
A Catullkéziratokrdl, különös tekintettel nemzeti muzeumunk 
Catulkodexére. 

Lachmann óta a philologiai tudományban nőve nő a kéz-
irattani vizsgálódás tekintélye; fölismerni és szabatosan körülírni 
a kézirati készlet becsét, hogy lehetőleg megközelítsük a classicai 
hagyatéknak ép alakját: ez a mai classica pliilologia egyik leg-
buzgóbb törekvése. Mentül inkább irtózik ugyanis a józan fölfogás 
ama szövegkritikai kalandorok tizeiméitől, kik a kézirati tekintély t 
ignorálván, kötelességüknek vélik a szaklapokat évről évre önké
nyes emendatiókkal megtömni, annál nagyobb érdekkel fordul a 
kéziratok viszontagságos történeteihez, hogy a hagyomány e táma
szainak segélyével a szöveg miként alakítására megdöntethetlen kö
vetkeztetések vonathassanak. Örömmel fogad azért a pliilologia 
oly adalékokat is, melyek, habar csak másodrangú codexeket illet
nek, a kéziratok történetének s családi viszonyaiknak pontosabb, 
kiegészítő ismeretére segítnek. Egyrészről ugyanis leginkább a ge
nealógia mentül szabatosabb ismerete jelölheti ki a kritikai alap
szöveg léthelyét, másrészről meg a másodrangú codexek is sok 
figyelemre méltó részletet és kritikai támaszpontot nyújtanak. — 
Ily szempont vezérelt engem Cmtius-codexeink ismertetésére*) és 
jelen, Catullcodexünket illető adataira közzétételére; ezen adatok 
a codexnek iratási idejét, a Catull-kéziratok löiténetében való szere
pét s a vele rokon családtagokhoz való viszonyát tárgyalják. 

Föladatom megoldására elkerülhetetlennek látom az összes 
Catull-kéziratok történetének s családi viszonyainak ismertetését 
előre bocsátani; természetes, hogy dolgozatom ez első része nem 

*) >Bericht über die Ourtiushandschriften des ungarischen National-
Museums.* Pest, Ludwig Aigner 1x7;-;. 
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egyéb, mint a Schwabe (»Die Wiederauffindung und erste Ver-
breitung Catull's im 14. Jahrhundert.« Yerhandlungen der Philo-
logenversammlung zu Meissen, 1864.), Heyse T. (»Catull's Buch 
der Lieder«, Berlin 1855) és Ellis (kiadásának előszavában) mun
káiban elszórt adatoknak czélomhoz képest összeállítása. 

Minden a Catull-kéziratról "való ismeretünk arra utal, hogy 
a még fenlevő codexek egyetlenegy s már nem romlatlan mintáról 
származnak. Hihető, hogy ez archetypon ama nehézkes minusculán 
volt irva, mely a VII . században dívott; továbbá, hogy az archety
pon Francziaországban létezett. Ebből két másolatot lehet kimu
tatni : egyik a párisi töredék a de Thou-féle codexben (sec. X.), 
másik a veronai codex, mely hihetőleg a X. század első felében 
készült s a XIV. században Olaszországban fölmerülvén, itt újra 
meghonosítá az addig ismeretlen Catullt és kútfejévé lőn majd va
lamennyi most ismeretes Catullcodexnek. Azokon kivül csak követ
keztetéseink vannak egy második család archetyponját illetőleg 
és elégtelen adataink azon Catullcödexről, melyet RatheK .veronai 
püspök említ. Ez t. i. »De Maria et Martha« czimü predikácziójá-
));• n. melyet 965-dik évi augusztusban tartott, ezt mondja: »Quid 
de me dicere valeo, quid valeo cogitare, — et ut turpia subsilens 
honesta solum prohibita licet depromam, — si in lege Dei, ut 
debitorem me főre non nescio, die non meditor ac nocte, Catullum 
nunquam antea lectum, Plautum quando iam olim lego lectum* 
musicam quando saepe rogatus expono.« (Ratheri Opp. ed. Balle-
rini pag. 639.) Rather e szavaiból Leutsck és Schivabe azt követ
keztetik, hogy Rather Catull-codexét Veronában födözte fel, mig 
Eibbech 0. és Ellis Rather viszontagságos életére, számos a kül
földre tett utazására utalván, úgy vélekednek, hogy Rather, ki kü
lönösen ama hires Hincmar rheimsi püspökkel sokat érintkezett, 
codexét a külföldről hozta magával. Háromszáz év télik el azután, 
míg ismét egy Catullcödexről tétetik emlités. Salisburyi János 
idéz ugyan verset Catullból, de azt Martianus Capella-ból merítette 
(v. ö. Rheinisches Museum f. Phil. XIV. pag. 210) ; sem beauvaisi 
Vincze (»Speculum Historiale« sec. X1IL), sem trimbergi Hugó 
(Registrum multorum Auctorum), sem Dante nem említik Catullt 
irói szemléikben. Csak a XIV. században akadunk a catulli költe
mények olvasásának ujabb nyomaira. 

E század elején tűnt fel Veronában azon Catullcodex, mely-
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nek felfedeztetését Benvenuto de Campesani, veronai udvari költő, 
»De resurrectione Catulli poetae Veronensis« czimü epigrammjá-
ban dicsőitette; ezen epigramm legrégibb alakjában, amint most a 
Sangermanensisben olvasható, így hangzik : 

sAd pátriám venio longis a finibus exul, 
Oausa mei reditus compatriota fűit. 

