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tak, a kivételek külön pontozatokat képeznek; azonkívül becsesek a csil
lag alatt odaigtatott jegyzetek, melyek az egyes költőknél fölmerülő elté
résekre vonatkoznak.

A szótárról mint olyanról első sorban a rendkívül bő nyelvkincset 
kell fényes tulajdonságul feljegyeznünk, mely valóban ritka. £  két 
könyv magában foglalja az összes klasszikus szókat, az archaismusoka t 
és (miben páratlan) a neologismusokat vagyis az úgynevezett vnlgárís 
latineógot is. A szótár berendezésénél bárkire nézve is felötlő lehet, hogy 
a phraeeologia teljesen ki van küszöbölve és igy maga a szótár csak 
emlékeztet, de nem oktat, útba igazít, de nem tanít. E berendezés a 
franczia közoktatásügyi minisztérium 1880. junius 19-ki rendeletére 
vezetendő vissza, mely szeriut a (tanárjelöltek részére megengedhető) 
szótárnak «nem feladata a grammatikai tudatlanságot palástolni, hanem 
csak emlékeztető esetleg elfeledett szavakat illetőleg.* Saját viszo
nyainkra alkalmazva szükségét látjuk egy hasonló szótárnak, mely a 
tanárjelöltek zárthelyi dolgozatainál fontos szolgálatokat végezhetne, a 
nélkül hogy a szakismeretek hiányát takargatni segítené. A vulgáris 
latinság azonkívül még egy uj tábort hódit meg szótárának, melyben 
ama disciplinák jelöltjei tanyáznak, kik többé-kevésbbé szintén rászorul
nak az ilyen szótárra; péld. a diplomatikával, történelemmel, régészet* 
tel stb. foglalkozók. Ha még hozzáveszszük az igazán rendkívüli olcsó
ságot, szerencsét kívánunk a franczia tanárjelölteknek, hogy a kormáoy 
ily tankönyvet adott a kezükbe.

Budapest, 1883. május 2.
L atk ó czy  M ih á l y .

VEGYESEK.

Észrevétel Cicero életrajza tanításához.
A budapesti philologiai társaság érdemdús elnökének a múlt év 

decz. 3.-án tartott megnyitó beszédében a többi közt ezen érdekes 
passus vonta magára figyelmemet: «mikor a gymnasiumi tanár, a 
helyett hogy a classicus mű szépségével ismertetné meg tanulóit, figyel
müket a műnek netaláni fogyatkozásaira fordítja, — a tanítás czélját 
egészen tönkre teszi.*

Ez juttatja eszembe, hogy nem kevésbbé útját vágja a tanítás 
sikerének az is, ki egyik-másik iró jellemének érdemeihez képest 
elenyésző hiányait oly erős vonásokkal rajzolja a tanulók előtt, hogy 
azok az iró nemes mivoltát az árnyéktól fel nem ismerik. Ennek termé
szetes következménye azután, hogy az eléjök tartott torzképpel nem 
rokonszenveznek, műveit már eleve idegenkedéssel fogadják, sőt úgy
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szólva c s a k  k é n y t e le n B é g b ő l  veszik kezeikbe, a m a g á n  o l v a s á s t  és a 
l e g t a n u l s á g o s a b b  h e ly e k  ö n k é n y t e s  b e t a n u l á s á t  e g y e n e s e n  m á s r a  b í z z á k .

Ezen hibát legkönnyebben Cicero ellen követheti el a mindent 
összeolvasó kezdő tanár, a mikor nem a tanítás czélját, hanem saját 
tudományos énjének kidomborítását tartja szem előtt. Összehordja e 
végből tanítványai előtt mindazt, mit erre vonatkozólag az újabb iro
dalomban olvasott, lehozza a tudósok magas sphaerajából Drumann és 
Mommsen kicsinyló hyperkritikáját, sőt nagyobb igazság kedvéért 
Cicero epistoláiból maga is hoz elő néhány helyet, melyek magukban 
véve tudományos értékűek és érdekŰek lehetnek, de iskolai szempontból 
határozottan káros hatásúak. Ismétlem káros hatásúak, mikor a vizs
gálódás eredményül azt süti ki, hogy azon nagy férfiú, ki a római 
irodalom aranykorszakának legkimagaslóbb alakja, kinek örökbecsű 
művei minden művelt nép irodalmára hathatós befolyást gyakoroltak, 
az gyenge, állhatatlan, hiú (hangsúlyozva 1), nagyravágyó stb. volt.

