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— Tacitus Annaleseinek Mediceus primus néven ismert főcodexét 
f. é. június havában a florenczi Laurentianában tüzetesen átnéztem, 
hogy az Annales czímkérdésében némi pótlékkal járúlbassak a Petrovich 
úr és köztem váltott vitaiiátokhoz. Emlékeztem ugyanis arra, hogy 
Petrovich «Tacitus legnagyobb művének czíme*-féle értekezésében (p. 8) 
többek közt azt mondja, hogy tégy másik levélben megírtam Anziani 
úrnak [a Laurenziana főkönyvtárnokának], . . . azt szeretném tudni, 
hogy a margótól mennyire esnek e szavak [Ab excessu divi Aug. az első 
könyv élén] s igaz-e, hogy kelleténél nagyobb az üres tér e szavak fölött, 
a mi arra mutat, hogy a tulajdonképeni czím hiányzik ? E második leve
lemre Anziani úr nem válaszolt.* Most már én felelhetek Anziani helyett. 
A szöveg első soia, mely a czímet is tartalmazza (Ab excessu divi aug. 
urbem Romám a principio re) és a margó közt nem kelleténél nagyobb az 
üres tér, hanem csak annyi, mint a mennyi minden más oldalon az első 
sor és a margó közt szokott lenni, mindazonáltal e szabad tér elég nagy 
volt arra, hogy a másoló a szokottnál nagyobb és díszesebb betűkkel oda 
írja a czímnek még hiányzó szavait P. Corneli (a Taciti szó a codex 
inscriptióiban és subscriptióiban mindenütt hiányzik). Hogy pedig a má
soló az «Ab excessu divi Augusti* szavakat tényleg a czímhez tartozók
nak nézte, annak bizonyítására ismét csak azon körülményre hivatkoz- 
hatom, hogy (mivel most személyesen meggyőződtem) a negyedik könyv 
élén az Ab excessu divi Augusti szavak nem későbbi kéztől, nem is fekete 
tintával és ugyanoly betűkkel mint a szöveg, hanem az első kéztől vörös 
tintával unciális betűkkel, tehát úgy vannak írva, mint a hogy co- 
dexünk másolója a czímeket szokta írni. Dr. Á b e l  J e n ő .

— Augustinus Moravus humanistának, kinek életrajzát •Ma
gyarországi humanisták és a dunai tudós társaság* czímű értekezésem
ben megírtam (p. 21 — 32), egy eddig a bibliographiában ismeretlen mű
vét fedeztem fel a múlt nyáron a bolognai egyetem könyvtárában. Hat 
levélből álló astrologiai értekezés, melynek czíme: «Augustinus Mora
vus Olomucensis Reverendissimo Domino Domino Bohuslav de Hassen- 
stein Designato Episcopo Olomucensi S. D. D. Judicium anno Domino 
1494.* Az ajánló-levél így szól;

•Miraberis, scio, Reverendissime proesul, quod quum mulla un- 
quam, quod sciam, consuetudo inter nos intercesserit (mégis neki 
ajánlja a könyvet) . . . Et ego s. sacratissimo nuper Canonicorum tuo- 
rom Collegio aseriptus, praasulem hunc meum absque piaculo quodam
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preteream. Et qui Reverendissimum Johannem Vratislaensem Antisti- 
tem Dialogo quodam nostro donarim. Te qui pari litterarum splendore 
corusca laborem meorem commun:one exortem faciam.* A mű végén kö
vetkező levél olvasható: «Augustinus Moravus Olomucensis Antonio 
Lauro Patavo Juris consulto ac Imperiali comiti Palatino Dignissimo, 
Celestisque Sophye Cnltori Sublimi S. P. D. Constitueram equidem, 
Anthoni Laure, posteaquam, sicuti in proverbio est, satis a me pliiloso- 
pbatum sit, Astrologicis omissie mansuetioribus me Musis restituere 
idque oneris quod aliquamdiu perpessus sum in Nicolaum Basileum Tér* 
gestinum iuvenem nos morum solum probitate conspicuum verum syde- 
ralis hnius scientie apprime etiam eruditum reiiceré, ut qui pro- 
ceptionibns nostris enutritus esset, ingenii sui periculum munere istoc 
publico efficeret. Verum proximis diebus Venetiis quum essem pro com- 
muni utilitate tantum mecum egisti Prognosticum meum ut ederem, ut 
tdbi quem Genitoris loco habeo, difficile fuerit reluctari. Id igitur, quo- 
niam i<a colebas, qualecumque est accipe, atque pro ea qua es erudi- 
tione ab imperitorum etiam morsibus tuere. Vale. Ex Gymnasio Pata- 
vino. Calendis Januariis 1494.*

