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sorolja föl, mintha Pázmány, Káldi, Eszterházy, Balásfí és Sámbár- 
nak ellenfelük sem lett volna s csak a viszhanggal szálltak volna 
tudományos vitára vagy sértő veszekedésre.

Vagy a tudomány és igazságnak álláspontján áll*e a szerző 
akkor, midőn nevekkel úgyis telezsúfolt művében még valami Völcsei 
Tóth Istvánt, a XVIIL századnak egy krónikás poétáját is fölemlíti, 
valószínűleg csak azért, mivel a feledségbe borúit jámbor férfiút az a  
szerencse érte, hogy : «hőskölteményét (?) Pauer János székesfejérvári 
püspök födözte föl* ; midőn a szerző a jelen század katholikus vallási 
költészetének több tért szentel, mint színműirodalmunknak ; midőn 
hosszabban és a dicséret egész árjával szól Sujánszky Antal, Pajer 
Antal, Mindszenti Gedeon, Barina Vendel és Lázár Miklós költőkről, — 
Lévay Józsefet, Dalmady Győzőt, Vajda Jánost, Arany Lászlót ellenben 
csak névről említi, midőn a szemelvényekben hely jut Répássy János
nak, de kiszorul Szász Károly, stb. stb.

De minek folytassuk ; «elég a példa*. Végűi még csak azt az 
egyet szeretnők tudni: a történetíróknak mi csoda faja a * kuruc* 
történetíró, mert e mű szerzője Thaly Kálmánra más jelzőt nem talált, 
mint: «a kuruc Thaly Kálmán is becses müveket irt*.

K ardos A l b e r t .

KÜLFÖLDI IRODALOM.

F. Eyssenhardt, Hadrian und Florus. (S&mmlung géméin vers tandlicber 
wiásenschaftlicher Vortráge, herausg. von Rúd. Virehow und Fr. von 
Holtzendorff) Berlin 1882. 8-r. 16 1.

Csinos kis értekezés Martianus Capella érdemes kiadójának 
tollából. A munkácska csoportosítja mindazt, a mit Hadriánus császár 
magánéletéről, de főleg Florus rhétorhoz való viszonyáról tudunk. Az 
adatok gyér természetéhez képest az értekezés igen szűk keretben 
mozgott volna, de a szerző számos kultúrtörténeti adatot fölvett, 
melyek Hadrián koiszakát jellemzik.

Ezen Florus rhétor afrikai születésű ember volt, kinek ama 
kiváló szerencse jutott, hogy az ugyancsak dilettáns költő Hadriánnal 
együtt utazta be a déli provincziákat, együtt voltak Szicziliában, hol 
Hadrián 123 Kr. u. a napot Aetna ormairól látta fölkelni, de később a 
császári kegy sugara eltávozott költőnktől és Domitián korában tapasz
talt ifjúkori raellőztetése valószínűleg ismétlődött vagy maga Hadrián 
vagy pedig valamelyik utóda alatt. Ez az utóbbi adat azonban csakis 
combioátión alapszik, a mennyiben ugyanisEyssenhardtFlorusnak tulaj-

Digitized by v ^ o o Q l e



KÜLFÖLDI IRODALOM. 471

donítjfta «pervigilium Veneris* ez. költeményt, melyet illetőleg már hu
zamos ideje folyik a vita a philologu«ok között. *) Florusról, kinek neve 
alatta «pervigiliumot* is magában foglaló codexbentöbb költemény ma
radt te iramé tér trochaicusban irva, bizonyos csak annyi, hogy Hadrián

