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Újgörög munkák ismertetése. 
(Előadatott a m. t. Akadémia I. osztályának 189:i. évi nov. 40-án tartott ülésén.) 

I. 

Therianos a stoabeli bölcsészetről. 

1892-ben megjelent Therianos Dénestől a stoabeli bölcsészet 
rajzának első része. AidtYpa|A|i,a Xtwtxfj? tbtXoootf ía? úrcö A. Ösptavoö. 
Mépo? 7tpöí>T0v. Apyaía aroá. (Triest, a Lloyd nyomdájában.) 

Ebben tárgyalja szerző a régi stoa bölcsészetét, mely Görög-
ország önállásának elvesztése után Athénnek oszlopos, festmények-
kel díszített csarnokában (noaíXrj atoá) keletkezett. Ez a bölcsészet 
másfél ezer évig fönnállva, vigasza volt a bútól elnyomott szíveknek, 
enyhítése a mindenféle szenvedélyektől lesújtott lelkeknek, támasza 
a tántorgó lelkiösmeretnek, bölcs indítványozója az erénynek és 
kötelvénynek, tanítója az erkölcsiségnek. 

E bölcsészet' alapítója volt Zeno, a cyprusi Citiumból. De 
korára nézve eltérők Weygoldt, Gomperz, Rohde, Susemihl, 
Brinker véleményei. A herkuláni papírból, melyet 1875-ben Com-
paretti adott ki Turinban (Papiro Ercolanese) valószínűnek látszik, 
hogy Zénó 204-ben Kr. e. balt meg. Innen s egyéb cbronologiai 
adatokból azt következtetik némelyek, hogy Zénó 356-ban szület-
vén, buszonkét éves korában vagyis 334-ben Kr. e. Athénbe jött, 
hol Kratest, Stilpont, Xenokratest, Polemont hallgatta s 312-ben 
alapította bölcsészeti felekezetét, melynek élén 48 évig állt. 

Laérti Diogenes (VII, 1.) megőrizte az utókor számára a leve-
lezést Zénó és Antigonus, macedóni király között. Zeller, Willamo-
wits, Rohde, Susemihl, Unger ezt hamisítványnak tartják; de 
Droysen és Hirzel más véleményben vannak. Antigonus ezt irta 
Zénónak: «En azt gondolom, hogy szerencsére s dicsőségre nézve 
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felülhaladom a te életedet; de észre, tudományra s tökéletes boldog-
ságra nézve hátrább állok nálad; azért fölszólítlak, hogy jöjj hozzám, 
mert gondold meg, hogy nem csak az én tanítóm leendsz, hanem 
az összes macedónoké is.» 

Zénó azzal mentegette magát, hogy 80 éves kora miatt nem 
kelhet útra, hanem maga helyett küldhetné egyikét a tanhívei közöl. 

Laerti Diogenes elősorolja Zénó munkáit; de ezekre nézve is 
nagyon eltérnek a mai philologok véleményei. Néhány munkáról 
azt állítják, hogy két czim alatt fordul elő, másokról, hogy nem 
származnak Zénótól; úgy hogy most nehéz elhatározni, mi tartozik 
tulajdonképen Zénó munkáihoz, melyekből csak töredékek marad 
tak reánk. 

Némelyek azt is vitatják, hogy Zénó nem volt görög szár-
mazású, hanem szemitai nemzetiségű, s hogy maga a stoabeli böl-
csészet sem görög eredetű, hauern valamely ázsiai bölcseségnek a 
melléksarjadé ka, mert Citiumban, Zénó szülőföldén, hajdan phoeni-
ciaiak laktak, tehát Zeno phoeniciai volt. Az ő kortársa Krates 
pedig gúnyosan apró phoeniciainak és Timon, a sillograph, phceni-
ciai nyalánk banyának nevezte őt. Sőt Zénó atyjának a neve is, azt 
mondják, phoeniciai, mert Mnaseas megfelel a héber Manasesnek! 
Stein szerint Zénó, származásra nézve, félszemita, de tudományára 
s műveltségére nézve telivérű görög volt. De Zeller mind szárma-
zására mind szellemére nézve görögnek tartja Zénót. Ellenben 
Hirzel ismét szemitának mondja Zénót és a zsidó bölcsészszel, 
Spinozával, hasonlítja össze. Végre Scliuster látván Nápolyban Zénó 
mellszobrát, szemitai arczvonásokat vélt rajta észrevenni; de kérdés, 
nem-e egy más Zénónak a mellszobra ez ? mert a Vatikánban levő 
Zéno-mellszobor arczvonásai egészen görögök. Azután Zénó korá-
ban Citium ázsiai gyarmatosainak száma nagyon jelentéktelen 
volt az ottani görög lakossághoz képest. Miért származott volna 
tehát Zénó a csekély számú szemítáktól, nem pedig a többségben 
levő hellenektől ? 

Therianos részletesen adja elő a stoabeliek nyelvtani, logikai, 
ismerettani, természetbölcsészeti, lélektani, ethikai, jogbölcsészeti 
nézeteit a jelenkor legnevezetesebb íróinak ezekre vonatkozó véle-
ményeivel, úgy hogy Therianos munkáját a régi stoabeli bölcsészet 
repertóriumának lehet nevezni. 

A stoát illető jelenkori vélemények majd magasztalok, majd 
(252) 
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gáncsolok. Montesquieu így ír De l'esprit des lots czíinü munká-
jában : «Soha sem hirdettek az emberekhez illendőbb és derék 
férfiak kiművelésére alkalmasabb elveket mint a stoabelieket, és ha 
én egy perezre megszűnnöm keresztyén lenni, semmi sem gátolna 
engem Zénó bölcsészeiének bukását az emberiség csapásának tar-
tani.» De már Schoppenhauer azt mondta a stoikusolcról, hogy 
úgy viszonylatiak a cynikusokhoz, mint a jól táplált s kövér benczé-
sek a francziskánusokhoz és kapuezinusokhoz. Mommsen pedig, 
a római történet irója, a stoikusokat nagyszavu phariseusoknak 
s bölcsészetöket üres, képmutató dicsekvésnek nevezi. 

De akármint legyen a dolog, Therianos szerint annyi bizo-
nyos, hogy az összes bölcsészeti felekezetek közül egy sem folyt 
be annyira az emberiség értelmi és erkölcsi életére, mint a stoabeli. 
A stoa tanította legelőször, hogy a belső élet gyönyörei elsőséget 
érdemelnek az összes érzéki és testi élvezetek fölött. 

A berlini Wochenschrift für klassische 1'hilolor/ie egyik számá-
ban Bonböffer írta Therianos munkájáról, hogy az a stoabeli böl-
csészeinek átnézetes, világos összefoglalása a legújabb vizsgálatok 
eredményei szerint s hogy valóban hasznos ajándék az ö honfiai 
számára. Dicséretre méltó, hogy gondosan használta föl a német, 
franczia és angol tudósok munkáit és hogy egész munkáján keresz-
tül elfogulatlanul ítél. A stoa szemitai származásának czáfolatában, 
a stoabeli rnonismus kiemelésében, a stoikus bölcsészet védelmében 
Franki tanár igazságtalan ócsárlásai ellen, a szerző nagy éleslátást 
tanúsít. Csodálatos azonban, hogy Bonhöfi'er fölöslegesnek tartja a 
munka Bevezetését, melyben Therianos Görögország politikai s tár-
sadalmi állapotát rajzolja a stoa keletkezésekor s melyben ki-
mutat ja a stoának a sokratesi felekezetekhez való viszonyát ós a 
stoa alapítójának, Zénónak, valamint két követőjének, Kleanthes-
nek és Chrysippnek életrajzát. 

Az is furcsa kifogás Bonhöffer részéről, hogy Therianos elő-
adván az újabb írók eltérő véleményeit a stoabeli bölcsészetről, 
soha sem nyilvánítja a maga nézetét. Erre alaposan azt válaszolja 
Therianos a Néa cHp.épo) egyik számában, hogy az ő czélja volt, a 
stoicismust és a reá vonatkozó újabb theoriákat honfitársaival 
megismertetni, nem pedig vitás kérdéseket eldönteni, melyek a 
ránk maradt csekély források miatt úgy sem eldönthetők, hanem 
csak gyanítások tárgyát tehetik. 

l2ö3) 
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Bonhöffer szemére hányja továbbá Therianosnak, hogy elő-
adja a hajdani irók előítéleteit az indulatokról s élvezetekről, a 
bűnök egyenlőségéről, hogy Zénó az indulatokat a közönyös dolog-
hoz számította s valószínűleg az akarat szabadságát is tagadta. 
Erre azt válaszolja Therianos, hogy ő el nem lökhette a hajdankori 
hagyományt, mely Laerti Diogenes s más régi görög írók bizony-
ságára támaszkodik, kiket azonban Bonhöffer önkónytesen számba 
nem vehetőknek tart, és saját ábrándjait tekinti a stoabeli bölcsé-
szet rendszerének. 

Ismertetésemet azzal végzem, hogy a stoikusok nyelvtani néze-
teit, s különösen a betűkről, a név eseteiről, az igeidőkről, a név-
előről 9 kötőszóról, a mondattanról a Classica philulogia cncyclo-
paediája czímű munkám 19, 50, 51, 53, 53-ik lapjain, erkölcstani 
véleményeikot pedig a főelvröl, az erényről, az akaratról, az állam-
ról, a bűnről Ethika vagy bölcsészeti erkölcstan czímű munkám 11, 
20, 54, 67, 72, 121, 142-ik lapjain adtam elő. 

II. 

Ugo Foscolo házáról Zantéban. 

1892-ben jelent meg Biásis-tól Zantéban egy görög mun-
kácska, mely a híres Ugo Eoscolo ottani házára illesztett emlék-
tábla leleplezési ünnepélyével foglalkozik, e czím alatt: Ta áva-
xaXojrníjpia vi fi avaihjpauxrj; iiXaxöc S7ti vi fi 'feveffXíoo oíxtag üír/oo 
thwaxóXoo. 'Ev Zaxóvffi]) 1892. 

Az ünnepélyt 1892. évi május 24-én rendezte a városi tanács. 
A ház reggeli hat órától kezdve nyitva volt s nagyszámú látogatói 
voltak. Tíz óra előtt már tömérdek nép árasztotta el a Eoscolo-
utczát. A philharmoniai társaság olasz karnagya eljátszotta a Gari-
baldi-hymnust azon hálás megemlékezés bebizonyítására, melyet 
Olaszország a nagy görög férfiú iránt megőriz. A hymnus után 
játszott az Orpheus nevű zenekar. Jelen voltak az egyházi és világi 
hatóságok, az ipartestületek zászlóikkal, az összes egyletek, s Olasz-
ország és Anglia consulai. 

A szegény gyermekek iskolájának egyik tanítványa, Zivas 
György, a polgármester elé állt s bátran így szólította meg: 

«Tisztelt j>olgármester Úr! A mi iskolánk le e Ön előtt ezt 
(254) 
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a borostyánkoszorút dicső polgártársunk, Ugo Foscolo emlékére, a 
ki ebben a házacskában született, mely olyan szegény mint mi, a 
kik itt tanultuk az irodalom elemeit». 

A polgármester, Lunczi Anastáz, átvette a koszorút s az egybe-
gyűlt közönséghez a ház ablakából így beszélt: 

«Meghíttuk Önöket, hogy mindannyian nyilvánítsuk tiszte-
letünket a kitiinö férfiú, Ugo Foscolo emlékére, a kit egész Európa 
megtapsol. Ez a jeles férfiú ebben a házban született. Ez szegényes-
nek látszik ugyan ; de a szegénység meg nem akadályozza a nagy 
férfiak születését. Bethlehem jászola, melyben az emberek Megvál-
tója született, sokkal szegényesebb v o l t . . . . Ebben a házban tölté 
Ugo Foscolo gyermekkorának éveit. Azután Olaszországba ment, 
hol férfi korában mint író, mint katona, mint tanár, mint szónok a 
szabadságért küzdött. Költeményei közül legragyogóbbnak tartják a 
Sírok a t (i sepolcri), mely Homerhez,Álcáméhoz, Pindarhoz méltó.— 
Költői pályáját a Thyesks czímü tragédiával kezdte, melyet zajo-
san megtapsoltak. — A prózaírásban feltűnt Ortis Jakab czímü 
regényével, melyben saját életének néhány szomorú eseményeit 
rajzolja. 