Scilicet a calamis, tribuit cui Francia nomen 
Quique notat turbae praetereuntis iter. 

Quo licet ingenio vestrum celebrate Catullum 
Cuius sub modio clausa papyrus erat.c 

Ezen epigrammot Benvenuto magára azon könyvre jegyezte, 
melyet személyesítés által beszéltet. A rejtelmes versek magyarázatá
ban ingadozók a vélemények. Schv.abe, ki minden áron be akarja 
bizonyítni, hogy Benvenuto kézirata azonos Rather fölebb említett 
codexével, azt hiszi, hogy Benvenuto kézirata is csak Veronában 
merülhetett föl, hogy e szavak »longis a íinibus« az alvilágra vo
natkoznak, s hogy e képes kifejezéssel Benvenuto a feledés homá
lyát jelölte volna, melyben a Catullcodex mindaddig lappangott. 
Ez erőltetett magyarázattal szemközt tanácsosabb »longis a fini-
bus«t tulajdonképi érteményében venni s megengedni, hogy e 
Catullcodex nem magában Veronában fedeztetett föl. A felfödöző 
neve körülírásban rejlik: »a calamis, tribuit cui Francia nomen« ; 
Laurentiua Pignorius szerint a felfödöző valami Francesco nevű, 
(tribuit cui Francia nomen) veronai származású (compatriota) 
jegyző (a calamis) volt, kinek tiszti teendőihez az útlevelek kiállí
tása vagy átvizsgálása tartozott, (qui notat turbae praetereuntis 
iter). Lessing szerint ama codexet Bernardinvs Plumatus veronai 
hires orvos vagy annak valamely őse találta volna meg; mint
hogy t. i. e szó »calami« francziául »plumes« által fejeztetik ki, az 
idézet (az interpunctio megváltoztatásával) csakis Plumatus-ra, 
illik. Most már tudjuk, hogy ama szavak Bernardinus Plumatus, 
az orvosra, nem vonatkozhatnak, mert ez sokkal későbben élt 
(1450—1500 körül, v. ö. Ellis, praef. pag. XIII .) , semhogy a fel-
födözés eseményével összeköttetésbe hozhatnók. Minthogy ugyanis 
Campesani 1323-ban halt meg (Ellis, praef. pag. X I I ) , Catull 
ujabb felfödöztetését 1300—1323 közé szokás tenni. E codex, 
melyre Benvenuto eprigrammját irta, az; mely a Catull-irodalom-
ban Veronensis-nek neveztetik. 

1* 
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A veronai codexet 1329-ben használta ama humanista, ki 
»Flores Moralium Auctoritatum« czimü könyvében 3 verset idéz 
Catullból X X I I , 19—21: (neque est quisquam,) Quem non in ali-
qua re videre Suffenum Possis. Suus cuique attributus est error: 
Sed non videmus manticae quod in tergo est.); ezen anthologiát 
nem régen Detlefsen találta a veronai káptalan könyvtárában. 
Körülbelül ugyanazon időből valók pastrengoi Vilmos feljegyzései 
is, melyek az első catulli költemény két első versét az irási 'hibák 
hü megőrzésével épen úgy közlik, mint azok a veronai codexben 
voltak olvashatók. Pastrengoi Vilmos (nevét egy Verona melletti 
falutól bírta) körülbelül 1295—1365-ig élt, majd állandóan Vero
nában tartózkodott, mely városnak már 1337-ben polgári elöljárója 
volt. Jeles képzettségéről s nagy tekintélyéről többszöri fontos kö
vetsége tanúskodik, melyre a veronai fejedelmi ház bizalma őt 
méltatta. 1335—1340 közt két könyvet irt »De viris illustribus« 
és »De originibus rerum« czimen. Ezekben négy hel\en említi 
Catulli Az egyik hely ugyan, mely Mamurrnst Caesar méltatlan 
kegyenczét gyalázza, Pliniusból van merítve, ki Hist. IN at. X X X V I . 
6, 48 Catull amaz epés költeményére: »Quis hoc potest videre. 
quis potest pati«, utalván, belőle egy verset idéz. Ennek nyomán 
pastrengoi Vilmos ezt irta: »Mamutram Romanum equitem, Eor-
miis natum, Romae primum marmoreis crustis totius domus suae 
parietes in Gaelio monte operiisse Cornelius Nepos et Plinius refe-
runt. Addiditque Catullus eum primum totis aedibus nyilam nisi 
e marmore Caristeo columnam solidam habuisse.« Catullban nin
csen róla szó (v. Ö. carm. X X I X . ) ; Vilmos összezavarta Plinius 
idézetét1"), a nélkül, hogy azt a kútfővel összehasonlította volna ; ha 
kereste is benne, hasztalan kereste, mert a veronai codexben Ma-
murras-ró\ sehol sincs említés téve; a X X I X . költeményben a má
soló hibája folytán nam, murvám állott. — Pastrengoi Vilmos má-

