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A disszertáció technikai előkészítése, legépelése a sok 

idegen nyelvű szövegrész miatt hosszabb időt vett igénybe. A 

kéziratot 1969 nyár végén lezártam. Az azóta Szegeden elérhe-

tővé vált szakirodalomra igy irásom ne m  lehetett tekintettel; 

vonatkozik ez egyebek mellett a következő aüre:L.Várady,D a s 

letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476),Bp. 1969. 

A latin textushoz tartozó szövegkritikai apparátus gépirás-

sal tetszetősen a szöveg alá nem kerülhetett. Ezt az összeálli-

tást mellékletként csatolom;igy a disszertá'oió olvasója kényel-

metlen lapozgatás nélkül a latin szöveggel együtt használhatja.  

Ugyancsak mellékletként adom Iderobaudesszel kapcsolatos 

már megjelent illetőleg megjelenés előtt álló belföldi és kül- 

földi közleményeim e,y—egy példányát különlenyomatban, kefelevo-

natban illetőleg'a nyomtatás alatt 6116 kézirat másolata formá-

jában. 
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ELETRAJZI 	ADATOK 

S zárll]a z áela 

A rendelkezésünkre illő  források alapján biztosan nem dönt-
, 

hotő el vajon reksnságbas állt—e Merebaudea, az iró a 4. század 

végén fontos szerepet játszó azenes nevű hadvezérrel és államfé r-

fival, aki rajna—vidéki gerriín, közelebbről frank azármaziau volt, 

s háremszer viselte a censuli hivatalt /377, 383, 388/. 1  Egy Aux 

Aegypti—n.ek ié ez volt a neve 384—ben. 2  Hegy költőnk a Flavius 3  

nevet viselte, ebből származására venatkozóia nem vonhatunk le 

következtetést. Ez aszó ugyanis a késői.cesáazárkerbam inkább ran- 

get jelez esommint családi hevatartezást. 4  Az azonban alig lehet 

kétséges, hegy családja valamilyen ágon germán eredetű volt, még 

ha az 5. századra tökéletesek remanizálódett is. Másképpen a jel-

legzetesen germán képzésü Morebaudes név aligha magyarázható. 5  

Sidonius Apellináris /Carm. IX. 297-298,/ tanulsága szerint 

költőnk Hiapániából6  szi.rmazett, arcnak is déli feléből. Beatica 

previaciából, ha az erre mutató költői kifejezést szó szerint kell 

értelmeznünk: 

"Bastia qui, patrium semol reliquens 

undesae petit sitim Ravennae." 

Családjának volt azonban talon Galliában is birtoka. Treyes kö-

zelében. Itt ugyanis egy hagiegraf ikus irás /Vita S. Leeais/ sze-

rint, amelynek töredékeit Nicolas Cammusat 7  a 17. század elején 

még olvasta, egy "Merebaudus" nevü patricius földeket ademáayo-

zett Mantaniacum helység kelosterának s az ademányezíst utóbb 

Clovis megerősitette. Feltételezhető, hegy az ademányszó Merebau- 



desael, az iróval volt az®nos, 8  akiaek patriciusi rangjáról lej- 

jebb ,lesz szó. 

Feltételezhető, hegy kiváló ira .delmi müveltségét, elvasett-

ságát, amelyről  irásmüvei tanusksdnak s amelyet kortársai is ki-

emelnek, 9  Baetica fővárosának, Sevillának /Hispalis/ köszönheti. 

Hiszen itt rendkivül mély gyökerü, a barbár inváziók karában is 

tovább élő rimai iskolakultura volt etthei, aligha véletlen ugyan-

is, hegy az antik római irodalom utó.lsó jelentős képviselője,Isi-

derus éppen ebben a városbasa élt és alkotott. Alapem iskolíztatá- 

sát gazdagsága is elősegitette. Bizoayemra vehető ugyanis, hegy 

az előkelő származás, 11  amelyet a források emlegetnek egyben csa-

ládjának jómóduságát is jelentette. Valamivel többet is mondhat-

nánk talám gyermekkari tanulmányairól, ha a feliratnak, 11  amely 

valószinüleg sírversét őrzi, az első sarai Rem lennélek annyira 

csonkultak. 

A kezdetek. 

Pentesaa Bem tudjuk, mikor került el szülőföldjéről, His-

pá.niából a császári székvárosba Merebaudes. Sidonius Apellikaris 

/c ..I . 277as./ hárem költőről szól, akik szüleinek voltak kertár-

mai m akikuek utjai, ha nem előbb 432-ben biztosan elváltak egy-

mástól. Az egyik, aévszerint nem ismert poéta Benifatiusaak 12  és 

vejének, Sebastianusna k a hivéül szegődött. A másik kettő Quin-

tianus és Merebaudes ezzel szemben Aetiushoz csatlakozott, aki 

432-ben Benifatiussal mérkőzött pelgárháboruban a főparancsnoki 

rangért13 ' majd valamivel Benifatius halála után, 433-ban Sebas-

tianust kényszeritette hun segédcsapatekkal Itáliából való menekü-

lésre és hesszu kalandos bujdosásra, 14  ezzel több mint két évti- 

zedre ő lett a nyugatrómai birodalom leghatalmasabb embere. 



Merebaudes prózai panegyricusának /frg. II. A 1-7/ és szeberfeli-

ratársak /CIL VI 1724 = as 2950 18-20/ szavai alapján fel  s zok-

ták tételezail5 , hogy a költő Astiust elnő c®nsulsága alkalméból 

panegyricusszal ünnepelte s ez a Bsnifativaszal való vóalságss 

összeütközés esztendejének /432/ egy elyan időpontjában történt, 

amidőn Aotius éppen távol volt Ravennát61 16 , ott ellenlábasai be-

folyása érvényesülhetett s igy az ő érdemeinek magasztalása a 

hüség különös jelének számitett. 17  

Ha ez az utóbbi feltevés helytálló, akkor elsősorban ezért 

a 432. évi dicsőitő iráaért részesült abban a megtiszteltetésben, 

hegy óreszobrát Róma városa a két császárral egyetértésbe*- a Fo-

rum Traiani-m állittatta fe1. 18  A 435 jul. 30-i kaltü felirat, 

amelyet a szobor talapzatára véstek, ránk maradt. 19 Ebből kitet-

szik, hegy Merebaudes nemcsak szónoki, illetőleg iredalmi,hanem 

katonai sikereket is elért. Ugy látszik, az Alpokban vezetett 

hadmüveleteket. Hegy kik ellen, erről a felirat nem szól. E.A. 

Thompsen20  feltételezi, hegy bagaúdákkal állott szemben, akiknek 

korábbi alpesi fellépéséről szól egyik forrásunk, 21  s akik eliela . 

később Hispániában, biztosan  tudjuk, harcolt a költő. 22  A feli-

rat kezdő sora azt is mutatja, hegy Merebaudes 435-ben már "vir 

spectabilis" és a császári censisterium tagja. A prózai panegyri-

cus 23  pedig római sersátorságát emliti a szeberéllitás megtisztel-

tetése előtt, majd ezt követően, 24( a keletrómai császár a legma-

gas4bb rangra emelte /"ad henoris maximi nemen... evoxit"/ 

Ez utóbbi szavakat a kutatók egy része censulságra értette 25 . 

Ám a névadó ceasulek listáján nem szerepel Merebaudes 26  és con-

sul suffectusok kinevezése a késői császárkarban már nem'velt 

szokáses.27 



Igy azekaak lesz igazuk, akik arra geidelaa k, hegy Merebaudes 

a bizáaci udvartól a patricius cimet kapta meg 28. Kérdss,hogy 

összefüggött-e ezzel a kitüntetéssel a költőnek az a balkáni uta-

zása, amelyre prózai paaegyricusáaak két helye utal. Az egyik eze-

riat Saies ibaR /frg.II B 7/, a másik s zeriat Thrác iában /frg.II 

A 22/ f+' dult meg Merebaudes 29 . 

Az udvari költő.  

Csak fel tevés , hegy III. Valeat iaiaaus és Eudexia 437. évi 

esküvőjére s első leknyuk születésére költeményt iet velma Mere-

baudes30. A prózai pamegyricust Aetius misedik, 437. évi consui-

ságával hozzák ujabba.a kapcsolatba a kutatók. Am elképzelhető, 
hegy ez  a szónoklat pár évvel később íródott a Galliában harco-

ló /437-9/ vagy az ensaa viaszatérő /440/ Aetius dicsőitésére. 31  

Ami valósziaüleg egy alkalomra szóló és összetartozó carm. I-II 

keletkezési idejét illeti, a terminus a quo 439 aug. 6. Alighanem 

a császári házaspár első gyermekétek, Eudeciáaak a keresztelőjét 

üaaepli itt az udvari költő. 32  440-441 telén pedig a miadeaható 

geaeraliss imus , Aet ius kisebbik fiának, Gaudeatiusaak egy éves 

születéssapjára ir alkalmi költeméayt. 33  A csáezárlisy kereszte-

lőjét a ravemsai udvar, a kis Gaude*tius születés.aapját az évez-

redes multu Róma miliőjébe ágyazva énekli meg Merebaudes. Taá:t 

ekkortájt foglalja verebe egy előkelő kortársa diszkertjéaek a lei-

rását is: a park tulajde.aesa valósziaüleg a 438. esztendő ceAsu-

laá Aaicius Acilius Glabrie Faus tus vei6. 34  

Az uralkodó ház, a aagyhatalmu Aotium s a későrómai arisztek:- 

rácia avatott dicsőitője, aki egyben a ranglétrás is elyaa magas- 



ra emelkedett, előkelő feleséget kaput: hispániai henfitársá- 

nak, Asturiusnak /a 449. év leendő ccnsuláraak/ a leáayát. 35  Apó-
•1 	 u 

sa 441-ben kiemelkedő fomtosságu katonai parancsnokságot nyert 

el: dug utriusque militiae lett a igy vezetett irtóhadjáratet 

Tarracenensis bagaudái ellen36 . Miután a szvévek az ösezes többi 

hispániai tartományt egészben vagy javarészben elragadták a bi-

redalomtó137 , az egyetlen még római közigazgatás alatt álló pro-

vinciának a pacifikálása életbevágó kérdéssé vált a ravecnai ud-

var .számára. 

Karrierjének csúcspontja  és vége.  

Apósától 443-ban a hispániai kommandót költőnk veszi át. t 

az, aki a Pireneusok lejtőjén, Aracelli városánál a még mezg€iló-

dó bagaudák erejét megtöri38 '. A kutatók egy része /LOt,Sundwall/ 

Aaturius és Merebaudes katonai hatáskörét a magister militiae 

per Galliás rangjával azonositja3 9. Mások /pl. E.Stein,Palanque/ 

ugy vélik, hegy a két férfi magister militum praesentalisként kap-

ta feladatul a rendteremtést Hispániában. Ennél is valószinübb 

azonban A.H.M. Jones 41 elgondolása, aki szerint a hispániai csa-

patek parancsnokának a katonai rangját felemelte a kormányzat, 

comes Hispaniarum helyett magister utriusque mlitiae lett a ve-

zénylő generális cime és rangja a 440--es években. 	. 

Mindketten jelentős birtokokkal rendelkezhettek szülőföldjükön 

Hispániában a igy személyesen is érdekelve lehettek az ottani 

dolgozó osztálysk felkelésének megfékezésében, a birodalom társa-

dalmi rendjének a helyreállitásában. 

Nem sokáig maradt azonban Merebaudes a hi*páriai hadsereg é-

lén. Még 443wban egy császári rendelet Rómába szólitetta. Vetély- 
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társainak i*trikálása eredményezte visszahivását42 . V.A.Sirage43  

feltételezi, hegy az udvar és Aotius között lappaggó feszültség, 

elleltét volt .8 Merebaudest mint a generalisszimusz bizalmas hi-

vőt állitot ta félre az udvari párt. 

446-bam Aetius harmadizben censul,, Ezt az eseményt ünnepli 

Merobaudes verses pa*egyricusa. 44  Ennek ránkmaradt részleteiben 

igen sok szó esik Aotius galliai háberuiról. Felmerült a gond o-

lat, nem vstt-e részt ezek valamelyikében személyesen is a költő. 

Nem harcolt-e esetleg itt is, mint Hispániában, a hagaudák el-

len?45  

Rendelkezésünkre álló forrás mem szól Merebaudes 446 utáni 

sorsáról. Sidenius 46  a 460-as években már mintegy letünt költő-

nemzedék tagját emlegeti. Rómában egy kettétört márványtábla47  

talán költőnk sirköve volt e gykor:48  legalább is a "/car/mire" 

és a "Flavius Merebaudes orator" szavak az erősen megcsonkult 

fel irat®x ezt teszik valószinüvé. Ha a sirvers utolsó diszti-

chonját Buecheler helyesen egészitette ki, akkor felesége mege-

lőzte az elhunytat a halálban. Más verssorok pedig ugyancsak 

Buecheler egészem bizo$ytalan konjukturái szerint arról valla-

nának, hegy gyermekek vesztét is siratta Merebaudes. 

Utóélete. 

A közvetlen utókor, mint Aotiusra, az utolsó rómaira, ty 

udvari költőjére Merobaudesre is élénken emlékezett. Mutatja azt 

a következő nemzedék legnagyobb irójáia k, Sidonius Apollimarisnak 

többször idézett visszapillantása az éreszeborral kitüntetett 

poétára49 . De mutatják ezt az iró töredékeit őrző palimpsestus . 

lapok is, amelyek egy még az V.században vagy röviddel 500 után 



készült Merebaudes,kiadás maradványait őrzik. 50  

A klasszikus pogány irodalom hagyományait követő panegyricu-

sok ós alkalmi költemények azonban a keresztény középkorban, ugy 

látszik, nem sokáig találtak érdeklődő olvasókra. A VIII. századi 

irnok már levakarta a marobaudesi müveket az értékes, finom perga-

menlapokról, hogy azokat /más hasonló módon megtisztitott lapok-

kal egyetemben/ ABC-rendes latin szószedetek iróanyagául használ-

ja fel. Csak egy kifejezetten vallásos tárgyu költemény, a "De 

Christe" maradt fenn épen az egész középkoren át Merobaudestől. 

Ennet kéziratai a XVI. században még a humanisták rendelkezésére á 

állottak. /Igaz persze, hogy egyes kódexekben, ugy látszik, Clau-

dianus .neve alá került Merobaudesnek ez az alkotása./ 1  Nem a köl-

tő, hanem a buzgó keresztény egyházgazdagitó "Merobaudus Patrici-

us" elmösódott alakja élt Szent Romanus reimsi érsek illetőleg . 

` Szent Leo apát hágiografikus életrajzában. 5  Ennek a hagyomány-

nak az alapja I. Clovis egy oklevele .lehetett, amelyben megerősi- ' 

tette költőnk birtokadományozását egy Troyes közelében épült ko-

lostor javára. 53  

A modern tudomány Merobaudes-képének a kialakitásában az 

első lépést a XVII. században J.Sirmond élesszemü felismerése je-

lentette, miszerint a Sidonius Apollinaris carm. IX. 296-301 so-

raiban név nélkül emlitette költő a Hydatius krónikájában Szerep-

lő Merobaudesszel azonos. 54 A második lépés az volt, amidőn a Si-

doniustól és Hydatiustól egyaránt emlegetett ércszobor talapzatá-

nak a felirata 1813. április 30-án előkerült a Forum Traiani rom-

jai között. 15  Ám igazában csak akkor lépett ki az évezredes fele-

dés homályából a költő, amidőn .1823-ban B.G.ffiebuhr Sankt Gallen 

kolostori könyvtárának hires palimpsestus kódexében felfedezte 
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is felismerte a költő é .letmüvéaek elég kiadós maradványait: több  

mint 300  rézbe ép, részben elég jól kiegészithető verssort is  

egy prózai paaegyricus hosszabb részleteit. 56  Ebben az ünnepi be-  

azédbea a szerző személyesen emlékszik  meg a Forum Traiaai-a fel- 
¢: 

illitott ércazgbrárói. ~`~  
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MEROBAUDES MÜVEINEK BAGYOMANY0TÁSA. A SATIKTGALTRNI 

"REX  PALIPQPSESTORUM" 

A sanktgaileni kódex, a "rex palimpsestorum"  

A szent galleni kelostori könyvtár 908 számu pergamen kódexe 

412 oldalas. A lapok magassága 20,5, szélessége .13,5 cm. 58  A VIII. 

században iródott. Kivo.aatokat tartalmaz Isidorur:, Gregarius és 

Augustinus egyházi irásaiból; egy 52 tételes büxfelsorolás áll 

benne; olvasható lapjain. a "Teca monach®rum" cimen ismert korai 

középkori szöveg; a ?5-412 oldalakat pedig egy megcsonkult és 

öt épen maradt alfabetikus Vocabulariu.a Latinum /magyarázates 

szó- és kifejezésjegyzék/ tölti meg. 5 ' 

A VIII. századi irnok uj pergamenlapek mellett tiz régebbi 

kódex lapjait használta.iróanyagul. Ezekről a korábbi szöveget 

lemosták .illetőleg ,levakarták. /Nóhány lap nem is másodszar,ha- 

• nem harmadszor került felhasználásra: mar a VIII.században letö-

rölt szöveg is palimpsestuson iródott'./ 

Az ujrafelhaszmálás előtt a következő müvek kéziratába tar-

toztak a sankt gal.leni kódex egyes lapjai: 1. egy VI. századi 

"Corpus (idei catholicae"; egy milánói liturgiakönyv a VII.szá-

zadból, amely a következő két VI.századi szöveg letörölt lapjai-

ra iródott: 2. egy "Psalterium vetus" és . Szent Pál leveleinek 

gyűjteménye: 4. "Exhertatioxes matutinales et coileotiones" /VI-

VII századi; 1. VII. századi "Missa catechumerorum"; 6. Mer®bau-

des művei; 	a "Sortea Samgallenses" VI-VII századi kéz irásá- 

val; 8. Vegetius "Mulomedicina" /VI-VII.század/; 2. Iumilius 
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Africanus, Ins ti tufa regularia divinae legis /VII-VIII. s zázad/; 

10. Ambroeius, Expositio evangelii secumdum Lucam /V 0: század/. 60  

Amit Merobaudes irásaiból ismerünk, a De Christo kivételé-

vel mind ebben a páratlanul változatos tartalmu ujra irt kódex-

ben, ahogy emlegetni szokták, a "rex pal.impsestorum"-ban maradt 

fenn. E kézirat jellegéről tájékoztat a facsimile, amelyet G.Zan- 

gemeister és W. Wattenbach adnak. 

A Merobaudes-töredékeket tartalmazó lapok.  

A kódexben a mai számozás szerint a 255-262, 267-74-oldalak 61  

tartalmaznak Merobaudes részleteket. Ezeket egy V. századi kéz 

irta szép unciális betükke1; 6  tehát a kiadás még magának az iró-

nak a századából való volt. Az V. századi szöveg levakarása után 

a VIII. századi irnok egy Vocabularium Latinum részeit vezette 

a lapokra. A kérdéses oldalak az egykori Merob.audes kéziratban 

nem  a jelenlegi elrendezésben állottak. A 257-8, 271-2 számuak 

kivételével a beirás is megforditva történt rajtuk a korábbi fel-

használáskor /a lapok jelenlegi felső széle alulra esett/. A 

szóban forgó oldalak négy lappárt/ivet/ tesznek ki /fol.l=pp. 

255-6, 273-4;fol.2=pp. 257-8, 271-2; fol.3=pp. 259-260, 269-70; 

fol.4=pp. 261-2, 267-8/. 

A 269 lap bal felső sarkán /ami a Merobaudes-kéziratban 

a jobb alsónak felelt meg/ a VIII számjegy azt mutatja, hogy itt 

volt a VIII. quaternio vége. Fol 3 tehát a VIII. quaternio kül-

ső ivét alkotta s az oldalak sorrendje ez volt: 260, 259, 270, 

269. A 2?3-4 lapon a régi hajtás az uj hajtástól 2 cm-nyire fi-

gyelhető meg s azt mutatja, hogy a régi kódexben fol. 1 oldalai- 
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&ak a serrendje a következő volt:256, 255, 274, 273. A  274-3 

oldalak®k á0.16 prózai szöveg a 270-269 oldalak prózájáh®z,.a 

256 oldal elején álló pentameter a 260-59 oldalak distichomes 

költeményeihez csatlakozhatott. Igy valószinü, hogy fel. 1 a 

VIII. qua ter&ió' a k a második  ivét alko t ta. "' s' A VIII. qua ternie 

sémáját az alábbi rajz szemlélteti. 

A 257 lapon egy hexameteres dicsőitő költemény prózában 

irt praefatioja végződik s kezdődik maga a paaegyricus, B.G. 

Niebuhr és Fr. Vollmer feltételezi, hegy a kérdéses irás egész 

quater&i®t elérő illetőleg meghaladő terjedelmü volt s hogy an-

nak a kezdete a quatermio első lapjára esett. Ilyem formóR 

2 oldalainak a serrendje szeri&tük: 257,258, 271,272. Fel. 4 a- 

kár csak fok.. 2 csupa hexameteres serekat tartalmaz, és a szöveg-

részek mendazn.ivalója paaegyricusra vall /a 262 oldal®n Aetius 

&eve is olvasható magasztaló szövegösszefüggésbe ágyazva/. Ig <y 

azt is valósziaünek látta a két kiadó, hegy ezen az iven ugya&an& 

znak a dicsőitő költeméxy.ek a részletei állaznak, mist a fel. 2-én. 

Végül az egyes lapok tartalmát és az egész paaegyricus lehetsé-

ges szerkezeti felépitését mérlegelve a következőképpezn képzelték 

el a quaterniót Niebuhr és Vollmer .65  

VIII. goat e i'nio 
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A fentinél jobb elgondolást a rendelkezésre álló anyag természeté-

ből kifolyóan nem adhatunk: Megtartjuk tehát ebben a kiadásban is 

az egyes szövegrészek hagyományos, megszokott egymásutánját és 

sorszámozását. Erősen haggsulyozni kell azonban, hogy mindez me- 4 

rő feltevés. Nem biztos, hogy a 2, és a 4, iv egyazon quater.aióba 6s' 

s egyazon panegyricusba tartozott, Nem tekinthető teljesen biztos-

nak még az sem, hogy az egy iven olvasható lapok /257-58, és 27.1-

72 illetőleg 268-7  és 262-1/ egyazon költemény részét képezték. 

• Ehhez képest a történész a többi lapokon olvasható adatokat nem 

tekintheti'bizonyosan 442 után /Aetius 446-os consulsága ünneplé-

sére / leirottaknak azért, mert a 257-8 lapokon álló szöveg maga 

bizonyosan a 442 évi vandál-római szerződés után iródott. 

A 2 iv  alját a pergamen tmjrafelhasználása előtt  levágták. 

Ezért hiányozhat ma a 272 lapról a quaternio száma még akkor is, 

ha /mint ezt Vollmer és Niebuhr feltételezik/ valójában ez-volt 

a quaternio külső ive. 6  Mindenesetre Claudianus és Sidonius 
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Apo.11inaris müveinek corpusában a hosszabb költemények, panegy-

ricusok megelőzik a kisebb verseket. Igy szinte bizoiyoara vehe-

tő, hogy a 2. és 4. iv panegyricus-töredékek Merobaudesnél is a 

kisebb verseket tartalmazó VIII. quaternio előtt állottak. j'set-

leg a VI. quaternióba tartozott a 2. és a 4.  iv./  Pusztán a ha-

gyományos sorrendhez való ragaszkodás indoOlja tehát, ha azt, 

amit panegyricus II vagy verses panegyricus néven szoktunk idézni, 

nem a töredékek élén közöljék, hanem a panegyricus I cimen em-

legetett prózai panegyricus után. 

Az eredeti Merobaudes -kódex lapjai kb. 16 cm szélesek, 

26 cm magasak voltak. W Igy magasságukból 5,5-6 cm-t, szélességük- 

ből 2,5-3 cm-t kellett levágni a VIII. századi ujrafelhasználás-

alkalmával. 7IL Ennek következbóben az 1., 3. és 4. ivek felső 

szélén, a 2. iv alsó szélén és a 259 -60, 267-74-oldalak külső 

szegélyén a Merobaudes-szöveg megcsonkult. Az uj hajtásnak a ré-

gi hajtástól való eltérése miatt a 256 oldal sorainak az eleje 

a 2?3 oldalon, a 257 oldal sorainak az eleje a 272 oldalon, a 

262 oldal sorainak az eleje a 267 oldalon áll ma; ugyanugy a 

258 oldal servégei a 271 oldalra, a 261 oldal sorvégei pedig a 

268 oldalra nyulasak át. 72  

A pa.limpsestus lapok kibetüzése  

Amidőn I.v. Arx észrevette, hogy a palimpsestus lapokon egy 

addig ismeretlen antik szerző müve áll, és B.G.Niebuhr 1823-ban 

a kibetüzésbe fogott 73, ezt nagy mértékben megkönnyitette, hogy 

a kézirat ivei nem voltak szorosan egybe kötve, könnyen azét vá-

laszthatók s egész felületükön fénnyel átvilágithatók voltak. 
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Utóbb a kódex szilárd kö téa t kapott. Azóta a carm. IV 1-22 so-

rok harmadik illetőleg negyedik betüit, továbbá paneg. II  27-49 

sorok hátulról számitott második illetőleg harmadik betűit a kö-

tés eredményeképpen szorosan hozzájuk tapadó belső ivek eltakar-

ják. E betükről kizárólag Niebuhr kiadása tájékoztat. ?4' 

Arx s aztán  Niebuhr vegyszerekkel tették a .nehezen olvasha-

tó szövegrészeket olvashatóbbá. 75  Ismeretes azonban, hogy az i-

lyen szerek hatására utóbb az irás .nyoma elhalványul vagy éppen 

teljességgel el tűnik". Innen van elsősorban, hogy több hely t . a-

zok, akik később a szöveg kibetüzésére vállalkoztak /Buecheler 

és Vollmer/,, már minden erőfeszitésük ellenére is jóval keveseb-

bet fedezhettek fel a pa:limpses tuslapokon, ment amennyit Niebuhr 

még ott látott. 75 Ezeken a helyeken szintén egyedül az editor 

princeps tanuságára támaszkodik a szöveg ujrakiadója. ?  

1875 nyarán F. Buecheler vetette össze a kéziratot Niebuhr 
• olvasatával s erről szóló feljegyzéseit Vollmer •rendelkezésé-

re bocsátotta. Maga Vollmer 1905-ös kiadása elkészitéséhez alapo-

san ujra átvizsgálta a palimpsestuslapo kt, miután az előzőleg 

Sankt Gallenbea megnézett kódexet lakóhelyére Münchenbe küldötte 

el a kolostori könyvtár. Vollmer kollációija azt mutatta,.hogy 

Niebuhr_néhány helytől eltekintve mindenütt pontosan adta vissza 

azt, amin kéziratban áll.70  Annyiban mindenesetre eltér Vollmer 

véleménye az első kiadóétól, amennyiben a kézirat szövegében ál-

ló javitáaakatWnem egy kerrektornak 8  J , hanem magának az irnok-

nak Culajdonitja. 82 	. 

Az itt k :nyomta to t t szöveg Vollmer kollác ió jóra épül ott, ahol 

ő a szöveget ellenőrizhette. Egyebütt Niebuhr olvasásai szolgál-

nak a kiadás alapjául. 
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A "De Christen c. költemény kiadásának alapjai.  

A "Laus Christi" cimü költeményt J. Camera közli először 

Claudianus 1510.évi bécsi kiadásában. 8  Valamilyen kéziratban 

találta a verset Claudianus neve alatt, ám erről a kódexről 

semmi közelebbit Hera mend el. 85  Ugyanezt az iránt G.Fabricius 

1564-ben De Chriate cimen. adta k ié a következő megjegyzéssel: 

"Merobaudis Hispani schelastici carmen De Christ® transoripsi-

nus e fibre antique, quern ad men 0porin.us minit ". 8? A kétségte-

lenül Mer®baudestől származó és a De Christo-ban á11ó hexamete-

rek felépitése gyakran messzemenően egyezik. 88  A költemény pro- 

zódiája és stilusa is mutat Merobaudesre jellemző sajátságokat, 

Igy ma általlábalt Merebaudes alkotásárnak tekintik a De Christo . 

/taus Chris ti/ 30 hexameterét "99  

A két kéziratot helyettesitő /instar codicis/ kiadás közül 

a Camers-féle / C ./ tartalmazza általában a jobb a zövege t, a 

Fabricius-féle / F / a gyengébbet. Kétséges tehát, vajon a könyv- 

kiadó 0perinus által Fabriciusnak megküldött kézirat valóban o-

lyara megbizhatóan régi volt: :.-e, 91  amilyennek Fabricius c2  mondta423 
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III. 

MEROBAUDES  HELYE  A K±SÖLATIN IRODALOMBAN. . 

Claudius Claudianus és Sidonius Apollinaris között.  

A myugatrómai birodalom két legnagyobb irója Claudius Clau-

dianus es Sidonius Apellinaria; az előbbi az első évek tanuja, 

Heneriusnak és főleg Stilichenak az udvari költője, az utóbbi 

az összeomlás korbársa, a mindenható Ricimertől serban megbuk-

tatott császárok közül háromnak /Avitusnak, Maierianusaak, Ant-

hemiusmak/ a panegyricus-irója. Azt a szerepet, ami az indulás-

kor Claudianusnak, a végső évtizedekben Sideniusnak jut, játsz-

sza a közbeeső időben Flaviva Merebaudes. IlL ValeRtiniaaus-

nak ás Aetiusnak, az "utolsó római"-nak az udvari költője. 

Mindhármójuk ércszebra  ott  állt egy ideig - talán nem is messze 

egymástól  - a Forum Traiani-n 94 a császárok ós generalisszimu-

szek akaratából, akiket dicsőitettek, s a római sematua kivánsá-

gára,  amely bennük  látta a római kulturális, főleg pedig irodal-

mi tradiciók késői letéteményeseit. 

De Merobaudes nemcsak történelmi szerepét illetően All kö-

zel Claudianushez a Sidonius Apollinarishez, hanem költészetének 

egész jellege is measzemenően egyezik elődéével s méginkább utó-

dáéval. A  sajnos  nagyon megcsonkultan ránk maradt merebaudesi 6- 

letmüben is számos  olyan  kifejezésre, költői képre, go*dolatra 

bukkanunk, amelyeknek a mAsát részben Claudianus, részben Side-

nius irásaiban leljük fel. Ezek a párhuzamos helyek egyfelől ar-

ról vallanak, hegy Merebaudes Cladianuat, Sidonius pedig Merebau-

dest ismerte a bizonyos mértékig előképének tekintette. Másfelől 

és elsősorban azt mutatják világosan a hasonlóságok ás egyezések. 
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hegy a három költő teljese m azonos iredalmi áramlat sodrában 

alkotott. And/4 Leyen9$ negyedszázada mesterien foglalta össze 

Sidomius Ape1linaris müvészetének minden alapvető jellegzetes-

ségé t. Könyve névszerint egyszer sem emliti Merebaudest. Mégis, 

amit Sideniusról megállapit s amit jórészt egyben Claudia ausra 

is jellemzőnek talált, szinte minden tekintetben érvényes Mere-

baudesre is. 

"Les humbles, paysan,s et euvriers des villes, sent 1 peu prés 

absents ...de sas Po4mes: it ne dit rien de leur vie, de leurs 

ceutumes, de leurs dictens eu de leurs légendes... it parait ig-

norer le peuple. Au m®uvement social de la Bagaude ....ii .ne fait 

qu une ®u deux allusions rapides prouvaat qu'it m'y compre d 

rian: ces .vic times de la crise écenemique ne sent pour lui qua 

des brigands. Les Barbares, i.l ne .les c on.n.al t qua par 1' ex térieur: 

lours leis, lours usages lui échappeat presque totaleme.nt... le 

clariseime évite hiut ce qui psurrait chequer sa délicatesee ou 

treubler son optimisme. Mais en ce refusant a connaitre les clas-

ses pepulaires, les joies, les miséres et les réveltes des humb-

les, an brisant avec la vie pour chercher refuge dens la contemp-

lation de Rome et de sen glerieux passé, come dams une oaesiA 

d'illusiene, nom seulemen.t it se privait, sur le plan intellec—. 

fuel, dune pessibilité de renouvellement littéraire, mais ii 

s'expesait en pelitique aux réveils les plus comers." 

Elfordulás a kar társadalmi valóságától.  

Sideniusról és az ő társadalmi körét adó clarissimusekról irta 

le a fenti jellemzést A.Leyen, ám az maradéktalanul érvényes az 

ebbe az osztályba tartozó Merebaudesre is.  



-20- 

A bagaudák Merebaudes számára is csak utonálló rablók: ily  

nekkent mészárolja őket apósával Asturiusszal s i .lyenekkén jel-

lemzi őket panegyricusában /pedig Salvianum hires leirása91  vi-

lágosan mutatja, hogy a társadalmi valóságot elfogulatlanabbul, 

merev osztályelőitelet nélkül szemlélő kortárs sokkal mélyeb-

.ben beleláthabott e szociális megmezdulás természetébe./. 

Az egyszerü nép, mint hus-ver valóság sehel sem tapintható Mere-

baudes sorai mögött mem. Ahol  megjelenik  ez a nép, ott puszta 

kulissza, Aetiva vagy a császári ház népszerüségének a magaszta-

lásár* s*Olgiló irói eszköz csupán. %  S hasonló szerep jut a bi-

rodalmat körülvevő 64 elárasztó  barbároknak  is, akik a valóság-

ban a jövő kialakitásának legfőbb  tényezői.  Merobaudes költeme-

ayeibea, főleg panegyricumaiban mindig ujra és ujra felbukkan 

ugyan a  barbár  uralkodók és népek alakja, harciasságuk, Rómára 

való fenekedesük, de csak azért,  hegy  megfékezőjüket, Aetiust ax-

nál ragyetóbbnak tüntesse fel a költő. 99  Bogy valójában milyen 

az életük4  szervezetük, hogy valójában hogyan alakitják Európa 

jövőjét, hogy valójában honnan jöttek, minderről mit sem monda-

nak Merbaudes irásai:'az iskolás retorika, s sémába merevedett 

kémőantik nép és földrajz mesterkélt szineibe öltöztettt szinpa-

di figurák mozognak a költeményekben eleven energiával telitette 
irne% 

nációk helyett.x' 

Igy persze, ha a nyugatrómai  bürokrácia  és kiazipolyozó 

adóprés nyomása ellen lázadó tömegek és a birodalmat szetzuzó 

bartrirok valós vonásai előtt szemet huny  a mult tartalmatlanná 

vált tradicióin csüggő arisztokrata költő, semmi akadálya,hogy 

eufóriás optimizmussal szimezze a birodalom, s'benne saját tar- 
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sadalmi osztálya helyzetét, amelyet pedig a arténelem halal-

raitélt. Aetius seregei mintha Róma minden korábbinAl nagyobb 

diadalait vivnák ki, mikor valójában a közvetlem közelből fe-

myegető összeomlást ódázzák el üggyel-bajjal ideiglenesen. A ge-

neralisszimusz gyöztes fegyverei mintha a béke aranykorát hoz-

nák a világnak,1°'holott valójában nem lehet kilátás a megéké- 
501 

lésre sem a széthulló birodalom és belső meg küldő ellenfelei 

között. S ha egy-egy pillanatra mégis felvillan a költő előtt a 

realitás, hegy Róma a multban volt igazán hatalmas, pl. Iulius 

Caesar kordban:1°2  akkor is azonmal visszamenekül a hanges 62611- 

tatás fellengzős pózába. Nem akarja tudomásul venni kora igazi 

mivoltát, az antik mult törvényszerű elhalását s romjain egy uj 

világnak, a feudális középkornak az életerős csirázását. 

A jövőt formáló társadalmi tényezők és irányok idegenek Me- 
. 

robaudestől. Csak a clarissimusok exklusiv világában érzi ma-, 
gát otthon, amelynek süllyedő hajóján minden csak a letünt muIt-

ra emlékeztet. Hivalkodó - diszpark, császárleány-keresztelő, nagyu-

ri csemete születésnapja, a régesrég üres cimmé vált consulság 

ünneplése, - ilyen témák foglalkortatják, mialatt történelmi kor-

forduló eseményei zajlanak körülötte. A tárgy kerszerütleaségét' 

jelentéktelenségét a gyelvi, stilisztikai, rétorikai milfogások 

halmozása volna hivatott ellensulyezmi. Ám a semmitmondó tarta-

lom mellett többayire Uresen, mesterkélten csengenek a szőnekisko-

lákban takult nagy szavak, hatásvadászó költöi képek, tulpoeati-

rozott csattanák. 

A latin panegyricus utja. 

A történelmet emberek alakitják. Mimdig előfordul, hogy egy-

egy kiemelkedő személyiség egy társadalmi irányzat, egy eszme meg- 
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testesitőjévé yank. E személyiséget dicsérni a maga korában e- 

ye t jelenthet az általa képviselt tendenciák támogatásával. Ilyen 

értelemben minden korszakban szerves funkciója lehet a paae6yrie 

cusnak. Mégis akkor, ha a társadalom szervezeti  keretét adó ál-

lam  demokratikusabb berendezkedésü, nem válhat divattá, széle-

sebb  néprétegek  szerepének mellőzésével az egyes ember aldkjá- 

nak aránytalan felnagyitása. Felülkerekedhet viszont az ilyei 

irodalmi áramlat akkor, ha az államberendezkedés valamilyen  tör-

ténelni oknál fogva hangsulyozottan autokratikussá yank. Nem 

véletlen, hogy amidőn Traianus idején a principátus végleg meg-

szilárdul, akkor születik meg a római irodalom első nagy, az óv-' 

századokat tulélő dicsőitő beszéde Plinius tollából, S amidőn 

Diocletianus után a principátust a doninátus váltja fel a maga 

leplezetlea s korlátlan abszolutizmusával, akkor lesz a panegy-

ricus az irodalom egyik vezető müfajává; gondoljunk a Panegy-

rici Latini gyüjteményére s a panegyricus elsőrangu szerepére 

az itt szóban forgó költő-triász - Claudianus, Merobaudes, Side-

nius 	életmüvében. 

Persze a panegyricus értéke nagyban függ nemcsak a szerző 

irói'kvalitásaitól, hanem attól is, vajon a dicsőitett  személy  

egy eleven, jövőbemutató történelmi tendencia, eszme képviselő-

je-e /ez erőteljessé, lendületessé, tartalmassá teheti az alke-

tást/, vagy pedig egy kiált,  jövőtlen  irányzat reprezentAnsa/ 

ami tartalmatlan, -area formaságokbai,vesző alkotást eredményez 

rendesen/. A császárságnak a későremai államnak rangkórós bürok-

ráciájával és kiméletlen adaprésével meg voltak számlálva a nap-

jai már Claudianus s méginkább Merobaudes korában, nem is szól-

va Sidoniusról, aki megérte a 476-os végső bukást. A panegyricu- 
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sok, amelyek a kivénhedt, agonizáló impérium képviselőinek, 

•a császároknak és vezéreiknek a  hatalmáról és elhivatottságá- 

ról zengtek dicshimnuszt, szükségképpen a társadalmi valóság-

tól elszakadt, hamis csengésü irásokká váltak. Ezt érezni Mere-

baudes magasztaló soraiban is, akár prózai, akár verses panegy-

ricusának rétoriskolai izü mondatait olvassuk'. 

Persze megengedhetetlen egyoldaluság volna csak  

a kétségtelenül tulsulyban lévő negatív vonásokat megmutatni a 

panegyricus—iróban (aki különben rendesen dicsőitő udvari költő 

marad olyan alkalmi versek szerzésekor is,amelyek nem tartoznak 

a szükebb értelemben vett panegyricus müfajába)..A nyugatrómai 

világ lehanyatló uralkodó osztályain ,belül iswxY4Y'g:lh? 

Utali legalább kést alapvető tendencia tapintható ki,ha mindjárt 

határozott élességgel nem is választható el mindig a kettő egy—

má stól. ,fiz egyik jellemzője az elvakult barbárellenesség és a Me-

robaudes előtti nemzedékig néha a pogánysághoz való görcsös ra-

gaszkodás is. A másik legalább olyan mértékig tudomásul veszi a 

kor realitásait,hogy a barbárok megmásithatatlan jelenlétével 

számol, igyekezvén őket a lehetőség határain belül a maga szolgá- 

latába állitani, és ugyanígy tényként fogadja a kereszténység fe-

lülkerekedésének a megváltoztathatatlanságát,még ha nem érez is 

.uzgó• áhítatot 	klasszikus pogány kulturértékeken nevelődött 

s azokért rajongó lelkében. Nem kétséges,hogy a két alapbeálli-

tottság közül az utóbbi a korszerűbb s az sem kétséges,hogy Mero- 

baudes ehhez huzott.Aetius hossza esztendőkig élt tuszként a vízi--

gótok,majd.a hunok körében,szoros személyes kapcsolatokra tett 

szert náluk és római generalisszimuszként háhoruinak zömét előbb 

hun segédcsapatokkal,majd Attila nagy galliai hadjáratakor a nyu- 

gati gótok: bevetésével vívta meg,--s Merobaudes ennek  
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az Aetiusnak udvari költője,bizalmi embere elsősorban; A csá-

szárlány keresztelőjéről vagy a kis Gaudentius születésnapjáról 

szólva, de a De Christo—ban önálló verstémaként is keresztény 

hittételeket énekel meg Merobaudes,ha különben alig akad is 

olyan réazlet irásaiban,amelyet valami szál a kereszténység előt-

ti antik irodalom pogány tradicióihoz ne füzne:tradiciókhoz,ame-

lyek elsősorban határozzák meg irói arcélét. 

Hosszabb távon pe.rspektivátlan,ugyanakkor azonban az 

élet realitásaihoz pillanatnyilag jól illeszkedő az Aetius mö-

gött sorakozó nyugatrómai körök világlátása --- s Nerobaudes i-

rása iban e körök társadalmi tudata tükröződik* 

Irodalmi áramlat és irói kvalitás 

Ahogy a késői római panegyricusna C,láttuk,Plinius a 

szellemi őse,ugy alkalmi költemények irása,amelyekben a tárgy 

jelentéktelenségét az irói forma cicomáinak halmozása hivatott 

ellensulyozni.,2linius kortársára,Statiusra nyulik vissza.Nem vé-

letlen,hogy Claudianushoz és Sidoniushoz hasonlóan Merobaudesnél 

is különösen erős Statius hatása. Költőnk születésnapra irt köl-

teménye (carm.4) például egész felépitésében,,versmértékéber és 

számos kifejezésében. Statius egy genethliaconjának (Silv.II 7) a 

mása s Merobaudes prózai panegyricusában is csak úgy hemzsegnek 

a Statius—reminlszcenciák.Mi az az irói örökség,amely slinius és 

Statius alkotásaiban ölt testet,s amely részben közvetlenül,rész-

bena a panegyrici . atini,Ausonius,Symmachus közvetitésévei és 

módositásaival hat tovább a két utolsó nyugatrómai irónemzedékig, 

Sidonius és Iierobaudes irói irányát is meghatározva ? Kétségtele-

nül egy lényegében eredménytelen erőfeszítés a közéletileg jelen-

téktelen— vagy 'a történelmi fejlődés alaDtendenciájával nem e—

egyező eszmei mondanivalónak a fajsulyossá dusitására az irói mü-

fogások,stilusfigurák halmozásával,. 
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Ennek a (római irodalomban már Ovidiusnál felsejlő) ten-

denciának a képviselői közt,— ha igazán nagy irodalmat nem is te-

remthetnek,— akadnak azért valódi talentum aranyfedezetével ren-

delkező szerzők; szerzők,akiknek vénája,hatáskeltő kéiessége,izlése 

figyelemre méltó. Merobaudes kétségtelenül ezek közé tartonik,.ha 

talán nem is a legelső vonalba. A csattanás ellentét (De Christ°, 

fin. "te potuisse mori,pot as qui redder° vitam ?";paneg.2,132-33: 

"bellumque repressit ignarus,quid belle forent ;stb.), °  képalkotás 

tömörsége (carm.2,801gemma vehit laticem,quae fuit ante latex"; 

paneg.2,64:"laetis maesta gemitt;stb.), a megkapó fordulatosság 

(De Christo 2:"nunc genitus,qui semper eras";paneg.l,frg.II A 8-10: 

"quanta tibi haec agenti praemia debeantur,pro quibus mihi tents 

aunt conlata referenti";stb,), a szellemes szójáték (paneg.2,63: 

"huius luctus erat,.quod sit sine luctibus orbis";ibid.160:"nobile 

non animis,sed non ignobile factis vulgus";carm.4,34--35:"felig dis-

tu-lit,adtulitque parttzm Iucinae mora";stb. ), a merész hyperbolé 

(paneg, l,,frg. I A 13-15:"nullum d iem,,nullam denique horam in a ct ibus 

tuis quam non admirentur irnrenient";stb.), a latin népköltészetből 

öröklődött jóhangzásu alliteráció (carm.1,,l1:"parens placidi petit 

oscula nati";paneg.2,98:ltltet placidus sub pace pudor,non proelia man— 

det";paneg.2,107.111:"petiere palam","viri virtus";stb.), a  verse-

lésnek,főleg a hexameternek a sorok mondanivalójához vagy kifejezés-

módjához való hozzásimulása (ennek példái Lenznél;R E XV 1046-47), 

--- mindezek a lépten—nyomon fellelhető irói erények más hasonló mi-

ves mesterfogásokul egyetemben határozottan a jelentékeny költő 

benyomását keltik az olvasóban. Saját kora és miliője mértékével 

mérve kétségtelenül ilyennek is kell Merobaudest tartanunk,Tdás kér-

dés,hogy akiknek ebben a korban az évezredes antik irodalom hagyomá-

nyai neveltetésük folytán osztályrészül juthattak s akik igy egyedül 

lehettek az. Imperium Occidentale területén abban a helyzetben,hogy a 

kifinomult müköltész
:et müvelőivé válhassanak,--mindezek az adott 
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históriai pillanatban a történelemtől a közeli letűnésre ítélt 

osztályokhoz tartoztak: minden tehetségük sem szabadithatta ki 

őket —Merobaudest sem osztálykötöttségük korlátai közal, 

irói képességeik e határokon belül juthattak csak érvényre. 
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CARMEN 	I. 

Aliquot versus paginae desunt 	P. 260 coA.icia 

incumbit foribus pictae  Concordia nensae 

purpureigue sacer sexus uterque Laris, 

aeternas ubi festa dapes conu,.iváa gestant 

purpureisque nitent regia fulcra toris. 

Ipse nicans tec ti medium cura comiu,ge princeps) 	5 
lucida ceu: s(u)mai poss idet as tra poli, 

terrarum ven.erauda sadlus : pro praes ide ne<s tra› 

amissas subito flat nou,us exul 4pes. 

Cui natura dedit uictoria reddidit orben 

° c .laraque longinquos praebuit aula toros. 	10 

Hic ubi sacra paren.s placidi petit oscula nat(i), 

Cas ta.liun credas cum , pndtrice deua; 

cum soror adsistit, nitida.e candentia Lunae 

sidera fraterna luce micare pubes; 

si coniux aderit, dicas Nereia Pel(e)i 	15 

Haeao.nio Tbetidos foedera iumcta boro. 

Hac etian de prole licet sperare nepotea, 

cui I,arisa suura con.ferat un.a uirun. 

En noua iam suboles, quae uix . modca aissa sub (auras) 

mystica iam tenero pactore sacra gerit, 	20 

n,agitu confeasa deuu; sentire putare(s), 

ggllia sic tremu1a raauerat ora sono. 

0 felix, uno genigara cui toapore uitaa. 
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...a  süvészien ékesibett ebédlő  ajtószárnyait Concordia 

képmása disziti a a bibort viselő császár házának férfi és 

női védőszelleme ahol ünnepi lakomákon fogyasztják a halha-

tatlan uralkodó ételeit, 

1 5 és biber vánkosoktól csillognak a királyi kerevetek.1A te-

rem legkiemelkedőbb helyét a hitvesével együtt ábrázolt cs&— 

szár képe foglalja el, tUndökölve, mikent a magas égbolt ra-

gyogó fényü csillagai, ő, a földkerekség hódolat övezte bol-

dogitója. Amott a mi védnökünk szine előtt siratja váratlanul 

veszni látszó örökségét az éppen megérkező szánüzött. Ám az- 

1 .10 tán a győzelem visszaadta a birodalmat annak, aki születése 

révén örökölte azt,lés a fényes császári udvar hozzáadta a 

távolról kért feleséget. Emi tt, ahol a fenséges édesanya 

sy7ájas fiát csókolni készül, mintha csak a castaliai istent 

látnád szülőanyjával. Ahol pedig nővére all mellette, ugy tü- 

1 15 nik, hogy a csillogó Hold fénye ragyog fel a  testvér  csil-

lag sugarától.IHa eg;ykor férje lesz majd, elmondhatni,'hogy 

egy Peleus és egy Thetis,Nereus leágya lépett nászra a thes-

saliai nyoszolyán. 

Ettől a  leánykától  pedig itt, blyan unokát remélhet még 

a világ, akinek kiválóságával egyedül Larissa hős fia érhet 

1.20 fel. S  me az ujszülött kislány, aki alig látta meg a mapvi-

lágob,ide zsenge szivében máris a keresztség miszbikus szent-

ségét htbrdja, sirásával vallva az istent: azt  hihetnéd,  meg-

értette a azertartást, piciny ajkait ugy mozgatta remegő han-

gocakáját hallatva. 6 boldog gyermek, akinek egy időbenbLt 

életet 	 
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deeat pentameter umun Uix etiau dimtichon alita 

CARMEN II 

P.259 0, 4f 

dicis 

demunt ut videtur, duo versus 

‹aul>a uiret pulchram deaini mertita iuuentam 

i.>psaque primaeuo lumina tecta nitent, 

Phoebi flammata rotis et principis ostro 

aetheris ac terrae sidera mixta tenent. 

armereos riot unda lacus fictasque metallis 	 5 
cerniceras rapido proluit amine feras 

olax>aque festinim onerat crystalla fluentin: 

Gamma vehit laticem, quae fuit ante latex. 

4i>mina celna tenet secia can coniuGlkorincepn, 

Ouius sacra petit piGmera mundus ovans. 	10 

,fide! optare licet, qui sceptre eapensant, 

Oec numerum reGum pencere vota tiuent 

?dominon secure sui de stemmate reGni 

Oontinuat preprion du reat aula mouos. 

CARMEN 	III. 

in codice unum versus vacuus est, ut Opinatur Vollmer, olio 

miniatis litterim/scriptus 

VÍ>RIDIARIS VIRI INL. FAVSTI 

<ÉX>plicat aentiuias ra:ais errantibus umbras 

f>riGeris arcani silva veferta Gelu 

(a4» commune mibi tempus permittit et anno 

O rivatanque hiemem fresdea tecta tenent. 

4x4ertonsa comas Spartani marmoria inntar 	5 
(Dolricit excinum buxus anoena latus, 

020 nec chaemeniae pessent penetrare sacittae 
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...szép kis császárlánykát nyerve a felséges udvarünnepi  

diszben ponpázik. Maguk az épületek is tavaszias fényben ragjog-

nak, s Phoebus napkocsijától és a császári bibortól tündökölve ég 

és föld csillogása egybevegyül rajtuk. 

párványnedencéket Ayaldos a hullám, bronzból öntött II 5 

szarvasokon gyöngyözik gyors habjaival, n sebes folyásá- 

val csillogó kristályra nehezedik, a vizet Gyöngy tartja, 

anely maga is viz volt egykor. A palota magas küszöbén 

áll hitvesével s egyben uralkodótársával a császárdakinek 

szentséges családtagjai felé ujjongva repes az egész vi— 	II 10 

lag. Csodálatos bizalom! Kérni lehet, how kik kapják meg 

a kormán,ypálcát, s neu is riadnak vissza kivánságot nyil-. 
váidtbartani az uralkodók számát illetően, és az udvar tel-

jes biztonságban a királyi család morsa felől, kiegésziti 

uralkodóinak sorát, midőn ujakat .választ. 

Széltől imbolygó ágaival nyáron is árnyékot tart a 

lombok  alá  rejtett fagyos hideggel teli erdő, Jaen hagyja, 

hogy belsejében az évszaknak megfelelő legyen az idő, a a 

lomhtetőzet a maga külön telét őrzi tovább.ISpArta zöld 

márványához hasonló a nyirt koronáju kedves kis buxus vá— 5 

Gott oldalával, amelyen méG az achaimenida gyilak sem tud-

nának 
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desunt quattu•r,vix sex versus 

...M/arci iuxxit amica Vexus 

IV.  

p.25 .6 
bexe .legituz 
ixitia verst 
adsuxt p.273 

gmaus pareditur ecce jam secuadüs 
et fem tum puere diem  reduci t s 
quo vitalibus iacheatus auris , 
ixfusi bibit aetheris vigorem.. 

5  *axes e.une Latiae favete.Musae r  
emges nuxe Latiae viretc silvae; 
vernemt linixa laureisque se;rtis 
ixserpazt hederae vagaxte nexu: 
exut te t placid. tumerc  hjbris 

	

F

10 	et xulla rutilul xec asper umda 
hibEre,is vada molliat sere•is. 
laxet pectcra bellic9sa ductgr 
/es t digmus rude/ .lac teamque prelem 

xgd ®s is ferus ambiat lacertis :. , 

	

15 	admit cum secio paremte cemiutax. 
cemiumx xen levibus ca•.exda aus is , 
hereum sub®les, pre page rcgum: 
chius gl®ria f em.isam su!pwers ta t: 
quae xe8 ut Thetis axxium pav ®rem 

	

20 	secretis Styges abluit sub umdis 
et raa tum trepidis amhela curia _ , , 

ciatra faca deum metusque leti... 
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.... Marsszal kötötte meg nászát szeretője Venus. 

Immár apásodik életév veszi kezdetét, m hozza el ujra 

a gyermek születésnapját, amelyem az világra jöve először 

szivta magában az élető ':•és erőt adó levegőt. 

I Moa t .legyetek kegyesek Latium Muzsái , valamennyien! 	5 

Most viruljatok mind, Latium erdői! A  virágzó tavasz p om-

páját öltsék fel a küszöbök, s babérfüzérekkel összefonódva 

kigyőzz®.m a borostyán. Szelidén fodrozódva szökdécseljen a 

Tiberisdés derült téli időben ne hullámveréstői rőten s ha— 10 

ragosan mossa vedrét. 

Szabaduljam végre háborus gondoktól a hadvezér lelke —

rászelgált a pihenésre —, s ölelje izmos karjaiba kicsit' 

gyermekét a marcona férfi. 

1Hü férje mellett .legye.m 'ott asszonya. in, az asszon, 	15 

aki a komoly Muzsák dalára méltó, hősök ivadéka, királytik 

marja, dicsősége fényesebbem tündöklik, mint az asszonyok 

hirneve szokott. Nem ugy tett ő, mint  Thetis, aki-aggódó 	20 

félelme tárgyát) a Styx eldugott . hullámaiban mosdatta meg, 

S nyomasztó gondoktól szorengva szülöttjét az isteni vég-

zet  ellenében, a haláltól féltve 	 
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desunt 4 fore versus 

primaevoa puori roc<entis art&sy 

plenis numine fontibus rigavit. 

25 qua puri deus arbiter lavacri 

arcana laticum receptus unda 

pellit erimina nec sinit fuisse 

et vitam novae obruitque poonam. 

him te prinitiis, puer, sacratum 

30 	excepit gremio micanto Rona 

et nudi lateris recincta vestem, 

quac bellis procul omnibus patebat, 
nutricen tibi praobuit papillau. 
felix dimtulit adtulitque partuu 

35 	Lucinae -Dora: praestitit uorati. 
mpebus timidis diu negatus 

et civic dominae futuras Vrbi 
natalem tibi rogiam Quirini 
et prima Latii domos videres, 

40 

	

	proles Martia Martios penates, 
hoc ian claOsfor inclyto parent°, 
quod vix puberibus pater nub annim 
obiectus Geticis puer catervis, 
bell6rum mora l  foederis sequoster y  

45 	intentas Latio faces renovit 
ac mundi protium fuit paventis. 

p. 255 
minus facile 
legitur 
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....ujmzülöt t gyermekémek gye.age tagjait az im tcAi erejü 

25 kerémztvizbes fürösztötteds a mzestségem fürdő eme titokza-

tos hulláaában jeles levő im temmég memtesit a vétkektől, meg-

vált az eredeffidő büstől, uj életet ad, és megmzabadit a kár-

hozattól. 

Téged, kicmiky gyermek, ilyes - szertartásokkal a mzest ke- 

30 resztségbe beavato t tag ifegade tt csillogó ölébe Róma, amely 

mimden háberu zajától távol, békéseim tárult ki. m ruháját meg-

bestva lemeztelemitette keblét, és iieked spajtotta tápláló em-

lőjét.  Lucia  szeremcmés késlekedés: elhalamztotta, m utóbb hoz- 

35 ta csak meg születémedet: .(kémedelmet €kezott, hegy Te az ag-

gódó remésykedéseket hosszu ideig valóra sem váltva, végül is 

it  az uralkodó város leendő pelra Quiriius királyi váre- 

40 sát és Latium házait pillastmd meg; először születésed helye-

kést, Imiit marsi marj marsi peiatest. 

S még hiremebbé tesz magyevü atyád, mert ő alig lépett 

serdülő éveibe, mzimte gyermek volt még, amikor a geta cmapa- 

45 teksak tumzul adva e.ledázta a háborut, szövetséghez megitett 

hozzá, Jelháritetta a Latiumet lásgbaberulásmal fenyegető  tüz-

vémzt, s a rettegő világ válsága lett. 
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/ PARAGYRICUS I/ 

desuat aliquet paginae codicis et p.274 fere.4 versua 
p. 274 	_ 

matis difficilis 
lectu; 

in fixibus desunt 
fr. I A. 	 _Dare 6-8 litterae 

...fort>una tua potius quam a na<tura... 
nihil quad cupiam latere deprehendi <potest; de-
nique omnia agis ut qui scias,in conspeZctu et tudi-
cie emnium esme qued gesmerim. 

5 	Lateant ergo hi ques depreheudi pudet< - nec enim 
be 	couversatioais et kimim peqere secre- 
tum - et tamen malt frustra arbitres f/ugiunt: _ 

. N 
quid claim eim prodest non habere co<nscios l. qui 
habent conscientiam? veniant mane ad ilios qui vo- 

10 

	

	luat arbitri, quam voluat severi indices morum 
atque virtutum nec tantum Catones nestiri sed et pe= 
rigriaa Lacedaemeniorum et Athen4iensium 	- 
nomina: nullum prefect° tempus, null<um diem, 
aullau deaique heram in actibus tuts quam /on admi- 

15 reatur invenient. 	tibi °Rim cubi14!) nuda ru- 
pes aut tenue velamen in caespite, nox l_12 Vigiliis ?  
dies in laboribus, iniuria iam pro volunta<te, lorica 
on tam munimen quan vemtimentum, /caenagialii 

■ . 
non adparatus sed convermatie, postreZne 

20 	qui aliin prcinctus, tibi umua est. 
Nec inmerito to ita communem alacritati ac,la- 
bori, labori ac potestati natura,forma4yit 	 

oreciiun gra ouares la. oran. ra 	 . 
proximitas tua i..velocitatem tuam.... 
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....bár magas helyen forgolódsz, s ide inkább, harci szeren-

cséd, mint származásod révén jutottál, mégsem fedezhető fel sem-

mi, amit titkolni szeretnél:  általában  mindent ugy teazel, mint-

ha tudnád, hogy az egész közvélemény mzeme előtt és birálatá- 

nak kitéve történik az,  arait  cselekszel.)Titkolják csak dolgai- . 
kat azok, akikre szégyent hozna, ha tetteik nyilvánonságra jut-

nának! Igazában nem tekimthető az emberekkel való jj kapcsolat  

jelének  a tulságos titkolódzás, é egyébként is hiába bujkálnak 

biráik elől a vétkesek: mert miter az, hogy man Rem tud büne-

ikről, ha egyszer gyötri  őket  a büntudat? Jöjjenek csak hozzánk 

bátran birónak, akik akarnakdmint az erkölcs és erény szigoru 

őrei, nemcsak a  ni  Catóink, hases Sparta és A thén külföldi 	10 

hirességei ia: nem fognak találni egyetlen egy időpontot,egyet- 

lea egy =pot, egyetlen eEy órát mera tevékenységedben, amely- 

nek ne kellene csodálattal adózaiok.11iiszem  Szánodra  a fekhely 	15 

a meztelen szikla, vagy a vékony takaró a 	epen: éjszakáid 

virrasztásban, nappalaid kemény munkában telnek, s kellemes 

dolgok helyett a  katonaélet  viszontagsága jutottak osztályré* 

szedül, páncélod Rem annyira védelmedre, mint A.nkább minden-

napi öltözetedül szolgál, mint ahogy az étkezés men féRyüzés 

számodra, hanem haditanács: végül a kardotdamellyel mámok - 20 

csak felövezik magukat, Te állandóan forgatod. tit. nem érdem-

telenül format Téged a természet vidamságra és küzdelmes 

erőfeszitésre, engedelmességre és parancsolásra egyaránt al- 

kalmassé. 	 



-53-  

d .csuA fere 4k versue 	p.. 2?3  
facilis lectui  

in..initils desu8t  
fere - 6-8 litterae  

na tentoria i n acquun. q  .......gu.  
tentoriun ducit. 	.tune si ._quid a..bellis  

vacat, Out situs urbiun aut angust .ias rsontiuu  
aut vas ta% cauporua aut fluninum transitus aut  
viaruu) spatia netiris.atque ibi quis pediti, quis  
equiti% accoaModatior lflcus, quis  - excursui 	. 
aptier, q0is receptui tutior, .quis -s tationi uberi-  
or, explOras, ita ad bellua proficit etian ipsa in-  
torcaped?o bellorun.. 	iam vero prae  ter - Mar- .  

