
A nemzeti múzeum Orosius-codexérol. 

Az Orosius-kritika terén — hála a bécsi akadémia kezde
ményezésének, mely ez iró új kiadását szakavatott kezekre bizta — 
nemsokára élénk mozgalom várható.Orömmel jelentem, hogy azon 
Orosius-codex, mely nemzeti múzeumunk könyvtárában őriztetik, 
bár korát tekintve, az összes kéziratok közt csak másodrangú helyet 
foglalhat el, több érdekes mozzanat találkozásánál fogva az oro-
siusi szöveg helyreigazítására nézve nemcsak igen hasznos, hanem 
nélkülözhetetlen is. Mielőtt azonban az itt talált vagy ezen codex 
olvasataiból kifejthető javítások taglalásához fognék, legyen szabad 
a szükséges tájékoztatás kedveért kéziratunk rövid leirását előre 
bocsátanom. 

A mint e codexet (cod. Jankowichianus No. 246. fol. Lat.) 
jelen alakjában szemléljük, készítésére sok kéz működött közre. 
A két legrégibb s egyedül érdekes alkatrész a Haverkamp-féle 
kiadás 64-dik lapjának 12-dik sorától (atque accensae . . .) egész 
324, 4-ig (cum iterum circumfusi hostes) — és ismét a VI. könyv 
kezdetétől egész 537,10 (Uerumtamen quales tunc persecutores)-ig 
terjed. Rövidség kedveért az előbb emiitett szakaszt /?a-val, a 
másikat /?b-vel jelölöm. /?a kevés kivétellel egy másoló munkája, fib 
is (csak bizonyos számú fejezetczim kivételével) ismét csak egy, még 
pedig a /?a-nak nevezett rész másolójától különböző kéztől szár
mazik. A hol /5b megszakad, még hat sor (egész 537, 20-ig: raben-
nae interfectus est) /?a szerzőjétől van pótolva. A hátralevő szaka
szok egy későbbi kiegészítőtől származnak, nevezetesen: az V. 
könyv kiegészítője turbatosque romanos szavakon kezdődik (egy 
közbeeső egész sor kihagyásával) és e könyv végéig halad. Ezen 
részt /Se *-el jelölöm. A VII. és utolsó könyv kiegészítése közvet' 
lenül folytatja a /3a másolójától készített hat soros pótlékot (bér* 
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culius maximianus persequutor . . .) s a mü végéig halad. Ezen 
kiegészítést /3c2-vei jelölöm, ^c1 és /9c2 világosan egy és ugyan
azon másoló munkája. 

Ezen teljes, illetőleg az említettem pótlékok által kiegészí
tett alakjában e codex, mint látni fogjuk, már 1079 körül valamely 
toscanai zárdában létezett. Azonban már a XIII. században el
veszett a teljes mü első quaterniója, mely quaternio e században 
egy új kiegészítés által lett pótolva (itt = /̂?d). Az összes codex 
hártyán irva, a következő elrendezéssel bir: (3d, a legifjabb pótlék 
7 folio-levélből áll, úgy hogy a quaternio 8-dik levele ki van 
metszve; e 8-dik levelet az által takarította meg a másoló, hogy a 
pótlékban minden lapra 43—52 sort rakott míg az elveszett régi 
quatermo (mint most a /Sa részből kitűnik) csak 37 soros volt 
laponkint. — (5a5 egész quaternióra terjed; a 6-dik quaternióban 
(még pedig a 4-dik levél második lapján) kezdődik az V. könyv ki
egészítése (=/?c1), úgy hogy ez a 6-dik quaternio 5-dik és 6-dik 
levelére és egy hozzátoldott félquaternióra is átterjed, a 6-dik qua
ternio 7-dik és 8-dik levele pedig ki van vágva. — (ib egy önálló 
quaternio első soraival veszi kezdetét: terjed 3 egész quaternióra; 
a 4-dik quatermo 3 utolsó levele ismét el van metszve; ezen rész ki
egészítése (=/?c2) a 4-dik quaternio 5-dik levelének második lapján 
kezdődik; a megcsonkított 4-dik quaternióhoz pedig mint későbbi 
csatolmány egy teljes quinternus járul, úgy hogy a kiegészítés itt a 
quinternus 9-dik levelének második lapjáig terjed. Ezen lap utolsó 
soraiban vége szakad az orosiusi műnek a következő sub-
scriptióval: 

PAVLI OROSII P M Í AECCLAE 
CATHOLICAE AD AVGVSTINV ÉPM 

CONTRA ACCVSATORES TPRM 
XPIANORV LÍB. ' YI. • EXPL FELICITER 

•DO GRAS-

Hogy itt a kiegészítő hibásan csak 6 könyvet számlál, 
az onnét eredt, hogy a VII. könyv felirata hiányzik; az ak
kori szokás szerint a felirás számára üres tér van hagyva, mely a 
rubricator"által volt kitöltendő; itt azonban nem teljesítette köte
lességét a rubricator. 
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A quinternus utolsó levelére, mely a mü befejezése után még 
fenmaradt, egy tizenegyedik századbeli kéz Olaszország földrajzá
nak vázlatát irta (úgy látszik ama IX.. századbeli úgynevezett 
Oeographus Ravennas nyomán); hogy a terjedelmesebb anyagot 
mégis teljesen ezen kissé szűk keretbe szoríthassa, eme földrajzi 
vázlat másolója számos compendiumot és egyes tironi jegyeket is 
alkalmaz. 

A codex leveleinek száma e szerint a következő: 7—j—40—f-6 
- f 4 + 2 4 + 5-|-10=96. — /9d laponkint 43 és 52 sor közt ingado
zik; /?a mindenütt 37, fíb mindenütt 36, és /5c1 valamint /?c2 is 
mindenütt 36 sorral bir egy-egy lapon. 

Azonkivül egy külön hártyalevél is van e codexhez csatolva 
egyenlőkorú necrologicus jegyzetekkel, mely jegyzetek' nyomán a 
földrajzi melléklap íratási korát biztosan, a régibb alkatrészekét 
legalább megközelítőleg meg lehet határozni. 

Az első jegyzfet így szól: Anno dnicae incarnationis. M • L X X 
• V I I • X I I I I ' ki. Mai" Inditione ' X I I I I * tuscie ductrix ' italieque 
honor inopumque nutrix ' uere dicta beatrix' splendissima lucerna 
in domo dni fulsura diem clausit extremum. 

Erre egy másik kéz irása finomabb calamussal és sötétebb 
atramentummal, különben is más jellegű vonásokkal: 

Anno post incarnatum chim • M • L X X nono: octauo idus 
augusti ' indictíone prima Gisla uuilielmi uxor ad extremitatem uitae 
deducta ; itt körülbelül 12 betű ki van vakarva és a 
rákövetkező sorban ugyanazon kéz, mely a földrajzi melléklapot 
másolta, e három szót irta: rebus excessit humanis. 

Ezen följegyzések valódisága, azaz egyenidejüsége kétségbe-
vonhatlan. A dátumok pontos részletezése, azon körülmény, hogy a 
második jegyzet más kéztől származik, valamint bizonyos loyalis 
dagályosság az első jegyzet stylusában (melynek józan, csak formá
lis utánzását látjuk a második jegyzetben) — minden a mellett szól, 
hogy e jegyzetek nemsokára a feljegyzett események után, a tosca
nai herczegség határain belül s amaz uralkodóház alattvalói által 
Írattak. 

Ebből következik: 1) A külön levél, mely az említett jegyze
teket tartalmazza, már 1079-ben e codexhez volt csatolva, mert a 
második jegyzet ezen szavai »rebus excessit humanis« világosan 
ugyanazon kéztől valók, mely a földrajzi melléklapot irta, Másrész-
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ről meg ezen három szó »rebus excessit humanis« az irás jellegére 
nézve annyira hasonlít az első jegyzet (1077-bőlJ keze Írásához, 
hogy csak feszültebb figyelem által különböztethetjük meg tőle. A 
földrajzi melléklap tehát majdnem teljesen egyenkorú a necrologi
cus jegyzetekkel 2) A tényállást úgy magyarázhatni ki, hogy a 
földrajzi melléklap másolója a második necrologicus jegyzetben 
ott, a hol most vakarás van, valami közönséges száraz kitételt ta
lált e fogalomra »meghalt«, olyan szókat, melyeket ő euphemisticu-
sabb vagy rethorice kerekded kifejezéssel akart helyettesítni. 

A XI . század 70-es éveiben tehát — valami csekély ampli-
tude-t fentarthatunk magunknak — jelen Orosius-codex már a /5c1 

és /5c2 részek által ki volt egészítve, mert világos, hogy a földrajzi 
melléklap másolója a fenmaradt üres levelet töltötte be; ez a levél 
pedig a 10-dik az összefüggő teljes quinternusban, mely a /3c2-részt 
tartalmazza; /5c2 és /3c1 pedig egy s ugyanazon kéztől valók. 

