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VEGYESEK
— Dr. Pecz Vilmosnak Euripides trópusairól szóló értekezésére
vonatkozólag, tekintettel az e Közlönyben közzétett bírálatra, Dr. Ábel
Jenőtől esetleg felmerülhető és tényleg fel is merült kételyek eloszlatása
czéljából, annak kinyilvánítására kérettünk fel, hogy ő a Pecz értekezé
sének második részében (p. 10—82) foglalt példagyűjteményt — a mint
az a bírálatból is kivehető — nagyon hasznos munkának tartja, mely
még azon esetben sem veszít értékéből, ha a belőle levont következteté
sek mind hibásak volnának is.
v

— A hűn mondához nem érdektelen kis adalékot találtam a
Xeuex Archív dér Geselhchaft fúr áltere deutsche Geschichtskunde (Hanno
ver, 1882) YU. kötetében, melyben (p. 174) az Oettingen-Wallerstein
herczeg maihingeni könyvtárának egy XV. századi, St.-Mangb5l szár
mazó szironykéziratát ismerteti (Jaffé feljegyzései alapján) Wattenbach
Vilmos. E kézirat függelékét egy krónika teszi, mely a világ teremtésé
vel kezdi és utóbb a császárok és pápák történetét jegyzi fel. A 19. lapon
Marcianus császárnál a következő feljegyzés olvasható :
«Marciunus. Hujus tempore A ttila rex Hunorum civitatem Agripjram ( ! ) id est Coloniani et Paiisios ac multas alias in Alemania destruxit.
E t post in Pannónia reversus ibique temulentus de nocte sujfocatm est, et per
xuos in scrinio argenteo et deaurato posilus et dimersus. Post ctijus Athile
martém in Eczelburck fűit hélium Krimheldinum, omnium preteritorum hello•
rum maximum.»