10 

	

	tias laud/es.cuius tan .ta in consiliia alacritas, in  
iu,dici>is leveri tas, in coraloquiis aansuetu-  
do, in vult>u aequalitas, in ira brevitas, in an.ore  
diuturn ital? o fortunatissiaun orationis  
maae te n.pus :- vera Be dicere mnnea - fatentur.  

15 	querun.tu>r hac tenus ne de actibus tuis aliquanta  
onisisscX et quiden nultua dicturo obest  igno-  
raxitia: d /ebet nosse quea..lequitur, nec sola . 
illa de v7iris fortibus praedicanda aunt quae pu-  
blica fa%'aa denuntiat, naa et cum victoria per-  

~ . 

4ona t s ena  /tun, des ignna tur hoc noaine quid quid  

contuli%t favens fortuna bQ .11orun: non tanen  
sio: au,diOntua inpleat aninos, ut si ipsa itinera  
atque nali7nina et image corbaminum.et vuln.era .  .  
et exit%ia et hostili caede pulvis cruentatus...  

frg. I B  
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...Ha a harcok szünetében egy kis szabad időd akad, akkor 

vagy a városok fekvését,•vagy a hegyszoreSokat, vagy a tágas 

mezőket, vagy a folyók átkelőhelyeit, vagy  éppen/az  utak hosz— 5 

szát méred fel magadban, és azt fürkészed, hogy melyik hely al-

kalmasabb a gyalogságnak, melyik a lovasságnak, melyik megfe-

lelőbb a támadásra, hol lehet biztonságosabban visszavonulni, 

hol legjobb tAbori ütni. Igy háboruidat szolgálja az is,hazü-

netelnek harcaid'. 

IA harci érdemek melirett ugyan kiben egyesült volna is még 10 

nayire farge észjárás a tanácskozásokon, ilyen igazságos szi-

gor az itélkezésben, ilyen nyájas modor a társalgásban, ilyen 

nyiltság az arcvonásokon, a haragban ily gyors békülékenység s 

a nzeretetbea ekkora kitartás? 

Mennyire szerencsée időben mondom el szónoklatomat: hiszen 

nincs, aki el me ismerné,  hegy  igazat mondok,lsőt inkább arról 	15 

panaszkodnak, hogy tetteidből egyet a mast nem is emlitettem. 

Valóban engem, bair sokat szeretnék mondani,  akadályoz  ebben 

bizonyos foku tájékozatlanság, hiszen nagyon jakell ismer-
. 

nünk azt, akiről beszélünk. Nem csupán azokat a dolgokat keli 

elmondanunk a vitéz férfiakról, amelyeket a közvélemény szájá- 

ra vett. Amikor a győzelem hire tölti bela senatust, a vezért 	20 

ugyis kitüntetik mindazzal a cimmel, amit csak a kedvező harci 

szerencse hozhat: ez mégsem tesz olyan mély benyomást a hallga-

tókra, mint ha magukat a meneteléseket, az erőfeszitéseket, az 

ütközetek képét, a sebesüléseket, a halált és az ádáz 

től véres port i2 a hallgató szeme elé tárják.... 
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desunt fere 4 vernus 	p. 270 
bene legitur 

fi.g. II A Lenten in collegium togae senatus adncivit. 
pre his no laudibun Luis Roma can principe vie- 
ture dere foruavit. pre his denique nuper ad he= 
noris maximi nomen ille pascenti soli proxi 

5 	pus imperator evexit, intellexit enin, qua fide eit 

Pre  

15 

20 

10 

sentis gesta pemorarem, quieaboentis 
peritis non tacerem. iam considera, ductor 
invic  te,  quanta tibi haec agenti praenia deb-
antur 7 pro quibus mihi tanta aunt conlata refe-
renti. 	tibi quidep aullum commune praemi- 
um nec par ceteris honor aut laus aliqua usit-
ta referenda est. babes tamen praemiatriceM 
conseientian tuap: etenim recte factor= 
numuus fructus eat feciase nec ullun virtu—
cum pretium dignum ipsis extra ipsas est. ergo 
vol ego velalii qui in hac dicendi professione 
munt, quetienn de actibun tuis aliqua dinserimum, 
aut ingenia nomtra exercemus aut vota ceter<t)rum: 
tu tibi inniteris, ad te renpicin nec ullun quod 
ipitari velis exemplar extra te quaeris: et ta-
men nulla regie, nullus locus, nulla denique lin- 
gua laudibun'tuis vacua est. wastes in ThraciaJm a \ 
triunphum, qui consiliis tuis intra 

quo partum ent comperiaus) 
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gyülekezetébe fogadott a menatus, a Te érdemeid 

dicsőitéséért Róma a császárral együtt maradandó ércből mintáztat-

ta neg szObromat, 	végül mindezekért nemrég a legnagasabb tiszt- 

ség cinére méltatott engem a kelő nap fényességéhez közel 6161 

5 	uralkodó. Mert megértette, hogy milyen odaadással enlitenón a 

férfi tebteit, ha jelen lenne, én, aki távollétében men hallgat—

tan érdemiről. 

Mar most itéld , meg Magad, ó . győzhetetlen-vezér, nekkora ju- 

10 talon jar Neked,aki megbetted mindazt, aminek puszta elmondásá-

ért nekem ekkora megtiszteltetés jutott osztályrészül.ITéged nen 

valami közönséges jutalom es nem másokéhoz hasonló kitüntetés 

vagy valami szokáson dicsőités illet meg. Jó lelkiinnereted min-; 

denesetre megjutalmaz Téged: hiszen a jó cselekedeteknek legfőbb 

gyümölcae azok megtételében rejlik, m e férfierények valóban mél- 

15 tó jutalma csak önmagukban lelhető fel. Igy• tehAt akár én,akár 

mások, akik efféle beszédek irásával foglalkozunk, valahányszor 

a Te tetteidről szólunk, vagy saját képességeinket saillogtatjuk, 

vagy mások kivánságának teszümk eleget. Te önmagad erejére tA- 

20 maszkodsz, önmagadra tekixteszdés önmagadon kivül nen keresel 

követendő példaképet. Még nines ewetlen egy ország, egyetlen 

egy vidék, egyetlen egy nyelv sea, amely nem a Te dicsőitésedtől 

visszhangozna. Utban Thracia felé vettük hire annak a diadalnak, 

amely a Te terveid alapján jutott Rómának osztályrószül a himpania: 

és galliaiprovinciákban 
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desunt fere 4 vermiculi 	p. 269 
difficilier lectu 

fro. II B 	i eiator es, quam enormis ubique et quail). 
Ohsueta gratulatio it cun aliquis index de ac-
Oibus tuis aecunda loquitur, praetor id enin quod 
Oh to nundi actor consenat, queu probasti l  tun 

5 

	

	Oh succensibus tuim veritas ipna delectat: neme, 
eniu de fame dubitat quotiens vicisse te uuntiat. 

D)Jlatus eGo in augusti litori 	inum, qua Salenas 
/usque per anfractum terrae premum pelagus 

inlabitur, nactus sum querdam qui ae tuis re- 

10 	centibus gestis interfuisse meneraret. 
"Gothorun" inquit manum universe cum rege 
exierat Ronana populatuu, hoc ut dux coraperit" 

Oam on expectavi ut dieeret: pregremmus eat, ma7  
num coatulit, neque enim haec a to acta dubitaban, 

15 	quaesivi statim, ubi venter quantonve 4udis- 
ses, tunc ille: ad nentem inquit que 	Celubra- 
rium quasi praescia vocavit antiquitam (in ee 
enim Rune rei ipublicae venena prostrate munk) l maxima 
hostiun parteu inprovisum, ut solet, neci dedit 

20 	1)Usisque pedituu copiis, quae plurimae erant, ipse 
p>alantes turtles permecutum stamtes rebore, 
f>ugientes alacritate conpressit, nec mite 
p>ost'rex ipse cum reliquin cepiie slain adfuit 
d>efixusque herrore subite ealcata prepe cadavera... 
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...Látnod kell, bármennyire szerénye n  szoktad negitélni önön 

kiválóságodat, hogy milyen rendkivüli és mennyire szokatlanul nagy 

az örömujjongás mindenütt, valahányszor valaki kedvezóhireket mond 

el tetteidről. Személyedet, mint tapasztaltad, az egész világ 	5 

szeretete övezi, Is  ehhez jön az öröm, hogy sikereid mind  való-

diak; senki_ sen kételkedik a hir megbizhatóságában, aaikoeazt 

hallja, ho gy Te győztél. 

'Elkerülve a császári tengerpart öbléhez, amerre a száraz-

föld kanyarulatai következtében egészen Baie máig nyulikb .e a ten-

ger, találkoztam valakivel:lez enlitette, hogy na,ga is részese 10 

volt legutóbbi hadi tetteidnek."A gótok egész hadserege királyuk-

kal együtt kivonult a római földek puszti fására, amint ez a ve- 

zér tudomására jutott" mondotta, de én már limm is vártan, hogy 

tovább folytassa; Rtánadott, és megütközött", n.ert egyáltalán 

nem kételkedten abban, hogy Te ezt cselekedted. I  Tüst4nt azt kér-

deztem, hol,  hogyan és hány  ellenséget  győz tél le. Akkór - ' ő igy 

szalt: "A hegynél, amelyet mintegy a jövőt előre megsejtve 

Colubrariusuak nevezett el a régi kor — mert itt semmisült most  

meg az államot fenyegető halálos méreg —, az  ellenség legnagyobb 

részét váratlanul, amint szokta, a h&lál.ba küldte. IS Hiufán a 
nagyszánu gyalogos csapatokat szétszórta, a gyorsan mozgó lovas 20 

egységeket személyesen vette üldözőbe: ha helytálltak erővel, ha 

megfutamodtak, Gyorsasággal kerekedett föléjük. Nen sokkal ezu- 

tán maga a király jelent meg maradék csapataival, és a letiport 

holttested mellett a hirtelen rémülettől földbe gyökerezett   .. . 
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p.257 
initia p. 
272;satis 
bene le-
guntur 

/PANEGYRICyS II/ 
/PRAEFATIO/ 

periit fere tota cum foliin quae anteceiebant 

si hie litterae excusandae unt. 

E/X/P/L/I/C/I/T/ .  

911199/9911999199911/91919199191 

p.257; 
initia p.2 
satin ben 
leguntur 

Danuvii cum pace redit Tanainque furore 
elcuit et nigro candentes aethere terra. 
Marto suo curuisse iubet: dedit otia ferro 
Caucamun et saevi condeunant proelia recce. 

5 	addidit hiberni falaulantia foedera Rhenus 
orbis et Hesperiis flecti coatentus_habenin , 
gaudet ab alterna Thybria sibi creacere ripa. 
luatrat Aremoricos iau mitior incola naltus, 
Derdidit et Flores tellus adsuetaque sgevo 

10 crinine quaesita 	ilvie celare rapinas 
discit inexpertio Cerereim coumittere campin 
Caesareoquo diu manus obluctata labori 
sustinet acceptas nontro sub conaule leges 
et quauvia Getici 	ulcum confundat aratris 

15 barbara vicinae refugit consortia gentia. 
hinc quoque, Tyrrhenis qua fluctibun ina  resultat 

Gallia et aarii conscendens ardua montis 
liuite nimbono terras perntringit Hiberan, 
nil nostri iam iuris crab. eed belliger ultor 

20 captivuu reseravit iter claumasque recepit 

expulso praedone via s populosque relictin. 
urbibum eb nociis confinia reddidit arvin. 
undique ian Scythicim erepta furoribus hasten 

desunt fere duo versus 
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...a Dunát negbékitve tért haza, a Don dühét lecsendesi-

tette, parancsára a sötétégbeli alatt hótól csillogó földek 

nem  .hadakoztak tovább: nyugodni hagyta fegyvere vasát a Kauká-

zus, és a marcona királyok most ybr  elitélték.a háborut. 

IA Rajna a hideg északi földdel angedelx.es szövetségessé 
vált: elégedett, hogy Itália gyeplői irányitják, s örvend, 

hogy mindkét partján a Tiberis hatalma nő. 

Arer.orica lakója is szelidebben járja már hazája hegyol-

dalait, a föld népe, amely bünös ke gye ilena éggel rablott zsák-

mányt rejtett erdáibe,lmost felhagyott eddigi szokásaival, s ujra 

tanulja howszu ideig parlagon heverő mezőit gabonával bevet— 10 

mi. A hóditó Caesarral egyko oly sokáig dacoló had most ami con-

sulun.k idején aláveti magát törvényeinknek, és bár gót szántó-

göldekkel keveredik barázdája földje,) a szomszédos barbár nép— 15 

pel nem vállalja a aoraközö céget iar.  

Gallia innenső oldalán ia, ahol a tengerpart a tirrén hul-

lámoktól hangos, s a meredeken égbe nyulő hegyek az ibér föld 

határán a felhőket érintik, semmi sem maradt már a mi fenn-

hatóságunk alatt. De aztán jött a fegyveres megtorlás,/ujra 	20 

megnyitotta az elfoglalt utakat, elifizte a rablókat, ezzel visz-

azavette a neszállt közlekedési vonalakat. Ujra lakókkal 

teltek meg az elnéptelenedett városok, s hiveink földjei visz-

szakapták korábbi határaikat. 

S miután már nimdenfelől megmzabadult Róma a szkiták bősz 

harci dühétől, ellenséget.... 
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insessar Libyes quamvim fatalibue armis 	p. 258, 
25 RUSU5 Elissaei solium reacindere regni . 	fines p.271 

milibus Arctois Tyrias canpleverat arces. 	optima lecul 
heatern exutum pactis i>reprioribus arsit /tur  

Remanam vincire fidem Latiocque parentea 
adnumerare sibi saciamque intoxera prolem. 

30 aic tranquilla too racipit dum praemia ductor 
pacatamque iubot litues memcire curulem, 
ipna triumphales habitue mirantia pasmim 
bell dedere locum. Scythici imvat axe aubacte 
cardiais arcanim lustrare sucuribUs urbem. 

35 	ipne pater Mayors, Latii fatalia orige, , 
festa ducis socii trubicun 120A impedit armis: 
tela dei currusque silent vacuique iugalea. 
pabula Whiphasis reteguat abatrusa pruinim. 
exarmat Bellona comas galbtque romittens 

40 pulvereum glauca prim praociugit Aliva 
criatatamque decet foliis mansuescere fr•xtem. 
.hanc tot bella tibi requiem, Romano, dederunt: 
Pax armis accita venit, Victoria semper. 
ducteris seciam traxit praelata curulem. 

45 peat laures rediere tecae meritumque secuU 
alta triumpherum relevant vestigia faaces. 
AOC certare valent: vincit,sua praemia virtue 
aucceesu qua laber superat. quae munera Pati 

act a viri pennare queant? an lumina rara... 

desunt fere 2 versus pagivae 
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25 	••..Liba elrablója Reg riadt vissza végzetes fegyverei- 

vel aagáh®z ragadni E .lissa egykori birodalmának tróiját: 

északi népének ezreivel szállta meg a tyr®si a.lapitásu vára- 

kat. Am azután ,levetkezte ellességés magatartását, s  most  

már attól a váj;,# tól ég, hol Róma szövetségét men.tük z©-

r®sabb kötelékekkel bizt®siaza magámak: latin rokonságra 

vágyik, s szövetségese  leányát kivánja családjába venni. 

30 	pladvezérünk  i y meet visszatérhet a kitüntető békés hi- 

vatal elnyerésére, s nem  engedi, h®ty csatakürtök hangja za-

varja meg  tiszaségviselése nyugalmát. A háb®ruk is, bár kü-

lönben a triumfáló parancsnok diszes öltözékén . csüggnek, most  

r iRdenfélé önként adták át helyüket a békének. Öröm az észa-

ki szkita táj népeinek lerázása után a békés hivatal jelvé-

nyeitől kisérve járni a Várost. 

I A .latinék végzet adta őse, maga Mare atya sem zavarja meg 

ádáz fegyvereivel  kedvér hadvezére ünnepét, cse .dbei nyug-

szik az is te i fegyverzet és harci szekér, s a paripák kifog-

va legelészik a Rhiphaeüs hegem hőfedte füvét. Leteszi fürt-

jei harci diszét, a sisakot Bellona, Iperlepte haját kékes- 

40 

	

	zöld elajág al k®szeruzza, s homloka sisakforgó helyett most 

lo .bkeszoruv ".viseléséhez szokik. . 

Ez a zavartalan .nyugalom sek sok háberu árán jutott 

osztályrészedül, római polgár, a fegyverek hozták meg a bé- 

két, a hadvezérünk békés hivatali nüködését mindig kat®Rai 

győzelem előzte meg. Mindig harci fiabérek szerzése után . ke- 

45 rült ser a békés toga felöltésére, s diadalmenetek ny®mán 

járt a háberus érdemet jutalmazó tisztség el nyerése. Persze a 

jutalom n.em ér fel maradéktalanul az érdemmel: a férfias har- 
ci erény felette áll az érte kapott kitüntetés .sek, a küzdelem 
erőfeszitése a rá}övetkező elismeréss.ek. A s®raiak ugyan mi- 
lyen ajándéka jutalmazhatná méltón a férfi hősteateit? Vajon 
különleges ciniek... 
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iaat ercidit uxium f9liurn i. fere 56. versus Qt p. 268 fi  
versus 4  

p. 268  
opt ime  

50 A 	 et Nili pepuliz pleratus 40siris. 
 leg i tur  

despic imur: s ic cunc ta me  i rovsre4iat ia remi  
alturna sub serte porit: depelliqur undis  
Aec terris recnare licot, nec inulta 4fererau9  
haec taaea et nestris aderit sers iunZta querollis. 

55 olician s_uano gentes aquilone ropestas 	. 
Phasiacsque pavans i.nnabitur hospit4® Thybris.  
cenfundam pepulos , regnerum foedea runpan.  
nobilis et ngstris miscebitur aula Orscellis.  
hsec ait et pigres zaphyris igvecta trienem 

60 nubile Rhiphaei p@xietraverat algida ~msYtis. 
hic curve sub rupo sodans crudel.is Enye .  
texcra t annasa refugum sub pace fZuroren.  
huius luc tus era  t, quod sit  sine luc t i . bus orb ia :  
lactiz naesta gen.it, squalant infor/ia taetre  

65 	era situ siccique rigent in ves  te cruo~reas;  
dura supinato pendent retinacula .4curru, 	. 

la.ngu@t apex galeae, clipEi nec tris t4is in orbQ  
lux rubet et totAe pereúat aucroxiibus .hastae, . 
hang  ubi diva necens liquide de trami4te cerxiit,  

70 desilit et tali residen licQt excitat grsu: 
quiz miserom, germane, tibi sOper ob4ruit artus  
pace sub immense? quenian tua pec te&a.. . , , ,  
nerzit iniqua qui¢s, inQpes tua classi,<ca 	 
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és a Nilus népeitől  siratott  Osiris 	50 

 

• 

  

Megvetnek, a sors változása folytán hatalmamat nem tisz-

telik: elüztek a tengerekről, s a szárazföldön sea uralkod-

hatom. Án ezt nem hagyom bosszulatlanul, s jogos panaszaimat 

oavoselni a végzet is segit. JElőcsala . észak távoli népeit, s 

a félelemtől remegő Tiberis hátán a phasisi idegen hajózik 55 
majd. Efuymásra zudi ion a nemzeteket, a birodalmak közti szö-

vetség szálait széttépem, és a fényes udvart is feldulja az 

általam kavart vihar." — Igor szólt, aztán a zefirok hátán a 

Göncöl alig mozgó csillagai fölé indu.lt t  /s a Rhiphacus he gy  60 

jéghideg felhői közé ért. 

Itt egy  öblös sziklabarlang . mélyén ült a kegyetlen E .yo , 59 

keblében a béke hosszu évei alatt kényszerűón visszafojtott 

düh. Gyászosnak érezte, hogy gyász nélkül él a föld , s a vi-

lág öröme láttán busan sóhajtozott. Csuf arcán förtelmes 
• 

szennydés elhanyagoltság, ruháján mocskos alvadt vér . 	65 

Felfordulva fekszik kocsija, lóg róla a sulyos s jaza t , c su-

csos sisakja használatlanul hever, komor ke re k pajzsa el-

vesztette fényét, dárdáinak nyelét korhadás, hegyét rozs-

da emészti. 

Megpillantja őt az Ártás istennője a páradus égi ösvény— 70 

ről, 1leszáll hozzá, s ia kezdi buzditani csüggedt tespedés- 

be merült nővérét: "Micsoda szörxayü kábulat bénitotta meg 

tagjaidat, nővéren, e mérhetetlenül hosszu béke idején? Miu-

tán elbóditotta lelkedet a szárúnkra oly bántó békesség, a 

tehetetleneket a te csatakürtjeid•••• 
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desunt 4 vol 5 versus 	p. 267.  
bong legitur 

indue 'norta];'es habitus, toe casside .~vultus,  
75 coga truce) bs in bella globos Scythicasquo pharetras 

ogerat i);notis Tanaia bacchatus in oris.. 
auratas conNtorne demos Qt oporta netallis  
culnina, qua 7b toto.Latii conspexinus orbe: 

fulgentos i/n tela ruant: gravig ardea.t aux.()  

80 baltQus, a}uratae circundent tela pharotrae. 
aürca cri?apatis in,sidat launa lupatis:  

incendan0.  gonnne chalyben ferroque nicaiztos  

fu1gQns aurai  facibus_ lux ia.duat oases.  
noenia n%ulla tuos valeant arcero furores: , 
gontes atque trenant furialia murnura roes.  
tun super7os torris atque hospita nunina pelle: 
ture sue p7opulare deos et nullus in aria ,  
nessis ®d %ratae fotus struo palleat ignis. 
ant ego to7c ta dolis pala  tia cella s . ubibo.  

90 naioru/n poros  ot pectora prisca fugabo . :  
segues at7que simul nullo discriniue rorun 
laudentur7 f ortos nec s-it revorontia iustis 
sprotaque n7olacto peroat facundia Phoebo,  , 

ind ig?is contingat honos  et pondra  rerun  

95 	non virt7ua, aed.casus agat tristisque cupid° 

cordibus et7 saavi demons furor aestuet auri.  
non tame n/' haec sine mente I4vis, sine nunine sunno... 



75 . . ölts halandó külsőt, takard sisakkal homlokod, tüzelj 

háborura vad hordákat, s a Don—vidék alig isnert tájai tombolva 

ontsák a tegzes Ezkitákat. DöntEd le az arany ,palotákat s az ' 

ércfedte tetőket, amelyeket Latium egész birodalmában látha- 

80 hunk. Ragyogjanak fegyvert öltve a harcosok, csillogjon az 

aranytól sulyos őv, laranyozott tegzek takarják alvilakat, 

aranylemez boritsa a hajlitott zablákat, drágakövek szikrázza-

nak az acélen, s a cmillogó vasú kardpengéken aranyos fény 

85 lángoljon. Ne legyen fal elég erős dacolni vad dühöddel: né- 

pek és királyok  reuegjenek iszonyú hangod hallatára. Riaszd 

el a földről az égieket s minden bekés istent; foszd meg őket 

a tiszteletükre égetetttömjéntől, a illatos áldtzati kalácsok .  

lángja ne lobbanjon az oltárokon. 

• 	An pedig ravasz csellel leplezve aagam a magas palotaban 

90  lopódzom.  lElfeledteten ebb az ősi erényt s vitézséget. Pipo-

gyáknak és derek férfiaknak megkülönböztetés nélkül, ecyforuán 

jusson dicséret, ne övezze tisztelet az igazságos embert, tün—' 

jön el az ékesszólás, senki Be müvelje Phoebus e müvénzetét. 

95 Méltatlanoknak osztályrésze legyen a tisztség s kitüntetés; la 

legfőbb ügyekben ne a kiválóak, hanem a vak véletlen szava dönt- 

mön, s a  szivekben eszeveszett mohóság és kiéletlen aranyéh-

ség forrjon. De mindezt Jupiter elhatározása nélkül, a legfőbb 

istenség hozzájárulása hijám még sea..." 
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imterciderunt 2 f®lia i.fere 110 v ersus et p.262 fore 4 very  

sus p. .262 .  
üi  td:á D.26  

" ...et plaoidus sub pace puder. non  preolia mandeV m 
belle  le  

ontur  
sed ge'rat et priscis instádurat fala lrium.phie.  

100 quell sea  praeda decems aurique imsana cupido  
cegat inexhaustis arainun pernittere curie,  

sed ferri laudandus angr Latiique crueris  
iadec ilis iugulis qtze madens hes tilibus ems is  
iadomitum nitemque prebet". nec veta cadebant  

105 in dubiun notum.que fuit quern  peeceret. 0rbis:  
A~ tíur~ ceaiunc tus anor pepulique pa .lrumque  
et precerum miens  emmie habet, nec dicere uussant,  
sed petiere palau, iam gued eeatentia mundi: 
cunc terunque fides nullis auc toribus .am.bit,  

110 Fata iubent: aderat studiis invitquo _favorom  
n,®ta viri virtue 	magai gleria patris.  
nam claro gonitore satus 	— sed forto paronton  
caedi:bus Arcteis et ius ta smrte petitum  
callidus et falsa toctus preco perculit _ oasis  

115 m.crcatum vita leli decua . : haut secua o.lin  
pugmaces Fabii patria pro gents  cadebant 
et Decius, preper-e luc em qui fine refudi t , 
s  ed famam nine fine tenet, nag mortis  ameren  

pennat laudis honer — tanti Bibi con.scius here  

120 sanguinis omeritum praes tantibus innevat ac  tis  
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" ...és a csendes szerénység béke idejére. 

Nem másra bizná a háborukat, hanem maga vezetné, s győzel-

mei nyemán régi dicsőséges sorsunk támadna fel ujra. (fit nem 

100 a zsákmány ösztönözné, (s nem az esztelen pénzvágy késztetné 

arra, hogy mérhetetlen sok gondot vállaljon Tagára, hanem fegy-

vere becsületének szeretete. Latin polgirek vére nem . , csupán. 

az ellensége öntö ne kardját, s ez bizoryitaná, hogy legyőz-

he tetlen és ugyanakkor ljárbor." 	 . 

105 	E kivánságok men  hagytak kétséget, l ismeretes volt, hegy 

ki az, akit az egész birodalom óhajt: a nép és az atyák sze-

retete, s az előkelők minden gondolata egybehangzóan Aetius-

ra összpontosult. Nem is haboztak kimondani ezt, nyiltan han-

geztatták kivánságukat. S amit a közvélemény és az általános 

110 bizalom, anélkül hegy bárki befolyásolta volna. egyérte.l .ü-

en akart, 
j 
 azt diktálta a sors is. 

E kivánságoknak kedvezett, és népszerüségén kivül mellette 

szólott a férfi közismert kiválósága és nagyszerü atyjának hir- 

neve. Mert jelen szülőtől származott. An atyját, akinek az 

északon folyó öldöklő harcok vezetése s ezzel őt méltán meg-

illető tisztség  jutott osztályrészül, egy álnok és kérés ü- 

115 rügyével magát leplező merénylő kardja döfte le. Élete vesz- 

tével halála szerzett neki dicső nevet. Ugyanigy a hazáért 

estek el egykor a bajnok Fabiusok és Decius, akinek korai el-

mulása elmulhatatlan dicsőséget hozott, halálraszántságáért 

felejthetetlen tettének hire jutalmazza. Kiváló származása ' l 

120 tudatában  érdemes atyja nyomdokába lép naszerü tetteivel 

a hős... 
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dosunt 4 vel 5 versus 	p. 261 . _  
fines p.268. 

ut vix prona novis erexit bren.Qibus ora 	bone leguntur 

prinaquc reptatia nivibus vestigia fixit. . 

mex iac ulurs pe t iere manua lua i t que gela .t is 
. imbribua et siccis initatus niQsile lyaphis 

125 teaptavit pugnas tenerosquc ad proelia ludes 
inbuit et veram ian tune respexit ad hastas. . = 

nee nora, cum rScythicia succunborot cnsibus orbia 
telaque Tarpeiaa prenerent Arctoa secures. 
hQatilQn fregit rabion pignusque superbi . 

130 finederie et nundi protium fuit.../hinc modo veti 
rata fides, validis quad dux premat inpiger amis 
edQnuit quos pace puer/ bellunque repressit 
ignarus, quid bella foront, stupuere feroces _ 

in tmnero i.am nembra Setae, rex ipse verendun 
135 niratus púeri decus et prodentia falun 

lumina prinaevas c7ederat ges .tare phar.etras 
laudabatque n.anus libr.anten at bola gErenten 
ob .litus quod neater erat,.pre neacia regis 
corda, feri.s quanto populis discrinino cons tot 

140 quad Latium deco arna.ducen!.sed nonine natun 
nuxcupat et navult naturae dicere piguus 
quad pacin, tali tenerea nub indice prinum. , 
gaudebat studiis flaadare ferocibus annos ... 
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...Még alig tanulta neg felegyenesitve tartani fejét, 

alig tette raeg első lépéseit, alig hagyta kicsiny talpa nyo-

mat a hóban, amelyen eddig csak mászni tudott, kezei máris a 

dárda  után ayultak: a megfagyott esővizzel játszott, jégcsa- 

pokkal  utánozta  a dárdavetést, ( ésütközeteket próbálgatott; 125 

már a gyermekjátékok közben a léendő harcokhoz edződött, max 

akkor igazi dárdák kötöbték le figyelmét. 

Nem sokkal később, midőn a szkita kardok csapás§i alatt 

nyögött a földkerekség, s az északi barbár népek fegyverei 

fenyegették a római hatalmat, ő vetett véget az ellenség dü-

höngénének, ő vált a gőgös I ellenféllel kötött szerződés zá— 130 

logavá. Innen datalódik az a hiven valóra váltott fogadalom, 

hogy mint hadvezér erelyesen tartja majd féken erős fegyve-

reivel azokat, akiket gyermekkorában egy békekötés tuszaként 

, szerelt le. Akkor neki volt köszönhető a háboru befejeződéae, 

pedig non tudta nóg világosan, mi is a  háború.  

Gyermek volt csak, s a vad getak ráris megbámulták alak-

ját, mozgását. királyuk maga in csodálta a fiu tiszteletet 135 
ébresztő szépségét a kiválóságát; csodálta mzemeit, amelyek 

tekintete  szinte  sejttette jövőjét. Ajáadékkent gyermeknek 

való tegzeket viseltetett vele, és dicsérte, amint kezét len-

ditette, ahogy fegyvereit hordta. Ilyenkor men is gondolt rá, 

hogy a gyermek közülünk, rómaiak közül való. Nem sejtette a 

király, mily nay veszélyt idéz a barbár népekre azzal, !he& 

a leendő latin vezértfegyverforgatásra tanitja.  Fiának  szólit— 140 

gatta, s inkább szerette volna édeagyermekének tekinteni,mint 

a béke zálogaként hozzá küldött túeznak. Ilyen vezető keze 

alatt eleinte lángoló örömmel töltötte gyermekéveit szilaj har,- 

ci gyakorlatokkal... 
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desunt duae pagimae i. fere 56 versus 	p.271 
eptime legirt 
tur 

Teubonicum Latiim honteu cum sterneret armia 
145 	tune ad bella rudea nee adult° marto probatun; 

ille tamen magni pibus Romaque virente 
Gallica bis quinon certauina traxie in annon 
et nenier pent bella redit, nuae gleria major. 
quod iwlibarbaricae nutaten nemine terrac 

250 	et bellare paTeie, une quod tempore /cunctes, 
quad claunen cantris hosten.nuperaZyit et arcen, 
quae quendam victorin erant, hie dextZra recepit 
magnanimi luctata ducis. nau claunta tegebant 
et burribus apes ingentaque moenia cZ911i 

155 naturan cumulante Manu, nec signier unus 
turba fuit, longo med tempore c4astris 

barbariea iunctin occasum mincui/t ortu. 
ntat clipeis vallata cohorn, hantilia 4torquenm. 
enne minax volucrique nocens per in4ane sagitta, 

160 nobile non animis, ned non ignobile tfactis 
vulgus: inaequali iuntun Mar n torte 4peremit- 
i2ViUS hine vertex manibus,que et moenibun 4horrens. 
inde ducin virtus bellun demituLra per artem. 

- ergo lmit° fremens coniuncto re/bore milen 
165 nature° certare parat, cadit agmil<o.  caema 

ailva ferox: nudi mlrantur aidera fontes 
ignetumque vident montana cubilia 4caelum. 
texitur in turres abiem et vincero 4!luron. 
iutsa renitentes exterret culnine pinnas. 

170 horribi/les crevere via°, qua, viquemanuque 

daraunt  fore 2 versura  
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145 	..midőu az akkor hadviselésben még gyakorlatlan és a I fej- 
lett hadmüvészetben járatlan teuton ellenséget legyőzte latin 

fegyverekl.,erejével. Abban az időben Roma virágkorát élte, és 

hatalmas erőforrásokkal rendelkezett, mégis vezérének tiz homz-

szú esztendeig tartott a háboru, egy egész évtizedet öregedve 

tért haza a harcokból. 

A mostani diadal több okból is dicsőségesebb: az ellenségek 

150 erősebbé váltak barbár földről jött nemzetségekkelqa hadmüve- 

zetben egyenrangu ellenfelekké fejlődtek: a hőm vezér harcos 

jobbja valamennyiüket egyszerre verte le, pedig táborerődök 

•  védték őket, m várakat kellett megvivni, amelyeks:t egykor a győ2 

tes exelt. Sáncok, cmucaos tornyok n a dombra hordott falak 01-- 

155 talmazták őket: 1 a természetadta védett helyet eaberkéz tette 

még ellenállóbbá. Ama régi háboruban neu egyetlen zászlót követ-

tek, szanaszétszórt csoportok, rendezetlen csatározámfolyt; 

am idő multával a barbárság tAimrai egyesültek, összefogott nyu- 

gat es kelet. 
Pajzmsor védi sáncként a keriényen helytálló csapatot: ha- 

jitják a dárdákat, fenyegetően sujtaaak a karddal, pusztitanak 
160 a levegőben süvöltő nyilakkal. IE tömeg tettei neu nélkülözik 

a harci dicsőséget, legyenek bár szándékai még olyan dicstele-
nek; 6.11 végül szerencsétlen sorsra juttatja őket az igaz ügy- 

höz mzegődő hadimzerencse. 
Egyik oldalt megközelithetetlen csúcs, rajta meredek falak 

és harcosok állnak: másik oldalt a kiváló  vezér,  aki haduüvé- 

szettel kerekedik felül a háboruban.  Katonái  fenyegető coata- 

165 kiáltások közepette egyesült erővel\készülnek a természetes e-

rőd bevételére. 
Sorban hullnak le a vadon erdő fái: a lombtakaró eltüntével 

a források ámulva nézik a cmillagokat, s az erdei vadak rejte-
kei megpillantják a sosem látott eget. Tornyokat dcsolnak a fe-
nyőből; ezek, a falak ostromára rendelve, tetejükkel az ellen- 

170 séges kőpárkányokat fenyegetik. iFélelmetes utak épülnok l ome-

lyeket erővel és kézzel.... 



— 73 —  

p.  272  
difficil7ina lec tu,  
usu detrita et me—  

dicalii.entis nale  
habits ,  
	  ‚us lenis in caelun molibus urget . ,  
aeriif%que iubet soc ims consis tere castria.  

~ 

ian nullu/s sine  Marta dies, nex onnis in arnis,  
~ 

tu.nc la  te t/ obscuras bella trix pinna per unbras  
175 illatu;%ra neces et norm iracerta tenebris ,  

diaav%et indubia quanvia sub sorte cruoren.  
ancipiti 7gnaras fatorun lumina cureus  
avia 01.a regunt et letum .erraLtia portant.  
ianque suOac torun. be:llo pars nagna reorun  

180 

	

	dederelse tardaca ,Zp?aZr~at sensinque re .cepta  
de trec tare ninaa et iau discordibus armle t  
dun pare b/clla gerit, venian par poscere gestu,  
pars prape7rare fugau, donee penetrata labore  
lone vtctrices hauseru.nt noe.nia flannae  

185 proeliaque op)tataa en victim dant ultina fanan,  
qui saevo sut Marto cadunt, sed caraina tandem  
sancta.c/ruentatoe vertant ad foedera cantue:  
semper: bella s®mant, senper nenorabitur hostis.  

pax eat laudis habet, cui tot praenisinus arna:  

190 pax lgn.gaeva salus, qua vindice tutan  
exer%at ele:.~.enta fiden, qua co.nprinit undas  
Vulcanu%s xiactisque vicos lux alma recondit.  
Phoebo 1a7ec siccas urit Titania terras :  
124x. p9p0lie quae iura dedit, quae.condidit urb 

195  	 ,.,.... xit Latium post bella Quirini /b es l 

. t ,,,.c.ate aninam virtute QuiriYum 
	sum geni.ao s or is Dune m. . .  

deem t finis  
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....égbe nyúló épituényekkel szorougatja, és társait fenn a ma-

gasban állitja őrhelyeikre. 

Egyetlen nap nem mulik már el harc nélkül, s fegyverben 

töltenek minden éjszakát. Ilyenkor az éji homályban láthatat-

lanul hozza a pusztulást a harci vilvessző, lés a sötétben 	175 

bizonytalanul, bár non kétségen sorsrendelésből ontja a vért 

a halál. A derengő félhomályban végzet-szabta pályán repül-

nek az utat tévesztett fegyverek, m eltévedve in eleteket ol-

tanak ki. 

Az ütközetben legyőzött bünösök nagy része most 1ár,/e_ 	180 

kénve bár, de felkinálja megadását, m amint ezt az ellenfél 

aprankent elfogadja, ugy hagy fel további harccalfenyegetni. 

Egy másik rész tovább, forgatja patütő fegyvereit, ismét másik 

taglejtésekkel kér kegyelmet; vannak olyanok is, akik gyors 

futásban kezdenek. Végül a hosszú, fáradságos küzdelemmel neg- 

vivott falakat a győztesek kezétől gyújtott lángok emésztik el, 185 

I s auit kivántak, a hőni katonahalál hirnevét elnyerték az utol- 

sa összecsapások kegyetlen tumáiban elhulló csatavesztők. 

Be költeményünk forduljoi most már a vérontás helyett a 

megbékélés felé. Ugyis uindig a háboruk zaja hangzik, mindig 

az ellenséget eulegetik, pedig dicsőséget az a béke, amelyet 

Oly  sok hadakozás árán nyertünk el. /A  béke  ad csak tartós 	190 

boldogságot a  világnak; uralna  alatt az elemek jóindulatában 190 

is bizhatunk: a hulláriokat Vulcanue tartja féken, az éjsza- 

kát az áldott fény váltja fel, s Phoebus stapaugarai nen perzse-

lik szikkadtra a termőföldeket. A béke, amely a népeknek tör-

vényeket adott, amely városokat alapitott... 

úrrá Latiumon Quirinum háberúi után... 	195 



-75- 

DE. CHRISTO 

Proles vera dei cunctisque antiquior annis p  
nune genitun, qui semper eras, lucisque repertor 
ante tuaa matrisque pares: quem minit ab aatris 
aequaevus Genitor verbique in emina fusum 

	

5 	virgineos habitare sinus et corporis arti 
iussit inire  via s parvaque in sede norari, 
quern aedes non ulla capiti 	lumine prim° 
vidisti quicquid mundo nascente crearas, 
ipse opifex, opus ipae tui, dignatun iniquam 

	

10 	aetatis mentire vices et corporis huius 
dissiniles perferre modes hominemque subire, 
ut possis monstraro deum,  no lubrieus error 
et decepta din.  varii sollertia auhdi 
pectora tam uultis aineret mortalia saeclis 

	

15 	auctororn neccire suum: te conscia partua 
mater et attoniti pecudun sensor° timores, 
te nova sollicito lustranten sidera visu 
in caelo videre prius lumenque aecuti 
invenere magi: tu noxia pectora solvis 

	

20 	elapsasque animas in corpora functa reducis 
et vitam reneare, iubes: tu lege recepti 
uuneris ad manes penetras uortisque latebran 
innortalia adis: nasci tibi non fuit uni 
principium finieque mori, sed nocta refuaa 
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Krisztusról 

latex valódi gyermeke, r idea időkaél idősebb, aki most 

születtél, pedig mindig voltál, mir viligra jöttöd előtt a 

világ alkotója a benne saját anyádé is. A caillagos igből 

küldött le a veled egyidőn Atya, én úgj rendelte, hey az 

ige termékenyitő magjaként zzüzi öl lakója lóy ,  esendő  em-

beri testbe vezemaem utad, s kim perhüvely  hajlékában időzz 

te, akinek befogadására barmekkora tér mem lehet elég tágas 	5 
hajlék. Te már a legelső  napon  láthattad mindazt, amit a vi— 

lag létrehozásával maad alkettal, terentőként teremtménye- 

det, 	méGsem érezted önmagadhoz méltatlannak a mulandó 	10 

liWkinzó vimzentagságait megizlelni, a halandó test 16— 

nyegOdtől idegen törvényének . alávetni magad m emberré vál—. 

ni, enak hocy megláttaad. az  intent, s me gátolja még nok 

századon 	teremtője megismerésében a halandók lelkét bet- 

ladoZó tévelygén éz a forgandó világ csalóka látíza.. 

Szent elhivatettaágodat érezte meg születéned előtt 
	15 

anyád, ennek előérzete riasztotta meg a nyájakat, ezt je-

lezte a mAgunekmak, akik nyugtalan szemekkel kémlelték az 

eget, az Új caillag feltülte, s fényét követve rád is talál— 

tak. 

Te oldezod fel a bünös aziveket:  be vezeted viza az 	20 

wlszállt lelket a kdanzenvedett testekbe, n ezekbe_parancsod-

ra vizabér az élet. Vállalt hivatásod útján járva leszállsz 

az elhunytak közé, éz megjárod a halál ötét birodalmit, ha 

halhatatlan vagy im. Egyedül a be aztteedra nem jelentett a 

születés a kezdetet a a véget a halál: ennek éje elmzillt, 



77 _ 

25 	in caelum patremque redis rursusque perenni 

ordine purgatis adimis contagia terris; 

tu solus patrisque comes, tu spiritus insons 

et toties unms triplicique in famine simplex:-- 

quid nisi pro cunctis, aliud quis credere possit 

3o 	te potuisse mari, poteras qui reddere vi .tam? 
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te megtértél az égbe atyádhoz, éo örök rendelés szerint 	25 

megváltottad a vildget a bünök mételyétől. 

Te önmagadban, az atyaisten lényének onztályontársa-

ként a mint azentlélek mindannyinzor egy vagy, három ió—

veri  egyetlen inten. Ki hinné rólad, aki képes voltál a 

holtat in feltánanztani, ho gy  magad másként szenvedhet-

tél volna halált, mint nindenek megváltójaként? 
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C A R M 8 Iű Ids  II .  

A carmen II 9-14 sorai  a 439 augusztus 6-i eseményekre céloz-

nak, ezen a napon nyerte el ugyanis Licinia Eudoxia az Augusta 

cimet 1 , azt a rangot, amelyet a császárnék általában első gyer-

mekük születése alkalmával kaptak meg. Licinia Eudoxia anyját, 

Eudociát, II. Illeodosius feleségét szintén első leánykájának, Eu-

doxiának a születése után rőviddel emelték erre a méltóságra g . 

A carmen II tehát III.Valentinianus és felésége,Licinia Eu-

doxia első gyermekének, Eudociának a születésével hozható kapcsolat-

ba. (A császári pár 437. október 29-én kötött házasságot 3 , 439. 

augusztusáig aligha születhetett meg második kislányuk, Placi- 

dia is.) 	. 

Ha a carmen I 17-18 verssorai ("hac...de prole") Eudociáról 

szólnak, ám a 19. sorral ("en nova iam suboles") a költő áttér 

az ifjabbik császári hercegnő bemutatására, akkor Merobaudes 

440 körül, Placidia keresztelőjére irhatta ezt a költeményt. 

Ennél azonban valószinübb az az interpretáció, amely azerint 

a két kifejezés ("prole ", "suboles") ugyanarra az ujszölött le-

ánykára vonatkozik. Ebben az esetben könnyen elképzelhető, hogy 

a carmen I és II ugyanannak a y ; költeménynek a két töredéke, 
vagy legalább is egy alkalomra, Eudocia születésére illetve ke-

resztelőjére komponálódott. A továbbiakban ezt  a  koncepciót te-

kintjük kiindulópontunknak. 

Vollmer szerint az első költemény tóljes egészébei a carmen 

II-vel együtt egy császári hercegnő keresztelőjét irja le, és a 

családi ünnep valóságos jeleneteit ábrázolja. Igy azonban lehetet-

len megmagyarázni a carmen I 8. verssorát. Ezzel szemben elfogad-

hatónak találtuk a következő interpretációt: 



- 81 - 

A carmen 11-16 sorai a ravennai palota ebédlőjét 5  diszi-

t8, a császári család tagjait ábrázoló falfestmények vagy mo-

zaikok közül ir le néhányat (v. 5-7:a császári pár, v. 7-8: a 

gyermek Valentinianus II. Theodosius keletrómai császár szine 

előtt, v. 11-12: Valentinianus anyjával, Galla Placidiával,v.13-

14: nővérével, Iusta Grata Hdaoriával) . E jelenetek egyikéhez 

másikához a költő reflexiókat is füz (v.9-10: nem hiába fordult 

Valentinianus Theodosiushoz, az g segitségével szerezte vissza a 

birodalmat a trónbitorló Iohannestől s vette feleségül később 

protektorának leányát; v. 15-16: utalás Honoria esetleges házas-

ságára) . 

A mozaikdiszek leírása után a keresztelési szertartás közép.' 

pontjában álló kis hercegnőt jeleniti meg a költő (v. 17-23). 

Ezután az ünnepi fényben ragyogó udvar (II 1-4) és baptisterium 

(II 5-8) képe villan fel. A gyermek születésén örvendező és Eu-

doxiát Augustává kikiáltó tömeg s a hódolatot fogadó uralkodó 

pár bemutatása zárja a költeményt (II 9-14). 

Az I 1-16 és II 1-8 verssorokban szembeötlő az élénk szine-

ket ( különösen az aranyat) és a csillogást érzékeltető kife-

jezések, jelzők agyonhalmozása. Mindezzel nem csak a császári 

poncpát igyekszik szemünk elé idézni a költő, és nem is csak az I. 

század óta oly annira kedvelt ekphrasis müfaj konvencionális 

vonásait követi, hanem a csillogás érzékeltetésének ezerféle va-

riálása (a palota, a császár, Honoria etc.) a 4.-6. századi római 

és ravennai mozaikok ragyogó szineit, tüzes koloritját, szingaz-

dagságát s egyre gyakoribb aranyhátterét juttatja eszünkbe.(Az 

uralkodó arany szin mellett a ragyogó kék különböző árnyalatait 

alkalmazták a leggyakrabban.) 6 



- 82 - 

Carmen I 

1-2 sorok: 

A "mensae" szó jelentése itt valószínűleg "ebédlő "(triclinium) . 

A "pictae" jelző a terem dekorációira (mozaikok, festmények, 

márvány, bíborszövet etc.) céloz.--- A császári palota védőszel-

lemeinek (Genius és Tutela) és Concordiának az ábrázolásai az 

ebédlő ajtószárnyaira kerültek.--- "purpureique...laris": két 

interpretáció is lehetséges. Az első szerint az uralkodó császár 

szine, a bíbor magára a császárra, a ház urára vonatkozik és nem 

a lar-okra. De könnyen elképzelhető az is, hogy Merobaudes csu-

pán a festmény vagy mozaik vörös szinét akarta érzékeltetni. 

3. sor: 

"aeternas... dapes": hiszen a császár maga és a hozzá tartoló 

dolgok  "isteniek"  azaz . "örökkévalóak". (Diocletianus óta mindaz, 

ami a császárhoz tartozik; szent; pl. "sacrum cubiculum","sacrum 

Palatium", "sacrae largitiones" etc..) Ezt az értelmezést támaszt-

ja alá a "bi bor " ("purpureus ") jelző többszöri alkalmazása is.  

Van azonban egy másik lehetséges,bár kevésbé valószinü magyará-

zat is: esetleg az állandóan tartó, fényes lakomákra utalhatna 

Merobaudes. 

5. verssor: 

"ipse princeps":III. Valentinianus, nyugatrómai császár (425-455). 

"coniux":Licinia Eudoxia, II. Theodosius keletrómai császár (40E-

450) leánya. 

7-8 sorok: 

"terrarum veneranda salus": III. Valentinianusról mondja a költő, 

amint a császárpo*trékat viselő pénzeken is gyakran olvasható 

a "salus reipublicae" titulus( a III.- Valentinianus által kibo-

csátott érmeke .n7  a "bono reipublicae" olvasat található, ugyanígy 
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Lusta Grata Honoria plakettjén a ). --- A "novus exul" kifeje-

zést Volimer a trónbitorló Iohannesre érti. 	ezt az interpretá- 

ciót lehetetlen elfogadni, egyrészt , mert az usurpatort kivé-

gezték 425. májusában vagy juniusában 9  , tehát nem volt "exul", 

másrészt pedig, ne rt sorsa a költemény megirása idején immár 

másfél évtizede megpecsételődött, tehát nem "novas".  E sorok 

valószinüleg azt a jelenetet irják le, ahol a képzőmüvész a -  gyer-

mek Valentinianust ábrázolta, akit Honorius anyjával együtt nem 

rég számüzött a ravennai udvarból  ("novas  exul") feltehetőleg 
9a, 

valami udvari intrika a %% következtében és aki 423-ban Constan- 
tinopolisba menekült s itt patronusának,II. Theodosiusnak a je-

S Lrai 
lenlétében számüzetése és Iohannes trónbitorlása következtében 

elveszni látszó örökségét,a nyugatrómai birodalmat. ---- 

III. Valentinianus Axgustusszá emelése (425) alkalmából Konstan-

tinápolyban 426 körül kibocsátott aranyérme hátoldalán a két 

császár látható együtt, az egyik nagy, mig a másik ( . hat év kö-

rüli gyermek) kicsiny alak. Az éremábrázolás szintén II. Theodo-

siusnak a gyermek uralkodó feletti védnökségét illetve gyámságát 

sugallna, zza lo . 	----Itt kell megemlitenem Merobaudes prózai 

panegyricusának egy passzusát (frg. II A 3-5) , ahol a költő el-

mondja, hogy a keletrómai császár igen magas igen magas tiszt' 

séggelAutalmazta a poétát ("ad honoris maximi nomen evexit") 

Aetius tetteinek dicsőitésééirt. Nem tünik azonban alaptalannak 
a 

az a feltételezés,miszerint ttrobaudes,jó udvari költő szokása 

szerint, nem csak a fővezér Aétiusról és III. Valentinianusról 

s osáládjáról zengett dicshimnuszt, hanem a keletrómi császár 

is megkapta a  neki  kijáró hódolatot, ha nem önálló műben, akkor 

ilyen célzások formájában, mint itt is:"praeside nostro", "clara 

aula" etc. s ezt jutalmazta 	dosius császár azzal a megtisz- 
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telő cimmel. 

9. verssor: 

"natura":születés, öröklött jog, a legitimitás. 

lo. verssor: 

"toros": a szó, itt a feleségiil kért hercegnő körüliráta; 
a 

"longinquos",mert Ravennától távoli konstantinápólyi udvarból 

("clara aula") kérték a lányt. 
11. verssor: 

"sacra parens" III. Valentinianus anyja, Galla Placidia. 

"placidi nati": szójáték a császár nevével (Flavius Placidius 

Valentinianus). 

13-16. sorok: 

"soror":Iusta Grata Honoria, III. Valentinianus nővére. Marcelli-

nus krónikája szerint (ad an. 434) Honoria mér 434-ben össze-

zördült fivérével, miután kitudódott ► hogy egészentimtim vi-

szonyt tartott fenn Eugenius nevii procuratorával, akit persze 

az udvar ezekután nem késlekedett kivégeztetni. Vriscos és más 

források 11  szerint Honoria ellentétbe került, családjával s 
kevéssel a hunok 451-es inváEiója előtt egy gyüriit küldött At-

tilának azzal a kéréssel, hogy legyen segitségére egy rákény-

szeritett jegyesség felbontásában. Mero baudesnek Honoriáról 

dicshimnuszt zengő verssorai nem iródhattak a hercegnő kegy-

vesztettsége idején. Másrészt, a források alapján, ide értve ' 

Marcellinus hirQdésát is, az Eugenius -ügy és az Attilával való 

kapcsolatfelvétel között nem telt el hosszabb idő. Igy elfogad-

hatónak találom Airy véleményét (Iusta Grata Honoria:JRS IX 

/1919/ p.1-13),amely szerint Mecellinus egy indictioval téve- 

dett évkönyvébeni amikor Honoriának öccsével való viszályát 

449 helyett pontosan 15 évvel korábbra, 434-re datálja. A való- 
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s ágboa a merobaudesi költemény keletkezésének az idején (439-

440) Honoria még nagy tisztelettel övezett tagja a császári csa-

ládnak. --- Vollmer megpróbálja összeegyeztetni a verssel a 

Marcellinus-féle adatokat:igy szerinte a 434-es botrány és számü- 

zetés után Honoriát visszafogatta a ravennai udvar. Ám semmilyen 

kibékülésre vonatkozó információfal nem rendelkezíánk,amivel alá-

támasztható lenne e hipotézid. --- Ami viszont valószinti, az az, 

hogy a csőszőr veszdelmesen ambiciózus nővérének a házassága 

- Honoria husz-huszonkét éves lehetett akkoriban - napirenden le-

vő s kissé kinos kérdés lehetett az uralkodó és környezete számá-

ra 440 körül;Honoiiát emlitve ezért időzik annyit ennél a témá-

nál a panegyrista. (Vollmer tévedett, amikor azt hitte, hogy a 

15. sorban a "coniux" szó Eudoxiára, Valentinianus feleségére 

céloz.) ----- 	"Haemonio ... toro":utalás Thetis tengeristen- 

nő és a délthesszáliai Péleus nászára. 

17. versscbr : 

"de prole": III. Valentinianus leánya, Eudocia; vö. még a paneg. 

II 27-29 soraival s hozzájuk tartozó komerntárral. 

18. verssor: 	 . 

Larissa, phthiai város %if  az egész homérosi Phthia (Péleus bi-

rodalma) helyett áll itt; "Larissa suum virum":Achilleus. ---- 

Bary értelmezése (lusta Grata Honoria, 1919,P. 7 n. 4 és p.8 ), 

amely szerint ez a sor Eudociának Hunerickel 442-ben tartott 

eljegyzésére céloz, több szempontból1vitatható. Bury ezt a követ-

keztetést abból a feltevésből kiindulva vonja le, hogy a •laris-

sal " vir" utalás Poseidónra s mivel a vandáloknak ebben az idő-

ben félelmetes hajóhada volt, a kifejezés a vandálok.. királyára 

célozna. A thessaliai Larissának volt ugyan valamiféle kapcsola-

ta a Poseidón kultusszal, de ezza mitosz szinte ismeretlen az 
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antik irodalomban, mig a Larissa - Phthia - Achilleus szál 

költői közhely. Ezért 1 iry hipotézise erőltetettnek és önké-

nyesnek tűnik. Eudocia és Huneric eljegyzésének a dátuma e-

gyébként bizonytalan,és egy későbbi (445-ös ) időpont legalább 

annyira kézenfekvő mint a Bury által feltételezett 442. Vö. 

paneg. II 27-29 sorokkal és a hozzjuk füzött megjegyzésekkel. 

20.és 23. sorok: 

A keresztelés révén az isteni szentséget ("mystica sacra") 

elnyerve az ujszülött kettős életet ("geminam vita . m") kap: 

születésével a testét, a kereszteléssel a lelkét;vö. carm. IV 

28 sorral. 

Carmen II 

6. verssor: 

"cornigeras feras": sz arvasábrázolásokkal volt szokásos diszi-

teni a keresztelő medencét, amely 4 császári udvar bai  mindenféle 

drága anyag felhasználásával készülhetett. --- hasonló, forrás-

ból ivó szarvasokat ábrázoló piowy mozaik disziti Galla Pla-

cidia mauzoleumát Ravennában s ugyancsak forrásból ivó szar-

vasokat láthatunk egy Karthagóban előkerült, ma a Louvre-ban 

őrzött korakeresztény mozaikithredéken (Baptietére de Bir-Ftou-

ha) is. Az irodalmi párhuzamolt közül a legismertebb: psalm. 

42,2. 

9-14 verssorok: 

"limina celsa":a ravennai császári palotának az előtte levő 

térhez képest "magasan" kiképzétt erkélyszerü épitménye lehetett 

(vö. pl. a palatiumi Domus Flaviával), ahol az uralkodó pár, 

a téren összegyült tömeg előtt megjelenve, fogadhatta az ünnep- 

16 nép ovációját. ---- E sorok Licinia Eudoxia Augustává 
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emelésére céloznal (1. a bevezetésben). 

CARMEN  III  

Niebuhr a cim ma már elhalványult miniumbetüit kiegészit-

ve a következőképpen rekonstruálta azt:"Faustus diszkertjéről". 

A vers cimzettje valószintien Anicius Acilius Glabrio Faustus-

szal, a 438-as év consulával azonos. 

A költemény egy kert vagy park leirása (v.1-7) kapcsán a 

mitológiát (Venus és Mars nászát) is szerepelteti asszociáció- 

képpen a 8. 074Ssorban (amelynek e vershez való tartozása nem 
Ala  

egészen biztos) .  

A kert és erdő költői megjelenitésé ben különösen 0vidiu3 

és Statius kertleirásai szolgálhattak mintául Merobaudes szá-

mára. Az emlitett költők hatása Merobaudesre egyébként máshe-

lyeken is' p1. a carmen I , II és.a verses panegyricus leiró 

részleteiben) könnyen kimutatható. Vö. pl. Ovidius, Amores III, 

1 1-5; III, 5 3-8; Statius, Silvae I,3; II, 3 passim. 

A költemény versmértékei disztichon.  

7 .verssor :  

"Achaemeniae": jelentése itt "perzsa". Achaimenés, a perzsa ki-

rályok őse, az Achaimenida dinasztia névadója.  

C ARMEN IV  

A Chronica Gallica 12 tudósitása szerint Aetius, miután  

439-ben befejezte több esztendeig egyfolytában tartó háboruit,  

visszatért Galliából. A vandáloktól fenyegetett Itáliába való  

érkezését közelinek tudták 440 juniusában ~3s még 440 vége előtt 

Genseric seregei is visszavonulni kényszerültek Afrikába 14.  

Igy tehát egy rövid időre legalább is, a római fővezér valóbor  
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fellélegezhetett a háborus gondok szoritása alól. E rövid béke-

intermezzoval lehet kapcsolatba hozni Merobaudes IV carmenjének 

12-.13.sorait (a béke hangulatát idézik még a 9-lo.és 32. sorok 

is). A 11. sor azt is elárulja, hogy a költemény télen iródott, 

az elmondottak alapján feltehetőleg 44o-441 telén. 

Aetius idősebbik fia, Carpilio Attilánál volt tusz vagy 

éppen követ15 . Minthogy 448-tál fogva bizonyos an vége volt a 
barátságnak Attila és .Aetius között (talán már valamivel koráb-

ban is) , Carpilionak már ezt megelőzően olyan korban kellett len-

nie, amilyenben egy gyermeket idegen udvarba küldhettek.Tgy szü- 

letése aligha tehető 438-nál későbbre. Azonban minden valószinüség 

szerint enaél is jóval korábban született Carpilio, hiszen forrá-

saink egy része 16 Aetiust 432-ben, ±onifatius halála idején 

özvegynek tudja. Első felesége tehát, akinek apjától az unoka a 

CarpiliolXevet örökölte már 432-ben halott volt. 

Igy en a költemény Aetius kisebbik fiának, Gaudentius-

nake  az első születésnapjára iródott:tehát születése 439-440 

telére datálható. Összhangben van ezzel az is, hogy Sidonius 

Appollinarisn ál (carm. V, 204-205) Majorianus ideiglenes tétlen-

ségre kényszerülése idején (a terminus ante quern 45o-454 19) 

Gaudentiusról pixpít még mint kis gyermekről ("parvus Gaudentius") 

esik szó. Talán az apának sikerült még halála (454) előtt elje-

gyezni fiát, Gaudentíust az ifjabb császári hercegnővel, Placi-

diával 2°  . 455-ben  mindenesetre  III. Valentiníanus özvegyével, éd 

két leányával együtt őt is Karthagóba hurcoltatta Genseric 21 . 

462 táján valószinüleg nem élt már Aetiusnak ez a gyermeke: e:kor 

követelte ugyanis Genseric Gaudentius örökségének a kiadatását22` 
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A költemény, amint erre már régen felfigyeltek, Statiusnak 

"Genethliacon Lucani" c. müvét tekinti mintának s innen köl-

csönzi a technikát ugyanagy mint a versmértéket (hendekasylla-

biku.s sorok) . 

5-25. sorok: 

A költő felszólitja a természetet (5-6), a házakat (7-8), a 

Tiberist ane.ly nála mindig egyenlő az Imperiummal (v.9-11), 

az apát (v. 12-14) és az anyát (v. 15-22), hogy  ünnepeljenek. 

911. sorok: 

A béke atmoszféráját idézi a költői kép. A "rutilus" jelző a 

tagadószóval esetleg azt is kifejezheti, hogy a folyó hullámait 

nem festi vörösre a háborus öldöklés következtében a vér. 

15-18. verssorok: 

A hunoknál eltöltött tuszkodás után hazájába visszatérve Aetius 

hamarosan feleségül vette egy bizoi os Carpilio (comes domesti-

corum) leányát 23  s minden valóstinüség szerint ennek az asz-

szonynak a gyermeke volt Aetius . idősebb fia ,Carpilio 24 . 

