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kivül hagyta, ugyancsak számba vette ezeket is, még pedig annál is 
inkább, mert — szerinte — a Bembinussal egy és ugyanazon forrásból 
származtak. A kritikai apparatusba fölvette a didaskahákat is, valamint 
Sulpicius ApollinarÍ8 periochiáit, még pedig azért, mert ezek a teren- 
tiusi nyelvjárás szellemében, annak behatása alatt készültek. Így tehát 
ha valaki Vergil-lexikont készítene, hasonlókép föl kellene vennie a 
Cataleptákat, mert ezek Vergil gondos utánzása által tűnnek ki.

A codexek osztályozását követte, midőn már a collatiókon túl 
volt, az összes helyek rendezése, melyek közül csakis a főnevek és igék
ről van minden hely versszáma följegyezve, a partikulákról általános 
szabály van és a kivételek az illető hely megnevezésével. Hasonló az 
eljárás a kiadások lectiójával és a conjecturákkal szemben.

őszintén kívánjuk, hogy a Terentius-lexikon mielőbb napvilágot 
lásson, mert a szakirodalmat egy hézagpótló művel gazdagítandja. 

Budapest, 1883 április havában.
L atkóczy M ih á l y .

V E G Y E S E K

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. május hó 2-án tar
totta felolvasó gyűlését. Elnök: Dr. Ponori Thewrewk Emil. Jegysó : 
Dr. Ábel Jenő. Jelen voltak Dr. Fröhlich Róbert, Király Pál, Malmosi 
Károly, Pirchala Imre, Dr. Biedl Frigyes, Szász Károly ministeri taná
csos. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után elnök jelenti, 
hogy Pécsi István Pindarus olympiai ódáinak és a görög anthologia 
számos költeményének rímes versekben való fordítását a társaságnak 
beküldte. Ezután Négyessy N. «Mi tehát a magyar vers?> czímű ter
jedelmes értekezését olvassa fel. Rövid bevezetés után részletesen 
foglalkodik Aranynak e kérdést tárgyaló munkájával, fölsorolja az 
Arany munkájának megjelenése után a magyar vers természetére 
nézve fölmerült sokféle nézeteket, és bővebben szól ezután Torkos, 
Gyulai, de különösen Thewrewk munkájáról, kinek alapelveit elfogadva, 
részletesen fejtegeti a magyar vers természetét. A fölolvasás végeztével 
Szász Károly részletesen és élesen bírálja fölolvasónak egyes állításait. 
Tagadja, hogy az egyenlőtlen szótagszámú ütéseknél a kevesebb számú 
szótagok hanghosszabbulás következtében épen olyan hosszúsággal bír
nak, mint a nagyobb számú szótagok, mert a kevesebb számúak után 
mindig szünet (pausa) következik, a nélkül, hogy azon szótagok meg- 
ho88zabbnlnának; tiltakozik értekezőnek azon állítása ellen, mintha 
Arany e kérdésben csak műkedvelőnek \olna tekinthető. Utána Thew
rewk szólalt fel, elfogadva előtte szólónak állításait és a maga részéről

Digitized by v ^ o o Q i e



VEGYESEK. 78$

is egy néhány kifogást tevén fölolvasó állításaira. Második értekező* 
Dr. Wlislocki Henrik volt, kinek «A czigány népdalokról* czímű érdekes 
munkáját Geréb József olvasta fel. P.
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Endrödi S. Dugonics András életrajza. (Magyar Helikon. 3. füzet.) Pozsony,.
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—  Kölcsey Ferencz életrajza. (Magyar Helikon. 4. füzet.) Pozsony, 1883- 
Stampfel. (8r. IV, 24. 1.) 20 kr.

Finály H. A latin nyelv szótára. A kútfőkből a legjobb és legújabb szótár
irodalomra támaszkodva. 3. fűz. Catenarius— contestate. Budapest, 1883. 
Franklin-Társulat. (N. 8r. 321— 489 hasáb.) 80 kr.

Hoffinann M. Német tan- és olvasókönyv. III. kötet. A középtanodák V. 
és VI. osztályai számára. A legújabb tanitás-terv utasításai nyomán 
szerkesztette s nyelvi, tárgyi és irodalomtörténeti jegyzetekkel ellátta. 
Budapest, 1883. Franklin-Társulat. (N. 8r. VIII, 272 1.) 1 írt 20 kr. 

Költők tára, Régi magyar. IV. köt. (Nagybánkai Mátyás, Siklósi Mihály,. 
Végkecskeméti Mihály, Battyáni Orbán, Tolnai György, három név
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bizottsága. Szerkeszti Budenz J. XVII. köt. 2. fűz. Budapest, 1882. 
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Tartalom: Budenz J. Osztják mondatok, Vologodszki orosz-osztják 
szótárából. —  Zoltvány L. J. A Nádor-codex nyelvi sajátságairól. —  
Munkácsi B. Votják nyelvmutatványok. —  Kisebb közlések: Kunos J. 
Fordított népetymologiák. — Balassa J. Mássalhangzó-csoportok egy
szerűsítése. —  Budenz J. csag. baru «bőr» ?

Simonyi Zs. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete.
II. kötet. Az alárendelő kötőszók első fele. Budapest, 1883. Akadémia. 
(N. 8r. 192 L) 1 frt 20 kr.
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Conat Aug., La poésie Alexandrine sous les trois premiere Ptolomées-
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deaux, Paris Hachette. XIV és 525 1. 7 fr. 50 c.

Összefoglalása és kiegészítése azon tanulmányoknak, melyeket Conat 
eddig az alexandrin költészetről közzé tett. Lycophron Alexandráját,
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