Kineveztetvén a páviai egyetemen a szónoklat tanárául, 
székfoglalót tartott az irodalom hasznáról, mely szónoklati hatalma, 
ismeretei gazdagsága által az összes hallgatókat nagy lelkesedésre 
ragadta. Életét Angliában fejezte be, hová az osztrák kormány üldö-
zésé elöl menekült. Ott írt éneket a törököknek eladott Pargáról, 
tanulmányokat Danteról s Petrarcaról s kisebb költeményeket an-
golul. Mi mint ifjút birtuk Foscolót, az olaszok mint férfiút vették 
át. Valahányszor ő gyermekéveiről megemlékezék, Zante felé száll-
tak gondolatai s érzelmei, és úgy rémlék előtte, mintha e sziget 
mámorító virágainak illatát színá magába s elbűvölő megindulástól 
dobogott a szíve. «Üdvözlégy, mondá kimondhatatlan vágygyal, 
szép Zante ! üdvözlégy óh szent város ! üdvözlégy szülőim menhelye ! 
Neked szentelem dalaimat, neked gondolataimat, neked búsulva 
könyeimet, minőket te nem fogsz síromra hullatni, a ki messze tő-
led, idegen földön, fogok meghalni!» 

Zante pedig, az ő anyja, viszonozza neki: «Üdvözlégy Ugo 
Foscolo ! En könyek helyett forró hódolatot szentelek neked a hideg 
sírodon, a ki mondád, hogy a Kegyistennők ellen vétkezik, a ki 
hazájáról, Zanteről, valaha megfeledkezik». 
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Szeressük tehát hazánkat s tünteßsük ki nagy tisztelettel 
nagy polgártársunk emlékét. 

Te pedig, óh ifjúság, elmenve e ház mellett, tanuld szeretni a 
szépet, a magasztost, a fönségest; tanulj lelkesedni a lángészért, a 
költészetért; csodáld az irodalom hatalmát ós ihleljen téged a szent 
szabadság szeretete, hogy majdan te is a társadalomban tisztességes 
és független állást foglalhass el. 

Az előbbi községi tanács elhatározta, hogy ezt a házat meg-
veszi, mielőtt más kezekbe kerülne, és könyvtárt alapított benne, 
mely Foscolo nevét viseli. 

Mi kifizettük a vételár utolsó részét, tökéletesebben rendeztük 
be a házat és sok munkával gazdagítottuk a könyvtárt. 

A jelen községi tanács azt is elhatározta, hogy e ház hom-
lokzatára márványból föliratos emléktábla is illesztessék, Foscolo 
házának örök emlékezete végett. Ezt a határozatot ma végrehaj-
tandó, tisztelettel leplezem le a táblát.» 

E beszéd után a polgármester fölhúzza a nemzeti zászlót, 
mely az emléktáblát betakarta. A zenekarok rázendítették előbb a 
nemzeti, azután az olasz hymnust. A nép fedetlen fővel üdvözölte, 
a harangok megkondultak. 

Az emléklap fölirata ez: 

Ü 1 K I A E N 0 A ErENNHOH 
O T T O S 0 4 > Í 2 E K 0 A 0 S 

T J 1 2 6 L A N O T A P J O R 1 7 7 8 
I 

A R O P A S Ö E I S A m o T O T A H M O T 

Í I P O S A I Q N I A N A N A M N H S I N 

ETE0H TT IMI EM ATI 
AIIMOTIKOr STMBOTAIOr. 

1892. 
Magyarul: Ház, hol Ugo Foscolo 1778. január 26 án szüle-

tett, megvásároltatva a község által örök emlékezetül. — Állíttatott 
a községi tanács határozatából. 1892. 

Az emléklap leleplezése után Chiótisz, történetíró, tartott 
rövid beszédet, melyben a többi között ezt mondta: «Hét város 
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vetélkedők Homér hazájáért; Chios és Smyrna Koraisz szülőfölde-
ért ; Korfu és Zante Bulgarisz Jenőéért, sok évig viszálykodának 
pedig Ugo Foscolo hazája s nemzetisége miatt. Némelyek olasz 
földön születettnek akarták feltüntetni, hogy Hellast és Zantót 
megfoszszák dicsőségétől. De ö maga megvallotta irataiban, hogy 
Zante a hazája s hogy nemzetiségére nézve hétszigeti görög. S mint 
ilyen fölajánlotta karját és tollát a szabadságért küzdő Hellasnak. 
Költeményeinek magasztos eszméiben is a hellén fönséget ábrázolta 
s a Sírok czimü dalát a régi görög klasszikai alakba öltöztette, 
ellentótben az akkor uralkodó roruanticismussal.» 

Martzókisz Endre alkalmi költeményének elszavalása után 
következett volna Biázisz Spyridou, a Foscolo-könyvtár igazgatójá-
nak beszéde, mely azonban a nagy hőség miatt el nem mondatott, 
hanem csak nyomtatásban jelent meg. Tartalma a következő: 

Nemességet, gazdagságot, magas hivatalokat, mulandó hírt s 
népszerűséget adhat a szerencse, adhat a körülmény, a néphizelgés 
akárkinek, de nem képes a halhatatlanság koszorúját a fejére tenni, 
melyre csak kevés kiváló ember méltó. Egyedül a szellem aristo-
kratiája nem fél a tönkrejutástól; egyedül ez a valódi, a halhatatlan, 
mely minden pártfogás nélkül csodáltatik s nemzedékről nemze-
dékre örökké uralkodik. Ennek csalhatlan bizonysága az, a ki e 
kicsiny, szegényes házikóban született. Az ö családja Velenczéböl 
költözött át Krétába s ennek a hősies szigetnek 1669-ben a törökök 
által történt elfoglalása után szeretett hazámba, Korfuba, mene-
kült, hol 1725-ben az ö nagyatyja Miklós s 1754-ben az ő atyja 
András született, a ki Zantéha költözködvén, nöul vette ott 
1777-ben Spathi Adamantinát, ós szerencsés atyja lett 1778-ik évi 
január 26-án az e házikóban született fiúnak. E házikó, melynek 
csak két szohácskája volt, bizonyítja András sok tagú családjának a 
szegénységét. Ugo Foscolo is szegényesen élt és halt meg; de tiszte-
letre méltó volt, jótevői iránt hálás, valódi hazafi, szilárd az elveiben 
s meggyőződésében. Esze és szíve teljesen összhangzott. Mindenek 
fölé helyezte a kötelességet. Család és haza voltak az ö nagy 
eszményei. így szerzett magának tiszteletre méltó állást kortársai 
között s halála után a halhatatlanok között. 0 alkotta az olasz I'a-
rinival és Alfierivel azt az irigylendő háromságot, melynek a test-
vér Olaszország sokkal tartozik. 0 mindig szerette Zautét, melyre 
költeményeiben gyakran hivatkozik. 1808-ban ezt írta Bartoldihoz ; 
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«a meddig élek, soha sem fogom elfelejteni, hogy a nap első suga-
rát a dicső, erdős Zantéban láttam meg.» 

Midőn Eoscolo 1827-ik évi szeptember 10-én Angliában meg-
halt, nagyszerű gyászmisét tartottak lelki üdvéért Zante katholikus 
egyházában s a szabadság dalnoka, Solomos Dénes, gyönyörű be-
szédet mondott róla, Zante polgárai pedig pénzt gyűjtöttek, 
hogy nagy honfitársuk hűlt tetemét haza hozassák; de ez ismeret-
len okokból elmaradt. 

Szerencsésebb volt Olaszország, melynek 1879-ben Anglia 
kormánya kiadta Foscolo dicső csontjait, melyeket a római Pau-
theonban helyeztek el. 

A mai ünnep — így fejezte be emlékbeszédét — nagy jelen-
tőségű ; az bizonyítja, hogy hatóságaink s polgáraink dicsőítik a 
lángészt, a műveltséget, a hazaszeretetet, s hogy az ember halála 
után nem magasztaljuk a gazdagságát s erejét, hanem eszét, szívét 
s a haza, az irodalom s felebarátja javára kifejtett munkásságát. 

Ezeket az adatokat kiegészítem azokkal, melyeket Sathas 
Konstantin munkájában NsoíXXTjvouj cptXoXofía. Biofpacpiat tcöv év 
TO ig Y pájijtaat SiaXapipcmwv 'EXXTJVWV. (Athén 1863) találtam. 

Sathas szerint Ugo Eoscolo nem született 1778-ik évi január 
22-én, hanem 1777. évi június 22-én, s atyja mint orvos kereste 
kenyerét. Itjú korában indulatos, veszekedő, hanyag volt. Rendet-
lensége miatt kétszer zárták ki az iskolából s így magán tanulásra 
szánta el magát s kétszer ment Olaszországba. 1794-ben Velenczébe 
érkezvén, átlátta, hogy saját jó természete ellen vétkezik s bün-
bánva szentelte magát az irodalomnak. Tanulmányozta az erkölcs-
tant, a politikát, a theologiát, az ó- és újkori írókat, s különösen 
Hornért, Plutarchot, Dantét, Ossiant ós Alfierit. Költői tehetségé-
nek zsengei gyanánt bemutatta Sappho ódáinak, Anakreon dalai-
nak, Theokrit idylleinek olasz fordítását. 

A legelső megjelent költeménye volt a Kereszt (La Croce) egy 
ifjú apáczára. 

1792-ben írta Thyestes (Tieste) czímü tragoediáját, melyet 
ugyanazon évi deczember havában adtak elő Velenczében. 

Midőn a francziák elfoglalták Velenczét, hymnust írt a meg-
váltó Napóleonra, de nem sokára az ottani üldözések miatt Milá-
nóba menekült, hol Pariuival és Montival ismerkedett meg. Montit, 
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a ki külügyi titkár volt, bevádolták, mint a demokratia ellenségét, 
minek következtében megfosztották a hivatalától. Ekkor Ugo Fos-
colo egy erőteljes iratban védelmezte Montit s e miatt üldöztetvén, 
nagy szegénységben Bolognába menekült, a hol egy könyvnyom-
dásznak eladta a Két szerelmes leveleit (Lettere di due amanti), 
mely első vázlata volt Ortis Jakab czímü híres regényének. 
Bolognából Flórenczbe költözött, hol benső viszonyba lépett Alfie-
rivel. Nem sokára beállt az olasz légióba, mindenhová követte 
a francziák zászlóit s mint kapitány tért vissza Milánóba. De kiáb-
rándulván ifjúsági álmaiból, melyekben Olaszország fölszabadulását 
látta, másodszor adta ki a Napoleonra írt liymnusát, megtoldva egy 
előszóval, melyben a hódítónak tanácsokat merészelt osztogatni. 
Ezért, valamint a később kiadott beszédeért az olasz választmány-
hoz, melyet az olasz irodalom remekmüvének tartottak, kitörülte őt 
a hadügyminister a sereg sorából, s Ugo Foscolo egészen a múzák 
szolgálatának szentelte magát. Ekkor jelent meg tőle a híres regé-
nye : Ortis Jakab utolsó levelei (Ultimé lettere di Jacopo Ortis) s 
ekkor írta halhatatlan költeményét a Sírok (Sepolcri) levél alakjá-
ban Pindemontihoz. E klasszikai költemény verseiről azt mondták, 
hogy azok gyöngyökből fűzött olvasó. 

Nem sokára a páduai egyetemhez nevezték ki a rhetorika ta-
nárának; honnan a tanszók megszüntetése után Comóba költözött, 
hol a Kegy istennőkhöz (Alle Grazie) czímü költeményét írta, mely 
a Sírok versenytársa volt. 

1815-ben kényszerült elhagyni Olaszországot s egy évet 
Schweizben töltvén, végkép Londonban telepedett le. Ott olaszra 
fordította az Uias két énekét s angolul írta az acoli digamma törté-
netét, az Uias tartalmáról, Bocaccio Decameronjáról s Dante Divina 
Commediájáról szóló értekezéseit. Munkáit ott annyira becsülték, 
hogy minden nyomdai lapért két font sterlinget fizettek neki. 

Görög nyelven írta a Parga éneket (aajxa tfje 11 áp^a?). 
Munkái gyűjteménye megjelent Milánóban 1822-ben e czím 

alat t : Prose c versi di Ugo Foscolo. 
Meghalt 1827. október 10-én. 
Eddig tart Sathas Konstantin közleménye. 
Bővebben ir Ugo Foscoloról Maffei a Storia della Lette-

ratura itali an a 4-ik kötetében. 
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III. 

Synodinos Panagiótis költeményei. 

1893-ban kiadta Athénben 511 oldalból álló, szép nyomású 
vaskos kötetben, különféle tárgyakra vonatkozó költeményeit e czím 
alat t : llatävsc, CSTÓVÖ'., -fjXwrs? IFHAXCOV jtoIFJA'.WV II. E. EovoSivoü, 
(A nemzeti költészet ünnepi énekei, sóhajai, nevetései). Synodinos 
született 1836-ban Patrasban s már 15 kötetnyi költeményeket 
adott ki, melyek nagyon népszerűek Görögországban. A most meg-
jelent kötet a tizenhatodik. 

Négy alkalmi dal után a királynéra, királyra ós trónörökösre 
következik egy hosszabb költemény Macedóniára öt énekben, 
melyet a költő az olympi Zeus templomának oszlopai alatt el-
szavalt. 

