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Jordanis Romana et Getica recensuit Theodoms Mommsen. (Monumenta 
Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum tömi V. para prior.) 
Berolini apud Weidmannos. MDCCCLXXXII. 4-o. pp. LXXIV és 200. 
Ára 8 márka.

Jordanes két művének ezen új kiadását, melynek megjelenését 
azon szerencsétlenség késlelte, mely Mommsent nem rég érte (leégett a 
háza könyvtárának s irományainak egy nagy részével), a tudományos 
világ már régen várta. Mit mehr als Ungeduld, mit einer Art von Ver- 
zweijiung warten mr seit wenigstens znanziy Jahren auf die neue Au&gabe des 
Jordanis, így nyilatkozott Waitz ezelőtt húsz évvel, midőn Clossnak 
közkézen forgó kiadása megjelent. A nem rég megjelent Holder-féle ki
adás (Tübinga 1882) ép úgy nem felelhetett még a Waitz által kifeje
zett kivánalmaknak, mint annak idejében a Gloss-féle. A nehézség, 
mely e gót iró kiadásával járt, különösen a szöveg minőségéből eredt; 
mert Jordanes, mint barbár származású ember, nem bírta a latin nyel
vet annyira, mint a hpgyan csak középszerű Íróhoz is illett volna; és 
épen a Mommsen kiadása mutatja, hogy műveinek ezövege, nem a 
másolók hibája folytán annyira hibás, habár nyilván való dolog, hogy 
ezek is rontották a szöveget. Épen a legjobb kéziratokat, melyekben 
mind a Romana, mind a Getica megvannak, alig vagy épen nem ismerték.

A kritikai apparatus, melyet Mommsen e kiadásnál használt, igen 
terjedelmes, és ezen felől a leghivatottabb szakférfiú kezeli. Mommsen 
maga nem lett volna képes mind ezen kéziratokat collationálni, melyek 
a bevezetés 45—70-ik lapján fel vannak sorolva, kritikailag rendezve és 
méltatva; csak több más tudósnak, mint Pertz, Nmen, Niese, és külö
nösen Bethmann közreműködése tette Mommsennek ama kritikai appa
ratus összeállítását lehetővé.

A kéziratokat három osztályba foglalja össze. Az első osztályba 
azok tartoznak, melyekben mind a Romana mind a Getica szövege meg
van ; ilyenek a Heidelbergensis (H), a Vaticanus Palatínus 920 (P), a 
Yalenciennensis (V), a Florentinus Laurentianus (L), a Mediolanensis 
Ambrosianus (A) és sok más kevésbé fontosak. A második osztályba 
Boroztatnak olyan kéziratok, melyekben régen ugyan megvolt a Romana, 
de most már hiányzik belőle; ide tartozik azon kézirat is, melyet 
Paulus Diaconus a longabardok történetében felhasznált, illetőleg kivo
natolt (a mit mások is tettek). E csoport legjelesebb kéziratai a Vatica
nus Ottobonianus n. 1346 (0) és a Breslaviensis Rehdigerenus n. 106. 
(B), mely utóbbihoz hasonlót használt Peutinger is, 1515-ben a Getica 
első kiadásában. A harmadik osztály kéziratai csak is a Getica szövegét

Digitized by oogLe



KÜLFÖLDI IRODALOM. 599

tartalmazzák és az által tűnnek ki, hogy igen hosszadalmas czímet 
adnak e műnek. Az ú. n. Exoerpta Duacensián kívül a harmadik osz
tályba tartozik a codex Atrebatensis (Z), mely ugyan elveszett, de egy 
collatiója megvan Rosweid kezétől; továbbá a Cantabrigiensis (X) és a 
Berolinensis Lat. föl. 359 (Y).

