
m a r a d t  e s  o sa n  lenyitepmasoiawM. n a p ú m  t* u e u c i c a  * Ui T UÜU*
Ne véljük azonban, hogy ez a kézirat a nyomtatott kiadá

sok eredetije. A feljebb czímzett töredékről — hogy, hogy nem 
jutott hozzája, 'senkinek sem árulta el soha — egy másolatot 
készített Henr. Stephanus, mely ma is megvan a leidai könyv
tárban 8 ebből nyomatott ki az editío prineeps ily czím a la tt:

’Avaxpéovtos Tr/íoo Anacreontis Teii odap. Ab Hentico 
Stephano luce et latinitate nunc primum donalse. Lutetiae. Ap. 
Henricum Stephanum M.D.LIIII.

Ez után készült az azótai kiadások legnagyobb része. Nem is 
járult más adalék hozzá, hanem egyfelől a vaticani — most már 
párisi •— codexből az említett 16 lapot híven másolva rézmetszet
ben kiadta Jós. Spalletti Rómában 1781*ben ,m ásfelő l meg a 
classicus autorok idézeteiből az Anacreon-fóle töredékeket össze
gyűjtötték és a H. Stephanus kiadványában foglalt 55 darabot
03-ra szaporították.
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Látnivaló, hogy a szövegkritika alapja nagyon is szűk, de 
annál tágabb ür nyílik a működésre, a kiadók véleményei, emea- 
datiói, coniectnrái, philologiai és asstheticai ítéletei megválogatá- 
sában. És épen ezt a működést hajtja végre Michelangeli kitünőleg 
jeles modorban. Kiadványa az ide tartozó adatoknak teljes gyűjte
ménye s a mód, a hogy ö azokat a szöveg megállítására felhasz
nálja, nézetem szerint a legnagyobb dicséretet érdemli. Eljárása e z :

Elsőben is a figyelmet érdemlő kiadványok teljes névsorát 
adja, u. m. röviden: Stephanus (1554), Moreli és R. Stephanus 
<1556), a Cantabrigien8is(1684), Longepicrre (franczia fordítással; 
.1692), Tan. Faber (lat. és olasz fordítással; 1700), Mad. Dacier 
(fr. ford.; 1716), Pauic (1732), Barnes (lat. és olasz ford.; 1736), 
Trapp (angol, lat. fordítással; 1742), Lami (gr. lat. 1742. Már 
1791. oly ritka volt, hogy ismételték Perugiában, igen híven, mert 
még a nyomdahibákat is megtartották benne), a glasgow-i kiad
vány (Foulis; 1757), Degen (1781), Spaüetti (1781. Feljebb már 
említettem), Holst (1782), a Bodoni-féle kiadv. (1784— 5), Brieger 
(1787), Born (1789), Bodoni féle kis kiadv. (1791), Baxter-Fiecher 
(1793), Bodoni-féle 3-dik (1793), Reenen (1807), Brunck (1786, 
mint külön kiadvány. Második kiadása Páris. 1810), Moebius 
(1810), Schaefer (1811. Tauchnitz), Boissonade (1823. A tPoéta
rum gnecorum sylloge» első kötete), Mehlhorn (1825), Bergk 
(1834), Weise (1844. Tauchnitz), Bergk (1854. nAnthol. lyrica 
eontinens Theognidem, Babrium, Anacreontea» etc.), Bergk (1867. 
Teubner. «Poétáé lyrici gr.» Para III. Poétas melicos cont.), Bergk 
(1868. Az 1854-belinek 2-dik kiadása), Rose (1868. és 1876. A co
dex palat. 3-dik kiadása).

Érdemiesen következőleg osztályozza M. a kiadókat. «A kü
lönböző editiók közül némelyek kritikai nagyértéküek, u. m. a H. 
Stephanusé, Faberé, Pauwé, Bruncké, Fischeré, Boisaonadeé, 
Mehlhomé, Bergké, Roseó; mások csekélyebb értékűek ugyan, de 
mégis becsesek, mint pl. a Barnesé, Baxteré és Weiseé; egészen 
vagy csaknem csupa reprodactiói valamelyik főkiadványnak, de 
ezekből is idéztem egyetmást sa t.»