*) Plinius ezt mondja : »Primum Romae parietes crusta marmoris ope-
ruisse totós domus suae in Caelio monte Cornelius Nepos tradit Mamurram For-
miis natum, equitem Eomanum . . . . hic namque est Mamurra Catulli Veronen-
sis carminibus proscissis, quem, ut res est, domus ipsius clarius quam Catullus 
dixit habere quidquid habuisset Comata Gallia. Namque adieu idem Nepos pri
mum totis aedibus nullám nisi e marmore columnam babuisse et omnis solida* 
e Carystio aut Lunensi.* (A fölebb idézett helyen). 
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sodik helye így szól: »Catullus Veronensis poéta, Ciceronis coaeta-
neus, librum vario metrorum genere exaratum, multa iocosa et pla-
cita continentem, scholasticis legendum tradidit Protholomaei 
Alexandri temporibus« ; ezt Vilmos csak saját látásból Írhatta, e 
szavakat -»Ciceronis coaetanetis« világos vonatkozással Catull 49-dik 
költeményére: »Disertissime Romuli nepotum Quot sünt quotque 
fuere, Marce Tulli.« Vilmos harmadik és negyedik jegyzete idéze
tek Catull első költeményéből; az egyik helyen azt mondja: Ben-
cii opus grandé, volumen immensum, quod in trés dimensus est 
partes, ut de illó dici possit quod seribit Veronensis poéta dicens: 
Ausus quidem unus Italorum omne aevum tribus explicare chartis, 
voluminibus, Jupiter, doctis et laboriosis.« E verseket (carm. I, 
5—7) semmi más ókori iró nem említi. A negyedik jegyzet végre 
Isidorus-t (Őrig. VI., 12, 3) idézi: »Siculi libros primum circum-
cidere coeperunt, de quo Catullus: Qui dono lepidum nóvum libel-
lum arrida modo Punicae expolitun*. Idem »(t. i. Isidorus).« Isido-
rusban nincsen qui, arrida és Punicae, hanem a szabályszerű 
nyelvszokás szerint cui, arido és pumice ; világos tehát, hogy pas-
trengói Vilmos Izidor szövegétől eltekintve a veronai codex olva
satait, (melyek a belőle folyt kéziratok összhangzó tanúsága által 
kétségen kivül helyezvék) követte. — Látjuk, hogy pastrengói Vil
mos följegyzései a legbiztosabban arról tanúskodnak, hogy a ca-
tulli költemények olasz archetyponja a XIV. század elején állan
dóan csakugyan Veronában őriztetett, s hogy ezen codex azonos a 
Sangermanensis s a későbbi kéziratok kútfőjével. 

Petrarca a költő (1304—1374 ig) is ismerte Catullt, kiből 
egy másutt nem közölt verset idéz. 1347-ben t. i. midőn Petrarca 
még arról álmodozott, hogy Cola di Rienzi, »az utolsó tribun«> 
TÍsszaszerzendi a római uralom dicsfényét, Avignonból levélben 
üdvözölte ama jeles szónokot, ily szavakkal: »Eloquio te dicunt 
Oiceronem, ad quem Catullus Veronensis ait ,Disertissime Romuli 
nepotum' (carm. 49, 1). Petrarca kétszer tartózkodott Veronában 
hosszabb ideig, 1341 után és 1345-ben; ez utóbbi alkalommal ama 
pastrengói Vilmossal a meghitt barátság sokszerü érintkezésében 
é l t ; bár e szerint Catullról Vilmos följegyzései nyomán is beszél
hetett, hihetőbb mégis, hogy a veronai könyvtárban tett búvárko
dásai közt (1345. június havában fedezte föl Petrarca a Cicero le
veleit tartalmazó kéziratot is,) ama Catullcodexet magát is látta 
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és forgatta. — Petrarca után tudtunkkal ismét senki sem említi 
Catullt 1374-ig, mely évben Coluccio de Piero du1 Salutati, flóren-
czi kanczellár, kora legtudósb férfiainak egyike, megkéri veronai 
JBroaspinit, hogy a mindaddig le nem másolt Catullcodexről máso
latot készíttessen. 

Első másolata a veronai codexnek tehát valószinüleg a San-
germanensis, mely egy évvel későbben, 1375-ben, Veronában ké
szült. A Sangermanensis végső lapján t. i. a másoló kezétől e sza
vak olvashatók: »Tu lector quicunque, ad cuius manus hie libeilus 
obvenerit, scriptori da veniam, si tibi corruptus videbitur. Quoniani 
a corruptissimo exemplari transscripsit. Non enim quodpiam aliud 
extabat, unde posset libelli huius habere copiam exernplandi; et ut 
ex ipso salebroso aliquid tamen suggereret, decrevit potius tamen 
corruptum habere quam omnino carere, sperans adhuc ab aliquo 
alio fortuito emergente hunc posse corrigere. Valebis si ei impre-
catus non fueris. 1375 mense Octobri 19-o, quando Casignorius 
laborabat in extremis.« Ez a Casignorius nem más, mint Can Sig-
norio della Scala, veronai fejedelem, ki Hicronymus della Corte 
veronai történész tanúsága szerint csakugyan 1 375-dik évi october 
19-én, éjjeli 11 órakor halt meg. A Sangermanensis tehát Veroná
ban Íratott s az egyetlen, 1375-ig Verona táján ismeretes kútfő 
ama Vcronensis volt, melyet a Sangermanensis irója lemásolt. — 
Minthogy a Veronensis későbben elveszett, jelenleg a St. Germaini 
könyv a legrégibb, s minthogy az hiven és lelkiismeretesen van 
írva, egyszersmind a legtekintélyesebb is valamennyi Catull-kéz-
irat közül. 