Ezen kéziratokat rokonsági viszonyát következőleg tünteti föl 
Mommsen:

archetypnm commnne
archetypum ordinum archetypum ordinis

primi et secnndi tertii
archetypnm ordinis archetypum ordinis

primi secundi
H P V L S~0“B r f z

1
Ezen kéziratok között legelső helyen áll a Heidelbergensis (H), 

melyet Mommsen az orthographia tekintetében is zsinórmértékül vett; 
de miután ennek eleje és vége csonka (azaz a Romana kezdete és a 
Getica vége hiányzik belőle), mellette a Palatínust (P) használta úgy, 
hogy vagy a szövegben azt adta vagy legalább annak lectióit a jegyze
tekben teljesen kinyomatta. Ezen eljárás következtében e kiadás szö
vege annyira lényegesen eltér a régebbi kiadások szövegétől, hogy, ha 
erről csak félig-meddig kimerítő képet akarnék adni, igen sok helyet 
kellene ez ismertetéssel igénybe venni; azért csak néhány példa felem
lítésére szorítkozom.

így mindjárt a Getica bevezetésében Holdernél á ll: de origine acti- 
biisque Getarum, Mommsennél de origine actiisque Getarum; a 50. fej.-ben 
eddig Nedad volt azon folyó neve, mely mellett Ellac, Attila fia 
elesett, Mommsennél Nedaot olvasunk ; ugyanezen fejezet végén 
Sacromonticii és Fossaticii azon húnok nevei, kik a rómaiaknak meg
hódoltak, Mommsennél Sacromontisii és Fossatisii. Legjobb áttekintést 
ad e tekintetben a harmadik, Orthographica czímű index, melyből 
láthatjuk, hogy Jordanes pl. az ae és e-t igen sokszor egymással fel- 
csérelte p. o. sepulturae helyett saepulturae: hogy b és v hasonlóan egy
mást helyettesítik: explanabimus h. explanavimus, épúgy d és t:  inquit h. 
inquid; hogy h igen sokszor elmaradt; dütrakit h. distrait; hogy spectacu- 
lum h. expectaculum, spoliatam h. expoliatam, história h .storia állt. Jorda
nes nyelvezetének hibásságát különösen ezen index tünteti fel, és ha már 
az elébbeni kiadások igen rósz stilistának tüntették fel Jordanest, ezen 
új kiadás még azon kevés becsületet is levonja róla, a mi eddig rajta 
volt, mert kimutatja, hogy a rengeteg orthographiai és nyelvtani tévedés 
nem a másolók hibájából, hanem Jordanes kezétől erednek. Ez utóbbia
kat, a nyelvtani hibákat is összeállította Mommsen a negyedik Index
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ben Lexica et Grammatica czím alatt. Különösen azt az egy pontot aka
rom ebből kiemelni, hogy Jordanes nem tudott külömbséget tenni 
accusativus és ablativus között, a mit többek között azon számos eset 
mutat, a melyben Ablativi absoluti helyett accusativi absolutii alkalmaz, 
a mit p. o. a Holderféle kiadás csaknem mindenütt elsimít.

Nem kevésbé fontos a bevezetés azon része, mely az író nevével, 
személyével és műveivel foglalkozik (p. V—XV). Hogy Mommsen sem 
Jomandesnék, sem Jordanisnek, hanem Jordanes nek nevezi, csak röviden 
említem; bővebben kell szólnom azon adatokról, melyek Jordanes éle
tére vonatkoznak. Mommsen nem tartja őt azonosnak azon Jordanessel, 
ki a. 551 mint Kroton püspöke említtetik, sem azon Vigiliust, kinek a 
Bomanat ajánlotta, nem tartja azonosnak Vigilius pápával, mert Jorda
nes, a maga vallomása szerint, csak egyszerű szerzetes volt, és mint 
ilyen nem nevezhette őt fráter-nek. E szerint arról sem lehet szó, hogy 
Jordanes Vigiliust Konstantiné p olyba és Chalcedonba elkísérte, sem 
arról, hogy művét (Getica) a keletrómai birodalom fővárosában írta. ő 
moesogót volt, és Mommsen, mint hiszem, alaposan kimutatja, hogy 
Moesiában írta műveit 551-ben; mert Jordanes leginkább ismeri azon 
tartományokat, melyek Moesiát környékezik; minél távol abban eső 
vidékről szól, annál kevesebbet említ róla. Mommsen véleménye szerint 
vagy Tomiban vagy Marcianopolisb&n élt.

