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Hipponax sírverse.

Theocr. epigr. ál.

Itt nyugszik a Múzsák kegyencze Hipponax. 
Ha rossz vagy, úgy közel ne lépj e sírhanthoz, 
De hogyha jó vagy és ha jóktól származtál, 
Bátran leülhetsz, és ha tetszik, szunnyadhatsz.

Theodectes tragicus rejtvénye.

(Athén. X. p. 451. f.)

Két édes testvér: egyik másiknak az anyja.
Azt, a ki szült, a szülőt szüli újra világra szülötte.1)

Tanaquil Faber

az Anacreonteor. 27. A dal szerzőjéhez.

Boldog vagy, boldog! kinek a helikoni tetőről 
A szent dalforrás ily csoda ihletet ád.

Már ennél szebbet nem mondhatnának az összes 
Ámor, Tréfa, Mosoly s Kellemek istenei.

Moschos 8. A szántó*vető Erős.

Félretevén az ivet s a szövétneket, ösztöke-pálczát 
S vállravető tarsolyt vesz föl a pajkos Erős. 

Tulkoknak jármot tesz munkatürelraü nyakukba
S a szántóföldbe hinti a búzavetést.

Égre tekint s így szól: Adj termést, Zeus I vagy ekémbe 
Téged foglak bé mint Európa-bikát.

T. i. a7. éj a napot, a nap az éjt
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Archilochus 6.

Azzal a jó pajzszsal valamellyik ezáiszi pompáz,
Mellyet kénytelenül hagytam a bokrok alatt.

Csakhogy az életemet megmentéin. Bánom is én a 
Pajzsot! Majd szerzek másikat épen olyat.

Két első sorát Aristophanes is idézi Béke 1298—9. Arany (nála 
az 1215—6. v.) így fordította:

Pajzsomat egy Saios mutogatja, melyet nem-akarva 
Jó szerszám vala bár, dobtam a cserje mögé.

Száiszi, azaz 2 áí?-beli, thrák ember. Archilochus úgy járt mint 
Horatius (Carm. II. 7, 20 relicta non bene pamula) s a mint Bergk 
sejti, Anacreon is, a kinek egyik verse (fr. 28.) így szól:

Pajzsomat elhánytam a szép-csörgedezésü víznél.

Anth. Pal. XI. 421.

Engem nem bántasz, távollétembe ha megszólsz:
Akkor szóllasz meg, hogyha szemembe dicsérsz.

P. T. E.

Figyelmeztetés.
Az utolsó tagdíjfizetések a jelen füzet végéhez csatolt név

lajstromban vannak kimutatva. 
Tisztelettel felkérem t. ez. tagtársainkat, hogy e lajstromot 

átvizsgálni s a netalán előforduló tévedésekre figyelmeztetni szí
veskedjenek. 

A  f. é. november hó 4-dikére összehívott közgyűlés szavazat
képes nem lévén, az e füzethez csatolt meghívóval a * philologiai 
társaság t. ez. tagjai új közgyűlésre hivatnak meg.

A pén ■tárnok.