x) Aldus Manutius (Lilius Gyrallusnál, diss. de poet.), Erasmus 
(Adag. chil. I. adag. I. cent. 9) és Meursius (exercit. erit. p. 143) Cajus 
Valerins Catullusnak tulajdonították, mire nézve Pliniusnak egyik helye 
(h. n. XXVIII, 4) vezetett, valamint azon körülmény, hogy a Pithoeanus 
codexben e költemény közvetlenül Catnllus epithalamiumjára következik. 
Salmasius (Perv. Ven. c. notis Pithoei, Lipsii, Salmasii stb. Hága 1712) 
és Menagius (MiBcellanea, Páris 1652) egy Seneca Florus nevű költőre gon: 
doltak, véleményüket egy a margót telefirkáló glossátor jegyzéseire alapít
ván. Scriverius Péter (Fabriciusnál, Bibi. Lat. IV, I, 10. p. 267) ismét bizo
nyos Florusnak tulajdonítja. Sanadon (a költemény franczia fordításában, 
Páris 1728) pedig a költemény első 22 sorát a czímnek megfelelőleg (sunt 
verő versus XXII) elszakítva egy Augustus-korabeli költőnek tulajdonította, 
a többit bizonyos a XV. században élő Camers Seneca Tamásnak, a mi 
azonban oly absurdum, hogy nem szorult Osannak czáfolatára (Schulzeitung 
1828, II. p. 116). Később azon Florusra kezdettek gondolni, kivel a fön- 
tebbi értekezés foglalkozik. így vélekedett kül. Wernsdorf (Poetae latini 
minores, tóm. III. p. 425—46.'.) ki ezen Flonist eleinte Florus történet
íróval azonosította, de később kételyeket érezvén, ez állítását visszavonta 
(P. L. M. IV, 854, VI, 26) főkép azért, mert mások is (pl. Augusti «Einige 
Bemerkungen über das Pervigilium veneris* Neues Magazin fílr Schullehrer 
von Ruperti und Schlichtegroll III, I, p. 247) győzelmes okokkal léptek 
föl ellene. De mégis Florus nevű költő mellett állapodott meg, egyúttal 
pedig egy föliratból (Gruterus, Corp. Inscr. Nro 1114) azt következtette, 
hogy a költeménynek szerzője n ő : Vibia Chelidon, Lucius Vibius Florus 
neje 252 körül Kr. u., miben a költeményre magára vél támaszkodhatni 
(quando faciam ut *) Chelidon ut tacere desinam ?) Ezt Mahly (Philol. 
XXIII. p. 356—361) határozottan elveti, míg Orelli (Phaeilrus, p. 213) elő
ször figyelmeztetett arra, hogy a költemény szerzőjét a Fulgentius előtti 
korban kell keresnünk. (V. ö. Fulg. p. 11 és Perv. veneris: humor ille 
quem serenis astra rorant noctibus). Szerinte a szerző mindenesetre Ful
gentius előtt ólt, talán Appulejus. Ugyanígy vélekedik Paldamus (Diss. de 
Perv. Veneris. Greifswald 1830) és Heidtmann (u. o. p. 40. 42). Büclieler 
a szerzőt mellőzvén, a munka megiratását a II—III. századba helyezi. De a 
legújabb philologusok visszatértek Wernsdorf nézetéhez és egy Florus nevű 
rhétort tekintenek a költemény szerzőjéül. Ez egy töredékben: «Vergilius 
orator an poéta* (megtalálta Oehler egy briisseli kéziratban, ismertette 
Ritschel Rhein. Mus. I, 1812, p. 312—314) elmondja önéletrajzában, hogy 
Afrikában született, még gyermekkorában Domitián alatt a capitolini ver
senyekben föllépett, de pártoskodásból megbukott, bújában útra kelt és 
szerte bolyongott, végűi Hispániában letelepedvén, itt élt, miglen Traján 
fényes győzelmeivel egyszerre Rómában újra megjelent. Ritschl e két Flo- 
rust hajlandó volt azonosítani, de Baehrens egy kis anthologiában (Unedirte 
lateinische Gedichte) egy Tiberianus nevű költővel akarta e költeményt 
megiratni, kitől az Anthol. Lat.-bán és másutt vannak költemények és kinek 
egyik műve (Baehrensnél III.) csakugyan mutat tartalmi és rhythmikai 
hasonlat.óságokat. Az alább következő sorokban mindkét véleményt (Eyssen
hardt á Baehrensét egészen ignorálja) érdeméhez képest méltatni fogjuk.