Eddig biztosan járhattunk; a kétségek csak /3a és /9b részek 
iratási idejét illetik. Hogy a legrégibb s egymással egyenidejü al
katrészek /3a és /3 b sokkal korábban Írattak mint /9c1 és /3c2, azt az 
irás jellege és a két rendbeli hártya minősége világosan mutatja, 
de vajon azon időköz meghatározására, mely /5a és /3b, másrészt 
/5c1 és /9c* Íratása közt létezett, 50 avagy teljes 100 évet vegyünk-e 
fel, azt nem merem véglegesen eldönteni; palaeographiai segédesz
közeink épen ezen időszakokra nézve nem nyújtanak eléggé szilárd 
támaszokat. Csak egy példát hozok fel. Legújabban Clason Octa-
vius, rostocki tanár, egy Sallust-kéziratot, melyet nem rég a rostocki 
egyetemi könyvtárban fedezett fel, küldött a kor meghatározása 
végett a bécsi palaeographiai iskolához. A kormeghatározásban, 
mely magának Sickel tanárnak felügyelete alatt készült, azt talál
juk, hogy fekvő szárú b-k a X. században nem, csak a XI . századon 
innen fordulnak elő. Clason erre végig nézvén a »Monumenta Ger-
maniae historica« czimü gyűjteményt, nem csak X., hanem IX . 
századbeli kéziratokban is talált fekvő szárú b-ket. (Lásd Oct. 
Clason, Eine Sallust-Handschrift, Leipzíg, 1874, pag. 258). Ezt 
azért is jó volt megjegyezni, mert fekvő s-íárú b-k a mi Orosiusunk-
ban is előfordulnak, és én, ha egyéni nézetet szabad koczkáztatnom, 
codexünk kormeghatározásában nem akarom kizáratni a X. száza
dot. Nézetemet a következő érvre alapítom. Abban a palaeographu-
sok megegyeznek, hogy kigyóalakú zár-s X. századbeli kéziratok-
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ban sehol nem fordul elő; midőn e szokás lábra kapott, a XI . szá
zad elején, ezt a kigyóalaku zár-s-t a sor fölé kezdték iktatni az 
utolsó betű függeléke gyanánt; legrégibb (XI . századbeli) alakja a 
zár-s-nek tehát egy a szó utolsó betűje fölé irt S. Kéziratunkban 
pedig az s még ilyen régi alakban sem fordul elő soha mint az első 
kéz irása, de igen is többször mint egy későbbi corrector javitása. 
Sőt biztosan állíthatni, hogy akkor, midőn /?b Íratott, e jelt nem is 
ismerték. Kitűnik az onnét, hogy /5b-ben nem épen ritka e jel S (a 
szó utolsó betűje fölött) oly helyeken, melyekből közvetlenül vilá
gos, hogy a másoló e jelt nem s-nek, hanem m-nek akarja olvas
tatni ; e jel tehát nála nem egyéb, mint e közönséges compendium-
nak v̂> fölfordított alakja; e szabadságot nem engedhette volna 
meg magának a másoló, ha korában már szokás lett volna e jelt: S 
s-nek olvasni. A félreértés tényleg be is állott a kézirat később korú. 
correctorainál, kik ama compendiumot, melyet hibásan s-nek olvas
nak, gondosan m-re javítgatják. 

Ha e mozzanatot figyelembe vesszük, /?a és /9b iratási idejét 
a X. század második felébe fogjuk tenni; a másik nézet ellen pedig, 
hogy kéziratunk legrégibb részei a XI . század elejéből valók, még 
a legaggályosabb vizsgálónak sem lesz kifogása. 

Ha körül akarjuk irni a tért, mely az összes e kéziratban 
nyújtott anyag közül egyedül bir kritikai fontossággal, tisztán csak a 
/?a és /?b-vfl jelölt darabokra, melyek szerencsére eléggé terjedelme
sek, kell szorítkoznunk. Egészen jelentéktelen a X I I I . századbeli 
(^d-vel jelölt) pótlék mint nagy mérvben eltorzított képe az eredeti 
szövegnek. Figyelmet talán csakis a bevezetés kelthet Orosius pro-
sopographiájával (fővonásaiban Gennadius »Catalogus illustrium 
virorum« után), a hol a többi közt ama hires »hormesta«-ról, mely
nek értelme még most sincs teljesen földerítve, úgy beszél, mint va
lami titokszerű tanról, vagy valami magicüs művészetről (» . . . Oro
sius de matéria quidam existimant dici. Sciendum est, quod haec ars 
nominatur hormesta, id est miserabilis vei gemitus, eo quod mise-
rias mundi continet. Locus hujus artis Carthago est. stb.) 

Nem sokkal nagyobb értékűek a (fcl és /9c2-vel jelölt kiegé
szítések. Igaz ugyan, hogy a kútfő, mely e kiegészítéseknek alap
ját tette, ugyanazon családhoz tartozott, mint /?a és /?b kútfeje is 
(ugyanazon családhoz az eddig ismert kéziratok közül még a Por-
tensis is tartozik, továbbá a Lugdunensis II., Perizonius és Haver-

HYEIYTUD. KÖZLEMÉNYEK. Xll . 4 
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kamp codexei) — de vagy már e kútfő is különféle önkényes vál
toztatások által annyira el volt torzítva, hogy e családi rokonságot 
csak tágabb érteményben kell venni*), vagy a Be1 és (3c2 másolója, 
ki a latin nyelvben eléggé jártasnak mutatkozik, saját önkényéből 
oly változtatásokat engedett meg magának, hogy munkája teljesen 
nélkülözi a megbizhatóság szinét. 

Valószinü, hogy mind a két esetet együtt kell föltételeznünk. 
A kiegészítő eljárását kényelmesen azon javításokon lehet ta

nulmányozni, melyeket a kézirat mindkét helyén (az V. és VII. 
könyvben), ahol pótolt, itt és ott néhány levéllel kitűzött feladata 
előtt, alkalmazott. Világosan a kiegészítőtől származó javítások az 
V. könyv breviáriumában a következők: AzI . fejezetczímben az első 
kéz ezeket irta: Hic spania sanguine agros rigabat suo; stb. — 
suo-t a kiegészítő törli és sanguine fölé iktatja. — A VII. fejezet
czímben első kéztől: Hic in sicilia bellum seruile hortum est a mi-
lia * L X X * a kiegészítő így javítja: ortum est usque ad milia • 
L X X • — A X. fejezetczímben első kéztől: Quantum flagellum 
lucustae in africa fuerit. qui uult legát, a kiegészítő így javítja: 
locustae in africa fecerint, ferde fölfogásból,— A XV. fejezetczím
ben : ita ut tunc paruuli non remansisset; a kiegészítő, a 
helyett, hogy remansisset helyett a plurálist tette volna, így javítja : 
ut unus paruulus non remansisset. A X X . fejezetben emanabat-ot 
emanauit-re, és (fiammá) extenta visa est-et extendi visa est-re ja
vítja. A X X I V . fejezetczim az első kéztől: Hic in africa fabius 
adrianus uim arripiens seru(os) a dominis adfcctans • uiuus incen-
sus est. I t t az (os) végzet már a kiegészítő javítása, ki továbbá a 
sor fölé irt javítások által így akarja az egészet olvastatni: Hic in 
africa fabius adrianus uim arripiens et per seruos regmim a domi
nis adfectans ' a dominis eorum uiuus incensus est. 

A VII. könyv szövegében a következő helyeken javított a kiegé
szítő (javításai itt szétszórt betűkkel vannak jelölve): 531, 4 Bes 
£>reterea — 531, 8: auippe et — 533, 20: inter fevi — 535, 10: 
possit ultor és 533, 18: densae ac tinnuío; mindezen helyeken a 
kiegészítő oly ügyesen vakarta ki az eredeti olvasatot, hogy az 

*) Többi közt e kútfő más sorrendet is követett a fejezetek számolásában, 
úgy hogy például a VII. könyvben ugyanazon fejezet, mely pb-ben a 43-dik, a' 
kiegészítésben 36-dóknak vétetett. Jellemző továbbá e kiegészítésekre nézve, 
hogy a fejezetczimeket ezek egészen elhagyják. 
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most föl nem ismerhető; csakis 538, 18-ban ki lehet venni, hogy a 
régi olvasat, (mely különben hibás) et in nullo, /Sb-ben is megvolt. 
Éppen azon körülmény pedig, hogy itt a kiegészítő az igen elmés 
émendatiót: tinnulo alkalmazta (— Haverkamp azt hitte, hogy en
nek szerzője az editio Augusta —) azt bizonyítja, hogy a kiegészítő 
nem mindenütt suo ingenio javított, hanem hogy egyszersmind egy 
corrigált kútfőből is merített. En legalább ezt az elmés émendatiót 
sehogy sem tudom ugyanazon Írónak tulajdonítani, aki pl. 547, 
11-ben: e helyett: (Jouianus) calore prunarum et nidore paretum 
nuper calce illitorum adgrauatus et suffocatus, ezt irja: calore pen
narum et nitore parietum — adgrauatus et suffocatus (!) Nem aka
rok a kiegészítőnek többi önkényes olvasataira is, kiterjeszkedni; 
már e példákból is kitűnik, mennyire jogosult a bizalmatlanság 
melylyel a /2c1 és /?c2-vel jelölt részek iránt kell viseltetnünk. 