Az az eset, melyet a Sangermanensis másolója óhajtott, re
mélvén, hogy esetleg a Veronensis mellett más codex is fog fölme
rülni, úgy látszik a XV. század elején be is következett. Van 
ugyanis a XV. századból való codexek közt egy, melynek sajátsá
gait sehogy sem sikerül megegyeztetni azon föltevéssel, miszerint 
az is ama Veronensisből származott volna. Ez a codex a Datanus 
(valaha Carolus Datus sajátja, most a berlini császári könyvtár
ban); késő időkből való (1463-ban íratott) s tele van hibákkal; 
másrészről azon olvasatai, melyek nem hibásak, messze eltérnek a 
Veronensis utódjainak olvasataitól. A különös benne az, hogy 
mind az irás külalakja, mind a hibák minősége egy nagyon régi, a 
Veronensist is korra meghaladó kútfőre utalnak. Ha nem is fek-
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tétünk súlyt az irás alakjára, s megengedjük azt, hogy a számos 
hiba, mely e codexet majdnem az olvashatatlanságig elékteleníti, 
egyedül a másoló tudatlanságának s felületességének számítandók 
be, lehetetlen mégis fenn nem akadnunk a különböző olvasatok sa
játságain. Ha pl. a Datanusban ilyeneket olvasni: Thessala helyett 
Saetaba, improba helyett impia, ostendere helyett conscendere, 
prosternens helyett consternens, celestia helyett silvestria, rubicunda 
helyett tuos, librabat vertice helyett versabat turbine, procurrens 
helyett succumbens, bacchantis helyett evantis, pudor helyett ruborT 

Aspice helyett Aocipe, conciliasset helyett pacijicassct, deos helyett 
focos, excerpta helyett exerta stb. világos, hogy ily jellegű olvasa
tok azon másolótól, ki különben egész a nevetségig ügyetlen hibá
kat ejt vagy meghagy, nem származhatnak. Ha nem tőle származ
nak, már a kútfőben is megvoltak; a Datanus kútfőjében pedig 
ama sajátságos olvasatok csak három tekintet alá eshetnek: vagy 
olyanok azok, hogy a Veronensisben Is megvoltak, mint a szóv<g 
mellé vagy fölé jegyzett olvasatok, — ez nem lehetséges, mert a 
Yeronensis valamennyi kettős olvasatát, (részint onnan, mert a 
Sangermanensis azokat kettős alakjokban átvette, részint a Yero
nensis többi utódjának tanúságából) egyenkint pontosan ismerjük, 
s e kettős olvasatok közt a Datanus sajátságai nincsenek, — vagy 
másodszor, interpolatiók a Datanus és kútfője sajátságai —• ez az 
eset sem áll, mert az interpolatiónak jelentősb nyomai szoktak 
lenni, e codexről pedig helyesen állíthatni, hogy »universi codicis 
ea est natura, quae maximam simplicitatem prae se fer&t« (Ellis) ; 
— vagy végre harmadszor, a Datanus (közvetlenül vagy közvetve) 
oly kéziratból származott, mely a Veronensistöl különböző archety-
pont képvisel, mely tehát a Veronensissel nem másban, mint a 
kútfő közösségében, találkozik. Ha e feltételt helyeseljük, világos 
előttünk a codexek egész genealógiája: egy közös kútfő volt az, 
melyből a VeronensU a X. század elején, továbbá a párisi frag
mentum, a 62. költemény ama Thuanaeusban, szintén a X. században,, 
végre a Datanus archetyponja, ismeretlen időben, folytak vala. 