Ily eljárás annál könnyebben aláássa a remekíró személyét és 
műveit megillető tiszteletet, minél kevésbbé képesek a tanulók az 
említett kutatások tudományos értékét méltatni. Az ily előkészítésből 
Minerva fiatal papjelöltjei nem tanulnak egyebet mint azt, hogy a 
tudósság álköntösébe burkolódzva a régit és tiszteletreméltót könnyelmű 
kézzel lerántsák.

Lehetne-e mást várni ily előkészület után a tanulóktól, mikor 
Cicerónál a haza, B z ü lő k , barátok, öregek iránt tartozó tisztelet és 
szeretetről, a kötelesség l e l k i i s m e r e t e s  t e l j e s í t é s é r ő l ,  állhatatosság és 
önzetlenségről olvasnak, mint azt, hogy az olvasottakat idegenkedő 
gyanakodáBsal fogadják, mert azt gondolják, hogy akkor is önérdek 
vagy tettetés szól belőle, mivel a hallott életrajzi adatok szerint állha
tatlan, hiú és nagyravágyó volt. Nem fogják-e azt gondolni, hogy a 
Catilina féle összeesküvést csak Cicero fújta fel oly nagyra, hogy így a 
haza megmentése körül állítólagos érdemet tulajdonítson magának ?

Arra kell tehát törekednünk, hogy Cicero és a tanulók közötti 
helyes viszonyt felismerjük és a nagy szónokát ne egy oldalról mutas
suk be, hanem életviszonyait általában, mint magán embert, polgárt, 
államférfiút, szónokot, bölcsészt és tudóst, családja és barátai körében, 
ellenségeivel szemben saját müvei alapján úgy állítsuk a tanulók elé, hogy 
a Musák kedvetlen fiait Cicerónak megnyerjük, hogy így classicitása 
szentélyének előcsarnokához bizonyos tisztelettel járuljanak és itt kel
tessék fel bennök azon vágy, hogy magába a szentélybe is bejutni töre
kedjenek. Azért ne feledjük a tudós Varrónak ezen szavait: «qua maior 
parB vitae atque ingenii stetit, ea iudicandum de homine est.»

B u r Any  G e r g e l y .
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Gorippus Joannisáról a «Rheinisches Museum* legújabb füze
tében (p. 315, 316) egy rövid közlemény jelent meg Loewe Gusztávtól, 
melyben figyelmeztet arra, hogy Corippus VI. századbeli költő Johannis 
czímű eposának, mely eddig egyedül a milánói Codex Trivultianusból 
volt ismeretes, napfényre került ama Codex Corviniauusa, melyet a 
XVI. század elején Cuspinianus látott Budán. «Zum Vorschein gekom- 
mén ist er durch die Rülirigkeit dér Ungarn, die es als nationale Ehren- 
sache betrachten,die in allé Welt verstreuten Ueberbleibsel dér berülim- 
ten Bibliothek aufzuspüren. Johann Csontosi gibt in dér Ungarischen 
Bücherschau (VI. p. 137. ff., mir nur aus dem Referate in dér Philolo- 
gischen Wochenschrift vöm 24 Február 1883. p. 212. ff. bekannt) ein 
bibliographisches Verzeichniss lateiniacher Codices Corviniani4, inwel- 
chem als Nr. 77 und in dér Privatbibliothek dér Marchesa Trotti in 
Mailand befindlich aufgeführt wird : ,Flavii Cresconii Corippi Johanni- 
dos Libri Septem*. Da die einzig bisher bekannte Hs. durch Blátterau9- 
fali und andere Scháden gelitten hat, dürfte sich von dem neuen Codex, 
wenn er nicht etwa aus dem Trivultianus abgeschrieben ist^ eine be- 
tráchtliche Förderung des Textes erwarten lassen. Ob diese Erwartuog 
zutrifft, darüber hoffe ich binnen Kurzem genauere Nachricht geben 
zu können.i