E • felfedezés* tehát eléggé érdekes. Megismerkedünk általa 
Augustinus Olomucensisnak egy eddig ismeretlen astrologiai munkájá
val, egy paduai barátjával és növendékével, megtudjuk, hogy az 1493-ik 
év vége felé Velenczében is járt, és, a mi a fődolog, hogy már 1493-ban 
lett olmiiczi kanonokká, a minek következtében szétoszlik azon kételyek 
egy része, melyeket az Augustinus életrajzához csatolt tizedik jegyzetem
ben érintettem. Ugyanott a 6-ik jegyzetben valószínűvé tettem, hogy 
Augustinus 1493 bán vagy 1494-ben lett doctorrá; most látjuk, hogy az 
1494-ik év első napján még nem íija magát doctornak, bizonyosnak 
tarthatjuk tehát, hogy csak az 1494-ik év folyamában nyerte el a doctori 
czímet.

Végűi felemlítem még, hogy az Antonius Laurushoz intézett leve
let a nyomtatványban egy «ad populum tetrasticon* felírású tetrasti- 
chon, kétségkívül Augustinus műve, előzi meg, mi által egygyel szapo
rodik Augustinus reánk maradt költeményeinek szerfelett kis száma 
(1. említett értekezésemet p. 30., 31.).

Dr. Á b e l  J e n ő .