«A szöveg megállapításában a legnagyobb tisztelettel követ
tem a codex palatínus olvasatait és csak ott tértem el tőlök, a hol 
szembeszökőleg hibásoknak mutatkoztak. Az ily helyeken szorgal
masan megvizsgáltam a kritikusok minden javítását és hozzáveté- 
sét, a mennyiről csak tudomást szerezhettem magamnak, azt 
választván, a mi a leghelyesebbnek látszott nekem, nem annyira 
aestheticai indokokból, hanem mivel legközelebb jár a codex ira 
tához. Saját javításokat is kísértettem, de kevés ízben, a midőn 
t. i. nem bírtam megnyugodni a mások müvén.

«A legnagyobb figyelemmel tanulmányoztam továbbá a 
metricát, melytől sok világot csalhat és kell hogy CBaljon a kri
tikus a szöveg javítása tekintetében.*
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3. v. ápápptto<; cod. pal.: á (3áp[írcoc Steph.és minden idézett 
kiadvány, kivéve a Bamesét, a Trappét, a Boissonadeét, Mehl- 
hornét, Roseét és a Cantabrigiait. Az utóbbi világosan nyomda
hibából ápáppizoz-t adott; Barnes, kit Trapp és Boisson. követtek, 
h ftáppitoc-t nyomatott rosszul; Mehlhorn és utána Rose helyesen 
javíták ó páppttoí-ra, a 9. óda 34. versére hivatkozva. Itt bizony 
nem lehet helye a á  dorismusnak; ellenben hihetőbb az, hogy 
a kéziratmásoló inkább nézte a [ó-t á-nak mint a rj-t. «Dicitur 
autem, non tantum -íj páppito?, séd etiam b fláppito? et rö 

pttov *, jegyzi meg Fischer.

*) T. i. az 56—63. pótlék ódákra nézve.
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7. v. ijdov cod. pal. Kijavítá Stephanus.
11. v. ipane; cod. pal. és a Stephanus másolata. A hibát 

kereszttel jelölte és kiadványában kijavította.

XVIII.
KaXXi-rfyva rópsvoov 

eapo; xJrsXXov 7)Őr(

Ta sptÜT’, fjjxív TOC T Í i“ VZ

4 £<5öa fípouaiv őpai. 

ápyjpeov 8’ á7;X(úaa;

-ox'ov 7:otet [xot tepj:v4#
Tüív xeXettüV -apa-vro

h jjlt] ifév&v (AOt Topsiíorij; 

jjLÍj spsuxirbv íffxoprja*.

MaXXov zoú i Ai'o; yóvov 

Báxyrov IÜücov

ia [lúfftt? v«jxa"o; f( KJnpi;

CpLfivaíot; xpoxofaa*

•/apáca’ v Kp<»xa; ivó-Xoj; 

xa't Xápna; Y£^ » 03tS

i« útz' a;AnsXov einExaXov 

6u[j<í“puov xojitőjav

ayva^xe xoypov; EaJiperet; 

av jjlt; <Po?íio; xí'Jpfl.