Ez a bellum Krimheldinum párja a Kézaiból (c. IV.) ismeretes prelium Crnmhelt.
H. G.
— Sz. István és Gizela egy ajándéka. Ugyanezen folyóirat
218—224. lapjain a metzi St.-Arnulf-apátságnak nehány eddig figye
lembe nem vett kézirati műve van ismertetve, melyek annál fontosabbak,
mert ez apátságnak roppant gazdag könyvtára 1792-ben, igen csekély
kivételekkel, tönkrement. Egy múlt századi kéziratból, mely azonban
régi feljegyzéseken alapszik: «Antiquitatum Amuljinarum libri trés, opera
et stúdió P. Petri Baillet, monachi ordinis S. Benedicti, congregationis
sanctorum Vitonis et Ht/dulphi, 1730* a következő feljegyzést idéz a közlő
p. 220:
«Asservatur modo in haxilica Arnuljina pretiosa casula, missa quondam ad Joannem paparn X I X a S. Stephano Hungarorum rege et tíiselar
ejus conjuge, e.c dono, ut creditur, Leonis papae I X ; in pallii posteriori
parte haec cerba aureis litteris textili opere adacripta sunt: S. Ungrorum R.
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et Oisela, dilecta sild conjux, mittunt haec numera downo apostolico Johanni. «
Egy másik kéziratban, mely a XVII. század második feléből való:
Histoire de Vahbaye Iioi/alle de St.-Amould de la rille de Metz, pár Dóm.
Pierre DeserocheU a magyar királyi pár ez ajándékáról a következőt
olvashatni:
«(hl voyait encur dam le thresor de Vabbaye un manteau en forme de
chappe, tmv de soye et guruniné de perles, que (iisela . . . arait enroyé . . . II
est yardé rerrreinent arec le manteau precieux et imperial de ( ’harlemagne
tout chargé d' aigles . . . et avoit autrefois vette rítust nme de se serrir de ces
manteaux comme de chasubles m la grande messe les joursde* festés dessaincts
León et Charlemagne.*
H. G.
—
Pindaros eddig fel nem használt kéziratairól Ábel Jenő
•Wiener Studien* legújabban megjelent füzetében *Zur Handschriftenkunde des Pindar* czím alatt terjedelmes értekezést tett közzé (p. 224
—262). A Pindar-scholionok új kiadásával lévén elfoglalva külföldön
tett utazásai alkalmával kiteq esztette figyelmét Pindarosnak és a scliolionok valamenyi kéziratára és úgy találta, hogy az eddig legteljesebbnek
ismert Pindaros-kiadásban is, a Tycho Mommsenében (1864 éa 1866)
számos kézirat nincsen felhasználva, daczára annak, hogy a kiadónak
legfőbb iparkodása épen az apparatus criticusnak lehetőleg teljes beszer
zésére irányult. Mommsen mindössze ezáznégy kéziratot használt fel, tíz
más kézirat létezéséről volt ugyan tudomása, de közelebbről nem ismerte.
Ábel először is ezen tíz kézirat közűi kilenczről ad kimerítő tudósítást,
azután azokat ismerteti, melyek az eddigi kiadók előtt még csak névszerint sem voltak ismeretesek, számra nézve huszonötöt, kivált olaszés angolországi könyvtárakból. Ezen kéziratok egytől-egyig mind a
byzantin grammatikusok által interpolálva vannak, s így a szöveg hely
reállítására nem alkalmatosak, de azért a Pindaros szövegének történe
téről gyakran szerfelett becses felvilágosítást adnak: hogy csak egyet
említsünk, belőlök tanuljuk ismerni a Thomas Magister recensióját a
n i . és IV-ik pythiai ódában és a Triclinius-féle recensiót Pytli. IY.
58-tól 296-ig.
Azután kimutatja Ábel, hogy kivált Bergknek a kéziratoknak
Mommsen által eszközölt osztályozása ellen felhozott kifogásai teljesen
alaptalanok, és hogy Mommsen csak annyiban tévedett, még pedig
gyakran tévedett, hogy sok oly kéziratot mondott még fennlevő kézira
tok másolatainak, melyek csak ugyanazon forrásból eredtek mint azok.
Ennek következtében számos kézirat, melyeket Mommsen a kisebb ki
adásban és Bergk a negyedik kiadásban mint egészen értéktelen «apographonokat* az apparatus criticusból kivetettek, visszajutottak az őket
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megillető belvre. Végül kimutatja Ábel a legtekintélyesebb újabb Pindar-kiadókkal szemben, hogy sem valamennyi kéziratot nem lehet a szö
veg javítására felhasználni, mint azt Bergk hitte, sem nem szabad az
Ambrodanus A-n és a Vaticanus B-n kívül majdnem valamennyi többi kéz