így tehát mint egyedül fontos részei a kéziratnak /?a és /5b 
vannak hátra. /5a és /5b két különböző másolótól származnak, de 
ezek egyenlő időben (hihetőleg valami toscanai zárdában) éltek s a 
munkát maguk közt fölosztották, úgy, hogy egyiknek az I., II., III., 
IV. és V. könyv, a másiknak, ki valami éltesebb ember lehetett, a 
VI. és VII . könyv volt kiadva pensumúl. Hogy /5b másolója öreg 
ember volt, az onnét világos, mert vonásai ódon szabásuak, annyira, 
hogy palaeographice /5b Írását vagy ötven évvel korábban kellene 
datirozni, ha mindkét rész együttes készíttetésére dönthetetlen bi
zonyítékokkal nem bírnánk. Mindkét rész kétségtelenül ugyanazon 
kútfőből van másolva; mindkét másoló a nyelvismeret és a szöveg 
megértésének lehető minimumával rendelkezett, de egyik sem volt 
annyira gondatlan, hogy épenséggel nem törődött volna azzal, amit 
i r ; (gyakrabban megesik ugyanis, hogy valamely hibásan megkez
dett szó kiigazíttatik, még mielőtt a szó végig iratik.) 

Összefoglalván mindezen momentumokat, láthatjuk, hogy kéz
iratunk ezen részei nagy érdeküek. A munka fölosztása- s a má
solók hiányos ismereteinél fogva ezen részek oly átlátszósággal bír
nak, mely ép oly könnyen mint biztosan enged következtetni /5a és 
/5b közös mintájának minőségére. 

De tekintsünk elébb néhány külsőleges mozzanatot. 
Hogy mindkét másoló ugyanazon időben és ugyanazon helyen 

élt s hogy a másolás munkájában osztozkodtak, eléggé megbízható 
jegyekből következtethető. /5a másolója, ki különben .maga sem fe-

4* '• 
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jezte be kiadott pensumát, ott, ahol /9b munkája megszakad, azt 
tovább viszi. Továbbá a V I I könyvben /5a másolója 26 fejezetczi-
met (XI.—XXXVI.) iktat be szakadatlan egymásutánban, mig 
ugyanazon köny\ben a tiz első fej ezetczim és. ami fontosabb, vala
mennyi a XXXVI. után következő (egész a XLIII.-ig, mely után a 
későbbi kiegészítés, /5c2, következik,) ismét ugyanazon kéztől van 
fölrakva, mely kéz ffb szövegét irta. /9a keze tehát ideiglenesen ki
segítette /5b kezét. 

/5a szövege közt továbbá egy harmadik kisegítő munkája is 
ftünik fel. A második könyvben e kisegítőtől valók a II . , I I I 
XVII . és X X I I I . számú fejezetczimek; ugyanettől még magában a 
szövegben is kisebb-nagyobb darabok Írattak, nevezetesen 87, 10: 
Ut autem omnia — 88, 6: uindicauerunt; 107, 4 : bellum intulit — 
108, 2:decemmilibus;178, 7: in regnum — 179, 19: utriusque 
populi(22 sor a kéziratban); 183, 1: egy sor: octoginta milia — 
uere. Azon mód, ahogy ezeken a helyeken az első kéz megszűnik 
s ott, ahol a kisegítő sorai megszakadnak, ismét kezdődik, — azon 
körülmény, hogy a kisegítő irása egyenletesen s minden térkiszá
mítás nyoma nélkül halad, eléggé bizonyítják, hogy itt a kisegítő 
nem az első kéztől hagyott hézagokat pótolt, hanem hogy egymás 
után a kisegítő a fömásolót, ez ismét amazt váltotta föl. Ezt azért 
emeltük ki, mert nézetünk szerint azon minta, melyből /5a és /5b 
másoltatott, először teljes volt, azaz azon részeket is tartalmaz
ta, melyek nem /5a és /5b kézétől, hanem a kisegítő és kiegé
szítő kezétől valók, — másodszor (egyetlen egy hely kivételével) 
csonkítatlan is volt oly értelemben, hogy az eredeti szöveg min
denütt könnyen és erőlködés nélkül volt olvasható, hogy tehát hé
zagok hagyására hiányzott a kényszerítő ok. Egyetlen egy helyen 
világos, hogy a főmásoló (/5a irója) szándékosan hagyott hézagot, 
még pedig azért, mert mintája e helyen úgy meg volt rongálva, 
hogy a szöveget nem birta elolvasni. A tényállás ez: a 21. foliumon 
(pagina uersa) megszakad az első kéz irása a 32-dik sorban e sza
vakkal: morbus animarum (Hvkp. 157, 15.); betöltetlen maradt 
ezen lap 5 utolsó sora és a rákövetkező lap 9 első sora, csak a 
10-dik sorban folytatódik az első kéz e szavakkal: ad quartum ab 
űrbe stb. (Hvkp. 159, 6.) 

E hézag két későbbi egyén által töltetett be; az első nem ve-
Yén figyelembe a nagy hézagot, a 21. folium 5 utolsó sorait, melye-
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ket üresen talált, úgy értékesítette, hogy a tér közepébe az idevágó 
VI. számú fejezetczimet irta. A rákövetkező lapon is két sort betöl
tött, úgy hogy oda a VII . számú fejezetczimet és magát a VII . fe
jezetnek első sorát is irta. Az utána következő egyén, ki a nagy hé
zagot is ki akarta tölteni, térszükében volt, mert csak 7 üres sort 
talált azon anyag fölvételére, melyre az első kéz 12 sort hagyott 
meg; kénytelen volt tehát az irást nagyon összeszorítani és számos 
compendiumot alkalmazni, hogy a hiányzó darabot teljesen pótol
hassa. Hogy itt a hézagot azon ok idézte elő, melyet említettem, 
egy másik körülmény által is bizonyul. E codexben a fejezetczimek 
nem csak a szöveg közt, a megfelelő fejezet kezdetének irányában 
vannak meg, hanem minden egyes könyv elején egy külön breviári
umba is összefoglaltatnak, mely a fejezetczimeket könnyebb átte-
kintetben nyújtja, úgy hogy a fejezetczimek a breviáriumban egy
részt, másrészt a szöveg folyamatában azonosak. Azon hézagba, 
melyről szólunk, két fejezetczim esik: a VI. és VII. számú, melyek 
itt, a szövegben, az első kéztől hiányoznak. A breviáriumban, mely 
a I I I . könyvet, azaz azon könyvet, melybe e hézag esik, megelőzi, 
megvan első kéztől mind a VI., mind a VII . fejezetczim, de a VI. 
számú csonka és csak a következő szavakból áll: Hic se terra in 
média roma aperuit ' et inferna visa sünt ' ubi se . . . . eddig terjed 
az első kéz irása, azaz /?a másolója annyit irt le, amennyit mintá
jában el birt olvasni; hiányoznak még a következő szók: marcus 
curtius eques armatus praecipitio [se] iniecit, melyeket egy későbbi 
egyén, még pedig ugyanaz, ki a 21. folium 5 utolsó soraiban is pó
tolta e fejezetczimet, ott a breviáriumban is hozzácsatolt; ezen 
hiányzó szavak számára az első kéz a breviáriumban is hagyott 
üres sort. E két hézag találkozásából következik, hogy azon min
tában, melyből /?a és /?b folyt, Önálló, külön breuiariumok még nem 
léteztek, hanem a fejezetczimek csak a szöveg közt voltak följegyezve, 
s hogy ezeket /9a és /?b másolói maguk szedték ki a szöveg közül és 
állították össze külön breviáriumokba. Minthogy tehát a VI. számú 
fejezetczim másik fele a mintában olvashatatlan volt (úgy mint a 
fejezet szövege maga is), a másoló a breviáriumban csak az első, 
olvasható részét Írhatta le. A VII . számú fejezetczim azonban, bár |3a 
másolója a szövegnél szintén elhagyja, a mintában már olvasható volt 
(ha mindjárt talán nagyobb fáradsággal is); a breviáriumban tehát 
/?a másolója ezt kiirja, hogy a fejezetczimek folyó számát ne legyen 
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kénytelen megszakasztani. Ez nézetem; a VI. számú fejezetczím 
csonka voltát és azon körülményt, hogy épen azon fejezetczím 
csonka, melynek megfelelő szövege is hézagos a kéziratban, máské
pen nem magyarázhatom ki magamnak. 

Ha tehát igaz, hogy önálló breviáriumok /9a és /?b mintájá
ban még nem léteztek, először fontos támaszt nyertünk kéziratunk 
származásának külső jegyek szerinti meghatározására; másodszor 
kitetszik innét, hogy /5a és fíh mintája a teljes orosiusi művet tar
talmazta, mert mind az V. mind a VII . könyv breuiariumában a 
fejezetczimek, melyek, mint mondottuk, a szöveg közül szedettek 
ki, teljes számmal vannak meg, még azon fejezetekre vonatkozólag 
is, melyek codexünkben a kiegészítő kezétől származnak. 