XVIII. A cod. palatínusban 4. óda a 676. lap. Ebben a co- 
dexben az óda előtt ez a czím á ll : aXko sic tó aorö ironfjpiov toö 
txotoö ávaxpéovroc. Stephanus mint Anacreonét adja s a metrumára 
nézve ezt jegyzi: «In hac oda, u t et in aliis nonnullis sunt varié 
mixti versus; ex quibus hí duó (v. 10 et 18) áxatáX?pwot.» De 
Faber azt irá, hogy: «Qui existimarunt hoc odarium esse Ana- 
creontis, alibi animum occupatum habebant; qui non viderint 
omnia in numeris soluta, neglecta; denique nihil in eo esse, quod 
Anacreon, si vivat, suum esse agnoscat#. Dacierné asszony nincs 
az atyja véleményén: «Je ne suis pás en cela de són sentim ent.. .  
L’ode est corrompué . . . . . .  Longepierre is Anacreonénak tartja .
De la Fosse (franczia fordításához adott jegyzeteiben) ezt írja : 
«Je ne sai si, comme. l’a cru Mr. Le Fevre, l’ode n’est pás d’Ana- 
creon . . .  . :  mais elle ne me paroít pás indigne de lui, du moins 
pár le sens. Le mesure qui s ’y trouve tres-irreguliere, n ’est pás 
une preuve, qu’elle n ’est pás d’Anacréon. S’étoit il obligé á ne 
jamais fairé des odes que d’une mesure reguliere?# Pauw pedig
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oly versek szabálytalan vegyitékének tartja, melyeknek mindenike 
megfelel külön-külön; de azt tartja, hogy az amanuensisek egy 
óda kezdetét (1—4. v.) egy más ódával kapcsolták ÖBsze, melynek 
egy vagy két első versszakja hiányzott; azt mondja, hogy a máso
dik rósz költője non fű it  ex numero elegantiorum s azt veti utána: 
«Alteriu8 fuisse puto odarium eujus particula prsecedit, nam alius 
est verbornm character et poétám meliorem ac faciliorem prodere 
videntur illa residua#. De Baxter és Bames egészen igaz kamarán 
keltnek, jóllehet megromlottnak vélték : amaz fúrta-faragta, hogy 
legyen minden verse dimeter catalecticus; emez is gyötörte, ámbár 
elismerte és állította, hogy szabálytalanúl kevertek a versek. És 
az első kérkedik vele: «Videor mihi nonnihil in hoc odario praesti- 
tisse. E rat enim pláne Augese stábulum, quod dicitur : turbatus 
sensus, carmenque prorsus elumbe. Equidem medicas manus 
satius duxi admovere, quam cum nasutulo Fabro elegantissimo 
seriptőri fraudem facéré, odamque hanc in supposititiarum nume- 
rum referre. Cantabrigiensis etiam professor (Bames) múlta 
moliendo nihil extricavit: neque mihi múltúm nocuitw. Trapp 
egyszerűen csak azt veszi észre,hogy: «est hsec odegeneris mixti, 
quoad m etrum ». A mi az igazi keltét illeti, arról jegyzeteiben nem 
szól, de élőbeszédéből azt hozhatni ki, hogy Anacreonénak tartja. 
Eljőve Brunck s elvető ítéletet hangoztata: «Odarium hoc ad 
praecedentis imitationem confictum fű it; non magis Anacreontem 
quam me auctorem habé t: male sápit, qui recentis graeculi ludum 
non adgnoscit*. A metrumra nézve pedig: oMixtis numeris ludere 
voluit auctor odarii; séd plerique erant innumeri, et, ut verum 
dicam, ne digni quidem qui tanto conatu emendarentur*. Fischer 
megemlítve ezen óda javítására kisértett számtalan coniecturát, 
így kiált fel: «Quidni verő malimus intacta relinquere verba 
poéta*, quem facile appareat ipsum neque poétices neque gramma- 
tices facultate praeditum fuisse ea, ut emendate et apte seribere 
legesque aeruaremetricas potuerit?»És végül:«Caeterum huius oda
rii metrum poéta valuit esse dimetrum catalecticum, séd numeravit 
tantum  syllabas neque quantitatis earum rationem habuit». Degen, 
ak i Brunck után megy, ezt jegyzi: «Hoc od., quod in libris seriptis 
corruptissime legitur, ill. Brunck partim ex membranis, partim ex 
ingenio audacius saepe, puto, nec semper feliciter correxit*. Holst 
azt mondja, hogy ad sudorem usque fáradazott benne, de nem 
tuda a pókot kicsalni a zugából és a B ixter olvasatát adja, össze
vetve a Brúnókéval. Brieger azt mondja, hogy ez az óda az eléb- 
binek nyomorult majmolása; azt mondja, hogy metrum a zavaros 
és még azabb volt, míg ő bele nem szúrta a kritikai bonczkést: 
de — veti utána — kevesen fogják azt neki érdemül róni fel, mert 
a kritikus tisztje nem az, hogy megszépítse a régiek iratait, hanem 
az, hogy helyreállítsa az igazi olvasatokat. Es Born : «Eadem rés 
quie precedenti odario subjeota est, reeentiori poétáé ansam dedit
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hujus odarii pangendi*. Meg Moebius: «Totum hoc carmen, sicut 
est imitatio superioris, ita etiam est partus hominis ineptissimi 
metri et prosodiae pláne ignari. Atque hanc ob rém, qnum hano f 
cantiuncnlam e numero Anacreonticorum expellere nollem, tex- 
tűm hinc illinc emendavi, ita ut sine aurium, excruciatu légi pos- 
set, nihilque metrum pláne jugu laret.. .»  (Itt elészámlálja egyen- 
kint, hol es mit igazított.) Mehlhornról későbbre szólok. Bergk az 
anacreontica között adja, de nem hiszi, hogy Anacreoné legyen. 
Az a véleménye Boissonadenak is. Rose ezt jegyzi: «Carmen 
recens in commensurabile sasculi X.« Az idézett többi kiadó nem 
szól se szerzőjéről se mértékéről a költeménynek. Mind össze
szedve a mondottokat az jő ki, hogy Stephanus, Dacierné, Longe- 
pierre, Baxter, Baraes, Trapp Anacreonénak ítélték ezt az ó d á t; 
De la Fosse pedig (ha nem az övé volna is) hozzája méltónak. 
Hamisnak nyilvánították Faber, Pauw, Brunck, Born, Fischer, 
Moebius, Boissonade, Bergk és Rose. A mi a metrumot illeti, 
Steph., Daciemé, De la Fosse, Pauw, Brunck és Moebius az ó 
metrica törvényeinek egyenként megfelelő versek keverékének ta r 
tották az ódát. De a XVII. században Faber és a mi időnkben 
Rose azt mondták, hogy nincs ilyforma szabály, hanem minden 
zilált, minden mértéktelen bennök. Baxter ellenben azt tarto tta, 
hogy ezeknek a verseknek dimctri catalecticinék kell lenniök s a  
melyek nem azok, olyanokká tette erőszakkal. De legcsodásabb 
vala, hogy többet ne mondjak róla, a Fischer véleménye, mi sze
rint a költő dimetri catalecticit akart készítni, de csak szám lálta 
a szótagokat. Gyönyörű! Hát honnan van aztán, hogy hol hét, 
hol nyolcz a szótagok száma? Minő képtelen catalecticusokat 
akart készítni az a kö ltő?— Én is tanulmányoztam ennek az 
ódának a metricáját és úgy tetszik, hogy tartbatóbb valamit tudok 
következtetni. A költő az első részben (1—9. v.) egy, a második
ban (10— 19. v.) más metrum, szerint dolgozott. Az első rész dime- 
ter iambicus catalecticusok sora, íme schema szerin t:

A második rész metruma öt versszakból keletkezik, melynek m in- 
denike két versből áll, az első dimeter iambicus acatalecticus, a 
másik dimeter iambicus catalecticus* Az acatalecticus vers sche- 
mája ez:
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In  poculo Ver celato, tempm anni rosam ferens, primas illas deli- 
elás nostras; és azzal rekeszti be, hogy «Qui hoc non próbát nihil 
probabit unquam». Brunck a cod. pal. olvasatát adja, a végén 
colonnal és imígy Degen, Brieger, Reenen, Schaefer, Boisson., 
Mehlh., Bergk és Weise is. De Rose így pontozza: £apo? xóirsXXov* 
r]§7j íme szót a két következő versek eszméjéhez kapcsolva, de a 
másodikat (t.v .) Bergk szerint javítva (lásd alább). Figyeljük meg 
a két hangzó synizesisét az eapos-ban (1. Curtius, Gr. gr. 39. §.).

3. v. -cá írpwt’ y)|Uv tá  rspirv, ez utóbbi v felett a-val, cod. pal. 
Steph. így adta: rá irpü>ra tspirva ĵjlÍv. így Moreli, a cantabr. k., 
Faber, Dacierné, Longep., Baxter, Pauw, a glasg. k., Bodoni 
(mely mind itt, mind az előbbi és következő verseknél közli a 
Brunck olvasatát is), Holst és Fischer. Barnes a metrum kedvéért 
így javíto tta: tá  irpwra tspirvöv tíjjiiv és elfogadák a coniecturáját Trapp 
és Lami. Brunck merészen változtatta e rre : tá  tepirvá t^v irpö>ft 
7jjj.iv mearontva a verset, de azért elfogadták az olvasatát Degen, 
Brieger (a ki mint másutt is, Baxternek tulajdonítja a Steph. 
olvasatát), Born, Reenen, Schaefer és Weise. Moebius, Bergk és 
Rose a cod. olvasatát adják, csakhogy Moebius xp&ft’-at ír. Bois
son. a Brunck olvasatát a codexéhez közelítve, így a d ja : tŷ v jcpftfr' 
Tjjiív t i  tepirva.

4. v. póSa (jav. o-val az a felett) ^épooaav ajpr̂ v cod. pal. 
Steph. így olvasta: pó§a <pápoooav a>p7jv és így minden idézett kiadó, 
kivéve Barnest, Trappot, Lamit, Moebiust, Bergket (1868) és 
Roset. Barnes és vele Trapp és Lami ezt adták: póőov <p. &. Moe
bius 'pépoooav póSa *1LiprjV-t csinált. Bergk így jav ítá : póőa <pspQ’jT.v

és ez az emend., melyet Rose is elfogadott, nem fog merész
nek látszani az előtt, a ki ismeri a codexbeli rövidítéseket. Mehl- 
horn írja (Proleg. §. 4.): «Nulla in re magis anceps est judicium 
de codicis scriptura, quam in ultimis vocabulorum syllabis.