Csak sajnálnunk lehet, hogy Loewe nem szerzett magának tudo
mást Csontosi ide vágó közleményének szövegéről, mielőtt e sensatio- 
nalis hírrel a tudós világot meglepte. Megtudta volna, hogy az egész 
dolog tévedésen, még pedig Csontosi tévedésén alapul és hogy az a Co- 
rippus-codex, mely állítólag Trotti őrgrófnő könyvtárában őriztetik, 
azonos a Codex Trivultianussal, mely Corippus legújabb kiadójának, 
Partschnak, tanúsága szerint (1879) még most is Trivulzio őrgróf 
könyvtárában találtatik. A dolog így történt. Budik «Entstehung und 
Verfall dér berühmten, von König Mathias Corvinus gestifteten Biblio
thek zu Ofen* czímű értekezésében (Jahrb.d. Litt. 1839.Bd.88. Anzeige- 
Blatt. p. 52) volt tudtommal az első, ki a Cuspinianus látta Corippus- 
ról azt irta, hogy: «Tiefes Dunkel deckt die Geschichte dieses Codex ; 
es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sich gegemvártig in dem Museum des 
Markgrafen Joli. Jákob Trivulzio befindet.» Pedig már a Johannis első 
kiadója, Mazzuchelli megmondta 18á0-ban a Codex Trivulzianus-ról, 
hogy »ad Budensem bibliothecam numquam spectavit Codex quo utor 
in edendo Corippi poemate. Constat enim vei ex collatione versuum 
quos publici iurÍ8 fecerat Cuspinianus ex ms. a se Búd® perspecto, non 
eundem pláne fuisse ac nostrum . . .  quin immo ille Codex octo continebat 
librus et noster plus quam septem numquam enumeravit.» Ugyanaz a 
Mazzuchelli említi, hogy a Trivulzio-féle könyvtárban három Corvin- 
codex van; kettőt, Porphyrio 8 Acron Horatius-commentárjait és egy
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miscelláncodexet leirt Fraknói (Könyv-Szemle 1879. p. 126—128), a 
harmadik, melynek czímét Csontosi «Latin Corvin-Codexek bibliogra- 
phiai jegyzékében* (Könyv-Szemle 1881. p. 166) igen hiányosan 
és hibásan adja : «Joannis Damasceni Sententiae, item Anselmi 
archiepiscopi Cantuariensis monologion, eiusdem prologion, cur deus 
homo de processione S. Spiritus, de fermentato et azimo, de voluntate 
triplici vei de similitudinibus, de conceptu virginis, de sacramentis 
ecclesice*. Ugyancsak nem egészen helyesen mondja e codexről Cson
tosi, hogy «kiállításáról és kötéséről nincsenek adataink. A külf. iroda
lomból csak a czímét tudjuk ekkorig.* Mert kétségtelenül nagyobbrészt 
ezen codexről is áll, a mit Mazzuchelli a Trivulzio-könyvtár mind a 
három Corvin-codexéről mond : «tres codices. . insignes, si membranas 
scripturam et ornatus prascipue spectes, qui depicta ostendunt stérá
mat a regni Hungarite et príedicti eius regis MatthiaB, nec non huius 
emblemata varia, sunt iidem prtegrandi forma et cooperti corio purpu- 
reo, in quo visuntur adhuc impressa huiusmodi quoque insignia prae- 
ter varia aurea ornamenta omnes Latini et Bíeculo 15 descripti*. De 
térjünk vissza a Corippus-codexre! Fraknói, ki 1878-ban vizsgálta a 
Milánóban őrzött Corvin-codexeket, egy szóval sem tesz róla emlitést. 
Mazzuchellivel szemben csak azt állítja, hogy a Trivulzio-könyvtár 
egykor összesen négy Corvin-codexet b ir t; de e század elején kettő vég- 
rendeleti hagyomány gyanánt Belgiojoso herczegnŐre szállott és je
lenleg leányának Trotti őrgrófnénak birtokában vannak. Óhajtot
tam ezen codexeket is megszemlélni, mivel azonban a főrangú tulajdo- 
nosnŐ távol volt Milánótól, egy jövő alkalomra kellett halasztanom. 
Ugyanezen okból Csontosi sem juthatott a Trotti-könyvtárba; s így 
nem egyéb szerencsétlen combinatiónál, hogy Csontosi a Trotti-könyv- 
tár ama másik Corvin codexére, melyet csak Fraknóinak kétes hiteles
ségű tudósításából ismerünk, ráfogja, hogy az Cresconius Johannisének 
codex Trivultianusa, és hogy külső kiállításáról csak azt tudjuk, hogy 
Mátyás király czímerével van díszítve. Pedig mi sem biztosabb annál, 
hogy Corippus Johannisének ezen mindeddig egyedüli kézirata nincs 
Mátyás czímerével díszítve! Csontosi jegyzékéből tehát egy számot 
törölni kell.