Mellőzöm itt a bizonyítékokat, melyekből kitetszik, hogy /5a 
és /5b ugyanazon közös kútfőből másoltattak. Oly' dologban, mely
ben kétség nincsen, a hosszas bizonyítgatás fölöslegessé válik. — 
Ezen közös kútfő oly minusculán volt irva, melyben c és t, ae és x 
ce és x, ie és ae, h és li, e és c, f és r, cl és d, r és T egymás közt 
nagyon hasonlók lévén, számos ferde olvasásra szolgáltattak alkal
mat. E kézirat vizsgálója különös figyelemre vegye e momentumot, 
nehogy önkényes alteratiónak nézze azt, ami csak a másoló téves 

olvasása, párosulva azon megbocsátható törekvéssel, hogy legalább 
némileg latinosan hangzó szókat létesítsen. I t t egy példát: 81,9-ben 
/5a mintájában ez volt: inter uerbera et uincla (perpessi) [uincla 
és nem uincula 320, 6-ban is van kéziratunkban] de ennek az et 
uincla-nBk olyan alakja volt, hogy a másoló etuenda-nak olvasta, 
minélfogva ő ezt irja: inter uerbera metuenda. Rendkívül gyakoriak 
kéziratunkban a hibák, melyeket a mintában létezett hibás szóel
választásra kell visszavezetnünk. A legtöbb esetben a másolók a 
hibát híven megtartják, máskor némi változtatással adják, mint pl. 
310, 14: inmixtas cohortes et histrionibus, e helyett: inmixta scor-
tis et histrionibus. Még ama régi szokás is, mely szerint két egy
másra következő szónak közös zár- és kezdőbetűjét csak egyszer Ír
ták, de kétszer gondolták (pl. exercitusanguine e helyett: exercitus 
sanguine) /5a és /5b mintájában túlnyomó lehetett, minthogy e kö
rülmény nyomait igen számos hibában fedezhetjük fel. — A legkö
zönségesebb compendiumok prae, per, pro és m helyett már a min
tában is voltak alkalmazva és hibás fölcserélésekre szolgáltattak 
alkalmat. A római praenomen-ek kezdőbetüjök és a föléjük irt ^ 
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alakú jegy által voltak rövidítve; azért irja /?a: proel'o peto (268, 
14) e helyettpublio elio peto ; a mintában hihetőleg P"". elio peto volt. 

Végre egyaránt /?a és /^b-ben valami egyenletes egyéni hajla
mot vehetni észre bizonyos Íráshibák iránt, melyeket nem annyira 
graphicus szempontból magyarázhatni ki, mint inkább azon fölte
vésből, hogy ezek /ía és /í?b közös mintájában is léteztek már, ahol 
egyenletesen mindkét részre terjedőleg és következetesen megtartva 
azért voltak, mert ama régi minta egy egyén kezétől volt kiállítva-
így majd állandóan mind /?a-ban, mind /2b-ben fölcseréltetnek: u 
(mint magánhangzó) és o, u (mint mássalhangzó) és b ; így például 
a nagy történetíró neve kivétel nélkül mindig vagy libius vagy ly-
bius-nsik Íratott. 

Kritikai jelentőséggel továbbá még /?a és /^b-ben is csak az bir, 
ami első kéztől van irva (,ia-ban még az, ami az egyenkoru kise
gítő irása, ez különben csekély terjedelmű). Azon esetek, a hol a 
másoló maga javított valamit a már kész szövegen, ritkák és köny-
nyen felismerhetők. Csak igen kevés helyen kétséges, vájjon a javí
tás a másolótól-e, vagy valami egyenkoru correctortól származik, 
míg ellenben tömérdek nagy a száma azon correcturáknak, melyek 
határozottan későbbi egyénektől származóknak ismertetnek fel. 
Majd minden irásnem, le egész a XVI . századig, képviselve van 
itten. Mig egy része ezen javításoknak valami kútfő használata nél
kül nem képzelhető, a többiek határozottan az önkényes alteratio 
bélyegét viselik; gyakran megesik, hogy a megtett javításra a szö
vegben sem indok, sem támaszpont nem létezett. Érdekes e tömér
dek sok javításon tanulmányozni a középkori humanisták kritikai 
szárnypróbálgatásait, megfigyelni itt-ott a szellemes föllobbanást a 
sok haszontalan lom között. Egy dolog azonban közös e correcto-
rok mindegyikével: ama fájlalandó alaposság, melyet az eredeti 
szöveg törlésében, illetőleg kivakarásában tanúsítanak, í'gy hogy 
jelenleg az első kéz olvasatát sok helyen már csak igen feszült 
figyelemmel betűzhetni ki. míg más helyeken minden ilyen törek
vés hajótörést szenved. 

Tekintve e sok correctio kétséges eredetét és fontolóra vévén 
azt, hogy nem épen kevés a száma az orosiusi jó és régi kéziratok
nak, bizvást mellőzhetjük e későbbi javítások legnagyobb részét. A 
codex orthographiájáról, mely határozott elv nélkül az ujabb és 
régibb helyesírás közt ingadozik, itt nem érdemes szólani. 
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Áttérünk a kézirat belső minőségére. Taglalni kellene itt 
cödexünk rokonságát más kéziratokkal, a benne netán előforduló 
interpolatiókat és önkényes alteratiókat. Irányadólag és pontos rész
letekben azonban erről csak az beszélhetne, kinek bővebb kézirati 
anyag állna rendelkezésére, mint nekem, ki egyedül Grubitz (Emen-
dationes Orosianae, Numburgi 1835) és Haverkamp igen kevéssé 
megbízható adataira vagyok utalva. Megteszem kötelességemet, ha 
hiányos segédeszközeimhez képest csak vázlatosan adok kifejezést 
a codex vizsgálatából nyert nézetemnek. Úgy látom, hogy /?a és /?b 
eredeti, hamisítatlan alapformája az ifjabb kéziratok egyik soro
zatának ; legközelebb kéziratunkhoz a Portensis (saecl. XII .) jár, 
úgy azonban, hogy kitűnik, miszerint már ama Portensis is helyen-
kint interpolálva van és sok helyen önkényes változtatásban ré
szesült. A haladó depravatio folyamatában mindinkább elmosódik 
a családi rokonság jellege a Lugdunensis II-ban, Perizonius és 
Haverkamp codexeiben. 

Interpoláltnak és önkényesen eltorzítottunk azon értelemben, 
mint az úgynevezett ifjabb kéziratokat, ami codexünket bizonyára 
nem mondhatni. Ellenben félreismerhetlen nyomai vannak, miszerint 
/?a és/5b mintájában helyenkint kettős olvasatok léteztek, úgy hogy a 
szöveg hibás olvasata a föléje irt második olvasat által volt helyreiga
zítva; /?a-ban a következő helyeken: 307,13 pugnae magnae, ebből: 

mag nTe ~ 1 5 6 ' 4 ' : t h e o d o s i a r c n a d i> ebből: -^eodosi " ^ b " b e n 

431,2 caesaris mutinae, smurnae interfecit, ebből: s m u r n a e To-
mutmae. 

vábbá 180,13-ban /2a első kéztől: quos insuper etiamidest petunae 
multae metu; a mintában e magyarázó kitétel: idest penae úgy volt 
multae fölé irva, hogy penae a meiu szó fölé került; a magyarázó 
kitételt a másoló hibásan belevonta magába a szövegbe. — 231,11 
ezt irja /?a: ammonentem et necessarius locus redimentem deum. 
Ez a »necessarius locus« marginalis glossa volt; ily módon valami 
hitszónok jegyezhette meg ezen rhetoricailag ékes helyet, melyet 
fölhasználni szándékozott, hogy adott alkalommal könnyen meg
találhassa; a másoló tudatlanságában ezt a jegyzetet is a szö
veghez tartozónak nézte. 

Daczára annak, hogy e szerint /?a és Bh mintája helyenkint 
corrigálva volt, mégis tiltakoznunk kell azon következtetés ellen, 
mintha ama minta terjedelmesebben vagy épen általánosan lett 
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volna javítva; ez esetben /9a és /9b-nek egész más szine lenne, mint 
amilyennel tényleg bir. 

Ami kéziratunk viszonyát ama régi flórenczi codex Longobar-
dicushoz illeti, mely az eddigi recensio alapjául szolgált, má r 

Haverkamp hiányos adataiból is kitűnik, miszerint nem ama codex 
Longobardicus volt a régi kútfő, melyből /9a és /9b mintája, habár 
közvetve is, folyt vala, hanem hogy egy külön ascendentia vezet föl 
codexünk mintájától egész azon archetyponig, melyből a codex Lon
gobardicus maga is nyerte lételét. Hogy azonban mindakét ág egy 
közös archetyponban találkozik, azt közös jellemző hibák a két 
rendbeli kéziratokban kétségtelenné teszik. 