5. v. apyúpsov es a margón áp^úpstov jjloi Rose, Spalletti sze
rint) S’áirXüxja?, cod. pal. Levesque azt mondja: «il est difficile de 
décider, s’il y a dans le manuscrit ápyópeov ou áp^ópiov. Je crois que 
c’est ápyopsov : on liten  marge áp'ppáwv [tót ő5áirXü>aas.» Stephanus 
így adja: ápyúpiov o’ájrXcooa? és így Moreli, Faber, Dacierné, a can- 
tab. kiad., Longep., Baxter, Pauw, a glasg. k., Bodoni és Fischer. 
Barnes így javítá : tóv ápyopov S’áirXíüoac és az idézett többi kiadó 
követte, kivévén Mehlhornt és Roset. Az utóbbi így olvassa: zóv 
#pyupov S’áirXwaa;. Én Rose mellett állok.

6. v. irotóv iroísi {Jioi tepitvóv, cod. pal., Steph., Moreli, Faber, 
Dacierné, cant. ed., Long., Baxter, Pauw, glasg. ed., Bodoni, Holst, 
Fischer és Boisson. Csakhogy Dacierné, irórov-t (festin) kíván 
íratni s követik Holst, Fischer és Boisson., jóllehet Fischer Bar- 
nesnek tulajdonítja ezt az olvasatot. Steph. a jegyzetében így con- 
jic iá l: »Si jambicum dimetrum catalecticum facéré velis, legen- 
dum érit commutate verborum ordine, rspirvóv iroísi írotóv jxoi (nem
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pedig rcótov [íoi, mint Fischer hozza) és ezt az olvasatot Trapp és 
Moebius elfogadták, hanem mind a kettő rcórov-t ír. A Poétáé lyrici 
kiadásban azon Stephanus így is gondolá: tepjcvöv rotóv rcoísi jiot 
(ismét nem rcótov Fischer szerint), és követték, egyébaránt róiov-t 
írva, Barnes, és szokása szerint accentus nélkül, Lami. Brunck 
így ad ja : rcotsi icótov |ioi tspTrvóv, ez a követelt javítás pedig hibából 
és könnyelműségből ered; hibából, ha azért tette Brunck elől a 
TCoísi-t, mivel spondeusnak h itte ; könnyelműségből, ha csak vál
toztatási viszketegből változtatott. Mégis nemcsak Degen (jtotóv), 
hanem Brieger, Bora, Schaefer és Weise is elfogadta. Kosé a cod. 
tiszta olvasatát adja és én is vele tartok.

7—8. v. A cod. pal. ezt ad ja :

tg ív  teXet<üv íía p ’atvfő 

[J.T, 'évov jiot Töpeúarjí
Steph. így :

T*üV TEASTfoV “ apaivőí 

»JL*' JJLOt ;£VOV TOpsÚCTfj;, —

így a többi idézett kiadó (irapaivw előtt és után commát tesznek 
Barnes, Baxter, Trapp, a glásg. k., Holst, Bodoni, Fischer; sem 
elől sem hátul nem tesznek Longep., Pauw és Lami), Brunck és 
követői kivételével. Elfogadván Salmasiusnak egy pajkos hozzá* 
vetését Brunck és a icapaivü-t esetlennek állítván, így olvas:

Rlfj t»7>v n a p ’ o'v(.) teXétwv 

Z évov Tt jjLOt Topsúar;; —

Utána mennek Degen, Brieger, Born, Reenen, Schaefer és Boisson. 
(a két u tóbbi: ti fioi). Moebius a két verset máskép gyúrja újra :

Tfőv TeXsKOV T»OV KXC,' OlVM 

T'.~'EVOV T0pEÚ<JJ)í

tő>v. . . .  tü>v . . .  tu>v. Oda siessünk! oda siessünk! ég a h áz ! De a 
legutolsó Ttöv-t talán csak a nyomdász pótolta oda, hogy ő is csi
náljon egy emendatiót. — Mehlhorn, Weise és Bergk így olvassák:

jjlt; tüJv, n a o a w o , teXetcőv

és a második verset Weise úgy olvassa mint Brunck (hanem rí 
jioi-al), Mehlhorn és Bergk mint a codex. Rose egészen a codex-el 
tart, csakhogy jrapaivw-t ír, mint Stephanus sáp’ aivró helyett (a 
codexben másutt is fordúl elé ilyes elkülönzés); és én egyetér
tek vele.

