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Kó*ny részeti adatok a classiea philologia történetéhez hazánkban. 
II. 

Első közleményemhez a sajtóhibák kijavításán kivül *) a követ
kező pótlékokat adhatom; a) Szabó Károly tudós bibliográfunk 
szívességéből: 1) Szikszai Fabrieius Vazul Nomenelaturája Bártfán 
1630. 12. r. megjelent kiadásának egyetlen példányát, ő 1873-ban 
N.-Szebenből kapta. 2) Nomeflclatura seu Dietionarium Latino-
Germanicum, ex variis probatisque Autoribus eollecta. Nunc denuo 
adjeetum idioma Hungáriáim, in usum cliseentium. Exeusum Oibinii. 
1629. 8. r. b) Ponori Thewrewk Emil szívességéből: Lexicon 
Joaimis Murmel i i , seu latina rerum vocabula, in suas digesta 
classes, eum gerraaniea et hungarica interpretatione etc. Oracoviae 
1533. 12-rót, 207 lap, gót betűkkel. Ismertette a ,.Tanodái lapok" 
1864. (febr. 4.) 50, lapján. 

Mythologia. Régiségtan. 
A mythologiai művek sorát nálunk tudtommal Gaut ruche 

Péter História poeticája ós Pomey Ferencz Antalnak Pantheon 
mythicuma nyitják meg. Mindketten fránezía jezsuiták voltak s rövid 
kézikönyveik csaknem egész Európában s igy nálunk is száz éven 
túl meglehetősen elterjedett ós kedvelt segédeszközei voltak a classi-
kai tanulmányoknak. Gautruche (História poetica ad faciliorem 
poetarum et veterum auctorum intelligentiam. Gallice conseripta. 
Post septimam editionem Latiné reddita etc) művének részemről 
következő hazai kiadásait ismerem: 1728 N.-Szombat, 1742 Kassa, 
és 1766 Kolozsvár. Pomey Pantheon mythicumának is okvetetlenül 

*) A 28 1. alulról 3. sorb. olv. „elégedtem meg." — 30. 1. felülr. 6. soib. 
olv. „iskolai használatban." — 22. sorb. Veleneze után kimaradt: 1595. — 
31. lap. felül. 14. sorb. olv. „Erdőbényei." — 33. lap. 13. .sorb, olv. „Kézy." 
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kell hazai kiadásának lenni, én azonban egyet sem láttam. (V. ö. 
Eatio educationis. I. §, GLIX. Vindob. 1777., mely ezeknek további 
használatát mind addig megengedi, mig Holle Mythologiája az egye
temi nyomdában meg nem jelenik). 

AZ 1747-ben Budán „in nsurn Scholae Körösiensis" megjelent 
„Libex poet i cus brevi tenuique stilo ete." harmadik könyvében 
„Oonspectum Deorum íictorum"-ot is tartalmaz rövid, száraz 
vázlatban. 

Az első magyar nyelvű mythologia -tudtommal 1766-ban je
lent meg a hely megnevezése nélkül (Kolozsvár?) Kolumbán 
Jánostól ily czím alatt: „A régi Pogányoknak az c Istenekről és 
Isteni tiszteletekről való História. Kolumbán Benkő szerint (Trans-
silv. II. 483.) „quorumdam Coraitatuum Adsessor volt és Kraszna 
megyében Vársolczon lakott. 

1778-ban Budán, az egyetemi nyomdában megjelent Hol le 
(Fülöp Józseí) Mythoiogiájának latin fordítása, melyet Horányi 
Elek piarista készített a kormány megbízásából. Nem igen ked
vező bírálata olvasható a „Merkúr von Ungarn" 1786 folyamának 
855 — 865 lapjain. Még egy kiadását ismerem Budán 1806-ból. 

Kis Jánosnak 1805-ben Pozsonyban 44 rézre metszett kép
pel megjelent „Görög és római Mythologiá"-ja minden tekintetben 
nagy haladást mutat s bátran állíthatom, hogy jelenleg nem bí- . 
runk olyan mythologiai kézikönyvvel (Stoll fordítását nem számít
hatom ide , mert fordítás), mely úgy a tudomány színvonalán állana, 
mint akkor Kise állott volt. 