iratot haszontalannak nyilvánítani, mint azt M. Sehmidt tette. Ezen
tekintetben is Tyclio Mommsen találta el az igazat, midőn azt vallotta,
hogy Nem. V-től kezdve BD (a Vat. B és aMed. B), az Olympiában ABC
(egy Parisi-nus) D, a Pythiában és az első négy Nemeai ódában BCD az
egyedül mérvadó kéziratok ; míg azon olvasásokról, melyek a többi kéz
iratok valamelyikében találtatnak, Ábel kimutatja, hogy csak a máso
lóknak többé-kevésbbé szerencsés conjecturái.
Ábelnek ezen értekezése következtében a jövő Pindaros-kiadásoknak apparatus criticusa a legfőbb tekintetekben is lényegesen kell hogy
eltérjen az eddigitől.
—
A Monumenta Ecclesise Strigoniensis czímű okmánygyűjte
ménynek nem rég hosszú szünet után második kötete is megjelent,
melyben Knauz Nándor az esztergomi érseki székre vonatkozó 927 rész
ben kiadatlan okmányt közöl az 1273. és 1321. közti időből. Nem lehet
szándékunk e helyen bár csak nehány szóval is feltüntetni, mennyit
nyer hazai történetírásunk e monumentális publicatióból; csak arra aka
runk utalni, hogy hazánk mívelődési történetének búvárai is sokat
tanulhatnak belőle. így pl. p. 71 megtudjuk, hogy a László prépost
végrendeletében említett könyv, mely Fejér kiadásában eléggé mysticusan Eremitarum-nak van írva, nem egyéb közönséges Breviárium-nál. —
•Egyetemeink a középkorban* czímű értekezésemben (p. 8) hogy kimu
tassam, miszerint IV. László uralkodásának későbbi éveiben kicsapongá
sai daczára is érdeklődött culturalis intézmények iránt,* Schier (Mem.
Provin. Hung. August. p. 100), Fehér (Cod. Dipl. V., III. p. 77) és Bohus nyomán (A szellemi műveltség állapota Magyarországon az Árpá
dok korszakában p. 12 és 18) azon körülményre hivatkoztam, hogy
IV. László még 1281-ben az ágostai szerzetesek esztergomi tanodájának
ajándékozta az ottani örmények telkét «ut studium theologicum ibi alatur,* mely adományt 1292rben III. Endre megerősített. Knauz publicatiójából megtudjuk azonban, hogy IV. László csak azért adta oda a
kérdéses telket «ut in ipso loco claustrum construerent et monasterium
edificarent, in quo iugiter divine laudis organa decantarent,» s hogy csak
III. Endre kapcsolta ezen adomány megerősítéséhez azon föltételt, *ut
Studiunt Theologiaé et aliarum arctium ibidem cumaliis winisteriis (?) Studiornm valeat, nostro mediante offició, aptisxime collocari et iugiter exerceri.*
Á. J.
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— Dugonics Tárházijához. Á Dugonics-féle kéziratok sűrű erde
jében csak a minap akadtam egy latin vígjátékra, midőn e czikkem már
kikerült volt a sajtó alól. E vígjáték Opimius czímű s lényegében meg
egyez Gyöngyösivel, az 1770-ben kelt első átdolgozással. Az Opimius
elejére és végére iktatott jegyzésekből világos, hogy Dugonics az Analectáiban említett Gottsched féle komédián, melyet váczi tanítványaival
1770-ben előadatott, nem Gyöngyösit, a magyar vígjátékot, hanem Opimiust, a latint érti. Ezt bizonyítja már maga az is, hogy Dugonics, az
előadásról szólván, nem teszi oda hogy magyarra fordította a Gottschedféle darabot, illetve hogy magyar vígjáték került színre, pedig ezt föl
jegyezni nem mulasztja el soha. Valószínű, hogy Migazzi bibornok
kedvéért tartottak latin előadást, s valószínű az is, hogy eredetileg ma
gyarul akartak játszani. A Gyömjyösi czímű átdolgozást 1770. ápril 8-án
fejezte be Dugonics; a latin átdolgozás csak két héttel utóbb, ápril 24-én
készült el és az ifjúsági majális alkalmával, május 28-án került előadásra,
a bibornok-érsek, az összes papság és nagy számú 'polgár jelenlétében.
Az előadás délután öt órától hétig tartott. — A személyek sora a latin
vígjátékban a következő :
Opimius, senex, cuius divitias trés homines sibi expetunt.
Yigilantius, Opimii fidelis et gratus libertus.
Martius, centurio
I
Litterattis, academicus
hi trés Opimii divitias venantur.
Cii'ieus, homo urbánus J
Stellio, poéta, Litterati amicus.
Darus, Litterati servus.
Praecurius, Mártii centurionis prnecipuus servus.
Sints, Mártii centurionis non pridem conductus servus.
Thraso, parasitus, Civici amicissimus.
Cavpo.