Melyik század, — kérdi a költő,— melyik nép, melyik hódító 
mondja ki megindulás nélkül a nevedet, Macedonia? A holt Darius 
benned látja a vész hírnökét; fegyvereid hangzanak még Afrikában ; 
a gótliok meg nem feledkeznek rólad; s Róma is megdöbbenve 
tekint még reád a Kapitoliumból. — Demosthenes mennydörgött a 
Pnyxben Piilöp ellen; mialatt ez a barbárokra rohant s a mai 
rumunok és bolgárok őseit legyőzte, s győzelmei között fájdalommal 
hallotta az athéni pliilippikákat a macedonok ellen. — Ha Mace-
donia nem hellén föld, mi a nemzetisége? Milyen nyelven beszélt 
háromezer óv előtt? Mi volt a vallása, mi a ruházata? Évszázadok 
látták a macedonokat Delphibe zarándokolni, valamint Demeter 
templomába is Eleusisben kalászokkal és myrtusokkal. — Kik 
vagytok ti, kik Macedóniánkra leselkedtek ? A világ ítélőszéke várja 
jogezímeteket s polgárisodástok okleveleit. Rumunok, szerbek, bol-
gárok, kik vagytok ti ? S ti dicsekedtek mint Nagy-Sándorunk orszá-
gának örökösei? Midőn mi Konstantinápolyban az emberiségért s 
polgárisodásaért harczolánk s az egész föld dobogva figyelt fegyve-
reink sorsára, akkor bolgár őseitek piszkos árjai földagaszták barbár 
ellenségeink áradatát. 

Tá ßopßopwSy] psóij.v.ta «öv Ttánno>v csa? BouX-fápiov 
Tov yeíjrappov s£o>7xcoaav «öv xafr' Tjjuöv ßapßäpwv. 

Azóta települtetek le a Balkánon, mint a törökök rabjai s a 
görögök juhászai. — S ti is, rumunok, vadásztok hódításokra s oláh 
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földnek csúfoljátok Macedóniát! — S ti szerbek is fenyegettek, 
mintha Nikitarás, Botzarie, Drákos szerbek lettek volna. Ti is, orosz 
láncz által alkottatva, követelitek Justinian hazáját ? 

Kai aeí?, oí 8iä TioaaHciJv jrXaaftévTS? áXoaESa, 
Ssí? xoö 'looauvtavoö ÍJjteÍTS r/)v iratpíSa; 

Mióta az Észak (Oroszország) befészkelte magát Európában, 
elvesztette a világ mind azt, a mi szép és nemes. Átkozott a nép, 
mely téged, Oroszország, szeretni fog, a despotismus Oroszországa, 
a népgyilkosok csordája. Melyik nem honáruló görög fogja valaha 
elfelejteni, hogy csak az orosz az ő kiengesztelhetlene ? 

'Ercápaxo? oaziQ Xaö?, 'Pwoaía a' áfanf/a-fl, 
Twaoía too SeajroTiajioö, ayéX/j Xaoxtóvwv' 
TE? (fi) 7cpoSótT)? 'KXXrjv, rí? TOTS ítá Xi]a|i.ovr)a,Q, 
"Ot' eívat aőiáXXaxTO? aötoü 6 'Ptöaao? [lóvov; 

Árulók! azt kiáltjátok, hogy a szlávoknak legyünk forró 
barátjai; hogy Hellas nyissa ki csókra ajkait s rokonszenvesen szo-
rítson kezet a bolgárokkal, melyen még most is ártatlan vérünk 
párolog. 

IIa a rumunok szövetségeseink, kik az ellenségeink ? Szent 
zárdáinkat hivatalosan rabolják ki. Kövekkel dobálják Hellast, di-
csőségének heréi. Nyelvét, mely őket fölvilágosította, becstelenül 
üldözik s iskoláinkat gonoszul bezárják. 

Tudjátok, miért bukott le trónjáról Ottó ? Mivel Moszkvától 
várta az üdvét. A mindig esztelen Nyugat félt tőle, eldobta őt s 
összeszorította a görög nemzet bilincseit. 

A hellenismus soha sem fog hallgatni a káromkodó Novikoff 
csevegésére. Az Istentől vésett vonalra fog sietni, hogy kardjával 
ismét történetet írjon. 

Bátorodjál, óh örökké hellén Macedonia! Hiszen vak dölyfében 
elpusztult a pharaók sarjadéka is. 

A G-ik költemény is Macedóniáról szól e czím alatt. Vájjon 
görög-e Macedonia. ('Av eiv 'EXXTJVÍ? -íj MaxsSovía.) Ebben ezeket 
olvassuk : Ha a nap valamikor nyugatról kelhet föl; ha a bün útja 
a mennyországba vezet; ha az Isten Ilire nem örökkévaló, akkor 
legyen Macedonia bolgár bölcső. Ha Aristotelesünk bolgárul beszélt; 
ha Ural hegységén a liliom virágzik; ha Thrasybul hazája Szibéria; 
akkor legyen Nagy-Sándorunk bölcsője Bulgária. 
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H a a népek borostyánja Néva mocsaraiban virít ; ha Igna-
tieffben Pláto ere van; hadd nevezzék a századok bolgárnak a Bal-
kánt . De ha az ököl és erőszak összezúzza az Istent, akkor szűnik 
meg Macedonia görögnek lenni. 

'AXX' av aovtpißoov TOV O S Ö V ó ypóvfto? FTAI "íj ßia, 
0 ä TRAÓA-FT OOAA C E X X T ] V I ? xai ÍJ MaxsSovía. 

Kréta szigetének hőstetteit 1821-től 1885-ig népnyelven 
énekli meg. Ugyané nyelven magasztalja Miaulis Endre tengernagy 
vitézségét; azután Epirust hét énekben. 

Irodalmi nyelven van szerkesztve a Csontjövendölés ('Ocrcso-
pavrsia) czímtí költemény, melyben ezt a jövendölést kigúnyolja. 
Ebben azt mond ja : «A világosság és szabadság kimeríthetlen. íme 
az Isten alpliája és ómegája. íme a világnak bevégzetlen törté-
nelme ! íme a népeknek remek és nagy éposza! Egy nő és egy 
nép . . . Hellás és Szűz Mária ! Isten és teremtés kettős titokszerű 
kivilágításban!» 

Elv avssa.vtXijxa TO cpw? xai íj éXso&spía! 
'ISoö rö áX'fa TO5 dsoö, tSoö xai TO wjiSYa! 
'JSou íj AXSXSICOTO? TOÖ X Ó O P . 0 0 latopía! 
TSoo TO £7iog TÜV Xatöv TO xXaatxöv xai [rsya! 
Mia P'jvíj xai sí? Xaö? . . . cEXXa? xai I lavaf ía! 
Weö? xai NXdrot? év Serrjj áSótoi tpwcauftqj! 

A csőcselék uralmát is ('OyXoxpaxia) ostorozza irodalmi nyel-
ven. Arról így szól a többi között : «Csőcselékuralom! vad zsar-
nok, köpeny nélkül; tudatlan Néró, számtalan fővel; fölgyújtván a 
hazáját, kiált a hazáért; neki egyjelentésű Maroko és Hellas. Üsd, 
Múza, irgalmatlanul a csőcselékuralmat ís, mielőtt általa Hellas 
idegen despotismus alatt görnyedjen.» 

'OyXoxpatía ! xúpavvo? topö? avso yXajj.óöo?, 
0 Népwv avaX'paß/jto? p.' árcsípoo? xstpaXá?" 

Kaíooaa tíjV TiaxpíSa r/j? fpo>váC twrsp jratpíSo?. 
Tfj? sívat TaütoarjjjLavca Mapóxov xai 'EXXá?. 
11 áxajov MOÜCJ' ávTjXsw? xai XÍJV úyXoxpatiav, 
Ilpiv 8t' aürijc xútj)' íj EXXa? st? iévrjv SsoTtotsiav. 

«Tisztességes osztályok, kerüljétek a csőcselék uralmát, mely-
nek kézi munkája a zsebtolvajság.» 

«Pú-jsts, ű> Ttp.Yjp.svat rá£et?, xíjv oyXoxpaxiav, 
vE/ooaev ipifóyst'póv ttj? tíjV ßskavctotopiav. 
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«A csőcselék uralma hasonlít a lernäi hydrához, ha egy fejét 
levágjuk, hét nő helyette.» 

«Egyszerű verseimmel szól hozzátok a történelem: Hellast és 
Rómát fölfalta a csőcselék uralma.» 

Ml TOÖC átpeXEÍ; jxoo orr/oo? cseí? XaXsí ^ tatcipta' 
Tíjv TíXXáSa xai tíjv TíúfiYjv £'fa-(' íj ö^Xoxpatía. 

IV. 

Papadópulos Keramevs szókfoglaló beszéde. 

A különféle régi görög kódexek kiadásáról ismeretes hellén 
tudós, Papadópulos Keramevs, meghívást kapott Szt.-Pétervárra, 
hogy az ottani egyetemen flörög nyelven tartson tanári előadáso-
kat a közép- és újkori görög nyelvből és irodalomból. 0 elfogadta 
ezt a meghívást és 1893. évi január 20-án kezdte meg előadásait. 

Papadópulos megnyitó beszédét az összes hallgatók megértet-
ték s élénken megtapsolták s a jelen volt tanárok és hellenisták me-
legen szorítottak kezet az új tanárral. 

Megnyitó beszédét, melyet a Náa 'Hgépa czímű hetilap köz-
lött, azzal kezdte, hogy a jelenkor világosan kimutatta már, milyen 
segédeszközt nyújt a közép- és jelenkori görög nyelv és irodalom 
a klasszikai tudományoknak; mert .azok a philologok, a kik mellé-
kesen tanulmányozták a mostani görög nyelv anyagát tartalmazó 
emlékeket, őszintén megvallottak, hogy ez a nyelv, a mint már 
hosszú idő óta beszéljük és írjuk, nem csak méltó a kutatásra, ha-
nem a legnagyobb hasznú is reájok nézve, mivel olyan anyagot 
találnak benne, mely által megérthetik a régi nyelven írott mun-
kákban előforduló homályos helyeket. 

Előadásaim tárgyát (mondá) főleg a következő kérdések fog-
ják szolgáltatni: mikép kapták a régi nyelv különféle fajai lassan-
kénti átidomulással a mai alakjokat? Mikép határozzuk meg a 
most bárhol is divatozó görög tájszólások természetét? Mi maradt 
bennök életben az ó-koriból akár változatlanul, akár átalakítva? 
Vájjon némelyek e helyi nyelvjárások közül természetes utódai-e 
a régieknek ? Mert sok tájszólási sajátság, például a lesbosi, cyprusi, 
pontusi, kappadóciai, krétai, thrákiai még nincs tudományosan 
megvizsgálva, jóllehet már ezekből is nagyszámú nyelvanyag van 
összegyűjtve. 

( 2 5 9 ) 
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A jelenkori görög nyelvnek (igy folytatta) legmélyebb, leg-
tudósabb vizsgálója volt Korais. 0 mutat ta ki a görög nyelv-
nek solia meg nem szűnt hagyományos életét.1) Kivűle görög 
honfitársaim közül kiváló helyet foglal el Oekonom Konstantin, a 
ki a görög kiejtésről remek munkát írt, melynek, jóllehet már régen 
látott napvilágot, nagy hasznát vehetik a philologok. Most pedig 
megjelent Popadimitrakópulos nagy műve, melyben az úgynevezett 
erasmiánusok véleményeit megczáfolja.2) 

Említésre méltó Mavrophrydis munkája is, melyben a görög 
nyelv történetét bőven adja elő.8) De ezt túlhaladják Livadas Thea-
génis bölcsészeti nyelvbúvárlatai4) és Hatzidákis dolgozatai a jelen-
kori görög nyelvről. Mások ismét lelkesülvén Korais példáján 
kikutatták régi emlékekből a mai nyelvben meglevő szókincset, 
mint Sophokles Amerikában és Kumannúdis Athénben,6) a kik 
az eddigi görög szótárakban hiányzó szókat összegyűjtötték. To-
vábbá a hellén nyelvre és irodalomra vonatkozó különféle dolgoza-
tokkal érdemeket szereztek magoknak Mustoxydis Endre, Zam-
pélios Spyridon, Sathas Konstantin,6) Lamhros Spyridon.7) Mások 
ismét a népnyelv szótáraival gazdagították a tudománynak ezt az 
ágát, mint a byzanti Skarlatos és Valavánis János. Végre mások 
honfiaink közül összegyűjtötték a nép közmondásait, előítéleteit, 
meséit, magánéletü szokásait, mint Politis Miklós.8) f 

Es most (folytatta Papadópulos) szólnom kell valamit a hellé-
nek mai irodalmi nyelvéről; mert vannak hellenisták, akik szemére 
vetik, hogy régi szókat használ, hogy szeszélyes mondatszerkezettel 
él, hogy a neveknek olyan alakjait képezi, melyek a pórnép előtt is-

1) V. ö. Tél fy : Ujabb bélién munkák, 1891 ; a m. t. Akadémia kiad-
ványa. 1—18. 1. 