Végül legyen még szabad a Corvina bibliographiájának kitűnő 
művelőjéhez, Csontosilioz két szerény kérdést intézni: A Laurentiának 
egyik Macrobiue-codexét egy XVIik századbeli feljegyzés és «az eredeti 
corvin-féle kötés alapján, melyet a XVII. században a mostanival cse
réltek fel*, vindikálja a Corvinának. Minthogy ama feljegyzés nem 
bír bizonyító erővel, érdekes és fontos volna megtudni, honnan is
meri Csontosi e codexnek a XVII-ik században eldobott eredeti kö
tését ? Másodszor, melyek azok az egykorú történeti adatok, melyek
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arról tanúskodnak, hogy az Escorialnak híres Codex aureusa a Corvi
nából került Spanyolországba ? Dr. Á b e l  J en ő .

— A öuarinus-fóle Catullus-kiadásról Ábel Jenő a Zeitschrift 
für österreichi^che Gymnasien ez idei harmadik füzetében egy rövid 
czikket közölt («Die Catullus Recension des Guarinus* p. 1 Cl—166), mely
ben Voigt György ellen kimutatja, hogy az Apponyiféle Janus Panno
nius-codexben reánk maradt felírás nélküli levél (14456 ból), melyben a 
levél irója azt mondja, hogy •Catullum ubi meliorem fccero ad proprios 
lares remeare compellam», alkalmasint nem az idősebb Guarinustól, 
hanem annak fiától Baptista Guarinustól való. Evvel «az egyedüli biz
tos és positiv adat», melyet Voigt az idősebb Guarinus Catullus kiadásá
nak létezése mellett fel tudott hozni elesett, minek következtében ismét 
Sch^vabe Lajosnak, Catullus érdemes kiadójának, érvelését kell helyes
nek tartanunk, mely szerint Catullusnak «Guarinus-féle kiadása* az 
ifjabb Baptista Guarinus műve. Az időt azonban, melyben Baptista 
Catullus javításával foglalkozott, most már pontosabban határozhatjuk 
meg mint Schwabe, ki azt állította, hogy «Baptistam intra annos fere 
1450 ad 1470 Catulli librum a se emendatum edidisse»; az Apponyi
féle codexben reánk maradt levélből ugyanis kitűnik, hogy Baptista 
Guarinus Catullustanulmányai az 1456-ik évbe teendők. Végre felem
lítjük, hogy Ábel ezen értekezésének egyik jegyzetében újra lenyomatta 
Baptista Guarinusnak Közlönyünkben először kiadott (IV. p. 632—635) 
ama levelét, mely oly érdekes részleteket tartalmaz az idősebb Guari
nus Veronensis temetéséről.

K Ö N Y V É S Z E T .
Összeállítja Hellebrant Árpád.

KÜLFÖLDI IRODALOM.
Guhl, Ernst und Koner W., Das Leben dér Griechen und Römer nach 

antikén Bildwerken dargestellt, Berlin, 188:2. Ötödik kiadás. 8 i3  lap.
Régészeti irodalmunk hézagos volta következtében az ó-korra vonat

kozó ismereteinknek a kor igényeinek csak némileg is megfelelő szín
vonalra való emelése végett, a külföldi, a mienknél aránytalanul gaz
dagabb irodalomra vagyunk utalva. A klassikus írók és magyarázóik 
olvasása többé nem elég, hanem ki kell terjesztenünk figyelmünket 
arra is, a mit a letűnt kor embereinek ipara és művészete megterem
tett, s a mi kisebb-nagyobb mértékben ellentállva az idő romboló hatá
sának, kedvező véletlen által részünkre megmentetett. Az ily emléke
ket ismertető művek közelebb visznek a valóhoz, néha magát a valót 
tárhatják elénk, s ebben rejlik becsük.
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