Scene figitur Vacii.

H. A.1)

— Irene történetének*) legrégibb német feldolgozását a követ
kező munkában találtam m eg: Glücks und Liebexkampf. Ganz kiágHehe
Tragödi in fűn ff Liebeshistorien eingetheilt. Durch Aeschadam Maiorem.
Leipzig, 1615. E munka (melyet Gottsched a múlt században, kétség
telenül czímétől félre vezettetve, színműnek tartott é6 a nlmet szín-

\) Alkalmilag megemlítjük, hogy Dugonics T á rh á zig , Hálni Adolf
érdekes és tanulságos értekezésével, gyönyörű kiállításban jelent meg, az
Eggenberger-féle könyvkereskedésben. Ara 80 kr.
8) L. K isfa lu d y K á ro ly «Irene*-jenek tárgyáról ez. czikkemet a
Budapesti- Szem le 58. számában.
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művek közt sorolt fel), öt novellát tartalmaz, a szerző szerint csupa
•oly történeteket, melyek nem régen a saját korában megtörténtek és
előbb olasz, utóbb franczia nyelven feljegyeztettek, sőt részben a fran
czia király Ő felségének ajánltattak*. A munka tehát francziából van
fordítva, de franczia forrása is egy olasz eredetinek fordítása. A második
novella: Makómét und Hyrenea. Már a leány nevének az alakja is bizo
nyítja a franczia forrást.
H. G.
— Berzsenyi német tanulmányaihoz. Talán nem lesz érdek
telen a következő képnek föltűnő előkerültét följegyeznünk:
Berzsenyi «B. Wesselényi Miklós képe*
1814. (Döbr. kiad. 44. 1.)
Mint az egekbe merült Aetnának alja virányos
S a tetején örökös tűzörvény, s aetheri fagy küzd,

Arczaidat derülő tavaszod szép hajnala festi,
Jég födi homlokodat, s láug csap ki komoly szemeidből!
Kaspar Ziegler (Kurtz, Gesch. dér deut6chen Litteratur II. p. 289.)
következő költeménye szakasztott így :

Ein altér Greisz an eine Junge.

Ach Celia, verachte keinen Altén
Sie sind noch zu behalten
Aurora ware jung
Und liebte doch so eioen altén Freier
lek binn dem Átna gleiek
Von aussen íreiss, im Herzen lauter Feiur !

Berzsenyi könyvtáráról alig van pontos és kimerítő tudomásunk,
de könnyen föltehető, hogy az, a ki Matthissont és másokat oly jól
ismert, innen meríthette a föntebbi szép képet.
L . M.
— Enea Silvio de* Piccolominiról, mint humanistáról, a Buda
pesti Szemle Pór Antaltól öt füzeten át terjedelmes tanulmányt közölt
(nr. 67—71), melynek az Aeneas Sylvius előtti humanismust tár
gyaló • bevezetése* több mint kilenczven oldalra terjedő kivonat Voigt
két kötetes nagy művéből: «Die Wiederbelebung des classischen Altér thumB oder das er6te Jahrhundert des Humanismus*, még pedig oly
kivonat, melyben alig tíz 6or a Pór sajátja; a többi szószerinti fordítás
— a forrás idézése nélkül. Több bajt okozhatott a tanulmánynak magát
Aeneas Sylviust és korát tárgyaló főrésze (43 oldal), a mennyiben Voigt
idézett művében csak aránylag röviden tárgyalja Aeneast, mint a kiről
•Enea Silvio de’ Piccolomini* czímű három kötetes művében eléggé
terjedelmesen értekezett. A nehéz feladat: ezen két műből az Enea Silvióról mint humanistáról szóló fejtegetéseket úgy összeilleszteni, hogy

D igitized by v ^

o o Q ie

124

VEGYESEK.

a szóról-szóra való fordítás jellegét lehetőleg híven megőrizze. Pórnak
fényesen sikerűit, csak azt szerettük volna, hogy legalább a szerkesztő,
ha már nem a szerző, egy rövidke jegyzetben azt is megmondotta volna,
honnan van véve az érdekes tanulmány kilenczvenkilencz századrésze.
A Budapesti Szemle egyik vagy másik olvasója ez esetben talán hasz
nosabb dologra fordította volna idejét, mint e *tanulmány- olvasására.
Taytdrs.