Ennyit codexünk előleges ismertetéséhez. Bár olvasatai, sok 
helyen állnak-ellentétben a divatos hagyománynyal, mégis oly vari
ánsok kiszemelésében, melyek sikeresen orvosolhatják az eddigi 
recensiók hiányait, szűk határok közé szorultam. Ki kellett t. i. 
zárni javaslataimból mindazon helyeket, melyekre nézve csak Oro-
sius állandó nyelvszokása birhat döntő tekintélylyel; ezt a nyelv
szokást pedig egyedül a mi aránylag még is ifjúkori codexünk és 
Haverkamp igen hiányos adatai nyomán megállapítani merész vál
lalat volna. Erre nézve meg kell várni a többi régi kéziratokból 
merítendő adatokat*). Itt tehát codexünk alapján csak azon helyeket 
fogom tárgyalni, melyeknek javítására vagy a távolabbi, eddig 
figyelembe nem vett összefüggés vagy analóg helyek magában üro-
siusban szolgáltatják a bizonyítékokat. E helyek a következők: 

85, 2 : /9-ben (ezentúl e jegy alatt értendők a legrégibb részek 
azaz a helynek megfelelőleg vagy /9a vagy /9b) ez van: quia 
hominem in hoc mundo deus fecerit; rectum hiányzik. Ez a rectum 
a kiadásokban helytelen reminiscentia 35,5-ből (Lib. I. cap. 3): 
Cum post fabricam ornatumque mundi huius homo quem rectum 
atque immaculatwn fecerat Deus stb., mely fejezetnek syllogistícus 
elrendezése az, hogy az első ember bűnéből az embernek s a vele 
együtt kárhoztatott föld nyomorát következtessük. Középpontja ama 
fejezetnek a sententia creatoris Dei et iudicis I t t azonban, a I I . 
könyv 1-ső fejezetében, Orosius ezt akarja bizonyítani: omnem po-

*) A legrégibb kéziratok a következők : a flórenczi codex Longobardicus 
(saecl. VII.), a laoni codex (saecl. VII.), a chartres-i és donaueschingeni codexek 
(mindkettő a IX. századból); azonkivül, mint Teuffel V. Zs. tanár magántudo-
nításából tudom, Metz-ben is van egy VIII. századbeli codex. 
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testatem a Deo esse omnemque ordinationem; e közvetítő tételből 
aztán az, hogy a négy világbirodalom isten mindenhatóságától való 
volt, Önkényt foly. Elkezdve e szavaktól: Itaque si creatura Dei 
(6-dik sor) vonásról vonásra szigorú következetességgel ez érte-
ményben halad a syllogismus. Misem helytelenebb tehát mint ama 
»rectum« fccerit után, mely által a fejezet egész első része kirán-
tatik a főtétellel való összefüggéséből; Orosius e szerint ezt akarja 
mondani: »Mindenki tudja, hogy az ember e földön isten teremt
ménye (nem magának a természetnek productuma) azért ez a ter
mészet maga is lakol és csorbát szenved, midőn az ember vétkezik « 
(értsd alatta: a mi nem volna gondolható akkor, ha az ember 
e ttrmészetnek, nem istennek, volna teremtménye; ez esetben 
t. i. a természet ész nélkül önmaga ellen dühöngne. így értelmezve, 
rectum kihagyásával a fejezet első része is szigorúan összefügg az 
egész fejezet tervével: »hominem Deus fecit; itaque si creatura 
Dei sumus stb...« — Fájdalom e helyhez Haverkamp nem jegyzett 
ki variánsokat; rectum hiányzik az első párizsi kiadásban is (1510-
ből), továbbá Orosius régi német fordítója, Boner Hieronymus, 
Colmar városának főpolgármestere (1539), ezt mondja: »Ich acht 
das yetz kein mensch dem da verborgen seye | das Gott der All-
mechtig den menschen in dieser weltt geschaffen | daher dann 
auch umb des menschen sünd willen die welt gestrafft stb. — El
lenben a régi angolszász fordítás, mely Nagy Alfréd idejében 
készült, e helyen (angol fordításban) így hangzik:« that God created 
the first man both good and just«. s tb. . . Ez az interpolatio: 
»rectuvi« tehát igen régi lehet. 

Szintoly helyesen 131,15-ben is hiányzik (3-ben egy szó : 
Athenienses opinati sünt Alcibiadem antiquum exilii sui dolorem 
isto scelere proditionis [uindicare] curasse. uindicare /?-ben nincs 
meg. Ez az interpolatio pedig helytelenül zavarja a szókép követ
kezetességét. Aki csak felületesebben is foglalkozott Orosiussal, 
észrevette, mennyire szereti ez iró a megkezdett metaphorát az 
analógia több vonatkozásaira is kiterjeszteni, annyira hogy ezen 
előszeretet Orosiust sokszor formális szójátékra csábítja. Különberi 
mennyire helytelen itt a közbetolt »vindicare« kitetszik, ezen helyből : 

(170,12 ff.): Pulsos dudum a ciuibusin pátriám restituit: ex quibus 
trecentos exules iudices rectoresque praefecit, qui ut antiquum 
dolorem noua potestate curarent stb. (variánsok nélkül.) — Más 
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helyeken /9-nek teljesebb olvasatai vannak: 303,5 /9-ben így 
hangzik: clausam urbem ipsi introrsum succenderunt (az első 
kéztől se occiderunt volt); a nélkülözhetetlen ipsi-t Haverkamp, 
talán csak figyelmetlenségből, elhagyta; a párizsi első kiadásban 
legalább megvan. 

453,16 /9-ben: defluxisse illi sub uno tempore novissimum 
regem cum isti primum fuisse (cum a Florentinus II . és III-ban is 
megvan). Haverkamp itt félreismervén a szabadabb constructiót, 
mely cumot úgy kezeli mint egy összehasonlítási particulát, ezt 
elhagyja, bár helyes alkalmazását mindjárt a reá következő teljesen 
egyenlő mondatból láthatta volna: »illam deinde tunc inuadente 
Cyro captam uelut in mortem concidisse cum istam fiducialiter ad-
surgentem, post expulsos reges liberis uti coepisse consiliis.« 

67,3 (ut Hercules quoque Amazonas) ex improuiso adgredi 
insperatas circumuenire maluerit; Haverkamp nem mondja meg, 
honnét szedte ezt az insperatas-t; /9-ben helyesen insperatus van. 
Haverkamp tévedése magával ragadta Grubitzot is, ki 337,l-ben 
(Marius raptis continuo copiis victores insperatus oppressit) ins-
peratus-t insperatos-ra, változtatja, hivatkozván Haverkamp első 
helyen említett olvasatára. Akik insperatus tárgy eseteinek adnak 
elsőséget, helytelenül azon föltételből indulnak ki, hogy Orosius e 
participiumot cselekvő érteményben vette. Grubitz (Emendationes 
Orosianae czimü értekezésének 32. lapján) több analógiát idéz, hol 
Orosius eredetileg passiv érteményü részesülőket és mellékneveket 
szintén activ érteményben alkalmaz. Erveiből azonban csak az 
tetszik ki, hogy Orosius e dologban sem tért el a latin nyelvszo
kástól. Hogy notus, ignotus, incircumspectus és a bilis végzetü mel
léknevek más íróknál is néha cselekvő érteményben állanak, ezt 
tudjuk, hogy azonban a Grubitz által idézett indiscretus (364,9 : 
ita indiscreto timore multos deos finxerunt, dum in multis Deum 
credunt) is cselekvő érteményü volna, az csak az idézett hely ön
kényes magyarázatából folyna; indiscreto passiv érteményben itt 
szintoly könnyen felel meg az összefüggésnek. A kétely e helyen 
onnét eredt, hogy indiscretus az ige alapfogalmánál fogva tulaj don
képen in utramque partém szól. Azon helyeket pedig, ahol Orosius 
indiscretus-t és indiscrtee-t világosan passiv érteményben hasz
nálja, Grubitz elhallgatta (v. ö. 568, 16 indiscrete euectos és 155, 
2 : nauales simul pedcstresque conflictus indiscretis egére discur-
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sibus). Ha tehát Orosius az analóg jelenségeknél nem tért el az usus-
tól, nincs okunk föltételezni, hogy itt kivételképen insperatue-t active 
alkalmazta volna, mire sem én nem ismerek, sem Grubitz nem ismert 
második példát a latin nyelvszokás határain belül. A mi codexünk 
által is hitelesített kézirati hagyomány eszerint teljesen rendén van. 

118,10 stb.-ben Haverkamp saját codexét követve ezt irja: 
neque enim interuallo miseriarum ad alios transire compellor, sed 
sicut se quondam efferuescentia ubique mala ipsis actibus colli-
garunt, ita etiam permixta referantur, nobis uippe conferre inter 
se tempóra Orbis, non cuiusquam partis eius laboribus insultare 
propositum est. Hogy itt Haverkamp codexében referantur van, az 
egészen jelentéktelen ; Haverkamp codexe tudniillik csak késökori 
sarja azon családnak, melynek legrégibb eddig ismert tagja a mi 
codexünk; #-ben pedig reseruntur van. Más kéziratokban (Haver
kamp nem mondja meg melyekben) referuntur van. Minthogy 
pedig az indicativus praes. referuntur itt, a hol szándékról van szó, 
épenséggel helytelen, meg fogjuk engedni, hogy referuntur csak hely
telen másolata ennek reseruntur, ha bebizonyul, miszerint rese
runtur megfelel az összefüggésnek. »Sicut se quondam — mala — 
ipsis actibus colligarunt, ita etiam permixta reseruntur« annyi mint: 
^jelenleg is mindenféle bajok ismét vegyesen kelnek (támadnak) 
a háború eseményeivel együtt.« Per metonymiam tehát a magvetés 
képe a kikelés képe helyett áll. 