2) U. o. 29. 1. 
3) Tél fy : Egyetemes Philologiai Közlöny, 1877 évf. 71. 1. 
4) U. a. Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél; 1885. Kiadja a 

m. t. Akadémia. 8—17. 1. 
5) U. o. 20—26. 1. 
") Té l fy : A jelenkori görög irodalomról. Nyelvtudományi Közlemé-

nyek. VII . köt. 1 —17. 1. és Egyetemes 1 bilologiai Közlöny. 1877 évf. 
71—72. 1. 

') Tél fy : Uj Görög irodalmi termékek ; 1883, a in. t. Akadémia kiad-
ványa. 27—31. 1. 

8) ü . o. 22—25. 1. 

(26 H 
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meretlenek. De mind ez nem érdemel dorgálást, mert világos törté-
nelmi fakadás, mely a görögöknek múlt szenvedéseit mintegy tü-
körben állítja elénk. Az ókori szók, melyeket a mai irodalmi nyelv-
ben használunk, régóta közösek a müveit görögöknél s gyakori hasz-
nálatuk által a műveletlenek is megértik azokat, főleg az egyházi 
imákban, a hírlapokban, a régi nyelvtan szabályai szerint irt köny-
vekben. A mi tehát az egész nemzetnek a szokása, az tiszteletre, 
nem pedig dorgálásra méltó. S a mi a mondatszerkezet helytelen-
ségét illeti, ezt csak azoknál találjuk, a kik hamarjában francziából 
vagy németből fordítanak. Egyébiránt a görögök beszédművészete 
még mindig él. Ennek a művészeti beszédnek az előnyét mindig 
érezték jobb iróink a legrégibb idők óta s írásmódjok kiválólag hel-
lén volt; mert a nyelv egyszerűségét a művészettel összhangzólag 
csinosították, követve a halhatatlan hagyományt. 

Papadópulos beszédének ismertetése után kívánatosnak tar-
tom, hogy a budapesti egyetemen is nevezzenek ki egy külön tanárt 
a közép- és újkori görög nyelv és irodalomra. Hangsúlyozom a 
külön tanárt, mert nem tartom czélszerünek a budapesti egyetem 
bölcsészeti karának azt az indítványát, hogy az ó-görög philologia 
számára nevezzenek ki még egy harmadik tanárt, a kinek köteles-
sége volna a közép- s újkori görög nyelvet és irodalmat is előadni. 
Ez ellenkezik a halhatatlan Smith Ádám munkaelosztási elvével, 
melynek alkalmazása úgy a szellemi mint az anyagi világban bá-
mulatos eredményeket szült. Az ó-görög philologia már maga 
is oly roppant terjedelmű, hogy annak előadása s arravaló készülete 
elegendő dolgot ad egy tanárnak. Ezt belátván a párisi, berlini, 
müncheni s legújabban a szt.-pétervári egyetemek intézői, különálló 
tanszéket szerveztek a közép- s újkori görög nyelv s irodalom szá-
mára, melynek anyaga már most is oly terjedelmes, mint az ó-görög 
philologiáé. 

A muiika-elosztás elvének fontosságát elismerte maga a böl-
csészeti kar is, minthogy tizenöt évvel ezelőtt azt kérte a közoktatási 
kormánytól, hogy a világtörténelem számára három tanszéket állít-
son föl, egyet az ó-korra, egyet a középkorra s egyet az újkorra. S 
a kormány ezt teljesítette is. Ugyanez történt Toldy Ferencz halála 
után, midőn a bölcsészeti kar indítványára a magyar nyelv és iro-
dalom tanszéke ketté választatott, úgy hogy a magyar nyelvből egy 
külön s a magyar irodalomból ismét egy külön tanárt neveztek ki. 

M . T . AK É R T . A NY EDV- É8 H / . É P T . KÖKÉBŐL. I8ÍM-. X V I . K . 5 . 8 Z . 2 
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Y. 

Typaldos Kozákis a byzanti művészetről. 

A Parnassos-folyóirat 15 ik kötetében*) ezt í r j a : Sokan azt 
hiszik, hogy a byzanti művészet csak rút alakokat alkotott s hogy 
maradisága miatt soha sem haladt előre. De a kik figyelemmel ki-
Rérik a szépművészetek történetét, tudják, hogy mennyire hibás s 
felületes ez a fölfogás. A byzanti művészet kezdődött a keresztyén-
ség első századaiban, s átment az átalakulás ifjúságán, virágzásán 
és hanyatlásán. Virágzási korában alkotta a szépművészeti szellem 
legragyogóbb nyilvánulásait. A Vl-ik században hellén, ázsiai és ke-
resztyén elemekkel összeforrván, oly műveket hozott elő, melyekben 
a képírás kiekesítési gazdagsága és szépsége összhangzatban áll a 
bölcs építészet új alakjaival. 

A keresztyén művészet bölcsője a keleti keresztyén császárság, 
hol a görög nyelv és görög művészet uralkodott. Sok századon át 
a kereszténység görög alakban terjedt el a világon. Magában Rómá-
ban is a görög nyelv vala sokáig az egyház, az evangéliumok, a sír-
föliratok nyelve. A keresztyén művészet tehát ebben a korszakban 
a hellén művészetből keletkezett. De a hellén elemekhez hozzájárul-
tak nem sokára ázsiai elemek is, mert a byzanti birodalomhoz sok 
ázsiai tartomány volt csatolva, melyek a byzanti művészetre be-
folyást gyakoroltak. Ezenkívül Konstantinápoly félbeszakadatlan 
viszonyban állt a Kelet leghatalmasabb királyságaival s különö-
sen Perzsiával. Ezek az összeköttetések lényeges befolyással voltak 
különösen a byzanti építészetre. 

Syriában még most is láthatni sok hajdani görög város rom-
jait, melyek az utast eltűnt polgárosodásra emlékeztetik. Bejárva 
ott a puszta utczákat, az elhagyott kerteket, a csarnokokat, melyek-
nek összetört oszlopait a venyige futja körül, úgy érzi magát mint 
Pompejiben. 30—40 mföldnyi területen mintegy száz görög város 
keletkezett s ezeknek jól föntartott romjain belül ma ezernyi drúzok 
és keleti keresztények laknak. Ez a görög gyarmat a Seleukidák 

*) E folyóirat előfizetési ára egy évre húsz frank aranyban vagyis 
tiz forint. Megrendelhető Athénben (Odo; 'Apa/wß>/g, 44) Anninos Chara-
tampisnál. 
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alatt alapíttatván, mintegy kilencz századon át élt, miglen a VII-ik 
században a mohamedán hódítás megsemmisítette. Ezek a romok 
világosan mutatják a görög épületeknek keresztény templomokká 
történt fokozatos átalakulását. így elénk állítják a kezdetleges s is-
meretlen keresztény korszak építészetének emlékeit a negyedik szá-
zadtól a hetedikig. De ugyan ebben a korszakban összekötötték a 
byzantiak a görög építészeti alakokat régiebbekkel, melyek sok szá-
zaddal előbb Ninive és Babylon épületeinél szokásban valának. 

Izidor és Anthémius, az Agia-Sophia templomának híres épí-
tészei, azon ázsiai tartományokból származtak, hol az építészet a 
IV-ik és V-ik században nagyobb eredetiséggel fejlődött ki. Ez a 
templom volt kiválólag a byzanti művészet kifejezése, íigy az építé-
szet mint a kiékesítés s a szentképírás tekintetében. Ritkán találunk 
a művészet történetében oly összhangzatos egészet, mint a minő ez 
a templom, melyben .Tustinián császár méltán uralkodásának leg-
nagyobb sikerét látta. Jóllehet azonban a byzanti építészet s annak 
különféle növények és állatok rajzaival való kiékesítése a görög és 
ázsiai alakok összhangzatos kapcsolatából eredt, a byzanti festészet 
mégis egyedül a görög képírásnak a keresztyén lelkesedéssel való 
összeköttetéséből keletkezett. Valamint a byzanti építészet, ügy a 
festészet is nem csak egyházi, hanem világi is volt. De mi különösen 
a szentképírást tartjuk szemünk előtt, melynek hagyománya nap-
jainkig maradt fönn. Az első századok szentkép! ása mutatja, hogy 
a keresztyén festészek híven tárták magokat némely lényeges el-
vekhez, melyek a görög művészetben vezérfonalul szolgáltak. 

V I . 

Kiadatlan közmondások Nestoridistől. 

1892. évi márczius havában pályanyertes lett Nestoridis, 
gymnasiumi igazgató, munkája, melynek czíme: llapoipiau nai rca-
pot|i<!>8ei; <ppáostc áváxSotoi. Ebben 6300 közmondás van össze-
gyűjtve betűrend szerint a szükséges magyarázatokkal. Álljon itt 
néhány mutatvány. 

1. "Aßtßi.oq TKxixnüq 
/uyáloq iptvrt/q. 
Könyvtelen pap 
Nagy hazug. 

(267) 2* 
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Ezt a lakóniai közmondást azokra alkalmazzák, a kik valamit, 
kellő eszközök hiányában, rosszúl visznek véghez. A papok közül is 
a tudatlanok nagy nehezen mondják el az imákat és az evangéliu-
mot ; de még nehezebben, ha nincsen imakönyvök vagy evangé-
liumjok. 

2. 'Ayáh 'yáXta ßginx1 >'/ räßXa ró xapcpi tr/q. 
Laasan lassan megtalálja az asztal a szegét. 

Azokról, kik előbb vagy utóbb megkapják gonoszságuk ju-
talmát. 

Magyarul : megtalálta a zsák a foltját. 
3. Ayüha yúha tpőztvtv ő (fpóvipoq á/tnéki, 

l/(>'f 6 xai/zóq xal yívtjxtv I/ uyovgióu /xth. 
Lassan-lassan iilteté az okos a szőlőkertet, 
Jött az idő s méz lett a savanyú szőlőszemből. 

Ez egyértelmű az ókorival Ó xá|j.ato? ÍB]aaopó<; sort T O Í Í áv-
D-piójrotc. A munka az emberekre nézve kincs. (Aesop. 33.) 

4. 'Ayúnae ?/ MÚOVJ tó yorió 
x>' t/IQÍ HVTQU ZATMOV^Sy 

Marcsa szerette a tánczot 
És dobost talált férjül. 

Ez a zantei közmondás emlékeztet Homér mondására: 

wq alei tör ófioTov ayei 9-tóq wq tóv ő/totov. 
így vezeii mindig az isten a hasonlót a hasonlóhoz. 

(Odyssea XVII, 218.) 

5. 'Ayépu (tov xaXoxatQivó. 
Nú a el/a tóv yeißtlva, 
Nyári levegőm, 
Vajha bírnálak a télen. 

6. "Aytos not' ót &a/uatovpyei 
il/i)te hßävi ftt'/te xtQÍ. 
Szent, a ki nem művel csodát, 
Se tömjént, se viaszgj'ertyát (ne kapjon). 

Ez a lakedaemoni közmondás azokról szól, kik, nem telje-
sítvén kötelességüket, nem méltók a jutalomra. 

7. Ayxaháqtt tf/v ntwyeia fie rá vv/iu, 
Megöleli a szegénységet a körmökkel. 

Ezt mondják Epirusban a legszegényebb emberről. 
(268) 
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8. 'Ayoga^ti, álla óév noaXeT. 
Vesz, de el nem ad. 

Ezt Kynuriában mondják arról, a ki nem beszél, hanem csak 
mások beszédét hallgatja, hogy abból hasznot húzzon. 

9. "Ayovgog áipov y f r r f á j j , 
Ki í/ xógi/ uipov xarctoralh]. 
Az ifjú (érett) mióta születik, 
S a leány mióta elhelyeztetik (férjhez megy). 

10. 'Ayovpoipáyíg ttpaye, 
KI ovg/xoipnyog xagttgtl. 
A zöld (éretlen) gyümölcsöt evő evett, 
Az érett gyümölcsöt evő vár. 

Ezt azokról mondják Lakedaemonban, a kik a vállalatukkal 
késedelmezöket megelőzik. 

11. "Aócitt tlyt- í/ ygrjá. 
Ki uyógat,t yovgovv/a. 
Nem volt dolga a banyánsk 
S disznókat vett magának. 

Azokról mondják, a kik minden ok nélkül bajt szereznek 
magoknak. 

