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VA E IA E LECTIONES.

IX. A Rieseféle Anthologia Latina 393 számú költeménye 
így szól:

Almo Theon Thyrsis orti sub colle Pelori 
Semine disparili Laurente Lacone Sabino:
Vite Sabine, Lacon sulco, sue cognite Laurens!
Thyrsis oves, vitulos Theon egerat; Almo capellas,
Almo puer pubesque Theon et Thyrsis ephebus ;
Canna Almo, Thyrsis stipula, Theon őre melodes.
Nais amat Thyrsin, Glauce Almona, Nisa Theonem ;
Nisa rosas, Glauce violas dat, lilia Nais.

Kiese ezt négy kéziratból ismeri: VDCL-bői. V =  Vossian. 
Q. 86. s&bc. IX. D =  Bruxell. 10859. s. IX. C =  Parisin. 8069. 
s. X—XI. L  =  Vossian. 135. «valde vetusta scriptura», m int 
Lucianus Mueller mondja, a kitől Kiese e codex olvasásait kapta. 
Lásd Anth. fasc. II. p. LXIV. D Loewe, Prodr. 102. szerint «seec. 
IX, ut catalogi scriptori, IX/X ut Usenero scriptus* C. Omont 
tudósítása szerint a XI. századból való. (Költeményünk «fol. 
121™ col. 1 et 2.» áll. L  a magam meggyőződése szerint X—XI. 
századbeli költeményünket nem «p. 1:27.» mint LMueller mondja, 
hanem föl. 65™ col. 1. találjuk. Én még egy ötödik codexnek az 
olvasásait is bírom t. i. P-ét (Párisin. 13026. e. IX. föl. 84vo col.
2.), úgy hogy ezennel teljesebb apparatust adhatok, főleg mert 
L-et magam is egybe vetettem, C-t pedig Omont volt szíves szá
momra újra collationálni, a kinek a ^-ből való collatiót is kö
szönöm.

A teljesebb apparatus ez :
Inscr. om. libri. Citerii Sidonii Syracusani Scaliger. 1. Almo: 

lmo (non imo) om. litt. initiali, C . Theon: Thean (o supra a 
maii. 2,) P . Teon C. theo F. Thyrsis: tyrsis L. (h 8upra#cr. in- 
tér t et y maii. 2.) P. lyrsis (ita ut 1 etiam t esse possit) C. orti: orci 
P. ortis L. ortei V. colle: collo P. monte Scaliger. Pelori: polori 
C. 2. Sabino: sabina PVD. sabine LC. 3. Sabine: sabinee. P. 
sabina VD. sulco sue cognite: suae P. cognito P. cognita VC. 
sueUsuae cognita D. sulcosaconita L. 4.5. inverso ordine CLD . 5. 
Theon et Thyrsis ephebus : Teon et (non teoy. k) Tersis (e in y 
corr. mán. 2.) efebus C. at pro et Seal. ephebus om. P. 6. melodes :
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#ic C. melodus P. D ( V *) melodis V? meloduf L. 7. 8. inverso 
ordine CLD. 7 am at: ama VPL. (amathyrsin, P. amatyrsín in 
a m a t tyrsin corr. L.). Almona: almon VLD (almonen natheon) P. 
N isa: enna VP. Theonem: teones C. theon P. 8. Nisa: Nisit C. 
N asa D, ro sas: rodas (á in s corr mán 2) C . d a t : at C. ölet Ha- 
genus (cf. Anth. Lat. fasc. II. p. L X V : Nisa rosas, Megale violas 
ö le t et thyma Suauis). Nais: Nalis (vidt Nais) ex Nati con\ 
mán. 2 . C.

A 6 vbeli melodes szót, mely csak a legfiatalabb codexben 
fordul elő, nem tartom helyesnek. Az Öt codex, amint a 4. 5. és 
7. 8. v. sorrendje világosan mutatja, két ágra szakad. Az egyik 
VP, a másik CLD. Mind a két ág melodus-t mutatja az archetypus 
léc ti ójának. Ez áll PD-ben, ez lappang az L-beli melodnf és a 
V-beli melodis alatt is (ha esetleg ez és nem melodus állana a codex
ben). us-t ligaturával így szokás írn i: )(, amit nagy könnyen if-nek 
lehet olvasni. Ennélfogva melodes helyett melodus Írandó.1)

Budapest 1882. nov. ál.
P. T hewrbwk E mil.

MAGTÁRBÓL ÁTVETT CZIGÁNY SZAVASRÓL.

Az erdélyi czigányok, kikre jelen czikkemben kizárólagos 
tekintettel vagyok, két törzsre vagyis rendre oszlanak; az elsőt 
képezik a vándor- vagy sátoros-czigányok, kik magokat Cortorár- 
oknak nevezik; a másodikat a városokban és falvakban lakó czi
gányok, kik a Cortorároktól némi kaszt-féle megvetéssel lenézet
vén, Gletecs&re-knek azaz nyelv-csóréknak, nyelvszegényeknek 
hívatnak. S van is némi igazság a dologban, mert a városban 
vagy falun lakó czigány nyelve nagyban eltér a Cortorár-étól nem 
ugyan a nyelv szerkezetére, szervezetére nézve, hanem inkább a 
szókincsre, a szóbőségre nézve. A Cortorár megélhet magafajta 
embereivel való közlekedésben kevés — tán csak néhány százra 
menő — szóval, míg a Gletecsőre előtt, majdnem minden nap más 
nemzetbeli emberekkel való érintkezésénél, új meg új fogalmak 
támadnak, melyek kifejezésére anyanyelvében szót nem talál. Mi

*) Baebrens is így. Kiadásáról, mely csak most correctura közben 
jutott kezemhez, máskor.
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