Hogy reseruntur-t a másolók már nem értették meg, az onnét 
nyer magyarázatot, hogy resero csak késő kori Íróknál (Plinius és 
Columellánál), ott is ritkán fordul elő. Ez a kép »serere, seminare 
mala« különben ecclesiasticus Íróknál igen gyakori'; maga Orosius 
pl. 307,5-ben (incendia seminarunt), contra Pelag. 590, 23-ban és 
másutt analóg kitételekkel él. 

161,5-ben Haverkamp az editio Augusta, Vincentius Bello-
vacensis és Fabricius nyomán ezt irja: quem ingressum — malorum 
grandinem secuturam — historiarum fides locorumque infamia — 
protestantur. 

A kéziratok (/9-nek is) olvasata éz: quam ex ingressu — 
malorum grandinem secuturam stb. . . Havkp. változtatásra nem 
találunk többé okot, ha tudjuk, hogy sequi a latinban nem kizárólag 
transitive van alkalmazva. Sequitur aliquid post aliquam rem 
Cicero és Sallustiusnál is olvasható, sőt Liviusban 5, 6, 7-ben: 
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»an mediocre discrimen opinionis secuturum ex hac re putatis« 
teljesen megfelel a mi helyünknek. 

240, 10 /?-ben inormitas van, nem enormitas; a két alak 
közt nem csak orthographiai, hanem synonymicai különbség is van ; 
azért, minthogy /9-ben állandóan egyéb helyeken is inormitas ol
vasható, valószinű, hogy Orosius a szót ilyen alakban használta. 
Eddig a legjobb szótárak inormitasra csak egy citátumot ismernek 
a Codex Theodosianus-ból. 

246,14-ben (i és a Portensis nyomán stillicidium istud ölei 
olvasandó illud helyett, mint iste természetéből s az összefüggésből 
következik; stillicidium istud stb.. . t. i. csak metaphoricus ismétlése 
a megelőző gondolatnak, mely ezen alakba van öltöztetve: Pax ista 
unius anni stb. 

247,10 /9-ben ez van: atque utinam pro obliuione calami-
ta/es continuae praeteriissent [Haverkamp: calamitatis] Haver-
kamp olvasatában continuae nem vonatkozik mint többes alanyeset 
calamitatisra, hanem praeteriissent ezen érteményben »mellőzni, 
elhallgatni« illi-re vonatkozik, t. i. qui hunc annum pro glorioso 
signo infatigabilis uirtutis collocauerunt. Ily foglalat azonban ellen-
lenkezik az összefüggéssel, mely e mondatnak rákövetkező értel
mezéséből világos, mely ezt mondja: ita si labor continuus — per-
fluxisset stb. Calamitates continuae tehát helyesen mint praeteri
issent alanya áll, és praeterire itt = elmúlni, lefolyni. Obliuiót 
pedig absolute Orosius más helyen is használja pl. 451,14: ex con-
temptu in obliuionem defluxisse 136,15 ff uti discordiae — in obli-
uíonem perpetuam atque immortale silentium deducantur; contra 
Pelagium 593,29 : post plurimam magni temporis obliuionem, 
mely helyen magni temporis nem genitivus objectivus, hanem geni-
tivus qualitatis. 

251, 12-ben Haverkamp ezt írja: dignum scilicet facinus, 
quod páter uel parricidio plectendum duceret, quod ne leges quidem^ 
nisi multa pecuniae aut ad summum exilii circa quemlibet hominum 
censuerunt. 

A kéziratok e helyet hibásan hagyták ránk, /?-nek olvasata 
azonban olyan, hogy az igazit könnyen visszaállíthatni; itt ez van: 
quod nec leges quidem nisi multam pecuniae aut summám exilii stb. 
A Codex Longobardicus és más kéziratokban aut summum van, ad 
nélkül, amit csak a kiadók iktattak közbe. Tekintetbe vévén azt, 
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hogy a birói Ítéletről a latin nyelvszokás ezt kívánja: censere alícui 
vagy alícui rei aliquid, nem pedig censere aliquid aliqua re, köny-
nyen beláthatjuk, hogy azon quod mely ne leges quidem előtt áll, 
a kéziratokban valami régi másoló által hibásan cui helyett íratott, 
mert a másoló a megelőző első quod által volt befolyásozva; ez a hely
telen quod a kéziratok egy részében természetesen egyéb -változta
tásokat is vont maga után. /?-nek másolója azonban nem törődvén 
az összefüggéssel, melyet úgysem értett, a mondat második részét 
meghagyta eredeti épségében. Vissza helyezvén tehát cwi-t, akadály 
nélkül (j-ve\ így olvassuk e helyet: dignum scilicet facinus, quod 
páter uel parricidio plectendum duceret, cui ne leges quidem nísi 
multam pecuniae aut summám (t. i. multam) exilii circa quemlibet 
hominum censuerunt. 

260, 4 : #-ben az első kéztől ez van: incredibili totius ciuita-
tis motu, helyesebben mint a kiadásokban: metu; a rákövetkező 
indokolás ugyanis ezt mondja: cum senatu populoque diuersis cu-
ris trepido, matronae quoque amentes pauore per propugnacula 
currerent et conuehere in muros saxa, primaeque pro muris pug-
nare gestirent. Mint gyakran történt, itt is egy régi másoló, kinek 
kéziratából a kiadások is vették ama metu-t, a közelebbi összefüg
gésnek (senatu trepido, matronae amentes pavore) föláldozta a tá
volabbit. 

287, 15w?-ben ez van: crudelissimae circa aduenas dianae 
tauri caelitatione. et magis sacra crudelia. Hihetetlen az, amit Ha-
verkamp mond, hogy valamennyi többi kéziratban Dianae tauricae 
lítora van és sed magis ; mert a régi kiadások, melyek szintén kéz
iratok alapján készültek, ezt irják: Dianae tauricae litatura; en
nek a szónak litatura eredete pedig ez: a régibb olvasat litatione 
set fölé fset és nem sed) mint correctio ora volt irva; a corrector 
ezzel litora-t czélozta, ami a kézíratok egy részében tényleg áll; 
azen kéziratok pedig, melyeken a legrégibb kiadások alapulnak, 
hibásan összekötötték mind a két olvasatot. 

Én Dianae tauricae-t összefoglalom aduenas-ssil (»Diana ven
dégei*, tehát oly jövevények, kik a vendég jogát vehették igénybe) 
és így olvasom e helyet: crudelissimae circa aduenas Dianae tau
ricae litationes et magis crudelia sacra, hivatkozással egy előbbi 
helyre, mely ugyanezt a gondolatmenetet tartalmazza: 59,2: Busi-
ridis in Aegypto cruentissimi tyranni crudelis hospitalitas, et cru-
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delior religio tunc fűit, qui ínnocentem hospitum sanguinem diis — 
propinabat. Minthogy itt litationes nem csak rendes mellékérte-
ményéből: »szerencsés ómenek közt áldozni«, hanem egyáltalában 
a szent szertartás érteményéböl is kivetkőzött, ez: crudelissimae 
circa adiienas Dianae tauricae litationes tehát csak azt emeli ki, 
hogy a jövevények, a vendégek lemészárlása mennyire sérti a ven
dégek jogát; nem tautológia tehát a másik részben foglalt fokozás, 
mely nagyobb irtózatnak mondja azt, hogy a taurisbeliek ez által 
szent s Diana előtt kedves dolgot véltek cselekedni. Kéziratunkból 
továbbá közvetlenül világos, honnét csúszott az a sed a kéziratok 
némelyikébe. A régi olvasat, helytelen szókülönitéssel, ez volt: li-
tatione set (e helyett: litationes et) ; némely kéziratok sed-et átvévén 
'az igy érthetetlen litatione-t corrigálták; a mintában, melyből /? folyt 
(vagy már annak valamely elődjében, az itt közönyös,) helyesen 
ezen correctio volt alkalmazva: litatione set, ami azt jelentette, hogy 
az s betűt a megelőző szóhoz kell csatolni; könnyen elnézhette tehát 
a másoló e jegyet, minthogy álápontozás által közönségesen törölni 
szoktak egyes betűket; igy s egészen elmaradt. 

297, 23-ban /? s más kéziratok ezt irják: Sic Romanis et 
illud in Varrone displicuit. Haverkamp, az első párizsi kiadás és 
mások: Scio Romanis ff.., Feltűnő továbbá a codex Longobar-
dicus olvasata: Socio Romanis. Haverkamp azt állítja, hogy ez a 
Socio Scio-bó\ van elferdítve; helyesebbnek látszik azonban a föltétel 
hogy e helyen már az archetyponban kettős olvasat volt, úgy hogy 
Scio fölé Sic volt irva, mely sic talán épen azért, mert scio-hoz 
annyira hasonló, kiesett s későbben pótoltatott. Össze kell tehát 
kötnünk Sic scio-t (mint hibásan a codex Longobardicus is össze
kötötte) és a mondat rhetoricailag teljesen ki lesz kerekítve: Sic 
scio Romani (a vocativus azért, mert különben a rákövetkező meg
szólítás : atque ideo ab initio jperfecistis nem volna közvetítve), et 
illud in Varrone displicuit stb. 