Később született egy Gaudentius 25  nevü fia, akinek az anyja 

gát királyi szárisi-zással diesekedett26 . Nincs azonban egyetlen 
Sem 

olyan forrás a kezünkben, amely a két gyermek anyját azonos 

személynek tudná 27 . Éppen ellenkezőleg. Mercellinus tudósitá-

sából 28  pl. a következő derül ki: Aetius és Bornifatius harca 

idején, az utóbbi halálosan megsebesülve azt tanácsolta felesé -

gének,Pelágiáiak, hogy ha uj házasságot kötne, csak Aetiust 

válassza férjéül 29 . Még ha anekdótának minősitjük is ezt a 

történetet, feltétlenül elkell gondolkoznunk azon, hogy vajon 

lége jöhetett-e egy ilyen anekdóta Aetiusról, ha 432 körül nős, 

azaz első felesége még él? Nagyon valószinü,hogy ebben az idő- 
a. 

ben Carpilio leánya már halott s kis Gaudentius anyja másik 
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asszony. Hogy Pelagia vplt-e vagy másvalaki, ez források hiányá-

ban egyelőre eldönthetetlen. 3o
. 

 

Az a tény egyébként, hogy Aetiusnak volt egy gót királyoktól 
. 

származó felesége, korjelenség (Galla Placidia első férje, Athaulf 

gát király, III.Valentinianus elsőszülött leányát a vandál trónörö- 

kös hercegnek igérték oda, az uralkodó császár ereiben frank vér 

is folyt etc.) 31+ 

19-22 verssorok: 

Célzás az ismert mitoszra, amely szerint Thetis istennő ugy akar-

ta sebezhetetlenné tenni fiát, Achilleust, hogy megmártotta ót 

a Styx vizében. 

23-28. sorok: 

Ezzel szebmen a kis Gaudentius anyja a kereszteléssel biztositja 

gyermekének az istenben 110.6 ujjészületést és megváltást ("vitam 

novat", pellit crimina nec sínit fuisse") , Egy másik hiradásból 3is 

kiderül, hogy Gaudentius anyja buib keresztéig volt; a pogány 

hitet megtestesitő Thetisszel való párhuzamba állitás itt 	szin- 

tén e vonását emeli ki. ---- E verssorok a keresztelésre vonat-

kozó keresztény dogmák hatását tükrözik. Azt a keresztény dogm6t, 

amelyjs zerint isten jelen  van  e keresztvizben, a következő költői 

kép fejezi ki: "plenis numine fontibus", "deus ...arcana...recep-

tus unda". "pellit ... crimina, nec sínit. fuisse" az eredendő 

bűnre céloz, amelytől, a keresztény hit szerint , a keresztség 

vált meg;"vitam novat" vö. a carm.I 23. sorul. 

3o. verssor: 	. 

A képzőművészetben fennséges nőalakban megszemélyesített Róma 
32 a 

képe lebeghetett a kötő szeme előtt. 

31-33. sorok: 

A "quae bellis proccal omnibus patebat " inkább Rómára vore tkozik 
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s jelenti, hogy a város békében él, mint a "vestem"-re, bár a 

kifejezés grammatikailag a két főnév bármelyikéhez kapcsolódhat. 

--- Na a "vestis"-t katonaruhára, fegyverzetre értjük, akkor a 

31. sor is a béke hangulatát idézi. Azonban v .alósziniibb, hogy 

a költői kép a csecsemő táplálását idézi. 

4o. sor: 

"proles  Martian:  a gyermeket több szempontból is Marstól szárma-

zónak lehet tekinteni, hiazen Mars, mint Romulus atyja a rómaiak 

mitikus őse, de Gaudentius 4pját,Aetiust a háboru istenének ked-

venc hadvezér& (vö. paneg. II 36) még talán szorosabb szálak 

fűzték harshoz. A "Martios pesnates" kifejezés Mars városának, 

Rómának a házait jelöli itt. 

41- 46. sorok: 

Excursus az apa gyermekéveiről, amelyeket a vizigótok királyá-

nál, Alaricnál töltött tuszként. Vö. a paneg. II 129-3o sorai-

val s az ezekhez szóló kommentárral. ----" eticis": geta,itt 

a vizigót népnév helyett szerepel; vö. paneg. II 14,134 sorai-

val s az ezekre vonatkozó megjegyzésekkel. 

"mundi": az antik szerzőknél a "mundus", "orbis" igen gyakran 

azonos a római birodaaiom. fogalmával, 
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/PRÓZA/ PANEGYRICUS 

Memnon 33  és Liserand34  mindkét panegyricust 437—re da- 

tálja azzal a téves meggondolással, hogy a verses panegyricus- . 

ban nem törtenik utalds a vandálokkal 435—ben megkötött békó- 
• 

né135  későbbi eseményekre. Niebuhr36  viszont ugy vélte, hogy a 

prózai , panegyricus a 446—ban ,Aetius harmadik consulsága alkal-

mából irott verses panegyricus előszava volt. 	nézetekkel szem- 

ben joggal választja szót a két müvet Vollmer 37  amikor a ver-

ses panegyricust Aetius 446—os, a prózai panegyricust pedig 437— 

es consulságához kapcsolja. 

Ami az I. panegyricus datálását illeti, a következőket 

kell tekintetbe vennünk: a költő emlitést besz 435—ben emelt 

szobráról, utal költeményére is, amelyet 432—ben, Aetius el- 

ső consulságára irt feltehetően, s amellyel kiérdemelte amzebor-

állitás dicsőségét 38 , sőt e szobor talapzatára Vésett felirat 

reminiszcenciája is azonnal felfedezhető39 . Mindez inkább a 

437—es esztendővel egyeztethető össze, amikor is a költőt ért 

magas megtiszteltetes még ujdonság volt, mint a 446—os datum-

mal. Azonban ha feltételezzük, hogy a prózai,panegyricus 4376  

január 1—óre, Aetius consuli tisztségbe való beiktatására ké-

szült, akkor a gótok felett aratott győzelmeket, amelyekről szól 

a milvébela a költő,  csak  egy évtizeddel korábbi eseményekre tud-

juk vonatkortatni, 40 mert I. Theodoric csak 436—ban fogott ujra 

fegyvert a rómaiak ellen, s az Abtius fő -oarancsnoksága alatt 

harcoló birodalmi sereg első datálható sikeres akciója, Narbo 

felmentese 437—re esett. 41  

Helyesebbnek látszik ezért a panegyricust mint a 437—es eszten-

dő folyamán irt müvet tekimteni. 



- 93 - 

S valóban kifejezetten frisseseményekként /"recentibus ges-

tis" frg. II B 9-1o/ emliti a költő a gótok feletti egyik  di-

adalt. Természetesen az sem lehetetlen, hogy nem a 437-es 

consulság adta az apropót Meroba udesnek, hanem 438 körül ke-

letkezett a mü, amikor is a korabeli krónikások szavai eze-

rint"Adversum Go.thos in Gallia quaedam prospera gesta" /Prosp. 

chron 1333/, °Gothorum caesa octo milia sub Aetio duce"/Hyd. 

1124" S mi több ,az a kérdés is felvetődhet, vajon nem Aetius 

diadalmas visszatérése Galliából 44o-ben adta-e az alakaimat 

a prózapanegyricus megirásához? Minden esetre igy könnyen elk 

képzelhető lenne , hogy a szerző maga olvasta azt fel az ünne-

pelt jelenlétében Ravennában vagy Rómában. Másként Aetiusnak 

másladik személyben való aposztrofálását pusztán retorikai 

kelléknek kellene tekintenünk vagy feltételeznünk azt, hogy 

gerobaudds ment el Aetius galeri táborába a generalisszimuszt 

ünnepelni 42  . A számos kifejezésbeli egyezés Aetius szobrá-

nak talapzatára 44o táján vésett felirattal 43 a 44o-es datá-

lást is valószinüsitheii. 	. 

Frg. I .. 

A 11.12 sorokhoo: 

A költő itt mindenek előtt a két Catora /Cato eensorius és 

Cato Uticensis / gondol, akik a hagyomány szerint a szigoru 

erkölcs megtestesitői voitafl rajták kivül még számos más, 

példaképnek tekintett rómait időzhettek fel e szavak a hall-

gatóban. ---- A spártaiakat közmondásosan a kötelességtudat 

prototipusaiként emlegette már az ókor s az athéniek közül is 

sokan /Solón, Aristeidés 4  b./  mint az Qtik erkölcs ideáljai, 

szerepeltek a köztudatban. 
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A 16-17 és 21-22 sorokhoz: 

Vö. Jord. Get. 176:IJ1GH aa V,p.1o4: "Aetius...laboms bellicos 
tolerans'!.-1 . mgg a paneg.II 121-126 sorait es az oda tartozó 
kommentárt. 

Frj. I B 

A 16-38 sorokhoz: 

A ttmultum" a  "debet"—hez tartozik, a "dicturus" pedig a-

lanyként a "debet"—hez. 

Frg. II A  

Az 1. sorhoz t 

A a'togae" szó értelmezéséhez vö. a paneg. 11 3o-34 sorai- 

hoz irt jegyzetet.--- 

Ebben az idóben a senatus tagjai a következő cimek egyikét 

viselték:"/clarissimi ét/ illustres", t'/clarissimi et/ spec-

tabilesU és "clarissimi °'. Merobaudes szobrának feliratában 

szereplő "vir spectabilis t°  titulus megfelel tehát a költő 

által itt emlitett senatori méltóságának. 

A 2-3 sorokhoz: 

E sorok  majdnem  szószerint ismétlik meg a szoborfelirat egy 

mondatát 44. A 2-3 sorok és a felirat szövege közötti egyezé-

sek alapján tételezhetjük fel, hogy az utóbbiban szereplő 

"carmen" /2o.sor/ Aetius tetteit magasztaló pahegyricus volt, 

bár az eleve homályos megfogalmazás /18-21 sorok : "remun .eran-

tes in viro ... vel industriam militarem rel carmen cuius 

praeconio gloria triumphali crevit imperio"/ nem zárja ki azt 

sem, hogy a császárt dicsőitő művek irására gondoljunk. Való-

szinü, hogy a  felirat szerkesztője,ugyanugy , mint több izben 

maga ''ierobaudes is , szándékosan fogalmazott kétértelműen 

/'imperiott: jelentheti a birodalom, vagy a császár hatalmát, de 

a hadvezér imperiumát is!/, hogy az Aetiust dicsőitő panegyri-

cusra utalva se sértse a császárt. 
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A 3-5 sorokhoz: 

Ami a magas rangot /G'honoris maximi nomen"/ illeti, Fr. Vollmer 

me4, 45  J . Su.ndwall 46  , J. B . Bury 47 , F . Io t 48 .. E. Ste in49  
és . Sirago 49a  

azon hipotézis mellett fdglalnak állást, .amely_ szerint patri- 

ciusi cimmel jutalmazta Merobaudest II. Theodosius Pille nascen-

ti soli proximus imperator41 /,mivel neve nem szerepel a ii a. sti 

consulares listán ős mivel ebben az időben a consul suffectussE- 

s 'ág már nem volt szokásban 5o .--- F. Lot, amint láttuk már 51  

a mi költőnkkel hozott kapcsolatba egy Clovis—kori diplomát, 

amely Merobaudus római patriciusnak a mantaniacumi kolostor 

javára tett földadományozását erősitette meg, s igy azoknak a 

hipotézisét támasztja alá, akik a költő .patricia .tusát tételez— 

ték fel. ---- 	A consul—listán a 436—os évnél szerepel 

egy Flavius Senator nevű férfiu, akit a keletrömai császár ne-

vezett ki 52 . láttuk már, hogy költőnk, F .avius kierobaudes se-

nator volt s egy 436—ban a keleti császártól kapott méltóság 

tökéletes összhangban lenne a  költő azon kijelentésével, amely 

szerint a . nagy megtiszteltetés :kevéssel a panegyricus megirásal 

/talán 437 / előtt /++nuper"/ érte. Ami Vollmer eme eszmefutta-
53 

tását .elfogadhatatlanná teszi, az hogy a 436—os év consula, Se- 

nator minden valászinü ség szerint a constantinopolisi udvarban 

élő államférfi volt 54 .  . --- 

Merobaudesnek a keletrómai birodalomban kevéssel a panegyricus 

megirása előtt tett utazása /frg. II A  22 és II B 7/ kapcsoJa t—

ban lehetett a magas tisztségbe való beiktatással.. 

Az 5-6 sorokhoz: 

A mondat megfogalmazása eléggé homályos és többféle interpre-

tációja is lehetséges. Először: az "eius praesentis" és 'iabsen- 
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tis" kifejezések, mind a kettő, Aetiusra vonatkoznak, bár más- 

hol második szemAlyben beszél hozzá a szónok. Ebben az esetben 
a mondat értelme talán a következő:"a keletrómai császár tudo-

mást szerzett arról, hogy mennyi odaadással emlékeznék meg tet-

teidből jelenlétedben, én,aki távollétedben sem hallgattam ér-

demeidről".Aetius első consulsága ig,ején és a hunokhoz menekülő-

sekor /432-433/ kifejtett irodalmi tevétenységére célozhat itt  

a költő, Ez a menekülés Bonifatius, majd Sebastianus elleni har-

cok idején történt, amikor költőnk, ugy látszik, Aetius mellett 

foglalt állást /vö. Sidon.Apol. carm. IX 277 -3oil. Másodszor:  

az tt eius" szó az "imperator"--ra vonatkozik. Ebben az esetben 

fel kell tételeznünk, hooy Merobaudes nemcsak Aetius magaszta-

lására irt panegyricusokat, hanem egy vagy több,számunkra elve- 

szett műben a keleti császárt ős családját is dicsőitette/ eset-

leg III.Valentinianus és Eudoxia esküvője alkalmából irt epitha-

lamionban ?/.Egyébként az életműi fennmaradt töredékeiben is talá-

lunk néhány helyen a bizánci császárnak cimzett hódoló gesztuso- 

kat /vd.pl. a . carm. I—ben a"Praeside nostrott, itclara aulait stb.  

kifejezéseket/. Tehát távollétében magasztalta Theodosiust /"de 

absentis meritis non tacerem"/, mivel a költő a nyugatrómai biro-

da.lok alattvalója volt, és nyugaton élt. De milyen hüséggel töm-

jénezné a keletrómai császárt mint általa kinevezett magasrangu 

tisztviselő, az ő közelében /aqua fide eius praesentis gesta me--

morarem"/. .Ám könnyen elképzelhető egy harmadik interpret4ció  

is: a "praesentist 8  Aetiusra utalna, mig az t'absentis" alatt II.  

Theodosius értendő. A mondat értelme igy a következő lenne; a  

konstantinápolyi császár tudomására jutott, hogy milyen odaadás �  
sal dicsőitette a költő a jelen levő Aetius tetteit,ő, aki soha 

nem mulasztotta el magasztalni a távol élő Theodosiust sem. 
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A "pro his laudibus tuis" fordulat, amelyre visszautal a "pro  

his" kifejezés, valamint :a vitatható értelmű mondat után kö-

vetkező sorok tartalma az első interpretációt támasztja alá.  

,Ionban egyáltalán nem kizárt az sem, hogy a tudatosan homály- 

San fogalmazott mondat fő értelme mellett tartalmazott más  
É~ie1 i 
114771  mat is: hódoló és hizelgő gesztust a császári udvar felé.  

A 16. sorhoz:  

A mindenható generalisszimuszt természetesen nem csak Merobau,. 

des, hanem más j°Malii# 6 / panegyristák is ünnepelték;kdzülük e-

gyet név szerint is ismerünk, ő a Sidonius Apollinarisnál 

A. IX  29o/ említett Qcintianus.  

A 23: sorhoz:  

436—ban a gótok számos, szállásterületükhöz közel fekvő, szom—  

szédos római várost támadtak meg; ezek egy része Északkelet-

Hispaniában lehetett. Litorius, Aetius alvezére hun segédcsa-

patokkal sietett az ostromlott Narbo lakosságának a segitségé-

re: ezért irhatta Merobaudes "consiliis tuis" és nem t 4 actibus  

tuis " 55  . Igen valószinü, hogy a római legfelső hadvezetés  

meggyengítette a gótok nyomását a szomszádos hispaniai határ-

vidéken/iintra Hispanias"/ is. ----- 

,;. Hansen 56  felveti a kérdést, vajoa Merobaudes nem arra az  

eseményre céloz—e itt, amikor Aetius Hispan,banélő római alatt-

vglók érdekében küldött követséget a  ey szvév királyhoz s Aeti-
us ezen diplomáciai lépését siker koronázta 57 . Hansen szerint 

a "consiliis" kifejezéssel a költő inkább békésen elért,mint sem 

háboru árán nyert győzelemre céloz. 
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Frg. 11 B 

A 7. ,  sorhoz: 

Diocletianus császári palotája Salonában volt. Ezért használ--

hatja a költő e partvidékről beszélve az "augustuYttjelzőt. 

A 11. és 23. sorokhoz: 

1. Theodorich vizigót királyról /418-451/ van szó. 

A 16-18 sorokhoz: 

A hely ,ahol a Mons Colubrarius a "Kigyóhegy'temelkedett, is-

meretlen. Bury 58  és L. Schmidt 59  Aetiusnak a gótok felett 

Arelate /Arles/ közelében 43o—ban /?/ aratott győzelmével hoz-

zák kapcsolatba ezt az elbeszélést. A,m ez a datálás nagyon ke-

véssé valószinü. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Aetius Mons Coliu-

brariusnál aratott győzelme közvetlenül a panegyricus születé-

se  előttre esett /"recentibus gestistt/. Miután 436—ban megtör-

te a burgundok ellenállását, Narbo felmentése idején bocsát-

kozott harcba Aetius személyesen a gótokkal. Vagy ami szintén 

kézen fekvő, Aetius 438—ban aratott győzelmeinek egyikéről ir 

itt Merobaudes, amely győzelmekről a kortársak, Hydatius és 
Prosper is beszámolnak. 6o  
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II. /'TERSE S/P AN EGYRIC Ű S 

A 24-26 verssorok kizárólag Karthagó elgoglalására 

érthetők: ezért a münek 439 után kellett keletkeznie s mivel 

Aetius consulságát ünnepli /vö. a 30-31,44-46 verssorokkal/,csak . 

a 446-os consulságról lehet szó 
61 . A 27-28 verssorok .a  442-ben 

és nem a 435-ben megkötött vandál-római békére céloznak, amint 

ezt Th. Mommsen. 62  és G. Liserand 63  hitték. 

A panegyricust egy prózai bevetetés vagy inkább,  kisé-

rő levél előzte meg, amelynek utolsó szavai ránk maradtak. 

Az 1-4 verssorokhoz: 

Az egyik értelmezés szerint a 01 Danuvii cum pace redit" szavak 

Aetiusnak Rhetiában és l'oricumban 430-431-ben. elért katonai si-

kereire céloznak 64  . Ezzel szemben a másik,: kétségtelénül va-

lószinübb interpretáció szerint, az itt emlitett három földrajzi 

név /Duna, Don, Kaukazus/ a hun birodalmat 65  szimbolizálja, a-

mellyel Aetius békés, sőt baráti kapcsolatokat tartott fenn egészen . 

448 körülig. Tudomásunk van ennek a barátságnak számos bizonyságá-

ról, amelyek közül egy vagy éppen több momentum is lebeghetett 

a költő szeme előtt, amikor e sorokgt irta. 

423 előtt Abtitié 	 tusi, töltött egy időt a Honoriussz;al szö- 

vetséges hun királyok udvarában6 6  . Talán ettől az időtől datáló-

dik ismeretsége Attilával. Priskos rétor müvén:ek néhány helye 

ős Gregorius Turonensis elbeszélése mutatja, hogy az "utolsö ró-

main később szivességeket tett Attilának, a hunok királyának. 67  

424-425-ben Aetius ment Ruashoz, hogy fegyveres segitséget kér-

jen a trónbitorló Iohannes számára a keletrómai császár Itáliába 

küldött hadserege ellen 6$ • Miután késve, Iohannes veresége ős 

kivégzése /425 nyarán / után érkezett meg a hun segédcsapatókkal, 
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közte  és Placidia között kompromisszum jött létre, amelynek  

értelmében Aetius bőkezüen megjutalmazta és gazdag zsákmánnyal  

hazaküldte a Iohannes segitségére érkezett hunokat 
69 .---032- 

433-ban  , miután vereséget szenvedett riválisától,Bon.ifatiustól 

s menekülni volt kénytelen annak utódja, Sebastianus elől, Aeti-

us ismét régi bat"átaihoz, a hunokhoz ment, s 433-ban hun segéd-

csapatok élén. Itáliába visszatérve, hun zsoldosok.égisz.e alatt 

állitotta vissza és erősitette meg, véglegesen hatálmát a nyugat-

római birodalomban. 70  .• Kézenfekvő a feltételezés, hogy a hun 

katonai segitséget egy Ruasszal kötött szövetségnek köszöhhetően 

sikerült megkapnia 71;  ebben Aetius lemonddtt a Száva menti Pan- 

noniáról a hunok jairdra 	 ---., 	Hun. segédcsapatok harcoltak 

Aetius és alvazérei parancsnoksága alatt a galliai hadjáratban: 

/435-439/ a fellázadt aremori:aiak 73  és a burgundok ellen  
r 

436-ban  7*
~  ;.hun katonák élén mentette fel 437-ben a gótoktól  

ostromolt rrarbót Aetius legtehetségesebb generálisa,Litorius 7 ; 

bocsátkozott harcba a gótokkal 439-ben Tolosa köze ében 76 .. ----

Aetius idősebb fiát, Carpiliőt Attila udvarába küldték 77 .  

Aetiusnag_ Attilával fenntartott hunbarát politikáját különösen  

értékes diplomáciai sikernek könyvelhették el egy olyan. korszak-

ban, amikor a keletrómai biroda loar rengeteget szenvedett a hunok 

kegyetlen invásióitól, s a bizánci esőszár sulyos évi adók árán 

volt kénytelen megvásárolni a rövid békeintermezzókat 78. * 

A 2. sorhoz;:  

"nigro candentes aethere terras": valószinüleg a hótól csillogó, 
 

de a rövid nappalok vagy a felhő borította égbolt miatt sötét  

északi tájakra gondolhat a .  költő.  

A 4.  verssorhoz:  



"reges"; ha  konkrét tartalmat és jelentőséget tulajdonitunk 

a többes számnak, akkor a hum uralkodó "királyi" alattvalóit 

érthetjük a "reges" alatt /pl. az ostrogót, gepida vazallus her-

cegeket/. Vagy esetleg a humoknál korábban meglevő kettőskirály-

ságra /pl. Attila,  Rleda/ kell gondolnunk? 

5-7 verssorekhez:  

• "hiberni orbis"; Britannia 410 körül történt evakuációja óa va-

lóban a Rajna-vidék képezi a birodalom legészakibb részét 79 . 

Amin t fennbebb a Duna és a Don /Tanais/ jelenti a hum birodal-

mat, ugyanugy itt a Rajna a gelleromán határvidéket, mig a Tibe-

ris /Thybris/ a római birodalmat jelképezi /vö. a 65.jegyzettel./ 

Ez  utóbbi  gyarapodott /"crescere"/ a Rajna mindkét partján /"ab 

altarna ripa"/80  Aetius ott elért katonai sikerei következtében: 

428-ban a frankok /valószinüleg ripuariak/ 81  felett diadalmasko-

dott, 430-431-ben a felső-Rajna vidékén letelepedett népeket /Ju-

tungekat, vindeliciaiakat ,/82, majd 432-ben ujból frankokat 83 

győzött le. 435-436-ban megsemmisitő csapást mért a rajnai bur- 

gund királyságra 84. A 440-es évek derekára datálhatók Clogion 

sali frankjai felett ViCU4 Helena* közelében aratott győzelme 85 

s a ripuari frankok ujabb alávetése, akik ellenségként 440 körül 

elfoglalták Colonia Agri:ppinát /a mai Köln /  és Treveri-t /Tr%eve/8  

A legyőzött népek egy része a birodalom "szövetségeséve rfamulan, 

tis foedera"/ lett, mint pl. a generalisszimusz által Sapaudiá- 

ban a mai Savoyában 443-ban letelepitett burguadok 87 . Ilyen "szö-

vetségesként" vett részt a frankok egyik fele Attila 451-es gal-

liai inváziója idején Aetius hadseregébea88. 
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A 8-15 sorokhoz: 

Az aremoricai bagaudák Tibatto vezetése alatt 435--ben keltek 

fel először a birodalom társadalmi elnyomása ellen, és valóban 

437—ben, második consulságónak esztn ndejében /0  nostro sub con-

sulett/ kényszeritette őket Aetius és alvezére Litorius, hogy uj-

ra alávessék magukat a birodalom törvényeinek /ttsustir t acceptas 

legeset/ 89 

Ha E. A. Thompson 90  datálása szilárd, és Tibatto második aremo-

ricai megmozdulása 91  445—re esett, Aetius harmadik, 446—os 

consulsága közvetlenül az uj pacifikálás után vette kezdetét. 

Valószinü, hogy Turones—t /Tours/ bagaudák ostromolták és Aetius 
93 

valamint I'faiorianus irányitása alatt mentették fel talán 445—bem.. 

A 9-11 verssorukhoz: 

A római adőprés el /e  a felkelő aremoricaiakat banditáknak, rab-

löknak tekintette a birodalmi kormányzat és a hivatalos nyelv-

használat 94  . Egyébként a bagauda mozgalmak, az aremoricaiakó 

is , azzal kezdődtek, hogy a rabszolgák, colonusok, a római 

adminisztráció által elnyomott szegények elszöktek a földbirto-

kokról s a guerilla—harc számára kedvez:ő erdőkbe vették be 

magukat. Természetesen vereségük után a menekültek. kénytelenek 

voltak: visszatérni az elhagyott földek.'e, hogy  ujra megmü.veljék. 

A 12. verssorhoz: 

iulius Caesar kemény harcai e terület meghőditásakor közismertek. 

A 14-15 verssorokhoz: 

A gótok egészen 439—ig harcoltak Aetius ellen, az eremoricaiak 

azonban, ha hihetünk Merobaudesnek,, 437—től nem álltak többé a 

gótok mellett /tt  barbara vicinae refugit consortia gentis"/. 

Egyébként később, 44o körül Salvian.us közlése /de guba Dei V 

22-23/ szerint, a bagaudák és a barbár gótok. ismét együtt har- 
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coltak. Galliában és 449-ben Hispániában is összefogtak I. Theodo-

rich csapatai Basiliusszal, a bagaudavezArrel 95 . Lehetséges, 

hogy Tibatto második felkelése idején is kapcsolatban állott a 

gótoldal 96 

Valószinüleg nem a munkaeszközt jelenti itt az "aratruml szó, hanen 

a föld mértékegységet, amint ebben az értelemben szerepel a Merobau- 
9 

des által emlitett gótok /"Geticis"/ törvénykönyvében is 	. 

J, 16-23 verssorokhoz: 

A 23. sorban szereplő "Scythici& " alatt valószinüleg a déloroszor-

szági sztyeppéről, "Scyth .iá"--ból 98  a rámai birodalomba éri ze tt 

vizigótokat kell értnünk:. 

Igy tehát a költemény 16-22 hexameterjei ugy magyarázhatók, hogy  

a gót Regnum Tolosanum mint  a  római birodalom ellensége lehetet-

lenné tette a közlekedést Itáliából Hispaniába Gallia mediterrán 

partvidgkén. /"Tyrrenis qua fluctibus ima resultat Gallia"/ és a 

Pireneusok által határolt déli területén./"qua 	Gallia ... ter- 

ras perstringit Hiberas"/. Lehetséges, hogy ugyanugy mint ásza k-Gal- 

liában99 	, a Pireneusok lejtőin is együtt harcoltak a gótoki 1 

a velüg szövetkezett birodalni alattvalók, bagaudák a "praedo" so 

szó a 21. sorban tökéleteletes összhangban van a hivatalos szóhasz-

nálattal az efféle lázadokra vonatkozóan; vö. a 9-11 verssorokkal 
és aaz azokhoz i  rto ó kommentárral).  

Arelate és Narbo blokádjának megszüntetése /425-30 ? és 437/ loo 

a 439--es békét megelőző katonai akciók Tolosa körül 101  , a bagaudák 
nak, akik a Pireneusok vidékén vették be m`,ukat, a leverése 4403  
ben és 443-ban 1o2  , ezek azok a számunkra ismert harci sikerek, a-

melyeket Aetius és alvezirei /Litorius, Asturius és maga iierobaudes/ 

értek el, s amelyekkel biztosították a közte#edési utvonalaka t 

/rrcaptivuI reseravit iter clausasque recepit 	vias"/ és lehetővé 

tették : 
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tették, hogy az ellenség kezébe került városokból elmenekült  

lakosság visszatérhessen szükebb hazájába /Dpopulosque elit-  
lo3a  

t is urbibus ... reddidit"/.  

A 24-29 verssorokhoz:  

Vollmer /p.11/ feltételezi, hogy a 23. sor az elveszettekkel  

együtt átrenetül szolgált a Galliában elért sikerek leirásától  

a vandálokkal nem régen kialakult békésebb kapcsolatok leirá--  

sá hoz.  

A 24-2 .6 verssorokhoz:  

Az "Elissaei 	regni" és a "Tyrias ...arces" kifejezések  

egyértelmüen.Hartt agóra értend64 amwlyet a legendás királynő  
1iagyo,n  ary 

Elissa4 Dido és tyrosi párthívei alapitottak a  tnaliaAA szerint. 

Evá—f-  Itk~é ce ótsm a vandálok 0 ` #f l$,ér, Hispaniából `szak—Af-

riká' b la  /429/ céloznak, hanem Karthagó elfoglalására a vandál  

király Genserich vezetése alatt 439. októberében 10 .5.  

"Arctois": a vandálok, bár a panegyricus megirása idején több l .. 

mint egy évtizede Afrika lakói immár, mint áltakában a barbár  

törzsek, illetve a többségüket alkotó germánok, az Imperium Ro-

nanurm határaitól északra—északkeletre eső terü3etekről érkez-

tek annak területére. Ezért nevezheti a költői szóhasználat  

a germánokat és a barbárokét általában "északiaknak". Vö. még  

a 34,,55, 113 és 128 . verssorokkal.  
lo 6  

A 27-29 verssorokhoz:  

A "hostem exutus"'fordulat a Genserich és a ravennai udvar kö-

zött 442—ben l0 7  és nem a 435—ben l08  megkötött békére céloz.  

Ami ezután következik, azt általában ugy szokták értelmezni, mint  

célzást az akkor még gyermek császári hercegnő ,Eudocia és a  

vandál trónörökös herceg,Hunerich eljegyzésére. Hunerichet ko- 

1o9 rábban tuszként küldték Ravennába 	
minden valószinüség sze- 
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rint a 442—es vandál—római béke alkalmával.  

Ezt a feltételezett eljegyzést 110 	nem számitva Mommsen. 111 

nyilvánvalóan téves nézetét -- a kutatók egy része 112 a 442—es  

k~entente cordialet' hoz közvetlenül kapcsolódó eseménynek tekinti,  

mig mások 113  azon a nézeten vannak, hogy az, eljegyzés a panegy-

ricus megirása idején, azaz 445 végén még egészen friss ujdon-  

ság volt 114 . ' Valóban valószinü, hogy a liavennáball. tuszként élő  

Hunerichet 115 a  karthagói és ravennai udvar között Szövődő 

házassági tervek következtében küldték vissza hazájába 116 

Lehetséges, hogy ebben az időbe g és  elsősorban e házassági 

terv miatt küldte haza Genserich 1. Th.eodorich vizigót király 

leányát, Hunerich feleségét, miután csufosan megcsonkittatta őt 117. 

Ez az incidens véget vetett a nyugatrómai birodalom számára oly 

veszilyes vandál—vizigót koaliciónak 118,  és a vizigótokat a 

vandálok halálos ellenségeivé tette, nagy örömére a római kor-

mányzatnak 119 . Talál megkockáztathatjuk azt feltevést, misze T  

rint Aetiusnak ,  szét akarván robbantani a vandál—vizigóz szövetsé-

get, benne volt a keze a dolgok ilyen alakulásában. 

Később, 462 /?/ körül Hunerich valóban feleségül vette Eudociát 12o 

akit 455—ben a vandálok foglyul ejtetitek és Afrikába hurcoltak 121 

Nagyon valószinü, hogy az az információ 122 
 , amely szerint III.  

Valentinianús özvegye Eu.doxia hivta Genserichet Rómába, vagy kita-

lált vagy legalább is legendás vonásokkal szinezett. Ha valóban 

lenne a hitadásnak történelmi alapja, ugy az özvegy császárné 

iszattza mint jövendő rokonaihoz fordult volna Genserichhez és Hu- 

nerichhez. 
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A 3o-35 verssorokhoz: 

A civil ruha /"togaeY és a bárd nélküli vesszőnyaláb /"arca-

nis... securibus"/ a békés állapotot jelemz,i, jelképezi 123 . 

Valamennyi Aatius által legyőzött barbár nép, mégha a  panegy-

ricus keletkezése idején már a Mediterraneum lakója volt is, 

/vizigótok, vandálok, alánok stb. /, észak—északkelet felől, 

többségükben hosszabb végy rövidebb "Scythia"—i tartózkodás 

után telepedtek le á római birodalom területén. Ezen az egyet-

len tényen kivül a Merobaud . es ós kortársai által "Scythá"—nak 

nevezett népeknek semmi közük sincs az igazi iráni szkiták-

hoz, akik i.e. 6.sz.—ban telepedtek le ezen a területen, s 

akik már régóta eltüntek a történelem szinpadáról. 

Merobaudes ugyanugy mint Claudianus és Sidonius Apollinaris 124 

mindenek előtt a hunokkal kapcsolatban használja a "Scytha" elv 

nevezést, akiket a Tanais, a Caucasus és a Danubius tájaira 

helyez /az 1-4,75. sorokban  7. Azonban. a "Geta"névval / a 14., 

134. valamint a carm. IV 43~. sorokban/ váltakozva szkiták-

ként szerepelnek a vizigótok /a 23., 127. verssorban/ is költőm 

nél valamint Claudianusnál és Sidonius Apollinarisnál 125 is. 

Valószinü, hogy ezen a helyen azoknak a barbár népeknek a kol-

lektiv megnevezésére használja a költő a szkita néphevet, 

akiket Aetius katonai vagy diplomáciai uton fékezett meg, e 

győzelmekről a panegyricus előző /1-29/ verssomi szólnak. 

.A 38. verssorhoz Jvö. a 60. sorral/: 

A mesés Bhiphaeus hegy, amelyet pontosan neheml.okalizálháútávoli 

északi tájra képzeltek, az 1. sz. óta szerepel költőknél és 

történetiről mint Scythia jég födte csucsa 126. A félel-

metes harcistennek /Áres=Mars/ és kisérősnek mint pl. Belloná- 

nak /39. verssor/, Enyónak /v.61/ a hazáját általában zord é- 
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szaki tájra helyezte az emberi fantázia /vö. 'mindenek előtt  

Claudianus ,In Ruf. I. 334-338, 340-343/.  

A 42-46 verssorokhoz:  

Különböző hadszintereken jelentős harci érdemeket szerzett  

126a  
Aetius mind három consulsága /432,437,446/ előtt.  

Kb. 60 verssor hiányzik s ez: szinte lehetetlenné teszi az ,  el-

veszett rész gondolatmentének. rekonstruálását 127.  

127a  
Az  50-97 verssorokhoz:  

/v. _69/  
Az: 50--58 verssorok a ttdiva nocenst' beszédének a végét  tar- 

talmazzák; a hiányzó részben talán arról is panaszkodott,  

hogy az emberek olyan nagyon tisztelik a béke hetyreállitóit  

/e gondolathoz tartozna az 50. sor/ , ám a béke időbab elha- 

nyagolt Qrtás istennője /v. 51-53/ nem nyugszik bele sorsáa 128  

s arra készülődik, hogy minden lehetséges bajt és csapást rá—  

zuditsOn a megbékélt világra /v.53-58/. Ugyanez a terv bonta—  

kozik ki nővéréhez, Enyóhoz intézett beszédéből *74-97/ is.  

Ha felt.teJe zzük, hogy azt'ahnosa ... sub pacett és ''iitace sub  

immensa" /a 62. és 72. sorban/ reális visionyokat tükröző köl—  

tői kifejezések, ez a tttartöstt béke aligha azonositható mással  

mint azzal a rövidke relative nyugodt időszakkal, amely 44o vé-

gén vette kezdetét1 29 . A ttdiva nocens" a birodalom e békés  

életének akar véget vetni a birodalmak között létrejött szö-

vetségeket felbontva /"v. •57"confundam populos, regnorum foe-

dera rumpamtt/, viszályt hintve szét mindenütt, Rómára zuditva 
 

annak valamennyi lehetséges ellenségét:a távoli északon letele-

pedett népeket /v. 55tteliciam summo gentes aquilone reposta 
 

Genserich vandál—alán alattvalóit /v.56tt Phasiacogge 	h
~`

ospi- 
te „/ 131 	és a hun birodalom harcosait . /v. 75-76" ScytYcasque  

pharetras egera t «.. Tanais  

0/13o /13o  
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pharetras egerat 	Tanais"/ 12 m 446—ot közvetlenül megelő-- 
h t 

ző évek külpolitikai viszonyainak ismeretében, megkockáztatjuk 

azt a feltevést, miszerint a költő a mai 97. és 98. verssor kö-

zött hiányzó több mint llo sorban egyebek mellett utalhatott ar-

ra is, hogy a "diva nocens" oly melgen dédelgetett háborus ter-

vei csak részben váltak valóra. A ravennai udvar és Genserich 

viszonyát ugyanis 442 és 455 között általában a konfliktus men-

tesség jellemezte / vö. a 27-29 verssorokkal és az ezekhez irt 

kommentárral/ 133 , amint Attila és Aetius kölcsönös barátig. ;  

kapcsolataiban. bekövetkezett változás is csalt 448 körül érezhető  

határozottan 134.  Viszont azok a fenyegető szavak, amelyek 

az északi népek Róma elleni csatasorba állitását helyezik ki-

látásba, valószinüleg történelemi eseményekre, az aremoricai 

bagaudák felkelésének ujrafellángolására valamint a frankok u-

gyanerre az időre tehető hódító kisérletére1 3;élozhatnak. 

Az: 58. /"nobilis et nostris miscebitur aula procellis"/, 

77-78 /"auratas consterna domos et operta metallis culmina"/, 

89. /"dolis palatia celsa subibo"/ és a 90-96 verssorok  

mutatják, hogy az Ártás istennője nem elégszik meg külső háboruk 

feliddzésével„ hanem belviszályok, udvari intrikák szitásával 

/v. 58,89/ is gyengiteni vagy éppen megsemmisiteni akarja a csá-

szári udvart /"nobilis aula", "auratan domos", "palatia celsa"/ 

s a bátorságot /v.90/, az igazságot /v. 90-93/, minden erkö l~ci 
értéket elüzve, helyükbe a gyá"ágot, a becstelenséget /v.91-93/,  
a hozzá—nem—értést /v.94/ és főleg a kielégithetetlen.pénzéhséget 

/v. 95-96/ helyezve kivánja a gonosz szellemeket diadalra juttatni. 
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136  
Valószinü, hogy az irodalmi toposzt /v.90-96/ 	szinezi egy 

bizonyos személyes tónus, szubjektiv motivum,a költő sérelme, 

amelyet  443-444—ben  szenvedett el, amikor is egy udvati intrika 

következtében hivta vissza az udvar a hispanisi parancsnoki 

posztról 137 

Az 59. sorhoz: 	. 

"pigros ... triónes": lévén egészen közel a sarkcsillaghoz, ezek 
égitestek  

aacsillagok /Nagy Medve v. Göncölszekér/ csak egészen kicsiny  
pl.  

pályái mozognak. Vö. Claud. de III cons.  Hon.  205:"pigrosque 
fidon.Ai. carm. V 72-73:"languidus axis...ursa" 

triones" ,Ybvid. Met. 2, 175-176: 1ucan. Phars. `VIII 174: "qui non  
mergitur rindis axis inocciduus gemina clarissimus arcto".  

A 6o-61 verssorokhoz: 

A Rhiphaeus hegyre vonatkozóan vö. a 38. sorrag és annak jegyze- 

tével. Enyo harc—és viszályistennő, Ares kisérője a görög mitoló— 
/vö. 39 v./  

giában, a rómaiak Bellonával, a háboru istennőjével azonositot- 

ták. 	
i~ 

A  98-143 verssorokhoz: 	. 

A 98-108 verssorokhoz:  

A hiányzó kb. 115 hexameterben arról is szó lehetett, hogy a"díva 

nocensr' legalább is részben elérte célját , és nagy háboru kelet- 

kezett. E veszedelmek elháritására a rómaiak érdemei alapján 

Aetiust kivánják a hadsereg élére állitani. A 98-104 cárok egy 

római polgár beszédének, amelyet az oltárok előtt ,vagy polgár-

társai aelenlétében mondhatott el, Aetius megválasztását props-

gálva, az utolsó mondatait tartalmazzák. 1378 ._ 

A 111-115 verssorokhoz: 

Aetius apja, Gaudentius Moesia előkelői közé számithatott 138  

s szép karriert futott be: comes Africae 139 , majd magister mi- 

litum 14o  



litum 14o Gallfában 141 , amely a panegyricus komponálása idején 

valóban a birodalom legészakibb területe /Ucaedibus ,&rctois 

potitumtt/, s itt vesztette életét egy katonai lázadás al-

kalmával 142+ Merobaudes e helyéből kitetszik, hogy gyilkosa 

valami kérés fondorlatos üügyével közelitette meg őt s igy talált 

módot arra, hogy kardjával leszurja. Halálának pontos dátumát 

nem ismerjük: 399—ben még comes Lf ricae 143  , valószínűleg ez— 

után került a galliai hadsereg élére. Viszont a 4o6—os barbár 

invázióval és a következó galliai eseményekkel kapcsolatban 

mái nem szerepel a neve 144 

.A 116-117 verssorokhoz: 

Közismert a Fabius nemzetség tagjainak Veii ellen inditott 

háboruja, amelyben a felnőtt férfiak valamennyien életüket 

vesztették 145 . A hagyomány szerint a római köztársaság idején 

több Decius is önként vállalta a biztos halált a római sereg 

győzelméért 146 . A Deciusőkat és hősi halálukat /Camillusszal, 

Cinuinnatusszal, Fabriciusszal, Fabiusszal, a Scipiókkal stb.e-- 

gyütt/ gyakran citálják a költők az ősök erkölcsi kiválóságát, 

bátorságát, önfeláldozását stb. dicsőitve 147. 

1 122-125 verssorokhoz: 

Áetius szülővárosa, Durostorum /a mai Szilisztria/ 148  a meleg 

mediterrán vidék lakói, főleg pedig az északi tájról sablonosan 

iró költő számára az örök hó és jég hazája 149. Ezért a gyermek 

AetiUs nem a földön, hanem a hóban mászott mielőtt járni megta-

nult, és első lépéseit is havon tette meg. --r-- 

Merobaudes, követve a müfaj konvencióit, feleleveniti hőse gyer-

mekkorának néhány mozzanatát, epizódját, amelyek előre sejttet-

ték hőse jövendő kiválóságát, pl. a szenvedések / hideg stb ,/ elvi- 

selése edzetté tette a  g 
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selése edzetté tette a gyermeket,és már kora gyermekkorában nemaz  

életkorához illő játékok, hanem a fegyverek érdekeltékl 5°  

A 127-133 vessorokhoz:  

A 131-132 hexameterek /vö. a 134. sorral/ mutatják, hogy a 127.  

sorban szereplőó'szkita" jelző 151  semmiképpen sen érthető a hu-

nokra 152, akikről  tudjuk, hogy az 5. . -sz. elejétől egészen 448  

körülig , tehát a gyermek Aetius tuszsága idején sem tanusitot-

tak ellenséges magatartást a nyuga:br6mai birodalommal szemben .  

Aetius természetesen nem győzte le őket a panegyricus megirása  

előtt, éppen ellenkezőleg, politikájának sarkköve a  hun barát-

ság volt ~3 . 	Ezzel szemben a Regnum Tolosanum hódító po- 

litikája annál több fegyveres konfliktust provokált Galliában  

a gótok és a római hadvezetés között 154 .  A "cum Scythicis 

succumberet ensibus orbis telaque Tarpeias 155 premeret ,rctoa 156  

secures ," mondat a 401-412 közötti időszakra utal, amikor az Ala,-

rich vezette vizigótok ismételt inváziói. már közvetlenül itáli--  

ára zudultak. Rogy ezen gériódusnak pontosan melyik eseményére 

gondol Merobaudes, az a következő f°pignusque superbi foederis 

et mundi pretium fuit" 157  kifejezésekből válik világosabbá: ezek  

ugyanis Aetiusnak a gőtoknál eltöltött tuszságára céloznak. Er-

ről Frigeridus 158  informál bennünket , sajnos a kezesség időpont—

jának megadása nélk+Ul: "tribus annis Al 
 rí 

i obses, deinde Chunorum".  

A pontos datálás rendkivüli nehézségeit mutatja az a tény:;. hogy a 

szakemberek különböző ismert és datált eseményekhez kapcsolva aha--

hető legkülönbözőbb módovi. rekonstruálják Aetius elküldését Alarich-

hoz, majd a hunokhoz. 
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Aetius tuszkodását a gótoknál legkorábbra A. Alföldi 159  te-

szi. Alföldi feltételezi, hogy a Radagais ellen nyujtott hun  

segitséget /4o6/ megelőzte vagy együtt járt azzal egy szövet- 

ség Uldin hun király és Stilicho között. Ekkor került Valeria tar-

tomány hivatalosan hun fennhatóság alá s e szövetség záloga 

lett Aetius. Tehát ezt megelőzően, 402—ben küldték Alarichhoz. 

A.Hansen I6° _ szerint 4o3 és 4o6 között tartózkodott Aetius 

Alarichnál s még ebben az évben, 4o6—ban Uldinhoz került. 

Wietersheim 161 egyik hipotési szintén 4o2-4o3—ra, a pollentiai 

csata utánra datálja ezt az eseményt. 	--- 

Th. T1Iom ~msen 162  n ézete szerint Stilicho közvetlenül bukása és  

halála előtt egyezett meg Alarichhalarról, hogy a gótok fegy- 

veresen segitik őt a keletrómai birodalom ellen .s akkor adta 
Ezen a nézeten van J.Sundwall is 1 62a.  

tiust az egyezmény zálogául. 	 

G. l;iserand . 
163 

Frigeridus 
 164 és Zosimos 165  hiradásából ki-

indulvaavalószinünek tartja, hogy Zosimos említette volna, ha 

Aetius tuszkodott volna már 408 előtt is. tehát 4o8 utánra, pon-

tosabban 4o9--re datálja azt, amikor a római senatus Alarich nyo-

mása alatt császárrá emeli Attalust s Attalus feltehetően eleget 

tett Alarich Honoriustól korábban visszautasitott kivánságának. 

A datálást illetően G. Yurm  166  is ezen a nézeten van ;ő a pane-

gyricus 127-128. hexametereit Róma ostromára érti. C. Bugiani 167  

üilurm nézetét fogadja el, s A. Solari 168  is ehhez a hipotézis—  

hez látszik csatlakozni. J. B. Bury 169 szintén Attalus trónra 

kerülése utánra vagy 4o5-4o6—ra datálja Aetius Alarichnál való 

tuszkodását.  

O. Seeck 17o  Frigeridus tudósitását 171  és Zosimos megjegyzé- 
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sét 172 öa.sevatvo lehetet lernek tartja, hogy a Fr Igoridus 

által említett három ár okkor /4ob-után/ kezdődött volna, 
hiszen a gót király ezután nem élt még három évet /41o végén 
meghalt/ a Merobnudea úgy jól leüss 1 Aetius tusakodását, salat 
anely a hte elhalasztotta, elhárította a vesződílmet /•• 
XV 42-46, paneg. XX U9-133/, ez pedig somiképpen sem áll a 
4ob-as Illetve a következő évek esőmén el e. Valón«inul viszont, 
hogy Stllioho 4o>-ben szerződést kötött Alarlohhal , a ha 
feltételezzük, hogy a tuasokat Stllioho halálát /4o6eug, 22/ 
követé hadiállapot következtében viassandtdk, akkor 4o5 és 
4oö köaött pontosan megvan a három év* Sasok feltételes1 továb
bi, hogy a hun kezesség 4o9-ben kezdődött, amikor lionoriua v«- 
lóssinüen szövetséget kötött velük a gót király ellen s 
4o9-ben valóban nagy szám hun zsoldos sereg Itáliába érkezésé
ről szól as egykorú krónika. A 4o!>-4oö-a8 datáláot teszi 
magáévá L. Sohaldt 175 , B. Stein 176, ururael De-
mougeot .®^Jj^izel a hipotézissel van összhangban 3.A.Thompson 

veTffnenye is
Ha n^m pueetin azóvirlgnak tekintjük a Mhostilea fregit rabiéra 
pignuanuo superbi foederls et aundi pretiua fűit”, pigninpaole”, 
•bellorum more,foederls aequester, inténtne i«tio faoeo reaovlt 
no mundi pretium fűit paventis* /v. 129-130,141-142 és c. 44-46/ 
kifejezéseket , akkor a legmeggyőzóbb dotálást ¿>eeok adja,

A 13o-l>2 verssorokhoz:
Az Interpretálást egyértelművé és biztossá teszi Aetius ssobor- 

179
feliratával való összevetés. A magasztaló inscriptlóból, araely 
számos ponton mutat tartalmi, sót kifejesésbeli rokonságot Ue- 
robaudes költészetóbei, most különösen na 1#2 sor tanulságost 
M...mngistro milito per beiiin8t nuaO dudura /ob/ iumtns bello 

M! Xlatoslail Homono iaporio roddidlt... . A aegelízó béke
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/"pace"/ alkalmából tett fogadalom /"voti"," iuratas victorias"/ 

valóra váltása /"ráta fides"/ az időközben Galliában letele-

pedett vizigótok legyőzése és ezzel a gall provinciák feletti 

fennhatóság visszaszerzése /"Gallias ... Romano imperio reddidit"i 

A.dicsőitőő szoborfelirat és az udvari költő tul szükszavu 

utalása a gyermek Aetius fogadalmára, arra enged következtetni, 

hogy a 44o—es évek Rómájában "Aetius esküje" a vizigótok fegy-

veres megrenszabályozására, akiknél három évet töltött el mint 

egy megalázó békeszerződés tusza, közismert történet lehetett. 

Hogy az egykoru propaganga /Aetius és hívei/ pontosan milyen 

formábag és körülmények között tett fogadalomról beszélhetett, . 

ezt nem tudjuk. Épp igy  azt sem, vajon az irodalmi tradició 

pl. Hannibál hires Róma elleni esküjének az emlékezete szinez-

te—e  "Aetius esküjét"? 18o 

A.134. verssorhoz: 

"rex ipse": Alarich vizigóty`Getae"/ király; vö. a 14. verssorral 

valmint a carmeh IV 43. sorával s hozzájuk tartozó jegyzetekkel. 

A 141-142 verssorokhoz: 

Vö. a 127-133 sorokhoz irt kommentárral. 

ía,.144--157  verssorokhoz:  

Gallia meghód.itásakor /"Gallica .., certamina"/, amely valóban 

egy évtizedig /t'his quinos ... in annos"/ tartott, Caesar /"ille"/ 

nem csak kelta, hanem!germán törzsekkel is harcban állott 181 : 

ezért használhatja itt a költő a "teuton" szót. 

A 149,sor "barbaricae mutatos /sd. hostes/ semine terrae" kifeje-

zésével a költő valószinüleg arra a hatalmas változásra céloz, a-

mely az 5.sz. közepéig a nyugati provinciák etnikai összetételé— 

ben végbement, s amely majdnem minden területen. a "bftrbárok" 
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különösen a germánok /Galliában a vizigótok, frankok, burgun-

dok stb,/ tulsulyához vezetett. 

t? et aaces, quae quondam victoris erant, hic dextra recepit 

magnanimi luctata ducis" /v.151-153/: Áetiue-visszaszerezte 

a birodalomnak az ellenség által korábban elfoglalt erődöket. 

'nec signifer unus illic, turbo fuit " /v.155--156/ mondattal, 

Vollmerrel ellentétben /1. lejjebb!, szerintem a költő itt is 

Caesar galliai hadjáratára utal vissza, amellyel már az előző 

sorokban is összehasóitlitja /V. 145 "tant"....v.148 "nunc"/, s 

amelynél többre értékeli Aetius gall i harcait /"v,'148 "nunc 

gloria maior"/. Caesar egyébként valóban az egységet nem ismerő, 

egymással állandóan torzsalkodó törzsekkel állott harcban, mig 

Aetius éppen ellenkezőleg, egységes /v. 15o, 156-157/, a hadmü-

vészetben jártas és számban megerősödött /v.15o "bellare pares" 

154-155/ ellenfelekkel találta magát szemben. Felvetődik a kér-

dés, kik ezek az ellenfelek? Vollmer 182  szerint ezekben a so- 

rokban /149-186/ Aetiusnak a gótok felett aratott győzelmétől 

van sző, ezen sikeres katonai akciórévén tudta megteremteni a 

római fővezér a Litorius által Tolosánál elszenvedett veresig 183  

után a vizigótokkal megkötendő béke előfeltételeit..A "nec sig 

gnifer uhus" ki_fejezhsből Vollmer arra következtet, hogy eióéi 

az összecsapásnál a gót király,Theodorich nem volt jelen. Vollmer 

interpretációja nem látszik valósziniinek: egyrészt mert az erő-

ditmény,amelyet Aetius ostrornml /a 158-186 sorok/ nem valósznü, 

hogy a vizigótoké volt /1. lejjebb/, másrészt nincs a kezünkben 

egyetlen olyan forrás sem, amely Aetiusnak erre az időre datálha-
gótok elleni 

tókikeréFrakció járói tenne emlitést vagy amely a Lerobaudes ál-

tal leirt harci cselekménnyel azonosítható 	 szólna. 
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2p en ellenkezőleg, Sidonius Apo .11ineris (carm.VII 299-311) 

tehetetlennek mutatja be Aetiust a tolosai vereség után.Bár 

Avitus javára nyilvánvalóan elfogult Sidonius 

 aligha irhatna igy, ha a erobaudes által itt leirt 

győzelmes várostrom Aetius irányitása alatt erre az időre e-

sett volna. J.B. Bury 184 és  V. Sirago 185  e .y megjegyzése 

e sorokat a 	 vezette Tolosa(Toulouse) ostromához kaD- 

csalja' De miért időzne el a. költő ilyen sokéig az Aetiust 

dicsőitő panegyricusban egy Litorius és nem Aetius által ve-

zetett s ráadásul vesztes kimenetelű ütközetnél? ---- 

Ezzel szetben valószinüleg helyesen hitte Niebuhr 186 ,akinek a 

nézetéhez G. '.7urm 18? , C. Bugiani 188 , .B. Czuth 189  és S. Szád cz-

ky—Mardoss 190  is csatlakozott, hogy a költemény e része (148-

186) Aetiusnak a barbárok és szövetségeseik, felkelő bagaudák 

ellen vivott harcaira céloz. Valóban számtalan adatot idézhet-

nénk a keletről jött ("ortutt) barbárok és római alattvalók 

(atoccasum") egy: ttmüködésére ("castris iunctistatdmiscuittt) a ko- 

rabali Galliában és Hispániában 191. Aetioats galliai haboruinak 

idején uallia szinte valamennyi lakója felkelt és összefogott a 

római uralom ellen. Igy volt a 435-437—es években, amikor a vi-

zigótok, burgu4dok és a  bagaudák mozgalma 	vagy 444-445 táján, 

arizikor a bagaudák és a frankok kötötték le Aetius és a rónai 

hadvezetés erejét. 

A 158-186 verssorokhoz:  

Az 5, sz :  derekán a bagaudákkal való bizonyos együttérzés,bá-

torságuk esetenkénti elismerése nem egyddülálló .jelenség. Hydati-

us (chron. 141) *asilius bagauda vezér bátorságát 
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/='egregius ausus"/ emeli ki, Saimianus / de gub.Dei V 21-

27/ megértéssel szól a birodalok hatalmasainak visszaélé- 

sei által felkelésbe kergetett tömegekről, s Germanus auxerre-

i püspök közbejár az aremoricai felkelől4rdekében, amidőn a-

zokat Aetius alán csapatok bevetésével szándékozik megbüntet-

ni /Cónstantius , Vita S. Germani 28,40/. Ezzel állnak össs-- 

hangban Merobaudes szavai:"non ignobile factis vulgus" és 

t0 p'oeliaque optatam en victis dant ult.ma famamut. 

A 186-195 verssorokhoz: 

A  189. verssorhoz: 

A fegyverrel szerzett béke dicsérete /ttpax sat laudis habet 

cui tot praemisimus arma"/ visszatérő gondolat Merobaudesnél; 

Iö. feljebb a 42-26 és a 3o-33 sorokkal. 

A 19o-193 verssorokhoz: 

Figyelemre méltó, hogy a béke és a természeti jelenségek ked-

vező alakulása között a költő valamiféle kozmikus összefüggést 

sejttet. Minthogy a béke, ugy látszik, Aetius consuli évinek 

velejárója, a költemény olvasója a sorok mögött valószinüleg 

olyasmit is érezhetett, hogy az ügnepe1t személye biztósit ked-

vező időjárást s hasonlókat a birodalom népei számára. Talán 

a klasszikus ókorban nem ismeretlen maná hit egy kései költői 

felidézésével állunk szemben. 

A 195. verssorhoz: 

A költő itt, ugy lálszik, Puma Bompilius hires békeid
.őszakáNak 

céloz / a Ianus templom első bezárása/. 
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33. L. lejjebb a Carmen IV-hez irt kommentár bevezetését. 

34. L. lejjebb a Carmen  III. kommentárját. 

35. Hyd. 128: Chrom. min. II. p. 24. 

36. Hyd. 125. p. 24. 

37. Hyd. 114, 121, 123 : chrem. m in. II. p. 23, 24 a 438-440- és 

441-es év e kmél. 

38. Hyd. 128. p. 24 

39. Pl.  Let, 1938. p`. 910; Sundw§11, 1915. p. 36  és p.  106. 

Steim j  1959. p. 330; Bury, 1923. I. p. 252. 

41. 1964. I. 192, III. 36. 

42. Hyd. 128, p. 24. 

43. 1961. p. 384-86 

44. L. a kemmextár bevezetését.  

45. Let, 1938. p. 910. 

46. C. IX. 277-78 

47. CIL  31 983 ; az egyik felirattöredék  a 	Cems tantia templeat 

padlójából, esik a Sa.mta Agnesa bazilika lépcsőzetéből, ke- 

rült elő.  
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I FELIX NIIaiIUE SOCIATUS C  

TIBI NEC FATI S  
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21rí0 DUOBUS 11ENSIBUS ET DIEB  
///1a/QLrIEsCIT üORTUUS EST V K  

b.  
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. i.T.p„x  
háINd. • idA =;`,.,r,E-  
73ET • A.CTA   

FIGEREU  
PF,NE'TRARET  
VO L~.1CRIi.10SUS  
PECTÜRE WES  

I,1 F rND  
Buecheler . kiegészit  ése :  

max- 
	 doctrinae carImina magnae 
	Eret acta Miler  
Unde anima simul eloquiulm figeretur thonestum  
et patriae ténerum corl penetraret a,[mo.r  
	vilvo lacrimosus atinore  
	totcl.  pectore quest t us err 3t  

clades natorutm flenda dtmusque  

• .  

fecisti patriam quo  
I, felix nimium socia .tus ctoniugis umbris  

quern tibi nec fati stors superesse dedit.  

48. Bury, 1923. p. 251 n. 1.  

48/a.PrOcop. be11. Vand.I. 4 .ultimua Romanorum  

. 49. C. IX. 296-301 vö. c. IX. 277-95 verssorokkal. 

50. 1. a következő fejezet. p...  

51. J. Conera. 1510—es claudiaLUa—kiadásában fo1.168.  

52. Nicolas Cammusat Pr ,onptuarmum aacrarum antiquitation  

Tricassinaé divecesis 1610; Acta sa.nctorum Febr. III. p.  

754. éa Maii VI. p.  73.  
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53. Lot ?  1938. p. 906-91 .1. 

54. J. Sirm.and jegyzetes Sidonius- kiadása .1614-ben jelent nes: 

Párisban, azután 1652-ben nyomták ki ujra. Ezt a kiadást ad- 

ja ujra a MIGNE PL t. 58 /Sirnflnd idézett jegyzete a col. 

702-3./. 

55. CIL VI 1724. 

56. Niebuhr t  1823. p. V-XI. 

57. Paneg. I'. fmg. II A 2-3. 

58. Ezt irja G.Scherer, 1875. p. 324.  Vollmer /Fp.II/ szerint 

a méretek 13/20 cm. 

59. G.Scherer.  1875.  pp. 324-327. 

60. A.Dold, 1948. pp. 7-8. 

61. 1823-ban még mds volt oldalak számozása /1.NiEbuhr,1823.p. 

12-13., Niebuhr ?  1824. p. 14-16.7. 

