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VARIAE LECTIONES.

LXn. Az Anthologia Palatina V. 36. sz. epigramma így szól:

'Hptaav áXXTrjXatc PoSóttt], MeXírq, 'PoőóxXeta, 
tröv xpíaatöv £/st xpeíaaova, p/rjptóvTjv, 

xai (ie xpitíjv sTXovto. xai <*>; frsai at TcspípXsircot 
lonjaav *p|ivat, véxtapt Xeuró|Jievai* 

xai ToŐóítt)? u-év IXature jiiaos (ATjpwv jcoXóujios, 
óta póScov rcoXty a*/tCó{Jisvo; Zscpópcp* 

tfj? 5é 'PoSoxXsítji; báXq) ioo<;, ü7po(iÍTM7ros, 
oía xai év V7]cj> jrpü>t07Xü<pé<; £óávov* 

áXXa aacpwí a é̂ ôvO-s ílápt? Stá djv xptatv etStóc, 
rá? tpefc; á^aváta? s&íK> aovsatsípávoov.

Versenyezett Rhodopé, Melité, Bhodokleia közösleg,
Hogy hármnk közzül melyknek a czombja delibb.

Engem választnak bírónak, s mint szem-igéző 
Istennők álltak meztelen és kecsesen.

Ott állott Bhodopé tündöklő testi szabással:
Rózsabokor, melyben játszik az enyhe Zephyr.

Ott állott Bhodokleia fehér alabastromi testtel:
Mint egy templomi kép annyira elragadó.

Tudva mi bajt okozott a Paris-mondotta Ítélet,
Én mind a hármat megkoszorúztam azért.

A 4. versben Xewró|ievat helyébe Jacobs Xei(tó{i£vai~t ír, a mi sze. * 
rencsésen talál.

A 6. v. után, úgy látszik nekem, kiesett egy distichon, mely Me- 
litéről szólt.

A 7. v. hibás hagyományával eddigelé sikertelenül bajlódtak a 
kritikusok. Jacobs eleinte így próbálta helyreállítani: óta £o5<bv Xetcp 
stb., később így: óta fiódw xóXjco? stb. Hecker £o§a>v íroXXtj) vagy poSwv 
paXí(p-ra gondol, s airaX$-t is jobbnak tartja a Jacobs-féle Xeitp-nál. 
Lásd HeCker Commentatio critica de Anthologia Graeca. Lugduni Bata- 
vornm 1843. 33—4. lap. Úgy hiszem helyes nyomon járok, mikor itt 
Zephyrosnak ugyanazt a jelzőjét keresem, melylyel Bacchylides 49,
2. vben is találkozunk, mely így szól:

Magyarúl:

ttj) irávTcov ávéjAoav Triotárip Zscpüpcp
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Szerintem tehát Bufinus, epigrammánk szerzője, így írta azt a 6. verset:
óta £o$á>v icí(j) oxtCójisvoí Zscpópcp.

a mi helyünk és Bacchylidesé kölcsönösen támogatják egymást, úgy 
hogy Bacchylidesnél a Bergk apparatns criticusában felsorolt coniectu- 
rákra semmi szükség. Hogy rcío?, itto>v ritka mellékalakja, cselekvő 
értelemben istennek is lehet a jelzője, bizonyítja az Eckhel doctr. nnmm.
II. 465. lap idézte pénzfelirat, mely szerint Zens mo?-nak azaz termé
kenyítőnek van elnevezve.

LXIH. Palladas Anth. Pál. IX. 773:
XaXxotÓTcos tóv vEptúta fi x̂aXXá£a<; litoYjae 

'nfj'favov, o&x áXÓYüK, Stt xai a&tö

A pentameter baján tudtommal senki nem segített még. A költő 
alighanem így írta:

r^avoi/, o&x áXÓY<öí, xa&d-5 Stt <pXe?é&st.
Az epigramma magyarul így szól:

Olvasztó tégelyt formált az Erosbul a művész.
Nem helyes ok nélkül: tégely is égni hevít.

LXIY. De Vit-Forcellini Lexic. VL 749.1. ezt olvassuk : Toroc ; 
gurgulio, Gloss. ad Smaragd. Gramm, apud Duoange. A külföldi tudó
sok nem tudtak mit csinálni vele. Mi magyarok jót nevethetünk rajta; 
mert toroc nem egyéb mint a magyar torok. Hogy került ez a törzsökös 
magyar szó, a melynek semmi köze a latina ághoz, ama latin glossa- 
riumba, nem volt még módom kitudni.

Ponori Thewrewk Emil.

Parmeniótól.
Anth. Pál. IX. 114.

A mikor a csecsemő a tető szélére kimászott,*)
(Moira nem ijesztő a piczi gyermek előtt)

Anyja kitárta csecsét s így térítette magához:
S így neki éltet adott második ízben a tej.

____  P. T. E,

*) A tető lapos volt s a család azon tartózkodott.
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