366,15 ff. Haverkamp: ut discipulis eius per diuersas gentes 
euntibus, ultroque per cunctos salutis dona offerentibus, obeundi ac 
disserendi — esset tuta libertás, disserendi /5-ben is van, de csak 
későbbi correctura; más kéziratokban részint disserendi, részint 
deserendi van. E szétágazó olvasatok eredete /5-nek első kezétől 
való kitételéből, diferendi-höl nyer magyarázatot; ebből pedig 
diferendi könnyű a valódi lectiót kibontani. Semmi sem lévén 
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gyakoribb, mint a di és de particulák fölcserélése a kéziratokban 
általában és különösen a mienkben, deferendi-t tartjuk helyesnek; 
vele a gondolat parallelismusa benső következetességgel minden 
részében befejezésre j u t : ire per gentes t. i. ehhez: obire úgy 
aránylik, mint salutis dona offerre (kinálni) aránylik ehhez: de-
ferre (t. i. salutis dona). 

400,15. Haverkamp: I ta hoc tutissimo uincendi genere se-
curus in Italiam rediit (Caesar). /2-ben első kéztől utilissimo uin
cendi genere van, csak igen későn lett aliter tutissimo a sor fölé 
irva. Utilissimo a helyesebb, minthogy Orosius más helyen is utilis 
uictoria-t teljesen ezen módon alkalmazza t. i. tetemes oly előnyök 
kifejezésére, melyeket minden veszélyeztetés nélkül elérni: 140,5 
ff. (Veiorum) urbem nouissime sine ullo digno Romanae uirtutis 
testimonio cuniculis et clandestina obreptione ceperunt. Hanc utilem 
magis quam nobilem uictoriam stb.. Tutissimo kétség kivül oly cor-
rectortól eredt, ki utilis ezen vonatkozását nem értette, és securus-
sal synonym fogalmat akart helyettesíteni. 

414,4: magnis elatá prouentibus (Haverkamp), /5-ben prouec-
tibus van, helyesen, mert Orosius a prouehi, prouectus-íé\e meta-
phorát állandóan alkalmazza, valahányszor a római állam gyara
podásáról van szó. Pl. 369,9; 366,3 ; 455,4; 482,4; 452,20 ; 540,4 
(kétszer is egymás után). — Látni ebből, hogy 526,3-ban is /?-vel 
és a Portensissel prouectum-ot kell olvasni profectum helyett. 

418,7 ff. Haverkamp: Et ne forte parui id pendant, quod con-
temtu abolitum atque antiquatum fűit, hoc est aut numen aut 
sédem, Apolló ille Pythius erat, quem ferunt magnó illó Pythone 
serpente interfecto, totius uaticinationis auctore et principe hae-
redem et sedis et diuinationis et numinis extitisse. Az első helyen 
/?-ben is numen van, de u későbbi javitás ebből nomen, a másik 
helyen világosan nominis olvasható correctio nélkül, mig a 15-dik 
sorban /5-ben is helyesen numinis áll. Nomen és nominis ama két 
első helyen az egyedül helyes. Tekintsük végig mindazon lehetséges 
érteményt, melylyel numen és numinis itt birhatna. Concret érte-
ményben, mint isteni személy (mint alább a 15-dik sorban helyesen) 
itt nem vétethetik, mert így heredem numinis lehetetlen volna. Továb
bá elvontan tágabb érteményben mint »isteni tulajdon«, sisteniha-
talom« sem állhat; e tulajdonságot Apolló nem örökölhette Python-
tól, mert úgy is birt vele; végre elvontan szűkebb értelemben sem 
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vehető numen mint »a jósolás isteni adománya « mert ily értemény-
ben ezen összetétel: heredem et sedis et diuinationis et numinis 
tűrhetetlen tautológia volna. így tehát csak nomen és nominis lehet
séges. Ne parui pendant (Romani) aut nomen aut sédem helyesen 
van mondva, mert a tősgyökeres római érzület az Apolló Pythius 
idegen nevétől és külföldi székétől idegenkedhetett; hogy ez nem 
történt, azt akarja Orosius bizonyítani. Hogy pedig a második ki
fejezést illetőleg helyesen mondatik: Apolló Pythius heres nominis 
Pythonis serpentis, az eléggé világos. 

421, 15, Haverkamp: Unde quamlibet hodieque in templis 
extent, .quae et nos uidimus, armaria librorum quibus direptis exi-
nanita ea a nostris hominibus nostris temporibus memorent, quod 
quidemuerum est, tamen honestius creditur alios libros fuissequae-
sitos — quam aliam ullam tunc fuisse bibliothecam stb. . . . /9-ben 
quibus desertis van. Csak is desertis (amiből a 4 leydeni codex az 
Utraiectinus és Gronovius collatiójában az önkényes alteratio : de-
relictis eredt) felel meg az összefüggésnek. Quibus desertis annyi 
mint: quae cum deserta gint, aminthogy üresen állnak.« E z t . i. 
hogy léteznek, de üresen állanak a könyvszekrények, képezi közép
pontját egyrészt az ellenfél vádjának, másrészt Orosius védelmé
nek. Az ellenfél azt állította, hogy ama szekrényekegy régi alexan
driai könyvtárból, mely a 400,000 kötetes könyvesházzal nem volt 
azonos, maradtak fen, s hogy Orosius korában keresztény emberek 
fosztották volna ki ; Orosius pedig arra utal, hogy ama szekrények 
egy ujabb kor szerzeményei, s arra rendelvék, hogy uj könyveket 
fogadjanak be a régi, tényleg a tűzvész alkalmával elveszett köny
vek pótlásául. 

424, 17 ff. quatuorque annis hoc ciuile belliim indesinenter 
totó őrbe tonuit; így Haverkamp; 3 leydeni kézirat és a Gronovius 
féle collatio ezt írják: totum orbem tenuit. Mint több más alkalom
mal úgy itt is (í olvasata: totó őrbe tenuit nem csak helyes, de leg-
eredetiebb is azért, mert belőle közvetlenül világos, honnét eredt 
a variánsok elágazása a többi kéziratokban. I t t ugyanis a liviusi 
feneo = »tartani bizonyos időn keresztül« azért volt veszélyeztetve, 
minthogy ritka kitétel, melyet különböző correctorok különböző 
módon alteráltak, ismeretlen levén előttük az eredeti kifejezés 
érteménye. 

442, 14 f3-ben és néhány régi kiadásban ez van: unum ac 
XYEI.VTTO. KÜZLEM&XYEK. XII. 5 
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potissimum (Haverkamp potentissimum), helyesen, mert a hall atlan 
csoda, melyről itt szó van, semmi vonatkozással sem lehet Augu-
stus nagy hatalmára, sót inkább azon kiváltságos kitűnő állása, 
melyre méltónak találtatott, lett symbolice jelölve. Unus acpotissimus 
pedig világos, hogy csak emphaticus fokozása e közönséges kitétel
nek : primus ac potissimus. 

451, 13 Haverkamp valamennyi előtte ismeretes olvasatok 
kalandos összefoglalása által ezt irja: (humánum genus) abusum 
bonitate creatoris, libertatém indulgentis in contumacem uertisse 
licentiam, atque ex contemtu in obliuionem dejlexisse: /?-ben van : 
in contumaciam uertisse licentiam és in obliuionem defluxisse. Hogy 
ennek helyes voltát belássuk, az interpunctio változtatásával liber
tatém indulgentis-i mint appositiót creatoris-síd kell összefoglalni: 
abusum bonitate creatoris libertatém indulgentis, in contumaciam 
uertisse licentiam, atque ex contemtu in obliuionem defluxisse. Te
kintsük ennek igazolására azon 3 parallel-helyet, ahol Orosius 
Ugyanezen gondolatot majd ugyanazon szavakkal ismétli: 1) 8, 3 : 
qui (homo) eonvertibilitate naturae et libertate licentiae et iníir-
mus et contumax est — 2) 55, 4 contemtusque dirissimis contuma-
ces suppliciis ágit — 3) 370, 19 ff: qui consuetudine lasciuiaque se-
ductorum adsuefacti, patientia domini sui ad contemtum ipsius 
abutuntur, unde et merito Deus uel ingratos uel incredulos, uel 
etiam contumaces uariis correptionibus arguit. A 2) és 3) helyből 
kitetszik, hogy Orosius contumax-ot úgy, mint a kérdéses negyedik 
helyen történik, mint qualitativ meghatározást nem licentiávsil, ha
nem contemtussal köti össze, az 1) helyen is libertate licentiae abla-
tivus causae ehhez : contumax... 