Véleményünk szerint tehát helyesen cselekedett Ellis, hogy 
a német kritikusok ellenkezése daczára két családot különböztetett 
meg a Catull-kéziratok készletében: a második családhoz a Data-
nnson kivül tartozik még a Riccardianus és azon codex, melyet 
Ellis először vizsgált meg s melyet az «-val jelöl. 
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Nem akarjuk e második családról való tárgyalást befejezni, 
mielőtt egy külső körülményről emlékeztünk volna,, mely, ha tel
jesen megbízható tanúságot szolgáltathatna, feltűnő módon hitele
sítené Ellia conjecturáját. Egy különben jelentéktelen, már majd 
feledésbe ment könyvben, mely ily czimű: Andreáé Schotti Obser-
vat. humán., a I I . kötet 53. lapján e szavak olvashatók: »Namque 
et Matthaeus Palmerius in exemplo libri Catulliani quod sua ipsius 
manu a. 1428 scripsit, adnotavit anno 1425 primum. repertum esse 
üatullum pessimeque acceptum in manus hominum venisse.« Ha ez 
igaz volna, ime még az évet is tudnók, melyben a második család 
archetyponja köszöntötte a XV. századbeli humanismus napvilágát. 
A Veronensist vagy valamelyik idősb utódját nem érthette Palme
rius az »újonnan felfedezett Catull« által, mert amazokon világosan 
megmondta Benvenuto de Campesani epigrammja, hogy Catull 
már »ad pátriám venit lougis a finibus exul.« Palmerius tehát, ki 
mint látjuk, a veronai családról nem bir tudomással, felfedezésével 
vagy igazat mond. vagy sensationalis hirt akar koholni. Fájdalom, 
az utóbbi hihetőbb. A humanisticai eritica története általában, s a 
Catull-irodalom története különösen sok érdekes példával tudja 
illu trálni azon állítást, hogy a későbbi humanisták figyelmetlenség 
s a kifejezéseknek könnyelmű túlzása által, bizonyos irigylendő 
gondatlanság s a szóbeli igazság félreértése és elcsavarása által 
számtalan balhitelü hirt koholtak, melyekbe belefájdulhat a lelki
ismeretes epigon feje. Széltiben találjuk citálva a »régi« és »na-
gyon régi« codexeket, s megvizsgálván a babonás tekintélyű kútfőt, 
látjuk, hogy a »vetus codex« valami XV. századbeli kézikönyv, 
bőven megrakva önkényes conjecturákkal, a legjobb esetben egy 
romlatlan, de késő korbeli codex. Lássunk egy példát, Milanóban 
három Catullcodex van, az egyik H. 46-, a másik I. 67, a harmadik 
D. 24. jelzéssel. E ipamonti » História Urbis Mediolani« czimü 
könyvében X X . 15. lelkesen kürtöli, hogy van Milanóban egy Ca
tullcodex, melyet a molfettai püspök Borromeo Frigyes bibornok-
nak ajándékozott volt, »Catullum, quem aut Poetae ipsius manu, 
aut aetate certe "dia seriptum diceret, quisquis perite faciem ductus-
que literarum aestimaret« ! s hozzá teszi »et fáma hodie illa codi-
cem inter cetera pretiosa bibliothecae sequitur«. Melyik tehát a 
három milanói codex közül ama csodakönyv? Szerencsés véletlen 
által ki tudjuk mutatni az évet, melyben ama megbecsülhetetlen kéz-
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irat Borromeo bibornok birtokába jutott. Opicelli. (Monumenta 
Bibliothecae Ambrosianae, 49. lap) megjegyzi, hogy J6'08-heai Gra-
tius, ama bibornok ügynöke Molfettába jött, s az ottani püspök, 
Piacidus Maria által szivesen fogadtatott, sőt egy Catullcodexszel 
is ajándékoztatott meg, qui (a codex) transiret in manus Frederici. 
Minthogy két milaiíói codex H. 46 és I. 67, a könyvtári jegyzék 
szerint, már 1603-ban lőn beiktatva a könyvtárba, a harmadik, 
1608-ban Milanóba érkezett csodakézirát nem lehet más, mint az, 
mely D. 24 számmal van jelölve; erről a kéziratról pedig kézzel-
foghatólag bebizonyítja a diplomatica, hogy csak 1500 körül irat' 
hatott! — Ugy vagyunk Ach. Statius régi codexével is, melyet a 
vallicelli-i könyvtárnokok jónak láttak visszavonni az irodalmi 
nyilvánosság teréről; úgy rendesen ama »régi« codexekkel is, me
lyeket az olasz commentatorok itt-ott idéznek. — A mondottak 
által igazoltnak hisszük tehát kételyünket, melyet Palmerws-nuk a 
Datanus archetyponját illető jegyzete iránt táplálunk. • . 

Függőben hagyhatjuk a fölvetett kérdést annál is inkább, 
mert a mi codexünk, mely értekezésünk tárgya, az első családhoz 
tartozik, melynek genealógiáját teljes biztossággal ismerjük. Nincs 
egyéb teendőnk, mint codexünket belső criteriumok alapján (külső 
támaszunk egy sincs) a családfa kellő helyére beiktatni. 

Az első család feje amaz elveszett Veronensis, melyet számos 
ivadéka nyomán reconstruálni nem épen nehéz dolog. Ha a jelen
téktelenebb codexeket mellőzzük, ama Veronensisből négy főcso
port ágazik k i : egyik csoportba tartoznak a Sangermanensis, Ooco-
niensis és Venetus, másikba az Ambrosianus, Laurentianus és Col-
bertinus, ismét más csoportot tesznek a Hamburgensis és Harleia-
nus, végre egjü\é tartoznak a Bononiensis, Vaticanits, Laurentia
nus 1. (v. ö. ezekről Ellis kiad. pag. X X X V I I L ff.) és nemzeti 
muzeumunk codexe. 

Codexünk 163. (Quart. Lat.) 85 hártyalevélen Catullt és 
Tibullt foglalja magában; a sorok száma majd mindvégig 26. Jelen 
alakján tisztán két kéznek írása különböztethető meg; az eredeti 
igen csinos írás majd minden javítás nélkül, meg egy XVI . szá
zadbeli correctoré; e javítások ugyanazon kéztől valók, mely a 
codex kötési levelére ezt jegyezte: »Die X V I I I . Ma i iMDXXVII I I 
praesens liber mihi donatus fűit ab M. D. Indico Juvario meo di-
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scipulo. Jac. Antonius* — és e levél belső lapjára a következő köl
teményt : 

»Piacidat? J(acolu.«) A(idonius) Ubertns «tl Veronáim ni Caiullum r. 
Jam vagus errabas despectus ii\Ovbe Catullus 

Atque taros Dominus non bene notus erat. 
Ascribas aeva, quod talia damna ministrat 

Et morti tradit corpora cuncta vorax. 
Spiritus at Domini clarus qui regnat Olympo 

Te tribuit nato, natus et ipse mihi. - . 
Nec mirum. Musas semper veneratus et arnia 

Scivit et boc potuit iam páter ipse potens 
Indicus ac natns patria vestigia servans 

Hoc idem. Dominus semper uterque micat. 
Atque micaa etiam Tu semper in őrbe Catullus 

Tantorum auxilio fultus et ipse simul. 
Ergo omnis numeros ambo fundamus ad alta 

Pro dominis tantis. Calliopeque canat. 
Regia iam mundo diífusa Juvaria Proles 

Arma simulque deas et bona cuncta colit. 
Mars faveas soboli ; Musae faveamus amantes, 

Compleat nt soboles ad sua vota dies. 