. Igen érdekes mind a Romana, mind a Getica tartalmának rövid 
átnézete, melyet pp. XVI—XX olvashatunk, valamint azon chronologiai 
számítás a XX. és XXI. lapon, melynek czélja megmagyarázni, hogy 
milyen adatok alapján állíthatta Jordanes (Get. 60 fej.), hogy a gót 
birodalom 2030 évig fennállott; Mommsen e kérdés fejtegetésében Gut- 
schmid nyomdokain halad.

A bevezetés igen terjedelmes része foglalkozik azon kimutatással, 
hogy Jordanes minő forrásokat használt két műve kidolgozásánál. 
Mommsen először a Romana forrásait sorolja fel, és kimutatja hogy J. 
Florus mellett különösen Bufíus Festust és Hieronymust írta ki, ód 
valószínűnek tartja, hogy ez a plagiator a látszat kedvéért idézett oly 
írókat, kiknek műveit nem is látta, mint pl. Jamblichust; további fórrá 
sa i: Eutropius Victor (epitome), Orosius, egy Chronieon Alexandrinum, 
egy libellus de origine Romae, Marcellinus Comes és a Getica. Nagy 
érdeme van Mommsennek abban, hogy nem csak fejezentenként és 
mondatonként kimutatja, mit honnan irt ki Jordanes, hanem hogy a 
szöveg szélén a Romanan végig meg is jegyzi ezt, úgy hogy a ki e szö
veget olvassa, minden adatnál rögtön látja, mely író szolgált Jorda- 
nisnek kútfőül, s ezt annál pontosabban, mert a szöveg alatt emez írók
nak a Jordanesétöl eltérő szövege olvasható.

Ép oly gondossággal foglalkozik Mommsen (XXX—XLIV) azon
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írókkal, kiket Jordanes a Geticahü,\i idéz; ezeknek száma összesen 
huszonnégy, kik között természetesen Cassiodorius áll első helyen. Úgy 
áll a dolog, hogy ama számos író közűi, kiknek nevét Jordanes mintegy 
tudományossága bizonyítékául idézi, alig egy-kettőt ismert igazán, 
hanem a kiket említ, azokat Cassiodorius nyomán idézi: «quidquid venit 
a Prisco, Dione altero utro (t. i. Cassius Dió és Dió Chrysostomus) Stra- 
boné, Ptoleameo, mihi est Cassiodorii, id ipsum pervenit ad Ammianum et 
Ablabium et si qui similes sunt item ad ea quae cum horum excerptis ita con- 
iuncta sunt ut inde divelli nequeant; quibus originibus non solum melior, séd 
etiam longe maior pars libelli Getici continetur. E szerint J. Pompeius Tro- 
gus eredeti művét, (nem Iustinus kivonatát), Vergilius, Livius, Pompo- 
niu8 Méla, Lucanus, CorneliusTacitus, Dictys, Solimus,Dexippus és több 
más írók műveit n9m ismerte, sem azon térképet nem látta, melynek 
nyomát művében találni, Cassiodorius azonban Mommsen véleménye 
szerint görögül nem tudott és így nem ő idézhette Priskost és Dexippost, 
hanem ezen idézeteket már egy régebbi, a gótok eredetével foglalkozó 
műből vette, és pedig Ablabiusból (neve á^Xa^í-ból ered), kiről Momm- 
sen így szól ^(p. XXXVIII.): •fűit quidam sive Gothus sive Románná 
Graecusve Gothice doctus, certe qui pariter atque Amalasuintha trés linguas 
calleret, nomine Ablabíus, qui in Gothorum origines et rés gestas inquirens 
tam ipsorum cantus vetustos in usum vocaret quam Graecorum auctorum 
narrationex. *