— Goethe és Schiller egy sajátságos tévedését tárgyalja
Landau Márk az AUyeweine Zeitmvjusk 1882. nov. 24-én kelt mellék
letében. Midőn Schiller Die Horen czímű folyóiratát megindítá, 1794.
október 28. arra kéri Goethét, hogy ígérete szerint Boccaccióból a •be
csületes procurator történetét* dolgozza át. Ugyanezen történetet em
líti Schiller 1795. márczius 20-án kelt levelében, melyben Goethének
különös érdeműi tudja be, bogy az, a cselekvény befejezését illetőleg
Boccacciótól eltért. Kétségtelen, hogy a két nagy költő az idézett történet
alatta Goethe-féle UiUerhaltunyen deutscher Amyewanderter czímű novellagyűjtemény ötödik darabját, a lelkész elbeszélését érti. Goethe maga,
1795. márcz. 11-én kelt levelében e novellát Boccaccio elbeszélésének,
saját művét pedig ez elbeszélés «átdolgozásának* mondja. Landau már
most kimutatja, hogy 1-ször Boccaccionál nincs novella, mely a Goetheféle elbeszélés alapját képezhette volua, és 2-szor, hogy a Goethe
elbeszélése Antoine de la Sale (Cent nouvelhs nouvelles, Paris, 1486.)
egy novellájának igen kitűnő, de mégis nagyon hű fordítása. — Kü
lönben megjegyzem, a miről Landau úgy látszik nem tud, hogy a
Goethe és De la Sale novelláinak feltűnő egyezésére már Bülow Eduárd
is utalt. —- Érdekesek Landau további fejtegetései is, melyekben e no
vella főelemeit a Hét mester történetében, régi franczia fabliauxban,
indus, persza és török mesegyűjteményekben felmutatja.
H. (t.
— Bürger és Pozsony. Bürger Gottfried Ágostnak, a múlt
századbeli jeles német költőnek, 1785-ben és 1780-ban terve vagy
kilátása volt, Magyarországba jönni, és Pozsonyban tanári állást nyer
hetni. Leveleiben három ízben történik említés ez ügyről. Először 1786.
január 30-án kelt levelében említi, hogy jó barátjai nem tudnak megbékülni ama tervével, hogy Magyarországba akar menni. Másodszor
1786. augusztus 17-én írja, hogy itt az ideje, hogy elhatározza magát,
de még mindig nem képes arra. «A 000 frtnvi fizetés nem valami nagy
dolog. Igaz, hogy Pozsonyban, mint mondják, sokkal olcsóbb az élet, s
azon kívül jó kilátásokkal biztatnak, hogy t. i. többre is vihetném s
javíthatnék helyzetemen. De érdemes 000 írtért hazáját, barátait, roko
nait, sőt még gyermekeit is elhagyni ? Mert ezeket, legalább egyelőre,
még sem vihetném magammal. És bizhatni-e a bizonytalan jövőben ?
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A mint most vagyok, anyagilag már is jobban állok. Sőt van kilátásom
kellemes utazásra is, pl. Angliába stb. . . . Nővéreim kézzel-lábbal
ellenzik Magyarországba való utamat. Mit tegyek? Mert most igaz,
hogy 600 írtnál több jövedelmem van, de ez bizonytalan állapot, míg
ama 600 frt biztos. Mit tegyek ?* — Végre 1787. május 14-én kelt levele
szerint, igen bánja, hogy egy évvel előbb el nem ment Magyarországba,
mert Hannoverában nem fogja soha semmire vinni. Azért, írja, kérte
meg «néhány külföldi barátját*, hogy járjanak el az ő ügyében.
A levélből nem tűnik ki, vájjon ez utolsó megjegyzés magyarországi barátokra s így újra a pozsonyi tanszékre vonatkozik-e. Többet
nem tudni ez ügyről. Ajánljuk e nem érdektelen kis momentumot egy
nagy költő életéből pozsonyi barátaink figyelmébe, kik talán az evan
gélikus lyceumnak (mert csak erről lehet szó) kézirattárában felvilágo
sító adatokat és okleveleket találhatnának.
H. G.
— De re nummaria Romanorum. Ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Budapextinend rite impetramlos
seripiát Franciscus Bleszkány Budapestinends. Budapestini, Apud Josephum