12. 'Aótiavóg xrü.óyijoag 
Ti/ náta ).óei xuí óévei. 
A dologtalan szerzetes 
A macskát föloldja és megköti. 

13. '-Mao tjuxxl óé atéxei, 
rtfiaio óé ).iyút,ti. 
Az üres zsák nem áll, 
A tömött pedig duzzad. 

Ezt mondják az éhezőkről s jóllakottakról, mert az éhező nem 
bir ellenállni az éhségnek, mint a jóllakott emher. 

VII. 

Byzantios Anastáz munkái. 

A Néa "Hjiipa szerkesztője, Byzantios Sándor, kiadta Trieszt-
ben, 1893-ban, elhunyt fivérének, Anastáznak, munkáit, a boldo-
gultnak arczképével. (vKp"(a Avaotaoíoo E. BuCotvrío'). vEx5íöovtat 
ínró ÄXs£av8poo BuCavtíoo.) 
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Byzantios Anastáz született Athénben 1839-ik évi február 
2-án. Eletének első éveit abban a házban tölté, hol az atyja a nagy 
görög szótár megírására naponként tizennégy órát szentelt, hogy 
tolla által soktagu családját föntartsa. Ez a ház volt akkor a tudó-
sok találkozási helye, kik közül leginkább kitűnt Bankavis Sándor, 
a ki tanácsai és példája által jótékony befolyással volt Anastáznak 
s fivéreinek szellemi képzésére. A görög nyelvben való haladásának 
alapját az ottani gymnasiumban nyerte Anastasiádis Leontiostól, 
a kit Anastáz mindig hálával emlegetett. Az egyetemen hallgatta 
Asópiost, Joannu Fülöpét, Kumanudis Istvánt s az ő jegyzetei bizo-
nyítják, hogy mennyi gonddal hatott be a görög remekírókba, ösz-
szegyüjtve szókat, versekot, emlékmondásokat s törekedve, hogy 
saját irályát amaz utolérhetlen eredetiek tanulmánya által képezze. 
Az ő példája ismét azt tanítja, hogy a görög nyelv egy s hogy csak 
azok a mai görög írók mondhatók akár az irodalmi, akár a nép-
nyelvben kitűnőknek, a kik a klasszikai nyelvet jól megtanulták. 

Egyetemi éveire, az aranyszárnyu remények éveire emlékez-
tette öt harmincz év múlva Vlachos Angelos, fölajánlva neki, az 
ifjúsági kor barátjának, költészete kalászait. «Emlékezel-e (így irt) 
Anastáz, első s legszebb ifjúságunk ama gyönyörű idejére, midőn 
tizenhét éves korunkban reggel, mielőtt még az előadások órája 
ütött volna, a dému'kás Lykabet hegyre fölmásztunk, hogy gyö-
nyörködjünk egyrészről a fölkelő napban, s másrészről a hajnali 
köd átlátszó fátyola alatt ébredező városban ? Emlékezel-e ama 
csöndes és bájos estekre, melyeket a királyi kert fasorainak sűrű 
árnyaiban tölténk kimondhatlanul csevegve s verseket szavalva? 
Központunk volt Vlachos Stavros háza a székesegyház mellett. Ott 
gyűlt egybe esténként a költői ihletű ifjak zajongó csoportja. Az órák 
derülten folytak le be végzetlen irodalmi vitákkal, rögtönzött költői 
versenyekkel. Mindannyian irtunk verseket s néhányan közülünk, 
mint Bernardákis, Vlachos, Bankavis Kleón hívek maradtak a 
Mázakhoz s azóta kiváló helyet foglalnak el az uj hellén Par-
nasszon.» 

De Byzantios Anastáz soha sem engedte meg, hogy ifjúsági 
költeményei nyomtatásban megjelenjenek. Az 1859-ki politikai for-
rongás óta csak politikával foglalkozott s fiatal kortársaival tüntetett 
Ottó király ellen, a miért fogságba is került. Később egy tanulmá-
nyával Katruli házasságáról, Rankavis Sándor vígjátékáról, a Pán-
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dóra czímü folyóiratban, oly nagy figyelmet keltett, hogy Paparrhi-
gopulos Konstantin meghítta őt a Hellén czímü folyóirat munka-
társául. Ekkor bevégezte volt Byzantios egyetemi tanfolyamát s 
bölcsészettudori értekezést írt Euripidesröl; s 1861-ben a triesti 
ll[j.ápa czímü hetilap kiadójának meghívására munkatársa lett e 

lapnak. Jóllehet pedig maga a kiadó, Skylithis, conservativ elveket 
követett s Görögországban a dynastia elleni mozgalmakat helytelení-
tette, mégis korlátlan szabadságot engedett Byzantiosnak a görög-
országi viszonyok megítélésében. Irálya akkor átmenő félben volt a 
költőiből a prózaiba. Szerette a virágos képeket, a mondatok végtag-
jainak rímelését. Hazaszeretete forró s kihivó volt, s ábrándja nagy 
nehezen engedelmeskedett az ítélet vas fékezőjének. Az 1862-ki 
Hellasról azt írta, hogy lépéséből istennőnek látszott mint Virgil 
Aphroditája. A kik pedig a mai görögöknek valódi származását két-
ségbe vonták, azokat a régi Róma bakóival hasonlította össze, a kik, 
minthogy a törvény a szüzek halálát meg nem engedte, megfosz-
tották áldozataikat a szüzességtől. Nemességünk aranybulláját nem 
akarjuk Marathon és Thermopylae csatatéréin keresni. — S ha azt 
mondjátok, hogy nem vagyunk Miltiades és Leonidas ivadékai, azt 
nem tagadhatjátok, hogy Missolongi barezosainak és Psára tengeré-
szeinek fiai vagyunk. Miéink a harczi tettek, melyeket a bámuló 
Európa megtapsolt. 

Sok évi hirlapírói munkássága után Byzantios elfogadta Tri-
kupÍ8 kormánya alatt a politikai ügynökséget Szófiában. De ott 
csak néhány hónapig maradt, mert a kormány Egyiptomba küldte, 
hol hét évig képviselte Görögországot; onnan pedig mint követ 
ment Rómába. Ottani tartózkodása alatt egymásután érte a családi 
gyász, úgy hogy 1890-ben visszatért Atnenbe, szívében hordva már 
a halált. 

Könyvének tartalma csupa politikai czikkekből és beszédekből 
áll, melyek Görögországnak bel- és külügyi viszonyaira vonatkoz-
nak s így a jelen czikk keretén kívül esnek. 

VIII. 

Tzuntas munkája Mykaenéröl. 

Mióta Schliemann a Mykaeneben véghez vitt ásatásainak 
eredményét 1876-ban közrebocsátván azt hirdette, hogy föPedezte 
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Atreus családjának sírhelyeit, sokan írtak ellene és mellette. Leg-
újabban (1893) egy görög tudós is, Tzuntas Christos, írt erre vonat-
kozólag nevezetes munkát e czím alat t : «Mykaene és a mykaenei 
polgárisodás.» Moxijvat xai Moxijvato? IIoXiTiaftós (Athén, az 'Eotía 
könyvkereskedésében.) 

Tzuntas áttanulmányozta mind azt, a mit eddig angol, fran-
czia és német régészek erről a tárgyról írtak. Azonkívül 1886 óta ő 
maga vett részt a mykaenei ásatásokban és sok régi épületet és sír-
helyet fedezett föl. S Hellas büszke lehet arra, hogy erélyes, tudós 
régészeti felügyelői vannak, kiknek neveit magasztalólag említik az 
idegen utasok. Tzuntas nevezetes munkája az idegen régészeknek is 
jó szolgálatot fog tenni, mert sok adatot helyesebben közöl, mint az 
előzői, s rajzokat is nyújt, melyek közül némelyek most először 
jelennek meg. 264 lapon írja ő le Mykaene városát, palotáit, há-
zait, ruházatát, fegyvereit, sírjait, vallását s művészetét. Sőt még a 
bútorokat is vizsgálja terjedelmesen. Valamely királyi lak szemlélete 
Mykaenében, mondja szerző, valóban nagyszerű hatást gyakorol 
reánk. Terjedelmes palota, melynek tetejét négy oszlop tartja, s 
ezek között a nagy, köralakú tűzhely szép, sokszínű ékesítvónyek-
kel; — fényesített padolat vonalakkal színes négyszegekre elvá-
lasztva; — falfestvények, melyek majd növényeket, majd a hősök 
hadi és vadászati életéből jeleneteket ábrázolnak; — a z ajtókra s 
más részekre szegezett fémdísz; — aranynyal, ezüsttel, érczczel s 
elefántcsonttal ékesített asztalok és faszókek; — különféle nagy-
ságú és alakú edények aranyból, ezüstből, rézből, üvegből, alabas-
tromból, kőből, agyagból; — mind ez gazdagságot s kifejlett szép 
érzéket tételez föl. De a kémények hiánya és az éji világítás füs-
tölő fenyőfáklyakkal nem látszik nekünk, a most élőknek, meg-
egyeztethetőnek a bútorok és falfestvények fényűzésével. 

Tzuntas tudományosan s részletesen megvizsgálta a mykaenei 
fellegvár sírhelyeit. Ezek kétfélék. Először a talajba függélyesen 
ásott négyoldalú vermek, a minők a mai sírok. Másodszor épített 
kupolák (OóXoi) vagy vízirányos szobák a sziklában. Az előbbieket 
Tzuntas függélyeseknek (xattsioog), az utóbbiakat vízirányosoknak 
(óptCovTsíoo?) nevezi. A függélyesekhez tartozik az a hat híres sír, 
melyeket Schliemann a fellegvárban az oroszlánok kapuja mellett 
fölfedezett. E sírok nem ugyanegy időből valók. Legrégibbnek lát-
szik Tzuntasnak a negyedik, utána fölfelé a harmadik és ötödik, a 
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többiek pedig későbbi korúak. Mindannyi négyoldalú, de nagyságra 
nézve különböznek. Tizenkilencz tetemet találtak bennök; t. i. hár-
mat az elsőben, ötöt a harmadikban, ötöt a negyedikben, hármat az 
ötödikben, kettőt a hatodikban s csak egyet a másodikban. Hogy e 
hat sír ugyanegy családé volt, azt Tzuntas bizonyosnak tartja, vala-
mint azt is, bogy az ugyanegy sírban fekvőket egyidejűleg temették 
el. Innen azt következteti, hogy e sírokat, a második kivételével, 
kétszer, háromszor s többször is fölnyitották, míglen holtakkal 
megteltek. A temetés után befedték a sírt kőleinezekkel s földet 
hánytak reá ; a gyászolók pedig halotti torhoz ültek melléje; mivel 
e sírok hantján találtak ökrök, kecskék, sertések és szarvasok csont-
jait, mint a halotti tor maradékait. De oly áldozatokból is szár-
mazhattak, melyeket a temetés napjáu vagy később hoztak a hol-
taknak. 

Ezután leírja Tzuntas a sirok második nemét s főleg a kupo-
lást (tfoXwxóv), melyet Atreus kincstárának, vagy Agamemnon sír-
jának neveznek, melynek rajzát is közli. Ennek vízirányos folyo-
sója (Spó|io;) 35 méter hosszú, 6 méter szóles, s oldalai nagy fara-
gott kövekből vannak építve. Külső eleje be volt kerítve alacsony 
kőfallal, mely részben még most is látható. A bejárat, mely a folyo-
sóról a kupolás terembe (ítóXos-ba) vezet, öt méter s 40 centiméter 
magas s 2 méter 66 centim, szóles. A felső küszöbe (orcsptlopov) két 
nagy kőlemezböl áll, melyek egyike befelé kilencz méternyi liosz-
szú, szélessége öt, vastagsága egy méternyi, súlya pedig körülbelül 
120 kilogramm. A bejárat előtt jobbra és balra feloszlopok négy-
szögletű talapzatai maradtak fönn s egyiknek az oszlopfeje (ércízpa-
vov), mely most Athén nemzeti múzeumában van. Ugy a féloszlopok 
mint az oszlopfejek halványzöld kövekből álltak, faragványokkal 
gazdagon díszítve. A bejárat közepéu van egy kétszárnyú ajtó, az 
oldalokon pedig üregek és lyukacskák, melyekben réz-szegeket talál-
tunk. Ezen az ajtón bejutunk a kupolás helyre, melynek átmoröje 
14, s magassága 13 méter, s melyben 33 egyenlően faragott kősor 
van. A kupola tetejét egy nagy köralakú kő képezi. 

A második kupolás sír, melyet Klytaemnestra sírjának nevez-
nek, nincs még egészen kiásva, valamint egy másik sem, melyet 
1892. évi november havában fedeztek föl. 