A Getica szövegének tárgyi magyarázatára szolgálnak azon idé
zetek, melyeket Mommsen annak aljához csatolt, ezekben nem csak a 
más írókból vett parallel helyek foglaltatnak, hanem egyes fontosabb 
dolgokra vonatkozó felvilágosító adatok is. Mommsen nem akart teljes 
commentárt adni, hanem a mit magyarázaiidónak tartott, azt össze
állította a két első Indexben, az Index personarumb&n és az Index loco- 
rumban. Ebben a két lajstromban azonban a kiadó saját észrevételein 
kívül még Müllenhoff igen számos és igen becses jegyzetei vannak. 
Ezen két rendbeli jegyzetekről természetesen általánosságban nem lehet 
szólni, csak két adatot akarok kiemelni. Az első (p. 159) a Danaper 
folyóra vonatkozik és ebben azt állítja Mommsen: vocabulo var pro fluvio 
Hungari adhuc utuntur. Vajon honnan vehette e tévedést ? — A másik 
hely Noviodunum (Novietunum)-ra vonatkozik, melyről M. így szól: 
Videtur intellegi Noviodunum Moesiae inferioris prope Isaktscham, ad quod 
certo pertinet fragmentum Prisci nuper repertum (L. e töredéket Müllernél 
Fr. H. Gr. V, 2, 24 1.) : . . Nô íSouvov -óXtv Jtpos -Ö; oyjtri xetaevov tou -otaaoií. 
verum est ad id parum convenire lacum Mursianum ei postpositum. Ugyan 
ezen Noviodunum (Novietuna Get. 5. fej)-ról szólván Hunfalvy (Magyar- 
ország Ethnogr. 119. k. 1.) azt fejtegeti, hogy ez nem lehet más mint 
Novgorod, miben, nézetem szerint, igaza van.
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Ezek után nem kétséges, hogy Jordanes e kiadása ezentúl az 
egyetlen használható és használandó kiadás, mely mellett a többi régibb 
és újabb editió kivétel nélkül elvetendő.

F r ö h l ic h  R ó b e r t .

F O R D Í T Á S O K .

A kecskepásztor.

(Theokrito8ból.)

Én Amaryllishez sietek dalt zengeni néki:
Míg a hegyen legelő kecskéim Títyros őrzi.

Édes Títyrosom ! gondozd jól őket, itassad 
Hűsvizü forrásnál, nagyon óvatosan, hogy a mérges 

s Lybjai gyapjas bak szarvával föl ne hasítson.
Óh Amaryllis ! mért nem hivsz, kitekintve, magadhoz,

•Kis szeretocskédet ?» Lám még tán megharagudtál,
S kecskeszakállasnak pisze orral látszom előtted ?
Te okozod nyilván, ha kivégzem önönmagam egyszer, 

tó Itt im a szép almák. Onnan szakítottam, a honnan
Óhajtottad volt. Holnap többet hozok újból.

Nézd iszonyú kínomat. Bár dongó méhe lehetnék,
Hogy túl a repkényen s csombós indáju bozóton,
Mely sürüen betakar, hűs barlangodba röpülnék, 

is Hej csak most látom milyen ádáz, marczona isten
A szerelem, kit oroszlán táplált rengeteg erdőn,
És a ki engemet im csontig)an emésztve eléget.

Óh te igéző, barna szemöldökű lány! ha ugyan nem 
Szikla, öleld át hiv szeretőd, hadd csókolom ajkad, 

só Semmit mondó csók is rejt el kis édeses élvet.
Foszlányokra szedem koszorúm szét, nézd Amaryllis l 

És okozója te léssz, pedig a jó illatú zeller, —
Bimbók- s repkényből fontam neked, óva felette.

Cseppet sem hajt rám, pedig ah mint szenvedek érte. 
ss Vesszen a bundám itt s hullámok kapjanak engem,

A hol a vén Olpis lesi kémleli a halat egyre.
Híre halálomnak bizonyost örömödre találand.

Haj tudhattam előbb, mikoron kis máklevelecském,
— Min tudakoltam volt, ha szeretsz-é szép Amaryllishez ? — 

»o Nem csattant kezemen, de lefonnyadt síma helyében.
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