*) E fölfogásnak Schwarz conjecturája kedvez legjobban : quando f&c, sciam 
chelidon, Baehrensnél (Unedirte Lateinische Gedichte).
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barátja volt *) és hogy azzal levelezésben állott, illetőleg hogy egymást 
kölcsönösen megörökítették költeményeikben.*) Hogy Florus részt vett 
Hadriánnakutazásaiban,az több mint valószínű. Ennyi az értekezésnek a 
költőre vonatkozó része, a többi Hadrián császárnak építkezéseire és hu
manitárius intézkedéseire vonatkozik. így különösen említendő egy általa 
valószínűleg kedves Antinousának emlékére alapított étkezési és temet
kezési collégium, mely az associátióknak ókori történetéhez érdekes 
adalékokat szolgáltat (p. 20. 21.). Hasonlókép terjedelmesen méltatja 
Hadriánnak érdemeit a latinságnak emelése és a hadseregnek embersé
ges pártolása körűi. Minthogy mindezen adatok kizárólag inscriptionális 
adalékokon alapulnak, hiteles képét nyújtják úgy a kisvárosi polgári élet 
fejlődésének és társadalmi hullámzásainak, mint a hatalmas cssár 
viszonyának katonáival szemben. 4)

A csinos kis értekezést, mely nagy formaérzékkel van irva, 
megkísértjük a következőkben kiegészíteni, a mennyiben adalékokat 
nyújtunk arra nézve, hol ünnepeltetett amaz éjjeli ünnep, melyre a 
pervigilium Veneris-t irták és hogy az legnagyobb valószínűség szerint 
csakugyan Florus költőtől, Hadrián barátjától való.

A költeményben két hely van, a hol localis alap rejlik. Az egyik 
az a hol az Aetnáról, a másik a hol Hybláról van szó;,8) mindakettő 
egyenesen Szicziliára utal. Tény az, hogy Szicziliában az éjjeli ünnepek 
(pervigilia) régtől fogva divatoztaka) annyira, hogy még a háborús idők 
és az ellenségtől való félelem sem volt képes a lakosokat attól

*) Spartian Hadr. 16. Florus költeménye a Salmasianusban: 23 tet- 
rameter trochaicus «de qualitate vitium* (Riese Anth. lat. Nr. 245—252) 
és 9 hexameter «De votis» (Riese Nr. 87) melyeket Eyssenbardt sikerült 
fordításban közöl.

*) Cliarisius I, p. 53, 14 és 140, 6 valamint 123, 17 V. ö. H eintze
• De Floro non liistorico séd rhetore* Weimar 1787, de kivált Tenffel* 
pag. 793).

*) Kissé fölösleges dolog a poscának (salátaforma katonai étel) leírása 
és ennek al pj&n a mai gazpachóval való azonosítása.

•) 49. v. «Jussit Hyblaeil tribunal stare Diva floribus* és 41—52. vv. 
«Hybla totos funde flores, quidquid annus attulit, Hybla flórám subde 
vestem quantus Aetnae campus est». Megjegyzem, hogy Riese kiadásában 
Ennae van, a mi ugyan szintén Szicziliára utal, de egészen má9 vidékre, 
másrészt pedig a codexek följogosítnak azon lectióra (et nec A, ethne B ). 
Hogy az Aetna mellett voltak Vénusnak szentélyei és ünnepei, az még a 
mostani nép elnevezéseiben is megmaradt. Tanuk erre az utazók. Jelesül 
Paterno mellett az Aetna tövében van egy erdő, mely «di santa Venere» 
melléknévvel bir, úgyszintén Sortino mellett egy magaslat «monte di Santa  
Veneret névvel (v. ö. «Voyage pittoresque de Naples et de Sicilen a nem. 
kivonat VII. k. 202. lapján). Hogy az olasz nép pogány neveket ruház föl 
a «santa» melléknévvel, napirenden levő dolog.