9. v. eatópTjjia javító í-vel az e felett. Minden kiadásban íaró- 
pYjjia. A vers végére Rose vesszőcskét tesz (m ale!).

10—11. v. A cod. palatínus így a d ja :
(jLaXXov zoúi 8to; yóvov 
(jixy& v eJiov
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így Stephanus is (a végén ponttal, Atö;-t és Báx-/oc-t nagy kezdő' 
betűkkel és e&íov-t spir. lenissei), szintúgy az idézett többi kiadó 
is, kivéve Baxtert, Brunckot és követőiket. Baxter, hogy a két vers 
elsejét, mint mondja, kiigazítsa, így alak ítja:

MxXXov r.oki Ai<5; ti
rOVT(V Kuiov fjOÍV.

és követék őt Holst és Fischer. Brunck csodásán elcsavarta:
MxXXov ok KO'Et tov Aio;

Jvjtov íjpív éxYOvov, —

Azért mégis vakon követték a szokottak: Degen, Brieger, Born 
Reenen és Schaefer. Moebius inkább csak változtatás szeszélyéből 
a Baxter olvasatát módosította egy kicsit:

MoXXov “oísi Aio; tov 
l’övov Kiuov f(|XÍV, —

Weise a jegyzetében ezt ír ja : «Restituimus lectionem Vaticanam 
fpakitina) * ; de a szövegben megtartotta (bizonyosan vétségből) a  
Brúnók beleszúrt 8s-jét. Es itt meg akarom jegyezni, hogy a L yri- 
corum Poi'tarum Sylloge-b&n, melyet Morano, curante F. H. Schet- 
tini adott ki (Napoli, 1876), oly hűségesen van újra teremtve a  
Weise szövege, hogy még ama ős is, bizony nem Weise akarata 
szerint, újra feltámad benne.

12— 13. v. A cod. pal. ezt hozza:
váixaTO; xy-pi{ 

jixEvaíot; xpoicoíja

Stephanus a cod. olvasatát adá, csakhogy xpoxwaa-t xpotoOsa-ra 
változtatá. így Moreli, a cantabr., a glasg. k., Bodoni. Faber ké t
kedik és helytelennek ítéli a szólamot* A leánya, Dacierné, így 
jav ítja :

MxXXov itoiv. Ato; y^vov 

lixxyov lvjtov TjjjCív 

MJaTrjv vájxa-co; tj Kúj;piv,

'Vjisvaíoi; xpotoüaav.

«Anacréon, azt mondja, appelle Bacchus jiüotyjv vágató? á cause 
du vin qu’il a donné aux hommes.» Dacierné mellett állanak 
Longep., Barnes, Trapp és Lami, csakhogy Barnes xpotoOaav-t 
xpaTGösa-ra változtatja. Lami aztán ezt jegyzi: «Sunt qui legant 
(Barnes coniecturája) T|i.£vaíü)v xpaioöoav.» Baxternek imígy te t
szett cselekedni:

Mvr,3rJv S ’fiaa te Kúítpiv,

'1'juv.aíot; xpoTouaxv.

És jegyzetében azt mondja : «Yoluit enim poéta nuptiarum etiam 
fieri imaginem». De Fischer méltán figyeltet, hogy « .......... offen-
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dit me verbum (ivtjoto;, quod Baxterus de nuptiis interpretatur, 
quum dicatur fere de petitione puellae in atrimonium». Pauw új 
eoniecturával állott elé, de azt bizony már előtte csinálta De la 
Fosse. (L. Traduction nouvelle de* odes d'Anacréon, avec des remar- 
ques pár Mr. de la Fosse, a Dacierné Anacreoneditiojában). «I1 
faut, írja De la Fosse, changer l’accent qui est sur l’article ik de- 
vant Korpt;, et l’accentuer ainsi yj*, a honnan az olvasat e z :

vá|iaTo; t, Künct; 

fragvatoií zpoToy3a. —

a melyet Pauw magáénak ad ki, hozzá téve, hogy későbbre meg
tudta abbati Fosseo etiam in mentem venisse. De nem nyugszik meg 
rajta, mert nem szereti azt a subiunctivust az imperativusok 
között, valamint nem szereti a codex olvasatát sem, melyet rom
lottnak itél. Ama szabados ember, Brunck, következőleg állítá 
helyre a két verset:

M'Jatív xt toív -d&wv Kunp’.v 
T'jisvaíöu; ouYxpoToű'jav.

