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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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A görögök és rómaiak társadalmi életét, a mennyiben az ipar és 
művészettel állott kapcsolatban, tehát némi egyoldalúsággal, tárgyalja 
a fennebb említett mű, melynek első része a görögökkel, másodika a 
rómaiakkal foglalkozik. E két főrész mindegyike ismét két alrészre 
oszlik, melynek elseje az ember külső környezetét, mindenféle épít
kezést, mint lakást, templomot, várost, falvakat, stb., utóbbija pedig 
magát az embert, különböző életviszonyainak megfelelően (mint gyer
meket, ifjút, férfit, nőt, békében, háborúban, öltözetben, fürdőben, ünne
pély, játék vagy munka közben, stb.) ismerteti.

Különös gonddal és, a mi bizonyára nagy érdem hasonló műnél, 
érthető nyelven, mely a művelt laikusnak semmi fejtörést nem okoz, 
van kidolgozva az építészet fejlődéséről szóló elsőnek nevezhető rész, 
a hol az olvasó műemlékekről vett példákon a három fő-oszloprend- 
szer (a dór, ión és korinthusi) egymásutánjával minden nehézség nélkül 
ismerkedhetik meg. Jól van szerkesztve, de kevésbé megnyerő a római 
építészetről szóló rész, a mely, mint a görög, hasonlóképen megma
radt emlékek (templomok, ivek, színházak, lakházak, csarnokok stb.) 
tiszta rajzaival világosíttatik meg. Hogy szerzők az olympiai, perga- 
moni,pompejii stb. ásatások legújabban összeállított eredményeit müvük
ben iparkodtak felhasználni, annak az, ki e sokszor igen drága részletes 
munkákhoz mindenkor hozzá nem férhet, csak örvendhet. Nevezetesb épít
kezéseknél, mint pl. az olympiai Zeus-templomnál az alaprajz, átmetszet 
s összkép a mértékek kitételével egymást követi, hivatkozással mindenütt 
és mindenkor a forrásul használt müvekre. Úgynevezett helyreállí
tási kísérletek csak gyéren említtetnek, a mi a műnek előnyére válik. 
A fegyverzet, öltözet, szobrokról, házi edényekről s egyéb jelenetek 
nagyobbára edényfestményekről s domborművekről vett rajzokkal ma
gyaráztatnak. De szerzők figyelme kiterjedt a rakművekre, falfestészetre 
s érmekre is s művök általában oly gazdag tárházát képezi 568 tiszta 
és világos ábrájával (melyekből tán felénél több építkezésekre vonat
kozik) a régi műemlékek összeállításának, hogy azt bátran lehet a 
klasszikus kor archaeologiájával foglalkozónak ajánlani. B. J.

HaJm K. Ueber die Echtheit dér Justus Lipsiua zugeschriebenen Eeden. 
Eine literarhistorische Untersuchung. München, 188:2. 8-r. 37 1.

Halmnak utolsó műve, melyben kimutatja, hogy a tJusti Lipsii 
orationes VIII Jenae potissimum liabitae, e tenebris erutae», (1607) ez. 
gyűjteményben foglalt negyedik beszéd, az Oratio de Concordia, mely 
1573 julius 28-án tartatott Jenában, csakugyan Lipsius műve, melyet 
Lipsius csak azért tagadott meg később, mert a protestantismus érdekei 
vannak benne védve.

H astam a oder Servius Tullius mit einer Einleitung über die Ausdehnung 
des Etruskerreiclies von V. Gardthausen. Mit einer Tafel. Leipzig 1882. 
48 lap.

Gardthausen ki akarja mutatni, hogy az Etruskok régi időben, a 
Kr. előtti VII. században a Brenner Pass-től egészen a Vesuviusig bírták 
Itáliát, azután a Tarquiniugok dynastiájával foglalkozik behatóbban, kik-
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nek családi sírboltját tudvalevőleg egy Tarquinius család sírboltjában 
Caere* ben vélték felismerni a tudósok. Claudius császárnak a lyoni 
bronztáblában ránk maradt beszédének azon passusát, hogy az etrusk 
hagyomány szerint Tulliust tulajdonképen Mastamának hívták és hogy 
Caelius Vibenna fegyvertársa volt, össze akarja egyeztetni egy Vulciban 
kiásott régi képpel, melyben többek közt Mestrna feloldja Caile Vipina 
kötelékeit. Ezen kép segítségével a Tarquiniusok dynastiájának törté
netét következőképen reconstruálja Gardthausen: Mastarna-Servius
természetes atyjától Tarquinius Priscustól a Mons Caeliuson egy meg
erősített tábort kapott lakhelyűi, a honnan Caelius Vibenna katonáira 
támaszkodva a trón betöltésénél ő is hangoztathatta szavát. A jogos 
trónkövetelőt, féltestvérét Gnaeus Tarquiniust megölte, s maga lépett 
a trónra, melyen a suffrage universel által erősítette' meg magát. 
Később, nem lévén gyermeke, legitim unokaöcscsét Tarquinius Superbust 
vejévé fogadta, hogy ily módon a család két ágának fusioját létesítse, 
de nem ért czélt; Tarquinius Superbus bosszút állott atyja meggyil
koltatásáért és megölte Serviust. Tarquinius Superbus véres tette, me
lyet a római traditió nem magyaráz meg eléggé, ez által némileg 
indokoltnak látszik.

Ezen theoriáját Gardthausen elég ügyesen támogatja ugyan, mind
azonáltal a critica minden oldalról kimutatta állításainak tarthatatlan
ságát ; puszta helynevekből és fali festményekből nem lehet történetet 
összeállítani.

Niese Bened., Die Entwicklung dér Homerischen Poesie. Berlin, 1882. 
7 márka.

Ezen érdekes műnek főczélja, kimutatni, hogy a Homerosi költe
mények a műköltészetnek, nem pedig a népköltészetnek termékei. Az, 
a ki az Iliast költötte, teremtette egyszersmind a trójai mondakört 
is, melynek eredeti részét az Ilias első éneke, O vége, II eleje, és a 
későbbi énekeknek a XXII-ikig egyes részei képezték. A többi későbbi 
toldalék, mely mind az llias azon alakjához volt illesztve, mely épen az 
illető korban közkézen forgott. Az Odysseának mostani alakja is telve 
van hozzátol,1 ásókkal. Eredetileg a hajótörést szenvedett Odysseusnek 
a Phaiákoknál való megérkezésével kezdődött és Odys6eus és Penelope 
avayviüptffis-ével végződött; a bosszúállás nem volt előadva. A cyclikus 
költemények keletkezésének idejében azonban mindkét költemény 
már nagyjában oly alakkal bírt, mint a hogy most ismerjük, ezt Niese 
is vallja, és úgy látszik csak ez fog Niese combinátióiból később is 
helyesnek elismertetni.

Volkslieder, schweizerische, mit Einleitang und Anmerknngen. Heraus- 
gegeben von Ludw. Tobler. Frauenfeld, 1882. 234 1.

Kitűnő alapvető munka, mely a fontos történeti népdalokat is ma
gában foglalja és jelesen magyarázza.

Welti H., Geschichte des Sonettes in dér deutschen Dichtung. I. rés*. 
München, 1882. 28 1. Tudori értekezés.

Az eddig megjelent első rész a sonett történetét Opitzig tárgyalja.
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