62. Niebuhr 11823 p. VI, 1824, p. IV. / V. századinak,  Scherer 

/1875. p. 328/ és Vollmer /1905,  P`•  I/ V/VI. századinak nond- 

• ja az iránt. A kódex utolsó szakértő megvizsgálója A.Dold 

/1948.p.8/ Niebuhr datálását fogadja el. 
r 

63. Ligaburák csak elvétve akadnak ott, ahol az irnok attól tar-

tott, hogy a hely a verssor számára tul rövidnek bizonyulhat    

/c. III.7. panes. II. 184 ae; panes. II. 107, 178, 187 nt; 

panes. II. 183 re; paAe ,. II. 188 ur és os /. Röv id i t ée b is 

csak keveset használt az irnok: bus helyett B,  gut.  helyett Jr 
 

/kivé t e1 a panes. 	II B 7 us que  /, m helyett sorvége- 

ken néhányszor ., egy alkalommal /pane. I. frg. II . B. 18/ 

reip. republicae  helye tt. 

64. Vo1luer, .1905 p.II-III. 

65. Nicbuhr '  1824 p. 14-15; 1823. p'. VI.; Vollmer II-III és 

Vö. Niebuhr. 1824. p. VI: "de duobtAS reliquis /sc. foliorun pa- 

ribus/ ne id guidon. omni dubio caret ea ad uxiur;a eundemque qua- 
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ternioneu pertinere". 

67. L. lejjebb a II. paneg. bevezetősét és a 27-29. sorokh®z irt 

kommentárt. 

68. Vollner' t  1905. p. II.;  Niebuhr. 1824. p. 15. 

69. Igy  következtet helyesen Vőilner /p'.II-IV/. Niebuhr bizonyá-

ra téved, amidőn itt a IX. quaterniora gondol s igy a prózai 

panegiricust a verses paneg. közvetlen előzhényének, praefa-

tiojának fogja fel. 

70. .Ez a palinpszesztusz lapok régi és uj hajtása közötti el-

térésből állapitható meg. 1. Vollmer, 1905. p. II. 

71. Niebuhr. 1824. p. VI. 

72. Voilner. 1905. pasin. 

73. Niebuhr. 1823. p. V. 

74. Vollmer, 1905. p. I. 	- A pang. II. 1-23 és 98=.120 sorkez- 

deóeinél, valamint 121-143 sorvégnél Vollmer  szavai szerint 

a bekötés valamivel kevésbé zavarja a kibetüzést. 

75. Niebuhr. 1824. p. V., p.4 ; 1823. p. V. Vollmer, 1905. 

76. Főleg a 272.és a 274. oldalak alsó részén ártottak sokat a 

Niebuhrtól alkalmazott  vegyszerek /vö. Vollmer, 1905. p.II./. 

77. Carm. I 21: hiebuhr olvasata vagituen, a pontot Vollmer már 

nem látta. --- Carm. III ciméhől Niebuhr ennyit olvasott: 
BIDIARIS VIKII . FAUST',  ,Buecheler már csak ennyit isire rt 

fel: DIRR; Vollmer semmit sem látott ezen a helyen.---Carm. 

IV 18:Niebuhr olvasata superstat;  Vollmer  a e betűt már nem 
látta.---Carm.IV 23: Niebuhr: rec...s art; Buecheler: az e 
és s betilnek már csak bizonytalan nyomait látta; Vollmer pe- 

at 
dig már csak ennyit olvz, t t:r......, art. --- Pane - 	a g. pros. 
frg. I A 23-24: Niebuhr: oreciium =ra. uares  
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proximitas tua i.. velocitabem team....; Vollmer olvasata: 

orec..umgrauares la.oran.ra 

pro.lm. tas..aturuelocitatem tuam ..q ,s ehhez a megjegy-

zés:" o prima v. 23 potest fuisse u post la non fuit p 

sole 24 u in atur non certa". ---Paneg. pros. frg.I B 22 

Niebuhr: entum  imple at; Vollmer az első e—t csak bizony-

talanul, a törlést jelző pontot egyáltakán nem látta. ---- 

/qua Salons usque/ 
D]elatus ego in augusti litoris sinum 
/per anfractus terrae pronum pelagus/ 
i nlabibur, nactus sum quendam qui se tuis re— ; Vollmer: 

/qua 5alonas usque/ 
Djelatus ego in augusti litoris sinum pelagus 
/per anfractus/terrae pronum 
inlabitur, nactus sum quendam qui se tuis re— . ----Paneg. 

II 158:Nierbuhr clypeis;Buecheler c1,":peis; Vollmer a kér-

déses betű felső részét nem tudta olvasni a felette levő 

másodlagos sziiveg miatt, de Buecheler olvasatát tette ma-

gáévá. ---- Paneg.II 171:Niebuhr: l 	3 us longis in cee- 

lum malibus urget;Vollmer :,.. 	 us...gis in caelum mo- 

libus urgj ] .----Paneg. II 179:Niebuhr: [sub] actorugi; 

Vollmer: sub'...orum. ----Paneg. II 184;Niebuhr: hauserunt; 

 Vollmer:haus 	 --- Paneg. II .18: Niebuhr: seteper 63: 

 mper memorabitur.----- Paneg.II 192: 

Niebuht: C'ulcanuj s; Vollmer megjegyzése hozzá:" s nunc ex- . 
esa, potest fuisse e". ----- Peneg.Ii 195:Niebuhr:uixit; 

Vollmer :megjegyzése a szó elsó két betüjéhez:t0 meos secundum 

oculos nil obstat quin re legatur".--€aneg. II 196:Niebuhr: 

c.ato animam;Vollmer:c.. t... imam. ---?aneg.Il 197:Niebuhr: 

	 sus geminos oris nunc m...;Vollmer:
,... ssus geminos 

oris nunc ma...1(az r esetleg  1  lehetett szerinte, isnunc 

betük alja levágva, az utolsó 1 előtt két v. három betű hiály 

zik. 

Paneg.pros. frg. II B 7-9:Niebuhr: 
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78'. Index scholarun .. . . aes tiv. anni 	AV  II. Bonnae. 

Cara. II 7.  Niebuhr: ]baque; Vollmer  szerint a levágott lapszÉ 

len csak jaque ál:l - Paneg. pros. frg. I.A 9  Niebuhr: ad L 

;Vollmer 4vericnk az ad után még e gy függőleges vonalat lá-

tott, amely szerinte a, x vagy i betuIlhö tartozhatott. - Paneg 

pros. fr{;. I B 1  Niebuhr i 	a tent®rio ..ac quang 	; 

Vollmer és Büecheler: 

	 na tentorio in aequun q 	 V /a ma tentoria  

utáni szövegrész betüinek teteje le van vágva; ma előtt i® 

vagy to nyomai; a fla után egy pont a kéziratban,  ami  talán 

S be tü naradváa/. -.Pane fg. pros. frg. I B / 23 Niebuhr: 

Hispanian; Vollmer: Hispanias - Paneg. pros. II.B 11-12 Nie-

buhr: cum/ rege exierat; Vollmer: cum regex/ exierat. - 

Paneg. prés. II.B 18  Niebuhr: maxima; Vollmer: maximam - 

Niebuhr _ nem ?  Csak Vollmer vette észre, hegy  Paneg. II. ele-

jén egy ma hiányzó /eredetileg talán  minimummal irt/ sor he- 
d t 

lye tires a kéziratban; - Paneg. II 108 Niebuhr: repperi .ere; 
s d t  

Vollmer: repperiere -  Paneg. II. 140  Niebuhr: ]los; Vollmer 

hegje gyzése: "litterae ...alterius men adest nisi rotunditas 

superior po des t fuisse c". - Pane ;.II.178  Niebuhr: )la; Veil- 

mexra - Vö. még feljebb a 77. jegyzetben a Pa .neg.pros. frg. 

I A 23-24, panelt. II 195 és 197.sorokhoz irettal tt'. 

80. Javitások: 

c.I. 1 concordiae jav.  cencordia 

11 placida 	corr. placidi 

15 dicas a'nereia fölé irva utána peliaemonio 1 aemonio 

törölve 

16 aenenio kis belükkel utóbb a sor elejére , a tethidos 

elé beszurva. 

21 vagitum 	corer. vagitu 
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C. IV. 17 rerua 	coTr. 	regium  

40 prelim 	jav. 	prole s  

41 hic 	jav. 	hec  

paxaeg. I. Ii 16:civi1' 	coler, /A2 _elnő i kipo tezva ,  amáaodik i  

fölé b vam irva/: cubil  
e t e  

IB II salubritas cerr.sevcritas /2 db e az a ill a b  

rölé irva, az 1 törlésjelét Vollmer Rem 

látta. 

IB 22  

II. A: ...S  

II. A 8 

II. A 10  

II. A 20 

Pane g I. II B 1  

II B 7-9  

impieat carr i8plet 

iatellexit  az euio  szó fölé utólag beszurva . 

tibiahaec 	a tibi  utám irt a kipeutezva. 

premi  

es tra  

enerints 	corr.  

a "qua Salenam . usque" a"pelagum" fölé a "per  

aafraetus terrae protium pplagus" az "inlabitur"  

fölé utólag beirva t a 7.  sari "pelagus" vonallal 

Athuzva /Eredetileg : 	pelagua/ inlabitur"./  

corr. 	praemi 

cerr. 	extra 

eaerris  

II B 11 	regek.'. 	corr.  rege  
to  

II B 24 	subicalcata.corr. aubito calcata 

Paneg. II 17 	8gifeus aDt1 ardua corr. ceaaemdems ardua  

51 	deapici mus 

56 	parens  

pup;fZe  

discriit  

iis amia  

10.1 	curuis  

104 adebamb 

108 Sc~p~ eriere  
ten  

semt ia  

corr. despicim.ur  

cerr.  pavans 

cer.  r. ru,.pe  

corr. discrimime  

corr. 
	

ins ana  

c©rr. 
	

curic 

corr. 
	

cadebamt 

corr.  scd Petiere 

corr. 	sextontia  

61  

91  

100  
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1 	' 

110 studiisg. innátq.  

122 repitatis  

131 rates fides  

155 ma tura  

162 vertix  

165 manib q et  

qAdit  

170 uiásquas  
178  ~a 

186 cadunt  

corr.  studiis iuuit que  

reptatis  

rata  

ma turar  

vetex  

mamibusque.  

cadit 

co rr.  viae quas 

corr.  tej la  

cerr. cadumt sed 

cerr.  

corr.  

corr.  

corr. 

cerr.  

corr.  

A c. IV . 13 et vaa eat helyett 	mem  correc ta  

Pameg. II 27 preprieribus  vas a valószinüleg helyes  

prepieribus helyett  non  co ec ta  

81. Niebiibr. passim  

82. Vkllmer. 1905. p`. IV.  

83. Fol. 168.  

84. Op. cit. fel. 189: "Carffiima qu©que Claudiami 48. quae ex ve—  

tustissime cedice addidimus: quae Lau ch-risti: et miracula  

Christi: imscribuatur: oste,mdumt quid C,laudiamus de Christ®:  

et eius fide Samctissima Semserit".  

85. Steph. Claverius, Ciaudiamus°kiadásábag /Parissiis 1602/ 251  

homályos szavai sem vezet.mek ayeffira, hegy milyem kéziratbax  

volt tulajdenképpem olvasható a költem'my /vö. Claud. rec.  
• 

Th.Birt MGH aa X Bereli,mi 1891, p. CIX141/.  

86. G. Fabricius, Peetarua veteran ecclesiasticerum opera christia—  

ma, Basileae .1564. 765. as.  

87. Op. C i t. p. 87 /vö. p'. 35 és 43/. 	. 

88'. Claudii Claudiami carai a rec. Th.Birt /MGH aa.X/ Berolim.i 1891,  
5 

 

p. CIXXI. s.  
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89. Lenz, Merebaude : RE XV 1046 

90. Semmi sem támasztja alá ezzel szemben Niebuhr /1824. p. X—XI/  

feltevését, miszerint Camera kiadásában a Lau Christi"—vel  

együtt szereplő "Miracula Christi" /C .laudianus rec. Th.Birt,  

p. 412-13/ és Claudianua "De Salvatore" cimü verse /rec.Birt  

p. 330-331/ is tulajdonképpen Merobaudes al katá aa volna.  

91. Claudianus. rec. Birt. p. XLXXII. 

92. Op. Cit. p. 35 .  

93. Utoljára A. Ebert /Allgemeine Geschichte der Litteratur des 

Mittelalters, Leipzig, 1889 418-9/ vonta kétségbe a"De Chris—  

te" költeménynek hiteles merobaudesi eredetét" azzal, hogy az  

őszintén keresztény hang nem 6.11 összhangban a panegyrista 

egyéb irásaival.. Ez  az érvelés azonban aligha  helyálló: vö.  

legujabban S. Genrarc, Da Claudiano a Merebaude... Aspetti  

della poesia cria tia.na di Merobaude, Catania 1959. passim, M.  

Ihn /Daaaai epyigrammata, Lipsiae 1895, p.71/ a pseudodamaausi  

irásek közt közölte a "De Christo"—t /"Lau9 Christi"—t/.  

94. CIL VI 1710 /=Ilessau ILS 2949/ :tLaj udie Claudiano v.c. Vri  

tri Cbu,no et notario inter ceteras Cdel  centes artes praeglcrie—  

aissino [p®]etarun, licet ad memoriam sempiternam carnima eb  

eb eoden scripta sufficiant, .  adtamen testinonii grotia eb  
sui fidem dd. mm. Arcadius et Hgmeriva  ~fe~ licissini 

ac doctissimi inperatores senatu a tatuan. in fore divi Traiami  

erigi cc .11flcarique ius: erunt." —  

Sid. Ap'. ep. 9, 16, 20 ss:, "coronae quam nihi induisit po—  

pulus Quinin.i, blattifer vel quan tribuit senatus, 	 

cum mein Pgni atatuan peren.nem Nerva Traianus titulia videret  

inter ._cuetores auctores utriusque fixai bibliothecae."  

95. Sidoine Apollinaire et 1'esprit precieux en Gaule aux derniets  

jeu~
~  

de 19 Empire, 1943. p. 93 .  
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96. 	Nem hiába állt közel Sidonius családja Merobaudes köré- 

hez:az utóbbi apósának a consuli hivatalba lépése Sido-

nius apjának, a preefectus praetorio Galliarumnak az ün-

nepélyes közreműködésével törtInt Arelateban és a fiat 31 

Sidonius lelkes érdeklődéssel vett részt az arisztoktáci.a 

e parádés ünnepnapján /vö. Sidon. Áp. epist. VIII, 6, 5/. 

97. De gub. del, 5,21-27. 

98. carm. II, lo; carm. IV, 3o ; pan eg. I IIB 2-4;paneg. II 105— 

1o9. 

99. carm. IV 42-46; paneg.I--itgiJ.  —II B 11=--24;paneg.II 1e•26,55— 

56,75-76,127-233,148-15o,153-155. 

loo. Vö. a kommentár 65. és 1266 jegyzetével.  

lol. Paneg. II 3o-34,35-44, 71-73,19o-195. 

1o2. P aneg. II 146. --- 148— 156. 
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JEGYZETEK A KO=2:111HOZ 

Cons.Ital.:chron.min. I,p.3o1;Chron.Gell. p.DXL,559:chron. 

min.I,p.661; vö. Polem.Silv.Ieterc. I 88:chron. min.I,p. 

523;Dessau:ILS 818 n.6 és 	Cohen,:éciailles impéri , les 

V1112  p218. 

2. 	UarCil, corn. ad a.422,1:chron.min. II,p.75;Theophan. 5926; 

Dessau:111S 819;--- Chron.2asch. 580 D; Dessau:I48 818 n.5; 

IV,111o. 

) • 	Prosp.1328:chron.min.I,p.47,5;Chron.Gall.a.DXI:chron.min. 

I,p.661;Cassiod. chron.1229:chron.min.II,p.156;Larcell.com . 

ad a. 437:chron.min.II,10.79;Socrat.VII,44 és 47;Theophan. 

5926;Euasr.h.e. 1,20,2 4 Jord.Rom.329:2GE a3 V p.42;Paul. 
ZISALKg; 

diac. XIII 12o.199. 

4. Enszlin(Valentinipnus III: RE VIIa 1948, 2237) és O. Seeck 

(Eudokip:a '[1,1907,912) feltételezik, hogy a költeményt  ins-

piráló  esemény Eudocia keresztelője volt, new sokkal 439. 

augusztus 6-8 előtt. ---- Vollmer (19o5.p.3) szerint a Car-

mine 1-II-ben a fiatalabb hercegnenek,Placidinak a keresz-

tel6jéről van szó,tehdt a mU keletkezését nem röszithetjUk 

439-nél kor&bbra. Bury (1919,p.7),bár ezeket a költemennye-

ket kicsit későbbre,441-442-re dptélja, osztja Vollmer néze- 
tét. 

5. Ezt a- nézetet, hosy t.i, a költemény képzamUvészeti nlkotst 

ir le, m6x Heimsoeth (1843,532) felvetette. Utélma Bury 

(1919,1).7-8) tétele'zi fel,hogy a költő valósziniileg mozaikot 
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ir le s ennek a nej?tn ek meggy5z3 érvel eset adja. ---  1z 

utóbbi időben V. Sirago (1961, 2.315 n.1) ós 	Cost  (1965,  

fogadt Wk el Bury interpretécié jt.  

6. 	Sajnos csak kevés és kizárólag egyházi alkotások  adha .trak  

izelitőt a ravennai mozaikm:ivészetnek erről az érdekes  

korszakiról(42o-45o): Galla ?1acidia sirk ..polnája(épi.ilt  

4/1,o köral),a '__eresztelő kápolna,amelyet szintón őléyitte-

tett-  4-50 kör' .l és a  szintén Galla Placidia öle 425-ben  

alapitott Szt.Jünos bazilika. 	- 

Cohen,i;sédail.les impériales VIII 2  p. 2_10 ;Bury,1923, 2. 224 n.  

2.: --~,FÖ .  még arcell. com .  ad a. 454 : chron. min. II 2. 86 °'Ae- 

tins magna occidenta;lis  rei_,nublicae salus P° 

8. Cohen,op.cit. p.219.  

9. Chron.  Gall. a,. CúCCI..II., 92, 99 és a. Bi.I,  578 : chron. min.  i, 2.  

658,659; Po lem. Sily. Lat erc. 183 : chron. min. 1,1).523;  

Hyd. 84;chron.min.Il,p.2o4 	Cassiod.chron.1211:chron.min.  

t:7arcell. com. ad a. 425 : chron: min.II, p. 76 ; 	Prosr.  

chron.l288:cnron.min.I,p.47o; 	Jord.Rom.328::1GH aa.V,p.42;  

Olimpiodor. frg. 46: 2,1G 1V,2.68; 	Theophen. kul 5938,  

5943; 	Laterculus irnperat Rom.  f ir_iens in Iustino I; chron,  

min. 111,2.422; rrocop.  bell. Vznd. 1,3,9; Socrat. V1I, 23 ;  
Phil ostaE. XIII,13.  

9a 	C .lirnpiodor. frg. 40, 41:I'HG IV, 2. 67; Chronaall. a. CCCCII.I  

9o, 91, 92, 95 : chr. min . I p.658; Prosp.chron. 128o,1282 : chr.  

min. I 2.47o; 	Hyd.83 : chr. min. II p. 2o ;  ixarcell. com . ad. a. 
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424:chr.min. II,p.76 •; Cassiod. chron. 1205 ;chr. min. II, 

p . 155. 

lo. 	Vb.  Bury,1923. p. 224  n.2.  

11. Priscos, frg.15-16; ;xcerpta de leg. ed. C. de Boór, p. 582— 

583; Joh.11nt.frg.199, 2:  Excerpta de i-nsidiis, ed. C. de 

Loor,p.124; . SYtT:GA . Ovopi.cx ; ;ford. t. 223-224,Pom.328: 

415. UGH aa.V,p. 42 	 . 

12. Chron. Gall. 123: chron. min. I, p. 66orPacatis:'motibus Gal-

liarun Aetius ad Italiam regrediturv'. Vb. Prosp. chron. 

1338,1339 : chron. min. , ?. 477 ;hyd .117 : chron. min. II, p. 23 .; 

Sidon.Ap. c. VII 295-311. 

L3. 
Aov. Val. IX. 

14. Cassiodor.var.  I, 4,14 ,•EGii aa. XI3., y .15 ; Hyd . 120 : chron. min. 

11,7).23; 	I'rosp. chron.1342; chron. min. I , p. 478. ; Cassiod . 

chron. 1235 : chron. min. II, p. 156 ; vö . Nov, Val.  1,2; Leo 

üabnus, epis .t. IlI,1:Jigne EL LIV p.606 ; Isid. hist.  

Vand. 75 : chron. min. II, p. 297 . 

15. Carpilioról csupán két, datélatlan hiradás szó .l:Prisc. 

frg.8 : Excerpts  de leg. ed.C. dd Boor,p.128 és Cassiod. 

ar . XII, p.15. Vb.  Sundwa 11,1915, p. 6o n.82, 

p.61 n.85.---- Egyáltalán nem biztos azonban ., hogy a 

tuszságról beszélő Priscos és a QllegatioH—t emlegető 
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Cassiodorus egy és ugyanazon eseményről szólnak,amint 

ezt általában hiszik. ---C. Bugiani (19o5,p.47)két 

különböző eseményhez., tuszkodáshoz és (talán 452—ben 
?) követjáráshoz kapcsolja a két forrást.---Vö. még 

a 77. jegyzettel. 

16. 	Marcell.com .-  ad a.432: :chron.min. II,p.78; vö. Joh.A„nt. 

frg. 201, 2 :FIIG IV p.615. Vö . még le j j eb a 15-18. vers— 

sorokhoz irottakkal. 

17. Carpilio comes domesticorum volt Honorius császár i-

dejében Renatus Frigeridus(ap.Greg.Tur. hist.Fr. II 

8) szerint. L. Sundwal1,1915.p.50,n.81. 

18. Az apai nagyapa nevét öröklő Gaudentiusről a követke-

ző források  szólnak: Hyd.167 : chron. lain. II, p. 28 ; Prosp. 

chron.1373:chron.min, I,p. 483; Sidon.Ap.c. V 204-205; 

Joh.Ant. frg. 8  0. '.xcerpta de insidiis, ed.C.de Boor, 

p. 129. 

19. Sidon.Ap. c. V 293-294; E.Stein,1959,p.332 és 581 n.67; 

'C. Bugiani, 19o5,p.151. 

2o. 	Prosp. 'hron..1373:chron.min. I,p.483. 

88,15-21 21. 	Hyd.167:chron.min.II,p.28; Jo%.»Ánt. frg. 704 : Excerp- 
ta de insidiis, ed. C. de Boor, p. 129 	; vö. még a panelt. 

II 27-29. verssorokhoz irottakkal. 
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22. Joh.Ant. frg. a8: Excerpta de insidiis,ed.C.de Boor, 

p.129 

23. Greg.Tur. hist.F'rancorum Ii 8. 

24. Prise. fig 8: Excerpts de leg.,ed.C.de Boor,p.128; 

Cassiod. var. I, 4, 11:LIGH aa. XII, p.15.4--üö. Sundwa1l,1915. 

p,. 6o , n. 82, vö . p. 61, n.. 85. 

25. Hyd. 167:chron.min.II,p.28; Joh.Ant.frg.86 ,  :Excerpta 

ta de insidiis, ed. C. de Boor, p.129 ;Sidon .. Ap. c.V 2o5. 

26. Merob.caret. IV 16-18;Sidon. Ap.caret.2o4-2o5 (vö.Sidaa. 

Ap.c. V 128). 

27. Vollmer (19o5,p.5) és. Sundwall (1915,p.6o,n.81) véle- 
t1Íj. 

ménye , sz erint ,Aetius felesége,Carpilio leánya gót ki-

rályi vérből származott,; és két gyerrieknek,Carpilionak 

és Gaudentiusnak adott életet, nem megalapozottt Bury 
amikor 

(1923,p.241,n.4) téved t  azt állit -f ba , hogy ,Aetius felesé-

ge,Carpilio leánya germán eredetű volt és egyetlen 

gyermeket hozott a világra,arpiliot. 

28. com. ad a. 432: chron. min. II, p. 78. 

29. Johannes Antiochenus (Excerpts  de insidiis, ed.C. de 

Boor, p, 	) elmondja, hogyttAetius 13onifat ius özve- 

gyét feleségül vette és ura lett Bonifatits vagyonának 

is" RU.Seeck (192o,117-118) ebből arra következtet hogy 

Aetius valóban feleségül vette Pelsgiát, aki magával hoz- 
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ta a házasságba nemcsak saját vagyonát, hanem Bo-

nifatius magánhadseregét is. 

3o. 	Talán Bugiani (19o5,p.138-139) és Liserand (191o, 

p.18) tisztázta legjobban ezt a problémát. 

31. Niebuhr (1824,p.6) és durm (1844,p.37) valószinünek 

tartja, hogy Aetius, aki "barbárokr'közt nevelkedett, 

és akit barátság füzött közülük nem egyhez, második 

ház asságáb an "barbár" nőt vett feleságul. rurm sze-

rint a házasság a vizigótokkal 439-ben  megkötött 

béke alkalmával történt. 

32. Greg. iur. hist..Lr, 11,7. 

32a. 	Vö, Ennodius 66. 13:"Roma arbis parens", 207,8: 1 do- 

mina orbis", 21o, 8: "mat er civitatum". 

33. Aetius:Hermes 36(19o1),p. 516,n. 5. 

34. Aetius;191o,o.8o,n.3, 

35. Erről a békéről 1. j rose. chron. 1321: chron. min.1, áa. 

474; Isidorus,kist. V and. 74:chron.min. II,p. 297.-.._-

Cassiod. chron. 1225 : chron. min. II, p.156. ----Való jz-

ban a -aneg.II 25-27 sorai kétségtelenül a 435-ös 

békénél későbbi eseményre, Carthago 439-es elfogla-
lására céloznak *  

36.  
F1.' erob udis carminum a_ 	panegyricique reliquiae, 
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1824, o. 7. 

37  . 	LIGN: aa. XIV,  p. 7  .  

38. frg. II A 2-3.  

39. frg. II A 2-3 vb.  CIL 1724 =Dessuu:Ia'.S 295o.  

4o .  425-430-1-1:,a datálják Aetiusnak a gótok felett Arles  

közelében aratott győzelmét (vagy győzelmeit).Vö. 

a következő forráshelyekkel: 2rosp. chron. 1290 6d . 

a . 425 : chron. min. I, p. 471; Chron. Gall. CCCCLI1 102,  

ad a 427:chron. min. I, j .658; Hyd . . 92, ad a.43o : chr.  

min.II,p.21; Isid.hit.Got.:chron.min.II,p.277;Sidon. 

Ap. ep. VII,12, 3.  

41. 	Narbo ostromáról és felmentéséről 1.Prosp. chron.  

1324:chron.min. I ,p.475;hyd.lo7,llo:chron.min. II,  

p. 22,23; Sidon., ~~w,.c. VII 246-248,475; vö. Isid.  

hist. Got.24:chronlmin. II,p.277.  

42. Természetesen ez sem lehetetlen,  hiszen  Sidonius 

ApolliHaris valami ilyen esetről tájékoztat (c.IX 

290-295) bennünket Aetius másik udvari költőjéről, 

Quintianusról szólva.Ezenkivül,Merobaudes egy sze-
volt 

mélyben költő és katona. 

43. Ezt a feliratot Aetius másodit és harmadik consul- 

sága közötti időben vésték kőbe, olyan pillanat- 



— 14o — 

ban, amikor Itália teljes biztonságáról lehetett 

beszélni. Az esemér eknek ilyen alakulása 440441 

telén következett be,miután Aetius visszatért a pa-

cifikált Galliából ós Genserich vandáljainak tárna—

dósát visszaverve ezeket is távozni kényszeritették 

Sz iciliából ( Prosp. chron. 1338,1342 : chron. min. I, '). 

477,478; Hyd . 117,12o :chron, min. II, p. 23 ; Chron. Gall. 

CCCCLII,123: chron. min. I, p. 66o ;Sidon. Ap. c. VII 295-

311; Ttiov. tiFal.IX ----Cassiod.var. I,4 . ,14:MGH aa XII, 

p.15;Nov.Val. 1,2; Leo ingnus,epist. III,l:Migne 

PL LIV,p.6.o6. 1,-Aetius feliratának szövegét l.A.Barte- 
li,1946-47/19487,pp.267-73; A.Degrassi,1946-48/1949/ 
pp.33-34. Vö. a 179. jegyzettel. 

43 a. 	A 9—lo sorokhoz:vö. a kaneg.II 90-96 soraival vala- 

mint Aetius feliratának 12. sorával ill. aurnorum 

proboco kifejezéssel. 	 . 

A l3-11sorokkal vö. a frg.I B 2-9 sorait és Aetius 

feliratának 4-5 sorait  ("sniper rei publicae inpenso"). 

felirat szövegét 1. A. Degrassi,1946-48/1949/,pp *  

33-34-- Jord.G et.176:" Aetius... rei publicae singula-
riter flatus" .Vö. a 179. jegyzettel. 

44. uimago were forrnata... quod huic... cum Augustissimis 

Roma principibus in foro Ulpio detuleruntu:CIL VI 

1724=Dessau Its 295o,13,15-8 sor. 

45.  

45. 	1905,p.9. 

46. 1915, p. 63, n. 98 és N ,  l0 6, n.. 314. 
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47. 1923,I. p.251.  
.., 

48. 1938,p.9o7 -909. 

49. 1959,p. 33o. 

49 a • 1961.p.356. 

5o. 	7. Libena,m,Easti. consulares,19094 , A.Degrassi,I fasti 

consolari ,1952; vb. Th.iiommsen, 1887, II 1 p.93. 

51. op. cit. 

52. %ibenam,19o9 , p. 45;Degrassi,1952 	;Mommsen, chron. 
p• 

min. III,53o. 

53. 19°5,1).9.  

54. Prisc. frg. 4 és 8:Excerpta de leg. ed. e. d e Boor, p. 

122 és 143. 

55. Erről az  eseményről: Prosp. chron.1324,1326:chron. 

min. I, p. 475; I3:y d. chron. 107, 110 : chron, min. II, p. 22, 

23; Sidon.Ap.c. VI11246-248,47$15.Isidor.hist.Uot. 

24 : chron. min.  

56. 184o,p.5o. 
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57. 	IIydatius (chron. 96, chran. min. II, p. 22) emliti ezt •  az  

eseményt.  

58. 1923 ,  I, p. 242, n. 2.  

59. 1941, p. 466, n. 2.  

6o. 	Hyd.112;chron.min.II,p.23:" Gothorum caesa VIII mi  

lia sub duce Aetioo; Prosp. chron.1333:chron.min.I,p .  

4.76:fAdversum Gothos in Gallia quaedam prospere ges-

ta&t.  

B.G.  
61. Niebuhr‘ 1824,p.7}, A,Thierry (1851,p.3o5), I'r.Vollmer  

C.  
(19o 5,p.IV,lo),Bugiani (19o5,p. 16), j.B.l3ury (1923,  

és Gitti(1953 p.13) 
p.251),P..~ .ihompson (1948,p.69-70) 446-ra,  datálják a  

verses panegyricust. 

62. 19o1,p. 516,n.5.  

63. 191o,p.8o,n.3.  

64. O.Seeck,192o,VI,p.418. A 43o-431-es esményekről 1. 

Hyd.93,95:uhron.min.II,p.22;Chron.GalI.CCCCLII 1o6; 

chron.min. I, p. 658;Sidon.4. c. VII 233-234.  

65. Népek és birodalmak neve helyett itiierobaudes a kortárs 
 

panegyristákhoz hasonlóan előszeretettel használja 
 

az illető ozág,táj jelIgzetes folyójék, ritkáb-

ban hegyének nevét:  
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Igy pl. a paneg.II 7,56 és 128 sorokban szereplő 

"Thybris" és P1  arpeium saxum" a nyugatrómai birodalmat 

jelenti.Vö. Claudianus In Eutr.II 12.7;De IV cons.Hon, 

578; DeliTLL cons. Hon.365,425,641; De bel. Got.578; 

Aa 5. verssorban szereplő "1Rh.enus" a a jnavid ék  ger- 

mán  népeit  szimbolizálja.Vö. Claudianus,Par_eg. d . ict.I an1-

Theod.cons. 54-55;De bel.Gild. 312-313,374; Epithalam. 

de nupt.Hon. 278; De III cons. Hon. 18; De IV cons. 

Hon. 44o,457;De bel.Got.331;Epithalam.Pallad. 91;aneg. 

didt. Probino et Olybro c :ons.161. 

Az 1,4 és 74 verssorokban található "Danuvius''7Cauca-

sus", "Tanain" földrajzi nevek a hun birodalom értel-

mében szerepelnek. Claudianusnál és Sidonius Apollina-

risnál szintén a Duna ("Da'nuvius" vagy"Hint er") , a Don 

( "Tanais" ), a Kaukazus és Rhiphaeus hegy szimbolizál-

ják "Scythiá"—t, amelyet ebben az időben általában 

a hun birodalom szinonimájaként használtak.Vö. Claud. 

In Ruf . I,152, 3o8, 323-25 ;In Eutr. I, 2452.48, 11,151-153, 

574-575; De bel. Got. . 6o2-6o3;2aneg.de III cons.Hon. 

19-21; Sidon. ,p. c.1243-245,27o;V 47o-48o; VII 43-44. 

Claudianusnál a magában szereplő "Dantivius—Hister" ál-

talában a gótok hazáját jelenti:De cons.Stilichonis, 

III.13;Epithalam.de nupt.Hon. 277;De IV cons.Hon.52; 

In Ruf.I,3o8;De bel.Got. 81;De VI cons.hón. 228, 648. 

Vö. még a 126. jegyzettel. 
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66. Renatus Frigeridus( Lrreg.Tur'hist.Fr. 11,8) di liti  

ezt a tuszkocást időpont nélkül:°'Aetius...tribus  

annis Alarici oboes,dehinc  .Churnorum.« A kezesség  

terminus .ante quern—je kétségtelenül 6423—as év,  

amikor is Aetiust Ravenná ba a találjuk mint Johan-  

nes udvari emberét (Greg.Tur. op.cit. :tecura pala-

tiilu): Ami a terminus post quem—et illeti,bizonyt-a-

lan és sokat vitatott, ugyanis a három év':,, amelyet  

Aetius a gótoknál.töltött el mielőtt a hunokhoz  

küldték volna,datálatlanul szerepel a forrást n..  

A különböző datálási kisérletekről 1. a 127-143  

verssorokhoz irt kommentárt..  

67. Megajándékozta 44xwv 	nevű törpével (Prisc.  f . 

Excerpts de leg.p.  145 vö. SUDA s.v.  ZsPxwv  ) és  

Constantius nevű írnokát vagy titkárát is Aetius kküld-

te neki (Prisc.frg.8:Excerpta de leg.p.127,132,146) . 

Vö. még Greg.Tur.  kist . Fr.11, 8. 

68. Greg. Tur. hist . Fr. II, 8 ; Pro sp. chron.1288 : chron. min. I, p  

47o-471;Chron . .  Dall: CCCCLII, loo : chron. min.1, p. 658 ;  

Cassiod. chron.12J.i;chron. min. iIp.155; Earcell. corn.  

ed a. 425:chron,min. II,p.76;Procop.bel.Vand.I,3,9;  

Paulus di tacon, continuatic Euhropii %III, 9 :MGH II  

p.198;Philostorg. hilt. eccl. XII,13-14:Migne PG LIZ  

619-24;Socrab. VII,23: :iigne PG IXvII ; 04mpiodor.  

frg.46:F~-IG IVp.68.  
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• 69. 	Prosp.chron, 1288:chron.min.I,p.47o;Cas3iod. chron. 

1211:chron.min.II,p.155;Chron. L'a11.CCCCLII,99:chron.mi 

min. I,p.658;Paul.diac. XIII 1 9:MGH 

hist.eccl. 

Vd. még a 68. jegyzettel. 

70. 	Cons.ital.:chron.min. I,D.3o1;Chron. Liall.CCCCLII 

1o9,111,112,115,116,  a.DXI 587,588:chron.min.1,p.658 1  

659,66o;Prosp. chron. 131o:chron.min,I,p.473; Hyő. 

99,1o5:chron.min. 1 1 ,p.22; 14-arcell.com . ad a. 432: 

chron.min.II,p.78; Paul.diao.XIII,11:MGH. 

Vö. 0.Seeck,192o,V4.117,419;J. 6undwall,1915,p.41, 

42 1 n.5. 

71. Priscos,frg.7:Excerpta de leg. ed.C.de Boor,D.579 

vb. Chron.Gall. a.CCCCIII 116:chron.min. 
ttRugila rex Chunorum, cum quo pax firmata, moriturn 

72. Priscos (frg. 7:Excerp. de leg.ed.C.de Boor,p.579) 

emliti ezt a diplomáciai  aktust  anélkül azonban, 

hogyidőpontj4t megadná;" 'ON)  TEPk TW EmW noTal4 II 

vwv xwpmv Tw pPap() nwa Ta4:'AcTLo1.) aTpmvriya) 

TWV Lrapprwv 'PwliaLwv avv071xmg insmnovouciav". 

A datálásra, az esemAnyek menetébe vale beillesztés-

re tett eddigi kisérletek három  csoportba  sorolhatók. 

Eldszdr:  Th.Mommsen (19o1,p.519-2o) Priscos fentebb 

idézett pasalsát és lilarcellinusnak a 427—es évnél 

adott informáciájdt (chron.min.II, -0.76:"Pannoni5e , 

quse per quinquaginta annos ablaunnis retinebantur, 

a Romanis receptae suntu) ugyanarra az eseményre 
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vonatkortatja. Szerinte Savie  átengedése  ás a két 

Pannonia pusztán formális visszavétele azoknak a ti,r-

gyalásoknak lett volna sz ere ménye, amelyekkel a Jo-

hannes segitségére  Itáliába  érkezett hun csapatok  visz-

szakLildését készitették elő 425—ben. ommsen szerint 

_ugyanezen egyeiség zdlogaként került volna a hunokhoz 

letius 	 -(Ehhez-a problémához I. a - carm. 

IV kommentárjdnak bevezető részét ás a 77. jegyzetet.) 

Mommsen hézetéhez csatlakozik Gibbon (19o1 -o.42,7 a, 

francia nyelvü kiadásban I,p. 804)771Bury (1923,I,p. 

272) is. 

'ommsentől eltérően értelmezik Marcellinus hiraddsát,a-

melyet Jordanes 	közlésével egészitik 

ki, O.Seeck (192o,VI l p.lel) ás E. Stein (1959,I,p.318 

ás 321),amikor feltételezik, hogy 427—ben ielix,az uj 

magister utriusque militiae Uzte ki a hunokat 2annoni-

. iból,s Allitotta helyre a kb. félévszdzad óta elhany-

golt dunai  limest.  

0.Seeck és E.Stein fenti interptetdciójával szemben 

L.Schmidt (1941,I,p.261-262)lényegében A.Alfddivel 

/1926,I1,p.93-93) ás W.Enszlinnel (1927,Sp.846) egyet-

értve azon a nézeten van, hogy Marcellinus "Romani" 

kifejezése csak a keletrómaiakra érthető,Jordanes in-

terpolaciója pedig a  gátak  szerepéről önkényes ás fenn-

tartással kezelemdő. Véleménye szerint III. Valentinianus 

Caesarrá, majd Augustussd emelése ill. a gy.rmek Valen-

hinianus ás Eudoxia eljegyzése alkalmából mondott 10 

a nyugatrómai birodalom 427 táján Sirmiumról ás l'anno-

nia Secunda egy részéről a keletrómai birodalom javá- 
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ra. ilielőtt azonban az átengedett területet birtokba vette vol-

na, a  constantinopolisi kormány kénytelen volt megtisztitani a-

zokat az ott tartózkodó, vagy oda kalandozó hun martalócoktól. 

Ebben a kérdésben ezt a nézetet látszik vallani  E. A, Thompson 

(1948,p.64)is. Egészen másképpen interpretálja Mercellinus 427—

es hiradásAt legu j abban. Várad i.ász ló (1969) . 

LÁsodszor: Priscos idézett passzusának hiradása és a Chronica 

Gallica (CCCCI.II, ii6 : chron. rein. II, p. 66o : "Iugila rex Chunorum 

cum quo pax firmata, moritur") közlése alapján O.  Seeck(192o, 

VI,p.418) 431-432—re datálja az Artius és a hunok között létre 

jött egyezm4nyt,amikor is, Felix meggyilkolása után, a főhatalom 

előszöt került Aetius kezébe. Seeck forrásinterpretációja, sze-

tint Aetius lemoricrdtt volna mindazokról a területekről, amelye-

ket Felix foglalt vissza a hunoktól 427 táján, s mindezt azért 

tette, hogy előre biztositsa a hunok jóindulatát és segitségét 

szülség esetén. 

Harmadszor: A kétségtelenül legvalós .inübb hipotézis az,amelyik 

Savia átengedését Aetius által a hunok javára, ahhoz a fegyveres 

segitséghez kapcsolja., amelyet  432-433—be n adott a. hun király- 

a hozzál rnenekilő rámai hadvezérnek. E.Stein (1 959, p. 322 ), Zrm 

(1844, p. 67) , Bury (19 23, I, p. 27 2) és E. A. Thompson is ezen a nézeten 

vannak, s ezt az értelmezést tákasztja alá Alföldi Ándrás(1926, 

II,p.89-91) azon megállapitása is, amely szerint 432 után egyész 

Pannonia területére kiterjedt a hun fennhatóság. 
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73. Sidon. Ap. carm. VII 246-248 ; vö. Pro sp. chron.1326;  

chron.min.I,p.475 ; Chron. Ua11. 	117,119:chr.  

min.I, p. 66o ;Jord. Get.176,177 :LsGH a:a. V ,  p. 104.  

74. 2rosp.chron.1322:chron. min. I, p.475;Hyd..lo8,llo:chron.  

min. II, p. 22,23 ;Chron. Ga 11. CCCCLI1,118 : chr. min. 1, p. 

66o ;Cassiod. chron.1226: chron. min. II, p.156; Paul. diao. 

XIII ,12:  UGH aa. II, p.199 ; Chron. Fred egar II, 51: MGH Script  
rer.Iderov II n.72 	 L  . burgundo ~ v'oresfiegtizedelesében résztvevő hunok 

valószintileg Áetius hun segédcsapatai, bár nem zár-

ható kiaz sem , hogy nem római zászló alatt harcoló  

zsoldosokról van szó a forrásokban, hanem a hun biro —

dalom harcosairól. Erről a sokat vitatott kérdésről 

1. pl. E.Stein, 1959,p.323; Altheim, 1952,p. 119 ;Szász 

B.,1943, p.183, 205v2o6;Liserand,191o,p.48-5o;L.Schmidt,  

1941,p.134-139; . Do t ,1940 , I, p. 59 ;  

75. Hyd.1o7, llo : chr. min. 11 1 p. 22,23 ;Prosp. chron. 1324 : chr.  

min.I,p. 475 ;Sidon. Ap. car. VII 246-248,475 vö. isid.  

hist. Got. 24 : chr. min. 11,p. 237 ;Paul. diac. XI11,12  

r~ :1GH a.a. ~l, p.199.  

76. lero sp. chron.1335 : chr. min. I, p.476 ;Hyd .116 : chron. min.  

II, _).23;Cassiod. chron.1232:chron. min. Il,p. 156; vö . 
Sa1v. de gub.Dei VII, 39-43 ;Paul. diac. fIII,13:EMI.  
aa. II,p. 199 ;Isid.hist. Got. 24- : chron. min. II,  p. 277;  

Sidon. Ap. carm. VI oo-3o1. 	, 
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77. +".Ltalánosan elfogadott ;  hogy a két forrás ,amely •ém- 

litést tesz Carpilioról és hunországi utazásáról ill.  

ottlétérce. , egy és ugyanazon eseményről szól, bár  

Frisc :os(frg. 8:Excerpta de legg. ed. C. de Babr,p.128)  

tuszságról beszél (117E5 tiwv Kap•nt,?,eóvoq xpóvwv, e.g  

rlpevoe 	tt ), mig Cassiodorus (Va riae I, 4.11 :MGH  

aa.X1I,p.15) legatiot emlit.  
G.  

Th.Mommsen (19o1,p.519-20) és Liserand (191o,p.24)  
. 	Thom -cson(19.48,p.64)a433 	–as szerződéshez köt'  

42b–re datálja "arpilio tuszsága't, _ . '. An erson 196 3,  

p.78) 434 kör ~Ulre,—O.Seeck (192o,VI,p,293-294)és  

Szász B. (1943,p.193) 442–re , 	J. Sun .d wal1,1915,  

p.6o,61,n.82, 85) 448elóttre,--- F.Lot( 194o,I,p.66)  

450 körUlré,gc
rrbl
--- 

C... 
ugiani (19o5,p. 47) különválaszt- 

ja a két forrást, 452 tájára teszi a követjárást Uas-

siodorusszal, és ennél korábbra a tuszkodást Attilá-

nál.  

a 15 . és 
i 	

Va lamint 	. 
TÖ. a 72.  jegyzettel Ig a Carm.Iv kommentárjának beve-

zetését.  

78. Prise. frg. 1:Excerpta de leg. ed. Cede Boor, p.121-12,  

frg. 2:p. 575-576,frg. 5:p.576-578, frg.6: p.579,  

frg. 7 :p. 579-581, frg. 8:p.133; Jord.Get. 178 :LIGH a a.  

V, p. 104 ;i:larc ell. com . ad a. 441, 442, 447,448 : chron. min.  
II, p. 8 .1-83;Theophan. AM 5942;Chron.Gall. CCCCLII,  

132: chron. min. I, p. 662 ;Jord. Rom, 331:I;iGH aa. V, p. 42;  

Cassiod.chron. 1239:chr.min. II,p.156;Prosp.chron.  

1346 : chr. min. I, p. 479 ;Paul. diac. XIII,16, XIV,  2 : ..HGH aa  
II, .2o0,2ol; Chron.Pasch. 586 B.  



-15o —  

79. 	A barbároktöl szorongatott provinciális lakosság  

eredménytelene ül fordult Aetiushoz egy utolsó segély- 
chr.min. III, p. 36  

kéréssel 446—ban (Gildas,De excidio Brítann iae, 20 ).  

A szakirodalmat összefoglalja B. Stein (1959.1, 33o,  

58o,n.61.  

_ 	á 
80. A kissé ho -P -ó .s kifejezés interpretációjához 1. Hie—  

buhr,1824,  p. 13 ;E. Jebe•r,1833, p. 1369 ;Fr. Heimso eth ,  

1843, p. 536 ;Th. l:Iommsen,190 1, p. 52o , n. 4 ; Vol lmer,190 5,  

p.11 ;Bury, 1923, I, p. 243, n. l.  

Az 5-7 sorokhoz 	vö. E.Stein, 1959, p. 581,n.66;Bu—  

giani,19o5,p. 115,n.4;G.Liserand,1910,p.38,n.14h.  

Verlinden,1946,p.lo,n.5.  

81. Prosp, chron. 1298:chron.min.I,p.472;CasLiod. chron. 
 

1217 : chron. min. I1, p. 156.  

82. Hyd. 93, 95; chron. min. II, p. 22 ;Chron .Gall. CCCCI,1I, 10 6;  

chron. min. I, p. 658 ;Sidon.Ap. cam. VII 233-234.  

83. Hyd. 96, 9 '8:chr. min. II,p.2.2.  

84. Prosp,chron. 1322:chron.min. I,p.475;Hyd. lo8,llo: 
 

chr. min,  II, p. 22, 23;Chrcn. Ga 11. CCCC.~II~118: chr. m±n. i,p. 

66o;Cassiod. chron.1221: chr. min. II, p. 156;Paulus disc.  

XIII,12 :MGH as, II, p. 199 ;Sidon. Ap. car. VII 234;Chron.  

Redegar , II, 51:P:4GH Script.rer. Merov. II, p. 72:  
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85. 	Fidon. Ap. carm. V  211-230. A Clogion ellen Vicus helenae- 

nél vívott ütközet nem lehetett része sem a 428.évi,sem a 

431-432.évi frankok el l en viselt hadjárathak,amint ezt 

általában hiszik(pl. E.Jietersheim, 1881,11,p. 2o9;Th. 

Mommsen, 19o1, p . 52o ;Q. Liserand, l91o, p. 38--41;L. Schmidt,1918, 

DI 454; O.Seeck, 192o, FI,p. 114 és 417;J.B. Bury, 1923,I,p. 

25o;Cambridge Medieval History,1924,p. 297; F.Lot,l94o,p. 

57; V. 6irago, 1961,p. 274), mivel I iajorianus, aki részt 

vett ebben a győ , elemb en, mé;g fiatal (uiuvenis") volt 458--

ban (Sidon. lp.carm. V 524). E. Stein érvelése és az álta -- 

la adott 451—es év mint terminus ante quem (1959,I,p.332 

és 581 n.67) meggyőző. Vö. A. Loyen (1942,p.68),C. Bugiani 

(19o5,p. -  15o-153) és G. `dIurm (1844,p. 76-77) hasonló gézeté-

vel,valamint W.B. Anderson (1963-6%p.79) Megjegyzésével, 

amely arra hiuja fel a figyelmet, hogy, Iaiorianushoz irt 

panegyricuszában Sidomius Apollinaris(carm. V 2o5),Aetius 

feleségének a szájába adva aszót, a 439-44o telén született 

Gaudentiusról beszél, mint aki még kis gyermek"parvus Gau-

dentiusR'. Igy Anderson 44o utánra és 451 elefttre datálja .  

a Clogion sali frankjai ellen vivitt csatát. 

Sidonius Apollinaris az emlitett csatát kevéssel ("'parvo 

post tempore") Tours felmentése utáni eseménynek mondja. 

Tours ostromlói valószinüleg bagaudák, még pedig a második 

aremoricai felkelés résztvevői lehettek (vd. a 93. je gyzet-

tel). E. A. Thompson (vö. a 9o. jegyzettel) a második ba-

gauda felkelést a hagyományos 448—es év (1. a 91. 42 0  

jegyzetet) helyett 445—re datálja.Amenftyiben ezt a datálást 

elfogadjuk, akkor ezzel együtt Tours ostroma és a kevéssel 

utána lezajlott vicus Helenae—i összecsapás is 445 körül- 

re tehető. 
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Esetleg ezzel is összefüggésben lehetett Aetius 445—ös 
galliai jelenléte,amelyröl a Nov.Val. XVI ad hirt. 

$6. 	Salvianus, de gub. dei,VI,39,75,89. A két város csak 

Aegidius idejében, 456 után veszett el végleg a róni i 

birodalom számára (Lib. hist. Franc. 8 :EGH Svript.rer. 

Mercy. II,p.25o). Vd.E. Stein, 1959,I,p. 332, 581 n. 

66 és W.  B. ; ,nderson ,.1963-0, p.XVIII. 

3gyébként Aetius 445—ös galliai tartózkodásáról tudósit 

a Nov.Va1. XVI (Theodcsiani libri XVI, II,p.lol-1o3). 

87. 	Chron.Gall. CCCCIII,128:chron:.minj I,p, 66o. Vb. O. 

Seeck,192o,'iI, p. 129, 424. 	. 
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88. Prisc.frg. 16:Excerpta de leg. ed.C.de Boor,p.582;  

Paul.diec. XIV,4:11GH sa.Il,p• 2o2;Cons.Ital. ad a.  

615  
min,1, p. 481;Chron. ~a 11. =0/I/DXI; chr. min.  1,32.  663 ;  

tiyd .15o : chr. m ` n. II, p. 26 ; C G  ssiod . chron. 1253 : chr.  

min. II, p. 157 ;Jord: Uet. 194-213.  

89. Chroarall. CCCCLII 117,119 : chr. min. I, p. 660 ;Sidon. Ap.  

carm. VII 246-247;Joh.Ant. frg. 2o1,2:FHG IV,p. 614—  

615.  

9o. 	1956,p. 67-75;1957,p. 136-136. és P.Grosjean, 1957,  

vb.  
p, 16o-185; E.A.Thompson, 1948,p. 126;1952,p. 16;. 1960,  

p. 166.  

91. Vita Germanii episcopi Autissiodorensis .  auctore Con—  

stantio, ed. 1. Levieon:IvIGH Script . . rer.i.lerov. VII,1,  

c.28,4o,p.271,280.  

92. evisonl 19o3, p.95-175), E. Stein (1959,p. 331,  

58c n.65), .A. Doyen (1942,p. 66) összhangban C. Bugia-

nisal (19o5,p. 154-155),G. Lisranddal (191o,p. 53-50  

0 .Seeckkel(192o,VI,p. 442,467) 4nellett  a hipotézis 

mellett foglalnak állást, amely szerint az aremoricai-

ak ujabb megaozdulása 446 után . történt, mivel 11" erobau-
des 446—ban békésnek mondja Aremoricát; s igy 448 tájá-

ra datáljak a felkelést(igy F.Lot,194o, p. 62;1928,1.41cl.).  
,4,E 

Bury(1923,p. 250) és V. S.rago (1961,p. 34 34  viszont  
442 körülinek tekinti a második aremorikai felkelést. 

451: chron. min. I ,  p. 532. Vö. Prosp. chron. 1364 : chr.  
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93. 	A  kut,rtók általában egyet értenek ab'nan, hogy Tours 

ostromló aremoricaiak ill. bagg dák voltak, az ostro-

mot és a város felmentését laiőrianus által azonban 

különböző időpontokhoz kapcsolják. G.Liserand (191o,p. 

38,54)szerint Tours  felmentése közvetlenül Aetius 

432—es frankok ellen viselt háboruja előtt történhe-

tett, Lig (j. B. Bury (1923,1,pi-25o) és V. Sirago (1961, 

p.344 n.2,446-447) a 435-439 közötti galliai események 

láncolatába tartozónak tekinti és az első aremoricai 

felkeléshez kapcsolja. EStein (1959,I,p. 581,n. 67), 

A.  Doyen (1942,1. 68) és C. Bugiani (19o5,p.152-155) 

ugy értelmezik a hires sidoniusi helyet (carm. V 210-

212), hagy Tours  felmentése a másodiig bagauda felkelés 

elfojtásának egyik epizódja volt, 446 után, 448 körül. 

U.  B. Anderson (1963-65,p.7 8-7P)nem dönt, az első vagy 

a második felkeléshez sorolja ezt az eseményt, és a 43o—

as vagy a 44o—es évek közepére datálja . 
L.  még a 85. jegyzetnél. 

	

944, 	Pl.  a Ligeris(loire)vidékén élő bagaudákről mondja az V. 

század elején guerolw (ed. Ranstrand,1951,p,17);vö.Ru-

tilius LEmatianus, De reditu suo, I, 213=-216;Hyd. 179: 

chr, min. I1 ,p. 29 1°latrocinentum depraedatio" )Aurelius 

Victor,Lib. de Caes. 39,17("nanu agrestium ac latronum") 

95. 	Hyd. 141,142 :chr. min. II, p. 25;Isid, hist. Got . dand. 
Sueb. 87 :chron.min. 3t, p. 3o1.  
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96. A Galliában élű barbárok és fellázadt provincialisok 

összefogásáré.. céloznak még a panegyricus 149. és 

157. sorai is;1. az ezekhez irt kom yentárt. 

97. Leg.Visg. Necc. 4,1.14,ed. X. Zeumer. 

98. L7 ég a 33. verssort és az ehhez irt kom!!entárt. 

99. Vö. a 14-15 sorokkal  és a megfelelő kommentárral . 

loo. 	Prosp. chron. 1290 : chron. min. I, p. 471;hyd. 92 : chron. rnáh, 

I?, p. 21;Chron. Gall. CCCCIII 1o 2 : chron. min.I, p. 658; 

vö. Sidon. Ap. ep. VII,12;Paul. diac. XIII, 9 :F:IGh aa. II, 

p. 198;2aul. Diac. XIII,12 : jc. 199; ----- Hyd. 1o7, llo : 

chron.min. II,p. 22,23;Prosp.chron.l324:chron.min.I, 

p. 475;Sidon.Ap. carm. VII 246-248,475;vö. sid.hist. 

Got. 24 : chron. min. Ii, p. 277. 

lol. 	Prosp. chron. 1326:chr.min. I,p. 475;Hyd. 112:chr.min. 

II,p.23;Joh.Ant. frg. 2o1,3:FHG IV p.615;talán• a ::ons 

Colubrarius, amelyet egyedül ` ,,erobeudes emlit(Paneg.I 

frg. II B 11-24) szintén Dél—Galliában fekszik;vö. a 

Paneg. I  frg.IIB 11-24 sorokkal és a kommentárral. 
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Prosp. 1335 : chr. min. I, p. 476; Hyd. 116 : chr. min. II, p.  2~ 

Cassiod.chron, 	156 ;vö. Saly. de ob.  

dei,VII 39-44; Paul_, diac.uIII,13:MGH aa. II, p.199 ;  

Sidon.Ap. cam. VU 3oo ss;IAor.hist. Got. 24:chr.  

min. II, p. 277; ----Pro sp. chron. 1338 : chr. min. I, p.  

477;Hyd. 117 :chr. min. II, p. 23;Sidon.Ap. carm.VII  

295-308;vö. Chron.Ga11. CCCC3LII 123:chr.min.I,i. 66o.  

lo 2. 	Hyd. 125,128 : chron. min. II, p. 24.  

1o3. 	Valószinüleg a 1ireneus—vidéki bagauda mozgalmakkal  

hozható kapcsolatba Aetius személyes ellenfelének,  

a kalózkodástöl és a barbárokkal való egyiittmüköd és- 

től sem visszariadó SebastianusnE,4t a megjelenése  

Barcelonában (Hyd.129,1,12,144:chr.min. II,p. 24,25;  

vö. Prosp. chron. 1342:chr.min.I,p. 478;Marcell. com .  

ad a. 435:chrom.min.I i ,p. 79;Vict.Vit. I,6,19-21:11GH  

aa. III,p. 5,6).  

1o3 a Vö. Orientius lei -rásával Gallia felduldsáról(Commoni--  

torium fidelium 2,165-184).  

: 1o4. 	Hyd. 9o:chron.min.II,p. 21;Chron ..da11. CCCCMI lo7 , lo8:  

chr,min. I,p. 658;Isidor, hist. Got. Vand. Sueb. 74,85:  

chron.min. II,p.296,297,3oo;Prosop, bell.Vand. I,3,3o s. 
 

Jord. Get. 167.,Rom. 33o:MGH aa.V,p. lo1,42; August. . 

epist. 229— 231.  
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irosp. chron. 1295:chr. min. 1, p. 472;tassiod. chron.  

1215:chr.min. II,p.156; Joh.Ant. frg. 196:FIIG IV,2.613.  

Vö. Ch. Courtois,1955,p.155-164 ; I,. Schmidt,1942, p.  

28-32; I:'iartroye,19o7, p. 1o3-1o7.  

105. 	Hyd. ~.15,118 : chr. min.IE, p. 23 ;iro si . chron. 1339 : chr.  

min.  I, p. 477 ;T'Iarcell.tom. ad a. 439 : chr. min. IÍ, p. 8o;  

Cassiod. chron.. 1233:chr.min.II, p. 156;Chron.da11.  

CCCCI'rII 129 , DX1 598 : chr,m:.in. I, p. 66o,661; Laterculus  

regum Nand. et Alan.  : chr. min. IlI, p. 458  ;Isid . hi st .  

'Jand ► 75 : ch-r. min. II, p. 297; Paul  dia  c. XIII,14 MGH aa  

II, p. 199; Viet. Vit. I, 8-14 : EIGrl as III, p. 3, 4.  

Vö. Ch.Coartois,1955,p. 171-172.  

Az 9tElissa; S'Eliwsaeustt használata Karthago szinonimája—  

ként Sidonius Apollinarisnál is előfordul:carm. VII 

445 "perfida Elisseae crudescunt classica E,yrsae't, ep.  

lPspernis Llissae -dyrsicG tecta domusft 

1o6. 	V. Claud. In Ruf. 1323-325; De IV cons. Hon. 29,49-51,  

474-475; De cons. Stilichonis 215-217,246; De bel. Got.  

135,169, 2 .47, 329, 339 ;De bel.  Gild. I 561.--- 

Sidon.Ap. cam. VII 28o, 32o-321;V 534-535; II 222,243-2 
 

245.  

1o7. 	Prosp. chron. 1347:chr.min. I,p. 479;Cassiod.cYiron. 1N-o 

chron. min. II,p. 156.  
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1o8. 	Pro sp . chron. 1321: chr. min. I, p. 474 ; Ca ssiod . chron.  

1225:chron»min.II,p. 156; isidor. hist. Vand. 74: 

chron. min. Ii, p. 297 ;Paul. d$ac. XII1,11: I:IGh as  

II, p. 199.  

Procop..bel. and. 1,4, 13-14. 

llo. 	. Csupán Iíerobaudes e sorai és rrocopius egy helye 

(bel .Vand. 1,4, 14) céloznak erre a családi ese-

ményre.  

111. 	19o1,p. 516.  

112. Volene  r, 1905,p. 13 : "desponsationem Hunerici et  

Eudocise puto in eunde ~.~► annum 442 referendum esse".  

---L. Schmidt,1941, p. 468-469;1942,p. 76-77. ----  

J. B. Bury,1923, p. 256 ;1919,p.7-8,  

113. O.Seeck,192o,VI,p:: 122 és 471; 	E.Stein,1959,p. 326. 

--Szász B.,1943,p.3oo.---Gitti,1953,p.2o-2 1  

L.Schmidt,1941,1. 468-469 és 1942,p. 76.  

114. Ez utóbbi hipotézis mellett szól a "nunc" időhatá-

rozó szó ás talán a "pacatis propioribus" kifejelés-

ben a középfok. használata. Ez utóbbi fordulat egye  

ként rokon 1'rocopius 
 



— 159 —  

• 
ként rokon l'rocopius rr..9a(a :.. ént plya Xw9P gi.Vand.  

1,4,14) kifejezésével.  

115. Procop. bel Vand.I,4, 13-14. 

116. op. cit.  