1844-ben Pesten megjelent Császár Ferencz Görög római 
mythologiai ZsebszótáM, mely annak idejében méltán közkedves
ségben volt. 

1845-ben jelent meg Kolozsvárt az év megjelölése nélkül Lamé 
F l e u r y Mythologiája, növendék ifjaknak, Nagy Pétertől fordítva, 
(15 kőmetszettel), melynek, mint értesültem, új kiadása készül. 

Ugyancsak 1845-ben adta ki Pesten Pereg r íny Elek is 
Mythologia-ját a két nembeli ifjúság használatára 10 kőre metszett 
táblával, melynek I870ben megjelent második bővített kiadását bí
ráltam az országos középtanodai tanáregylet „Közlöny"-ének V. 
(1872.) folyamában az 568—578 lapokon. 

1864-ben ugyanesak Pesten jelent meg Bát taszéki Lajos
tól „Hitregetan. áz aegyptomiak, phoenicziek, perzsák, rómaiak és 
görögök hitregéje. Iskolai és magánhasználatra" 20 fametszvénynyel, 

1864-ben jelent meg Pesten Stol l H. Vilmos jeles mytholo
giai kézikönyvének fordítása L. S.-től 32 ábrával („A görög-római 
hitregetan (Mythologia) kézikönyve. Gymnasiumok számára"), mely 
ma kétség kivül egyedül használható magyar mythologia. 

Midőn 1867-ben a tantervi csodaszülöttektől szabadulni nem tudó 
szegény hazánkat azon kellemes meglepetésben részesítették, hogy 
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az V. gymnasiumi osztályban a mythologiának latin nyelven való 
tanítását rendelték el; akkor megjelent Egerben egy 18"lapból álló 
füzet „Mythologiae veterum Eumanorum epitome. In usum V. classis 
gymnasiorum." A ezímlapon szokás szerint 1868 áll. E névtelen 
füzet (szerzője állítólag Szvorényi József íőgymn. igazgató) bíráló 
ismertetése megjelent B, K.-tól (Babies Kálmán) a budapesti tanár
egylet Közlönye (867) VI. füzetének 36. 37. lapjain. 

A régiségtani müvek sorát rósz ómenként két, állítólag jeles 
mű nyitja meg, melyek azonban kéziratban maradva, az irodalomra 
nézve — talán nagy kárára is— elvesztek. Az első Aj ta i Ab ód 
Mihály görög régiségtana a 18. század közepéből, melyről Bod 
Péter Athenásának 3. lapján ezt olvassuk : „de nevezetesen meg
dolgozta a' görög Eégiségeket: mely irás, ha világ eleibe menne; 
úgy lehet itélni, hogy lenne egy plénum et perfectum Antiqnitatum 
Graecarum Systema, a' melyhez hasonló nem forgott a' Tudósok 
kezekben." A másik 0s-epregi Ferencz müve, mely a maros
vásárhelyi Teleki-könyvtárban őriztetik (Oatalog. Biblioth. Sarn. Te
leki II, 317 lap): „Antiquitatum Graecarum praecipue Attiearum 
descriptio." Csepregi kolozsvári ref. tanár volt s meghalt 1758-ban 
(Bod Athenas 311 lap). 

A nyomtatásban megjelent görög régiségtanok sorát tud
tommal Ben kő Ferencz nagy-enyedi tanár nyitja meg „Görög ré
giségek" ezímü művével, mely az általa kiadott „Parnassusi Időtöl
tés"-nek 1793-ban N.-Szebenben megjelent első darabját képezi. Az 
1794-ben megjelent második darab a „Eómai régiségek"-et tar
talmazza. 

1808-ban Pesten jelent meg Stipsics Alajos Manótól: 
„Archaeologiae rituum Graecorum Enchiridion. Praemittitur Mytho
logiae graecae et romanae adumbratio." 

1809-ben Pozsonyban a fáradhatatlan K i s János adta ki 
Eschenburg után „A régi Görögök erkölcseinek ós szokásainak, 
vagy vallásbeli, polgári, hadi és házi rendtartásainak leírását." 