ö) Eleinte főleg a nymphák tiszteletére tartattak (Athenaeus VI, 
458a). Ezen szokásra czéloz talán Vergil is (Eccl. V, 74 skk.). Hogy mily 
sokáig föntartották magukat, tanúja a cod. Theod. 1. XVI. lex. 10. ca. 5.
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visszatartani.7) Sziczilia külömben is a Vénus-kultusnak hagyományos 
fészke, honnan az Rómába is átszármazott8) és mint Aeneásnak anyja 
és védője ünnepeltetett. Hogy tehát Vénusnak éjjeli ünnepét Sziczili- 
ában tartották oly természetes valami, hogy az az ókor ismerői előtt 
jóformán magyarázatra sem szorúl. Van azonban egy hely a költemény
ben, mely nehézséget képes okozni t. i. a 47. vers,9) mely így szól:
• Regnet in silvis Dione, tu recede Delia», a mi nyilván Diana-kultusra 
mutat. De ez összefüggésben.a Hybla névvel ép a nehézségek elosz
latására szolgál. Azt mutatja ugyanis, hogy ott, a hol ez éjjeli ünnep 
tartatott, rendesen Diaoa-kultus volt és csak kivételesen tartották az 
ünnepélyt Vénusnak tiszteletére.lu) Ez pedig tökéletesen ráillik 
Hyblára ") (a mai Paterao) a hol állandó Diana-tisztelet volt, melyhez 
«8&k később járult a Vénus victrix (győzelmes Vénus) tisztelete.1*) Hogy 
azonban Hyblában csakugyan tisztelték és ünnepelték Vénust, arról mai 
napjainkig fönmaradt föliratok tanúskodnak.18)

Ennyi a helyet illetőleg, mely e sorok írójának meggyőződése 
szerint csakis ezen Hybla lehet és nem más. Nehezebb dolog az idő 
meghatározása. Vénusnak tavaszi ünnepei a Floraliák voltak, a melye
ken az ébredő természet ölében ünnepeltetett,14) de minthogy miként 
már megjegyeztük, ezúttal Dianát szorította ki, oly tavaszi ünnepélyre

7) Marcellua is ilyenkor rohanta meg Syracusaet (Liv. lib. XXV.) 
t . ö . Plutarch. Vita Marcelli p. 308.

*) Az eryxi Venust a rómaiak tettleg akkor fogadták el, mikor az 
első pún háborúban a Begestabeliekkel szövetkeztek. Három temploma volt 
Rómában.

9) Egyszer mindenkorra megjegyzem, hogy a Riese-féle kiadás szerint 
idézek (Anthol. lat.).

10) A Hyblában uralkodó Diana-kult'is mellett tanúskodik egy Hyb-
lában vert pénz, melyet D’Orville említ föl (•Sicilla, quibus Siciliae veteris 
rudera illustrantur* Amstelod. 1764. föl. II. p. 347) a leíró szavaival élve 
«insignis nummus, príma in parte Dianae caput cum api (byblai méz!) in 
altéra Deam ipsam stantem urceolum dextra, leva hastam ferantem blan- 
diente ad peJes cane». Továbbá még megfelelőleg a költemény azon helyé
nek (v. 46) «Nec Ceres, nec Bacchus absunt* 1. D’Orville XX. tábla Nr. 2. 
tnomus inscriptuB VBAAS-MEI’APAS Bacchus tunica amictus et palla, capite 
liedera redimito..........stans».

Xl) Bőséges bizonyságok találhatók erre nézve Hóimnak források és 
előadás tekintetében egyiránt mintaszerű művében (Qesch. Siciliens im 
Alterthum I. p. 68). Több forrás ott van fölsorolva.

u ) A Vénus victrix Caesar óta összeforrt a Venus genetrixxel és azért 
mindkettő a császárok védjéül tekintetett (Prop. IV, 1, 46. Dió Cass. XLIII. 
43). Legnagyobb szerepet játszott ünnepélyeiben a rózsa, ép mint a per- 
vigilumban.