117. . Jo rd.Ge%. 184: MGH as V,p.lo6 •  

118. L. Schmidt,1942,  p. 76-77 Rro. 1941,p. 468-469.  

119. Jord. Get. 184:1,1LH as V,p.lo6;vö. E.Stein,1959,p. 326.  

12o. Prisc. frg. 24,29:Excerpta de leg. p. 151-153;Hyd,216:  

chron.min. II,;?. 32;Procgp. bel.Vand. 1,5,6 ; Theorhan.  

AM 5947,5949,5964: ed.C. de Boor, I, p.109.  

121. Prosp.chron. 1375 : chr. min. I ,  ~~; 484 ;Marcell. ctslm. ad  a.  

455: chr. min. 11,p: 86 ;Cons. Ital. : chron. min.. I, p. 3o4 ;  

Hyd, chron . . 167 : chron, min. 11,p. 28; Vict.Tonn. ad a.455:  

chron.min. Ii, p. 186;Vict.Vit. I, 24:1aH. C aIII, p. 7; Pro—  

cop. bel. Vand. 1,5,3 és II, 9, 4-6: ed J. Haury, p. 331,  

456;CSssiod . chr. on. 1263 : chron. min. II, p. 157 ;Paul. diac.  

xIV,16-17:iGH as II,p. 2o6; Jord.Get.235,Rom. 334:MGH as 
 

V,p. 334,43; Prisc.frg. 24:Excerpta de leg. p. 151; Joh.  

Ant. frg. 2oo, 201:F11G IV, lo. 614, 615;:áalalas, chronogr. 
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C. S.Ii.B.p. 365,366; Theophan. chronogr. a. 5947:ed. C. de Boo  

Boor,' 2. lo9 ;Zona -ras,klll, 25, 2 .5 ss :C. S. r'-.B. t. IiI,,;.~. 120;  

Isidor.  . hist. land. 77 : chr. min. I~ , '~ . 298; CIL VI 1663.  

122. com. ad a. 453:chr.min. 	86;Procop. bel. Vond.  

I, 4, 37-39 : ed. Haury, p. 	; joh. Ant. frg. 200, 2ci1 . , 6 :liHG ET  

p. 614,615; Hyd. 167:'ehr.min. II,p. 28; Paul.diac. XIV,16-17  

r,IGII as II, p. 206; mheophan. chronog. a. 5947 : ed. C. de B000r,  

p. 1o9; Jord. Rom. 334:EGII aa. V p.43.  

123. Vö. ianeg. I  frg. 11 A  1. ----VÖ. még a carm. IV 9-1a,32. so—  

soraival valamint Aetius feliratának ( A.Degrassi,1946 -48  

/1949/2 -0.33-34) 6. sorával ( "1.taliae securitat W ) .Vö . a  

179. jegyzettel. 	 . 

124. Claud. In. Ruf. I 152,308,323-325; In Eutr.. 245-248, , Il 151-  

153,574-575; De bello Got. 6o2-603.  

Sidon.Ap.. carm. I ;  239, 243-244,27o; V 478-479,530, VII 43-

44,23o, 246,280.  

125. Claud. In Eutr. II 180 ;In jltzf. 13o8; De cons.  S tilichonis  

II 368;  

Sidon.Ap. cam. VII 75, 298,303,334,342,393,403,498; V 113.  

Sidonius Apollinaris számára  még a vandálok (carm. V 329,  

II 351) és a frankok (carm. V 219) is 97 sz'.iZtak`¢ néhányszor.  
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Vö. isid. hist. Got. 66:chron. min. II,p. 293"Gothi... 

cum Scythicis una probantur origine sati .., Getae 

quasi Scythie suet noncupati'o.-- Isid, hist. Got. : 

chron.min. I; ,p. 267"Ueticae gentis gloriosa fecundi-

tas". 

126. Az ion geografusok szerint a ' Ptica4a ópti közvetlenül 

az északot jelző medve csillagzat alatt terül el, s 

keleti Wge valahová a Káspi—tengertól észaltra tehető.  

A hellenisztikus korban a Káspi—tengertől keletre fekvő 

Hindukust vagy más néven indiai Kaukázust is a•IPticcam 
V 

opq részének tekintették. Tovább növekedett a Rhipaei 

montes kiterjedése AgrPpa ,térláp:,. ahol kelet felől 
a z Altajjal kezdődő hegységöv, nyugt. felől pedig 
a Kárpátok is beletartozott. A II.században Honorius 

térképén a Tanais a "de monte Hyperborei Rhipaei" ered. 

A későcsászárkori költők és irák, bár valőszintileg 

az Agrippa—térkép Rhipaeus mons elképzelése lebegett  a  

szem-h$ lőtt, teljesen önkényesen. használják ezt az el- 

nevezést, hol általában északot akrván vele jelezni, 

hol konkrétabban az Agrippa—térkép Rhipaeus mons—ának 

egyik—másik részét,pl. a Kaukázust, az Uralt,stb.. 

A Merobaudesnál szereplő Rhiphaeus hegy alatt valószi-

ntileg az Uralt kell értenünk, 1. pl. Jordanesnél (Get. 

3o-35:MGH aaV,p. 	) Scythia leirásálz n a szkita föld 

határaiként a "Caspii mare° 1 ,a"Caucasus", "Pontus 4', a  

"Rhiphaei montes qui fundunt Tanain. vastissimuin" és az 

"Iste r qui dicitur Danubius" szerepelnek, (Vö. még 
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jord,G.et. 55:MGH aa V,p. 	"Scytha Caucasum ac Rhiphae--  

um cognominat 01 . ) Justinus leirását-T-Exordia Scythica:  

chron,cnin. Il,p. 319 &'Scythia...in orientam porrecta in-  

cluditur ab uno latere Ponto, ab altero montibus Rhiphae- 

is, a tergo Asia et Phasi ...."-- veszi át Regino (ad 

a t  889 	) s ez ismétlődik Anonymus GeStájában (Script. 

rer. hung ,  1 ,p. 34) és Xézáinál( Script.rer. Hung. I,p.  

145:"Scitica...regio...ab uno le-tere ponto Aquilonali  

ab a.lio montibus Rifeis includituri') valamint a Chron. 

saec. XIV-ben(Scriptv-rer,r Hpg.I, p. 252"Scytia.. . ab  

uno latere pónto ~:~quilonari, ab al,io vero Rif eis mánti-

bus includiturps ) is.  

Szkíták(-hunok) földjének leirásakor szerepelteti 

Sidon .ius . .po llinaris is a Rhiphaeus monsot (carm. II 243-

245:"Albus 1 yperboreis `Pannis qua vallibus actus/Rhi-

phaea de caute cadit, iacet axe sub ursae / gens animis 

membrisque minaxpr;vö. Patitlinus,Corp. Script. Eccl. 1'at. 

X 1,1,p.507.,50l.  

A  "vacuique inga les pabula retegunt obstrusa pruinis" 
kifejezés 	 . 

kapcsán eseteleg a nomád lótenyésztő gazdaságban megfi-

gyelt jelenség homályos ismeretét kell látnunkV A téli 

vastag hótakaró alól ugyanis a ló tudja legkönnyebben 

hozzáférhetővé tenni a takarmányt ugy, hogy erős patá- 

jával fellazitj a , szétturja a sztyepbe füvét takaró ha-
s igy  

havat, önmaga és más állatok( szarvas marha, juh,kecske) 
 

is hozzáférhetnek a táplálékhoz (vö. Bartha Á. , 1968, 
 

,p.13-14, ahol a szerző a burját jangut nemzetség XVII. 
 

század előtti nomád gazdaságát tárgyalva ismerteti ezt 
 

a jelenséget).  
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 a 	Vb. a 2 aneg. II 189. verssorával valamint Aetius feli- 

ratának  ( • 13egrassi,1946-4ó/l949/, p. 33-34 )  7 -9 ~sorai— 

val. L. a 179. jegyzetet.  

127. Vollrmer nehezen iazo=ható hipotézise szerint (19o5,p.  

lo) az elveszett verssorokban,egyebek mellett, a szer-

ző arról is szólt,hogy Aetius előlő consuldága (437) 

idején békét teremtett a birodalomban, s ez az oka a 
lel.  

"d i'.ra nocen& sirámainak, amelyből egy rész megmaradt  

(5o-58 sorok).  

127  a Vö. Sidonius Apollinaris carm. II 390-44o verssoraival,  

ahol mindez pozitív értelemben szerepel.  

még Claudianus in Buf.. 3o-38,45-61,113,177-182.  

128. Vö. Claudianus In.Ruf. 1 4 25-28,45-65, különösen a 45-46,  

58-59 sorokkal.  

129. 44o—ben tért vissza a pacifikált Galliából Aetius (Chron.  

Gall. CCCCLII 123 : ch -r. rain. I, p. 66o; vb. rro sp , chron.  

1338 : chr. min. I, D. 477 ;i1.yd. _ 117 : chr. min. i-'-, p. 23 ;Sidon.Ap.  

carm. VII 295-311;Fov. pral. IX)  és ugyanennek az évnek a  
a  

végén Genserich is kénytelen volt lemandani Sziciliá,t és  

2ómá,t fenyegető expedicióról és visszavonul ni Sziciliából  
(Cassiod.e/A00 'Tarige, 1,4,14: UGH aa Xi:L,p. 15;Hyd. 12o:  

chron. m in. II, p. 23;Prosp.chron. 1342:uhron. min. I, p. 478;  

vö. Nov. Val. I, 2 ;Leo 'agnus, ep ist. III, l :i::igne 21, LIV, yc.  

6o6).  
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Ezután csak 441—ben és 443—ban tudunk jelentősebb harcok--

r61:Hispaniábnn fellázadt provinciálisok ellen (Hyd. 125, 

128; chr. min. II, p. 24) . 

Vö. carm. IV 9,-,112,32  verssorokkal és Aetius feliratár k 

A. DEgrassi,1946-48/1949/P.33-34) 6. sorával, amelyek mind 

a 44o-441—es viszonylag békés időszak2a utalnak. L.még a 
179. jegyzetet. 

Vö. tég a panqg.Ii 3o-34,42-43  soraival. 

13o. 	Az északi szél  (Boreas,Aquilo) gyakran szimbolizálja az 

északi népeket : vö. pl. Claud. De cons.Stilichonis 1 215--

217, 11 285;Dá bel. Got. 339 ;De IV cons. Hon. 29; 

Sidon. .Áp. carm. II 22o-222 ;VII 14-15,587. 

131. 	A kaukazusi Phasis folyót emlitve i jerobaudes valószinüleg 

nem általában keletről jött népekre • gondol, hanema 

.köztudottan kaukazusi eredetű alanokra s 	velük elválaszt- 

hatatlan sorsközösségben élű vandálokra (vb.  Sidon. Ap. 

carm. II 346-354,364, 379 :" Caucaseos infért Byrsa fu-

rores'°, "con'sanguineo me Vandalus hostis Halam—;--- 

Paulinus de Bézier_ s,Epigramrna, 94: C. S. E. L. t. XIV , ?. 5o7 

"Riphaei"—nek, azaz kaukázusinak nevezi az alanol ; t ). 

Át'Thybris" ezen a helyen is a nyugatrómai birodalmat szim-

bolizálja, és az "innabitur" ige valószinüleg tenger fe-

l61 jövő támadásra utalhat, ez egyébként megfelel a törté-

nelmi valóságnak: Lenserich vandál király félelmetes flot-

tával rendelkezett, amivel terorizáini tudt8 a nyugatrómai 

birodalmat.A vandál kalózkodásról és tengeri terjeszkedés- 

ről 1. Ch.Courtois,1955,p. 185-2054 ugyanennek költői ve- 
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tülete Sidonius Apollinárisnál :carm.II 14-17 ("... 

ne tempestat es, ne te, pirata, tir?e ret°t ), 348-351(t". . . 

Vandalus. .. urge t. . .númerosa classe. . . t' ), 354("tpirata" )s 

V 57-6o ( {"hic praedo. . . hospes" ), 327-329 ( t'latro't ), 

385-386("hostid aperto errabat...yelago"),391,398 

( pirata" ). 	_ 

132. 	Vö. a 65. jegyzettel. 

	

. 133. 	A panegyr.icus keletkezése előtti időből a vandálok 

részéről csupán egy barátságtalan lépéséről tudunk; 

amelyről Hydatius értesit (131: chron. m::n. II, p. 24) a 

445—ös évnél:a gallaeciai parton fekvő, egyébként 

eddig még nem azonosított Tu_ronium városénak a kifosz-

tásáról. Ezen kivül a császári kormányzat és személy—

szerint a generalisszimusz számára kellemetlenséget 

jelenthetett az,hogy Sebastianus, Aetius rivalisa 

Barcelonából, a gótoktól a vandálokhoz hajózott s 

ott befogadták (Hyd. 129,132,144:chr.min.I1,p. 24,25). 

Vö. még a 1o3. jegyzettel. 

	

134. 	Valószínűnek látszik, hogy hogy az elhidegülés vala- 

mivel korábban érezhető volt már, még ha konfliktu-

sokra nem is került sor. alán ez ma .yaráza, hogy 

ar 446. január 1—re irt panegyricusban az .Ártás is-

tennőjének terveib.e..©tt szerepelnek a hunok is Róma 

15004 0/0x0xo'lí / lehetséges ellenfelei kötött. 
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Vö. Szást B. 1943,p. 265 és 298-299. 

135. Vö. az 5-7,8-15,  157 verssorokkal, az ezekre vonatko— 

ző kommentárral ás különösen a 85. , 66. , 9o. és 91. jegy-

zetekkel. 

136. Vö. Claud. In Ruf. I 3o-38,45-61,113,177-182,22o-223. 

137. Hyd. 128 : chr. min. II, p. 24. V. Sirago, 1961,p. 342, 

384-385. 

137 a Vö. Aetius feliratáffiag 	. d egrassi,1946-48/1949/, p. 

33-34) 14. sorával ("pudoris ultori" ). 	még a 179. 
jegyzetet. 

A .loo. sorral cseng össze a Paneg. I frg. IA 15-2o. 

sorai valmint 	Aetius feliratárra k ( A.Degra . ssi, 

op. cit . p. 33-34 ) 	12. sora ("op= ref .ugo p0  ) .  

138.n Greg.Tur. hist.Fr. II,8:R'Gaudentius pater, Scythicae 
• 

provinciae primoris loci" . 

Jord. Get. 176 :UGH as V p. 1o4: "Aetius :aatrici us 

fortissimorum l.iaesium stirpe progenitus". 

139. 	Cod. Theod. X1 1 17,3  (4a.1. marcius 21—i törvény) ; 

Cons. Constantinop. :chr.min.I.,p. 24 ad a. 399. 

August. Civ.dei XLrIII,54. 
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14o. Greg. Tur. hist.Fr. 11,8. 

141. Chron.Gall. CCCCII1 loo : chron. min. á,p.658:' 'etius 

Gaudenti comitis _a. militibus in Galliis occisi fil i- 

ust'. 

142. Chron.Gall. op. cit. 

143. Cod.Theád. XI,17,3. 

144. E.Demougeot (1951.p.2o5 n.451) J.  Ensslinnel (1931, 

p. 470) és S. jazzarinoval  (1942,p.393)  egyet értve 

feltételezi, hogy Chariob=udes magister militurn per 

Galliis előtt, akit egyébként 4o8—ban öltek meg Tici-- 

nurn mellett, Gaudentius töltötte be ezt e tisztséget. 

A. Hansen (184o, -0.21) azerint áetius apja 409 körül 

halt volna meg 

145. '1 forrásokat összegyüjtva 1. Broughton,1951, I, 25-27. 

146. A forrásokat 1. Broughton,1951,.i, p.135,177,19Z. 

147. Vö. pl. Claud, de bel. Got. 130 ;de. IV cons. Hon. 4o4; 

paneg. dict. irobino et Olybrio cons. 147 ss; Sidon. 

Ap. term. VII 694 Ennod. 14,12; 66, 25. 

148. Jordanes (get. 176:i:iGH aa V,p.lo4) a moesiai Durostoru— 

mot emliti getius szUlővárosaként ( " progenitus in Do-ros- 
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torena civit ate " ), mig Frigeridus (Greg.Tur hist.Fr. 

II 8) zaudentiusról azt mondja,no,u Scythia provin-

ciából származott. I;rról a  problémáról  1. Liserand 

191o,p. 15)  éfvelését, aki megpróbálja összeegyeztet— 

ni a két információt. 

149. Ugyanennek a'jhidee"északi" tájnak a leirását adja  

Ovidius elégiá iban, kül.önö sen a Trist. III , lo (vb.  z , 11, 

I11,5;46-52; . V,2, 61-66) és Epist. ex Ponto I1I,1,1 -30 

(vö. 1 ,7, 9-15;III, 59-75; IV,7, 7—Io ;IV, l0 38-45). 

150. rd. ,. első sorban  Claud. , De III cons.Hon. 22-5o és  

Sidon.Ap. carm. II 134-146, VII 171-173 :'PLadtantia 

'primum membra dedit nivibus, glaciemque irrumpere 

plantis iussit et attritas parvum s3dere pruinas" 

L. még Jord. det.176: 1y1G1'i áa V, 73.1o4 "Aetiizs.. . labores 

belliEOS tolerans". 

Vö. még a Paneg.I frg. I A 15-22. 

151. Vö. a 30-35 sorekhóz irt kommentárral, va:_amint a 124. 

125. jegyzettel. 

és E.a.Thompscn(1948,p.34) 

152. Amint pl. .lieteraheim (1881,p. 396-397) feltátelezi. 

153. Vö. az 1-4 sorokhoz irt kommentárral. 

154. Vö. a 15-22 sorokul és a hozzájuk irt kommentárral. 
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155, 	Vö. a 65. jeLyzettel.  

156. Vö. a 24-26 sorokhoz irt komrnentárral és a 13o. jegy- 

zettel.  

157. Vö.  a c2rr7. TV 44-46 :°íbellorum more, foederis seques-

ter, intentas l'atio faces removit ac mundi pretiu:n  

fuit paventisrF és a Paneg.II 141-142:"pignus paci&'.  

L.  még pl. 8idon.Ay . carrn. VII 216"pacis pignora  EP  ki—  

fejezését.  

158. (areg. Tur. hilt. Fr. II 8.  

159. 1926, II,p. 87 ss.  

	

16o. 	1$4o,Á. 17-19.  

161. 19o1,  i . 518.  

162. 1881,1. 396-397.  

162 a 1915,p. ‘5. ' 0 n.5.  

163. 191o 7 p.16 n.5  

164. Greg.Tur. hist."2. II 8.  

165. Zosimos, V, 36, 1  : ; . .XaOEi,v -ce óµripovs Aéi ~ ov xat  
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'Io(3í.ov ypvoµEvov naőóa Tóv bt 

166.  

167.  

168.  

169. 1923,1,p. 241 n.2  és 180 n.3. 

17o. 	192o, VI, p. 104,414 vö. V, p. 375, 586. 

171. Ad Greg. Tur. hist. Fr. I.1, 8. 

172. Zosim. V, 36, 1. 

173. Zosim. V, 26,2:" avv8rlxa6 - npós avTbv no4naáµsvW 

174. V, 5o,1: uó paatAEVs k 	noXEµrjawv 'AAápI9tw 

µvpi.ovQ ELQ avµµaxí,av 0vvvov ÉnExakEZTO". . 

175. 1941,p.  441. 

176. 1959, I, p. 551 n.159. 

177. 1951,p. 42 ss. 

'Iáaova, Tóv µév 

ravaEVTr ov..." 

1844,p. 7-8s 

190 5, p. 37-44.  

1936,p. 43. 
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178. 1951,p. 365-367, 369 n. 93 vö. p. 433 n. 411,p. 207 

n. 461,  p. 5o1 n. 37.  

178a. 1948,p.33-34.  

179. 1946-47/1948/ pp. 267-73  ;A.Degra ssi,1946—  

11948/1949/pp. 33-44. A felirat:  

,~ne7c non at ;magístro mílitum per Gallias, Ruas dudum  

'c)b? iu.ratas bello Dace victorias liomano irnperio  

reddidit, magistro utrius(que) militiae  at secundo  

consuli ordinario utg(ue) pa.tricio, semper rei Zazblicae  

;,i%n; enso omnibusgtue) donis militarib(u s ) orna to,iluic  

,(s%enatüs .populusg(ué) Romanus ob Italiae securitatem,  

r%u~m procul domitis gentib(us) Deremptisqw 

<B}urgundionib(us) et Gotis oppressis vincendo praestit 

i/ussu princii um d(ominorum)n(ostrum)Theodosi et Plae  

c id/i Valerib -? 

diani p ( erpe  t  uorum ) Aug ( ustorum ) in Atrio 'Libert at~i.g~  

quam ~  

rens erigit, dilatat et  tut%ur aeq+ , st f 	>  

am conlocavit mor%um probo, opum refugo, delato—\  

rum ut hostium inimicissimm, vindici libertatis, 

pudoris ultorki).  

180. Olajos  T.  ,Aetius szobrának felirata és ::erobaudes, 1966, 
 

pp. 149-152.  

181. P1. Caes. bel. Gal. 1I, 29.  
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sét 172  összevetve lehetetlennek tartja, hogy a Frigeridus  

által emlitett három év ekkor /4o8—után/ kezdődött volna,  

hiszen a gót király ezután nem élt még három évet /410 végén  

meghalt/ s Merobaudes ugy jellemzi Aetius tuszkodását, mint  

amely a háborUt elhalasztotta, elháritotta a veszedelmet /c.  

IT 42-46, paneg. II119-133/, ez pedig semmiképpen sem áll a  

408—as illetve a következő évek eseményeire. Valószinü viszont,  

hogy Stilicho 4o5—ben szerződést kötött A,larichhal 173 , s ha  

feltételezzük, hogy a tuszokat Stilicho halálát /4o8 gig. 22/  

követő hadiállapot következtében. visszaadták, akkor 4o5 és  

4o8 között pontoöan megvan a három év. Seeck feltételezi továb-

bá, hogy a hun kezesség 4a9—ben kezdődött, amikor Honorius va-

lószinüen szövetséget kötött velük a  gát király ellen 174 s  

409—ben valóban nagy számu hun zsoldos sereg Itáliába érkezésé-

ről szól az egykoru krónika. 	A 405-4o8—as datálást teszi 

magáévá L.  Schmidt 175 , E. Stein 176, 	Grumel 17768 De- 

mou eot 178 	Ezzel a  hipotézissel  van összhangban E.A. l:hom son g 	1~ ~Sá. 	 P 	 összhangban 	 P 
véleménye is ,   
Ha nem pusztán szávirágnak tekintjük a "hostilem fregit rabiem 

pigausque superbi foederis et mundi pretium fuit", pignuspacis", 

"bellorum mora,foederis sequester, intentas Latio faces removit 

ac mundi pretium fuit paventis" /v.129-130,141-142 és c. 44-46/ 

kifejezéseket , akkor a legmeggyőzőbb datálást Seeck adja.  

A 130-132 verssorokoz:  

Az interpretálást egyértelművé és biztossá teszi Aetius szobor— 
179 

feliratával való összevetés. A magasztaló inscriptióból, amely  

számos ponton mutat tartalmi, sőt kifejesésbeli rokonságot Me-

robaudes költészetégel, most különösen az 14L2 sor tanulságos:  

"...magistro milito per Gallias, quas dudum lob/ iuratas bello 

ce victories  Romano imperio reddidit...".' A megalázó béke 
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182. 19o5,p» 17 ad. v. 157. 

183. A forrásokat 1= a lol. jegyzetnél. 

184. 1923,I,p. 25o n. 1. 

185. 1961,p. 345 n.1; 

186. 1824,p.19. 

187. 1844,p.54. 

188. 19o5,p.129. 

189. 1965,p.37. 

19o. 	1968,p.:51. 

191. 	Vö. a 14-15 verssorokkal és a 8-15 sorokhoz irt; kommen- 

tárral.  

L. még a következő forrásokat: 5alvianus, De gub. dei 

V, 21-27,37; Hydatius chron. 140,141, 142 : chron. mih. 11, 

p. 25 ;Isidorus, hist. Got.Jand. Sueb. 87 : chron. min, ► II, p. 

3o1;Fredegar, chron. 11 51:::IGH Script. rer. j':lerov» 11, 

p. 72. 
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AETIUS RÓMAI SZOBRÁNAK FELIRATA ÉS MEROBAUDES 

Írta: OLAJOS TERÉZ 

1937-ben olvasható az első utalás a római Curia mögötti területen feltárt ama 
leletekre, amelyek közül egy feliratos kő, mint ma tudjuk, eredetileg Aetius szobrának 
a talapzatát díszítette az Atrium Libertatis-ban (ez a helyiség szolgált a késői időkben 
a senatus ülésterméül). A szöveget 1948-ban A. BARTOLI publikációjából ismerhette 
meg a tudományos világ [1]. A közzétételt követő esztendőben (1949) került ki a 
nyomdából A. DEGRASSI cikke, amelyben részben kiegészíteni, részben korrigálni kí-
vánta  az első kiadónak a felirathoz fűzött megjegyzéseit [2]. Több vonatkozásban, 
így a datálás kérdésében kétségtelenül igaza is volt Bartolival szemben: a gall provin-
ciák visszaszerzéséről, a nyugati gótok mozgolódásának az elfojtásáról s Itália biz-
tonságáról aligha szólhatna befejezett tényként a kőbe vésett textus 440 vége előtt. 
Aetius  ugyanis (439 legvégén békét kötve a vizigótokkal) ekkor tért haza a pacifikált 
Galliából [3], s a Palermo ostrománál meg Bruttium megtámadásánál elszenvedett 
kudarc  után Geiserich is ekkor kényszerült visszavonulni Szicíliából [4]. A 437-es 
BARTOLI-féle keltezés így hibásnak tekintendő.  Am  van olyan pont is, ahol a közzé-
tevő tudós magyarázata jobban alátámasztható, mint DEGRASSI ellenjavaslata [5]. 

Az elején két-három sornyi hiányossággal fennmaradt felirat szövege az általá-
nosan elfogadott kiegészítésekkel így fest [6]: 

[nejt non et magistro militum per Gallias, quas dudum 
[ob] iuratas bello pace victorias Romano imperio 
reddidit, magistro utriusq(ue) militiae et secundo 
consuli ordinario atq(ue) patricio, semper rei publicae 
[i]npenso omnibusq(ue) donis militarib(us) ornato. Fluic 
[s]enatus populusq-(ue) Romanus ob Italiae securitatem, 
[q]uam procul domitis gentib(us) peremtisque 
[B]urgundionib(us) et Gotis oppressis vincendo praestit[it], 
[i]ussu principum d(ominorum) n(ostrorum) Theodosi et Placid[i Valenti-] 
[n]iani p(erpetuorum) Aug(ustorum) in Atrio Libertat[is], quam [ 	] 
[  ]rens [7] erigit, dilatat et tu[et]ur aeque, st[ 	] 

am [8] conlocavit m[or]um probo, opum refugo, delato- 
rum ut hostium inimicissimo, vindici libertatis, 
pudoris ultor(i). 

A  2.  sor ob iuratas bello pace victorias szavait BARTOLI [9] így értelmezi: „Forse 
quell'  espressione potrebbe dire genericamente: per le vittorie che Ezio in pace si era 
ripromesso di riportare in guerra. Ma sarebbe affermazione superflua: tutti i con-
dottieri prima  di cominciare una guerra si ripromettano di vincerla. É probabile che 
1'  ob iuratas victorias si riferisca a qualche atto concreto, che noi ignoriamo". DEGRASSI 
[10]  ezzel szemben kijelenti: „Ma forse quella frase non vuol dire altro che Aezio in 
tempo di pace e  in  tempo di guerra aveva assicurato di vincere i nemici". 

BARTOLI nem vette észre, hogy mellette, DEGRASSI pedig nem, hogy ellene látszik 
szólni  Merobaudes egy passzusa. Merobaudesé, aki Aetius udvari költőjeként éppen 
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úgy a mindenható generalisszimusz egykorú hivatalos portréjának vonásait idézi fel 
harmadik konzulságára (446) írt dicsőítő költeményében, mint ahogy a magasztaló 
szoborfelirat megfogalmazója is ezt teszi pár évvel korábban. Az alig gyermekké 
cseperedett Aetius túszként került Alarich nyugati gót királyhoz  [11]  s a barbár 
uralkodó így elállt háborús szándékától, békében hagyta Rómát; minderről így ír 
Merobaudes (paneg. II. 127-134) [ 12] : 

Nec mora, cum Scythicis succumberet ensibus orbis 
telaque Tarpeias premerent Arctoa secures, 
hostilem fregit rabiem pignusque superbi 
foederis et mundi pretium fuit (hinc modo voti 
rata fides, validis quod dux premat impiger armis 
edomuit quos pace puer) bellumque repressit 
ignarus, quid bella forent. Stupuere feroces 
in tenero iam membra Getae  .. . 

A zárójelben álló közbevetett mondat — már a felirat ismertté válása előtt s annak 
tanulságaitól függetlenül — így volt értelmezhető [13]: Aetius megfogadta (voti), 
miután gyermekkorában (puer) túszként (pignus ... foederis) szerzett békét (pace; 
bcIlumque repressit) a birodalomnak (mundi),  hogy  felnőve katonaként (dux ...  impi-
ger) fegyverrel szorítja engedelmességre (validis ... premat ... armis) a nyugati góto-
kat s így mintegy kiköszörüli a fennhéjázó szerződés (superbi foederis) csorbáját, 
amellyel Alarich megalázta a szorongatott Rómát (Scythicis succumberet  ensibus 
orbis). Több mint valószínű, hogy a felirat  iuratae victoriae -ja Merobaudes költemé-
nyének fegyveres győzelemre vonatkozó votum-óval azonos: a megalázó béke (pace) 
alkalmából tett fogadalom valóra váltása (rata fides) az időközben Galliába telepedett 
vizigótok legyőzése s ezzel a gall provinciák feletti fennhatóság visszaszerzése (Ro-
mano imperio reddidit). 

Hogy az egykorú propaganda (Aetius maga, illetve híveinek tábora) konkréten 
milyen formában és körülmények közt tett fogadalomról beszélhetett, ezt nem tudjuk. 
Éppen így azt sem, vajon jutott-e szerep „Aetius esküje" színezésében az irodalmi 
tradíciónak, például esetleg Hannibál  híres  Róma elleni esküje emlékezetének [14] 
(Hannibál is, Aetius is egy, az apák nemzedéke idején kikényszerített megalázó béke 
alkalmából gyermekkorban tett fogadalmat az eljövendő fegyveres küzdelemre). Bár-
mennyi megválaszolatlan kérdés maradjon  is  azonban, egy szinte bizonyosnak látszik: 
a 440-es évek Rómájában Aetius esküje a vizigótok fegyveres megrendszabályozására, 
akiknél kisgyermekként három évet töltött el mint egy békeszerződés túsza, közismert 
történet lehetett. Csak ez indokolhatja, hogy mind a dicsőítő szoborfelirat, mind az 
udvari költő panegyricusa szűkszavúan utal reá, mint olyasmire, amit az egykorú 
olvasó úgyis ismer. 

Egyébként nem meglepő, hogy a magasztaló inscriptio és Merobaudes költészete 
más pontokon is mutat tartalmi vagy  éppen  kifejezésbeli egyezéseket Aetiusról szólva. 
Példaképpen hadd mutassunk itt rá néhány ilyen esetre, amely igazolja fentebbi eljá-
rásunk megalapozottságát, mikor is Merobaudes egy passzusával világítottuk meg 
a szoborfelirat különben teljesen homályos  2.  sorának az értelmét. Paneg.  II.  98. sorá-
ban egy római polgár szájába adja a költő  a  szót, aki Aetiust ajánlja vezetőnek,  mert 
vele csupa jó jön majd, így placidus sub pace pudor. Ezzel cseng össze a felirat végén 
a pudoris ultori dicséret. — Paneg. I. frg. I. A. 9-10. soraiban Merobaudes valamennyi 
kiadója abban az értelemben egészíti ki a szöveget (veniant ... severi iudic[es mo-
rum]), hogy eljöhetnek az emberi erkölcs legszigorúbb bírái, Aetius magatartásában 
nem találhatnak szemernyi kivetnivalót  sem;  ezzel cseng össze a felirat 12.  sorában 
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a  morum  probo jellemzés. (Paneg. II. 90-ben arról olvasunk, hogy egy „ártalmas 
istennő" fel akarja forgatni azt a békés rendet, amelynek embere Aetius; ebben az 
összefüggésben mondja a gonosz mitológiai nőalak: „[maioru]m mores ... fugabo".) 
—  A  felirat Aetiusnak mint opum refugo férfiúnak állít emléket. S az igénytelenség, 
a kapzsiságtól való mentesség Merobaudesnél is egész sor helyt bukkan fel. Paneg. 
II.  100. szerint Aetiust parancsnokként nem a zsákmányolás vágya, nem auri .. . 
insana cupido vezeti. Paneg. I. frg. I. A. 15-20. szerint „az utolsó római" tökéletesen 
igénytelen, puritánul egyszerű. S midőn a „diva nocens" az Aetius képviselte rendet 
fel akarja forgatni Rómában, akkor a költő szavai szerint tervébe tartozik, hogy 
saevi demens furor aestuet auri (paneg. II. 46.) — A talapzat feliratának 4-5. sorai 
azt hirdették, hogy Aetiusnak mint semper rei publicae inpenso férfiúnak szól a szo-
borállítás megtiszteltetése. Ugyanez a gondolat Merobaudesnél abban a formában 
bukkan fel (paneg. I. frg. I. A. 13-15., vö. frg. I. B. 2-9), hogy nincs jóformán nap 
vagy óra, amelyben a generalisszimusz a közügynek, mindenekelőtt a hadvezetésnek 
tte szentelné magát. — A felirat 7-9. sorai szerint a birodalom szíve, Itália annak 
köszönheti a biztonságos nyugalmat (securitatem), hogy Aetius előzőleg fegyveres 
győzlemek sorát vívta ki különböző népek felett. Ugyanez a gondolat erőteljes költői 
megfogalmazást nyer Merobaudesnél is (paneg. II. 42-43.: hant tot bella tibi requiem, 
Romane, dederunt: Pax armis accita venit; vö. paneg. II. 189). 

A szoborfelirat és a panegyricusok egyezései az eddiginél is élesebb fényt vetnek 
arra  a  következetesen ámító és önámító propagandára, amely a halálra ítélt nyugati 
birodalomban „az utolsó római" személyét övezte, s úgy akarta feltüntetni, mintha 
nem egy korhadt társadalom végső percei peregnének a történelem homokóráján, 
hanem Róma históriájának legdiadalmasabb fejezetét írnák a barbárokkal és felke- 
lőkkel  kétségbeesetten birkózó Aetius fegyverei [15]. 

JEGYZETEK 

[1] ALFONSO  BARTOLI, II senato romano in onore di Ezio: Atti della Pontificia Accademia 
Romana  di Archeologia (Serie III.) Rendiconti, vol. XXII. 1946-1947 [1948] pp. 267-
73.  — BARTOLI hibásan 437-re teszi a felirat keletkezését s aztán (p. 273) a következő 
szavakkal utal annak 1937-es előkerülésére: „Tornata questa in luce dopo quindici secoli 
esatti ...". 

[2] ATTILIO  DEGRASSI, L'iscrizione in onore di Aezio e 1' „Atrium Libertatis": Bulletino della 
Commissione Archeologica Comunale in Roma, LXXII. 1946-1948 [1949] pp. 33-44. 
- DEGRASSI cikkében (p. 33) idézi azt a Magyarországon nem elérhető közleményt, 
amely első ízben utalt az Aetius szoborfeliratát is tartalmazó leletekre: Boll. Ass. Arch. 
Rom.  1937, nn. 8/9, pag. 3. 

[3] PROSPER,  chron. 1338 (ed. MOMMSEN: MGH aa IX. p. 477); HYDATIUS, chron. 117 (ed. 
MOMMSEN: MGH aa XI. p. 23); SIDONIUS, carm. VII. 295-311; Chron. Gall. anni 
CCCCLII 123 (ed. MOMMSEN: MGH aa IX. p. 660), vö. Nov. Val. IX., melynek bizony-
sága szerint 440 jún. 24-én Aetius még nem tért vissza Itáliába. 

[4] CASSIODORUS, Variae I. 4, 14 (ed. MOMMSEN: MGH aa XII. p. 15); HYDATIUS, chron. 
120 (ed. MOMMSEN: MGH aa XI. p. 23); PROSPER, chron. 1342 (ed. MOMMSEN: MGH 
aa  IX.  p. 478); vö. Nov. Val. I 2; LEO MAGNUS, epist. III. 1 (MIGNE PL LIV. p. 606). 

[5] A  „L'année épigraphique" 1950. (No 30, 54: Revue Archéologique 1950/II. p. 182, 190) 
óta (1963. évi füzetéig bezárólag) nem regisztrál feliratunkkal behatóbban foglalkozó 
írást. — VITO ANTONIO SIRAGO (Galla Placidia e la trasformazione politica dell'Occi-
dente, Louvain 1961, 367) szól ugyan a szövegről, de új szempontot nem hoz értelme-
zéséhez; éppen úgy nem veszi számba MEROBAUDES és a szoborfelirat egyezéseit, mint 
ahogy előzőleg BARTOLI és DEGRASSI sem tették ezt. Még inkább áll ez a megállapítás 
PALANQUE szűkszavú megjegyzésére (E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, Bruges 1959, 
584). 

[6] A szöveget DEGRASSI (i. m. 33-4) nyomán adom. Ő ugyanis a feliratot autopsziából 
(nem pedig csupán BARTOLI közlése alapján) ismeri és ismerteti. 
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[7] BARTOLI kiegészítése quam [ille  bene  me]rens. DEGRASSI ötlete: quam [ingenio suc 
pa]rens. 

[8] BARTOLI csak három betűvel egészíti ki a 11. sor végét: st[atu]am. DEGRASSI  szerint ennél 
hosszabb szövegnek kellett ott  állania  eredetileg s így ezt a kiegészítést javasolja: st[atuam 
aere]am. 

[9] L m. 270. 
[101 I. m. 36. 
[111 Jelen mondanivalónk szempontjából  nézve  nem szükséges annak a sokat  vitatott  kérdés-

' nek a vizsgálatába bocsátkozni,  hogy vajon  Aetius három éves  túszkodása Alarichnál 
(RENATUS FRIGERIDUS ap. GREGORIUS TURONENSIS, Hist. Fr. II. 8; MEROBAUDES  carm. 
IV. 42-46; vö. Zosiius, V. 36, 1)  mikorra  datálandó. 

[12] Fl. Merobaudis reliquiae, Blossii  Aemilii  Dracontii carmina, Eugenii  Toletani episcopi 
carmina et epistulae, ed. FRIDERICUS  VOLLMER  (MGH aa XIV.),  Berolini 1905, p. 16. 

[13] Még mielőtt Aetius szoborfeliratát,  amelynek  publikációja Szeged egyetlen  könyvtárában 
sincs meg, Budapestről megkaptam  volna,  így adtam vissza magyarul (az  „Antik Tanul-
mányok"-nak közlésre elküdött  fordításban)  MEROBAUDES szóban  forgó  közbevetett 
mondatát: „Innen datálódik  az  a  híven  valóra váltott fogadalom, hogy  mint hadvezér 
erélyesen tartja majd féken  erős fegyvereivel  azokat, akiket gyermekkorában egy béke-
kötés túszaként szerelt le". 

[14] POLYBIUS HI. 11; CORNELIUS NEPOS,  Hann.  2; Livius XXI. 2; APPIANUS  VII. (Han-
nib.) 3. 

[15] Igaz 410 óta, amidőn Alarich  vizigótjai  elfoglalták Rómát, nem lehetett észre  nem 
venni a hanyatlás tüneteit.  MEROSAUDESné1  is felvillan például egy pillanatra  a gondolat, 
hogy Casear gall háborúi idején  volt igazán  hatalmas Róma (paneg. II.  146:  ...  magnis 
opibus Romaque virente); ám aztán  rögtön  az önámítás szelleme lesz újra  úrrá a költőn, 
amidőn kinyilatkoztatja: Aetius  galliai diadalai  túltesznek Caesaréin (paneg.  II. 148: nunc 
gloria maior). 

HAljFILICb IiAMATHNKY A3L1141O MEPOEABA 

T. OnaFioni 

Mexc,4y HaunHCbio pHMCKOrO  HaMATHHKa  A3I.IHio H nőHerNpH9ecKHMH  CTHXOTBOpeHHAMH 
ero npHJisopxoro n03Ta Mepo6aBRa  MO)KHO  o6Hapy)KHTb MHOFO cOBnaJm.1HIí  co,gepxcaHHA H 
HCManO CXOJ(CTB B Bblpa)KeHHH. 

OHi! 6pOCaIOT ApKHii CBeT Ha xapaKTep nponaraHl$t, KOTOpoil O6pe9CHHble  HCTOpHeB Ha 
rHŐeJn. pyKOBOAslII(0e KRaccbi 3ana,gHo-pHMCKolI HMnepHH mowing B 3a6ny)Kj(eHHe  MHp  H  nO,g- 
,I[aBŐJIHCb oóMany, 6yi(To Opy)KHA A31jHA C  TpyJ[oM  H  BpeMeHHo yHaJIAnH  He  npe,I(cTOAn(ee pa3- 
pymeHHe, a IniCaJIHCb 6bI HMH caMbie  n06eAOHOCHbte  CTpaHHub! PHMCKOB HCTopHH. 

HenOHATHble cJIOBa BTOp011 CTpOKH  HaJ(IIHCH  (ob iuratas bello pace  victorias)  ,genslloTcA 
nOHATHblMH cpaBHeHHeM c Mepo6aB.uoM  (paneg. II. 130-2). 

MEROBAUDES UND DIE INSCHRIFT DER  STATUE VON AETIUS IN ROM 

Von 

T.  Olajos 

Viele inhaltliche und auch einige wörtliche Obereinstimmungen beziehungsweise Aehnlich-
keiten sind zwischen der Inschrift der römischen Statue von Aetius und den Panegyriken des Me-
robaudes zu beobachten. Diese beleuchten gut das Wesen jener Propaganda, mit der die führenden 
Kiassen des von der Geschichte zum Tode verurteilten weströmischen Reichs sich selbst und 
die Welt betrogen, als ob die Waffen des Aetius nicht den nahe bevorstehenden Zusammen-
bruch mit Müh und Not hinausschieben, sondern gerade die gl inzendsten Seften  der römischen 
Geschichte schreiben würden. Die unklaren Worte in der zweiten Zeile der Statueninschrift 
(ob iuratas bello pace victorias) macht erst der Vergleich mit Merobaudes (paneg, II. 130-132) 
verstndlich. 
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TÖRTÉNETI FORRÁSOK 

MEROBAUDES  MUVEI 

BEVEZETÉS 

Flavius Merobaudestl mint költőt igazában csak 1823 óta ismeri a tudomány. 
B. G. Niebuhr ebben az évben fedezte fel, hogy Sankt Gallen kolostori könyvtárának 
908 számú kódexe olyan palimpsestus lapokat tartalmaz, amelyeken a másodlagos fel-
használás előtt egy V—VI. századi kéz írásával több költeménynek s egy prózai írásműnek 
töredékes részletei olvashatók. A szerzőt, aki egy helyt Aetiust név szerint is említi és 
magasztalja, a szerencsés felfedező Flavius Merobaudesszel azonosította, 2  a ez a szemmel 
láthatóan helyes megállapítása a filológusok egyhangú helyeslésével találkozott. —A palim-
psestuson olvasható részletek ismeretében egy KDe Christo» című költeményt is szinte 
biztosan Merobaudes művének lehet ma már tekinteni, 3  bár ezt két XVI. századi kiadó 

' A Merobaudesszel foglalkozó legfontosabb írásokat lejjebb a szerző nevével és 
a megjelenés évszámával idézem csak. Ilyen művek: Fl. Merobaudis carminum pane -

gyricique reliquiae editae a B. G. Niebuhrio, Bonnae, 1824 (újra lenyomtatva: Merobau-
des et Corippus, recognovit I. Bekkerus, Bonnae, 1836, p. IV—XI és 1-18); Corpus 
Postarum Latinrum, ed. E. Weber, Francofurti ad Moenum, 1833, 1367 ss.;  A. Hansen: 
De vita Aetii dissertatio, Dorpati Livonorum, 1840;  Fr. Heimsoeth: Rh. M. 2 
(1843) p. 531-543; G. Wurm: De rebus gestis Aetii, Bonnae, 1844; — L.  Jeep, 
Rh. M. 28 (1873) 291-304; 0. Seeck: Aetius: RE, I (1894) 701-719; G.  Hasserauk: 
Westrom zur Zeit des Aötius 425-454: Programra Braunschweig, 1899. — Th. Mommsen: 
Hermes 36 (1901), p. 516-547; újra lenyomva: Gesammelte Schriften IV (Historische Schrif-
ten I) Berlin 1906, p. 531-560; W. Levi-rum: Neues Archiv 29 (1903) p. 95-175; Mero-
baudis reliquiae, Blossii Aemilii Dracontii carmina, Eugenii Toletani Episcopi carmina 
et epistulae, ed. Fr. Vollmer (MGH., aa. XV), Berolini 1905; C. Bugiani: Storia di Ezio, 
Firenze 1905; F. Bickel: Rh. M. 60 (1905) p. 317; O.  Seeck:  Eudokia: RE, VI (1907) 912; 
O. Seeck: Eudoxia: RE, VI (1907) 925-926; G. Liserand: Aetius, Paris 1910; 0. Seeck: 
Gaudentius: RE, VII (1910) 859; J. Sundwall:  Weströmische Studien, Berlin 1915; J. B. 
Bury: JRS 9 (1919) p. 1-13; 0. Seeck: Geschichte des Untergangs der antiken Welt. VI, 
Stuttgart 1920; J. B. Bury: History of the later Roman Empire from the death of Theo-
dosius I. to the death of Justinian, I, London 1923; A. Alföldi: Der Untergang der Römer-
herrschaft in Parmonien, II. Berlin und Leipzig 1926; Lenz: Merobaudes: RE, XV (1931) 
1039-1047; F. Lot: Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1938, 906-911; Szász B.: 
A hunok története. Attila nagykirály. Budapest 1943; W.  Enszlin: Valentinianus: RE, 
VII a (1948) 2237; E. A. Thompson: A History of Attila and the Huns. Oxford 1948.; 
E. A. Thompson: Past and Present 2 (Nov. 1952) 211-23; E. A. Thompson: JRS 46 (1956) 
65-75; E. A. Thompson: Analecta Bollandiana 75 (1957) 136-138.; S. Gennaro: Da 
Claudiano a Merobaude. Aspetti della poesia cristiana di Merobaude, Catania 1959; 
E. Stein: Histoire du Bas-Empire I. De l'État Romain á l'État Byzantin, Bruges 1959; 
Váradi L.: Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik,  Budapest 1961; V. Sirago: 
Galla Placidia, Louvain 1961; A. H. M. Jones: The Later Roman Empire I., Oxford 
1964; S. I. Oast: Classical Philology 59 (1964) p. 23-29; S. I. Oast: Classical Philology 
60 (1965) p. 1-10.; B. Czuth: Die Quellen d. Gesch. d. Bagauden, Szeged 1966; Olajos 
T.: Aetius római szobrának felirata és Merobaudes (A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos  Közleményei 1966 -os évfolyamában sajtó alatt). 

8 Flay. Merobaudis Carminum panegyricique reliquiae, ed. B. G. Niebuhr,  San-
galli, 1823. 

3 176. Lenz: 1931, 1046. 
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közül az egyike Claudianus neve alatt hozza,  s  csak a másik tünteti fel Merobaudes 
írásának.' 

Flavius Merobaudes az tutolsó római, korában nemcsak íróként, de katonaként 
is kitüntette magát. Ezt látjuk abból a szegényes forrásanyagból, amely életének néhány 
mozzanatára fényt vet. A névazonosság alapján fel szokták tételezni, hogy a IV. század 
végének híres rajnavidéki germán származású hadvezére és politikusa, a 377, 383 és 388 
évek consula rokona volt. Az 8 hazájának Hispania számított.' Persze, ha egy Clovis-
kori diplomában említett patricius Merobaudes tényleg költőnkkel azonos, akkor Galliá-
ban is rendelkezhetett birtokokkal; csak így ajándékozhatott földet a Troyes közelében 
fekvő Mantaniacum kolostorának. a  Első datálható közéleti szereplése egy panegyricus, 
amely  valószínűleg Aetius első, 432. évi consulságára íródott.' Egyik korai katonai meg -
bizatása az Alpokba szólította. Felvetődik a kérdés, nem a gueri lla harcokra alkalmas 
terepet kedvelő bagaudák ellen ke llett-e küzdenie itt is', mint később a Pireneusok lejtő-
jén. 435. jul. 30-án leplezték le ércszobrát a Forum Traiani-n. A talapzat ránk maradt 
felirata  szerint"  ez a Rómától és  a  keleti, valamint  a  nyugati császártól neki juttatott 
nagy kitüntetés katonai ás költői érdemeit egyaránt jutalmazta. A kő vésésekor az ünne-
pelt vir spectabilis, a császári tanács (consistorium) tagja. Röviddel 437 előtt Salona 
környékén és Thraciában járt. A keletrómai császár a legmagasabb tisztségben része-
sítette (tad honoris maximi nomen evexit,); ezt valószínűleg patriciusi rangra ás nem 
consulságra kell értenünk. 11  437-ben Aetius másodszor consul, s erre az alkalomra készült 
Merobaudes önéletrajzi adatokat is tartalmazó prózai panegyricusa. 11• 439-440 táján 
III.  Valentinianus egyik, valószínűleg elsőszülött leánykájának a keresztelőjére ír alkalmi 
verset. 440-441 telén Aetius második gyermekének, Gaudentiusnak az egyéves szüle-
tésnapját ünnepli költeményben. Ekkortájt foglalja versbe egy előkelő római (talán 
Anicius Acilius Glabrio Faustus 438. évi consul) kertjének leírását is. 441-ben apósa, 
Asturius (a leendő 449-es consul) harcol magister utriusque militiae rangban az észak -
hispaniai Tarraconensis provincia felkelő lakossága ellen,'s majd maga a költő lép apósa 
helyébe e feladatkör ellátásában: 443-ban megtöri  a  Pireneusok déli lejtőjén Aracelli 
bagaudáinak erejét. Ám vetélytársainak rövidesen sikerül elérni, hogy erről a nagy 
fontosságú katonai posztról visszahívják." 446 Aetius harmadik consulságának az éve; 
ekkorra írta verses panegyricusát Merobaudes. Rómában egy kettétört márványtábla 
talán költőnk sírköve volt egykor; legalább is  a  t[car]mina ► és a *Flavius Merobaudes 
orators szavak az erősen megcsonkult feliraton ezt teszik valószínűvé." Sidonius Apolli-
naris egy költeményében úgy emlékezik meg róla, mint szülei korának kiemelkedő írójá-
ról, mint olyanról, aki Aetius és Bonifatius fegyveres mérkőzése (432-3) előtt kezdte 
pályafutását."A kérdéses Sidonius-vers írásakor,  a  460-as években Merobaudes már halott. 

'  J. Camera 1510. évi bécsi Claudianus-kiadásában. 
'  G. Fabricius: Poetarum veterum ecclesiasticorum opera christiana, Basileae 

1564, 87: iMrobaudis Hispani scholastici carmen De Christo transcripsimus e libro an-
tiquo, quem ad nos Oporinus misig. (A verset tartalmazó kézirat nem maradt ránk.) 

'  Sidonius Apollinaris, carm. IX 296-301. 
' Lot: 1938, 906-911. 
" CIL VI 1724 (= ILS 2950) és Merobaudes paneg. I frg. II A 2-3; vö. Vollmer, 

1905, 20. 
Thompson: 1956, 73. 

" CIL VI 1724  =  ILS 2950. 
11 Merobaudes paneg. I frg. II A 3-5, 22, frg. II B 7. 
11s Bury (1923, 251) elképzelhetőnek tartja, hogy III. Valentinianus és Eudoxia 

437. évi esküvőjére is költeményt írt Merobaudes. 
1z Hydatius chron. l25 (MHG aa XI  =  chron. min. ed. Mommsen, II , Berolini, 

1894, p. 24.). 
13 Hydatius chron. 128 (MGH as XI  =  chron, min. ed. Mommaen, II. Berolini, 

1894, p. 24). Lot (1938, p. 910) megkockáztatja, a feltevést, hogy esetleg a 440-es évek 
aremoricai bagauda felkelésének elfojtásánál is jelen lett volna Merobaudes. — Sirago 
(1961,  passim) szerint a lojalitás felszíne alatt állandó feszültség volt a ravennai udvar 
és  Aetius között. Merobaudes Aetius oldalán állt s ezért érhette az udvar részéről olyan 
kedvezőtlen elbánás, mint amilyennek a hispaniai parancsnokságból való visszahívását 
Hydatius feltünteti. 

1' CIL VI 31983. 
15  Sidonius Apollinaris carm. IX 296-301, vö. 277-280. 



174 	 'PifRTÉNETI  FORRÁSOK  

Merobaudes műveit az 1823 óta eltelt közel másfél évszázad alatt senki le nem 
fordította. Legalábbis a közkézen forgó bibliográfiákbanIs nem találni nyomát fordítás-
nak. Részletes magyarázó kommentárt sem írt a költeményekhez senki. Így a meg-
lehetősen bonyolult, sokszor homályos fogalmazású szöveg jó részének az interpretálásá-
nál semmi vagy elenyészően kevés előmunkálatra támaszkodhattam csak; egészében 
magamnak kellett utat törnöm. Kivételt képeznek azok a passzusok, amelyek határozott 
történelmi utalásokat tartalmaznak, vagy látszanak tartalmazni; ezeket ti. a késői 
antikvitás, főleg pedig Aetius történetének kutatói gyakran citálják úgy, hogy szöveg-
értelmezésük a forrásfelhasználásból kiolvasható. 17  Más kérdés, hogy a különböző histo-
rikusok egy-egy helyet gyakran egymástól eltérően magyaráznak, a így még a történelmi 
vonatkozású részleteknél sem támaszkodhat mindig lezárt eredményekre a fordító. 

1' L'année philologique publiée sous la direction de J. Marouzeau,  I-XXXIV 
(1924-1963 évekre). J. Marouzeau: Dix années de bibliographie classique I  (az 1914-24 
évekre). S. Lambrino: Bibliographic classique des années 1896-1914, I.  R. Klussmann: 
Bibliotheca scriptorum classicorum II/2, Leipzig, 1913  (az 1878-96 évekre).  W. Engel-
mann: Bibliotheca scriptorum classicorum, 8. Aufl. von E. Preuss  II. Leipzig 1882 
(az 1823-1878 évekre). 

17 Carmen I.: a vers egészéhez lásd:  Heimsoeth,  1843, 532; Vollmer,  1905, 3;  Bury, 
1919, 7-8; Bury, 1923. 251, 5; - 1-2  sorokhoz  Mad: Vollmer,  1905, 3; - 1-20.  so-
rokhoz: Oost, 1965, 4-7; - 5-22  sorokhoz lásd: Bury, 1919, 7-8; - 8.  sorhoz: Voll-
mer, 1905, 3; - 9. sorhoz: Niebuhr, 1836, 3;  Oost,  1964, 29; - 10. sorhoz:  Niebuhr,  1836, 
3; Seeck, 1907, 925-926; Seeck, 1920, 421 n. 31;  Enszlin, 1948, 2235; - 11.  sorhoz: 
Niebuhr, 1836, 3; - 13. sorhoz: Niebuhr, 1836, 3;  Vollmer, 1905, 3; - 15.  sorhoz:  Nie-
buhr, 1836, 3; - 17. sorhoz: Vollmer, 1905, 3; Bury, 1923, 266 n. 1; - 19.  sorhoz: Nie-
buhr, 1836, 3; Vollmer: 1905, 3; Seeck,  1907, 912  és 925-926; Seeck,  1920, 421 n. 4;  Ensz-
lin, 1948, 2237. - Carmen II: a vers egészéhez:  Vollmer, 1905, 4;  Bury  1923, 251 n. 
5; - 1. sorhoz: Vollmer, 1905, 4; - 6.  sorhoz:  Niebuhr, 1836, 4;  Vollmer,  1905, 4; -
9. sorhoz: Seeck, 1907, 912 és 925-926;  Seeck, 1920, 421 n. 4; Enszlin,  1948, 2237; -
13-14 sorokhoz: Niebuhr, 1836, 4. - Carmen III: Niebuhr, 1836, 5. -  Carmen IV:  a  vers 
egészéhez: Niebuhr, 1836, 5; Vollmer,  1905, 5; Bugiani, 1905, 16;  Sundwall,  1915, 82; 
Bury, 1923, 251, n. 4; Oost, 1964, 29; - 11.  sorhoz:  Vollmer, 1905, 5;  -  12.  sorhoz: Voll-
mer, 1905, 5; - 15-18 sorokhoz: Wurm, 1844, 37; - 16-17  sorokhoz:  Niebuhr,  1836, 
6; Hansen, 1840, 22-23; Seeck, 1894, 701-19;  Bugiani, 1905, 138-139;  Liserand,  1910, 
8 n. 2; Seeck, 1920, 414 n. 5; Bury, 1923, 241 n. 4; - 19. sorhoz: Hansen,  1840, 24-25; 
- 38. sorhoz: Vollmer, 1905, 5; - 41-46. sorokhoz: Niebuhr, 1836, 7;  Hansen,  1840, 
13-14; Seeck, 1894, 701-719; Mommsen,  1901, 518 n. 4; Vollmer, 1905, 6;  Bugiani, 
1905, 34 n. 4, 38 n. 1, 39-42; Sundwall,  1915, 40;  Seeck, 1920, 104, 414 n. 22; Bury, 
1923, 241 n. 2; Alföldi, 1926, 87 n. 5. - Panegyricus I: az egészre vonatkozóan:  Nie-
buhr, 1836, 7; Mommsen, 1901, 516 n. 5;  Vollmer,  1905, 7; Liserand.  1910, 80; -  frg. I A 
9-frg. I B 13: Bugiani, 1905, 46 n. 1; - frg. I. B: Liserand, 1910, 19 n. 2; -  frg. II  A  1: 
Niebuhr, 1836, 9; - 2: Niebuhr, 1836, 9; - 3: Niebuhr, 1836, 9; Vollmer,  1905, 9; Sund-
wall, 1915, 63 n. 98, 100 n. 314; Bury, 1923, 251; Lot, 1938, 905-911;  Stein,  1959, 330; 
3-5: Bury, 1923, 251 n. 1; - 4: Niebuhr,  1836, 9; - 5-6: Vollmer,  1905, 20;  -  22-23: 
Hansen, 1840, 50; Vollmer, 1905, 9; Bury, 1923, 249 n. 4; Szász, 1943, 206; -  frg. II B 7: 
Vollmer, 1905, 10; - 11: Bugiani, 1905, 153 n. 4; - 16 kk: Bury, 1923, 242 n. 2.  -  Pane -

gyricus II: Niebuhr, 1836, 7; Wurm, 1844,  77; Mommsen, 1901, 516 n. 5;  Levison,  1903, 
139-140; Vollmer, 1905, 10; Bugiani,  1905, 16; Liserand, 1910, 80; Seeck,  1920, 115, 
418; Stein, 1959, 578; - 1. sorához: Bugiani,  1905, 154 n. 1, 42; Seeck,  1894, 701-719; 
- 1-4: Vollmer, 1905, 11; Sundwall, 1915, 40;  Seeck, 1920, 418 n .2; Alföldi,  1926, 90 n. 
2; - 1-9: Hansen, 1840, 48-49; - 3-4:  Thompson, 1948, 33; - 5.  sorhoz: Wurm, 
1844, 78; Vollmer, 1905, 11;  Seeck, 1920, 418 n. 30;  Enszlin, 1948, 2246; - 5-7 sorok-
hoz: Mommsen, 1901, 520 n. 4; Bugiani,  1905, 115 n. 4; Stein, 1959, 581 n. 66  és  585 n. 
140; - 6. sorhoz: Bury, 1923, 243 n. 1; - 7.  sorhoz: Niebuhr, 1836, 11:  Weber,  1833, ad 
loc.; Heimsoeth, 1843, 536; Vollmer, 1905, 11; - 8. sorhoz: Wurm, 1844, 78; 8 kk. sorok-
hoz: Levison, 1903, 139-140; Bugiani, 1905, 134 n. 3; Vollmer, 1905, 11;  Seeck,  1920, 
418 n. 31; Bury, 1923, 250 n. 2; Lot, 1938, 910;  Thompson, 1948, 69-70 n. 1; Thompson, 
1956, 65-75; Stein, 1959, 580 n. 65; Czúth  1965, 37;  -  12. sorhoz: Niebuhr,  1836, 11;  Weber, 
1833, ad loc.; Vollmer, 1905, 11; - 13. sorhoz: Thompson, 1956, '71; Stein, 1959, 578, n. 36; -
16 kk.: Seeck, 1894, 701-719; Vollmer,  1905, 11; - 16. sor: Bugiani, 1905, 135 n. 1; 
Bury, 1923, 249 n. 4;  -  17. sorhoz: Weber, 1833, ad loc.; - 20. sorhoz: Niebuhr,  1836, 
11; - 23. sorhoz: Vollmer, 1905, 11; - 24-29.  sorokhoz: Niebuhr, 1836, 7; Wurm, 1844, 
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A következő fordítás egészében a Vollrnertól elfogadott szöveg alapján készült. 
Csak az alábbi helyeken szolgál Vollmerétól eltérő olvasat (rendesen szövegkiegészítés) 
a magyarra való átültetés alapjául: (Vollmer texempli gratia ► kiegészítéseit név nél-
kül adjuk. 