Jacobus Antonius javításai természetesen mit sem érdekelnek 
bennünket; itt csak az első kéz munkájáról szólhatunk. Mi a kö
vetkezőkben rövidség kedveért a nemzeti múzeum codexét 77-vel, 
ama közös kútfőt pedig, melyből mind tr, mind a Bononiensis (B), 
Laurentianus 1 (La,) és Vaticanus (V) folytak, x-szel jelöljük. 

Hogy n csakugyan az x-féle csoporthoz tartozik, már onnét 
is világos, hogy a 24—62. költemények helycseréje, mely e csoportot 
jellemzi, itt is megvan, még pedig'úgy, hogy 24, 10 : »Xec servnm 
tamen ille habét neque arcam« után közvetlenül 44, 2 1 : »Qui tunc 
me vocat cum maliim librum legit« következik, s így tovább egész 
a 62. költ. végéig; a 62. költ. zárversét: »Hymen 0 Hymenaee 
Hymen ades o Hymenaee« 25, 1—42, 20 követi, ezt pedig a 63. 
költ. — Codexünkben továbbá úgy mint az x csoportban a követ
kező versek is hiányzanak: 3, 4 : Passer, deliciae meae pnellae és 
61, 156—160 : »En tibi domns« stb. — Kitűnik e közösség továbbá 
még 7r-nek olvasataiból, melyek közül például ezeket idézzük: (a 
zárjel előtt az Ellis-féle kiadás szövege van) 15, 18: attractis] 
atratis x és n. — 20, 19: suppernata] superata xrr. — 22, 5 : pa-
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liínpsesto] palmiseto xn. — 23, 19: salillo] sal illó xn. — 36, 12: 
Uriosque] nriosque egyedül, xn. — 37, 5 : esse, hircos előtt csak xn. 
— 37, 13: magna lella] mala bella xn. — 37, 16 után »Ad Egna-
tum« xn. — 39, 12: Lanuvinus] Lamivinus xn. — 39, 14: puriter] 
pariter xn. — 40, 3 : ádvocatus] avocatus xn. — 41, 4 : Formiani] 
forniani xn. — 41, 6: convocate] convocare x. — 42, 4 : redditu-
ram] redituram xn. — 43, 5: decoctoris] decoctioris xn. — 44, 17: 
meum quod] meumque xn. — 45, 1: Acmen] ac men xn. — '45, 7 : 
Caesio] cessio xn. — 45, 19: auspicio] hospitio xn. — 46, 5 : ager 
uber] acer ruber xn. — 48, 1 : Mellitos] melitos xn. — 48, 6: oscu-
lationis] obsculationis xn. — 50, 8: Lucini] laceni xn. — 50, 8 : fa-
ceticisque] facetique tuique xn. — 54, 2 : Et heri] et béri xn. — 55, 
16: committe] comite xn. — 61, 21 : Floridis] floribus xn. — 6! ' 
115 : lecti-] leti xn. — 61, 167 : aureolos] aureleos xn. — 61, 205: 
remorare] rememorare xn.— 63,15: executae] excute xn. — 63, 
25 : vaga cohors] cohors vaga xn. — 63, 49: miseriter] miseritus 
xn. stb. 

Codexiink továbbá B, V és La, mellett, ezektől függetlenül 
folyt x-ből, még pedig későbben az említett kéziratoknál, mert 
7r-nek számos oly olvasata van, melyek ellentétben állnak B, V és 
Lax összhangzó tanúságával s egyebeknek nem vehetők, mint az 
x-szöveg többé-kevésbé sikerült javításainak. Hasonlítsuk össze pl. 
a következő helyeket: 4, 20: vocare x, vocante n. — 4, 23 : amaret 
x, amare n. — 8, 9 : impote x, impotens n. — 9, 2 : Antistas x, An-
tistes 57. — 11, 11 : horribiles ultimosque x, horribiles vultu moxque 
n. — 11, 23 : ultimi x, vulturni n. — 12, 12: extimatione x, estima-
tione n. — 16, 1 : dedicabo x, pedicabo n. — 16, 8: sint x, sünt n. 
— 20, 22: quid sit x, qui sit n. — 22, 2 1 : manticaex, manticam n. 
— 23, 8: concoquitis x, cum coquitis n. — 29, 19: amni x, amnis 
n. — 29, 20: timet x, timent n. 32, 1: ipsithila x, ipsicilla n. — 
36, 15: hadrie x, hailrieque n. — 36, 12: id alium x, idalium n. — 
36, 13 : gnidum x, gnidumque n. — 36, 19: turris x, thuris n. — 
39, 11 : et truscus x, etruscus n. — 39, 20; deus x, dens n, endecha 
sillabi x, endecasyllabi n. — 44, 13 : gravedo, tuscis x, gravido tus-
sis n. — 45, 13: septi mille x, septimille n. — 60, 3 : tectra x, tetra 
n. — 63, 56 : acte x, apte n. — 64, 4 : leti x, lecti n. stb. 