Kertészium. 1882. Ezen czím alatt a múlt hónapban, meglehetősen középkorias latinsággal írva, egy doctori dissertatio jelent meg (8. r. 661.),
mely hét fejezetben a római pénzügy történetét adja elő a legrégibb
időktől a Kr. u. negyedik századig. Eckhel, Mommsen, Graesse, Cohen,
Raoul-Rochette, Hultsch és Thewrewk Emil munkái szorgalmasan fel
vannak ngyan használva, de újat az értekezés nem tartalmaz. Legfőlebb
azon szerencsés és practicus ötletet lehetne újnak nevezni, hogy az
utolsó két lapon három táblázatban a legkülönfélébb római pénzértékek
•osztrák-magyar* értékre át vannak számítva, és hogy egy «Conspectus
Chronologicus*-ban Róma pénzügyének egész története össze van fog
lalva harmadfél oldalon.
— Wieland Hermann*ja. Wielandnak egy eddig nyomtatásban
meg nem jelent költeményét adta ki Muncker Ferencz: Hermann von
C. M. Wieland, Heilbmnn. 1882. — Wieland e négy énekes eposzát 1751.
auguszt. 4. mint tübingai jogász (18 éves volt) küldte meg Bodmernek,
az akkor nagy tekintélyű zürichi írónak, ki nagy tetszéssel fogadta. De
a költő jól ismerte műve gyengéjét; már október 29-én írja Bodmernek,
hogy az eposz cselekvénye nem kerek és hogy Hermann sokkal tragikusabb alak, semhogy epikus hősnek való volna. A mű Klopstock
MessiásÁnak (1748) hatása alatt készült és nagyon elárulja e hatást, bár
Wieland már ez ifjúkori, néhány hét alatt összeírt műben is nagyobb
epikus tehetségnek mutatkozik, mint a nagy lyrikus Klopstock volt.
Eddig azt hitték, hogy Wieland azért írta Uermann}Átf hogy
Schönaich Ottónak, a Gottsched-féle iskola egyik főemberének 1751-ben
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megjelent eposzát: H ermann oder das befreite Deutschland kitünőbb mun
kával kiszorítsa. Ma már kétségtelen, hogy Wieland éposza már Bodmer
kezében volt, midőn a Schönaichnak teljesen eltévesztett, költőietlen
rímelése megjelent.
Wieland Tacitust nevezi főforrásának, melyből állítólag éposza
két főmotivumát (Hermann megszökteti későbbi nejét Tuszneldát, és
Varas meggyalázza Meló germán fejedelem leányát) vette. Ez tévedés.
Tacitus Varas e tettéről nem tud. Ezt a római írók közül csak Florus
említi, kit költőnk alig olvasott. Wieland főforrása Lohenstein roppant
terjedelmes regénye: Grossmiithiger Feldherr Arm inius oder H erm ann ,
nebst seiner durchlauchtigsten Thusnelda (1680 és 1731), melyben Meló
leánya, Walpurgis, Varas aljas szenvedélye elől a halálba menekül, mi
a németeket lázadásra bírja. Wieland nemcsak a cselekvény főtényét,
hanem a motivumok nagy részét is Lohensteinből veszi, sőt a szereplők
neveit is, csak a szerencsétlen leány neve Hulda. De azért Wieland nem
szolgai utánzó; nála a cselekvény egységesebb és kerekebb, az indokok
találóbbak, a színezés sötétebb és meghatóbb. Hulda Varas bujaságá
nak áldozatává lesz, a mi helyesebb, mert sokkal nagyobbnak tünteti
fel a római hadvezér bűnét.
Klopstock és Lohenstein mellett főleg Vergilius Aeneise, melyet
gyermekkora óta bámult, volt nagy hatással reá.
Wieland gyorsan vetette művét a papirosra, nem csoda, hogy
nem volt megelégedve vele. Folyton azon tervvel járt, hogy nagyobb
eposzszá átdolgozza. Midőn 1755-ben Ankiindisfunfi einer Jhmciade für
die Deutschen czímű polemikus művét (Gottsched ellen) kiadta, en
nek függelékében '{Dér r erbesserte H erm ann) szigorú bírálat alá veszi
Schönaichnak hőskölteményét és kifejti, hogy ő maga milyen Hermann époszt szándékozik írni. E terv sokkal nagyobb szabású és jelesebb,