C a r m. II: 7. sor: [clar] aqua (Vollmer az apparátusban); 9. sor: [li]mina (Vollmer az 
apparátusban). P a n e g. I: frg. I A 1. sor: [et quamquam in excelso loco versaris, 
quern  bellica fort]una tua potius quam a na[tura tenes] (Heimsoeth kiegészítési javas-
lata); 18. sor: vestimentum [cena] (Niebuhr javaslata); 19.sor: postre [mo gladii] (Hein-
rich kiegészítési kísérlete); frg. I B 20. sor: per[sonat sena]tum; 21. sorhoz: [contuleri]t 
(Niebuhr kiegészítése); 24. sor: [paene oculis subiciantur]; frg. II A 23. sor: [Galliasque 
partus est, comperimus]; frg. II B 1. sor: [non fugit te, quamquam modestissimus ipse 
t]ui (Heimsocth javaslata). P a n e g. II : 23. sor: hostem [Roma]; 72. sor: pecto[ra 
somno] (Niebuhr kiegészítési kísérlete); 74. sor: [indue mortal]es habitus (Niebuhr 
javaslata); tege casside [frontem vagy crinem] (Heimsoeth kiegészítése); 83. sor: [fulgens 
a]uratis (Niebuhr javaslata); 161. sor: iustus Mars sorte [premit] (Niebuhr kiegészítése); 
180. sor: [dedere se] tardata (Niebuhr javaslata); 181. sor: [detrect]are (Niebuhr nyo-
mán); 187. sor: [nostra c]ruentatos (Heimsoeth javaslata); 195. sor: ... [vi]xit (Niebuhr 
kiegészítése); De  C h r i s t o: 9: *,opus» helyett *opus»;  29. sor: Quis nisi pro cunctis, 
aliter quis (Birt). 

A fordításhoz csatolt jegyzetek teljesen rövidre fogva adják az önmagában nem, 
vagy nem minden további nélkül érthető helyeknek a fordító szerint biztos vagy való-
színű magyarázatát. Eltérő felfogásokkal való polemizálásnak vagy az adott értelmezés 
terjedelmesebb indokolásának itt nincsen helye. 

FORDITÁS 

Carmina I, II 

Az I. és II. carmen vagy egyazon költemény két töredéke, vagy leg-
alábbis egy alkalomra íródott: III. Valentinianus és felesége, Licinia Eudoxia 
két leánya közül az egyiknek, valószínűleg az idősebbnek, Eudociának a 
keresztelőjére. Első gyermeke születése alkalmából nyerhette el ugyanis 
a fiatal császárnő hivatalosan az  *Augusta* címet, amire a carmen II  9-14 
sorai utalnak; ennek dátuma 439. aug. 6. A carm. I 1-16 a ravennai palota 
ebédlőtermének festett vagy mozaikképeiből néhány, a császári család tag_ 

65; — 24-26 sorokhoz: Mommsen, 1901, 516 n. 5; Vollmer, 1905, 12; Bugiani, 1905, 148 
n. 5  és 149 n. 1; Liserand, 1910, 80 n. 3; — 25. sorhoz: Seeck, 1920, 119, 420. n. 13; —
27-29. sorokhoz: Niebuhr, 1836, 11; Vollmer, 1905, 12; Bugiani, 1905, 148. n. 5 és 149 
n. 1;  Seeck, 1920, 422 n. 6 és 471 n. 2; Bury, 1923, 256 n. 1; Stein, 1959, 326, 679 n. 52; 
Oost,  1964, 29; — 29 kk. -hoz: Enszlin, 1948, 2245; — 30. sorhoz: Vollmer, 1905, 12; —
30-31 sorokhoz: Niebuhr, 1836, 7; — 34. sorhoz: Weber, 1833, ad loc.; — 36. sorhoz: Nie-
buhr, 1836, 7; — 39. sorhoz: Bugiani, 1905, 154 n. 1; — 44. sorhoz: Niebuhr, 1836, 7; —
46.  sorhoz: Niebuhr, 1836, 7; — 50. sorhoz: Heimsoeth, 1843, 536; — 93. sorhoz: Heim -

soeth, 1843, 539; — 110. sorhoz: Bugiani, 1905, 37 n. 1.; — 111. sorhoz: Niebuhr, 1836, 
15;  Hansen, 1840, 21; Seeck, 1910, 859; — 112-115. sorokhoz: Hansen, 1840, 21; Wurm, 
1844, 6; Seeck, 1894, 701-719; Vollmer, 1905, 15; Bugiani, 1905, 36 n. 4; Seeck, 1920, 
413-414 n. 1.; — 121. sorhoz: Hansen, 1840, 11; — 121-126 sorokhoz: Wurm, 1844, 
7;  Mommsen, 1901, 518 n. 4; Bugiani, 1905, 37 n. 2; Sundwall, 1915, 40; — 122. sorhoz: 
Niebuhr, 1836, 15; Weber, 1833, ad loc. — 127-130: Hansen, 1840, 13-14; Wurm, 
1844, 8; Bugiani, 1905, 38 n. 2 és 39-42; Bury, 1923, 180 n. 3; Thompson, 1948, 34; —
129. sorhoz: Niebuhr, 1836, 15; Seeck, 1894, 701-719; — 130-133 sorokhoz: Bugiani 
1905, 41 n. 1;  Olajos 1966; — 131-143 sorokhoz: Liserand, 1910, 16 n. 5; — 132-142 sorok-
hoz:  Hansen, 1840, 18-20; Seeck, 1920, 104, 414 n. 22; — 134. sorhoz: Vollmer, 1905, 16; 
Bugiani, 1905, 42 n. 2 és 43; — 143. sorhoz: Bugiani, 1905, 41;  —  144. sorhoz: Niebuhr, 
1836, 16; Wurm, 1844, 64; Vollmer, 1905, 17; — 148. kk. sorokhoz: Niebuhr, 1836, 16; 
Levison, 1903, 139-140; Bugiani, 1905, 129; Czúth 1966, 35-7;  —  148-153. sorokhoz: 
Váradi, 1961, 256;  —  151-153. sorokhoz: Heimsoeth, 1843, 541;  —  153 kk. sorokhoz: 
Bury, 1923, 250; — 155 kk. sorokhoz: Vollmer, 1905, 17; 157. sorhoz: Vollmer, 1905, 
17; — 161. sorhoz: Vollmer, 1905, 17; — 187. sorhoz: Niebuhr, 1836, 17;  —  188. 
sorhoz: Vollmer, 1905, 18. 
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jait megörökítő ábrázolást ír le (5-7: a császári pár; 7-8: a gyermek Valen-
tinianus II. Theodosius keletrómai császár színe előtt; 11-12: Valentinianus 
anyjával, Galla Placidiával; 13-14: nővérével, Iusta Grata Honoriával). 
A költő e jelenetek egyikéhez.másikához reflexiót fűz (9-10: Valentinianus 
nem hiába fordult Theodosiushoz, segítségével visszaszerezte trónját a bitorló 
Iohannestől, s aztán leánya kezét is elnyerte; 15-16: utalás Honoria 
esetleges házasságára). A mozaikdíszek leírása után a keresztelési szertartás 
középpontjában álló kis hercegnőt jeleníti meg a költő (17-23). Ezután 
az ünnepi fényben ragyogó udvar (II 1-4) s baptisterium (II 5-8) képe 
villan fel. A gyermek születésén örvendező és Eudoxiát Augustává kikiáltó 
tömeg s a hódolatot fogadó uralkodó pár bemutatása zárja a költeményt 
(II 9-14). Versmértéke: disztichon. 

Cod.p.280 	A költemény elejéről néhány sor hiányzik. 

... a művészien ékesített ebédlő ajtószárnyait Concordia képmása 
díszíti s a bíbort viselő császár házának férfi és női védőszelleme, 
ahol ünnepi lakomákon fogyasztják a halhatatlan uralkodó ételeit, 

5  és bíbor vánkosoktól csi llognak a királyi kerevetek. I  A terem leg-
kiemelkedőbb helyét a hitvesével együtt ábrázolt császár képe fog-
lalja el, tündökölve, miként a magas égbolt ragyogó fényű csillagai, 
ő, a földkerekség hódolat övezte boldogítója. Amott a mi védnökünk 
színe előtt siratja váratlanul veszni látszó örökségét az éppen meg-
érkező száműzött. Ám aztán a győzelem visszadta a bi rodalmat 

1 10  annak, aki születése révén örökölte azt, I  és a fényes császári udvar 
hozzáadta a távolról kért feleséget. Emitt, ahol a fenséges édesanya 
nyájas fiát csókolni készül, mintha csak a castaliai istent látnád 
szülőanyjával.'s Ahol pedig nővére áll mellette, úgy tűnik, hogy a 

` 15 csillogó Hold fénye ragyog fel a testvér csi llag sugarától. 19  I  Ha 
egykor férje lesz majd, elmondhatni, hogy egy Peleus és egy Thetis, 
Nereus leánya lépett nászra a thessaliai nyoszolyán2 0  

Ettől a leánykától pedig itt, olyan unokát remélhet még a  
világ, akinek kiválóságával egyedül Larissa hős fiat' érhet fel. S íme 

1 20  az újszülött kislány, aki alig látta meg a napvilágot, I  de zsenge 
szívében máris a keresztség misztikus szentségét hordja, sírásával 
vallva az istent: azt hihetnéd, megértette a szertartást, piciny ajkait 
úgy mozgatta remegő hangocskáját hallatva. Ő boldog gyermek, 
akinek egy időben két életet22  

Cod. p. 259 	 Három vagy öt verssor hiányzik. 

... szép kis császárlánykát nyerve a felséges udvar ünnepi 
díszben pompázik. Maguk az épületek is tavaszias fényben ragyog-
nak, s Phoebus napkocsijától és a császári bíbortól tündökölve ég és 
föld csillogása egybevegyül rajtuk. 

18  A icastaliai isten»: Apollo, Leto gyermeke (a Múzsáknak és Apollónak szentelt 
Castalia forrásról kapta ezt az epithetonját). 

19 Célzás Dianára mint Holdistenre és ikertestvérére, Apollóra mint Napistenre. 
'0  A délthessaliai Peleus király és Thetis tengeristennő násza azért nevezetes, 

mert ebből a mitológia legnagyobb hőse, Achilleus született. 
Achilleus. 

22 V6.: carm. IV 28. 
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Márványmedencéket nyaldos a hullám, bronzból öntött 
szarvasokon23  gyöngyözik gyors habjaival, s sebes folyásával csillogó 
kristályra nehezedik, a vizet gyöngy tartja, amely maga is víz volt 
egykor. A palota magas küszöbén24  áll hitvesével s egyben uralkodó-
társával a császár, I  akinek szentséges családtagjai felé újjongva 
repes az egész világ. Csodálatos bizalom ! Kérni lehet, hogy kik 
kapják meg a kormánypálcát, s nem is riadnak vissza kívánságot 
nyilvánítani az uralkodók számát illetően, és az udvar teljes bizton-
ságban a királyi család sorsa felől, kiegészíti uralkodóinak sorát, 
midőn újakat .választ. 

Carmen III 

Niebuhr a cím ma már elhalványult míniumbetűit kiegészítve a 
következőképpen rekonstruálta azt: «Faustus díszkertjéről). A vers cím-
zettje valószínűen Anicius Acilius Glabrio Faustusszal, a 438-as év consulával 
azonos. A 8. sornak ehhez a költeményhez tartozása kétséges. A vers disz-
tichonokban íródott. 

Széltől imbolygó ágaival nyáron is árifyékot tart a lombok 
alá rejtett fagyos hideggel te li  erdő, nem hagyja, hogy belsejében 
az évszaknak megfelelő legyen az idő, s a lombtetőzet a maga külön 
telét őrzi tovább. Spárta zöld márványához hasonló a nyírt koro- 5  
nájú kedves kis buxus vágott oldalával, amelyen még az achaimenida 
nyilak sem tudnának áthatolni .. . 

Ha a következő sor a carm. III-hoz tartozott, 
akkor innen négy-hat verssornyi veszett el. 

.... Marsszal kötötte meg nászát szeretője Venus. 

Cod. p. 259 

Cod. P.  2.36 

Carmen IV 

A vers Aetius fiatalabb fiának, Gaudentiusnak elsó születésnapját 
ünnepli. Keletkezési ideje 440-441 tele lehetett, amikor Aetius galliai 
háborúit befejezve egy időre hazatért Itáliába (IV 12, 32). Veremértéke: 
hendecasyllabus. 

Immár a második életév veszi kezdetét, s hozza el újra a  (ficilW36  gyermek születésnapját, amelyen az világra jőve először szívta um p. 273 
magába az éltető és erőt adó levegőt. 

Most legyetek kegyesek Latium Múzsái, valamennyien ! Most 5  
viruljatok mind, Latium erdői ! A virágzó tavasz pompáját öltsék 
fel a küszöbök, s babérfüzérekkel összefonódva kígyózzon a boros-
tyán. Szelíden fodrozódva szökdécseljen a Tiberis, I  és derült téli 10 
időben ne hullámveréstől rőten s haragosan mossa medrét. 

!3  Szarvasábrázolásokkal volt szokásos díszíteni a keresztelő medencét, amely, 
ügy látszik, a császári udvarban mindenféle drága anyag felhasználásával készült. 

s° A ravennai császári palotának az előtte levő térhez képest «magasa) kiképzett 
erkélyszerű építménye lehetett (vö. p1. a palatiunai Domus Flaviával), ahol az uralkodó 
pár a téren összegyűlt tömeg előtt megjelenve fogadhatta az ünneplő nép ovációját. 

12 Antlk Tanulmányok 1988/1. 

n 5 

u 10 
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Szabaduljon végre háborús gondoktól a hadvezér lelke — rá-
szolgált a pihenésre —, s ölelje izmos karjaiba kicsiny gyermekét 
a marcona férfi. 

15 	 I Hű férje mellett legyen ott asszonya is, az asszony, aki a 
komoly Múzsák dalára méltó, hősök ivadéka, királyok sarja; 23  dicső- 
sége fényesebben tündöklik, mint az asszonyok hírneve szokott. 

20  Nem úgy tett ő, mint Thetis, aki aggódó félelme tárgyát I a Styx 
eldugott hullámaiban mosdatta meg, 26  s nyomasztó gondoktól szo- 
rongva szülöttjét az isteni végzet ellenében, a haláltól féltve .. . 

Cod. p. 855 	 Kb. négy verssor hiányzik. 

.... újszülött gyermekének gyenge tagjait az isteni erejű kereszt-
25 vízben fürösztötte, I s a szentséges fürdő eme titokzatos hullámában 

jelen levő istenség mentesít a vétkektől, megvált az eredendő bűntől, 
új életet ad, és megszabadít a kárhozattól?' 

Téged, kicsiny gyermek, ilyen szertartásokkal a szent kereszt- 
30  Bégbe beavatottan I fogadott csillogó ölébe Róma, amely minden 

háború zajától távol, békésen tárult ki, s ruháját megbontva lemez- 
telenítette keblét, és neked nyújtotta tápláló emlőjét 28  Lucina29  
szerencsés késlekedése elhalasztotta, s utóbb hozta csak meg szüle- 

35 tésedet: I késedelmet okozott, hogy Te az aggódó reménykedéseket 
hosszú ideig valóra nem váltva, végül is mint az uralkodó város 
leendő polgára Quirinus30  királyi városát és Latium házait pillantsd 

40 meg először születésed helyeként, I mint marsi sarj 31  marsi penatest.32  
S még híresebbé tesz nagynevű atyád, mert ő a lig lépett serdülő 

éveibe, szinte gyermek volt még, amikor a getaS 3  csapatoknak túszul 
45 adva elodázta a háborút, szövetséghez segített hozzá, I elhárította 

a Latiumot lángbaborulással fenyegető tűzvészt, s a rettegő világ 
váltsága lett. 34  

I.  (prózai) panegyricus 

Ez a dícsőítő beszéd Aetius második (437-es) consulságára készült 
s valószínűleg az ünnepelt jelenlétében hangzott el. 	. 

A mű elejéről hiányzik néhány oldalnyi szöveg. 

aa Gaudentius anyjának gót királyi számazására céloz a költő. 
as Célzás a közismert mítoszra, amely szerint Thetis istennő a Styx vizébe való 

belemártással akarta a jóslat szerint rövid életű fiát, Achilleust sebezhetetlenné tenni. 
27  A keresztelésre vonatkozó keresztény dogmák visszatükröződése; vő. carm. 

I 23. 
28 A képzőművészetben fenséges nőalakban megszemélyesített Róma képe le-

beghetett a költő szeme előtt. 
2a A szülés római istennője. 
ao Quirinus: az istenített Romulus. 
21 Marsi sarj többszörösen is: Mars, Romulus atyja a rómaiak mitikus őse, és Gau-

dentius apja, Aetius Mars hadisten kedves hadvezére (vö. paneg. II 36). 
S2  Mars városának, Rómának a házait jelö li  a kifejezés. 
aa Geta itt = nyugati gót. 
a4 Az antik szerzőknél a «világ», tíöldkerekség» fogalma az Imperium Romanum-

mal azonosult. — A vers 42-46. sorai Aetius Alarich nyugati gót királynál eltöltött 
három évnyi túszkodására céloznak, amelynek kezdőéve valószínűen 405. Vö. paneg. 
II 129-130. 
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fry. I♦ 
Cod. p. 274 

5 

s 

15 

20 

... bár magas helyen forgolódsz, s ide inkább harci szerencséd, 
mint  származásod révén jutottál, mégsem fedezhető fel semmi, amit 
titkolni szeretnél; általában mindent úgy teszel, mintha tudnád, 
hogy az egész közvélemény szeme előtt és bírálatának kitéve tör-
ténik az, amit cselekszel. I Titkolják csak dolgaikat azok, akikre 
szégyent hozna, ha tetteik nyilvánosságra jutnának ! Igazában nem 
tekinthető az emberekkel való jó kapcsolat jelének a túlságos tit-
kolódzás, és egyébként is hiába bujkálnak bíráik elől a vétkesek: 
mert mit ér az, hogy más nem tud bfineikről, ha egyszer gyötri őket 
a bűntudat? Jöjjenek csak hozzánk bátran bírónak, akik akarnak, 

mint Az erkölcs és erény szigorú őrei, nemcsak a mi Catóink, 
hanem Spárta és Athén külföldi hírességei is: nem fognak találni 
egyetlen egy időpontot, egyetlen egy napot, egyetlen egy órát sem 
tevékenységedben, amelynek ne ke llene csodálattal adózniok. I Hi-
szen Számodra a fekhely a meztelen szikla, vagy a vékony takaró 
a  gyepen; éjszakáid virrasztásban, nappalaid kemény munkában 
telnek, s kellemes dolgok helyett a katonaélet viszontagságai jutot-
tak osztályrészedül; páncélod nem annyira védelmedre, mint inkább 
mindennapi öltözetedül szolgál, mint ahogy az étkezés sem fény-
űzés számodra, hanem haditanács; végül a kardot, I ame llyel mások 
csak felövezik magukat, Te állandóan forgatod. As nem érdem-
telenül formált Téged a természet vidámságra és küzdelmes erő-
feszítésre, engedelmességre és parancsolásra egyaránt alkalmassá .. . 

Kb. 7-8 sor veszett el. 

...  Ha a harcok szünetében egy kis szabad időd akad, akkor 
vagy a városok fekvését, vagy a hegyszorosokat, vagy a tágas mező-
ket, vagy a folyók átkelőhelyeit, vagy éppen I az utak hosszát méred 
fel magadban, és azt fürkészed, hogy melyik hely alkalmasabb a 
gyalogságnak, melyik a lovasságnak, melyik megfelelőbb a táma-
dásra, hol lehet biztonságosabban visszavonulni, hol legjobb tábort 
ütni. Igy háborúidat szolgálja az is, ha szünetelnek harcaid. 

A harci érdemek mellett ugyan kiben egyesült valaha is még 
ennyire fürge észjárás a tanácskozásokon, ilyen igazságos szigor az 
ítélkezésben, ilyen nyájas modor a társalgásban, ilyen nyíltság az 
arcvonásokon, a haragban ily gyors békülékenység s a szeretetben 
ekkora kitartás? 

Mennyire szerencsés időben mondom el szónoklatomat: hiszen 
nincs, aki el ne ismerné, hogy igazat mondok, I sőt inkább arról 
panaszkodnak, hogy tetteidből egyet s mást nem is említettem. 
Valóban engem, bár sokat szeretnék mondani, akadályoz ebben 
bizonyos fokú tájékozatlanság, hiszen nagyon jól ke ll  ismernünk 
azt, akiről beszélünk. Nem csupán azokat a dolgokat kell elmon-
danunk a vitéz férfiakról, amelyeket a közvélemény szájára vett. 
Amikor a győzelem híre tölti be I a senatust, a vezért úgyis kitün-
tetik mindazzal a címmel, amit csak a kedvező harci szerencse 
hozhat; ez mégsem tesz olyan mély benyomást a hallgatókra, mint 
ha magukat a meneteléseket, az erőfeszítéseket, az ütközetek képét, 
a sebesüléseket, a halált és az ádáz öldökléstől véres port is a hallgató 
szeme elé tárják ... . 

10 

15 

20 

frg. IB 
Cod. p. 273 

10 

12* 
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u A 	Ha a következő töredék az előzőhöz közvetlenül csatlakozott, ami nem 
Cos. P'  270  biztos, akkor kb. négy sor hiányzik. 

... békés gyülekezetébe fogadott a senatus; 35  a Te érdemeid 
dicsőítéséért Róma a császárral együtt maradandó ércből mintáz-
tatta meg szobromat,38  s végül mindezekért nemrég a legmagasabb 
tisztség37  címére méltatott engem a kelő nap fényességéhez közel 

5  élő  I  uralkodó 38  Mert megértette, hogy milyen odaadással említeném 
a férfi tetteit, ha jelen lenne, én, aki távollétében sem hallgattam 
érdemeiről.39  

Már most ítéld meg magad, ó győzhetetlen vezér, mekkora 
jutalom jár Neked, aki megtetted mindazt, aminek puszta elmon-
dásáért nekem ekkora megtiszteltetés jutott osztályrészül.  I  Téged 
nem valami közönséges jutalom és nem másokéhoz hasonló kitün-
tetés vagy valami szokásos dicsőítés illet meg. Jó lelkiismereted min-
denesetre megjutalmaz Téged; hiszen a jó cselekedeteknek legfőbb 
gyümölcse azok megtételében rejlik, s a férfierények valóban méltó 

15  jutalma csak önmagukban lelhető fel.  I  Igy tehát akár én, akár 
mások, akik efféle beszédek írásával foglalkozunk, valahányszor a 
Te tetteidről szólunk, vagy saját képességeinket csillogtatjuk, vagy 
mások kívánságának teszünk eleget. Te önmagad erejére támasz- 

20 kodsz, önmagadra tekintesz,  I  és önmagadon kívül nem keresel 
követendő példaképet. Még sincs egyetlen egy ország, egyetlen egy 
vidék, egyetlen ,egy nyelv sem, amely nem a Te dicsőítésedtől 
visszhangozna. Útban Thracia felé vettük hírét annak a diadalnak, 
amely a Te terveid alapján jutott Rómának osztályrészül a hispaniai 
és galliai provinciákban*". .. 

frg. B 
Cod. p. 269 

Kb. négy sor hiányzik. 

Látnod kell, bármennyire szerényen szoktad megítélni 
önön kiválóságodat, hogy milyen rendkívüli és mennyire szokatlanul 
nagy az örömújjongás mindenütt, valahányszor valaki kedvező 
híreket mond el tetteidről. Személyedet, mint tapasztaltad, az egész 

5 világ szeretete övezi,  I  s ehhez jön az öröm, hogy sikereid mindig 
valódiak: senki sem kételkedik a hír megbízhatóságában, amikor 
azt hallja, hogy Te győztél. 

35  Senatori rangja összhangban áll szobra bázisának feliratán említett címeivel. 
78  A 2-3. sorok és a felirat összecsengése teszi világossá, hogy az utóbbi szövegé-

ben szereplő  *carmen*, amellyel egyebek mellett a költő kiérdemelte a szobor felállítását, 
Aetius tetteit dicsőítő panegyricus volt. 

87  Valószínűleg patríciusi rang. 
35  II. Theodosius keletrómai császár. 
m  Az utolsó mondat megfogalmazása elég homályos; mégis valószínűleg  a  követ-

kezz az értelme: Merobaudes Aetius 432-es első consulságára akkor írt panegyricust, 
amikor az Sebastianus elől menekülve a hunoknál volt távol, s ezt a keletrómai császár 
hűsége bizonyítékaként értékelte. 

4° 436-ban a gótok a szállásterületükkel szomszédos római városok egész sorát 
támadták meg; ezek egy része ÉK-Hispaniában feküdhetett. Litorius Aetius alvezére-
ként az ostrom alatt álló Narbo lakosságának segítséget vitt, s elképzelhető, hogy ezzel 
egyidejűleg a közeli hispaniai határvidéken is meggyengítette a gótok nyomását  a  római 
hadvezetőség. 
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Elkerülve a császári tengerpart" öbléhez, amerre a szárazföld 
kanyarulatai következtében egészen Salonáig nyúlik be a tenger, 
találkoztam valakivel; I  ez említette, hogy maga is részese volt 
legutóbbi hadi tetteidnek: «A gótok egész hadserege királyukkal 
együtt kivonult a római földek pusztítására; amint ez a vezér tudo-
mására jutott» mondotta, de én már nem is vártam, hogy tovább 
folytassa: «támadott, és megütközött», mert egyáltalán nem kétel-
kedtem abban, hogy Te ezt cselekedted. I Tüstént azt kérdeztem, 
hol, hogyan és hány ellenséget győztél le. Akkor ő így szólt: «A hegy-
nél, amelyet mintegy a jövőt előre megsejtve Colubrariusnak42  
nevezett el a régi kor  —  mert itt semmisült most meg az államot 
fenyegető halálos méreg —, az ellenség legnagyobb részét váratlanul, 
amint szokta, a halálba küldte. I S miután a nagyszámú gyalogos 
csapatokat szétszórta, a gyorsan mozgó lovas egységeket személyesen 
vette üldözőbe: ha helytálltak, erővel, ha megfutamodtak, gyorsa-
sággal kerekedett föléjük. Nem sokkal ezután maga a király 43  jelent 
meg maradék csapataival, és a letiport holttestek me llett a hirtelen 
rémülettől földbe gyökerezett .. . 

II. (verses) panegyricus 

A dicsőítő költemény Aetius 446-os, harmadik consulságára íródott. 
Versmértéke: hexameter. 

Az első sor mínium betűi ma már nem olvashatók. 

... a Dunát megbékítve tért haza, a Don dühét lecsendesí-
tette, parancsára a sötét égbolt alatt hótól csillogó földek nem hada-
koztak tovább; nyugodni hagyta fegyvere vasát a Kaukázus, és a 
marcona királyok most már elítélték a háborút.44  

A Rajna a hideg északi földdel engedelmes szövetségessé 5  
vált; elégedett, hogy Itália gyeplői irányítják, s örvend, hogy mind-
két partján a Tiberis hatalma n6. 45  

Aremorica lakója is szelídebben járja már hazája hegyoldalait; 
a föld népe, amely bűnös kegyetlenséggel rablott zsákmányt rejtett 
erdőibe, I most felhagyott eddigi szokásaival, s újra tanulja hosszú 10  
ideig parlagon heverő mezőit gabonával bevetni. A hódító Caesarral 
egykor oly sokáig dacoló had most a mi consulunk idején aláveti 

41  Diocletianus császári palotája Salonában volt. 
42  A Mons Colubrarius, a «Kígyóhegy» helye ismeretlen. Esetleg azoknak a had-

műveleteknek a során győzött itt röviddel a panegyricus keletkezése előtt Aetius, ame-
lyeknek egyik epizódja Narbo felmentése volt; vö. feljebb 40. jegyzettel. 

43 I. Theodorich, nyugati gót király. 
94  Az 1-4. sorok a nyugatrómai kormányzatnak a hun birodalommal kialakult 

békés, baráti kapcsolataira utalnak, ahol Aetius ifjúkorában túsz volt; ugyanő 432-ben 
hun fegyverek égisze alatt tért vissza Itáliába, azok segítségével szerezte vissza és szilár-
dította meg vezető szerepét a birodalomban, s a következő évek galliai harcaiban had-
seregének jelentős részét alkották hun segédcsapatok. 

45 A Rajna-vidéken Aetius 428-ban frankokat győzött le, s ezekkel 432-ben békét 
kötött; a Felső-Rajna mentén lakó vindelicusok felkelését nyomta el 430-431 táján, 
majd a wormsi burgund királyságra mért megsemmisítő csapást (435-436). A legyőzött 
germánok egy része (burgundok, frankok) a birodalom szövetségesei lettek. 

10 

15 

20 

Cod. p. 257 
(initla versuum 

p. 272) 
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magát törvényeinknek, és bár gót szántóföldekkel keveredik baráz-
15 dója földje, I a szomszédos barbár néppel nem vállalja a sors-

közösséget immár.9°  
Gallia innenső oldalán is, ahol a tengerpart a tirrén hullámok-

tól hangos, s a meredeken égbe nyúló hegyek az ibér föld határán  
a felhőket érintik, semmi sem maradt már a mi fennhatóságunk  

zo alatt. De aztán jött a fegyveres megtorlás, I újra megnyitotta az  
elfoglalt utakat, elűzte a rablókat, ezzel visszavette a megszállt  

közlekedési vonalakat. Újra lakókkal teltek meg az elnéptelenedett  
városok, s híveink földjei visszakapták korábbi határaikat.  

S miután már mindenfelől megszabadult Róma a szkíták 47  
bősz harci dühétől, ellenséget .. .  

(Cines cersuum p. 271) Hiányzik kb. két verssor.  

25 	~  . Libya elrablója nem riadt vissza végzetes fegyvereivel  

magához ragadni Elissa egykori birodalmának trónját; északi népé-
nek ezreivel szállta meg a tyrosi alapítású várakat. Ám azután  

levetkezte ellenséges magatartását, s most már attól a vágytól ég,  
hogy Róma szövetségét mentül szorosabb kötelékekkel biztosítsa  
magának: latin rokonságra vágyik, s szövetségese leányát kívánja  

családjába venni 9a  
3° 	I Hadvezérünk Így most visszatérhet a kitüntető békés hivatal  

elnyerésére, s nem engedi, hogy csatakürtök hangja zavarja meg  

tisztségviselése nyugalmát. A háborúk is, bár különben a triumfáló  
parancsnok díszes öltözékén csüggnek, most mindenfelé önként adták  

át helyüket a békének. Öröm az északi szkíta táj népeinek 49  leigázása  
után a békés hivatal jelvényeitől5° kísérve járni a Várost.  

35 I A latinok végzet adta őse, maga Mars atya sem zavarja meg  
ádáz fegyvereivel kedves hadvezére ünnepét:51  csendben nyugszik  
az isteni fegyverzet és harci szekér, s a paripák kifogva legelészik  

44  Aremorica, amelyről a 8-15. sorokban szó van, nagyjából a mai Bretagne és  
Normandia tájéka. Lakossága több ízben felkelt a birodalom rendje ellen. Aetius második  

consulsága idején, 437-ben került sor egy bagauda felkelés leverésére, majd valószínűleg  
a 440-es évek dereka táján egy újabb ilyen megmozdulás elfojtására. A felkelők guerilla-
harcokra alkalmas erdőkbe vették be magukat, otthagyva a birtokosok földjeit. Harcaik  
során, úgy látszik, a nyugati gótokkal fogtak össze Róma ellen.  

47  A «szkíták» a költemény e helyén a nyugati gótokat jelölik, akik a délorosz  
sztyepp felől kerültek a birodalomba. Aetius és alvezérei 425 és 439 között főleg Arelate  
és Narbo körül több ízben harcoltak a tengerpart felé terjeszkedni kívánó és így  Itáliá-
nak Hispániával való összeköttetését fenyegető tolosai királyság ellen. A Pireneusok  
vidékén pedig 441-ben s 443-ban a kormányzat szempontjából «rablók»-nak minősülő  
bagaudákkal szemben harcolt római katonaság Merobaudesnek, illetve apósának a veze-
tése alatt.  

44  Elissa (= Dido) tyrosi királynő Karthágó legendás alapítója. Karthágót Gei-
serich vandál király 439-ben fcglalta el a rómaiaktól. 442-ben a ravennai udvarral békét  
kötött Karthágó új ura, s aztán fiának, Hunerichnek az idősebb császárlánnyal, Eudo-
ciával való házasságát tervezte.  

49  A nyugati gótok és  a  vandálok egyaránt a «szkíta, föld felől jöttek a biroda- 
lomba.  

4°  Az otthon békés funkciót ellátó magistratust bárd nélküli vesszőnyalábbal kí-
sérték a lictorok; erre céloz a latin eredeti.  

b1  Aetius consulságba lépését.  
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a Rhiphaeus52  hegy hófedte füvét. Leteszi fürtjei harci díszét, a 
sisakot Bellona, 53  porlepte haját kékeszöld olajággal koszorúzza, 40 

s homloka sisakforgó helyett most lombkoszorú viseléséhez szokik. 
Ez a zavartalan nyugalom sok-sok háború árán jutott osztály 

részedül, római polgár, a fegyverek hozták meg a békét, s had- 
vezérünk békés hivatali  működését mindig katonai győzelem előzte 
meg. I Mindig harci babérok szerzése után került sor a békés toga 45  
felöltésére, s diadalmenetek nyomán járt a háborús érdemet jutal-
mazó tisztség elnyerése TM  Persze a jutalom nem ér fel maradék-
talanul az érdemmel: a férfias harci erény felette áll  az érte kapott 
kitüntetésnek, a küzdelem erőfeszítése a rákövetkező elismerésnek. 
A sorsnak ugyan milyen ajándéka jutalmazhatná méltón a férfiú 
hőstetteit ? Vajon különleges címek .. . 

Kb. 62 verssor veszett el. 	 Cod. p. $68 

	

I «55 ... és a Nílus népeitől siratott Osiris " 	 50 

Megvetnek, a sors változása folytán hatalmamat nem tisztelik; 
elűztek a tengerekről, s a szárazföldön sem uralkodhatom. Ám ezt 
nem hagyom bosszulatlanul, s jogos panaszaimat orvosolni a végzet 
is segít. I Előcsalom észak távoli népeit, s a félelemtől remegő Tiberis 55  
hátán a phasisi idegen57  hajózik majd. Egymásra zúdítom a nem-
zeteket, a birodalmak közti szövetség szálait széttépem, és a fényes 
udvart is feldúlja az általam kavart vihar.» — Igy szólt, aztán 
a zefírek hátán a Göncöl alig mozgó csillagai felé indult, I s a Rhi- "o 
phaeus5e hegy jéghideg felhői közé ért. 

Itt egy öblös sziklabarlang mélyén ült a kegyetlen Enyo, S» 
keblében a béke hosszú évei alatt kényszerűen visszafojtott düh. 
Gyászosnak érezte, hogy gyász nélkül él a föld, s a világ öröme 
láttán búsan sóhajtozott. Csúf arcán förtelmes szenny I és elhanya- e5 

goltság, ruháján mocskos alvadt vér. Felfordulva fekszik kocsija, 
lóg róla a súlyos szíjazat, csúcsos sisakja használatlanul hever, 
komor kerek pajzsa elvesztette fényét, dárdáinak nyelét korhadás, 
hegyét rozsda emészti. 

Megpillantja őt az Ártás istennője a páradús égi ösvényről, I  7o 
leszáll hozzá, s így kezdi buzdítani csüggedt tespedésbe merült 
nővérét: «Micsoda szörnyű kábulat bénította meg tagjaidat, nővé-
rem, e mérhetetlenül hosszú béke idején? Miután elbódította lelkedet 

52 A föld zord északi részére képzelt mesés hegység; itt a marcona hadisten hona. 
b3  Római harci istennő. 
b*  Aetius mindhárom consulságát (432, 437, 446) megelőzően harci érdemeket 

szerzett különböző csatatereken. 
55 Az 50. sortól egy ártó istennő (TisiphoneT) békét felpanaszló beszédének végét 

őrzi a kézirat. 
5e A gonosz testvére által megölt Osirisnek, a később feltámadó istenségnek a sira-

tása az egyiptomi mitológia és kultusz egyik jelentős mozzanata. 
57 A sphasisi idegen» a római birodalom keletről érkező ellenségeinek költői ki-

fejezése. Ha a hajózás emlegetésével a költő valóban konkrét veszedelemre utal, úgy ez 
csak a komoly flottával rendelkező Geiserich vandál-alán állama lehet. 

ae Lásd feljebb az 52. jegyzetet. 
°B Harc- és viszályistennő. 
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a számunkra oly bántó békesség, a tehetetleneket a te csatakürt-
jeid... 

Cod. p. 987 	 Négy—öt verssor  hiányzik 

75 I ... ölts halandó külsőt, takard sisakkal homlokod, tüzelj háborúra 
vad hordákat, s a Don-vidék alig ismert tájai tombolva ontsák a 
tegzes szkítákat. Döntsd le az arany palotákat s az ércfedte tetőket, 
amelyeket Latium egész birodalmában láthatunk. Ragyogjanak 

f  fegyvert öltve a harcosok, csillogjon az aranytól súlyos öv, ara-
nyozott tegzek takarják a nyilakat, aranylemez borítsa a hajlított-
zablákat, drágakövek szikrázzanak az acélon, a a csillogó vasú 
kardpengéken aranyos fény lángoljon. Ne legyen fal elég erős dacolni 

85 vad dühöddel: I népek és királyok remegjenek iszonyú hangod 
hallatára. Riaszd el a földről az égieket a minden békés istent; 
foszd meg őket a tiszteletükre égetett tömjéntől, s i llatos áldozati 
kalácsok lángja ne lobbanjon az oltárokon. 

Én pedig ravasz csellel leplezve magam a magas palotába 
90 lopódzom. I Elfeledtetem ott az ősi erényt a vitézséget. Pipogyáknak 

és derék férfiaknak megkülönböztetés nélkül , egyformán jusson 
dicséret, ne övezze tisztelet az igazságos embert, tűnjön el az ékes-
szólás, senki se művelje Phoebus e művészetét. Méltatlanoknak 

95  osztályrésze legyen a tisztség s kitüntetés; I a legfőbb ügyekben ne 
a kiválóak, hanem a vakvéletlen szava döntsön, a a szívekben esze-
veszett mohóság és kíméletlen aranyéhség forrjon. De mindezt 
Jupiter elhatározása nélkül, a legfőbb istenség hozzájárulása híján 
még sem .. .» 

Cod. p. 282 
(initia p. 257) 

Valószínűleg kb.  115  verssor esett ki. 

60  s. .. és a csendes szerénység béke idején. 
Nem másra bízná a háborúkat, hanem maga vezetné, a győ-

zelmei nyomán régi dicsőséges sorsunk támadna fel újra. (it nem 
loo a zsáknkány ösztönözné,  I  a nem az esztelen pénzvágy késztetné 

arra, hogy mérhetetlen sok gondot vállaljon magára, hanem fegy-
vere becsületének szeretete. Latin polgárok vére nem, csupán az 
ellenségé öntözné kardját, s ez bizonyítaná, hogy legyőzhetetlen és 
ugyanakkor jámbor.» 

1o5 	E kívánságok nem hagytak kétséget, I ismeretes volt, hogy 
ki az, akit az egész birodalom óhajt: a nép és az atyák szeretete, 
s az előkelők minden gondolata egybehangzóan Aetiusra összpon-
tosult. Nem is haboztak kimondani ezt, nyíltan hangoztatták kíván-
ságukat. S amit a közvélemény és az általános bizalom, anélkül, 

110 hogy bárki befolyásolta volna, egyértelműen akart, I azt diktálta 
a sors is. 

E kívánságoknak kedvezett, és népszerűségén kívül mellette 
szólott a férfi közismert kiválósága és nagyszerű atyjának hírneve. 

eo A hiányzó részben arról lehetett szó, hogy az Ártás istennője elérte célját Enyó-
val: nagy háború keletkezett. E veszedelmek elhárítására a római polgárság  érdemei 
alapján Aetiust kívánja a hadsereg élére. A 98-104. sorok egy római polgár beszédének 
utolsó mondatait tartalmazzák, aki Aetius megválasztását javasolja. 
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Mert jeles szülőtől származott. Ám atyját, akinek az északon folyó 
öldöklő harcok vezetése s ezzel őt méltán megi llető tisztség jutott 
osztályrészül, egy álnok és kérés ürügyével magát leplező merénylő 
kardja döfte le.81  I ]élete vesztével halála szerzett neki dicső nevet. 
Ugyanígy a hazáért estek el egykor a bajnok Fabiusok82  és Decius,ó3  
akinek korai elmúlása elmúlhatatlan dicsőséget hozott, halálra-
azántságáért felejthetetlen tettének híre jutalmazza. Kiváló szár-
mazása tudatában I érdemes atyja nyomdokába lép nagyszerű 
tetteivel a hős .. . 

Kb.  4-5  verssor hiányzik 	 Cod. p. 281 
(fines p• 288) 

... Még alig tanulta meg felegyenesítve tartani fejét, alig tette 
meg első lépéseit, alig hagyta kicsiny talpa nyomát a hóban ,84 

amelyen eddig csak mászni tudott, kezei máris a dárda után nyúltak: 
a megfagyott esővízzel játszott, jégcsapokkal utánozta a dárda-
vetést, I és ütközeteket próbálgatott; már a gyermekjátékok közben 
a  leendő harcokhoz edződött, már akkor igazi dárdák kötötték le 
figyelmét. 

Nem sokkal később, midőn a szkíta kardok csapásai alatt 
nyögött a földkerekség, s az északi barbár népek fegyverei fenye-
gették a római hatalmat, ő vetett véget az ellenség dühöngésének, 
ő vált a gőgös I ellenféllel kötött szerződés zálogává." Innen datá-
lódik az a híven valóra váltott fogadalom, hogy mint hadvezér 
erélyesen tartja majd féken erős fegyvereivel azokat, akiket gyer-
mekkorában egy békekötés tuszaként szerelt le. Akkor neki volt 
köszönhető a háború befejeződése, pedig nem tudta még világosan, 
mi  is  a háború. 

Gyermek volt csak, s a vad geták máris megbámulták alakját, 
mozgását. I Királyuk88  maga is csodálta a fiú tiszteletet ébresztő 
szépségét s kiválóságát; csodálta szemeit, amelyek tehintete szinte 
séjttette jövőjét. Ajándékként gyermeknek való tegzeket viseltetett 
vele, és dicsérte, amint kezét lendítette, ahogy fegyvereit hordta. 
Ilyenkor nem is gondolt rá, hogy a gyermek közülünk, rómaiak 
közül való. Nem sejtette a király, mily nagy veszélyt idéz a barbár 
népekre azzal, hogy a leendő latin vezért fegyverforgatásra tanítja. 
Fiának szólítgatta, s inkább szerette volna édesgyermekének tekin- 

ei Merobaudes e helyéből és egy másik szükszavú forrásból azt szokták kiolvasni 
hogy Aetius atyja, Gaudentius a birodalom galliai csapatainak főparancsnokaként egy 
katonai zendülésnek esett áldozatul. 

62 Közismert a Fabius-nemzetség tagjainak Veii e llen indított háborúja, amely-
ben a felnőtt férfiak valamennyien életüket vesztették. 

63 A  római köztársaság korában három Decius is volt, aki önként vállalta a hősi 
halált a hazáért. 

6a Aetius szülővárosa, Durostorum (a mai Silistria) az enyhe mediterrán vidék 
lakói szemével nézve a hó és jég hazája. 

65 A nyugati birodalom 405-ben szövetségre látszik lépni Alarichhal, aki akkor 
Itália tőszomszédságában, Dalmácia és a Száva közelében tartózkodik harcias népével. 
Talán e szerződés alkalmával került hozzá túszként a gyermek Aetius. Vö. carm. IV 
42-46. 

66  Alarich, a nyugati gótok (a költő szóhasználatával sgeták*) királya. 
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teni, mint a béke zálogaként hozzá küldött túsznak. Ilyen vezető 
keze alatt eleinte lángoló örömmel töltötte gyermekéveit szilaj harci 
gyakorlatokkal .. . 

	

Cod. p,  471 	 Kb. 56 sor hiányzik. 

	

145 	... midőn az akkor hadviselésben még gyakorlatlan és a  I  fej- 
lett hadművészetben járatlan teuton ellenséget legyőzte latin fegy-
verek erejével. Abban az időben Róma virágkorát élte, és hatalmas 
erőforrásokkal rendelkezett, mégis vezérének 67  tíz hosszú esztendeig 
tartott a háború, egy egész évtizedet öregedve tért haza a harcokból. 

A mostani diadal több okból is dicsőségesebb: az ellenségek 
150 erősebbé váltak barbár földről jött nemzetségekke1; 68  I  a hadművé-

szetben egyenrangú ellenfelekké fejlődtek; a hős vezér harcos jobbja 
valamennyiüket egyszerre verte le, pedig táborerődök védték őket, 
s várakat kellett megvívni, amelyeket egykor a győztes emelt " 
Sáncok, csúcsos tornyok s a dombra hordott falak oltalmazták 

155  őket: I a természetadta védett helyet emberkéz tette még ellen-
állóbbá. Ama régi háborúban"  nem egyetlen zászlót követtek, 
szanaszétszórt csoportok rendezetlen csatározása folyt; ám idő 
múltával a barbárság táborai egyesültek, összefogott nyugat és 
kelet 7 1  

Pajzssor védi sáncként a keményen helytálló csapatot; hajít-
ják a dárdákat, fenyegetően sújtanak a karddal, pusztítanak a 

180  levegőben süvöltő nyilakkal. I E tömeg tettei nem nélkülözik a 
harci dicsőséget, legyenek bár szándékai még olyan dicstelenek; 
ám végül szerencsétlen sorsra juttatja őket az igaz ügyhöz szegődő 
hadiszerencse. . 

Egyik oldalt megközelíthetetlen csúcs, rajta meredek falak 
és harcosok állnak; másik oldalt a kiváló vezér, aki hadművé-
szettel kerekedik felül a háborúban. Katonái fenyegető csatakiál- 

165 tárok közepette egyesült erővel I készülnek a természetes erőd 
bevételére. 

Sorban hullnak le a vadon erdő fái: a lombtakaró eltűntével a 
források ámulva nézik a csi llagokat, s az erdei vadak rejtekei meg- 
pillantják a sosem látott eget. Tornyokat ácsolnak a fenyőből; ezek, 
a falak ostromára rendelve, tetejükkel az ellenséges kőpárkányokat 

u° fenyegetik. I Félelmetes utak épülnek, amelyeket erővel és kézzel ..  . 

" Caesarnak Gallia meghódításakor kelta törzsek me llett germánokkal is dolga 
akadt. Ezért beszélhet a költői nyelvhasználat itt tteutom ellenségról. 

A  költő arra a hatalmas változásra célozhat, amely a nyugati provinciák etni-
kai összetételében következett be az V. század derekáig, s amely szinte valamennyi terü-
leten a tbarbár» (elsősorban germán) elem túlsúlyához vezetett. 

" A római erődöket, amelyeket az ellenség elfoglalt, most Aetius visszaszerezte a 
birodalom számára. 

'° Caesar galliai hadjáratára utal vissza. 
71 Aetius korának galliai harcai idején voltak történelmi pillanatok, amikor való-

ban Galliának szinte minden lakója egyidejűleg fordult a római uralom ellen. Igy pl. 
a 435-437-es években a nyugati gótok, a burgundok és a provinciális lakosság legszéle-
sebb köreire kiterjedő bagauda mozgalmak egyaránt lekötötték Aetiust és alvezéreit. 
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Hiányzik kb. két verssor. Cod. p. 272 

. ,  égbe nyúló építményekkel szorongatja, és társait fenn a magas-
ban állítja őrhelyeikre. 

Egyetlen nap sem múlik már el harc nélkül, s fegyverben tölt-
tenek minden éjszakát. Ilyenkor az éji homályban láthatatlanul 
hozza a pusztulást a harci nyílvessző, I és a sötétben bizonytalanul, 
bár nem kétséges sorsrendelésből ontja a vért a halál. A derengő 
félhomályban végzet-szabta pályán repülnek az utat tévesztett 
fegyverek, s eltévedve is életeket oltanak ki. 

Az ütközetben legyőzött bűnösök nagy része most már, I meg-
késve bár, de felkínálja megadását, s amint ezt az ellenfél aprán-
ként elfogadja, úgy hagy fel további harccal fenyegetni. Egy másik 
rész tovább forgatja pártütő fegyvereit, ismét másik taglejtésekkel 
kér kegyelmet; vannak olyanok is, akik gyors futásba kezdenek. 
Végül a hosszú, fáradságos küzdelemmel megvívott falakat a győz-
tesek kezétől gyújtott lángok emésztik el, I s amit kívántak, a hősi 
katonahalál hírnevét elnyerték az utolsó összecsapások kegyetlen 
tusáiban elhulló csatavesztők.72  

De költeményünk forduljon most már a vérontás helyett a 
megbékélés felé. YTgyis mindig a háborúk zaja hangzik, mindig az 
ellenséget emlegetik; pedig dicsőséges az a béke, amelyet oly sok 
hadakozás árán nyertünk  el. I  A béke ad csak tartós boldogságot 
a világnak; uralma alatt az elemek jóindulatában is bízhatunk: 
a hullámokat Vulcanus73  tartja féken, az éjszakát az áldott fény 
váltja fel, s Phoebus napsugarai nem perzselik szikkadtra a termő-
földeket. A béke, amely a népeknek törvényeket adott, amely váro-
sokat alapított .. . 

Kb. 10 betű hiányzik. 

... lett úrrá Latiumon Quirinus háborúi után .. . 
Hiányzik a költemény vége. 

Krisztusról 
A  költemény Krisztus istenfiúsága, megváltó halála, a szentháromság 

s más keresztény dogmák retorikus fogalmazású vetülete. Versmértéke: 
hexameter. 

Isten valódi gyermeke, minden időknél idősebb, aki most 
születtél, pedig mindig voltál, már világra jöttöd előtt a világ 
alkotója s benne saját anyádé is. A csillagos égből küldött le a veled 
egyidős Atya, és úgy rendelte, hogy az ige termékenyítő magjaként 

szűzi öl lakója légy, esendő emberi testbe vezessen utad, s kis 
porhüvely hajlékában időzz te, akinek befogadására bármekkora 

xA  költő a 158-186. sorokban galliai felkelők, hihetőleg bagaudák erődjének 
ostromát részletezi, amely Aetius seregének győzelmével zárul. 

73 A  tűz istene nem engedi, hogy az ellentétes elem, a víz ereje rombolóvá nőjön. 
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tér sem lehet elég tágas hajlék. Te már a legelső napon láthattad 
mindazt, amit a világ létrehozásával magad alkottál, teremtőként 

10 teremtményedet, s mégsem érezted önmagadhoz méltatlannak  I  a 
mulandó lét kínzó  viszontagságait megízlelni, a halandó test lényed-
től idegen törvényének alávetni magad s emberré válni, csak hogy 
megláttasd az istent, s ne gátolja még sok századon át teremtője 
megismerésében a halandók lelkét botladozó tévelygés és a forgandó 
világ csalóka látása. 

15 	I  Szent elhivatottságodat érezte meg születésed előtt anyád, 
ennek előérzete riasztotta meg a nyájakat, ezt jelezte a mágusok-
nak, akik nyugtalan szemekkel kémlelték az eget, az új csi llag fel-
tűnte, s fényét követve rád is találtak. 

20 	Te oldozod fel a bűnös sziveket; I te vezeted vissza  az  elszállt 
lelket a kiszenvedett testekbe, s ezekbe parancsodra  visszatér  az 
élet. Vállalt hivatásod útján járva leszállsz az elhúnytak közé, és 
megjárod a halál sötét birodalmát, ha halhatatlan vagy is. Egyedül 
a te számodra nem jelentette a születés a kezdetet s a véget a halál; 

25  ennek éje elszállt, I te megtértél az égbe atyádhoz, és örök rendelés 
szerint megváltottad a  világot  a bűnök mételyétől. 

Te önmagadban, az atyaisten lényének osztályostársaként  s 
mint szentlélek mindannyiszor egy vagy, három néven egyetlen 
isten. Ki hinné rólad, aki képes voltál a holtat is feltámasztani, hogy 
magad másként szenvedhettél volna halált, mint mindenek meg-
váltójaként ? 

Bevezette,  fordította  és  magyarázattal ellátta 
OLAJOS  TERÉzIA 
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A cikk, amelynek két korrekturaive itt + . 11, az alábbi kötetben jelenik meg:  

PAULY'S RBALSNCYCLt)PADIB D1 R CLASSISLHh:N ALRSRTUUSi1ISSKNSCHAFT. N]SUS BIARBEI-

TUNG BBGONf>ZBN TON G.'ISSO IA. Suppluaentbamd XII, Stuttgart 197o (?)  .  

_LULL 	 li 	 VUü Iü6111C111 AA  1.1.t'&G1 "L1 ü1U U~ luü títi" 
50 in Umschil:ig geheftete Mehrdrucke zu vorfertigen.  

Szeged,9.5.1969.  

6 461 Olajos: Merobaudes  

S. 1039 zum Art Merobaudes 3): 
Was wir heute über das Leben des Merobaudes, 

Hofdichters des Aetius sagen künnen, enthalt 
nicht wenig Hypothetisches. Jedenfalls ist aber 
dieses Material bedeutend reichhaltiger als die  
biagraphische Einleitung, die wir im 1931 er-  
schienenen Artikel von Lenz lesen. Der `Tame  
(vennutlich aus keltisch-germaníschem niaru-  
,clarus` und germanischem baudis ,Gebiete.r` zu- 
sammengesetzt, E. F ö  r  s t e m a n n Altdeutsches 
Namenbuch I [1900] 249ff. 1099ff.), weist viel- 
leícht auf germanische Urahnen bin (der gleich-
namige Konsul der J. 377. 383. 388 war ein rümi-  
scher Heerführer frankischer Herkunft, E n B  - 
1  i  n o. Bd. XV S. 1038). Das GentilicVm Flavius 
ist in 'der Spatkaiserzeit eher eine Rangbezeich- 
nung als ein Personenname in engerem Sinne des 
Wortes (vgl. A. M ó c s  y  Aktc d. IV. internat. 
Kongr. f. gr. u. lat. Epigraphik, Wien 1962 
[1964] 257--263). Die Heimat des Schriftstellers 
war Baetica (Sidon. carm.lX 297), darin vielleícht 
die Stadt Hispalis, wenn er seine ausgezeichnete 
literarisehe Bitching der in Sevilla bis ins 7. Jhdt. 
blühenden lateinischen Sehulung verdankte. Er 
kam nach der Kaiserstadt Ravenna. (Sidon. carm. 
IX 298). Als dann Aetius  mit seinen Rivalen 
Bonifatius (J. 432)  und  dessen Schwiegersohn 
Sehastianus (J. 433) urn das Oberkommando des 
Reichsheeres rang, schloB er sich dem erst- 
genannten an (vgl. Sidon. carm. IX 279ff.). Den 
ersten Konsulat des Aetius im J. 432 feierte 
er vermutlich in einem Gedicht (paneg. I frg. 
II A 2), das auch den Kaisern gehuldigt zu haben 
scheint (H. Dessau  zu ILS 2950, 20f.). Er 
kampfte in den Alpen (CIL VI 1724, 20f.), wie 
E. A. Thompson  (Journ. Rom. Stud. XLVI 
[1956] 73) vermutet, gegen die dortigen Ba• 
gauden. Wegen seiner schriftstellerischen und 
militarischen Verdienste wurde er Senator, vir 
spectabilis, comes sacri consistorii, und die Stadt 
Rom errichtete 435 mit Einwilligung der beiden 
Kaiser seine eherne Statue am Forum Traiani 
(CIL VI 171.1, Hydat. citron. 128, Merob. paneg. 1 
frg. II A 1=3). Der oströmische Kaiser erhob 
ihn wegen seines oben erwahnten Lobgedichtes 
ad honoris maximi nomen, was man mit Fr. 
Vollmer  (Mon. Germ. A. A. XIV p. 9) eher 
auf deli( Patriziat als auf denstonsulat deuten 
mag (paneg. I frg. II A 3-5ym. der Liste der 
ordentlichen Konsuln (W. L l e b e n a m Fasti 
consulares, 1909, und A. De g r a s s  i  I fast con- 
solari, 1952) finden wir namlich Merobaudes 
nicht, und die Ernennung von consoles suffecti 
kam in der Spatkaiserzeit allmii.hlic3l aus der 
Mode (vgl. Th. M o m m s  e n  RStR II 1 [1887] 
S. 93). Im Mittelalter kannte man noc.h eine 
fromme Sehenkung, die nachher vom Franken- 
könig Chlodwig bestatigt wurde: ein Patricius 
namens Merobaudus gab dem Kloster in der Ort- 
schaft Mantaniacum einige Grundstücke; viel- 
leicht handelt es sich um unsern M., der in der 
Nalie von Troyes Güter besitzen konnte (F. L o t 
Rev. Beige de Philol. et d'Hist. 1938, 906-911). 
Den Prosapanegyrícus (paneg. I) des M. bringt 
man heute gewöhnlich mit dem 2. Konsulat 
(J. 437) des Aetius in Zusammenhang, diese Da- 
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tierung ist aber keineswegs sieher; eine etwas 
spatere Entstehungszeit kann ebensogut ange- 
nommen werden. Vor der Abfassung dieser Lob- 
rede (frg. II A 22, II B 7) besuchte M. die Balkan- 
halbinsel: er war in Thracia und Salona. DaB er 
die in Byzanz am 29. Oktober 437 gehaltene 
Hochzeit von Kaiser Valentinianus III. und  Licinia 
Eudoxia (O. See c k o. Bd. VI S. 925) und die 
Geburt ihrer ersten Tochter Eudocia in einem 
Gedicht gefeiert babe, ist eine unsichere Ver- 
mutung von J. B. Bury (Hist. of the Later 
Rom. Empire I [1923] 251). Carmen II (v. 11 
-14) spielt auf Eudoxias Ernennung zur Augusta 
(6. August 439, S e e c k o. Bd. VI S. 925) an 
und besingt wahrscheinlich wie Carmen I die. 
Taufe der kleinen Eudocia, der erstgeborenen 
Tochter des 'kaiserlichen Paares (V o l l m e r, 
Lenz und andere Forscher denken hier aller- 
dings eher an die zweite Kaisertochter Placidia). 
Carmen 1V feiert den ersten Geburtstag des Gau- 
dentius, des zweiten Sühnchens von Aetius, der 
nach seinen jahrelangen Kriegen in Gallieu und 
nach der Zurückwerfung der Wandalen aus Brut- 
tium und Sizilien (Mon. Germ. A. A. IX 477f. 
660. XI 23. XII 15. Sidon. carm. VII 295-311. 
M i g n e PL LIV 606, vgl. Nov. Valent. 1 2, IX) 
im Winter 440/441 ru.hig in Rom verweilen 
konnte (Merob. carm. IV 11-13, 32). 443 über- 
nimmt M. von seinem Schwiegervater Asturius 
(cos. 449) das Oberkommando in der Tarraconen- 
sis; diese Provinz ist damals die einzige in Hispa- 
nien, die von den Sueben noch nicht überflutett  
wurde (vgl. Hydat. 114. 119. 121. 123. Isidor. 
hist. Goth. 85-86. Fredegar II 51). Der neue 
magister utriusque militiae bricht den Wider- 
stand der aufst;indischen Bagauden in der Stadt 
Aracelli (vgl. J. S u n d w a ll Weström. Studien 
[1915] 36, 106. E. Stein-J. Palanque 
Hist. du Bas-Empire I [1959] 330. A. II. M. 

ones The Later Rom, Empire [1964] I 192. 
III 36). Dann ruft Ilin aber, dank den Intrigen 
seiner Neider, eine kaiserliche Verordnung von 
dem wiehtigen militarischen Posten wieder zu- 
rack (Hydat. 128, vgl. 125). V. S i r a g o Galla 
Placidia (1961) 384-386 glaubt, daB die immer 
gegen Aetius arbeitende Hofpartei von Galla 
Placidia die Abberufung des Vertrauten des 
Generalissimus erwirkt habe. Der nach dem 
Wandalenfrieden von 442 (Prosper chron. 1347. 
Cassiod. chron. a. 442) gesehriebene hexametri- 
sche Panegyricus (vgl. Merob. paneg. II 27-29) 
feierte den 3. Konsulat des Aetius im J. 446. 
Das Lobgedieht (8ff. 144ff.) spricht viel von 
Aetius' Kriegen gegen die aufstandischen Pro- 
vinzialen in Gallien. F. Lot (Rev. Beige de 
Philol. et d'Hist. 1938, 910) vermutet, daB M. an 
dicsen Kampfen gegen die Bagauden vielleicht 
auch persi;nlich teilgenommen hatte. Als Sidonius 
(carm. IX 277f. 296-301) in den 460er Jahren 
den M. erwahnt, erscheint er schon als Mitglied 
einer untergegangenen Dichtergeneration. Die  
Wörter /earimiva und Flavius Merobaudes ora- 
tor in CIL VI 31983 maohen es höchst wahr- 
scheinlieh, dall die zerbrochene Mannortafel 
nichts anderes ist als der Grabstein des Schrift- 
stellers. Wenn das letzte Distichon des Grab- 
gedichtes von F. B u e c h e l e r richtig erganzt 
wurde, so starb M. spater als seine Frau. Nach 
anderen unsicheren Konjekturen von Buecheler 
hatte M. auch den Verlust von Kindern betrauert. 
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Lenz (o. Bd. XV 1041) folgte in der Inter-
pretation von Merob. earm. 15-16 der Autorittt 
von Fr. Vol   I  mer (Mon. Germ. A. A. XIV 
(1905) 3). Vollmers Auslegung ist aber hier 
kaum richtig; am besten sieht man dac bei der 
Erklárung von v. 8, wo Vollmer den novus ezul 
mit dem Usurpator Iohannes (423-425) identi-
flzie en will, obwohl diesor weder novus noeh 
exu i genannt werdcn konnte: er wurde im J. 425, 
also 15 Jahre früher gestürzt und dann hin-
gerichtet, nicht aher exiliert (S e e c k o. Bd. IX 
S. 1746). Viel wahrscheinlicher ist es (vgl. C. Fr. 
Hein r i c h i u s Rhein. Mus. II [1843] 532. 
J. B. Bury Journ. Rom. Stud. IX [ 1919] 7f. 
V. Sirago Galla Placidia [1961] 315. S. I. 
0 o s t Class. Philol. IX [1965] 4-7), dali M. in 
den angeführten Zeilen einige Wandgemálde oder 
Mosaikbilder des Speisesaals des Kaiserpalastes 
zu Ravenna beschrieben hat (5-7 das kaiserliche 
Ehepaar; 7-8 Valentinian ale vertriebener 
Thronerbe vor dem oströmischen Kaiser; 11-12 
Valentinian mit seiner Mutter Galla Placidia; 
13-14 der Kaiser mit seiner Schwester lusta 
Grata Honoria). Der Diehtor fiigte hie und da 
seine Reflezionen an die Beschreibung der ein-
zelnen Szenen an (9-10 Valentinian wandte sick 
nicht umsonst an Theodosius II., mit seiner Hilfe 
gewann er den Thron zurück und erhielt auch 
die Hand der Kaisertochter Eudozia; 15-16 Hin-
weis auf die etwaige Heirat von Lusta Grata 
Honoria). 