Hogy ezen, részben ügyes emendatiókat nem n. másolójának 
köszönjük, kiviláglik részint néhány hiba minőségéből, melyek 
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egyedül 7?-ben találhatók, (p. o. 111, 1: vivero e helyett vivere ; 
63 : De Berecinthia et atni ; 64: Argonaythia e helyett Argoriau-
tia stb.) részint számos hiba természetéből, melyeket n híven átvett 
x-ből, ami egy a fölebb kimutatott emendatiókra képes másolónál 
nem egykönnyen eshetett volna meg (61, 167 : aureleos pedes e he
lyett aureolos pedes stb.), részint végre j7-nek oly olvasataiból, me
lyek világosan nem egyebek, mint már megtett javításoknak újból 
elfcrdítései (pl. 64, 28, x-ben e hiba volt neptine (B, V, L a t ) : ez 
későbben helyesen neptunine-re corrigáltatott; n a correctio -nyo
mán hibásan ezt irja: neptuni ne.) 

E szerint 7r-nek azon olvasatai, melyek x szövegével szemközt 
javításoknak tekintendők, n mintájában, x-ben is már megvoltak; 
világos tehát, hogy x szövege tudós olasz humanisták által a ké
sőbbi időkben meglehetős terjedelemben javítgattatott, még pedig 
csak akkor, midőn B, V és La! x-ből már le voltak másolva, mert 
különben lehetetlen volna képzelni, hogy ezen kéziratok oly sok s 
részben jeles emendatiót oly következetesen ignoráltak volna. Mint
hogy pedig a Bononiensis 1411-ben Íratott, (v. ö. Ellis ed. pag. 
XXXVII I . ) a Laurentianus. mint ki lehet mutatni, még ifjabb 
amannál, ennélfogva n csak jóval 1411 után másoltathatott x-ből. 
(A codex jelzése, Jankovich M. kezétől, azt mondja: »Cod. ms. 
seculiXllI . !) 

Ki tudjuk továbbá még mutatni, hogy a tudós olaszok, kik x 
szövegét javítgatták, e dologban nem mindenütt saját éles elméjük 
által vezéreltetének, hanem hogy kútfőik közt oly példány is volt, 
mely a Catull-kéziratok második családjához tartozott, azon csa
ládhoz, melyből a sokkal ifjabb Datanus, Riccardianus s mások 
valók. Egyes olvasatokra ily dologban nagy súlyt nem akarunk 
fektetni (pl. hogy 93. 2 nec si ore-ből D és 7r-ben nec si orem olvas
ható, hogy 95, 9 a többi kéziratokban általános hézag D és ?r-ben 
összhangzólag lahoris által van kitöltve, hogy D és ?r-ben egyaránt 
10, 18: unquam 101 (65), 14: Daunias, és ithelei, 109,1: amorem, 
110, 8: totó, 116, 7 : evitamus stb. olvasható). Állításunkat megbíz
hatóbb érvek támogatják. A 65. költemény 9-dik verse valamennyi 
többi kéziratban kiesett, csakaDatanus és n adják e verset: »Allo-
quar audiero nunquam tua (tua után D-ben hézag, 77-ben: dicta) 
loquentem.« A 68. b költeményben x-ben is hiányzott vala a 47. 
vers; D és n azt egyenlően így pótolják-: *Omnibus et triviis vulge-
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tur fabula passim.* A 81. költeménytől kezdve a kéziratok második 
családja a költemények beosztásában eltér az elsőtől: n. e tekintet
ben híven a második családdal egyezik meg. I t t 5T-nek beosztását s 
feliratait közöljük, melyek a kritikai készlettel összehasonlítandók. 
A 81. költemény előtt 7?-ben sorköz van és ezen fölirat: »Ad Les-
biam«. — 82 előtt sorköz és : »Ad Quintium«. — 83 előtt sorköz és : 
»Ad Mullum*. — 86 előtt sorköz és : »Ad Gellium«. — 88 előtt sor-
köz és: »Ad Gellium«. — 95, 4, sr-ben is sorköz van. — 97 előtt sor
köz és : »In Emilinm«. — 96 előtt sorköz és : Ad Calvum. — 97 előtt 
sorköz és: In Emiiram. — 99 előtt sorköz és: Ad Mellitum. — 102 
előtt sorköz és : »Ad Coruelium«. — 103 előtt sorköz és : Ad sodalem 
suum. 104 és 106 előtt sorköz felirat nélkül. — 107 előtt sorköz 
és: Ad Lesbiam. — 108 előtt sorköz felirat nélkül: — 109 előtt 
sorköz és: Ad Lesbiam. — 110 és 111 előtt sorköz és: Ad An-
tilenam. — 113 előtt sorköz fölirat nélkül; — 114 előtt sorköz és: 
In Eirmianuni. 115 előtt sorköz felirat nélkül; végre 116 előtt sor
köz e felirattal: »Ad Gellium«. . • 

Vé gig tekintvén azt, amit e codexünkről mondottunk, látjuk, 
hogy annak csak másodrangú, hitelesitő, vagyis az x-féle szöveg 
megállapítására segítő szerepe van a kritikában; de épen ezen 
x-féle csoportnak*) oly érdekes különösségei vannak, hogy a kri
tika ez új hitelesítő segédeszközt igen szívesen veendi. Tekintsünk 
egy példát. A 24.—62. költemény helycseréje, mely B, V, Lfti-ra 
nézve jellemző, n által is oly pontosan van kimutatva, hogy e hely
cserét x-ben is okvetlenül kell föltételezni. Ezen összhangzó tanú
ság egy érdekes körülmény kipuhatolására segit, t. i. annak meg. 
határozására, hogy hány sort foglalt a Veronensis minden lapon 
Eddig e kérdéssel, melylyel maga Lachmann s utána több neveze
tes philologus foglalkozott, nincsenek tisztában; még Ellis is, ki 
x-et különben helyesen közvetlenül a Veronensisból származtatja, 
kiadásának X X X I I I . lapján ezt mondja: »Quot versus singulae 
paginae habuerint libri eius, qui ineunte seculo XIV. Veronám 
reductus est, nescitur; fortasse 33, quem numerum habét Sanger-
manensis«. — Mi más eredményre jutottunk. 