Vesse össze a kinek tetszik a cod. pal. olvasatával és lássa meg- mily 
komolyan bánik el a szöveggel e dalocskáknak Stephanus óta 
mintegy ezelőtt 50 évig leghíresebb és legtiszteltebb kiadója. De 
biz’ itt is követték őtet az idéztem kiadók, Degen, Brieger, Born, 
Beenen és Schaefer. Boisson. a 12-dik, Baxter a 14-dik versben 
ment utána. Holst a következő sületlen olvasatot"adja :

[xú<T"iv áfxa ty/ IvJnpiv 

ú[jL£vatot; xpoTOÜaav.

És tudni kell, hogy szövegében a 11. verset colonnal végzi. Ügy 
látszik, hogy erre mintázta Moebius is az olvasatát, azzal tetőzve, 
hogy az első verset elrontotta az utolsó előtt harmadik szótag 
meghosszabbításával és a másodikat egy • hozzáragasztásával:

M J utiv S ’Su s  t ^v k ’Jjzptv 

Ttisvaíoiat xpoTojaav.

Fischer a jegyzetében különösen dicséri a Stephanus olvasatát 
(értve alatta, Regnierrel, sorco-t) és a De la Fosse ú ré t; de szöve
gében a Baxterét tartja meg. Mehlhorn, Weise és Bergk a codex 
olvasatát adják. Végre, Rose az első versben a palat. olvasatot 
követi, de a másodikon javít, úgy tetszik nekem, Bruncktól su
gallva, így :

úuívaóu; zpoTGjaa.

i. e. miptias conflans. A palat. olvasatban az első pillanatra lehe
tetlennek mutatkozik, hogy Venus bort is töltsön, tapsoljon is 
egyszerre; de elenyészik a képtelenség látszata, ha xpotoOaa-t nem
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anyagilag épen tapsolónak, hanem átvittben kedvezőnek, pártolónak 
értjük. Ezen kívül azt is meg kell gondolni, hogy npozéoi szóbeli 
dicséretet is jelenthet, ennél fogva minden javítást helytelennek 
tartok.

14. v. yápass’ vEp<*rca? ávóicXoix;, cod. pal. és az idézett edi- 
tiók, kivéve Baxtert, Barnest, Trappot, Lamit, Holstot, Fischert 
es Moebiust. Baxter és Barnes úgy javították a verset, hogy cata- 
lecticus legyen. Emez: yápaoa’ vKpcat’ ávorcXov-t, amaz: Kai vEpw- 
xa<; ávóirXoos-t csinált belőle. Mind a két javítás önkényes és szük
ségtelen. «Yix risum contineo#, így kiált fel Pauw, megjegyezvén, 
hogy Barnes megijedt a sok amortól. De az igazság az, hogy a 
mint érintém, mind a kettő romlottnak tartotta a verset. Baxter 
után indult Holst és Fischer; Barnes után Trapp, Lami és 
Moebius.

15. v. Brunckot követte az első kiadása szerint (Argentor. 
1778), a ki így adta sületlenül: 'HSó ts Xáp'.ra<; feXa>oa<;.

16. v. t)ic* ájATcsXov sö^átaXov, cod. pal. és minden idézett kiad, 
kivéve Baxtert, a ki pessime így írja x’ájwreXov eojrstaXov, és köve
tőjét Fischert.

17. v. Pauw ezt jegyzi: «Ubi eoTrsraXov praecedit, tautologum 
est xo(i.to)aav. An forte legendum est vavwoav, id est nitentem et 
vigore suo laetitiam oculis afferentem ? Vide et judica. Ego nihil 
asBevero, et ipsum poétám hic peccasse ^suspicari malo*. A cod. 
pal. és minden id. kiad. xojia>aav-t tart. És Fischernek ez az észre
vétele re á : «vA{WcsXo<; e'jjrétaXo? est vitis foliis magnis amplisque 
vestita; nam zátaXov dicitur folium, quatenus est latum et am- 
plum ; séd á{MrsXo<; xo;i.ő><3a est vitis dives et plena fo liis».

18. v. aóvaircs xoópoo? soitpeiceíc, cod. pal. A codexben az 
utolsó szó vége meg van rövidítve kettős jegygyei: egyik a leíróé, 
másik a javítnoké; de mindnyájan úgy fejtették meg. Az idézett 
kiadások a pala ti na lectiot adják, Baxteren, Trappon, Holston, 
Fischeren és Moebiuson kívül. Baxter szokott metrica ratioböl így 
igazítja: xal xo’ípouc euTrpsTrsíc,, jxol x. x. X. (1. a köv. jegyz.) és kö
vetik Trapp, Holst és Fischer. Ama szép eszü Moebius így javítá: 
Irívajrc’ soTcpsTcsí? xoópoos. így bánnak el a versekkel!