Zwischen der im J. 1949 verölfenntliehten In-
schrift der Statue des Aetius (Ann. EpigrnNr. 30, 
54) und den Werken des M. sind viele Uberein 
stimmungen zu beobachten, die die Propaganda 
der Parteigünger des Aetius gut beleuchten (vgl. 
Th. O l a j o  s  A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei 1966, 149-152, unga-
risch  mit deutschempesumé). 

 [Therese Olajos.] 
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Die Redaktion crsucht die Herren Mit-
arbeiter urn gefállige umgehende Erledi-
gang der Korrektur und  urn Rücksendung 
derselben an Herrn 

Prof. Dr. Dr . h. c. Konrat Ziegler 

® GOTTINGEN 
Herzberger Landstraile 70 

Hej  der Korrektor wird um tunlichste Be- 
r6cksichtigung der flir dio EuBere Form der 
Zitate usw. autgestellten Normen gebetea. 
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Thérése OLAJOS:  

L'inscription de la statue d'Aétius 

et 'erobaudes 

V  

  

Voici 1'inscription gravée sur le socle de la status 

d'Aétius l  ,qui nous est parvenue avec la perte de deux ou trois 

lignes du commencement: 

[nel c non et magistro militum per Gallias, nups dudum  

[ob] iuratas be llo pace victorias Rompno imyerio  

reddidit, magistro utriusq(ue) militise et secundo  

consuli ordinario atq(ue) putricio, semper rei publicae  

{i] ripenso omnibusq(ue) donis militprib(us) ornato. Huic  

\senatus  populusq(ue) Romanus ob Italiae securitatem,  

[]uam  procul domitis gentib(us) peremtisque  

N urgundionib(us) et Gotis oppressis vincendo praestitCit,  

[ijussu principum d(ominorum)n(ostrorum) Theodosi et  
FlacidCi Valenti —]   

Nien

i--~ 
 p(erpetuorum) Aug(ustorum) in Atrio Libertat[is, ~  

quam L  1  
[. ,  rens 2  erigit, dilatat et tu [et' ur aelue, st[ 	~ 3  
am 	conlocavit•-m Corjum probo, opum refugo, delato—  
rum et hostium inimicissimo, vindici Iibertatis,  

pudoris ultorti),  

Les mots ob iumrtas bello pace victories sont ainsi interprétés  
4  

par A. 1/artoli , le premier e ] iteur et comrnentateur de l' inscription: 
 

"Forselquelllespressione potrebbe dire genericamente: per le vitto—  

rie che Ezio in pace si era pipromesso di riportare in guerra. Ma  

sarebbe affermazione superflua:tutti i condottieri prima di comin—  

cia re une guerra si ripromettono di vincerla. 	probabile che l'ob  

iuratas victories silriferisca a qualche atto concreto, che noi  

ignoramou. Tandisque 
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Tendisque A. Degrassi 5  qui, en rééditant le texte, a complété 

le commentaire historique et, avant tout, a corrigé la datation 

faussement établie par bartoli, déclare au contraire:" Ma forse  

quella frase non vuol dire altro che Aezio in tempo di pace e  

in tempo di guerra aveva assicurato di vincere i nemiQi".  

Barton  n'a pas vu que c'est en sa faveu-- --et Degras— 

si. ignorait que c' est tontre lui --qu'un passage de I, erobaudes 

semble témoigner. Merobaudes, poéte de la cour d'Aétius, dans son  

panégyrique écrit á 1'occasion. du troisiéme consulat de son pro— 

tecteur, voque les traits du portrait officiel contemporain du 

généralissime ddla méme maniére come  l ' avait fait quelques an~ 

nées auparavant le réda.,cteur de 1'inscription élogieuse. Aétius 

encore enfant fut donné en otage á Alaric, roi des Visigoths 6 ,  

et o' est ainsi que le souverain barba.re renonce á ses plans be lli— 

queux et acco4de la paix á Rome; voici ce qu'  en écrit i, iérobr udes  

(Panég. 11127-134):  

1Jec mora, cum Scythicis succumberet ensibus orbis  

telaque Tarpeias premerent Arctoa secures,  

hostilem fregit rabiem pignusque suberbi  

foederis et mundi , ,tetium fuit (hinc modo voti  

rata fides, validis quod dux premat 	armis  

edomuit quos pace puer) bellumque repressit 

ign, rus.,  quid bells forent. Stupuere f ero ces  

in tenero Lam membra Setae...  

La phrase a  jout ée entre parentlte peut étre interprét ée ainsi: 
 

Aétius jurn (voti) qu'aprés avoir enfant (puer) obtenu la paix  

(racef bellunaue repressit)  come otage livré (pi;nus  ... foederis,  

pour l'Empire (mundi),une fois adulte et soldat ( d ux... impiFer)  
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it contraindrait les Visigoths a 1 obéissance par les armes vali- 

dis... rremat  ....armis), en lavant de cette maniere 1'affront  

infligé par le traité orgueilleux (su ~ erbi foederis)  qu'Alaric  

avait imposé á Rome en détresse (Scythicis succumberet ensibus  ar- 
,  

bis;. Il est plus oue vraisemblable clue l'expression iuratae victo—  

' 	riae de l'inscription équivaut au mot votum, employé -) D r le pané- 

gyriste se rapportant a le victoire qu'Aétius, parvenu a l ' age  

adulte, remportera les armes a la main. Le réalisatier du voeu  

(voti rata fides)  fait á l'occűsion de la paix déshonorahta (pace) 

c'est la victoire sur les Visigoths qui s'étaient entretemps  instal 

lés en Gaule;les victoriae iuratae  amenent done l'Empire a rétablir  

son protedtorat sur les provinces t ;auloises (Romano imperio reddi-

dit). 	 . 

Nous ignorans ce ^{ue la propagande contemporaine, Aétius  

lui—.meme ou sas partisans pouvoient dire concretement sur la forme  

et les circorstances de ce voeu. De mérne , nous ignorons, si les  

traditions Litt éraires ont contribué ou non a l' enjolivemzent du user—

ment d'rlétius", 	—nous ?ensons lar exemple au c41ébre sere nt d'Han- 

niba l contra Rome 7  (Hannibal, de mérne qu'Aétius, encore enfant,  

l'occasior_ ale in paix humiliante impose á la génération de son  

pre, fit voeu de lutte contre les ennemis). idais quelles qua soient  

les  questions qui restent sans i'éponses précises, un fait farait 

presque certain: 	Rome vers les années 440 1 ~ histoire du serment 
d' Aétius de lutter contre les Visigoths chez lesquels enfant, it 

 

avait passé trois ans comme otage d'un traité de paix, de- it étre  

connue de tou3. C) est le fait qui puisse motiver que l'inscription 

laudative, tout comme le poéme du panógyriste ne fait qu'une brieve 
s 

allusion au fameuxlrement, puisque le lecteur contemporain davait 

~ 



— 4—  

bien connaitre les détails de l'histoire.  

Du reste, en parlant d'Aétius, l'inscription  

ólogieuse et la poésie de ~erobaudes prsentent aussi d'adires  

concordances matérielles et rnéme phraséologiques. A titre  

d'exemple, nous allons citar quellues cas (1ui prouvent le bien-

fondé de notre procédé ci—dessus, oú nous avons éclair4 p ar un  

passage de Mero; udes le sons 	autrernent tout a fait obscure-- 

de la deusieme ligne de l'inscription. Le po ete (Panég. II 98)  

fait dire á un citoyen romain qu'il fput choisir Aétius pour  

chef, parte qu'avec lui te  ut ira Bien :regnerc ,_.latidus sub :o2v  

tee odor. C'est á quoi s'accorde is louange pudoris ultori  

de la fin de l'inscription. sous les éditeurs de blerobaudes  

complétent les vers 9—lo du panég. I frg. I A de cette fayon:  

méme les juges les plus s °véres ne trouveront rien de blárnable  

Bans les moeurs d' .'; étius (veniant  ... severi iudic[es morumj)  

c'est dans ce méme sens quo va le caractéristique morum probo  

de in  ligne 12 de 1 ' inscrip tion. ( Lous liBons dans le panég.  

II 90 qu'une"déesse ma  Lfaisante" veut bouleverser l'ordre pai-

sible  dont Aétius est le gardien;c'est a cette occasion que  

 

aioru] m mores ... fugabor'. )  la rnéchant  e d  éesse proclane :  

 

L' inscript ion fait l'éloge d'Aétius, home int égre  

(opum refuzo).  Et ce caractére plein de frugalité et exernpte  

de toute avarice se présente á maints endroits aussi chez e-

roba udes. Selon le paneg. If loo ce n' est point le désir du  

pillage (auri  ... means cupido),  qui conduit Aétius, le chef  

d' armée. Et d' ap rés le paneg. I frg. I A 15-2o, "le Bernier des 
 

Rornains" est tout 	fait désintkressé, simple jusqu' 1'austé- 



rité. wand la diva nocens veut renverser á Rome l'ordre re-

présenté par le personnage d'Aétius, alors ---selon le poéte 

(paneg. II 96) --- elle veut que saevi de.mens furor aestuet  

auri. 

Les lignes 4 et 5 de l'inscription du socle in-

sistent  sur le fa it que  is statue fut érigée en l'honneur d'Aé-

tius, home  semper rei publicae inpenso. Nous retrouvons la mérne 

idée chez Merobaudes sous cette forme:il n'y a presqu'aucun 

jour,ni aucune heure oú le généralissime ne se consaere a  la 

cause publique et avant tout á is direction de l'armée (paneg. 

I frg. I A 13-15,cf. fr$. I B 2-9). 

Selon les lignes 7-9  de l'inscription, l'Italie, 

is coeur de 1'Empire doit sa placide s6curité(securit?tem) a 

ce qu'Aótius avait remporté par ses srrnes toute une séiie de 

victoires sur différents peuples. Cette m eme idée se présente 
sous une forme poétique bien expressive au evsí chew Lierobaudes 

(paneg. I142-43:hanc tot bella_ Tibi requiem, Romane, dederunt: 

Pax armis accita venit ;cf. 1,aneg. II 189). 

• 
• 



6  

1. 	L
J année épigraphique 1950, Los 3o et 54. L'inscri:tion 

fut découverte derriere la Curie de r{ome;la statue 

fut dressée dans l'Atrium Libertatis.  

2. .  Supplément de -6Grtoli:quG;riale bene m] rens et ceiui 

de Degras :i:quam Lin~enio suo ~ 	-ens,  

3. Bartoli:  st Pui a:n;Degras 3i: st[atua m aeru' am.  

4. Atti della PontificiG Accademia Roman- di Archeologia 

(Serie III. )Rendiconti, vol. XXII.1946-7 [1948~  p. 27o.  

5. Bulletino della Commissione Archeologica Comunale in  

Rom? , vo 1 4XXII. 1946--8 [1949] 2. 36. 

6,- 	Greg. T.ur. hist. Fr. II 8;::erob. carm. IV 42-6;cf. Zosie:. 

V 36,1. 

7. 	Polyb..Il 	11;Corn. Nepos harm. 2; Liv. XXI 2;11,ppizn. 
 

VII (Ha nnib .) 3. 

A 



Prud. Ferist. 10,324" natu,ra simplex pullet uniús "; ! poth.30 "in 
triplicem nemen radiasse deum figuram"IJoh.10,30" ego et•pater 
uhum sumus" 	28Prud.Cath. 5,163"nomiaq triplici"Drac. d.l.d.1, 
563"triplex deus omnis et unus" Elp.70 quaé gemit cum patre et 
triplex in laude" 	29 Elp.103 "quid Cunctis" 29-30 Elp.15 

.  "quid. enim, tibi defu r-unquam/aut patri plus esse pofest "Prud. 
Cath. 3,184-185"sufficiat serrel ob hominem plasma del potuisse 
morc"  .  30 Elp.119-120 "ut vítam reddere posse , vicisti culpas 
meritae pro crimine carnis"; 123"m rtem pro morte pati" 
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25 az égbe és az atyához térsz meg, s az örökké való 
 

isten akarata szerint ujra megváltod a világot a bün-
tól.Te önmagadban, atyádnak másaként és makulátlan  
szent lélekként, annyi al'kbaai egy azon személy, s  

hármas néven is egyetlen isten, ha csak nem mindenki- 

30 ért szenvedted el a halúit, ugyan ki hinné el, hogy  
másként meghalhattál,Te, agi életre tudod kelteni a  

holtat.  

Prud.Cath. 11,56 "honore partus crescere" 15-16Prud.Cath.11,81 _ 
"aderat haec brutum pecus";11,70-71"Te,ante vascentem, Puer 
dura et barbara" 16 Iucr.1,15 pecudes persultat pabula laeta" 
i~ud.Cath. 5,9-10  "ne nesciret homo spem sibi luminis, in ChSir ' 

ti solido corpore cond,itarr_" 1/ Lucr. 5,514"micant aeterni si-
dera mundi";5,693"cwelu.m lumine lustrar:s" ;5,1213-14"solliCl.t1.  
motus hunc possin -t ferre laborom" 18Clc.ud.  jv  n. rrob. 1,146  
"Et magnos proferrent sidora partul" 	Cath..12,53-56 "cla-  
ramque signabat via.m/ exin sequuntur perciti... /qua stell . s,  
sulcurc traYerat"' 12;61"videre quod postquam magai" 18_Sedul.  
2,98 "servantaa luminc, caelo fixa magA sidusque micans rega?~ 

secúti" 19 Verg. Aen. 6,713-14"animae quibus áttc,ra  fato/cor- 
pore debenlur";6,730-31"ignem est ollis vigor et caelestis ori-  
go/ seminibus quantum non noxia corpora tardent" Claud.d.s.4  
impia qui nostrae domuisti crimina vitae" L1p.32 "perget iis cap-  
ttvit pectora poenis" 20 Iior. sat. 1,6,93-94"nam si nat:zra  
iuberet/acer bis annis e.evum rerneare pers.ctum''' E• 1r.110-112  
"extinctas animas et corpora functa reducis 	c

• a

zclem legesque  
pias" 21Elp.8 "obitus remeare suos 21-22  Elp.149"mu?zera vitae"  
21-23 Claud.d.s.17-18" ut nos subril,,es leto r^ortemque fugares  
morte tua" Prud. Cath. 5,200"ad sui:eros remeare deum" Drac,d.a.  
d. 2,547-48 és 1,418 "ut lam remearet ad aurae/aetherins"". ec  
lucem remeare putati terrena propago" 21-22 'r'rd.Ca,th.4,73  
"sic nos muneribus tuis refecti" 22 ev.`1'ris t.  
Llp . 91 "ruptisque latebris" I'rud ..isyc>1. 92 "manes p^" ^7Je/cla-  
udere Averno" 25-Lucr. 3,869"cnotalem vitam  mos  cum _..._nortalis  
ademit" Elp. 75-76 "quern nil ante fuit  nec  enim  extat  origo cre-  
antis/ principii"76"nusci ,qui" Drac, d.l.d.2,525-26"Cnristo  

nec fuit initium nasci nec .finis obisse" 24Lc.ctant.  >>e  Ave 179  
"aeternam vitG,m mortis adepta bono" 	4,8"expers  

carensque fine"; 11,45- 48"ut excitato corpore / mortis  -  
catenam fra.nEp ret/ hominemque I:ortaret  i=atri  25Cle,ud. d.s.18  
;!Glox aetherias evectus in aü:`as " :'. ~1p.137 (iregilu!nque -^er8a:.1e"  
l,ucr  •  1, 8O1"ordiie mutato" ,' Claud. d.s .l9"purgac aL ~  rep etens  
laetum tellure parenter ": _hoen .10"sa,eva ne huraani patitur  
cont ag ía mundl" l;ucr.3  ,  345 " i.lutua vitalis discunt ccnt.^gic. mo- 

. tus "'3 473."penetrc,nt in earn coí°1tgg1a r::orbi" Paulinus 1101. 6 170  
223 "contagia noxia vita,c ".E1.n.121 y)er tot contagia purus";141  
"ferro adempto" Claud.phoc:n 10 "caev` nec 'I,:uma,ni po titur con- 
tagia mundi" 27 ~rac . . . d.2,68 iet 

 

 censers cum IJatre manens  
et spiritus,unus tr}nn, mente deus, dean auctor, tenporis ex-  
pers" ;105 "spiritus iIImensus ". 1:'rud , 	 r1. 704 "ILx comes est isist'  

ti" 	Claud. VI.I:on.424"pa.tric comitem" 	27-28 rrud. Psych. ' - ,  
"unum namque deum colimus de nomir.e  -  trino non Ia,men et colum  
qui to deus ex i'atre ,Christe ;Cath,5, 163 "regau' continuat 
numine triplici"; Contra ;ymn

^
2,239"cuin tam subotantia sim 

 
Ple1 
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25 in caelum patremque redis rursusque perenni 

ordine purgatis adimis contagia terris; 
tu solus patrisque comes, tu spiritus insons 
et totiens unus triplicique in nomine s ~mplex:-- 
quid nisi pro cunctis , aliud quis credere possit 

30 te potuisse mori, poteras qui reddere vitam? 

25  
V 171hcoelum ad patrem scandis 27 PC insons; BirtIdera vagy  
iáéin  es; Vollmer: i:.gens 29 F:Qüis nisi; Claverius :.qui nisi &i -raes  
praestares aliud; Hirt:Quis nisi pro cunctis, aliter quis 
Scaliger ugy v61i, hogy sok hiányzik ; Barth 44pi% ' %'  
parenthesist használ(aliud-possit) 

tumuere sinus, qui non spat:i.is terrac" 5 Drac..d.l.d.2,89 
"verbo fetante marito virgineos intrasse sinus "/Arator 2,73/  
Prud. Cath. 11,28"Permansit in 1'atris sinu";Claud. iV.Hon. 
36"In "sacros cecidere sinus";In Ruf. 2,68maternos undere  
sinus" 	5-6Claud,d.s.15-16" parvos confluxit in artus/  
quin et mancipii nomen nexusque subisti" 	5-7Drac.d.l.d. 
2,89-94 6-7Elp. 113"sedes pias";Lucr.5,14n 147"Illud non 
est ut possis credere sedes/ esse deura sanctas in mundi 
partibus ullis". 	7 Claud,d.s.14-15 "et qui non spatiis 
terrae , non aequoris unda nec capitur caelo, parvos confluxit 
in artus"; Claud.iiupt.Fion2 " nec caperet tantos hospita terra  

deos"; Drac.d.l.d.2,599-600 ;5-10 Claud. Phoen. 51"natales  
habiture vices" 7-10 Prud. Cath. 5,1-2"Inventor rutili du 
dux boni luminis, qui certi vicibus tempora dividis" 9  
Claud. pan.l'rob. 1,130"Dic ,maxinie rerum";In Eutr.1,3 (~  

"diva  potens" ;d.s.l "Christe potens rerum"Elp.66"expletum 
est pietatis opus" ;51 "atque opifex rerum" Claud. pan. 
Theod. . praef . 70"princeps rerum" ; `In Ruf. 1,11 "Ille pater  
rerr..m, qui  - saecula dividit a.stris" 	9 -1~ ~lp. 5"fides/con- 
servant  elemtinta cices ";22

~ E 

 Dignatus utrasque ostentare vices"  
Prud.Cath.11,32,45 "dignatus orbem viseret""mortale  

corpus induit" 10 Claud. laus nerc. 25"sentire latebras" 
d.s.5-6"passus corporea mundurn vestire figura/v; ar ique  
palam populos hominumque ft,teri" Drac. d.l.d.2,94 'pa,ssus  
...quaecumque cubit diversi temporis aetas" Aug.De trin.13,10  

"Itane defuit deo modus aliúd quo liberaret homines•a 	. 

miseria mortalitatis huius,ut unigenitum filium deum sibi 
coaeternum nominem fieri vellet, induendo humanam.animam 
et carnem mortalemque factum mortem perpeti 11 Claud.d.s. 
10-14;E1p.122"hominYs perferre dolores";Drac.d.l.d. 2,108 
"mortalia dura subivit, ut posset monstrare deurn";2,107-110 
Prud.Cath.12,83-84 "homo ex Tonantis spiritu/idecnque sub 
membra Deus" 12...Prud.Cath.3,118"lubricus error" Vd.Tert.  
Da 

 
bapt.1,1 	12Prud.Cath.11,108"mundi, ruentis solverit" 

14Claud. d.s.6 "mortalia corda"Lucr. 5,243"haec eadea  
fene  mortalia cernimus esse" Verg,A.en. 3,56"morta1ia pec- 
tora" 	15 Claud.d.s.10  •  "auctoren paritura suLUá" Iielp  
de Jesu bénef. 72"auctorem peperisse suum" Drac.d.l.d. 
400$ 1,4 "auctorem confessa suum"(2,212);Claud.rhoen. 40 
"conscius aevi" Elp.64-65 !'nescia fetus/partuque pudico" 
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Isten igazfia ,minden időknél idősebb,  aki most születtél,  
s aki mindig voltál, már világra jöttöd előtt a fény vi-

lágának alkotója s anyádnak szülője; akit a csillagokból 
 

küldött a Veled egyidős atya, és ugy rendelte, hogy az 
 

isteni ige termékenyitő magvába őmölve  
5 a szüzi öl lakója légy, ós a szűk test utjait járd be, 

 

s cseppnyi helyen időzz,Te,akit valójában semmi hely sem 
 

képes magába fogadni; Te már az első pillantással láttad,  
amit csak a világ létrejöttekor meg;alkottál egykoron;  
Magad vagy a teremtő s Önmagad teremtménye egyben, midőn 

 

10 004A méltóztattál méltatlan forgandósógát megizlelni  
a mulandó emberi életnek, ós ennek a testnek lényedtől kü-

lönböző törvényeit elviselni, s emberi alakot ölteni,hogy  
megmutathasd az istent, s hogy a botladozó tévelygés és  
e változó  világról szerzett, oly sokáig csalóka tapasz- 

15 talat ne tartsa tudatlanságban a halandó lelkeket annyi  

hosszu évszázadon át saját teremtőjük felől.  
Gyermekének születését váró anyád s a riadtan remegő jószá- 

gok Téged éreztek meg;' nyugtalan tekintetükkel az uj fénye- 

ket vizsgálgatva, előbb az égen -ismerték fel a Te eljövete- 

ledet, s aztán .e ragyogó csillagót `követve meg is találtak 
ét CL,tt : L-c ~ r.! 

20 Téged: a lndguouki-Ailinös sziveket, és Te vezeted vissza az  
elszállt lelkeket a kiszenvedett testekbe, s parancsodra visz- 

. 
szatér az élet. Te,vállalt feladatod betartva, sírba szállsz,  

s a-halál sötét titku utjaitbjárod be, halhatatlan létedre:  
egyedül Számodra nem volt a születés :kezdet, és vég:a halál,  
hanem a halál éjéből feltámadva '  

hausere"; Drac.d.l.d.2,213" auctorem confessa suu ►n" ;JUvencus  
1,35 "caeli, terraeque vitaeque/lucis vitaequV reQertor";l'rud.  

Cath. 11,3 -4" Christus ne terris naseitum, qui lucis auget tra - 

mitem"; Claud.De saly."redeuntis conditor aevi";  
carm.ó, 12" 	";frud. Cath. 4,9''rerum conditor et re- 
^ertor orbis"; Joh.1,4" in ipso vita erat, et vita erat  l,~x 
°homínum";Joh.3,5"in ipso vita erat, et vita erat lux"  
3Claud.d.s.2"quem fudit ab alta mente pater";C1a.ud.IV Hon.299  
"auctorempare re1  •sibji"•  Claud  ~d, ..,  s. i1 0" maver.   .. . 

.auctorem paritura 
mum" ;Claud 	lu: 71iri c.71,3N 	 tiÚ 	

CÚL iv 
 

 "  

Prud. Cath. 11,15" parens et eXpers coniugis" 34.  Prud. Oath.  
4,15"a Christo simul et iarente missus";8;58"nec munus genitor  
is aequat" 4 Drac.d.l.d.2,61"semine quem verbo conceptum corde  
'ferebas";Azith.766 5" verbum pro semine sumpsit";Claud. d.s.2-3  
"vox summi sensuque dei, quern fudit ab alta mente pater" ;Prud.  
Oath. 11,18"sit ortus et Verbo editus" 4-5_ Claud.d.s.£3"virginei  
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Proles vera dei cunctisque antiquior annis, 

nunc genitus, qui semper eras,lucisque repertor 

ante tuam matrisque parens; quem misit ab astris 
aequaevus genitor verbique in semina fusum .  

5 virgineos habitare sinus et corporis arti 

iussit inire vias parvaque in sede morari, 

quern sedes non ulla capit; qui lumine primo 
vidisti4 quicquid mundo nascente crearas,  
ipse opifex, opus ipse tui,dignatus iniquas  

10 aetatis sentire vices et corporis huius 
 

dissimiles perferre modos hominécnque subire  
ut possis monstrare deum, ne lubricus error  
et decepta diu varii sollertia mundi  
pectora tam multis sineret mortalia saeclis  

15 auctorem nescire suurn; te conscia partus  
mater et attóniti pecudum sensere timores,  

te nova sollicito lustrantes sidera visu  
in caelo videre prius lumenque secuti  
invenere magi;tu noxia pectora solvis  

20 elapsasque animas in corpora functa reducis  

et vitam remeare iubes;tu lege recepti  

muneris ad manes penetras mortisque latebras  

immortalis adia: nasci_ tibi non fait uni  
principium finisque mori, sed nocte refusa  

Camers/1510,Jien/"Claudiani laus Christi"-ként adta ki. Fab-  
ricius 1564-ben Opera poétarum veterum ecelesiasticorum gyüj-  
teményben:"Merobaudis Hispani scolastici carmen de Christo"  
megjelöléssel . A két kiadás/ C(amertis editio) ós F(abricii  
editio)/ kiilönböző codexek alapjé.n*észült.  
V 2 Riese non 3Barth nate tuae F6 tuae,Heinsius:ante tuam 4  

Barth:verbi,qui Birt:verbumque 5F:artus 8F:creares gCF:ipse-  
sui,Scaliger jav. F:iniquós 12Claveriug:posses 13 C:decoep-  

t a,Heinsius:vani, FC:solertia 154auctorem sciuere deum te 21  
F`tihagyta,Clreeoepti 22 Finundus ét -id manes 2 Cadis nasci   

fuit,P  adis tibi non fuit,Barth j~.v. 24 ~fin.i.sue,Heinsi-
uslreclusa vagy retusa,Bücheler repulsa,VoTlmer refusus  

Merobaudes a lehető legteljesebben  követte Claudianus De sal- 
vato4a/c.min.32/ költeményét, ugyanakkor előképül szolgált  
Dracóntiusnak.  
1Drac.. De laud. dei3,236 "ficta dei prolés";Vergi: Aen.8,301  
"salve vera Iovis proles";Elpidius,De Christi beneficiis,1-2  

"proles aeterr:a dei"  
1-2 ,Clat~d. ~ ;S ~~"~:w~~L~ A /carm .~ ,  7,1-2 /" ii,~~a1.i~ :rtiS t; ► £ V ~ í,''rE 	~~ 

r1 ~L~p tWY Y4clv ~ " TL vú ~► i j~ 7dT~, V ljT,xTG X C,  

2 Claud. 11 "mundique repertor";Verg. Georg. 2,340"lucem... 
 



Lucr.1,2 "alma Venus",0v.lJet.2,271"alma...Tellus " Drac.De 
laud dei 2,38" spiritus...almus"  

szótagot ; Niebuhr: patric us , Vollmer :acer o, us vagy fervid/us 
Heimsoeth: sic mur/us 	

"
s 172 Niebuhr:vicinis/que,Reimsoeth:Inclusos/ 

que,Vollmer:aeriis/qué 73Traube:iam totu/s 174 Niebuhr: emi-
cat/,Traube:tunc latet/ `l76Niebuhr:fertur/et,Bücheler:dimov/et  
177 a gnaros előttii fels3 része megvan;Niebuhr:spargunt i/gna-
ros,Vollmer:anci iti/gnaros;a codexben cursos 178 ra r-je fö- 
lött 1 beszurva javitásul;Niebuhr: caeco te/la, oV~llmer:avia, 
Heinrich:nullo 179Vollmer már nemlátta az első 3 betűt  :act ;Nie-
buhr:inde sub/aaőrum,Vollmer:iamque sub/actorum 180 a tardata 
el tti beuü még látszik,de pontosan  nem eldöntheturiebuhr:dede- 
rése/.Vollmer: pacta diu/ ;a parat p ós r -jót Niebuhr sem ismer-
té fel határozottan,Vollmer is habozott a parat és a vacat között  
181 Vollmer az are fölött d betű nyomát vélte felfedezni,ugy gon-
dolja ,hogy dissuare állt, az a betű felett de betoldással:dis- 
suadere; idiebuhr:detrect/are,Heinrich:exarm/are 184Vollmer a  
haus-t látta, az errant-ot nem185Niebuhr:carminaque op/tatam,ileim-
soeth:proelia e ; a tatarn előtti betű egy része kivehető, talon  
p volt186g4000)0i0 x'A cadunt sub: s fölé ed beszurás, ub  
felett törlés jele 187Heimsoeth:nostra188 Niebuhr:qui dum/,Reim-
soeth:semiert;Vollmer roper-t látta, de se -t nem189 látható az  
udis és az a betű sarka;Niebuhr:et sat la,/udis,Vollmer :pax sat  
la/udis.1.20 Niebuhr:est mun/di 192 az elsó s rongált ma, lehetett  
e is gaz ec előtt talán n-nek a jobb szára kivehetőNiebuhr:  
flammae n/eö, VollmerPhoebo )4Niebuhr:...popu/lis 195 axit e-
előtt Niebuhr ui-t olvasott,V67mer szerint lehetett éItte re  
s igy rekonstruálja: pax quondam re/xit,Fleimsoeth:qua felix vi 
/xit 196Vollmer már csak c..t...imam -t látott 197 Vollmer lile -
bur kiadása   álapján  közli, mert a szöveg a helytérén vegyszeres  
kezelés miatt azóta  is sokat romlott•.Vollmer látta  még: ssus 
gemmos o,`r, isnunc ma; Niebuhr:gres/sus 

177 Óv.Met ;2,155"fatorum ignara" 188Sidon. carm. 2, 313 "funera  
servat cant us et aeterno vivunt in carmine mortes"189Drac.De laud 
dei1,119 kk EugeniusTol. carm.4,5 ;vá.Anth. 376,207E 389, 38 
191  Claud.c.min. 17,35" senserunt elementa fidem";Clau.c.51, 
5-6"iura poli rerumque fidem legeque -  deörum";á;1p.59"exibuít do-
cumenta fides" ;Elp.6 "conservant elementa vices 192g$erg.  
ec1.8,17"diem almom ";Hor. carm.saec.9"Alme Sol";carm.4,15,31 -32  
"almae ..Veneris "Verg. Ge org.1, 7 "alma Ceres" ;  2 , 330 "almus alter"  
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	hatalmas épitménytömegekkel az eget ostromolja,s 

parancsot ad, hogy társai álljanak helyt az égbe nyuló tá-

borhelyen.Egyetlen nap sem mulik el már harc nélkül, s min-

den éjszakát fegyverben töltenek, Akkor a homályos derengés-

be burkolózik a halált hozó harci nyilvesszó,_és a sötétben, 
175 bár nem kétséges sors rendelésből , bizonytalanul.tapogatóz-

va ontja a vért ahalál. A derengő félhomályban végzetet 

ismerő utjukat járják az áltévedt fegyverek, s tévelyegve is 
halált okoznak. 

A harcban legyőzött bűnösök nagy része most már, megkésve 

180 ugyan, de készül megadni magát, és lassanként kegyelembe 

fogadva, kész felhagyni fenyegető magatartásával. 

Mig egy részük még hadakozik pártos fegyvereivel, egyesek 

taglejtésekkel kegyelmet kérnek, mások pedig gyors futásba 

kezdenek; végül ahosszu , fáradtságos küzdelemvak bevett 

falakat a győzelmes lángok emésztik el,  . 

185 s a végső összecsapások megadjá$ az óhajtott hirnevet a 
legyőzötteknek, akik kegyetlen harcban hullanak el. 

Versünk azánban cserélje fel végre a véres harci énekeket 
a szent szövetségek dicsőítésével: hiszen ugyis mindig 

csak a háboruk zaja hangzik,• mindig az ellenséget emlegetik. 

Kapjon , méltán , elegendő dicsőséget a béke,amelyet oly sok 

190 hadakozás után nyertünk el: a béke a világ hosszu ideig 

tartó jóléte, s uralma alatt az  elemek  megbízhatóan visel-
kednek, midőn a hullámokat Vulcanus tartja féken, áz éjsza-

kát az áldott fény váltja fel, és ez a titáni elem Phoebus-

sugarával nem égeti szikkadttá a földeket. 
195 A béke, amély a népeknek törvényeket adott, amely városokat 

alapitott 	 

lett urrá ,Latiumon Quirinus háborui után 	 

Perio cubili" 159Stat. Theb.8,399 "ense minax ensis repellitur" 
160 Verg,Aen.17T9"ignobile vulgus";Claud.18,512"Notus ab incep- 

tis ignobile reppulit horror vulgus" 160-161  Claud. In Eutr. 
1,155 "latuit pars ignotissima turbae" 165Drac.De laud. dei 2,385 
"agmina volucrum" 166  Stat,Theb.6,89 ; Verg. Geárg.1,152 "aspera 
silvan  ;Stat.sily. 2.77,92"feris...silvis"; Ov.Am. 3,1,1-4 "stat ve- 
tus et multos incaedua silva pe r annos" 	 ' 

171-197:  
a 272. oldalon , nehezen olvasható, a használattól elkopott, vegy-
szerekkel rosszul kezelt, megrongált a szöveg.A 170. és a 171. 
sor között hiányzil kb. 2 sors a vers 
V 171 Vollmer a  14n -t  nem láttá már, Ugyanigy a sor végén az et 



	/us longis in c ae lum mo  libus urget  
aeriigque iubet socios consistere castris. 
iam nullu/s sine Marte. dies , nox omnis in armis .  
tuna tatet/ obscuras bellatrix pinna per umbras  

175 illatu/ra neces et mors incerta tenebris 

dimov/et indubia quamvis sub sorte cruorem. 

ancipiti/gnaros fatorum lumine cursus 
,avia te/la regunt et letum errantia portant. 
iamque suactorum bello pars magna reorum 
~á180 ggenediE/ tardata /p/a/r/at sensimque recepta  
detrect/are minas et iam discordibus armis, 
dum pars b/ella gerit, veniam pars_poscere gestu, 

pars prope/rare fugam, donec penetrata labore 

longo vi/ctrices hauserunt moenia flammae . 
185 proeliaque op/tatam en uictis dant ultimo fainam,  

qui saevo sub/Marte cadunt. sed carmina tandem  
sancta c/ruentatos vertant ad. foedera cantus:  
semper/bella sonant, semper memorabitur hostis. 

190 pax mun/di longaeva salus, qua vindice tutam 

exerc/ent elementQ fidem, quaáonprimit undas 

Vulcanu/s noctisque vices lux alma recondit, 
Phoebo n/ec siccas urit Titania terras; 

pax popu/lis quae iura dedit,quae condidit urbes 
195 	xit Latium post bella  Quirinyyh 

c  ato animam virtute Quirinum 

	sus geminos oris nunc. m... 

Bücheler:/saltus/ 168 Niebuhr:/montas/ Vollmer:/muros/ 169 Nie-
buhr:/pubes/ ,Vollr:er pinnas/ esetleg  /vectes/  vagy/turb-5/170  
a sor félbe metszve;Niebuhr:Ios a sor kezdetén;a második bet élc 
azonban csak a felső ive van meg, talán e  lehetett;Niebuhr nem 
egészítette ki,Vollmer:horribiles, Heinrich: per scalas,Heimsoeth 
perque dolor; uiasquas:az első s e-vé javitva a codexben;a uiq. 
után m lehetett- 

1~ Pallust. Jug./64 "trahere bellum/ 25;404 Liv.5,10  "Unom bellum  
annum iam tertiumt̀`trahi"; Cic.Att.10,8 "Si trahitur .bellum... "Liv.  
25,15 "Romani...tamen aliquandiu punam trazere";vG. Hor. 3,3,30  
"nostris-ductum seditionibus bellum" 149Hor. carm.3,6,42"mutaret"  
(megnő .  értelemben) 153 Claud. 17,20 "artifícis tacitae manus"  
155Drac. De laud.dei3 223"crucis almaa signifer et dux";.C]a ud. 
28,50"subnixasque iugis inmanibus aedes naturam cumulante ma-
nu";10,296nec signifer ullus nec miles";15,149; 	156-157  Ov.  
Fasti 3,840"...quae cunctis quinque dieúss"" 157 Ov.Met. ~ ,626  
"sub occasus, saepe est ablatus in ortus ; MU 2,189"occasus  
...ortus";J t,1/%,j Hor. carm.4,15,15-16 "ad ortus solis ab  Hes- 



midőn/ az akkor hadviselésben még gyakorlatlan. és fejlett 

145 haditechnikában még járatlan teuton ellenséget latin fegy-

verekkel leterítette; 6, bári46ma virágzásának csucspont-

ját érte el abban az időben,és hatalmas erMforrásokkal' ren-

delkezett, mégis tiz esztendeig huzta el a galliai háborut, 
s a-harcok után öregebben tért haza. 
Most a dicsőség nagyabb, mert a barbárvilág nemzetségeivel 

150 már megerősödött, harcban egyenlő ellenfeleket, valameny- 

'nyit egyidőben mult felül, és mert bástyafalakkal körül-

vett ellenséget győzött le,s várakat, amelyek egykor a 

győzteséi voltak, foglalt vissza itt a hős vezér erős jobbja,, 
mert sáncok, csucsos tornyok, s a-dombra hordott falak 

155 védték őket, miután a természetes erődöt emberkéz tetézte 
meg. 	Amott egyetlen egy zá.salóvivő sem volt, csak 

fegyelmezetlen tömeg, de a hosszu idő alatt a barbárság 

a táborok csatlakozásával kelettel egyesitette napnyugatot, 

All ott a csapat, pajzsokkal elsáncolva, dárdákat forgatva, 

karddal fenyegetve és a levegőn át repülő nyillal ártva. 

160 A tömeget, amely lelkében ugyan nem nemes, tetteiben azonban 

nem nemtelen, az igazságos -hadiszerencse kegyet-len sorssal 

sujt j a. 

Szemben áll :onnan a harcosoktól és falaktól meredező, meg-

közelithetetlen csucs,innen pedig a vezér kiválósága,amely 

hadművészettel lesz urrá a háborun.... Tehát. a. katonaság csata-

kiáltások közepette egyesült erővel k .és,zü/ . a_ természet adta 
védett helyet megostromolni. 

165 Sorban hull le kidöntve a vadon erdő : a lombtakaró nélkül 

maradt források ámulva nézik a csillagokat, s a hegyi ta- 
nyák megpillantják a sose látott eget. Tornyokat ácsolnak 

fenyőből, s ez a falak legyőzésére kapva parancsot, esucsá-

val rémiti az ellenszegülő kőpárkányzatot. Félelmetes utak 

nőttek, amelyeket erővel és karral....... 

/torquens/ 159erin kopott ugyan, de bitos 160 az, ignobile -t 
,követő betü felső szára kivehető,talán ' t, aligha u, az f sines 
kizárva; Traube:/telis/ 161 Niebuhr:/premit/,Vollmer: /probatne 
162 vertfix ex-szé javítva; manib.et ,a pont fölött q. ;Niebuhv: 
ex at,Vollmer /horrens/163 a domitu után talán az r-egyenes szá. 
iának a felső része látszik;Niebuhr:domitu/ra perenne,Vollmers 
domitu/ra per artem,Heinrich:minatur /et horret 16D/ 16 iebuhr: 
ductor,Vollmer:miles165 gadit,de a g-nek .a farkíncája rölve 
az utolsó a nagyobbrésze látszik;Niebuhr:agmin/e facto,ileinrieit: 
caesa166 . a sider után a pergamen kopása' a betüre enged gondolni. 
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~ 

Teutonicum Latiis hostem cum ste/rneret armis  
145 tune ad belle, rudem nec adulto ma/rte proba tum; 

 

ille tamen magnis opibus Romaque vire/nte 
 

Gallica bis quinos certamina traxi/t in annos 
 

et senior post bella redit.nunc glo/ria maior, 
 

quod Jam barbaricae mutatos semi/ne terrae  
150 et bellare pares uno quad tempore/cunctos 

 

quod clausos castris hostas supera/vit et arces, 
 

quae quondam victoris erant,hic déxt /ra, recepit  
magnanimi luctat  a ducis. nam claust/ra tegebant  
et turritus apex ingestaque moenia c/olli  

155 naturam cumulante manu. nec signi/fer unus  
illic,turba fuit,.longo sed tempore c/astris  
barbaries iunctis occasum miscui/t ortu.  
stat clipeis vallata coho=r, Iia.stilia /torquens,  

ense minax volucrique nocens per in/ane sagitta  
160 nobile non animis, sed non ignobile /factis  

vulgus : inaequali iustus Mars sorte/ premit :  

invius-hinc vertex manibusque et moenibus /horrens,  
inde ducis virtus bellum domitu}4a per artem.  

ergo immite fremens coniuncto ro/bore miles  

165 naturae certare parat. cadit á.gmipíe caesa  
silva ferox: nudi mirantur sidera /fortes  
igno,tumque vident motana cubilia /caelum.  

texitur in turres abies et vincere /muros , 
 

iussa renitentes exterret culmin/e pinnas.  

170 horribi/les crevere viae, quas vique /manuque  

A 143. és 144. sor között hiányzik kb. 2 lap, 56 sor..A  
szöveg, amely a 271. oldalon van, jól olvasható. A lap al-
járól hiányzik kb 2 verssor.  

V 1 Ma/rte ferocem :Niebuhr; Vollmer : Ma/rte probatum  
`146 az utolsó e nem egészen látszik 149 Bücheler:semi/na  

vitae Iíeimsoeth:semi/ne stirpis 150Niebuhr: /vicitj;Traube  

/cunctos/ 151 Niebuhr:supera/uit Earma/ ;I#eimsoeth: arces  
152az utols77- -t-nek csak a bal felső része látszik 153Niebuhr • 
claust/ra uetebant/'Vollmer: tegebant; 154az utolsó e félbe  
vágva; Niebuhr:c/aelo/ ,Vollmer:c/olli/ 155 natura utolsó a-ja  

fölé m van beszurva a codexben;Niebuhr :signi/fer ullus/ 1Z$  
Vollmer: unus 156az utolsó két betű ec kopott, de biztosan  
ez157 a miseurán még látszik a t bal fele 158Niebuhr cly-
peis-t o1vasotl,Bücheler:clipeis ;Vollmer nem tudta megálla-
pitaul, hogy m lyen-betü állt, valójában, mert a betű felső  

része az uj ir 	alatt rejtőzik.Niebuhr:/torquet/ Fromm:  



Még alig, hogy legelső lépéseit megtéve, felemelte kis- 

gyermekeisen előre hajló fejét, és a hóban , amelyen eddig 

csak mászni tudott, első lábnyomait hagyta,kezei máris a 
dárda után nyultak; a - megfagyott esőcseppekkel játszott, 
s a jégből hajitó .fegyvereket utánozva ütközeteket próbál- 

125 gatott, és már a gyermekjátékok közben a harcokhoz edződött 

s már akkor lándzsák vonzották tekintetét. Nem sokkal ké-

sőbb, midőn szkita kardok alatt nyögött a földkerekség, 

s az északi barbár népek fegyverei fenyegették a római ha- 

130 talm' , megtörte az ellenség dühét, s a gőgös szerződés záloga 

a birodalom nyugalmának váltságdija lett,(innan származik az 

a ritka szilárd hitelit fogadalom, hogy mint hadvezér fárad- 

hatatlanul leigázza majd erős fegyvereivel azokat, akiket 

gyermekként békével szeliditett meg), s a háborut elfojtot-

ta, pedig nem is tudta még, hogy tulajdonképpen mik is a 

háboruk. 

A vad geták már gyermekkorában bámulták tagjait. 

135 A király maga is megcsodálva a gyermek már is tiszteletet 

parancsoló szépségét s kiválóságát, és leendő sorsát sej-

tető szemeit,könnyü, gyermekeknek való tegzeket adott neki, 
hogy viselje; és dicsérte,amint kezét lendítette, ahogyan 

a fegyvereket hordta, elfeledkezve arról, hogy a gyermek 

közülünk, rómaiak közül való. 6, a király mit sem sejtő 

szive nem tudja még, mekkora veszedelmet idéz majd fel a 

140 barbár népekre az, hogy a latin vezért fegyverforgatásra 

tanitja! 
Sőt gyermekének szólitgatja, s azt szeretné, hogy édes fia 

lenne inkább, mint a béke zálogaként hozzá küldött kezes. 
Ilyen vezető keze alatt kezdetben örömmel lobogta át ifju 

éveit kemény harci gyakorlatokban 	 

cus vultumque" ;Elp.22"caQleste decus"; Stat.silv. 3 ,4, 3 1 
136 Verg, Aen. 1,336 "gestare pharetram ";Claud. 35,242 "nec 
p-Fìaretram gestere libet" 	139 Elp.64"mortalis nescia fetus" 
142 E1p.69 "tanti pignora fa-us" Ov. Trist.11, 2 "carum geni- 
or pignus" 



• 

ut vix prona uovis eAit gressibus ora 

 pr:maqu'e reptatis nivibus vestigia fixit, 
mox iaculum petiere manus lusitque gelatis 
imbribus et siccis imitatus missile lymphis 

125 temptavit pugnas tenerosque ad proelia ludos 

imbuit et veras iam tunc respexit ad hastas. 
nec, mora, cum Scythicis succumberet ensibus orbis 

telaque Tarpeias premerent Arctoa secures, 

hostilem fregit rabiem pignusque superbi 

130 foederis et mundi pretium fuit (hinc modo voti 

rata fides, validis quod dux premat impiger armis 

edomuit quos pace puer) bellumque repressit 

ignarus, quid bella forent. stupuere feroces 

In tenero iam membra Getae. rex ipse verendum 
135 miratus pueri_decus et prodentia fatum 

lumina pri.maevas dederat gestare pharetras 
1a udabatque manus librantem et tela gerentem 

oblitus quod noster erat.pro ne scia regis 

corda, feria quanto populis discrimine constet 

quod Latium docet arma ducem ! sed nomine natum 

nuncupat et mavult naturae dicere pignus 

quam pacis. tali taneros sub iudice primum 

gaudebat studiis flammare ferocibus annos.... 

A szöveg jól olvasható, a 261. oldalon taláihatá, a sorok 
végei átnyulnak a 268. oldalra. A pagina felső részé •hiány -
zik kb.4-5 sor. 

• 

V 12 repitatis: az első i törölve 1241ymfis 	127  scyticis 
1 ratasfides : s törölve; Heimsoeth : rara Skutsch :re, ta 
136 faretras 

122 Verg. Aen. 6,159"vestigia figit" ; Claud. 26 ,170 "vestigia 
iixit" 124 Ov. Trist.3,10,25"cincti concrescant frigore rivi " 
Trist.3,10,29-30 "Hister congelat" Trist.3,10,31-32"undas fri- 
gora concretas";Trist. 3,10,26"fragiles aquae"; Trist. 3,10, 
37"vidimus ingentem glacie consistere pontum";Trist. 3 , 10 ,48 , 

C' ` u'N"P "rigidas aquas" 	128Hor. carm. saec. 54 "Albanasque secu- 
-
‘D 

	

	res" ;Hole. epist. 1,6, " fasces...dabit" ;Verg. Georg.2,495 
"popúli fasces" ; Stat.sily. 3`,4,105" Tarpeia.templa";129-138 
Merob. carm4,42-46; 130 Merob. earn. 4,46" ac mundi pretium 
fuit paventis"; 	131Hor. 1,35,21 "rara Fides"; Claud. De 
nupt.240 "mox vera fides" 132 Claud. 26,400 "nascentia Úella 
repressit" 	133Sidon. carm.7,392, "feroci...Getae" 133134 . 

Elp. 88 "obstupuinpopulus cumulatis lanbus hospes" 134Sí ón. 
carm. 7,221 kk 135 Stat. silv. 3,4,31 "miratur puerile de- 
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.... és a csendes szerénység béke idején. 

Nem másra bizná a háborukat, hanem maga vezetné, s győzelmei 

nyomán régi dicsőséges sorsunk támadna fel ujra. 
100 Gt nem a zsákmány ösztönzése és nem is az esztelen pénz-

vágy készteti arra, hogy mérhetetlen sok gondot vállaljon 
magára, hanem fegyverének dicséretes szeretete és a latin 

vért nem ismerő, csupán az ellenség vérétől öntözött kard 

bizonyitja rettenthetetlenségét és jámborságát egyben" 

Nem volt kétséges nagyon is ismert.volt, hogy mit óhajt, 

105 és kit kiván a birodalom: a nép ás az atyák szeretete, 

az előkelők minden gondolata egybehangzóan Aetiusra ösz-

pontosult. ;s nem haboztak  kimondani ezt, sőt nyiltani kér-
ték. S amit mára közvélemény és az általános bizalom 

minden szószóló nélkül egyébként is követel, azt a Végzet 

parancsoló szükségességgel irja elő. 

110 E kivánságoknak kedvez és népszerűségét növeli a férfiu 

közismer4civálósága és nagyszerű atyjának dicső neve. 

Mert hires szülőtől szárm. zott --ám atyját, akinek az é-

szakon folyó véres harcok és az őt méltán megillető tiszt-
ség jutott osztályrészül, egy álnok és kérés ürügyével lep-

lezett kard döfte le, s igy életével váltotta még a dicső 

115 halált; ugyanigy a hazáért estekegykor a harcos Fabiusok 

"és Decius, aki korai halálával elveszktIette ugyan az éle-

tet, de örök dicsőséget nyert, meriThalálraszántságáért 

dicső tettének hire és tisztelete kárpótolja-- 

120 Ily dicső származás tudatában a hős kiváló tettekkel ujit-
ja meg atyja érdemét 

multusque recursat gentis honos" 

........0 



....et placidus sub pace pudor. non proelia mandet, 

sed gerat et priscis instauret fata triumphis, 
100quem non praeda docens aurique insana cupido 

cogat inexhaua3tis animum permittere curia,  
sed ferri laudandus amor Latiique cruoris 

indocilis iugilisque madens hostilibus ensis 

indomitum mitemque probet." nec vota cadebant 

105 in dubium notumque fuit quem posceret Orbis: 

Aetium coniunctus amor populique patrumque 

et procerum mens omnis habet. nec dicere müssant, 

sed:petiere palam. iam quod sententia mundi 

cunctorumque fiTdes nuilis auctoribus ambit, 
110 Fata iubent: aderat studiis iuvitque favorem  

nota viri virtus et magní gloria patris. 
nan claro genitore satus --sed forte parentem 
caedibus-Arctois et iustasorte potitum 

~  

-callidus et falsa tectus prece perculit ensss  
115 mercatum vita leti decus: haut secus olim  

pugnaces Fabii patria pro gente cadebant 
et Decius,propero lucem qui fine refudit,  

sed famam sine fine tenet, nam mortis amorem 

pensat laudis honor--tanti sibi conscius heros 
120 s anguinis emeritum praestantibus innovat actis 

1,204"per tot discrimina rerun 93Hor. carm.3,6,7 "di neglec-
ti"; Hor.carm.saec. 58" neglecte Virtue" 2 Drac. De laud. dei 
2,349"aestuat undosumaelagus";0v. Met. 1,141; 	97 Verg Aen.  
5,56 "hand equidem sine mente reor, sine numine divum"  

—A-97.-4s  98. sor között 2 foliumnyi , kb 110'sornyi hiány  
van, valamint a 262. oldalon még kb 4 sor. A szöveg olvasása elég  

(e1é0 nehéz, 4pod.ex 262. oldalon található, a: sorok első né- 
hány betáje átnyelik a 267. oldalra.  

V 99triumfis 100insania: az i törölve; Heinrich:praeda nocens  

lO curilis : .a m FEdik u felett pont,azaz törlés jel van 104 ce-
debant: az első e fölé a van beszurva 107 Heinrich:omnis avet  
108 repperiere, fölé irva:r s-re, p.d-re, r t-re javitva: sed  

péiere ; sentia : az n fölé beszurva ten 110studiis4.iuuátq.  

az  első. q tiirölve, a törölve és átjavitva  

98 Sidon. ,cam.2,383 "veterum qui more parentum non mandet sed 
ella gésát 100 Ov.Jet.1,131 " amQr sceleratus habendi" 105 
Tac. Agr. c.3lTorbis terarum"r0v. -Am.2,9,17" Roma nisi im-
mensum vines mpvis'set in orbem " 10/ Verg, Aen . 11,345 "sed di-
core mussant";;Stat.Theb.3,93 excae procerum mentes turbataque  

músaaüi., concilia 111 Verg, Aen. 4,3 4 m ulta viri virtus anlmo  
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alto halandó küls5t,takard sisakkal homlokod,  
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• .. . .indue.mortal,le_- habitue, tege casáide/frontem, 
75 coge truces in bella globos Scythicasque pharetras 

egerat i/gnotis Tanais bacchatus in oris. 
-auratas con/ster.ne domos et operta metal/is 

culmina, qua/e toto Latii conspeximus orbe; 

fulgentes i/n tela ruant: gravis ardeat auro 

80 balteus,a/uratae circumdent tela pharetrae, 
aurea cri/spatis insidat lamna lupatis; 

incendant/gemmae chalybem ferroque micantes 

ga;glais a/uratis facibus lux induat enses. 

moenia n/ulla tuos valeant arcére furores: 
85 gentes at/que tremant furialia murmura reges. 

tum super/os terris atque hospita numina pelle: 

ture suo p/opulare deos et nullus in aris 
•messis od/oratae fotus strue palleat ignis. 

ast ego te/ct a dolis palatia celsa subibo. 

90 maioru/m mores et pectora prisca fugabo: 

segnes at/que simul nullo discrimíne rerum 

laudentur/fortes nec sit reverentia iustis 

sparg,ta.que n/eglecto pereat facundia Phoebo, 
indig/nis contingo,t honos et pondera rerum 

95 non virt/us, sed casús agat tristisque cupido 

cordibus et/ saevi demens furor aestuet auri. 

non tamen/ haec sine mente Iovis, sine numine summo... 

"orbis terraru.m"; Ov.Trist. 3,10,9 at cum tristis hiems squa-
lentia protulit ora" ; Verg. Georg. 1,507 "squalent ...arva" 
Claud. 33,80"squalent inmania foedo sceptra situ" 66Hor. 

'carm.3;23,1 "supinas ...manus"; Stat.Theb.3,414"erectó currum 
temone supinant" 71Verg. Aen. 7,331 kk;Drac. de laud.deil,372 
"somnus et in dulcen solvuntur membra soporem"73Verg.Georg.2, 
739"..flari classica" 69 vö.:Claud. Contra Rufinum1,74 és 
Ve rg, Aen . 3,i76  

szóvég elég jól olvasható, a pagina 267-en, a lap felső  ré-
széről hiányzik kb 4 -5 verssor. 
V 74 minden betű féltig maradt csak meg, de felismerhe.6; az 
es erő tt két betűnek a talpa látszik,'amelyek nem nyultak a 
vonal alá,t alán al, il, at, it, nt, vagy hasonló; a casside 
után kivehető néhány betünek az alsó része, tal in uult Niebuhr 
indue mortal/es ;Heimsoeth indue terribil/es ;Vollmer javaslata 
exue sordentes 75urge truce/s Niebuhr ;faretras; 77 a sterne 
előtt aligha volt o Inkább n;Niebuhr:aeratas pro/sterne Hein-
rich: regales;Heimsoeth:auratas;V01 1mer cbn/sterné ; a domos 
os-szá javitva 79Niebuhr una omnes i/n ; Vollmer:fulgentes 

i/n, 

• 80az első u félig látszik;faretrae 82Niebuh4ncludant/;Vollmer 
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50 	és a Nilus népestől megsiratott .Qgiris. 
 

Megvetnek bennünket: igy uralmam iránti minden tisztelet 
megszünik a sors forgandósága miatt;  elüznek a'hullámok-
ról, és a szárazföldön sem uralkodhatunk már. De még sea 

fogjuk bosszulatlanul eltürni mindezt, és az igazságos  

sors panaszos ügyünk támogatója lesz. 

55 Előcsalom majd a távoli északon eldugott népeket, s a  
félelemtől remegő Tiberi.s hátán a phasisi idegen hajózik  

majd. Háborus viszályokat keltek a népek között, birodal-

mak szövetségeit bontom fel, és a nemes udvart is feldul-

ják majd ami viharaink." -Igy szólt, s a Zephirek hátán  
a lomha Göncölszekér felé haladva, a Rhiphaeus hegy  
jéghideg felhői közé hatolt be.  

60 Itt egy öblös sziklabarlang mélyén ülve,sok év alatt visz-

szafojtott dühét rejtegette a kegyetlen Enyo. Neki gyász  

volt az, hogy gyász nélkül él a világ, s a vidámság köze-
pette buskomoran nyög. 	Formátlan orcái förtelmes pe- 

nésztől szennyesek,s ruháját alvadt vér mocskolja be.  

65 Felfordult kocsijáról használatlanul csüng a sulyos szi-

jazat, s csucsos sisakja ugyanígy tétlenül hever,  
komor pajzsa domborulatán nem ragyog fénysugár, és  

érchegyü dárdái is haszontalanul pusztulnak cl. Midőn meg-

pillantja őt az  Irtás istennője  a páradus égi ösvényről,  
70 leszáll a földre, ős igy kezdi buzdítani nővérét,bár az  

csüggedten elhagyta magát : " Ugyan miféle kábulat bénitotta  

meg szerencsétlen tagjaidat ,nővérem, a mérhetetlenül  

hossza béke idején? Miután álomba merítette lelkedet e  

kellemetlen nyugalom, a te ,harci kürtjeid' 	 

után az m első része látszik; Birt infor/mia foedo; Vollmer  

infor/mia taetro 66Niebuhr : /collo/ Heimsoeth: /curru 68 a mucro-
ni után a koptt pergamenen b-t lehet kivenni 70 ilicet.réns  
Vollmer :licet; az utolsó o után r betü kezdő vonalai vehetők ki,  

de az egész betü a pergamen szélének megcsonkulása miatt nem ma-
radt meg. 7i sopor obi Bücheler szerint a 3. betű i lehetett,biz-
tos nem t vagy n.Vollmer számára pedig szinte teljesen biztosnak  
látszik az r 	72 Niebuhr :pecto/ra somno; Vollmer: Martis ;Büche- 
ler :pridem 	73 a classi utáni betű alsó ive vehető ki, utána  
a következhetetHeimsoeth kiegészitése: inopes tua classi/ca  
flatu foedabunt aurae  

500v. ars am 
LÍou ~ , Iii.c~r.~ .Noa Trriumphe mea  
ZU)  :op~s~`c c; ct,uE  triones ";Met  
tx;one5 '' 	62Claud. Ruf  

. "Veneri ploratus  
"  :0v. Am. 2,12,16  
2,175-176 "Bootes  
.1,226" quatiebat  

Adonis" 54"Huc ades ,o csira parte  
; 
 59-60Öv.  Met.2,170"gelidi  ... 
tarduus" ;Met.4,625 "Gelidos Arctos"  
corda furore" 64Tac. Agr. c.31  
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50 A 	 et Pdili populis ploratus /Osiris. 
despicimur: sic cuncta mei revere/ntia regal 
alt arna sub sorte perit: depellim/ur undis 
nee terris regnare licet.nec inulta /feremus 
haec tamen et nostris aderit sors ius/ta querellis: 

55 eliciam summo gentes aquilone r/epostas 

Phasiacoque pavens inhabit ur hospiXe Thybris. 

conPundam populos, regnorum foede /ra rumpam 
nobilis et nostris miscebitur aulo. /procel].is:'  

haec ait et pigros zephyris inveeta ~~riones 
60 nubila Rhiphaei penetraverat algida /montis.  

hic curva sub rupe sedens crude/lis Enyo 

texerat annosa refugum sub pace f/urorem. 
huius luctus erat, quod sit sine lucti/bus orbis: 

laetis maesta gemit..squalent infor/mia taetro 

65 ora situ sicciq ue rigent in veste cruo/res; 

dura supinato pendent retinacula /curru, 
lánduet apex galeae, clipei nee trist/is in orbe  
lux rubet et totae pereunt mucroni/bus hastae. 
hanc ubi diva nocens liquido de•*amXte cernit, 

70 desilit et tali residem licet excitat o/rsu: 

"quis miseros , germana, tibi sopor ob/ruit artus 

pace sub immensa? quoniam tua pecto /ra 	 
m3ersit irniqLia quies , mopes, tua classi/ca 	 

A 49.és 50. sor között egy foliumnyi kb. 56 sor esett ki,  

valamint a 268.oldalról 4 sornyi. A szöveg a codex 268. ol-
dalán van , és nagyon jól olvasható. 