A kupolás sírok királyi vagy más előkelő családok sírhelyei 
voltak. A nép halottait pedig a sziklába vágott, szobaalakú olcsóbb 
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sírokba temessék. Ha mind a két rendű sírok annyira megteltek, 
hogy több halott nem fért többé beléjök, akkor a sír egyik zuga 
mellett összehordtak a régen meghaltak csontjait vagy kis vermekbe 
temették. 

Tzuntas azt gyanítja, hogy a holtakat soha sem égették el. Ez, 
azt mondja, eddig legalább nem bizonyult be. Kőszén fordul ugyan 
elő mindig a sírokban, de ez valószínűleg a fenyöfáklyáktól 
ered, melyeket meggyújtottak, valahányszor a sírokba bemen-
tek a holtak rokonai. Ha pedig sok kőszén fordul elő a sírokban, 
ez arra mutat, hogy a sírokban áldozatokat égettek el. Tzuntasnak 
ez az állítása természetesen csak a mykaenei sírokra vonatkozha-
tik; mert a trójai háborúban elesetteket csakugyan elégettek. így 
olvassuk az Iliasban (I, 52) «s mindig égtek a holtakkal megtelt 
máglyák». És (XXIII, 209—211) «égésre ingereljétek a máglyát, 
melyen Patroklus fekszik, kit az összes achaeok siratnak.» 

Schliemannak arra az állítására, hogy fölfedezte a meggyil-
kolt Agamemnon és társai sírjait, ezt mondja Tzuntas: «Hogy ezek 
egy királyi családnak a sírjai, az kétségtelen; de hogyan nevezték, 
azt nem tudjuk, valamint azt sem, hogy miképen nevezték azokat 
a családokat, a melyek ezeket a nagy kupolás sírokat építették.» 

IX. 

Papadimitrios kritikája Kenyon kiadásához Aristotelesnek 
Athén államszervezetéről. 

A Néa 'Hgépa 1891. évi folyamának februáriusi tárczájában 
Papadimitrios figyelemre méltó szövegkritikát közlött Kenyonnak 
2-ik kiadásáról, melynek tárgya az általa fölfedezett aristotelesi 
kézirat az athéniek államszervezetéről. (Kpixixä st? trjv 'Atbjvaiiov 
TtoXttsíav ApiatoTéXoD?, ónb HajtaSYjgYjtpiou.) Papadimitrios szöveg-
javításaiból a következőket mutatom be: 

Kenyon. Papadimitrios. 
3-ik 1. XaXeizámzov xal xixpó- XaXsx. x. xixpór. •qv roí? iroX-

raiov ^v roí? iroXXoí? TWV xará zijq Xoí? TWV xata rijV nohzelav ápy. 
nohzeiaq áp'/wv JJ/ij [XETÉ/SIV. jir; gsré^eiv. 

Igaza van a javítónak; mert a szöveg értelme ez : «Legterhe-
sebb s legkeservesebb volt a sokaságnak, hogy az államszerkezet 
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szerint nem vesz részt a hivatalokban». És csakugyan igaz, hogy a 
4-ik adóosztályú polgárok ki voltak zárva minden hivatalból. 
(L. Télfy: Corpus iuris Attici griece et latiné 171. §.) Kenyon szö-
vege pedig azt mondja: «az államszerkezet ellenére», a mi nem áll. 

Kenyon. Papadimitrios. 
117. 1. "Otav 8é 7pácpwvtat. r'Otav 8' iffpátpowat. 

Midőn pedig iratnak. Midőn pedig beíratnak. 

Világos, hogy a javítónak van igaza, mert a polgári könyvbe 
való beiratásról van a szó. 

A codex hibás olvasása is tévedésbe hozta Kenyont. Például: 

6. 1. o'noi s? roooötov Ttpoí/oo- oótot e? toaoörov jipoé"/oi>oiv 
oiv aXXwv. (uxrjaav 8' oóy S p a iíXXrjXiov. yaav 8' oóy ap.a náv t s? 
irávte? ot svvéa ap^ovts?. stb. 

Itt az archonok rangfokozatáról van szó. Tehát ítpoéyoooiv 
áXXí]Xa>v. Hogy a kilencz archon nem lakott együtt, azt mindenki 
tudta; tehát fölösleges volt volna Aristoteles részéről, ezt irnia. 
De igen is, szükséges volt megjegyeznie, hogy az archonok nem 
voltak mindig együtt. 

Kenyon. Papadimitrios. 
122. 1. AoxipáCe'. Sé xal eoö? Aoxtp-äCsi 8. x. roö? ímz. íj 

iinroo? íj ßooXfj, xäv pév rt? xaxéö? ßooXrj. xäv pivre? xaxto? Sox-j) 
8 o X T j Tf)í(f£CV, C l j U J O i T ( j ) a í t ( | ) , T O Í ? Zpi/EtV, Í Y ] p . l O Í T ( j ) O t T t p , t O l ? 8 s 

8k | i íj Suvapivoi? zpétpetv áváyouot p.íj 8ovap.évot? zpéyeiv éyxaiouac 

tpoyóv £7ci TTJV (xat ó tpoyöv ení zbv tirjpov. xai ó T O U T O 

T ) O Ö T O xaDwv á8óxip.Ó? satt.» jraitwv <x8óxip.Ó? sattv. 

«A tanács vizsgálja a lovakat is, ós ha valamelyik rosszul 
futni látszik, inegbüuteti az abrakkal; a melyek pedig nem képesek 
futni, azok czombjára kereket égetnek be, s a melyik ezt szenvedi, 
az vissza van vetve.» 

Itt a lovak vizsgálatáról lévén szó, nem állhat Kenyon szöve-
gében Tpáfctv (ápolni), mert képtelenség azt mondani a lóról: 
rosszul látszik ápolni. — Az sem állhat meg Kenyon szövegében, 
hogy kereket tesznek rá (iviyoom zpoyóv), mert a visszavetett ló 
csak nem viselt egész életén keresztül valóságos kereket a testén 
vagy nyakán. Azért valószínűbb Papadimitrios javítása. 
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X. 

A Metaxas-család története. 

Metaxas Epaminondas, ceplialoniai orvos, kiadta saját csa-
ládjának történetét 1081-től 1864-ig. 'taropía tfjs oixofeveia; Meta£ä 
aito voö 1081 (j,éypi voö 1864 Itou?. (Athén, 1893.) 

Ez a munka nem csak a Metaxas-családnak, hanem az egész 
byzanti birodalomnak a története, melynek jó és rossz viszonyaiban 
a Metaxas-család tagjai 1081 óta szerepeltek. 

Komnéni Elek császár alatt, midőn a háborúk miatt pénzre 
volt szüksége, fivére Izsák gyűlésre híván a magasabb rangé papo-
kat, fölszólította őket, hogy engedjék át egyházaik vagyonát a haza 
szükségeire. 

De a gyűlés, egy Metaxas nevű főpap ellenkező szónoklatára, 
megtagadta a kormány kívánságát. Ez az első Metaxas, kit az egy-
korú írók említenek, mint byzanti származásút. Nevét pedig kapta a 
metaxa-tól (pitala), mely selymet jelent. Ezt már Justinián csá-
szár alatt kezdték 551-ben Kr. u. Konstantinápolyban készí-
teni. Justinián tehát valószínűleg azoknak a szerzeteseknek adta 
a Metaxas nevet, a kik Klímából hozták a selyemgubókat. Vagy az 
is lehet, hogy valamely család, mely a selyemtermelés által meg-
gazdagodott, onnan kapta a Metaxas = Selymes, Selymest nevet, 
így tehát a Metaxas-család ezernégyszáz év óta létezik. 

De századok multak el, miglen ismét egy Metaxas tünt föl a 
történelemben. 1453-ik évi május 29-én egy Metaxas Márk Antal, 
a byzanti császárnak, Palaeolog Konstantinnak, a tanácsosa, vité-
zül harczolva ura mellett, látta, mikép esett el a csatában Byzancz 
utolsó császára. Ekkor sikerült neki ket fivérével s tizenhat család-
dal a genuai herczegnek, Doria Andrásnak, hadi hajóin menekülni. 
Az egyik fivér, Sergius, Korfuban halt meg utódok nélkül; a másik 
fivér, Miklós, Leukas szigetén telepedett le s gazdagon nősült; de 
ennek egyik utódja Cephaloniába költözött át s ennek az utódai 
mind azok, a kik e szigeten a Metaxas nevet viselik. A harmadik 
menekülő fivér, Márk Antal, szintén Cephaloniában maradt, és azt 
a falvat, melyben lakott, még most is Metaxata-nah nevezik. 

1591-ben Cephalonia püspöke lett 1-ső Metaxas Nikodém, a 
ki Sz, Miklós templomát építette s minden magánvagyonát a püs-
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pökségnek hagyta. Ennek unokája, szintén Nikodém, bejárta 1620 
körül Európának különféle városait s végre Londonban kis nyom-
dát vásárolt, hogy hellén könyveket adjon ki. Ezek egyikének a 
czíme: A levélmintákról az athéni Korydalevs Theophiltól. II epl 
ejuiToXtxtöv TÓ7IWV. (London, 1624). 

1627-ben Konstantinápolyba költözött a nyomdájával az 
angolországi követnek, Ilowe Tamásnak, oltalma alatt. Ugyan-
abban az évben adta ott ki Cyrill patriarehának értekezését a zsidók 
ellen. IJpaf[i,aTeía xatä TooSaíwv.) 

Minthogy a pápai hatalom ellen is adott ki két könyvet, a 
jezsuiták bevádolták őt a nagyvezérnél, hogy ö az angol hitvallást 
terjeszti, hogy az oroszokkal összeesküszik a törökök ellen, sőt hogy 
a Koránt is megtámadni szándékozik. Erre a nagyvezér százötven 
janicsárt küldött az elfogatására, a kik azonban nem találván őt a 
lakásán, cselédeit megkötözték, bútorait összetörték, s könyveit és 
pénzét elrabolták. 

Az angol követ tiltakozott ez eljárás ellen, mire a nagy-
vezér visszaadatta Metaxasnak lefoglalt holmiját és könyveit, 
melyeket a mufti előbb megvizsgálván úgy nyilatkozott, hogy sem-
mit sem tartalmaznak a Korán ellen. Ennek következtében a nagy-
vezér császári fermán által kiűzette a jezsuitákat a török biroda-
lomból. 

Egy évvel későbben az egyházi zsinat megválasztotta Metaxas 
Nikodémot Cephalonia, Zacynth és Ithaka érsekének a velenczei 
köztársaság beleegyezésével. 

1657-ben, midőn a velenczei köztársaság Krétában a törökök 
ellen háborút viselt, Metaxas András, az előbb említett Nikodém 
fivérének a fia, 250 cephaloniai katonával, kiket saját költségén 
tartott, harczolt a velenczeiek oldalán. 

Ugyanebben a században az előbbinek egyik rokona, Metaxas 
keresztelő János, görög ezredet állított föl saját költségén a velen-
czei köztársaság szolgálatára. Ennek utódai is, Metaxas Anastáz és 
Angelos, vitézségükkel és pénzáldozatokkal mozdíták elő a velen-
czeiek ügyét, miért is a köztársaság 1691-ben grófi czímet ado-
mányozott nekik és utódaiknak. S ezt a czímet elismerte a jóniai 
szigetek Tanácsa. 

1715-ben ismét két Metaxas, András és Jakab Tódor, gyűjtött 
hellén hadsereget a velenczeiek számára a törökök ellen. 
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Mind a mellett, hogy e cBalád annyi érdemeket szerzett ma-
gának a velenczei állam érdekében, ez még is puszta gyanúból, 
mintha gróf Metaxas Marinos a jóniai szigeteket a velenczei állam-
tól való elpártolásra izgatná, Cephaloniában elfogatta, Velenczébe 
hurczoltatta s ott 17G0-ik évi november havában a börtön sötétsé-
gében megfojtatta s másnap holttestét a Szent Márk-téren föl-
akasztatta. 

E jeles család tagjai voltak Ithaka kormányzói 1558 tói 
1795-ig, s részt vevének azokban a nagyfontosságú eseményekben, 
melyek ebben a hosszú időközben előfordultak, mindig hívei ma-
radván a szabadságszerető hellenismusnak. 

Azután következik a Metaxas-család tagjainak szereplése 
I. Napoleon és az angol protectoratus alatt, mely ellen erélyesen 
tiltakoztak, midőn az angol kormány a jóniai szigeteken korlátlan 
hatalommal kezdett uralkodni, nem törődve az európai uralkodók-
tól biztosított jóniai alkotmánynyal. 

Midőn 1818-ban a barátságos társaság (<ptX««j évaipía) a gö-
rögök felszabadítása végett titokban működni kezdett, hozzácsatla-
koztak a Metaxas család tagjai is, s a többi között Konstantin, az 
általam ismertetett munkának az atyja; a ki a szabadsági háború 
kitörésekor az ideiglenes kormány igazságügyi minisztere lett. 

