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LYI. Baedae História Ecclesiastica Gentis Anglorum. Edidit 
Alfréd Holder. Freiburg u. Tübing. 1882. Akad. Verlagsbuchhandl. v. 
I. C. B. Mohr.

E mű a Holder kiadta Germanischer Bücherschatz-nak 7. száma. 
E gyűjtemény a germán ókorra és középkorra vonatkozó bármilyen 
nyelvű kútfő-iratokat közli. Eddigelé a következő munkák jelentek m eg: 
1. Tacitus Germaniája. 2. Einbardi vitaKaroli imperatoris. 3. Beowulf. 
(Mind a három Holdertól). 4. Otfrieds Evangelienbuch (Pipertől).
5. Jordánig De origine actibusque Gesaruro. (Lásd Egyet, philol. közi. 
VI. 598.). 6. Nithardi históriám m libri IV. és 7. Bsedának idézett 
műve. (5. 6. és 7. sz. Holdertól). Mindezt csak figyelmeztetésül tuda
tom. Engem ezennel csak Bseda históriája érdekel. Én ugyanis nyo
mára jöttem annak, hogy e folyóirat IV. 29—31. lapjain közlöttem 
Sz. Ediltruda-hymnu8 Baeda Venerabilistól való, s hogy az a Hist. 
Angi. IY. 20. capntját képezi.

A Holder-féle kiadásnak a cambridgei egyetemi könyvtárban őr
zött Kk 5,16 jegyű, 737 körül készült codex szolgál alapjául. Ezen 
irányadó s egyúttal legrégibb Bteda-codex hagyományával szemben a 
Yossianus-féle hagyomány újabb és csonka voltánál fogva természete
sen számba sem jöhet. Idézett közleményemnek most már egyéb érdeme 
nincs, mint az az egy, hogy a hymnust alaki és tartalmi magyarázattal 
kíséri.

Benne van legelőször az a tény kimondva, a mire most Holder is 
ráakadt. (1. kiadása 313. lap.), hogy e költemény az abc rendjét feltün
tető acrostichon. Az előbbi kiadók nem vették észre. Innét van, hogy 
például a Migne-féle kiadásban a 41. vers, mely a T betű distichonjára 
következik, Christe vei kezdődik, holott az abc rendje X kezdetű szót 
kíván. Holder már helyesen Xriste-nek írja, t. i. Ch helyett görög X-t.

LVH. Totius Latinitatis Lexicon opera et stúdió Aegidii Forcel- 
lini lucubratum et in hac editione post tertiam auctam et emendatam 
a Josepho Furlanetto alumno seminarii Patavini novo ordine digestum 
amplissime auctum atqne emendatum cura et stúdió Doct. Viucentii 
De-Vit ohm alumni ac professoris eiusdem seminarii. Hat kötet. Megj. 
Prati-ban, typis Aldinianis, 1860—1880. ívrét.

Ezen huszonkét álló esztendeig készült új kiadás érdemét leg
rövidebben Georgesnek, a kitűnő lexicographnsnak, eme két mondatá
val jelezhetjük: Um die Leistungen deutscher Gelehrten im Fache dér 
lateinischenLexicographie hat dér Herausgeber sich wenig bekümmert.. 
Doch ist das von De-Vit Geleistete immerhin höchst anerkennenswerth. 
Lásd Bursianféle Jahresbericht XXIII. 391—393.
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A Lexicon végén van egy «Glossarium», a melynek egy pár 
hibás cikkét ezennel helyreigazítom.

GI088. p. 660a Merenigae (vagy Mererigae): manifestae turpitudines, 
sive ingratae fabulae.

Csodálom, a kiadó észre nem vette, hogy a lemma semmi egyéb 
mint Merae nugae, amint azt az interpretamentum világosan igazolja.

Gloss. p. 663b Mon: in momentum vagy: Mónin: momentum. An- 
gelo Mai Mox-ra gondolt, a mi természetesen szót sem érdemel; m ert 
csak egyszerű figyelmeztetés kell, s mindenki átlátja, hogy a glossa így 
Írandó: Momen: momentum.

V. ö. Festus Pauli p. 140,2 Momen: momentum [momento 
codd.]. Lucretius [HE. 188]: Momine si parvo possint inpulsa moveri. 
A mi a szó alakját illeti, v. ö. fragmen, fragmentum, figmen, figmen- 
tum, tegimen, tegimentum, documen, dooumentum. A szótárakban 
idézett helyeken kiviül a kritika még más helyeken is megállapította a  
momen alakot: Lucret. IV. 1058 momen Lachm. uómen helyett. Suet. 
Prat. 242,10 Aestuaria omnia per qu» maré vicissim tűm accedit tűm 
recedit. Loewe az Aestus: motus muris glossa által támogatva omnia he
lyett momina-t ír. Gratii Cyneg. lib. I. 16 a hagyományozott nomine 
helyébe Baehrens mamine-t tesz. Lásd Poetae Lat. min. I. p. 31. Horat. 
A. P. 253. Bibbeck momen t ír, amit Keller és Holder is elfogadtak 
volt, utóbb azonban Keller, Epilegom. 757. 1. ellenez.

Gloss. p. 682a (hamis, a, um ; avicxdaris. Joh. Érig. Carm. III. 14 
apud Mai, Gloss. nov.Lat. p .4 5 : «Quod validis pennis osana collá secant». 
(Num oscina. Ibi tamen glossa osana, avis. An potius Hebraice loquitur 
pro OBanna ? Haec Mai, loc. cit.)

Az idézett hely pentameter, melynek mértéke mutatja, hogy 
hosanna-ra nem is gondolhatni. Tétovátlanul oscina olvasandó. A ci és 
a hasonló formájuk miatt gyakran elcserélódött. Péld. Festus Pauli 
p. 42,12 s. v. Citimus: citra helyett atra cod. Mon. p. 226,19. s. v. 
Provincife: provicit helyett proviat cod. Mon. p. 188,1. 8. v. Obscum : 
obscitae helyett obsatie codd. V. ö. Hagen Grad. ad. crit. p. 2.

Append. p. 775b Fulmina; fulgura ex vento est ignificata. Gloss. 
Monac. p. 22. Ezt szerintem így kell olvasnunk :

Fulmina: fulgura ez vento e t igni facta.
V. ö. Isid. Or. XIII 9,2 ex vento autem et vgne fulmina in nubibm 

fieri et impulsu ventorum emitti.
LVIII. Gloss. Parisin. p. 79 Convitia, clamores et probationes. E zt 

Hildebrand így véli helyreigazíthatni: «probra, lites vei opprobratio- 
nes». A ki tudja, hogy a másolók milyen gyakran összetévesztik az 
vt-t és az ex-et kétségtelenül pártomra áll, mikor a hibát a legegysze
rűbb módon így teszem jóvá: Convitia: clamores, exprobrationes.

Ponori Thewrkwk Emil.
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