mint négy év előtt elkészült H erm annjáé , de csak terv maradt, és H e r
mann maga soha 6em jelent meg ; Wieland munkái csak azon töredéke
ket közölhették, melyek a Schönaich ellen intézett szatírába beleszöve
voltak. Első kiadása a szerzőnek eredeti kéziratából, mely Bodmer ha
gyatékából a zürichi városi könyvtár birtokában van, csak most lép
nyilvánosságra, 130 évvel, miután Wieland azt irta! H erm ann nem
tartozik Wrieland kiváló dolgozatai közé; irodalomtörténeti szempont
ból azonban igen érdekes mű, mely a közzétételt mindenképen meg
érdemelte.
Alkalmilag figyelmeztetek J. E. Riffert érdekes tanulmányára:
Die Hermannsfschlacht in dér deutschen Literatur, mely a Herrig-féle Ar
chív für das Stúdium dér neueren SpracJten 63-ik kötetében (1880) meg
jelent. V. ö. W. Creizenach czikkét: Ármin in Poesie und Literaturijeschichte is a Preussi*che .JahrbiicJter XXXVI. kötetében.
H. G.
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— Egy ty latin szótár első két füzete jelent meg nem rég a
Franki in-társulat kiadásában : «A latin nyelv szótára a kútfőkből, a leg
jobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva, összeállította Dr. Finálv
Henrik. Budapest, 1882.* Tulajdonképen második kiadása ez a FinályRégenyi-féle ismeretes kolos vári szót árnak (1858.), mely egyike újabb
szótárirodalmunk sokat használt kutforrásainak. De hogy nem máso
dik kiadásnak mondja a szerző, magyarázatát abban leli, hogy az
1858-iki zsebszótár terjedelmes kézi szótárrá nőtte ki magát, mely az
ókori latinság egész nyelvkincsét felöleli, a mint az ókori latin irodalom
ban egészen a O-ik század végéig és az eddig felfedezett és közzé tett
összes feliratokban fenn van tartva. E tekintetben a szótár teljesebb akar
lenni, mint akár a Klotz, akár a Georges legújabb kiadású nagy kézi
szótárai, sőt túltesz a Forcellini-féle nagy szótár Schneebergi és Corradini-féle paduai kiadásain, még a de-Wit-féle kiadás egyes hézagait is
pótolja. így mondja a kiadó tájékoztatója. Minthogy a műnek még csak
két füzete van előttünk, nem mondhatunk ítéletet belső értéke felett; a
Georges szótárával azonban egy pár helyen összehasonlítottuk, s úgy
találtuk, hogy bár több szó hiányzik benne, mely Georgesnél megvan,
nagyjában mégis teljesebb és különben is latin-magyar szótáraink között
kétségkívül első helyen áll.
— Tagdíjfizetések. Utolsó kimutatásunk óta a tagdijat meg
fizették :
pro 188%: Lehr Albert, Budapest.— Kosztka Győző, Kassa. —
Mavwald József, Budapest. — Mátray Aurél, Székesfehérvár. — Paulik
József, Pozsony. — Szunter Nándor, Arad. — Tíber Ágost, Budapest.
— Zichy Antal, Bndapest.
pro 1883: Dr. Barbarits L. R., Székesfehérvár. — Dr. Boros Gá
bor, Nagy-Szeben. — Janny László, Kolozsvár. — Káposztássy Jusztinián, Eger. — Madarász Gusztáv, Nagy-Kálló. — Dr. Pecz Vilmos,
Bndapest. — Dr. Pozder Károly, Losoncz. — Szabó István, Kazar. —
Dr. Wargha Samu, Esztergom.
Az oklevél díját: Paulik József, Pozsony.
Előfizettek: Dr. Haynald Lajos, Kalocsa. — Fehértemplomi áll.
főgymnasium. — Rozsnyói kath. gymnasium. — Békési reálgymnasium.
— Kassai kir. főreáliskola. — Zirczi apátság könyvtára. — Sárospataki
ref. főiskola. — Pfeifer F. 3 példányra. — Pannonhalmi könyvtár. —
Trencséni kath. főgymnasium. — Dévai áll. főreáliskola. — Losonczi
kir. főgymnasium. — Berger S. könyvárus. — Kassai kath. főgymna
sium. — Egri kath. főgymnasium. — Szombathelyi kath. főgymnasium.
— Soproni ev. lyceum.
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