— Magyarország régi vízrajzáról a magyar tud. Akadémia tör
ténelmi bizottsága egy 63 ívre terjedő két kötetű művet adott ki Ortvay 
Tivadartól. Az összegyűjtött és feldolgozott anyag a XIII. század 
végéig vagyis az Árpád korszak befejeztéig terjed. Ez anyag a régi 
görög és latin történeti é6 földrajzi írókból és hazai diplomatarainkból 
van merítve. A mű czélja: constatálható régi vizeinket feltüntetni s
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azokat mai topographiánk szerint meghatározni, avagy azóta történt 
eltűnésüket jelezni. E mű első sorban topographiai, melynek legköze
lebbi czélja az elkészítendő hazai történeti Atlasz anyagát előkészíteni. 
Adja az egyes folyó- és állóvizek történetét, tisztázza az azok körül 
irodalmunkban támadt anachrooismusokat s végűi az anyag összesé
géből átalános következtetéseket von le. Eltekintve e mű régészeti és 
történeti tartalmától, számos oly vizsgálatot is tartalmaz, mely aph ilo-  
logiát legközelebbről érinti. Ilyen az etymologia és a nomenclatura. Tud
valevő, hogy Hunfalvy Pál nem rég e közlöny hasábjain a régi folyó
nevekről egy igen tartalmas jeles értekezést bocsátott közre. Már 
Ethnographiájában is kiváló súlyt fektetett e tárgyra. Ortvay műve 
Hunfalvy adatait jelentékeny mérvben kiegészíti s mondhatni ki is me
ríti gazdag diplomatariumunkat. Etymologiája azon határokon belül 
mozog, melyeket a józan kritika kijelöl. Hunfalvy iskolájához tartozik 
s óva tartózkodott a szófejtésnek ama modorától, melylyel Horvát 
István, később Jerney János s legutóbb Fogarassy János sok tekintetben 
az ügynek többet ártottak, semmint használtak. Egyik-másik tekintet
ben azonban Hunfalvy Páltól is eltér Ítéletében. Az etymologia szem
pontjából tehát ajánljuk e művet philologusaink figyelmébe, még inkább 
azonban a nomenclatura szempontjából. Újabb időkben Hunfalvyn 
kívül főleg Pesty Frigyes és Majláth Béla irányozták akadémiai érteke
zéseikkel a tudományos közfigyelmet a régi nomenclatura nagy jelentő
ségére. Ez az anyag, amennyiben hydrographiai individualitásokra vo
natkozik, Ortvay művében teljesen össze van gyűjtve. Itt a legeredetibb 
magyar elnevezésekkel találkozunk a XI—XIII. századokból, melyek
kel kétségkívül számolniok kell mind azoknak, kik nyelvünknek a szláv 
nyelvhez való viszonyát kutatják. Érdekesek és tanulságosak e nevek 
merően ethnographiai szempontból is, mert világos útmutatásul szol
gálnak a régi néprajzi elemek földirati kiterjeszkedése kérdésében. Az 
tagadhatatlan tény, hogy a continuitás épen folyóvizeinknél a legfelöt- 
lőbb, a kelta neveket megtarták a rómaiak, a népvándorlási rajok 6 
nagy részben maguk a magyarok is. Ez az oka azon sajátszerű jelen
ségnek, hogy a manapság tisztán magyar nemzetiségi elem által occu- 
pált területen is számos szlávhangzású víznévvel találkozunk, de a 
melyből nem azt kell következtetni, hogy a magyar nyelv ily helyen 
tért veszített egy nagyobb olvasztó erővel biró idegen népfajjal szemben. 
E neveket a honfoglaló ősök a terület régibb birtokosaitól örökölték s 
nem változtatták meg mindig a nemzeti idiom elnevezéseivel. Erdélyre 
nézve igaz nem igen sok víznek okiratos nyomát találta szerzőnk, de a 
mit a hajdankorból talált, kétségtelenné teszi, hogy már e víznevek 
nomenclaturája alapján sem gondolhatni itt  autochthon oláhsáijra. A nevek
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itt ie inkább szlávhangzásúak s azon thrák-geta népcsalád öröksége, 
mely Erdély bérczei közt a római invázió előtt képviselve volt.

Csak néhány pontját emeltük ki a nagy szorgalommal és szak
értelemmel irt fontos munkának, mely nemcsak a történetirónak és 
geographusnak, hanem a philologusok és nyelvészek figyelmére is 
kiválóan érdemes. S.

— Kari von Burgund, az öreg Bodmernek egy czíméről is alig
ismeretes szomorújátéka, megjelent új kiadásban (Heilbronn 1883, 
Deutsche Literaturdenkmale des X V ili. Jalirhunderts, IX.). A darab, mely 
1771-ben jelent meg egy svájezi folyóiratban s eddig a legnagyobb rit
kaságok közé tartozott, sem irodalomtörténeti sem a&stlietikai értékkel 
nem bir. Bodmernek elég helyes nézetei voltak ugyan a drámáról — 
némely megjegyzése csak Lessing által nyert érvényt —, de alkotó 
erő tekintetében egészen tehetetlen volt, s úgy e darabja sem érdemelne 
figyelmet, ha nem követné Bodmer e müvében egészen azt az eljárást, melyet 
Dugonicsunk követett saját drámai munkáiban. A mint ugyanis kimutat
tam, hogy Dugonics Kim Lászlóid, és Bátori Máriája majdnem szóról 
szóra pontos és csak a hely és kor színét módosító fordításai a Bertuch 
Elfridejének is Soden Ines de Castrójanak, úgy a Bodmer Kari von Bur
gundi majdnem szó szerint való fordítása az Aeschylus Pasainak, 
csakhogy a görög-perzsa háború helyébe a svájezi-burgund háború 
lépett. Bodmernál Xerxesböl Burgundi Károly, — Darius szelleméből 
Jóságos Fülöp szelleme, — Atossából, Xerxes nejéből, Mária, Károly 
leánya lett, — a perzsa követ Bodmernél Chaligni, Károly herczeg egy 
vezére, — a kar szavait felosztva találjuk Imbercut, Hugonet és Rave- 
stein burgundi aggastyánok közt. A színhely: egy terem a herczegi 
palotában Brüsselben. — A fordítás prózai és természetesen csak igen 
kis részben az eredetinek méltó mása. A szerző e darabjával hazasze
retetre akarta lelkesíteni az olvasót — Bodmer maga sem várta, hogy 
színmüvét valaha előadják, a mi nem is történt soha — és politikai 
eszméket kivánt terjeszteni. Czélja tehát hasonló a Dugonicséhoz, 
eljárása pedig ugyanaz. H. G.