Azt, hogy x, B, V, Laj és n kútfeje, egyenesen a Veronen-

*) Mely számos helyen hívebben adja a Veronensis olvasatait magánál a 
Sangermanensisnél is. 
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sisból másoltatott, itt nem szükséges bizonyítgatni; az elismert 
tény. (v. ö. az Ellis által összeállított családfát.) Tény továbbá az, 
hogy a 24.—62. költ. elhelyezése x-ben csak olyan leheteít, a mi
lyennek most sr-ben, V és B-ben olvasható. E sajátságos ferde el
helyezés csak onnét lehet, hogy a Veronensisböl »(mely x Íratásakor 
már meglehetős rongált állapotban volt,) egy csomó levél kiesvén, 
valami járatlan ember által nem azon helyre, a hová tartozott, ha
nem néhány levéllel kellő helye előtt, iktattatott be.*) Ezen analóg 
esetek által eléggé igazolt föltevésből egyszerű számvetés utján'le
hozzuk, hogy a Veronensis (legalább a codex e részében) sorszáma 
laponkint 30, itt-ott 31 volt. 

Összevetvén ugyanis a kritikai adatokat, látjuk, hogy 1) a 
helyéről elkerült rész (carm. 44, 21—62 végéig) a Veronensisben 
47 7 sorból állott; (az egyes költemények közt, mint tudjuk, egy 
sornyi hézag volt, mely az illető felirat által volt kitöltve; carm. 
61, 145 (138) pedig a Veronensisben is hiányzott); a Veronensis
ben már egyedül csak a 61. költemény volt két hasábban irva ; 
minthogy a 61. költemény (felirat nélkül) 226 sorból áll, felét, 
113-at a főösszegből levonván, marad 364 felosztandó sor. 2) Azon 
rész, (25, 1—44, 20) mely a hibás elhelyezés által az x-féle cso
portban most a vele összefüggő előzményektől elkülönítve olvasta-
tik, a Veronensisben 302 sorból állott. Jelöljük rövidség kedvéért 
azon részt, mely hibásan elül áll (44, 21—-62) /í-val, a másikat (25, 
1—44, 20) a-val; világos, hogy mind /?, mind pedig « sorösszegét 
páros számú lapokra kell fölosztanunk, mert levelek helytelen beik
tatásáról van szó; így egyszerű osztás mutatja, hogy ,tf-nak 364 
sora 6 levél vagy 12 lapra oszlik, hogy minden lapon 30 sor, kö
zülök 4 lapon pedig 31 sor volt; az «-val jelölt rész 302 sora pedig 
5 levél vagy 10 lapra oszlik, laponkint 30 (csak 2 lapon 31) 
sor volt. 

Önkényesnek itt csak azon állításunk látszhatik, miszerint a 
Veronensisben egyedül a 61. költemény volt kéthasábú; tételünk 
támogatására azt hozzuk föl, hogy kivételképen e költemény bir 
oly rövid sorokkal, miszerint a kéthasábban irásra elég indok 

*) Hogy x irója nem birt annyi tájékozottsággal, miszerint ama vastag 
tévedésen fönakadhatott volna, kiviláglik az általa készített szöveg számos 
értelmetlenségéből. 
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volt; analóg esetet látunk ama Prudentius codexnél, melyet Ellis 
(kiad. XXV. lapján, a jegyzetben) említ; e codex (sec. VII . vagy 
VIII .) szintén csak a rövid sorú helyeken kéthasábú; legdöntőbb 
érvünk azonban a számvetés, mert ha elvetjük e feltételt, nincs oly 
közép sorszám, mely által mind /?, mind « sorszáma páros számú 
lapokra volna osztható. Más körülménynek pedig, mint a levelek 
hibás elhelyezésének , az említett költemények helycseréjét nem 
fogja tulajdonítani senki, aki ily kézirat tani különösségeket más 
alkalommal szerzett gyakorlatból tud megitélni. 

Hogy kicsinyesnek ne mondja senki ezen kutatást, mely egy 
a X. században irt s ismét elveszett codex sorszámait nyomozza^ 
arra kell emlékeztetnünk, miszerint ezen szám meghatározása 
eléggé fontos eredményre vezet. Ha ismerjük a sorok elhelyezését 
azon codexben, mely a Catullkritikában szükségképen alapúi vé
tetik, s összevetjük a palaeographiai tapasztalásnak azon számta
lanszor bizonyított adatát, hogy többnyire s legkönnyebben a lapok 
legfelső vagy legalsó sorai szoktak ki ejtetni a másolók hanyagsága 
által, biztos kritériummal birunk azon conjecturákra nézve, melyek 
a valószinü vagy kevésbé valószínű sorhézagok megállapítása körül 
forognak. A részleteknek kimutatása s szövegkritikai értékesítése 
jelen kézirattani ismertetésemnek föladatán kivül fekszik. 

B u d a p e s t e n 1874-ben. 

Dr. Ring Mihály. 