1814-ben jelent meg Budán névtelenül a kormány megbízá
sából „Oompendium Antiquitatum Graecarum. Ad usum primae 
Humanitatis scholae in regiis per Hungáriám adnexasque provineias 
gymnasiis." Szerzője a tudós Schönwisner István apát. Még ösme-
rem kiadásait 1818 és 1824-ből. 

Foj tényi Fer. János „Görög régiségtan"-a 1852-ben látott 
napvilágot Győrött. 

1862-ben Kolozsvárt jelent meg Garda József-tői „Görög 
régiségtan", mely a függelékben (90 -100 lap) mythologiát is tar
talmaz. 

Végre 1871-ben jelent meg Pesten Pór Antaltól „Hellas 
földirata és hellén államrógiségek," melyet az akadémia pályadíjjal 
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koszorúzott, s mely tanulmányon alapuló mű jelenleg kétség kivül 
legjobb görög régiségtanunk. 

A római régiségtanok sorát Nieupoort nak egész Európában 
méltán közkedvességű kézikönyve nyitja meg, melynek következő 
hazai kiadásait tudom: Budán 1748. 1774. 1784. 1793. 1799. 
N.-Szombatban 1765. és Kolosvárt 1782. Ismertetve Molnár János 
Magyar Könyv-ház IV szakaszának 77 — 146 lapjain. 

Ezt követte Gellarius Kristóf „Breviárium antiquitatum 
Eomanorum"-a, melynek kalocsai kiadását láttam 1775-ből. S i rach 
0. B. „Antiquitatum Bomanarum brevis descriptio"-jának csak 
„editio tertiá"-ját ismerem 1802-ből Kassáról; az előbbiek hol és 
mikor jelentek meg, nem tudom kikutatni. S tip sics „Archaeologiae 
rituum et morum veteris Bomae adumbratio"-ját csak Schönwisner 
előszavából a római régiségekhez ismerem, ő azonban sem helyet 
sem időt nem nevez meg. Schoenwisne r apátnak „Oompen-
dium Antiquitatum Bomanarum. Ad usum II. Humán, scholae ete," 
már saját neve alatt jelent meg Budán 1821 és 1825-ben. 

1836-ban jelent meg Bestén Irmesi Hómonnai Imre „Bómai 
régiségek" czímű műve, mely annak idejében meglehetős kézikönyv 
volt.— Hindi Mihálynak 1849-ben Bestén megjelent „Bómai ré
giségtan"-a csak egyszerű fordítása a Bécsben az iskolakönyvek ki
adó intézetében megjelent német tankönyvnek.— Bélák József 
„Bómai régiségtan"-a két kiadást ért, u. m. Bestén 1851. és 1856. 
s hogy azt elérhette, szomorú bizonyítványa annak, hogy irodal
munkban jelenleg felette nélkülözünk egy jóravaló kézikönyvet. 

A mytliologiai ós régiségtani értekezéseket más alkalommal 
sorolom fel. 

Szamosi János, 

Toldalék. 
Az „Erdélyi múzeum" folyó óv g.-ez. 28-ik lapján megjelent 

Szamosi Jánostól az I. közlemény „Latin és görög szótárirodalmimk" 
czím alatt. 

Minthogy az ilyen közlemények csak akkor bírnak belbecscsel, 
ha minél pontosabbak és kimerítőbbek: nem fogja, úgy hiszem, 
a szerző úr rósz néven venni, ha ezen adatok kiegészítéséhez járulok. 

Mindenek előtt a szótárakra vonatkozó értekezésekhez csatolan
dó : l) Te r t i r i a Mihá lyé , kinek a magyarországi szótárakról 
bár rövid ismertetése a „Zeitsehrift far und von Ungern 1803. 
IV, 246. lapján „Einige Beitrage zur Literaturgeschichte Ungerns" 
czím alatt megjelent. 2) Molnár J á n o s é , ki „Magyar könyv-
ház"-ában 1802 XVIII. szak. 15. 1. Oalepinus Ambrusról terjedel
mesen értekezik és autopsia után állítja, hogy csak is a tizenegy
nyelvű szótárban, mely Baselben 1598-ban megjelent, megvannak 


