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hogy ezen képző két elemből van összetéve, t. i. va és nt = ant-hb\} 

épen úgy mint a vele rokon mant is ebből van összetéve: ma és 
(a)nt. — Jelentésére nézve vant annyi mint , valamivel bírni', ,vala-
mivel ellátva lenni', p. o. agva-vant = equis praeditus, lovakkal 
ellátva lenni, fem. agva-vatí, azaz : agva-vatjá az n kiveszésével. 
Épen így agni-mant = igne praeditus, tűzzel ellátva lenni. 

A görögben ezen képzőnek fsvr felel meg, fem. pt<Tffa} &z&z : 
j-stja = szkr. vatt, azaz: vatjá, p. o. %aQÍ-[-&vr, fem. %aQi-[-£Gaa stb. 

A latinban a vant képző foghangja sziszegőhangba ment át, 
tehát : vans s ezután az a-tők közé lépett, úgy hogy a képző tő-
alakja : vansa, melyből azután: vonso, voso lett; ezen vőso azonban a 
v-t egészen elvesztette, p. o. fructu-űso, lumin-oso, forma-oso, mely 
utóbbiból azután formőso lett. A latinban ezen képzőnek következő 
alakjai vannak: oso, ezekben: aqu-osu-s, vin-osu-s, pisc-osu-s, sal-
tu-osu-s; osso, ezekben : odi-ossu-s, form-ossa, fam-ossa, verruc-os-
su-s ; onso, ezekben : form-onsu-s, gramm-onsu-s ; unso, ebben : form-
unsu-s; vso, ebben : Lvmin-usu-s. 

(Folytatása következik). 
SZÉNÁSSY SÁNDOR. 

A JELENKORI GÖRÖG IRODALOMRÓL. 
(Előadatott deczember 21-én 1867). 

Száthasz, Vrétosz, Zavírasz. 

{^Eá&aq, Bgévog, ZafiÍQccg.) 

Az athéni egyetem 1865-ben Rhodokanákisz Tódor alapítvá
nyából a következő, lOOOdrachmányi (400 forintnyi) pályakérdést 
tűzte ki : 

Adassék elő bizonyítékok kíséretében a görög mivelődés tör
ténete Konstantinápoly bukásától 1821-ig, kimutatván 

lett ebből: Gan-ont-ia a közvetítő Can-ons-ia á l ta l : Crn-us-ia, s az i kiestével s az 
«-nak régibb o-ba való visszatérésével a mai Can-osa; ebből: Ven-oní-ia : Ven-us-ia 
s a mai Ven-osa. 
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1) Mely görög tanodák menekedtek meg Konstantinápoly be
vétele után ? minő új tanodák keletkeztek és hol ? mit tanítottak 
azokban s minő tanmód szerint ? 

2) Kik állították föl e tanodákat ? kik járultak nagylelkűié^ 
a könyvek kiadásához ? s kik védték másképen is az irodalom 
ügyét ? 

3) Kik voltak e hosszú időszakban a legkitűnőbb tudósok ? 
hol képezték ki magokat ? melyek a munkáik ? s minő véleményök 
volt a mostani görög irodalmi nyelvről ? 

4) Mikor és hol állíttatott föl az első görög nyomda, s melyek 
az első nyomtatott görög könyvek ?" 

5) Hol és kik által adattak ki legelőször görög hírlapok ? s 
végre 

6) Minő hatással voltak mindezek a görög nemzetnek erköl
csi újjászületésére s az 1821-ki fölkelésre? 

1867-ben május 7-én hirdettetett ki az egyetemi bírálók íté
lete, mely szerint Száthasz Konstantin munkája találtatott érdemes
nek a pályajutalomra. Száthasz kiadta az idén e jeles munkáját, 
kihagyván azonban belőle a tanodákra és nyomdákra vonatkozó 
részt, mivel ezekről időközben Paranikasz és Lampros két külön 
munkát bocsátottak közre. Ezért nem akarta a szerző a 48 ívre ter
jedő munkáját még terjedelmesebbé tenni. Munkája e czím alatt 
jelent meg : NsotXXrjvixr] <l>iloXoyia.— Bioyqacfiai rmv év zolg ygá^ficxn 
őiaXa{ixpávt03v 'ElXr\v(ov) anb tijg xazaXvffeojg trjg Bv^avnviig UVTOXQUTO-
QÍag né%QiÍTÍjg 'EXXrjnxijg i&vsyiQCÍag. (1453—1821). — ZvyyQa^a Kav-
Gravtívov N. 2á& a.'Ev'A&tivaig 1868. Azaz: Új-hellén irodalom. — 
Az irodalomban kitűnt hellének életrajzai, a byzanczi császárság fel
bomlásától a hellén nemzet föltámadásáig. (1453—1821). Száthasz 
Konstantin N. munkája. Athén 1868. 

Tagadhatatlan, hogy szerző e nehéz föladatot sok szerencsé
vel oldotta meg, s érdeme annál nagyobb, minél kevesebben voltak 
azelőtt az ilyen természetű munkák. Mert Európa tudósai azon elő
ítéletből indulván ki, hogy Konstantinápoly bevétele után végét 
érte a hellének története, majdnem egészen elhanyagolták ama ta
nulmányokat, melyek a török uralom alá került görögök mivelődési 
állapotaira vonatkoztak. 





A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik Inad. Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 185<">- 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai 

és Bzdképzói, Buda, 18:54. 58 kr. — II. Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838 5:5 1 — 111. Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi : Magyar ékos szókötés. Buda, 1816. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vasa József jutalmazott pályamunkája Pest 
1860. 60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fngarasi. I - V . kötet. 
Pest 1802— Ö. Sajtó alatt az VI. k. Minden kötet ára 5 ft 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 18 n . 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1«.!8. 70 kr 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR, 2-dik kiad Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861. 

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 188". 
5 ft — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes in. iratok, Buda 1840. 5 ft.— 
III. Tatroni Biblia. Vegyes m. iratok, 1812. 5 ft. — IV. I. Guary-eodex, Buda 
1816. I ft, U3 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. S/.alay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GRAMMA1ICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztöl. Pest 

1866. 4 ft. _ ^ 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1*61. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREM1&S1CUM utriusque dialeeti, Hudenz Józseftől. Pest 

1865. 1 ft 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I . A vogul föld és nép Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
i « ' u _ 6 1 , :; ft. — II . 1861 62, 3 ft. — III . 1863 — 65, .5 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖ/.LEMÉNYKK. I—VI. k. Pest. 1862—8. Mindenik kötet 
ára •"> tt. 

Ú J MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Janesovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt. 

» ft. üö kr. A hat kötet együtt 25 ft. 

Pest, 18G8. Nyomatott az ,,Athenacum" nyomdájában. 