Később ö volt Missolongi parancsnoka s ekkor az angol hajó-
hadosztály parancsnoka, Clifort, engedélyt kapott tőle a vár megte-
kintésére. 

Úgy őt, mint angol kíséretét meglepte a vár tökéletes hadi 
fölszerelése. Clifort philhellén érzülete bizalmat keltett Metaxas 
Konstantinban, a ki megvallotta Clifortnak, hogy az ólom hiánya 
miatt nagy zavarban van, mert nem öntethet golyókat. Clifort 1500 
okka ólmot küldött neki. 

Midőu pedig Missolongi 1823-ban az ostromzár alól fölszaba-
dult, oda érkezvén lord Byron, meglátogatta Metaxas Konstantint 
s tanácskozók vele Görögország fölszabadításáról. De 1824-ik évi 
ápril 7-én lázba esett s nem akarván megengedni, hogy eret vágja-
nak rajta, meghalt. 

Azóta Ottó király megérkezóseig Metaxas Konstantin és 
András a szabadság-háború minden viszontagságában nagy fontos-
ságú szerepet játszottak. 

Ottó kiskorúsága alatt a három bajorból álló regensség hami-
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san vádolta Metaxas Konstantint a király elleni összeesküvésről; de 
ö Ceplialoniába menekült. 

Minthogy sem a régensség, sem a nagykorúvá lett király nem 
akartak alkotmányosan uralkodni, a visszatérő Metaxas András ösz-
tönzésére úgy a nép, mint a hadsereg 1845-ik évi szeptember 1-én 
kényszerítették a királyt az alkotmány aláírására s alkotmányos 
minisztérium kinevezésére, melynek elnöke Me'axas András lett. 
Többször változván a minisztériuma, néhányszor ismét miniszter lett 
s később 1854 ig Görögország követe volt Konstantinápolyban. 
1860-ban hetven éves korában megszűnt élni Athénben. 

Metaxas Konstantin pedig a bajor regensek s még Ottó király 
alatt is sokáig Cephaloniában élt gyermekei nevelésének, míglen 
végtére Ottó király öt a felsőház tagjának kinevezte. Eltörültetvén 
az uj alkotmány által a felsőház, ismét Ceplialoniába vonult vissza, 
hol a görög szabadság-háború emlékiratának megírásával foglalko-
zék, míglen 1870-ben 77 éves korában meghalt. Emlékiratait 
olaszra fordította s kiadta Grotta e czím alatt ; Memorie storiche 
nulla rivoluzione cllcnica di Constantino Metaxas. (Lucca, 1882.) 
Francziára pedig Blancard e czím ala t t : Souvenir de la guerre d' 
indépendance de la Gréce par Constantin Metaxas. (Paris, 1887.) 

De mások is kitűntek a tudományokban a Metaxas-család 
tagjai közül. A XVIII. század közepén híres jogtanár vala Rómában 
Metaxas Dömötör gróf. Fia, Lajos, (1778—1842) nagy természet-
búvár hírében állt s egy kagylót is fedezett föl, mely az ő nevét 
viseli. Ennek három fia volt: Eerencz, jogtudós, Telemach orvos és 
állattani búvár, s Themistokles, az összehasonlító boncz-, és élettan 
tanára Rómában 1837-től 1848-ig, midőn az olasz hadseregben fő-
orvosnak nevezték ki. IX. Pius pápa visszahelyezése után elvesz-
tette tanári állását s menekülnie kellett Rómából. De 1870-ben 
ismét visszatért Rómába, hol 1891-ben meghalt. 

Jelenleg három Metaxas foglal el magas állást a görögországi 
hadseregben, u. m. : I. Metaxas Anastáz altábornok, a ki sok évig 
vala György királynak hadsegéde. 2. Metaxas Miklós ezredes, a 
mérnöki kar parancsnoka, a ki már kétszer országgyűlési képviselő 
is volt. Ennek nővére, Sotiriádis Chariklea, a budapesti görög fő-
konzul, Haris Pál, nejének, született Sotiriádis Zsófiának, az anyja. 
3. Metaxas Plátó, lovassági őrnagy. 

A polgári állásban levők közül említendők: 1. Metaxas Aga-
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memnon, a ki Németországban tanulván a jogtudományt, általáno-
san dicsért munkát írt a büntetőjogról s 1871-ben igazságügyi 
miniszter volt. 2. Metaxas Sztavrósz, a ki most Marseilleben gya-
korló orvos, 1848-ban pedig Cephaloniában az angol kormány 
önkénykedése ellen harczolt, s később a franczia köztársaságnál 
buzgón működött azon, hogy Thessalia fölszabadítása mellett 
legyenek. 3. Metaxas Tzannisz, a ki több zeneszerzeményen kívül 
Botzarisz Márk czímű operát is írt. 4. Metaxas Epaminondas, a 
most ismertetett munka szerzője, a ki ősei hazájában, Cephalo-
niában, mint orvos működik. 

Londonban 1841-ben nőül vette Metaxas Spyridon gróf, az 
előbb említett Metaxas Márk Antal utóda, lord Rancliffe és Polignac 
herczegnő egyik rokonát. Ebből a házasságból származott két fia, 
kik közül Metaxas Frigyes az angol tengerészetben hajóparancsnok, 
Metaxas Rikárd pedig Victoria királynő testörségében főtiszt. 

XI. 

Papastavros Amália Tempéről és a Széplányvára. 

Az athéni Parnassos nevű társaság *) hasonnevű havi folyó-
iratot ad ki 15 év óta. Ennek 15-ik kötetében Papastavros Amália 
úti jegyzeteket (DSouroptxai <r/j|j.suóaeis) írt Tempéről, melyekből a 
következőket emelem ki. 

«Midőn Peneus hídján átmenvén Tempéhez értünk, a tisztelet 
mély s titokszerű érzete fogott el, a mint szemünk előtt borzasztó s 
egyszersmind gyönyörű látvány fejlődött ki. Északról és délről 
magas, függélyesen álló szirtek tojásalakú teret képeznek. Ott az 
örökéletű platánfák nagy árnyékot nyújtanak a fáradt utasnak s 
óriási törzseikkel bájosan hajolnak le Peneus medrére, mialatt a 
csendes folyó mintegy hálából csókolja az ágaikat, mivel árnyékuk-
kal megóvják a nap lángoló sugaraitól. A balparton pedig virágzó 
gyümölcskertek terjednek el a meredek Olymp aljáig. Bőséges, 
üdítő s átlátszó víz rohamosan ömölvén ki Ossa hegyének szikláiból, 

*) Ismertet tem Újgörög irodalmi termékek czímű m. akadémiai elő-
adásomban, 1883, 40—42 1., és Meine Erlebnisse in Athen czímű munkám 
74—78 lapján (Budapest, Wien, Leipzig, Verlag von W. Lauffer. 1890). 
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mély medret képez s átfolyván a platánfák gyökerem és vizi növé-
nyek halmocskáit alakítván, a Peneusba folyik. Ezek a függélyesen 
elvágott, iszonyúan nagyszerű szirtek hajdan valószínűleg egyesülve 
valának, melyeket a történelmi idők előtt erőszakos megrázkódtatá-
sok szétválasztottak s átmenetet engedtek a Peneusnak, a mely föl-
vévén magába a Thessalia körül levő magas hegyekről lefolyt vize-
ket, megöntözi és termékenyíti gazdag lapályát; azért méltán neve-
zik Thessália atyjának. Ha valamely emberfölötti erő az említett 
két begyet ismét összeforrasztaná, bogy a Peneusnak ne legyen 
kifolyása, akkor Thessalia nagy tóvá alakulna át, a milyen talán e 
hegyek elválása előtt vala. S ezt az erőszakos megrázkódtatást a mi 
őseink a Titanomachia által ábrázolták. 

Xerxes csakugyan arra gondolt, hogy elzárja Tempét s tóvá 
változtassa Thessália lapályát, ha a thessalok alá nem vetették 
volna magokat. 

Ezt bizonyítja Herodot (VII, 127. és köv.). 
A szirtek hasadékain kinyúlik itt-ott a vad olajfa, mely az 

örvény fölött függve, virágzó ágaival üdvözli a hegyen álló test-
véreit. Ossa hegyén terem a vad fügefa; a borostyán pedig s más 
kúszó növények a hegycsúcsáig érő szőnyeget fonnak. Venyigék 
terjednek szét a platánfákon, hol támaszt ós oltalmat találnak. 8 a 
csekély teremtmény, mely magát a világ urának nevezi, törzseikre 
vési a nevét, hogy az által halhatatlan legyen mint a platánok, 
meg nem gondolván, hogy rétegeik megrongálása által azokat 
halálra itéli, mely az ő számára is el van rendelve. 

A folyó jobb partján az Ossa hegyalján levő kocsiút majd úgy 
visz lefelé, hogy láthatni, mikép öntözi a folyó a platán fasorok 
gyökereit, majd fölfelé s akkor látjuk a platánok csúcsait s lombjai-
kon keresztül szédítő mélységben a Peneust. S az Ossának meredek 
szirtéi között virágzó hegytorkolatok nyúlnak ki. Ez mintegy női 
tetszelgés, mely az Olympnak komoly ruházatára az egész Tempe 
hosszában zöld szalagokat fűz. 

Az út közepén van egy üdítő, átlátszó forrás, Aphrodite vize, 
melyben ez az istennő fürödni szokott. De ez öt forrásnak is nevez-
tetik, mivel Haszán Babának öt ujját ábrázolja, a ki a szirtre nyom-
ván tenyerét, vizet fakasztott ki belőle. Ott vannak római falak 
is, melyek a szorosok védelmére szolgáltak, és szemközt mere-
dek sziklán látszik a Széplányvára. A néphagyomány a legregé-
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nyesebben ruházza föl ezt a várat. Azt mesélik, hogy a szép leány 
nem akarta az ostromlott várat átadni, hanem leugrott a sziklá-
ról és meghalt, s hogy sírjában még most is jajgat. Yalószinü 
azonban, hogy ez a hang a sziklában levő vízzuhatagtól származik. 
Azt is beszélik, hogy a sírján örökké gránátalmafa virágzik. Az oda 
vezető út közelében olvasható ez a sziklába vésett latin fölirat : 
Cassius Lonrjinus proconsul Tempe munivit. 

A Peneus balpartján, Olymp hegyének egy barlangjában van 
a Nagypéntek temploma, hol a környék lakosai évenként búcsúra 
szoktak összegyűlni. Ez az ünnep helyettesíti talán a Szabadító 
Zeus ünnepét az ókorban, melyen a polgárok saját szolgáiknak 
szolgáltak. 

A föntebb említett Széplány vára nagy szerepet játszik a görög 
népdalokban is, melyeket Papastavros Amália nem idéz. Egyet 
közülök tehát ide iktatok prózai fordításban. 

«Habár sok várt láttam már, olyat még is mint a Széplány-
vára, nem képzeltem magamnak. Van negyven arany tornya s más 
negyven a védelmére. Tizenkét évig ostromolja a török, de nem 
birja bevenni. Ekkor a császár így szól egy törökhöz Ikóniumból: — 
Ezer aranyat adok neked, szép lovat s két ezüst kardot. — Nem 
kell nekem sem az arany, sem a ló, sem a kard. Csak a lányt aka-
rom az üvegvárban. —- Mihelyt a várat beveszed, tiéd legyen a 
lány. — A török szerzetes-csuhát ölt magára s megy a vár kapujá-
hoz; sír, térdel, leborúl. — Nyílj föl kapu, a Szépnek kapuja, a 
fekete szemű királyoé kapuja. — Te török vagy Ikóniumból; fuss, 
mert megölnek. — Esküszöm, asszonyom, a keresztre, Szűz Má-
riára, nem vagyok sem török, sem Ikóniumbeli. Szerzetes vagyok a 
zárdából; éhen halok, sajnálkozzál ra j tam. — Adjatok neki egy 
falat kenyeret s menj Isten hírével. — Asszonyom, hadd imádkoz-
zam a templomban. — Dobjátok tehát le a horgonyt és húzzátok 
fel őt. — Csak azt ne, mert csuhám kopott és elszakad. — Dobjá-
tok tehát le a zsákot és abban húzzátok fel őt. — Ne a zsákot, 
asszonyom, mert megfuladok benne. — A kapu félig kinyílt; törö-
kök megtöltik az udvart. Mások az ezüstre, mások az aranyra 
rohannak, de ő a lányra az üvegvárban, s a lány a mint meglátta, 
a tengerbe veti magát. 
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XII. 

Heléna koráról Iliakópulos. 

Nem illik ugyan (mondja a zantei Iliakópulos a Parnassos 
folyóirat 15-ik évfolyamának 3-ik füzetében) a hölgyek korát a 
nyilvánosságnak átadni, de itt olyan hölgyről van szó, a ki há-
romezer évvel ezelőtt virágzott, t. i. Helénáról, Menelaus király 
feleségéről. 