— A népkönyv Eulenspiegelről népszerű új kiadásban jelent 
meg, mint a lipcsei Vniversal-Bibliothek 1687. és 1688. füzete: Das Volks- 
buch von Till Eulempiegel. Nach dér áltesten Ausgabe von 1519 erneuert 
tón Kari Pannim. Leipzig (1883). — A népszerű népkönyv első isme
retes kiadása 1519-ben jelent meg Strassburgban. E kiadásból, melynek 
egyetlen fennmaradt példánya a gothai herczegi könyvtár birtokában 
van, adta ki tudományos készlettel népkönyvünket Lappenberg 1854- 
ben, ki e munkát, egy korabeli bizonytalan adatra támaszkodva, Mur-
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ner Tamásnak, a híres reformatio-ellenes szatirikusnak (6zül. 1475. 
Strassburgban) tulajdonította. Lappenberg e véleményét a tudomány 
nem tette magáévá, annál kevésbbé, mert kétséget sem szenved, hogy 
a népkönyvnek egy kiadása már a XV. században jelent meg (valószí
nűleg 1483-ban). — Pannier az 1519-iki kiadást modernizált nyelven, 
de különben elég híven adta k i; csak két fejezetet mellőzött, melyeket 
nagyon is piszkosoknak tartott. A népkönyv 1520 és 1532 közt bővített 
kiadásban jelent meg; Pannier e kiadásokból kilencz kalandot, melyek 
az első kiadásban hiányzanak, függelékképen csatolt kiadásához.

Eulenspiegel valószínűen történeti egyéniség; a hagyomány 
szerint 1350-ben halt meg Möllnben, Braunschweig közelében, hol 
sírkövét még ma is mutatják. Bolyongó bohccz volt, ki tréfáiból megélt. 
Idővel mindenféle bohós tréfát kapcsoltak nevéhez, mint ez, a megfelelő 
körben, Fausttal, Münchhausenuel, Don Jüannal stb. is történt. Ere
detieknek tekintendők az Eulenspiegel életére, nevelésére, aggkorára 
és halálára vonatkozó elbeszélések és mind azon történetek, melyekben 
a hős a különböző kézműveseket kitréfálja és bolondokká teszi, tehát 
az 1—10, 18—21, 39—62, 74, 90—96. számúak. E kalandok összesége 
képezi az eredeti Eulenspiegelt, ki tehát kóbor kézművesnek tűnik fel. 
A többi történetek idegen (és kimutatható) forrásokból származnak. 
Jellemző, hogy a szerelem nem játszik szerepet ezen népkönyvben. 
A hős valóságos világtypus lett, akár Faust vagy Don Juan. Még a fran- 
cziának is van egy közhasználatú szava, mely ő reá vezet vissza: 
espiéglerie.

A népkönyv roppant elterjedéséről nyerhetünk fogalmat, ha 
meggondoljuk, hogy csak a XVI. századból 17 felnémet, egy verses 
német, egy alsó-rajnai szójárásban irott, négy holland, hét franczia, 
három latin s egy-egy angol, dán és lengyel feldolgozása ismeretes. 
A következő századokban sem veszített sokat népszerűségéből, bár 
később élczeit és tréfáit túlságosan piszkosoknak tartották.
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