19. v. ávjiY] (nem mint Fischer és Weise hiszik vala)
'■poíjsoc áftüpst (a javítnok rr t írt az s felibe), cod. pal. (Hőse szerint
áv jiTf). Stephanus javítása : *Av (í/rj 4>oípo; áftópTQ. így Moreli, 
Faber, a cantabr., Dacierné, Longep., Baxter, Barnes, Trapp, 
Lami, a glasg. ed., Holst és Bodoni. Brunck colont tevén az elébbi 
vers után, imezt megnyomorítva így olvassa: 'Ojioö őé 4>oígo<; 
áftúpoi, és utána mentek Degen, Brieger, Bora, Reenen, Schaefer 
és Weise. Mehlhorn és Bergk is a Brunck olvasatához tartják 
magokat, csakhogy ójioö helyett a|ia-t írván, helyreütik a ver
set. Hasonlókép szerencsétlen a Medenbach javítása is (Amoen. 
liter. 48. 1.) ád-ópiQ, mert elüt a codextől s mégha
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misítja a metrumot. Boisson. mind a mellett elfogadta. És itt 
ismét belegagvmatol MoebiiiB és füle bámulatos finomságával így 
módosítja: rA i(xoi <l>oí(3o<; a&rjpoi!»

Itt látom helyét az elöleges jegyzetből kihagyott helyről szó- 
lani valamit, minthogy a mint vehette észre az olvasó, az egyes 
versekre Írottakban ritkán fordúl elé a Mehlhorn neve, minek oka 
az, hogy kiadónk a külön esetekben rendszerint amaz általá
nos jegyzetre utal.

Ebből azt tanuljuk, hogy Mehlhorn az Anacreon-félé dalból 
egy egészen másnemű versezetet csinált, ú. m .:

«kaXXiTEy va -óptuaov sapo; xúnsXXov ffir; 
t í  “ptur’ íjuív tJjv ta póőa yepauffav e,űpTjv
xbv ápY’Jpsov ő’á-Xtúaa? r.oiti ji<ít:gv tepsvőv jjloi* 
jxf, töv, JiapawTj, tsXcT'üv jxf( \ Évov jjloc TvprJjr,;1
[[tíj (pEUXTÖV íjT<ípi][i.a..................]
aaXXov rzoízi A lii? fóvov Uázyov Kuíov f ^ i v  

ix-Jatt; vájiaTo; ‘íj Kvícpt; xpoTóiaa (acr. xs&ToS'ja)

-/ápaaa’ v lipioT»; av<5^Xouí Xaptta; ^eXcóia;*

J~’ a[JL“ EXov EUJItTaXoV EÜ^TpUOV XOIAÓJ'jaV’

Tjva-TE xoiípou; EÜrcpsJTEV S;xa <I>oíflü; aS’Jpo;.*

Ebből mindent megláthat olvasóm.
Egyik mutatványul a tán leghosszabb és legkritikusabb sza

kaszt választottam s olvasása után azt hiszem, nem fog megüt
közni senki, ha azt mondom

1 . hogy ez a kiadás nem esek magánhasználatra valamennyi 
mást nélküloztet és pótol, hanem ha valaki egv iskolai kiadást 
akarna rendezni, ez arra is elégséges és más segédeszközre aligha 
lesz szükség;

2 . hogy olvasása nem csak mulattatóbb mint azoké az aszú 
kritikai kiadásoké, hanem tanúságos is, a menyiben a külön-külön 
kiadók irodalmi jelleme a közlött Ítéleteikben híven és világosan 
tükröződik vissza;

3. és végre, hogy ismertetésemmel — már a milyennel — 
nem tettem haszontalan munkát a magyar pbilologia mezején.1)

B KASSAI.

A tanúságos ismertetést szives köszönettel veszszük. Csak a befeje
zés 1. 2>ontjával nem értünk egyet. A mutatványok után Ítélve a nagy 
szorgalommal készült kiadásnak felötlő fogyatkozásai is vaunak. Egyet 
említünk. Michelangeli az Anacreon-kérdésre vonatkozó legfontosabb mun
kát, Stark Quaestiones-eit nem is ismeri. V. ö. MNyelvészet VI. 384—7.

S z e r k.