V = 50az első betű biztosan- a volt , bár csak az alsó ive lát-
szi1; az et előtt r vagy még inkább a lehetett , az előtte 
levő betűnek csak alsó vonala van meg,amely legikább r -nek 
nek tűnik; leginkább az Aurora kiegészités felel meg Volt er  

szerint, de az Argíva szó sem lehet helyteleJ kiegészités; 
az - ezután következő-betűk félbe vannak metszve, de a rekonst-
rukcio biztos; A ploratus után egy betű nyomai még kivehetők: 
a vagy esetleg o volt; 51 a despicimus s - je •föl6tt r correc-
.tio a codexben 52 az u báb szára. megv an ; Leopardi:depellim/ur. 
axe; Heinrich,4óllmer: depellim/ur undis 53' Leopardi kiegé-
szitése:/feremus 54 a ius után látszik még a t felső szára 
56fasiacoq.parens r föltt u javitás; Ni0jAhr kiegészitése : 
grges, Heinriché:pontus, Biícheleré:Nereucf,Vollmeré:Thybris  

27az utolsó e megrongált 58 az aula útón egy betű egyenes 
szárának egy része:u,p,f,vagyi lehetett, aligha a0,rifaei 
az utolsó a nem teljes 61 a codéxbenpup pe rue - vé Javitva 
62az f után következő biT'ü felső szára és a csonka lapszél  
formája biztossá teszi, hogy u volt;biztosan nem e, 1, aligha 
i vagy a ;Niebuhr f/eretrum Vollmer f/urorem/ 64az infor  
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Lybia utonállója bár végzetes fegyvereivel,el merte ra- 

25 gadni Elissa birodalmának trónját, és északról jött ezre-

dekkel szállta meg a tyrosi alapitásu várakat, most,  

miután ellenséges magatart4sát levette zte ,  ég a vágytól,  
hogy Róma hU. szövetségét még szorosabb kötelékeké e  
láncolja magához, hogy latin rokonokat számithassan saját  
,családjához, s szövetségese leányát annak tágjává tegye.  

30 Mig a vezér a béke/nyugod%/ szelid-nyugalmas örömeit nyeri 
 

el ujra, és nem engedi, hogy a békés hivatali szék megis-

merje a harci kürtöket, maguk á háboruk is , bár a győztes  
triumphusi öltözéket szokták csodálni, átadják helyüket  
a békének. 	S mily kellemes dolog, hogy az északi tájról  

jött barbár népek leigázása után a béke biztonságos légkö-

rében járhatjuk a várost.  

35 Maga Mars atya, Latium végzetadta őse sem zavarja meg  

ádáz fegyvereivel kedves hadvezére ünnepét:  

csendben nyugszik az isteni fegyverzet és harci szekér,  

s kifogott paripái, a hó alól patáikkal kikaparva,  

legelészik a Rhiphaeus hegy füvét.  

Sisakját leeresztve,fürtjeinek harci díszét leteszi Bellona,  

40 s poros haját kékes olajággal koszoruzza, és sisakforgót  

viselő homlokát most lomkoszoruhoz szobi tanitja. 	 T 

Ez a-békés nyugalom oly sok háboru árán jutott néked osztály-

részül, ó római, a fegyverek nyomán köszöntött bee a béke,  

s mindig a megelőző Győzelem hozta magával a hadvezér száa  

a kitüntető hivatali méltóságot  

45 Mindig .  harci babérok után került sor ujra a békés toga fel-

öltésére, s a harci érdem jutalmaként elnyert hivatali  

hatalom a diadalmeneteket követi nyomon. 	Még sem versenyezke  

hetnek: a férfias kiválósági felülmulja -a kapott jutalmakat,  

a küzdelmes erőfeszités a sikertö A Sorsnak ugyan mily  

ajándéka érne fel a férfiu hőstetteivel? Vajjom különleges  

cimek 	  

3,kí9 
coronae"? 28 Drac. de laud.dei "Romana fides" 	35-38 Olaud.  
VI.Hon. 307-7Mars gravior sub pace latet" 38Claud. nupt 52 

 

"hunc neque candétes audent vestire pruinae"; 48Elp.149"mune-
ra vitae"  

~ 
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inaessor Libyaéquamvis fatalibus armis  
25 ausus Elissaei solium rescindere regni  

milib.us Arctois Tyrias conpieverat areas.- . 

nunc hostem exutus pact is propioribus arsit  
Romanam vincire f idem Latiosque parentes 

 

adnumerare sibi sociamque intexere prolem. 
 

30 sic tranquilla togae recipit dam praemia ductor  
paca,tamque iubet lituos nescire curulem,  
ipsa triumphales habitus mirantia passim  
bella dedere locum. Scythici iuvat axe subacto  
cardinia arcanis lustrare securibus urbem.  

35 ipse pater It4avoSr), Latii fatalis origo,  
festa ducis socii trucibus non inpedit armis: 
tela dei currusque silent vacuique iugales 

pabula Rhiphaeis retegunt abstrusa pruinis. 

exarmet Bellona comas galeamque remitóens 
40 pulvereurn glauca crinen pra.ecingit oliva  

cristatamque docet foliis mansuescere frontem.  

Y nc tot . bellstibi requiem,Romane, dederunt:  

Pax armis accita venit , Victoria semper  
ductoris sociara traxit praelata chrulea.•  

45 post lauros rediere togae meritumque secuti  

alta triumphorum relegunt vestigia fasces.  

nec certare valent; vincit sua'praemia virtus  

successumque labor superat. quae munera Tati  

acta viri pensare queant? an nomina rara .... 

A szöveg nagyon jól olvasható,á258.olalon található, de a  
sorok végei átnyulnak a 271.paginára. A 49.sor után hiányzik  

kb 2verssor.  
V2 proprioribus ; Vollmet helyesebbnek tal«ita a propioribús-t  

38 rifaeis 49 actauiripen betüi fölbe vannak vágva  

24'( Aen.4,355"faterlibus arvis" ;Calp.ec1.1,83"fatalia civibus  

Jarman; 26Sidon.carm.5,67"Forsenna...complevit milite Tusco Za- 
niculum quondam" ; Stat.silv. 1,4,89 "Arctos acies" ; 30Stat, 
sily. 5,3,226"prima togae virtus "; 33  Ov.Pasti 3,729"töt-oque  
orient() subacto..." 37Veg. Aen. 7,6 -67"nec elipei currusvo so-  
nant" 38 Veg. Georg.T, 518 "Rhíphaeis . . .pruinis " 39 Claud.8,12-13  
"Zam trabem Bellona gerit ; parma. mque removit /et galeam" 40  
Verg.Aen. 5,494'~riridi Mnestheus evinctus oliva"; Claud.2o,271  
"e -4 glaucae fructus attolit olivae"; Claud.22,228; Drac.6,13;  
4?,Claud. 26, 360"curaeque laborque pervigil hanc requiem terris 
haec otia rebus insperata dabant" ;Verg. catal. 3,5; '460v. Liet.  

3,17"legit vestigia" 	49Claud. 24,76 "quantae pensabu.nt facta  
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II 

a Dunát'megbékitve tért haza, a Don dühét lecsendesitette, 
s parancsára  , a  sötét égbolt burkolta csillogó földek  
nélkülözni kénytelenek szokott harci kedvüket; 

nyugodni hagyja a fegyver vasát a Kaukazus, kés a)  
( s a marcon a  királyok e lit éi.ik a háborut.  

5 	i: hi ..t?_ «; aÍi 	szol -í.: a engedelmeskedő szÖve  tsé- 

i rc212y t  y  . ' ,  

l-, at az ot  
10  mely kor :{ , .__. r  

gel rab  lo  U t  

hosszu  

Cl ágodct tori  ,  hogy Illesperia gyep-s  
-i.;a ~ '  i  _. ~ ."  '  Gi^JC:.].d a Tiberis  ?ya.ra- £ 

hC t;yoldc̀7l-a-
d jával a .l 

 51'  ,  a-  
U  ., k e jT  n  U l e  ::;>  á  t( ;-  

, r:^:_.j, ajra  tanulja  
i l  ,. 	~.•) c ~ ;j',wt, "  bJ n;.  __  bevetni,  

_.~ 

s az egykor  ,  Caesar íit :'_ :'.J hlboruival soká g d ace16 csapat  

- most eltüri a mi consuluiik alatt hozott tör rényekat ,  

és bár gót szántóföldekkel keveredik barázdája-földje,  

15 a szomszédos barbár néppel nem vállalja a sorsközösséget  

immár. Erről az oldalról is, amerre a mélyen fekvő gall  

partvidék a tirrén hullámoktól hangos, h  meredeken égbe  

nyuló hegyvidék pedig felhőbe veszve éri el az ibér föld  

határát, már semmi sem maradt a mi fennhatóságunk  alatt.  

20 De a harcias bosszuálló ujra megnyitotta  a megszállt utat,  s  
miután elűzte a rablót,  visszafoglalta  az  elzárt utvonalakat  

és visszaadta az elnéptelenedett városok lakosságát,  

s helyre állitotta hiveink földjeinek régi kiterjedését.  

S miután már mindenfelől megszabadult /Róma/  a gótok  

bősz harci dühétől,ellenséget 	 

'1,4,86a  "gaudel; Thrasymenus et «lpes"';;  6 I-Ior.carm.2,1,32;  
3,6,8; 4,5,38 ,Claud. In Eutr. Iraef. 2,1 "Qui modo sublimes  rerum  
flectebat habenas patricius" ;Ov. hlet.2,168 "com!:assas  flectat  
habeaas" 	7 Verg. Georg. 3,33"bisque trivaphatos  utroque/  
ab litore gentes"  ;  Ov.I.:et, 2 ,238"cuique fuit rerum promissa  

, , potentia, Thybrin" ; Mart. 10,7,7"et Romanus eas utraque  ripa"  
/ 110v.Met.14,P4 "semina cerealia 	obruta" ;Stat.  sily.  
J 50,226; 	13Drac.De laud.dei - 2,342 "acceptor prsecepta 	17  
Verg. i:c1.8,59 "aerii.. .montis"  
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II 

/Práefát id/ 
	

~ 

si hic litterae excusandae sunt.  
E/X/P/11/  I/C/ I/T/ 1'/R/ A/E/P'/A/T/  I/O  

Danuvii cum pace redit Tanainque furore 
 

exuit et nigro candentes aethere terras  
Llarte suo caruisse iubet; dedit otia ferro  
Caucasus et saevi condemnant proe lia reges.  

5 addidit hiberni famulantia 'foedera Rhenus  

orbis et Hespexiis flecti contentus habenis  

gaudet ab altatna Thybrin sibi crescere ripa.  
lustrat Aremoricos iam mitior incola saltus,  
pérdidit et mores tellus adsuetaque saevo  

10 crimine quaesitas silvis celare rapinas  
discit inexpertis Cérerem committere campis  
Caesareocue diu - manus obluctata labori 

1 ' 

sustinet`acceptas nostro sub consule leges  
et quamvis Geticis sulcim confundaft aratris  

15 barbara vicivae refugit consortia gentis.  
'hinc quoque, Tyrrenis qua fluctibus 	resultat  

- Gallia et aerii conscendens ardua montis  

limite nimboso terras perstringit Hiberas,  

nil nostri iam iuris erat. sed belliger ultor  

20 captivun reseravit iter clausasque recepit  

expulso praedone vias populosque relictis  

urbibus et sociis confinia reddidit arvis.  

undique iam Scythicis erepta furoribus hostem  

A szöveg a codex 257. oldalán van ma, a sorkezdetek átnyulnak a  
P.272-re;f valószinülegi az egész megelőző levél vagy praefatio  
több oldala elveszett, csupán aáró sor maradt meg ezen az ol-
dalon. Az E P I I  P AP ] 0 között hiányzó betük miniummal  
voltak festve, ugyanagy mint a A következő üres sor ma már el-
halványult betűi. A lap aljáról hiányzik kb. 2 sor, egyébként  
a szöveg jól olvasható.  
V 	1 Vollmer kiegészitési javaslat a:"Pacis adest regnum, pan- 
dit,qűi parvulus olim / Danuvii... 4 seui 9 saeuo sic 17  
condens ágyét ardua,a condens fölé "scen" van beszarva  

1 Hor. carm.3,19, 2.8" Tanais"=szkitá.k; Hor.4,15,24 "`tanain prop ()  

?lumen orti"; Hor.carm.3,10,1 "extremism Tanain" 5-7Stat.sily. 
 



/Látnod kell, bármennyire szerényem szoktad / megitélni 

önmagadat, hogy milyen rendkivüli és mennyire szokatlanul 

nagy az örömujjongás mindenütt,valahányszor csak valaki 

szemtanaként kedvező hireket mond tetteidről. Azonkivül 

ugyanis, hogy személyedre vonatkozóan egybehangzó a világ 
szeretete, amelyet már tapasztalhattál, ugyanakkor 

5 sikereidben a legfőbb öröm azok valódi volta: mert senki 
sem kételkedik a hir megbizhatóságában, amikor azt hallja, 

hogy Te győztél. 

A császári tengerpart öbléhez elkerülve, amerre a száraz-

föld kanyarulatai következtében egészen Salonáig nyulik be 

a tenger, találkoztam valakivel, aki emlegette, hogy maga 
10 is részese volt legutóbbi hadi tetteidnek. 

" A gótok egész hadserege királyukkal együtt kivonult a ró-
mai földek pusztitására. Amint ezt a vezér megtudta" mondottas 

de én már nem is vártam meg, hogy tovább beszél jen"támadott, 

és megütközött", mert egyáltalán nem kételkedtem abban, 

hogy Te ezt cselekedted. 
15 Tüstént azt kérdeztem, hol, hogyan, ős hány ellenséget 

teritettél le.Akkor ő igy szólt: "A  hegynél,: amelyet mintegy 

a jövőt előre megsejtve, Colubrariusnak nevezett el a régi kor 

/ itt semmisült meg ugyanis most az államot fenyegető halá- 

los méreg/ az ellenség legnagyobb részét váratlanul, amint 

szokta, a halálba küldte, és miután am igen nagy számban 

20 levő gyalogos csapatokat szétszórta, a gyorsan mozgó lovas 

egységeket maga vette üldözőbe:ha helyt álltak,erővel, ha 

megfutamodtak, gyorsasággal győzte le őket. Nem sokkal ezután 
maga ,a király jelent meg maradék csapataival, ős a letiport 

holttestek mellett a hirtelen rémülettől földbe gyökerezett..; 
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frg II B . . 	  
t~lui aestimator es , quam enormis ubique et quam  

i/nsueta gratulatio sit, cum aliquis index de ac- 
 

t/ibus tuis secunda loquitur: praeter id enim quod 
 

i/n te mundi amor consonat, quem probasti,tum 
 

5 

	

	i/n successibus tuis veritas ipsa delectet :nemo 
 

enim de fama dubitat quotiens vicisse te nuntiat  
D/elatus ego in augusti litoris sinum , qua Salonas usque 

 

per anfractus terrae pronum pelagus  
inlabitur, nactus sum quendam qui se tuis re-  

10 centibus gestis interfnisse memoraret.  

"Gothorum" inquit "manus universa cum rege  
exierat Romana populatum. hoc ut dux comperit"  
i/am non expectavi ut diceret:" progressus est,ma-  
nua contulit , "neque enim haec a te acta dubitabam,  

15 quaesivi statim, ubi qualiter quantosve fudis-  
ses. tunc ille:"ad montem" inquit "quem Colubra-  
rium quasi praescia vocavit antiquitas (in eo  

enim nunc rei publicae vevena prostrata sunt),maximam  
hostium partem improvisus, ut solet, neci dedit  

20 f/usisque peditum copiis,quae plurimae erant,ipse  

p/alantes turmas persecutus stantes robore,  
f/ugientes alacritate conipressit. nec multo  

p/ost rex ipse cum reliquis copiis suis adfuit  

d/efixusque horrore subito calcata prope cadavera....  

frgll B A szöveg nehezen olvasható, a codex 269.lapján,amelynek  
elejéről hiányzik kb.4 sor.  
V 1 az uiae fölött az előző sor két hosszu betűjének az  

an-6 részei látszanak. Heimsoeth kiegészitése:/non fugit tc  

te,quamquam modestissimus ipse t/ui aestimator es ; Niebuhr  
q/ui enormes ,az utolsó e f ett ijavitással 7 az első  

d-t fx.1E 	irtók; Heinrich gusti ; 7-9 sinum pelagus  
inlabitur; 'többi kimaradt s utólag a sorok fölé lett  

betoldva;Niebuhr még olvasta,  es tanusitja, hogy a pe-
lagus szótó sor fölött megismételte a másoló, majd egy  
vonallal áthuzta;Vollmer már nem látta ,csak a qua sa-
lonas usque (sic ós nem usq.) -t a pelagus szó fölött , és  
a per anfractus-t az inlabitur fölött. 10a memoraret u-
tán, .üres hely van 11 Gothorum nagy g—veI •, regeft 16 inquid  
18 reip. uenena ;maxima: azaz maximam - 20 a sor elején  
a megrongált pergamenen f betű nyomai látszanak 23 -24  
az első p-nek és d-nek a nyomai még kivehetők 2 ubicale a  
cata :az i fölött to betoldás; a pagina jobb alsó sar-
kában olvasható az ivszám VIII  

8 Georg. 1,203 "pronus amnis" Aen.8,548"pars cetera  

prona fertur aqua"  



...békés gyülekezetébe fogadott a senátus, 
a Te érdemeid dicsóitéséért Róma a császárral együtt 
maradandó ércből mintáztatta meg szobromat, s végül mind 
ezekért nem rég a legmagasabb tisztség cimére méltatott 
engem a kelő nap fényességéhez legközelebb élő uralkodó. 

5 Mert megértette, hegy milyen odaadással -  emliteném 6'4:a fér- 
fi 	

,.. 

 tetteit , ha jelen lenrie,én, aki távollétében sem hall-
gattam érdemeiről. 
Már most itéld meg magadó győzhetetlen vezér, mekkora jut a-
lom jár Neked, akiaegtetted mindazt, amelyekért nekem,aki , 
csak előadtam, ekkora megtiszteltetés jutott osztályrészül. 

10 Téged nem valami közönséges jutalom és nem másokéhoz hason- 
ló kitüntetés vagy valami szokásos dicsőités illet meg. 
Jó lelkiismereted mindenesetre megjutalmaz Téged: hiszen a 
jó cselekedeteknek legfőbb gyümölcse, hogy megtették azokat, 
és a férfierényeknek önmagukon kivül nincs valóban méltó 

15 jutalmuk. Igy tehát akár én, akár mások, akik efféle beszé-
bek irásával foglalkozunk,valahányszor a Te tetteidről szó-
lunk valamit, vagy saját szónoki képességeinket csillogtat-
juk, vagy mások kivánságának teszünk eleget ;Te csak önmagad 
erejére támaszkodsz, önmagadra nézel fel, és önmagadon kivül 

20 nem keresel követendő példaképet; s még sincs egyetlen egy 
ország, egyetlen egy vidék, egyetlen egy nyelv sem, amely nem 
a Te dicsőitésed.től visszhangozna. Utban Thrácia felé /vet-
tük hirét/ annak a diadalnak, amely 4Te terveid alapján/lett 
Róma osztályrésze/a hispániai /és galliai provinciákban/... 

ben 12 az utolsó e-nek csak nyomai látszanak 14-15 az ,utolsó ú 
illetve e-nek csak nyoma van meg 18 az utolsó r alig 116ható 20 
extra fölé x van betoldva a codexben; az utolsó a nehezen kivê Fie-
tő, de diztos olvasat 23 triumfum ; hispanias világosan olvasható, 
utána egy betű felső részének a nyoma, valamint az ezt követő betű 
alsó része, amely betű a vagy g lehetett; Vollmer kiegészitési ja-
vaslata: Galliasque pa fs est, comperimus; 

13 Sen.clem.l,1,1"qua@vis enim recte factorum veres fructus sit 
ncisse nec ullum virtutum pretium dignum illis extra illas sit" 
14Claud.l7,l"ipsa quidem virtus pretium sibi...nil opis externae 
cupiens,nil indiga laudis" 13-15 Tac.Agr. c.44"vera bona ,quae 
in virtutibus sita szent" 	9Sen.clem. 1,1,6, "nec quod te imi- 
tari velit exemplar extra te quaerit" 



frg. II A 	....1entem 'in collegium togae senatus adscvit, 
 

pro his me laudibus tuis Roma cum principe vic-

turo sere formavit, pro his denique nuper ad ho-

noris maximi nomen ille nascenti soli prox/i- 
5 mus imperator evexit.inteilexit enim, qua fide eius 

 

sentis fiesta memorarem, qui de absentis pr/ae  

meritis non tacerem, iam considera, ductor  
invicte, quanta tibi haec agenti praemia deb/e  

antur, pro quibus mihi tanta sunt conlata refe- 

10 renti. 	tibi quidem nulium' commune praemi- 

um nec par ceteris honor taut laus aliqua usit/a- 
tz referenda est. habes tamen praemiatricepfm  

conscientia<<i tuam: etenim recte factorum  
sumsr.íus fructus est fecisse nec ullum virtu-  

15 tusa  protium dignus7 ipsis extra ipsas est . ergo  
vel ego vol Glii qui in hac dicendi professione  

sunt, quotiens 6e ..1Ltibus tuis aliqua disseremus,  
aut ingenia nod tx•:; o..ercemus aut vota ceter/orum:  
tu tibi inn ~ t::,~ :, ad  te respiciz; nec ullum quod  

imitari velis e..e piur extra te quaeris ; et ta-  

rlen nulla, rvi;io, nullus locus, nulla, denique lin-

gua laudibus ts.;.is vacua  est. euntes in Thracia/m 

triumphum, qui consiliis tuis intra I ispania.s/Gal-  
Ú  

liasque par-Es est, comperimus.../ 

24Niebuhr et proe?i.a , Vollmer: et exit/ia ; Vollmer kiegészi-
767si javaslata: paene oculis subiciantur  

5Stat.sily. 5,2,41„Bolanus iter praenosse timendum, 3olanus  

tutis fuga quaerere cosnrnoda castris, metirí 3olanus agros,  

aperire malignas torrentum nemorumque morns” ; Pacat. paneg.  

Theod. 10" ne tum quidem...remísisti quin omnium castrensium m  
munerura numeros primus .ut cum primis obires:stare pro sigríis  

excubias sorte agere, vallum ferre, locum bello antecapere  

speculatum egredi, castra metari" 13 Cassiod. orat. p.475,18  
"o me beate superatum:video relation m mom par augmeata  
transcendi, cui putabam posse vix eredi" 	24 'lac. Ar,r.  
c.37  "crueat a humus"  

frg.II A  
Elég jól olvasható szöveg, a codex 270. oldal'., felizl kb.4  
sor hiányzik.  
V 1 Ileimsoeth kiegészitése /a castris aetate remoturi nec ar-
mi-s  patriae prodesse iam va ttlentem nem lehet helyes 3 az utol-  

só o alig félig van meg 5 az intellexit fölé volt beszurva az  

enim; Niebuhr még látta,  Vollmer m .r nem B tibia haec 10 
prémi  

e fölé a beszurva; a renti utón pont és üres hely 
 van  7E codex- 



	 Ha a harcok szünetében egy kis szabad időd akad, 
akkor vagy a városok fekvését vagy a hegyszorosokat vagy a 

tágas mezőket vagi. folyók átkelő helyeit vagy éppen az u- 
5 tak hosszát méred fel magadban, és azt fürkészed , hogy melyik 

hely alkalmasabb a gyalogsáriak, melyik a lovasságnak, melyik 
megfelelőbb a támadásra, hol lehet biztonságosabban visszavo- 

nulni, hol legjobb tábort ütni. Igy a háboru javára szolgál 
a harcok szünetelése is. 

10 Ugyan kiben egyesült valaha is-a harci érdemek mellett még 

ilyen elevenség a tanácskozásokon, szigoruság az itélkezés-

ben, ilyen nyájas modora társalgásban, ilyen nyiltság az arc-

vonásokon, ily rövidség a haragtartásban, a a szeretetben ek-
kora kitartás?  

(S, ez a lehető legszerencsésebb időpont beszédem szá.má.ra: hi- 

szen mindenki elism? ri, hogy igazat mondok, sőt, inkább arról  
15 panaszkodnak, hogy tetteidről egyet s mást elhallgattam. És  

valóban, engem, bár sokat szeretnék mondani, akadályoz ebben 

bizonyos foku tájékozatlanság, hiszen nagyon jól kell ismer-
nünk azt, akiről beszélünk. Ls nem csak azokat a dolgokat kell 

elmondanunk a vitéz férfiakról, amelyeket a hivatalos hiradás  

20 közöl. Hiszen amikor a győzelem hire tölti be a senatust, a  
vezért elhelmozzák mind azzal a kitüntető címmel, amit csak 

a  kedvező harci  szerencse hozhat; ez még sem hat annyira a hall 

gató lelkére, mintha magukat a meneteléseket, az erőfeszitése-

ket, az ütközetek képét, a sebesüléseket, a halált és az ellen-

séges öldökléstől véres port is / a hallgató szeme elé tárják/. 

Mar/tias laud/es 11 az is előtt egy nem teljes i vehető ki,ame 
lehetett u vagy n is ; salubritas : az a és a b felett e betüket  
toldott be a másoló javitás céljából; Vollmer ezt severitas-nak ol  
vasta , bár az 1 felett nem látott törlésjelet 	12 az u előtt a 
t nyomai kivehetők l;. Skutsch a clausula miatt in1á1b iucund/itas-
t  *javasol 15 az r Tőtt u vagy a volt 15-16  Heinrich :testantu/r  
és dixisse/; Vollmer:queruntu/r éd omisse/; Niebuhr nem javasol ct  
semmit 16 az et előtt a perganem szakadása o-nak vag y~e-nek látszik  
megfeleini 17 az ebet előtt egy félkör nyomai vehetők ki,amely o  

vagy d leheta-t 20 Niebuhr nen töltötte ki,Heinrich per/hibetur 
vagyper/fertur tanom/um kiegészitést javasol, Vollmer :per/sonat  
lae/tum vagy per/sonat sena/tum, mivel elég hosszu üres hely van 
21 Niebuhr:contulerit ,Vollmer:contulit22 az ntum előtti betü leg-
inkább e-nek látszik, biztosan nem volr -a; Niebuhr kiegészítése:  
monumepintum, Vollmeré : sic audie/ntum ;a codexben impl .t áll ,és  

Vollmer nem látott semmilyen jelet,amelynek alapján Niebuhr kijavít 
hatta volna implet-re a szöveget. 23 atq.ag/mina Niebuhr szerint; 



• 
frg.IB 	na teatorio in aequum q 	gu.  
	tentorium ducit. 	tune si quid a bellis 
vacat,a/ut sit us urbium aut angustias montium 
aut vasta/ camporum aut fluminum transitus aut 

5 viarum/ spatia metiris atque ibi quis pediti,quis 
equiti/ accommodatior locus, quis excursui 
aptior, quAs receptui tutior, quis stationi uberi- 

or, explo/ras.ita ad bellum proficit etiam ipsa in- 
tercaped/o bellorum. 	iam vero praeter Mar- 

10 tias laud/es cuius tanta in consiliis alacritas,in 
iudici/is severitas,in conloquiis mansuetu- 
do, in vult/u aequalitas, in ira brevitas, in amore 

diuturn/itas? o fortunatissimum orationis 
meae te/mpus: vera me dieere omnes fatentur, 

15 queruntu/r hactenus me de actibus tuis aliquanta 
omisisse/. et quidem multum dicturo obest igno- 
rantiay d/ebet nosse quem loquitur. nec sola 
illa de v/iris fortibus praedicanda sunt quae pu-

blica fa/ma denuntiat. nam et cum victoria per- 
20 sonat sena,/tum, designatur hoc nomine quiquid 

contuleriavens fortuna bellorum : non ta.aen 

sic audie/ntum impleat animos, ut si ipsa itinera 
atque molimina et imago certaminum et vulnera 

et exit/ia et hostili caede pulvis cruentatus/paene ocu3is 
subiciantus 	 

frg III: 6 Phaedr. 4,25,6 8 	Seneca:lact. inst.b,24,17/frg 
Haase III p.421/"quiT tibi prodest non habere conscium 

  habenti conscientiam" 15 Amra.22,4,6 "nin saxum erat ut 
antehac armato cubile" 21-22 Drac. De laud. dei1,604 
"artificis formante manu" 

frg IB 
A szöveg a 273. oldalon taldlható, jól olvasható;  a la p 
felső részéről mintegy 4 uor hiányzik,.valamint a sorok 
elejéről 6-8 betű. 
1 nem helyesen olvasta Niebuhr, aki ..:.a tentorio ..ac 
qumq -t látott; Bücheler és Vol1 ►r r többet talál-
tak a codexben: igaz csak az" a tentorio" áll ott teljes 
egészben, a többi betük félbe vannak vágva, vagy csak az 
alsó részük maradt meg. A na szótag előtt 2 betil nyomai 
látszanak, talá a io vagytu; az utolsó u után s lehetett. 
2 az első t neon teljes, de biztosan  kivehető;  L  a duciit 
ütőm üres hely van a codexben 4Niebuhr aut plana/ Vollmer 
vasta 7 Heimsoeth planior,-qu/i.s , Vollmer aptior qu/ís 

. 8, az .első r-nek csak a jobb csücske látszik 9Niebuhr in-
7termissi/o,Vollmer: in/tercaped/o ;h: bellorűm után iires 
hely; Mar/tios labor/es:Niebuhr; Vollmer és - Heinrich 



I 
..../és bár magas helyen forgol ~ dsz,/, s ezt iakább  
hadi szerencséd, mint  származásod révén nyerted el, 

még sem vehetö észre semmi olyan,amit titkolni szeretnél; 
 

.végül is mindent ugy teszel, mintha tudnád,hogy mindenki 
 

szeme  előtt, és mindenki birálatának van kitéve az, amit  
cselekszel.  

5 `titkolják csak dolgaikat azok, akikre szégyent hozna, ha 
 

tetteik nyilvánosságra  ,  jutnának. Ugyanis nem tekinthető az  
emberekkel való jó kapcsolat jelének a tulságos visszavo-

nultság, és egyébként 	bujkálnak bíráik elől. a vét- 

kesek: mert mit ér az, hogyha más nem tud bűneikről, ha 

egyszer gyötör a büntudat? Jöjjenek csak hozzánk bátran 

10 bírónak, akik csak akarnak, mint az erények és at erkölcs 

szigoru őrei, nemcsak a mi Catoink, hanem Spárta és Athén  

idegen hirességei is;  nem  fognak találni egyetlen egy időponk  

tot, egyetlen egy napot, egyetlen egy órát se m  tevékeny-

végedben, amelynek ne kellene csodálattal adózniuk. 

15 Hiszen  számodra fekhely a meztelen szikla, vagy a vékony ta-

karó a gyepen;az éjszakák virrasztásban, a nappalok kemény  

munkában telnek,s kellemes dolgok helyett a katonaélet vi-

szontagságai jutottuk osztályrészedül; páncélod nem annyira  

• védtllmodre, mint inkább mindennapi öltözetedül szolgál,  

mint ahogy az étkezés sem fényüzés sz árnodra,hanem hadita- 

20nács; végül a kardot, amellyel ,mások csak felövezik magukat,  

te állandóan használod. És nerce érdemtelenül formált téged 

a természet .vidámságra ós küzdelmes erőfeszítésre, engedel-

mességre és parancsolásra egyaránt alkalmassá  

hogyan ::die buhr gondod  j a : ad /t e ;a uo s vo/lunt; hanem n,r vada  
Vollmer szerint :nos qui; al. ; ':a ius vagy rem 11 adq. ';az  utóisó  
t mint a v.5-ben; az et Vollmer betoldása a NieUiThr niegállapitot-
ta szövegbe; 12.1a.caedemoniorum 13 a második 1-nek csak a bal fele  
maradt meg. 14 az m-nek csak az első ive látszik; 15 a tibi előtt  
kb.2 betüuyi h̀ézag van;a cuil i-je fölött b van betöldva:cubil 
Niebahr /e xmpaacava ru/pesOleinrich durum- rupes ;Vollmer nudes rapes  
16 az x-nek csak a bal felső csücske látszik ; ugyanigy a 17.a-jáé. 

Heinrich /in consil ils/ ;1/ Heinrich militia tam pro voluptate  
18 iliebuhr tum /cena Vollmer: vestirnen turn /convivium I inrich  

7alea la a postremo után Heinrich :gladii; B choler :belli 
Vollmer: gravis 20 az est után a 4. sorhoz hasonlóan tires a sorvég.  
22 a forma után u betű fele látszik 25kk Vollmer a Niebuhr által  
olvasott szöveget köZli,ő maga már cshc a következőket  tudta  kibe-
tüzni: orec..umgrauares la.oran.ra/ pro. im.tas..aturuelocitatem  

tuam..q 23 az első o u is lehetett, a in után nem volt b 2 az u  

az atur-ban net biztos  
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PANEGYRICUS 

I 
frg.IA 	/et quamquam in excelso loco verearis,quem 

bellica fort/una tua potius quam.a na/tura.teuee... 
nihil quod cupias latere deprehendi/potest;de- 
ni•que omnia agis ut qui scias in conspe/ctu et iudi- 
cio omnium esse quod gesseris. 

5 Lateant ergo hi quos deprehendi pudet/ - nec enim 
bonae conversationis est nimis pet/ere secre-' 
tum - et tamen mali frustra arbitres f/ugiunt;  - 
quid eaim eis prodest non habere co/nscios,qui 
habent comscientiam? veniant s ane ad /nos qui vo- 

10 lunt arbitri,quam volunt severi iud4s morun 
atque virtuttun nec tantum Gatones nost/ri sed et pe- 
regrina Lacedaemoniorum et Athen/iensium 
nomina: nullum profecto tempus, null/um diem, 
nulltam denique horam in actibus tuis quam /non admi- 

15 rentur invenient, 	tibi enim cubil/e nuda ru- 
pes aut tenue velamen in caespite, nox /in vigiliis 
dies in laboribus, iniuria iam pro volunta/te, lorica 
non tam munimen quam vestimentum,/cena 

non adparatus sed conversatio, postre/mo gladii 

20 qui aliia procinctus, tibi usus est. 

Nec immerito te ita communem alaarit/ati ac la- 

bori, labori acpotestati natura forqrit ...... 

oreciium gra.uares la.oran.ra 	 

proxiaitas tua i..velocitatem tuam 	  

A szöveg elég nehezen olvasható, a codex 274. oldalán található 
Előtte hiányzik néhány lap és a 274. oldal elején kb 4 sor s 
a sorok végén 6-8 betü. 

V 1 Niebuhr una tua p...us quam ana szöveget olvasott a tel-
jesen félbevágott% sorban. Vollmer a p és us között oti nyomát 
véli felfedezni, az ana után szintén látott betiinyomokat :1 
vagy valami hasonló hosszuszáru betű alsó részét,ésazután egy 
félkör nyomait , amely o vagy u lehetett, valamint egy telje-
sen bizonytalan betű egy pontját. Heimsoeth kiegészitése: "et 
quamquam in excelso loco versaris, quem bellica fort/una tua 
potius quam a na/ura tenes/ 4 a gesseris után üres maradt 
a sor, utána az 5. sor 44.51 -szel kezdődött, mint a 21. sor. 
hii ; az utolsó t felső szárának bal fele látszik ; Niebuhr 

/etenim/ Heinrich /nec enim/ vagy /nec iam/ kiegészítést ja-
vasol. 6 Niebuhr : pete/re conspec/tum ;Vollmer :secretum; 
a pet utáni e-nek bal oldala látszik 8Niebuhr co/nscios 
cum/ ;Heinrich  ,  Vollmer : conscios ,qui 9 az ad után egy betű 
egyenes szára látható, amely semmi esetre sem lehetett t,a- 
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~ blando Ca  liope siriu  recei  ~ "; 3  a . silv. ,2,2óQ - 2v ' : a ~  te  
nascentemtremio mea prima recepit/ Parthenópc, " ; T ibu1.1,10 ,12  
"corde micante" ; Claud.1,87 r:;i ; 32  ;.ior. ca ri11.3,r , 74 "po rtatiCC  
non clausas"; Verg.Aen.2,27; Ov.Arn.1 •,4,29-30; 	"vir-  

, ginitas fecunda tulit, partucue pudico " 36 Catul.  
negatum"; Stat .silv. 4,3,11"qui costae  Ccreri diu negata/reddid-it  
dit iugera"; 	40Stav: silV.2 1 7,45 "i:"artium '1'riybritz" ;,,.crob .  
De Christo,1"proTTs vera del"; Elpid. 2"9roles aetern a deí"  
43 Claud. 3,316  "Geticas :. .catervas" 	44Lucari.1,1O0  
'"Crassus erat belli medius mora" 	46T ~~?e -rob. paneg.II.130 
' "mundi pret ium fuit" ; Tácit .Agr.  c .31-7  orbis tcrra'ruci"? Claud.  
De bello goth. 232 "custos Romani aevi t'. 



..ujsziilött gyermekének gyenge tagjait 

az istenséggel telt forrásban fürösztötte,  
25 s a szenségea fürdő eme titokzatos hullámában 

jelen levő istenség elüzi a bünöket, crngvált az  
eredendő büntől, uj életet ad,és magszabadit a kárhozat--

tál. Téged , kicsiny gyermek, ilyen szertartások által 

30 a szent keresztségbe már beavatva fogadott csillogó  
ölébe Róma, amely a háboru zajától távol, békésen kitárul,  
s ruháját megbontva , lemeszteleniti keblét,  
és neked nyujtja tápláló emlőjét.  
Lucina szerencsés késlekedése elhalasztotta,  

35 majd meghozta a gyermek születését:késedelmet okozott,  
hogy a félénk reménykedéseket hosszu ideig valóra nem  
váltva, végül is a császári város leendő polgáraként  
születésed helyéül Quirinus királyi városit és  

Latium házait pillantsd meg először,  

40 marsi sarjként marsi penatest ;  

nagyhirii szülőd miatt már azért is  hiresebben,  

mivel atyád még alig lépett serdül5 éveibe,  

szinte gyermek volt még, amikor a geta csapatoknak  

kiszolgáltatva, a háboru elhalasztója, a szövetség  

45közbenjárójaként elháritotta a Latiumot lángbaborulásaal  

fenyegető vészterhes fáklyákat,s a rettegő világ váltság-

dija lett.  

ribus " ; Ov,  . Trist '. 27  Tert. De anima 4 1 , 3  "nulla  anima sine  
crimine, quia nulla sine boni semine" 27-28 Tert. De ' bapt.4,4;  
12,1 ";20,5 ; Joh: 3,5; Joh.•3,7; ~1ug. De pecc.meritis et remis-
sione 2,27,43; Szt.Pál Tit.3,5=6 "Salvos nos focit per lava,cruo  
regenerationis et renovationis Spiritus sa.ncti ";Cypr.De lapsis 
29"lavacrum vitale" ;Tert. De pud, 19  "liberamus hominem per lavar  
ram"; Aug. De  bapt. 5-8  "lavacri° sa.cramentum" ; Aug. De bapt. 1, 21  
N"lavacrum immortale"; Prud. Psych. 102 "fluviali lavacro";;_nbros.  

~g~d,st.r~ ,,, 	~~ . 	25" 	,,.  r ~..,~u4 regenerationia , Clem.  Alex. Stro ni 4 ,  2 5 	~ "c' ~ ::_~ ; 	.unda  

	

~~ 	,  
genitalis"; Clem. Alex. Ped. 1,6,25,3" 1U ~ ,~~~ ~~ ; `., (, ,A  

úűC;i;u7Tb .. Z 4 	"; 	 I'ed. 1,6 ,29 " 	lt f i l 14! 't':Cl" iT: xC V" .o V 
	" 

Ter  t . De bapt  .15  ,  3  ; 7,1 ; Cypr. Ad Donat. 4  "undae genitalia  
auxilio . . "; Lact. Inst. 7, 5,  2?  "homo caclesti lavacro purificatus  
...et  incrimento divini vigoris accepto fit homo perfectus et  
plenus" 28 1'rud. Apoth. £380,882"Snirítus et Sanctus baptismate  
...nobilitit"; Prud. Per. 8, 5-64vetere3 maculas diluit amne novo"  
Tert. De carne Christi 17"nova nativitas" 29bv. i'asti3,730  
"primitias magno sepasol n Iovi"; Tertul. Jc;' bapt. 5,1 "nam et  
sacris quibusdam per 1: 	initiantur Isidis alicuius aut  
Mithrae"; Pactii,Vita 	18,3/ed. pellegrino ‚Alba, 1955/  
"martyrii primitiis de' 	^r . Aen• 1,1; Cypr. Ad  Donat  

~rí o múlnure du? ce vagientem  4 ; 29 kkStat. Sily. 2  



primaevos pueri rec/entis/ art/us  
plenis numine fontibus rigavit,  

25 qua puri deus arbiter lavacri  
arcana laticum receptus unda  
~ellit crimina nec sinit fu.isse  
et vitam novat obruitque poenam.  
his te primitiis, puer', sacratum  

30 excepit gremio micante Roma  
et nudi lateris recincta vestem,  
quae bellis procul omnibus  patebat,  
nutricem tibi praebuit papillam.  

felix distulit adtulitque partura  

35 Lucinae mora: praestitit morari,  
ut spebus timidis diu negatus  
et civis dominae futurus Urbi  
natalem tibi regiam Quirini  
et primas Latii doc:os videres,  

40 proles T,:artia, Yartios penates,  
hoc iam clariorinclyto parente,  

quod vix puberibus pater sub annis  

obiectus Geticis puer catervis,  

bellorum mora, foederis sequester,  

45 intentas I,ati.o faces removit  

ac mundi pretium fuit pau nt is .  

A IV. carmen folytatása a codex 255. oldalán található,kevésbé  
jól olvasható, a lap felső szélérő l hiányzik kb 	 négy sor.  

V 23 a sor vége félbevágva: Niebuhr még "rec....s art "-t látott,  
BUcEiéler már az s és c .y orrait csak bizonytalannak tartotta,Voll-
mer pedigLég kevesebbet tudott olvasni: "r 	art.." 40 az e- 
redeti prólis i-je e-vé javitva a codexben 41 hip i-je é fölé  
o van beszarva; inclyto sic , - 46 ez- lehetett  a ve0 utolsó sora  

21 Elp. 48"anhela curls tibi fudit anhelas /preces" ;Drac.De la,  
laud. deiil,26 "solis anheli"; 	22Drac.Or.trag.375"si fata habent  
Lucr. 6,1208"metuentes limina 1.6T1";   Verg. Georg.2,491-492 "atque  
metus omnis et inexorabile fatum/subiecit pedibus strepitumque  
Acherontis avari "; Elp.101" trucis.leti" 	23 Elp.73 "fragilis

•  processit in- artus" 23-24Propert. 3,3,51 -5 27E1ia Calliope,  
limphisqué a fonte petitis/ ora Philaetea nostra rigavit aqua"  
Doethius cons.phil 1,1,3-4 ;' Merob.carm.II,5"rigat unda lacus"  
25Drac.•  De laud.dei 1,434 "dominus rector .ciux arbiter" Claud.  

De ráp.l,55"arbiter umbrarumque potens" ;Elp. - 121"per tót  con-

tagia purus" 25-26rud.• Cath..7,193-194"deusne membris sit re- 
ceptus terreis 26 Elp.6-7 "recepto sole" ;Elp. 96 "receptus vi- 



.....ahol Marssszal kötötte meg, nászát szeretője Venus. 

IV 
Immár a második év veszi kezdetét, 

s hozza magával a gyermek születésnapját, 
amelyen az világra jőve először szivta magába 
az éltető és erőt adó levegőt. 

5 Most legyetek kegyesek Iatium Muzsái, valamennyien! 
Most viruljatok mind Latium erdői! 
A virágzó tavasz pompáját öltsék fel a küszöbök, 
sbabórfüzérekk.el összefonódva kigyózzon a borostyán; 

Szelíden fodrozódva szökdécsel jea a Thybris, 
10 ás ne hullámveréstől rőten s haragosan mossa  

medrét a derült téli id.-;ben. Szabaduljon  meg  
a háboru goa ja ál a v.cz ér lelho - rászolgált a pihenésre - 

ölcije iz:aos karjaiba kicsiny gyermekét a marcona férfi.  
15 Hü férje mellett  legyen ott asszonya is,  

az asoony, aki a komoly muzsák dalára méltó, 
hősök ivadéka, királyok sarja ő, 
kinek dicsősége fényesebben tündöklik,mint az 
asszonyok hirncve szokott;  

20 aki nem,mint Thetis, aggódó félelmét mosta le 
a Styx titokzatos hullámaiban,s nyomasztó gondoktól 
szorongva szülöttjét az isteni végzet ellenére ,a haláltól 
féltve... 

9 tybris 13 et dignus a codexben,az est dgzus Vollr:er javitása 
=7 rerun az r felett g betoldva 18 a superstat p-jót Niebuhr 
1717"g látta,  Vollmer már nem. 

A. vers.  előképe Statius Silv.L,7. 1 Claud.pan. Theod.68"Quotiens 
te cursibus aevi patefecit"; Claud.Stil. II,445"Aevique arca,na, 
patescunt" ;4Stat. Silv.2,7,4;'pendentis bibit ungulae liquorem':' 
Claud.2O,498; SStat.Sily. 2,7,19-20"favete linguis/vestra est 
ista dies,faveté,t Musae" 5-6Hor.carm.III.l,2; Prud. Contra 
Symm.praef. 1,8; . 2,1130kk; Yrud. Cath.III. 26-27"sperre Camena 
leves, hederas cingere tempore" 6 Stat. Sily. 2,7 -,13-15"virete 
silvae" 7 Stat.Silv.2,7,9-kk ;Sz.lv.l;2,231":Prondc, virent poster 
effulgent compita flamarais" 	SStat.Sily. 5,3,8"hederis inreracre" 
Claud. 35,11"hic hederae serpünt" ; Sidon. epist. 8,11 vers 6 
"succingant hederae expeditiores" ;Verg. buc.8,13; 12 Stat.siEr. 
1,4,74-75"in otia pacis...laxere animos ferrumque recin_gi" 16 
Stat.silv.3,4,36 "coli tenuiore ly'ra" 170v.1;et.2,37; 	19 Dra;c. 
Or.trag.119"anxia sollicito quatiuntúr éorda pavore" 	'let. 
2,161"Stygias...undas";August. De civitaté1,27"laza cro sa-nctae 
regenerationis obluti" ; 	'Act.22,16oblúe peccata tua" 



•  
III 

M/arti iunxit arnica Venus. 

IV 
Annus panditur ecce iam secundus 
et festum puero diem reducit, 
quo vitalibus incoatus auris 
infusi bibit aetheris vigorem. 

5omnes nunc Latiae favete i usae, 
omnes nunc Latiae virete silvae; 

vernent limina laureisque sertis 

inserpant hederae vagante nexu; 

exultet placido tumore Thybris 
10 et nulla rutilus nec asper unda 

hibernis vada molliat serenis. 
lancet pertora bellicose ductor 
(est dignus rude) lacteamque prolem 

nodosis ferus ambiat lacertis.; 
15 adsit cum socio Parente coniux, 

coniux non levibus cananda mucis, 

heroum suboles, propago regum; 

cuius glories feminam su/p/erstat ; 

quae non ut Thetis anxium pavorem 

20, secretis Stygos abluit sub uncle 
et natum trepidis anhela 4a4Ae curls 

contra fata deum rre tusque leti... 

III 4 am i előtt az r egy része felismerhető 5 az e clitti 
elveszett betű szárai kivehetők,nem p-és nem volt;talán c 
vagy t; BUcheler int/ertorsa; 
A 8.sort megcsonkitotta az olló,csak a.betük alsó részei ol-
vashatók az ...arti iunx-ból; előtte négy esetleg hat sor ve-
szett el a lap felső részéről. 
1Calpurn. buc. 1,12"ramis errantibus implicat umbras" Ov. Am. 
I1I.5,35; "mobilibus foliis"; Stat. Silv.I.2,154-55; 2Hor. 
c arm.II.15,9-10"tum spissa ramis laurea fervidos excludet ic- ;  
tus"; 1-2 Ov. Am. 11I.1,5. I1I.13,7; Am.II.16,36; vö.még Ov. 
Am. TII.,l-5 erdőleir ósával, valamint 11I.5,3-8 leirásával; 
4 Verg Georg. 4,61 "frondea tecta" 7 Prop. II. 13,1 "non tot 
Achaemeniis armantur•Bactra .sagittis" 8 Anth. 253,33 kk; 

IV A szöveg jól olvasható, a codexben a 256.oldalon található. 
A carm.III.8 és a IV.I között egy üres verssor van , amelyen 
minium nyomai látszanak, de nem kibetUzhető. A carm. IV 1-22 
sorainak első három-négy betüjétuia a foliumok összehajtása 
takarja többnyire. 
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...a császár szép leánykáját elnyerve a felséges uivar fel-
ölti teljes pompáját;maguk a házak is tavaszí fénnyel ragyog-
nak,s Phoebus napkocsijától s a császári.bibortól.tündökölve 
ég és föld csillogása egybevegyül rajtuk. 

5 Márvdnymedencéket nyaldos a hullám, és bronzból öntött zsarva- 

sokon gyöngyözik gyors habjaival,s sebes folyásával csillogó 

kristályra nehezedik: a vizet gyöngy tartja, amely maga is 

viz volt egykor. A palota legkiemelkedőbb helyén áll hitvesé-
vel s egyben. uralkodótársával a császár, akinek szentséges 

10 családtagjai felé ujjongva repes az egész világ. 

Csodálatos bizalom! Kérni lehet, hogy kik kapjá k  meg a kor-
mánypálcát, s nem is riadnak vissza kivánságot nyilvánitaniaz 
uralkodók számát illntLea , és az udvar teljes biztonságban 
a királyi család sorsa felől, kiegészíti uralkodóinak sorát, 
midőn ujakat választ. 

III 

Széltől imbolygó ágaival nyáron is árnyékot tart a láthatat-

lan tél hűvösével telt erdő, és nem hagyja, hogy az évszaknak mg 

megfelelő idő legyen,s a lombtetőzet a maga külön telét őrzi 
5 tovább. A nyirt koronáju kedves kis buxus vágott oldalával 

zöld márványhoz has9nló, amelyen még az achaimenida nyilak 

sem tudnának áthatolni  

miscens t errena" ; 1-vö. 0v.11.-4.441  eirásával aet .2 , i-4 ; 5 Drac , De 
laud.deil,451; MerőT. carm.4,23-24; 6 Anth.Lat. 378,11 "et  forma,m 
cervi grernium perduxit aquarum" 8 Plin.nat.37,28; Seneca na t . 3, 
25,12; Claud.c.min. 33-39;különösen a 34,2; Sid. Ap.c.11.94 kk; 
10  Elp. 69; Ov. Trist. 11,2 Ov.tdlet.3,134; Trist. I.3,60; Stat.Silv. 
17.1,86;Plin.ep. 1, 12; Quint.6,1 med; Tac. An ; 12,2 ; 15,36; 
16 , 26 ; Germ. 7 ; Agr. 38 ; 	11 Claud.5,29 5 ; 

III. 
Jól olvasható  a sz.öveg,a codex 259.oldalán, egy sor a 273. o1dal=ín 
található. 
; carm.II,ll.. sora után két üres sor van a codexben, amelyet egy-
kor miníummal írott betűk töltöttek  ki. 'Hogy az első sorban mi volt, 
nem tudjuk,, a másodikból Idiebuh.r még "...RIDLARIS VI CI INI,;FAUSTI"t 
olvasott.Bücheler csak ....DIAR....-t látott, Vollmer már semmit 
sem. 
Niebuhr Anicius Acilius Glabrio Faustusnak, a 438-as év consulának 
/Mommsen,1898,p.530/nevét véli felfedezni illetve azonosítani a 
töredékben.A.A.Glabrio Fauntusra vö.Seeck RE VI.2092. A cim kiegészib 
ve: De vagy in viridiaris. 
V 1 H.Schenkl im/plicat 3a riec c-jének a szárai elég jól 1átszarihk 



•  

II 
... 

auVa viret pulchram domini sortita iuventam 
i/psaque primaevo lumine tecta nitent, 

qu/ae Phoebi flammata rotis et principis ostro' 
aetheris ac terrae sidera mixta}tenent. 

~  

5 m/armoreos rigat unda lacus fictasque metellis  
cornigeras rapido proluit wane feras  
clar/aque festinis onerat crystalla fluentis:  

gemma vehit laticem, quae fuit ante latex.  
li/mina celsa tenet soci4 cum coniuge princeps,  

10 clzius sacra petit pignora mundus ovans.  
mi/ra fidos! optare licet , qui sceptra capessant,  
n/ec numerum regum poscere vota timent  
et/ dominos secura sui de stemmate regni  
c/ontinuat proprios dum creat  aula novos.  

III 

....DIAR 	 

ex/plialt aestivas ramis errantibus umbras  

f/rigoris arcani silva referta gelu  

nec/ commune Bibi tempus permittit et anno  

pr/ivatamque hiemem frondea tecta tenent.  

5 int/ertonsa comas Spartani marmoris instar  

por/rigit excisum buxus amoenalatus,  

114 nec Achaemeniae possent penetrare sagittae...  

II. A codex 259.oldalán található szöveg jól olvasható. A-carm.  

. I.-ből agy-esetleg három sor hiányzik, a carm.II.-ből pedig-
valószinüleg .egy disztichon..  . 

.V . 1 az a előtti betii.alsó szára látszik még;nem u , aligha  

ha c vagy.r,legval6szinübben 1 lehetett. Niebuhr kiegészitése  
'silu/a, Vollmeré aul/a; 3 foebi ; 4 az a-nak csak a fele  
van meg; 5-6 az a-nak és a c-nek a-fele látszik, de a kiegész  

gészltés EITtos; 7.aq. és nem baq. olvasható a codexben, még 
az-a is nehezen kivehető.Niebuhr tur/baque ; Heinrich albaque 
Vollmer claraque, curvaque, pigraque, aligha lymphaque le- 
.hetett. 8 a g-nek csak a jobb oldala látszik 9 Vollmer sze-
rint a--mina előtt nem lehetett 1; igy téves Niebuhr cul/mi-
na kiegészitése;.Vollmer: li..mina 12 az első n-nek az alsó 
szára megvan.l3• Niebuhr  sic/-.Vollmer et/  

;2.T~uci1. frg ..1i3 "aetheris et terrae f' ; bv.Met.2;4 "radiabunt -  
Sumine valvae" 3.Drac. De laud." de11,1,14o'Fnon solis...flam-  
matur radiis" ;ÖV.Am. 1.2,42 ; 4Claúd. IV.Hon.229"Aetheriis  



•  

...a művészien ékesitew ebédlő ajtószárnyait Concordia kép-

mása disziti s a bíbort viselő császár házának férfi és női 

védőszelleme, ahol ünnepi lakomákon fogyasztják a halhatatlan 

uralkodó ételeit, és bibor vánkosoktól csillognak a királyi 
5 kerevetek. A tered legkiemelkedőbb helyét a hitvesével együtt 

ábrázolt császár képe foglalja el, tündökölve?miként a magas 
égbolt ragyogó fényü csillagai,ő, a földkerekség e+~ ' ~ ►e  

mélt 	;. Amott,a mi védnökünk szine előtt siratja várat- 
lanul veszni látszó örökségét az éppen 	érkező száműzött.  
ssm aztán a győzelem visszaadta a birodalmat annak, aki szüle- 

10 tése révén örökölte azt, és a fényes cs6sz(ri udvar hozzáadta 

a távolról kért feleséget. Emitt, ahol a fenriséges édesanya  

nyájas fiát csókolni_ készül, mintha csak a castá,liai istent 

látnád szülőanyjával. Ahol pedig nővére áll mellette, ugy  
nik, hogy  .a csillogó Hold fényei. ragyognak fel a testvéresil- 

i51ag sugarától; s ha majd férj 6.11 egykor mellette, elmondhatni,  
•  hogy egy Déleus és Thetis lép nereusi nászra a thessaliai nyo-

szolyán. Ettől a'1éár kától pedi 'itt, olyan unokát remél-

het még a,világ, akinek kiválóságával egyedül Larissa hős fia 

érhet fel; S ime az ujszülött kislány, aki alig látta meg a  

20napvilágot, de zsenge szivében máris a keresztség isteni . szent-
ségét hordja, sirásával vallva az istent;•azt hihetnéd, megértet-

te a szertartást, piciny ajkait ugy mozgatta remegő hangocská- 

ját hallatva; ó, boldog gyermek, akinek egy időben két életet... 

Claud. 10,151 "purpureis...toris"50v.MMt.2,39 ; Ov.Met.2,2 ;Net.  
2,24; 9"orbis terrarum "Tac.AgricöTa c.3111Verg. Georg. 2,523  
"oscula nati"; 12 OV.Am. -I. 35-36 ; 14 0v:íz~et. 2,2 és 2, 207-208  
Verg.Georg. 1,397; Drac. De laud. al' 1,190 ;vö. még Lucr. De rer.  

nat. 5,705-12; 16 "Haemoniis... terris" Stat, Silv. 1.2,216; 19  
Elp. 107 ; 20 Mart .8,81 "mysticr) sacra" ;Verg. Georg. 1,116 ;Tert .1)é  

baptism.].. "sácramentum aquae"  ; Ai., . De bapt. 5-8 "lavacri sacramen-  
tum"Tert. De bapt.4,4 "sacramentum sanctificionis"; Aug.De pecc.  
meritis et remissione2,27,43; Aug. De civitate;1,27; 21 Clud.iiI.  
eons. Hon 20; 22 Tiller. 6,174"tremulo impetu" Lucr.2,367"teneris  
tremilis cum voéibus " ; Catu1.64 , 307 ; Verg. Aen. 8 , 22 ; Claud. Rapt.  

2,2 ;Drac. Or. trag. 594" tremu.d.is  vocibus" 23 Georg. 2,490"felix,  
qui potuit rerum cognoscerer causas" ;Clauu.VÍ.Hon. 17; Tertul. De  

bapt.15,3 "felix aqua,qui";Prud. 1':am.330"Felix, qui indultis potuit  

mediocriter uti"; Claud. Phoen.70;Joh.3,7;Joh.3,5; Greg .Ilaz.Orat.404 
Tertul.De bapt. 13,3; De bapt. 1,1;1,3 ;12,1;20,5;Aug.De pecc.me- 
ritis et'remíssione 2,27,43; Aug. De civ. 1,27; 
17 Catu1.64,379 "sperare nepotes". 



CARMINA  
I 

• ..  
incumbit foribus pictae Concordia mensae 

 

purpureique sacer sexus uterque laris,  
aeternas ubi festi dapes convivia gestant  
.purpureisque nitent regig fulcra torts.  

5 ipse micans tecti medium cum coniuge prin/ceps 
 

lucida  ceu  s/u/mmi possidet astra polc,  
terrarum veneranda saltts:pro praeside n/ostro  
amissas subito f let novas exul opes;  
cui nature dedit, victoria reddidit orbem  

10 olaraque longinquos praebuit aula toros,  
hic ubi sacra parens placidi petit oscula na/ti,  
Castalium credas cum genetrice deum;  

cum soror adsistit, nitidae candentia hona/e  
sidera fraterrla luce micare putes;  

15 si coniux aderit, dices Nereia Pelei  

Haemonio Thetidos foedera iuncta toro.  

hac etiam de prole licet sperare nepotem,  

cni barisa suum conferat una virum.  

en nova tam suboles, quae vix modo missa sub/auras  

20 mystica tam tenero pectore sacra gecit,  

Vagitu confessa deum; Bentire putare/s,  
mollfa  sic  tremolo moverat ora Sono.  

o felix, ono geminam cui tempore vitam ... 

A vers elejéről hiányzik néhány sor, egyébként a szöveg elég  
könnyen olvashatá,a codex 260.3apján.  

V 1/ concordiae 5/ a princeps szóban az e Ibetii bal oldala  

még kivehető 6/ a ceu betűi már elhalványodtak, de kivehetők; 
a summi u-ja szintén.Niebuhr kétségbe vonja , hogy ezek a betűk 
szerepeltek itt. 7/ a nostro első o-ja félig még olvasható 
11/ placida javitva  :  a felett i; a,nati t-je félig olvasható  
13/ a lunae e-jéből a félköriv egy része látszik 15/ a dicers 
94¢t utólag a nereia szó fölé szarta be a másoló 16/ peháédiá-
nio, utána aemonio apró betükkel a thetidos /sic/ szó előtt u- 
tólag van beírva 21/ uagitum 

az utolsó be tü  s-nek tűnik.  

Verg. Georg. III.26 ; Ov. Met.  
totidemque sinistri ~ • 	2 uterque ./ meg 22 56 
Stat. Silv. II.2,2!  "  gaudet 
3—+ Hor. carm.III  .  9 12 ;Qv.  

II.18 "  
Ov.Met.  

1. mét 
gemino 
Am.II.9 

signaque sex foribus dextris 
II. 23_; Claud. 1,201  "sexus 

gyakrabban Dra ontiusnál ; 
sű numine portus"  
04 4 Ov.Met. IV. 637  