Az 1) és 3) helyből világos, mily oksági összeköttetésben veszi 
Orosius ama két fogalmat licentia és contumacia ; az ok ez: liber
tás licentiae vagy libera licentia, amiben a patientia Domini nyi
latkozik, az okozat ez: contumax contemtus. A kérdéses helyen is 
(451, 13) ok: libera licentia, az okozat ez: contamax contemtus; 
csakhogy Orosius ahelyett, hogy' azt mondaná: adva van libera 
licentia, licentiából lesz contumax contemtus, ebből obliuio — 
desultorius módon így következtet: adva van libertás, licentiából 
lesz contumacia, contemtusból lesz obliuio. Amint Haverkamp ol
vassa e helyet, az oksági összefüggés ez: »libertasból lesz contu
max licentia, az egyenlő co'ntemtussnl; contemptushól lesz obliuio.« 
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Világos tehát, hogy ily oksági következés nem felel meg Orosiusna 
más helyen is kifejtett nézetével. 

451,18-banHaverkamp ezt irja: iuste semper adhibere quam-
uis ignoranti gubernationem, cui aliquando restituturus sit poeni-
tenti antiquae gratiae facultatem; /3-ben első kéztől ingrato van 
(egy későbbi kéz a sor fölé ezt ir ta: uel ignoranti). Minthogy itt 
facultas természeténél fogva gratiae nem, mint más helyen Orosius
nál, »malaszt-«ot, hanem »háladatosság«-ot jelent, ingrato az anti-
tllesis által is biztosítva van. Egy más helyen is (370, 21) ugyan
azon gondolatmenetben ingratos áll. Ebből következik, hogy in
grato az eredeti, s hogy egy közvetítő hibás másolat ignaro (e he
lyett : ingrato) lett oka amaz ignoranti kitételnek. 

Leginkább pedig 517, 2 ff.-ből tűnik ki kéziratunknak nagy 
becse. It t Haverkamp ezt irja: Impietas enim flagella quidem 
excruciata sentit sed a quo flagellatur, obduratá non sentit. Hogy 
itt függő kérdésben az indicativus flagellatur áll, azon Orosiusnál 
nem kell megütköznünk, de hogy a quo helytelen, azt kéziratunkból 
látjuk, melyben első kéztől Sed quod flagellatur van, egy javító ke
zétől pedig amaz a quo. Tudván azt, hogy az orosiusi kéziratokban 
kivált a mienkben, igen sokszor cseréltetnek föl quod vagy quia és 
cur vagy quur: könnyen belátjuk hogy ezen helyen eredetileg cur 
állott. Kétségtelenné válik ezen cur a parallel helyből, ahol Orosius 
maga utal vissza a mi helyünkre e szavakkal (531, 22): Impius 
enim flagellatur et non sentit (cur); quod cum expositum fuerit, in-
uiti licet — fatebuntur; quia ex illa Maximianae persecutionis naa-
xima punitione ista sünt uulnera stb. Az utóbbi helyen ugyan sem 
/3-ben, sem Haverkampban nincs meg a cur, de közvetlenül világos, 
miért esett ki e helyen; minthogy t, i. itt is hibásan quod által 
volt helyettesítve a régibb kéziratokban, ez a quod azért esett ki, 
mert nyomban utána ismét quod áll, amit a másolók dittographiának 
tartottak. 

Továbbá e szavak által »quia ex illa •— punitione ista sünt 
vulnera« eléggé világosan az ok van kiemelve, miért bűnhődik az 
impietas, bár ez, mint obduratá, amaz okot belátni nem akarja. A 
büntető személyére tehát (=a quo) sem itt, sem ott nincs vonat
kozás. 

Ezzel befejezem a codexünkből merített emendatiók sorát. 
Más helyek tárgyalását későbbi időkre halasztóm, midőn majd gaz-

5* 
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dagabb kritikai apparátusunk lesz. Kitetszett e helyekből is, hogy 
kéziratunkban elég eredeti olvasat van, melyek még ama régi codex 
Longobardicus olvasatainál is helyesebbek. Ez csak úgy lehet
séges, ha — mint a bevezetésben föltételeztem —- kéziratunk ős 
elődje függetlenül ama codex Longobardicustól nyerte létét. De 
kéziratunk legrégibb elődje és ama codex Longobardicus, mint 
mondottam, egy közös archetyponból folytak, úgy hogy az ott létezett 
hibákat mind a két traditióban találjuk; ily helyek orvoslása vé
gett tehát a conjecturalis eriticához kell folyamodnunk. Legyen 
szabad egy pár példát fölhoznom: 

409, 14-ben ez van: Constitui nunc ante oculos uelim exsan-
guem defectamque Galliam. Hogy miért helytelen ez a cíefectam, 
melyet eddig még nem sikerült kellően igazolni, azt be fogjuk látni, 
ha kitűnik, hogy itt eredetileg nem defectam hanem deiectam volt. 
(DEFECTAM helytelen másolat ebből DEIECTAM). Deiectus 
az ecclesiasticus nyelvszokásban annyi mint »megaláztatott« ezen 
kép alatt »földre terített« (v: ö: Georges s. v. deiicio I I . B. 1); de-
iectamque ily érteményben helyesnek tűnik ki ezen allegória foly
tatásából ugyan e helyen ; az átvitt érteményű beszéd két ágra osz
lik : az egyik vonás »exsanguis Gallia«-val foglalkozik, folytatva 
410, 2 quanta macié quantoque pallore sit; — a másik vonás »de-
iecta Gallia« folytatása (410, 2:) quam demissa ac resoluta iaceat. 
Ugyan e két vonás külön külön a további folytatásban is (411, 3 
ff.) tárgyaltatik. 

416, 13; e helyet a legjobb kéziratok (cod. Longobardicus, 
/?, a Florent II. és III.) és mások is így hagyták ránk: Basillus et 
Sallustius singulas legiones, quibus praeerant, similiter et Antonius, 
Hortensius quoque ab inrimo mari cum classe concurrens, omnes pa-
riter aduersus Octauium et Libonem profecti et uieti sünt. Hogy az 
ily alakban érthetetlen hely olvashatóvá legyen, különféle kísérle
tek tétettek már régi időktől fogva. Három leydeni codex (I, I I I , 
IV.) és a Gronovius-féle collatio, szintúgy Haverkamp is ezek nyo
mán per-t iktatnak Sallustius és singulas közzé. A régi kiadásokban 
parantes, Fabriciusnál diuidentes van pótolva. Grubitz-mü (36-lap) 
singulas helyett simul ac ajánltatik. Legközelebb a valóhoz a I I I . 
flórenczi kézirat második olvasata jár ; itt quibus praeerant fölé du-
centes van irva; a másoló, midőn néhány sorral alább (417, 5) ezt 
olvasta: omnes paene copias, quas duxit, amisit, ezt a duco igét he-



AZ OU08IÜ8-C0DEXRÖL. 69 

ilyesen a hézag betöltésére is Ítélte alkalmasnak; nem szükséges te
hát föltételezni, hogy ez a másoló egy teljesebb kútfővel birt volna. 
Ezt a ducentes-t természetesen quibus paeerant után kell elhelyezni, 
így ducentes nem csak helyes pótlék, de legkönnyebben is fejti meg 
a hézag keletkezését; ha ugyanis ezen szón ducentes bármi csekély 
változás történt, (akár ducentis, akár ducentas vagy ducentae-nek 
irva) a szó teljesen oly alakkal birt, mely a számnévnek, ducenti-
nek, valamely esetével egyenlő hangzású; így könnyen megeshetett, 
hogy valami hívatlan corrector vagy másoló tényleg annak nézte 
és, minthogy e szám: 200 legio ez összefüggésben absolute hihetet
len, e szót egyszerűen törölte, nem törődvén azzal, hogy mi lesz a 
mondat összefüggéséből. 

Hasonlóan 435, 1 is sok orvoslási kísérletnek volt kitéve; 
itt a kéziratok ezt irják: (Lepidus supplex Caesari factus) vitám et 
bona impetrauit perpetuo quidem emendatus exilio. A velenczei kia
dásban emandatus helyett midctatus, az augsburgiban mandatus 
van. Haverkamp elég helytelenül megtartotta ama puerilis kitételt 
emendatus, melyet így indokol: »quod haec una Lepido, homini 
turbulento, fuerit medicina, neque aliter emendari potuerit.« 
Mintha Orosius egy Caesar-r&l szemben a háborúskodásra irány
zott nyugtalan szellemet Lepidusnak vétkül róhatta volna föl! — 
Emendatus el van ferdítve ebből amendatus; amendare ezen érte-
ményben »mellőzni, eltávolítani,« mint Ammianus Marcellinusban 
(XVII , 7, 2 ed. Gardthausen): concreti nubium globi — laetam 
— coeli speciem confuderumt et amendato solis splendore nec 
contigua vei adposita cernebantur. Hogy az emendare szót a régi 
másolók nem ismerték, az e szó ritkaságából következik; annyira 
ritka e kitétel, hogy legjobb szótárainkban, Klotz-bíin és Georges-
ben még mainap sem található. 

Ennyi most elég legyen; valamint a conjecturákkal általában 
jó óvatosan bánni, úgy különösen az orosiusi eritica jelen segéd
eszközei mellett nagy vigyázatra van szükség. Könnyen megeshetik 
hogy azalatt míg mi valamely hely hiányossága által elcsábítva 
mindenféle fejtörő vállalatba fogunk, más ember, kinek rendelkezé
sére régi jó kéziratok állanak, a helyes lectiót ezekből egész kényel
mesen kiírja, — a diplomaticai eritica nagyobb dicsőségére, 