1SI V. ö. Holm (1. 1.) a hol a következő fölirat találtatik: «VENERI. 
yiC T R IC I. HYBLENSI.i (jelenleg a BÍRcari-Muzeumban, 1. Sestini «De- 
ecrizione dél museo d’antiquaria e dél Gabinetto stb. dél Signore Principe 
de Bisoari».)

14) tFestum id est ludi Florae* (a vidéki provinciákban 1. Renier
n. 1875).
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kell gondolnunk, mely rende9 körülmények között Dianáé volt és ez nem 
más mint április hatodika, melyet egész Szicziliában ünnepélyesen 
megtartottak.16) Ez ünnepély napján tehát Diana helyett Yénust ünne
pelték, minek mindenesetre különös és kivételes alkalommal kellett 
megtörténnie. És képzelhetünk-e annál ünnepélyesebb alkalmat, midőn 
a provincziákat kedvelő imperátor mint közönséges vándor lép alatt
valói közzé, hogy ott kedves istennőjének ünnepét ülje ? Hadriánust 
értjük, ki Egyptomból visszatértében köroskörül járta az Aetnát még 
pedig 123. tavaszán.16) Hogy ilyenkor a császár kísérőjének kötelessége 
volt megszólalni, az kétséget sem szenved, s így nagyon valószínű, 
hogy e költemény akkor készült, a mélabiis befejezés kivételével, melyet 
mint kegyet vesztett függeszthetett hozzá és mely a megíráskor ugyan
csak nevetséges is volt volna a szövegben. K) Hogy mindez ráillik a mi 
Florusunkra és csakis ő rája illik mindazok közül, kiket szerzőkűl fői
tek, azt hiszem ha nem is kétségtelen, de legalább is nagyon valószínű. 
S így a pervigilium Veneris sokat vitatott kérdése ismét egy lépéssel 
közelebb haladt czéljához.18)

Budapest, 1882 okt. 2. L a tk ó c zy  M ih á l t .

VEGYESEK.
— A Budapesti Philologiai Társaság folyó 1883-ik évi januáriul 

17-én dr. Ponori Thewrewk Emil elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlésen 
dr. Barna ígnácz Horatius néhány satirájának fordítását mutatta be 
a társaságnak. Tetszéssel hallgatott felolvasása után dr. Krausz Jakab
• A római rím költészet és művészet akadályaidról értekezett. — A föl- 
olvasó gyűlést követő választmányi ülésnek (elnök dr. Ponori Thewrewk 
Emil; jegyző dr. Pecz Vilmos; jelen voltak: dr. Ábel Jenő, dr. Hein
rich Gusztáv, dr. Kassai Gusztáv, Malmosi Károly) fő tárgya a társaság 
alapszabályainak megváltoztatása volt. Űj tagokúi felvétettek : Tremmer 
Gyula kegy. r. tanár, Léva; dr. Sziunyei József, könyvtári tiszt, 
N. Muzeum ; Reményi Ede egyetemi hallgató, rk. tagnak.

6) Aeliauus lib. II. c. XXXV.
1B) Az 5. jegyzetben említelt «Sauta Venere» erdő oly közel van az 

Aetnához, hogy az ottani ha,tnuból cserépedényeket készítnek. (L. az 5-dik 
jegyzetben idézett forrást.) Nem lehetetlen, hogy valamely kitörés pusztí
totta el a szép táját (Aetnae campus), hol ez ünnepély folyt. — Hadrián 
utjával némelyek (Dolomieu) azon épületet is összefüggésbe hozzák, mely
• tőrre dél filosofo* néven ismeretes.

17) Eyssenhardt (p. 8) ezt csak sajátszerűnek találja. A befejezésből 
sejthetni, hogy Florus megsértette Hadrián érzékeny hiúság&t (perdidi ma
sam tacendo), a mi összeesik azon körülménynyel, hogy róla később ürít
sem hallunk és nyomtalanul eltűnik.

l8j Nem utolsó jele még annak, hogy a költemény 6zicziliai eredetű, 
a refrain, mely a szicziliai bukolikusoknál és az újabb népköltésben egyaránt 
gyakori.
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