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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)
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— 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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A folyó 1883-ik évi februárius 14-én dr. Ponori Thewrewk Emil 
elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlés tárgyai voltak: Geréb József: 
Herouotos vallási és ethikai elvei; dr. Fináczy Ernő: Tyrtaios és Euri- 
pidesből (fordítások); Radó Antal: A franczia iskola műfordítói. A fölol
vasó gyűlést választmányi ülés követte dr. Ponori Thewrewk Emil elnök
lete alatt (jegyzó dr. Pecz Vilmos). Jelen voltak: dr. Ábel Jenő, Bermüller 
Ferencz, Malmosi Károly, Pirchala Imre. Ezen ülésnek is főtárgya a 
társulat alapszabályainak módosítása volt, melyeknek megtétele után 
Malmosi Károly egy «Társasági Ügyrend* elkészítését sürgeti, mire, 
miután indítványozó a választmánynak erre vonatkozó fölszólítását nem 
fogadja el, Ábel Jenő vállalkozik. Ugyancsak Ábel Jenő jelenti, hogy 
Domenico Santagota, bolognai egyetemi tanár, kivel Olaszországban 
való tartózkodása alkalmával ismerkedett meg, a ki «Accedemia Adamo 
Mickiewicz* név alatt tudományos társulatot alapított, a Budapesti Phil. 
Társ. iránt való érdeklődése jeléül az ő társaságának eddigi kiadványait 
megküldte. A választmány köszönetének kifejezésével Abel-t bízza meg.

A folyó 1883-ik évi martius <-ikén dr. Ponori Thewrewk Emil 
elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlésen először dr. Heinrich Gusztáv ér
tekezett a Hildebrand-dalról. Utáua dr. Krausz Jakab következett «Az 
alexandriai korszak befolyása a római költészetre* czímü értekezésével.
— A fölolvasó gyűlést választmányi ülés követte (elnök dr. Ponori 
Thewrewk Emil; jegyző dr. Pecz Vilmos; jelen voltak : dr. Ábel Jenő, dr. 
Heinrich Gusztáv, dr. Kassai Gusztáv, Malmosi Károly, Pirchala Imre), 
melyen először is Knoll Károly, a társulat pénztárnoka, a társulat feb
ruári pénztári és vagyoni állását mutatta ki, mely szerint a társaság 
vagyona takarékpénztári betétben 340 frt, készpénzben 184 frt. 47 kr., 
összesen 524 frt 47 kr. Továbbá jelenti, hogy dr. Horvát Cyrill egyetemi 
tanár 100 frtnyi alapítványát a társaság pénztárába lefizette. Dr. 
Heinrich G. úr a következő rendes és rendkívüli tagok belépését jelenti 
be: Rendes tagok: Katona Mihály, gymn. igazgató, Nagy Szalonta ; 
Vajda Károly főgymn. tanár, Fehértemplom ; dr. Csősz Mihály, főgymn. 
igazgató, Nyitra ; Samu Ferencz, tanár, Pannonhalma. Rendkívüli ta
gok (egyetemi hallgatók): Szkunzevics Kornél, Kardos Albert, Friml 
Aladár, Láhne Vilmos, Prusinszky János, Balogh Péter, Kovalik János, 
Laudon István, Székely István, Schuber Mátyás, Lippich Elek, Erdélyi 
Pál, Kovács Dénes, Grohmann Vilmos, Rácz Soma. Dr. Ábel Jenő je
lenti, hogy a választmány megbízása szerint Domenico Santagota ta
nárnak köszönő levelet írt azon érdeklődésért, melyet társaságunk irá
nyában tanúsított. Dr. Kassai Gusztáv azon kérését, hogy a budapesti 
kir. kath. főgymn. 1887a-iki értesítőjében megjelent«Variae quaestiones* -ei, 
elfogyván az illető értesítőnek számai, az Egy. Phil. Közlönyben újból 
közzé tétessenek, a választmány, tekintettel a dolgozat becses voltára, 
kivételesen teljesíti.

Dr. Ábel Jenő felolvassa az általa szerkesztett Társasági Ügyren
det. Mivel többeknek hozzászólása után az Ügyrend egy néhány pontja 
megváltozott, elhatároztatik, hogy az, az illető pontok megváltoztatá
sával a legközelebbi ülésen ismét föl fog olvastatni, egyszersmind jegy
zőkönyvi köszönetét is mond a választmány Ábelnek a gondosan szer
kesztett dolgozatért. Dr. P ecz  V il m o s .
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