Származását illetőleg eltérnek egymástól a mondák; majd 
Zeus, majd Tyndar volt az atyja; majd pedig egy tojásból kelt ki, 
melyet a hold Léda ölébe dobott. Úgy látszik, hogy 10 éves korá-
ban elrabolta öt Artemis templomából Theseus. Midőn pedig már 
Menelaus felesége volt, megszöktette a trójai Páris. Ennek halála 
után nőül ment a fivéréhez, Deiphobhoz. De midőn Menelaus 
Trójának füstölgő romjai között Helénát kereste, ez elárulta neki s 
kezébe szolgáltatta Deipbobot. Menelaus tehát megbocsátott Helé • 
nának és Spartába vitte. Onnan Menelaus halála után gyermekei 
száműzték Helénát, a ki Rhodus szigetére vonult. De itt Polyxo 
királyné, haragudván a trójai háború okozóira, melyben férje, Tle-
pol-m is elesett, fúriáknak öltöztetett sz »Igáiéival egy fára akasz-
tatta föl Helénát. (Pausamas, III, 19.) 

Már most könnyen bebizonyítom (mondja Iliakópulos), hogy 
Trója földulásakor Heléna 65 vagy 70 éves volt. 

Heléna e'rablása vagy megszökteté.^e idejében élt már az ö 
lánya Hermione, a ki akkor 10—15 éves lehetett; mert Koluthos 
költeménye szerint (Apira-pi] 'liXévTj;) a lány uagyon siránkozott, 
dorgáló kifejezésekkel élt az őt elhagyó anyja ellen és hírnököket 
küldött Krétába az atyjához, Menelaushoz. Következőleg Helena 
nem lehetett akkor nagyon fiatal, hanem legalább 27—30 éves. 
Iliakópulos arra is hivatkozik, hogy Koluthos költeménye szerint 
Peleus és Thetis lakodalmára több isten és istennő jelent meg; de 
a Viszály istennőjét nem hittak meg. Ez tehát a viszály almáját 
dobta közéjök, vagyis rábírta Parist, hogy midőn Héra, Athene és 
Aphrodite a szépség jutalmáért, az almáért versenyeztek, ez utób-
binak nyújtsa az almát. S ezért Aphrodite a föld legszebb hölgyét, 
Helénát, igérte s megszerezte neki. De Peleus és Thetis lakodalma-
kor még nem volt a világon a fijok, Achilles, a ki később a trójai 
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háborúban oly nagy szerepet játszott, sőt fegyverfogható fiát is, 
Pyrrhust, magával vitte, a ki Trója bevétele után Priamot megölte, 
így tehát Peleus-Thetis lakodalma és Trója földulása között leg-
alább 40 évnek kellett lefolynia. Innen az következik, hogy Heléna 
életkora a tiz évig tartó trójai háború alatt 60 és 70 év között hul-
lámzott. Csodálatos tehát a mit Homér (Ilias III, 154—158) Helé-
náról mond, hogy midőn a trójaiak látták Helénát a toronyra 
jönni, így szóltak egymáshoz: nem kell méltatlankodni, hogy a 
trójaiak és achivok ilyen nő miatt sokáig fájdalmakat szenvednek. 
Arczára nagyon hasonlít a halhatatlan istennőkhez. 

Ez a homéri hely már maga is Iliakópulos számítása ellen 
szól. A Peleus-Thetis lakodalmának idejéből semmit sem lehet 
következtetni, mert ez egészen mytliologiai dolog; ellenben Heléna 
megszöktetésének és a trójai háborúnak van félig történelmi alapja. 
Ezt emliti Herodot (I, 3 ; II, 113, 118), Thukydides (I, 8, 10, 11); 
Xenophon (A vadászatról I, 13; Görög történet III, 4, 3 és VII, 
1, 34). Erről bővebben írtam az Ilias-fordításom negyedik kiadásá-
nak CV—CXI. lapjain. (Budapest, Lampel ltóbert könyvkiadása, 
18870 

E n tehát másképen számítom Heléna éveit. Tudjuk, hogy a 
helléneknél korán mentek férjhez a lányok. Ischomach egy 15 éves 
lányt vett nőül (Xenp'aon, Oeconomic. VII, 5), Plato pedig (Törvé-
nyek. VI, 785) mondja, hogy a lányok 16-ik évöktöl kezdve 20 ikig 
mehetnek férjhez. Már most föltéve, hogy Heléna 15 vagy 16 éves 
korában lett Menelaus neje s hogy megszöktetésekor lánya, Her-
mione, 10—15 eves volt, világos, hogy Heléna akkor 25—30 éves 
lehetett. Ide számítván most a trójai háború tartamát, vagy is tíz 
évet, kitűnik, hogy Heléna Trója bevételekor 35—40 éves volt. De 
tegyük fel, hogy Heléna 20 éves korában ment férjhez, s hogy 
midőn Párissal megszökött, a lánya, Hermione, 15 éves volt, ebben 
az esetben is Trója feldulásakor Heléna legfölebb 45 éves lehetett. 
Ilyen korban pedig még sok nő szerelemre gyújthatja a férfiakat, 
íme Ninon de Lenclos még 60 éves korában is oly szép volt, hogy 
lábaihoz borulva fiatal uracsok esengtek a szerelmeért. S Mainte-
non asszony már 50 éves volt, midőn XIV. Lajos nőül vette. 
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XIII. 

Könyvészet. 

Bölcsészet. 1. Katvozavzivoo NsazoplŐoo KathjxovtoXoYÍa 15 
xathrjxovra too avfl-ptorcoo ú>g ypiauavoO xai TCOXÍTOO. Kötelességtan, 
vagy az embernek mint kereszténynek és polgárnak kötelességei. 
Athén, 1892. 

2. Ixah-aoú'/rjq. ÍJepi fsvéasw? 105 avUpunroo. App.ovíai ypi-
oTiavtajj.00 xai sjciaTf̂ p-Tjc;. (Az ember származásáról. A keresztény-
ség és tudomány összhangzásai.) Athén, 1893. 

Földrajz és Statisztika. 3. Müiarákis Antaltól: Földrajzi 
újgörög irodalom. NsoeXXrjvixrj •fswfpaiptxrj tp-.XoXo-pa. (Athén, 1890.) 
Hirschfeld nagyon dicséri a Berliner philologische Wochenschrift-
ben. A földrajzi irodalmi jegyzék 1800-tól 1889-ig terjed. 

4. Kojvoxavzivoo Nsazopídoo TWofpoupta tf)? apyaía? Xjráp-
TTj?. A hajdani Sparta helyrajza. A községek, templomok, s más 
emlékek leirásával, 8 fametszettel s egy színes térképpel. Athén, 
1892. 

5. A hellén sajtó statisztikája az 1892-ik év első hat havában. 
ijxattaTtxfj toö sXXfjvixoe xóitoo xata TOO? Trpwtoo? pjva? TOO 

ITOO? 1892. Athén, 1892. 
Irodalom. 6. Valvi Stamatistól, az athéni egyetem magán-

tanárától, lyrai költeményecskék Ibykus darvairól és Pandareos lá-
nyairól. Xtap-aTÍoo BäXßTj Aopixä siróXXia. Oí -fé^avot TOÖ dßoxoo 
xai aí xópai roö llav§äp3to. 2-ik kiadás. Athen, 1892. 

7. Triantaphyllidis Anna kisasszony írt MwoaVxöv czimü 
könyvecskét, melyben különféle beszélyeket, költeményeket, ado-
mákat, tanácsokat nyújt az ifjúságnak. Atbén, 1893. 

8. Evstathopulos : Hellén irodalom. 'EooTafl-oxooXoo. cEXXrjVixrj 
Ypap.(j.atoXÓYta. 3-ik kiadás. Athén, 1892. 

9. Sakellion: Görögország nemzeti könyvtára kéziratainak 
jegyzéke. KaTáXofo? TWV ysipofpáipwv iffi éthuxfj? ßißXiolHjXTrj? xffi 
eXXáőo? ónö XaxsXXíwvo?. Athén, 1892. 

10. Banlcavis Kleón: Fájdalmak; lyrai költemények. AX-pr), 
Xopixai jtQiTjOst?. Lipcse, 1893, Drugulin nyomdájából, a szerző 
arczképóvel. Gyönyörű kiadás, melyben szerző ifjú kora óta írt bús 
érzelmeit közli. Ez ugyanaz a költő, a kinek drámai költeményeit 
akadémiai jelentéseimben ismertettem. 
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11. Agathonikos Achilles, az athéni areopág birája, közre-
bocsátotta Kenyon 2-ik kiadása szerint Aristoteles munkájá t az 
athéniek államszervezetéről. ApioTotéXou? Athjvoíwv jroXixsía exSi-
Sojiévij síri rjj ßoost ríj? Seotépa? 077X1x7)? TOO Ksvówv ' E X S Ó O S Ö » ? . 

(Athén, Bart és Hirst kiadóknál, 1891.) A Bevezetésben rövid tar-
talmát adja a munkának s bebizonyítani törekszik, hogy az csak-
ugyan magától Aristotelestől származik. 

Jog- és államtudomány. 12. Nákos Lukács bünténytani 
tanulmánya. TvptXij(10x0X07'.X7j [xsXétT]. 18 rajzzal. Athén, 1893. 

13. Mauromatis: A diplomacziai tárgyalásoknál szokásban 
levő nyelv. Maopofxőroo' 7] év "/prjosi év tat? 8ijrXMp.or.xai? diangay-
fiatsóosat 7X01000. Athén, 1892. 

Közoktatás. 14. Ziguras Tliemistokles a kereskedelmi isko-
lákról s az ipari oktatásról. Ilspi é(«roptx(bv oyoXsíwv xoi teyvixT]? 
éxTtatőeóosco?. Athén, 1893. 

Szótár. 15. Kyriakidis görög-angol szótárt adott ki cyprusi 
szók függelékével. Ae£ixöv cEXX7]VOO77XLXÖV, [Ásta jiopapt7|[i.oto? 
Koirptoxwv Xá^swv. Leokosiában (Cyprus), 1892. 

Történelem. 16. Kaburoglos: Az athéniek története. Török 
uralom. KoixiroopcrfXoo: Totopta «öv Aflojvaíwv. 2. köt. Athén, 1892. 

17. Karolidis Pál: A XIX. század története, képekkel. 3-ik 
kötet. Európa 1830-tól 1892 ig. Totopta toö itt' átlövő? [xst' eixó-
vo)v. Tójxa? tptto?. TI Euponrrj arcó toö 1830—-1892 (Athén, 1893.). 
Az 1-sö kötet kezdődik I. Napoleon bukásával s végződik 1830-czal, 
a görög függetlenségi harcz kitörtével. A 2-ik kötet tartalma kizá-
rólag a görög függetlenségi háború elbeszelése az európai levél-
tárakban található diplomatiai iratok alapján. A 3-ik kötet magá-
ban foglalja Európa, Amerika és Ázsia eseményeit 1830-tól a mai 
napig. Mind a három kötet ára 30 frank. 

18. Kalogeras Niceplior, Patras érseke írt Markos Jenőnek és 
Bessarion bibornoknak, mint a görög nemzet politikai vezéreinek 
felelősségéről a történelembon. S hozzá van csatolva egy értekezés 
a Báselben tartott zsinatról 1433—1437. Mópxo? ó EÁfévsto? xoi 
Brjooapttov Ó KapotváXt? SOLTÚVA? ÓI? 7toXtttxoi toö SXXTJVIXOÖ sít-voo? 
7)7état r f j íatopíej. StSovts?. O L ? 7tpoott\>stat xoi Jtpa7[xatsta jtspi ti)? év 
BaatXstq aovóőoo 1433—1437. (Athén, 1893.) 

19. Mavrojannis a byzanti művészetről és művészekről. 
1893-ban jelent meg Athénben ez a nevezetes munka, harmincz 
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képpel, e czím alat t : BoCavcivij 't/ytl xai ßuCavctvoi xaXXttéyvat psrä 
TptáxovTa sixóvtov. Ebben vizsgálja a szerző, bogy minő volt a ke-
resztény művészet az első századokban Nagy Konstantinig, azután 
Justinián uralkodása alatt, a képostromlók, a macedóni dynastia, 
a Komnénok korában és Konstantinápoly bukása után. Munkája 
2-ik részében kutatja a byzanti modern templomokat Artában, 
Daphniban, Mistrában, Levádiában és Nikaeában. Azután értekezik 
a byzanti szobrászatról, festészetről és a byzanti művészet befolyá-
sáról Olasz-, Német- és Oroszországra. 
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csatáról. Peez Vilmostól. 30 kr. 

FRANKLIN- TÁRSULAT NYOMDÁJA. 

• 
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