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pontos.in írja át a régi eposzt prózába, hogy e műből nemcsak a monda 
tartalmát teljesen, a legkisebb részletekben is megismerjük, hanem 
hogy ez a XV. századi próza még az Eilhart rongált szövegének helyre- 
állítására és javítására is igen alkalmas anyagot szolgáltat, mit főleg 
Bartsch Károly (idézett bírálatában) számos érdekes példával kimutat.

A Tristan-regény a XV. és még a XVI. szájadnak legkedveltebb és 
legolvasottabb művei közé tartozik. Legrégibb kiadása: Augsburg, 1484, 
de ez jelenleg lappang; utána: Augsbnrg, 1498; a legutolsó: Nürnberg, 
1664. Érdekes e prózai regényt Eilhart költeményével összevetni. A re
gény szerzője pontosan követi az eposzt, sokszor mondatról mondatra, 
szóról szóra, csak a szórendet a közönségesebb beszéd gyakorlata szerint 
átidomítva, a számos franczia szót és szólamot németekkel helyettesítve 
és itt-ott a XIV. és XV. század szellemi irányának megfelelő egy mo
rális reflexiót közbe szőve. Kétséget sem szenved, hogy Eilhart rongált 
és enuek következtében helylyel-közzel érthetetlen szövegének javítására 
e próza igen felhasználható, még pedig jóval nagyobb mértékben, mint 
azt Lichtenstein a maga kiadásában tette.

Feltűnő, hogy a Tristan-regény kiadásai a XVII. század közepe 
táján megszűnnek, és hogy a regényből, illetőleg a Tristan-eposzok va
lamelyikéből nem lett népkönyv, azaz: a cselekvény rövidebb, csak az 
anyag nélkülözhetetlen elemeire szorítkozó kivonatos elbeszélés. A tárgy 
maga igen népszerű és ismeretes volt; számos a hősre vagy kedvesére, 
vagy történetök egyes epizódjára vonatkozó czélzás a XVII. és a ké
sőbbi századokban; de a monda feldolgozásai és a Tristan-művek 
kiadásai — ha Hans Sachsnak 1553-ban, szintén a próza-regény alapján 
készült Tristan-drámáját nem tekintjük — a XVII. században meg
szűntek és csak a múlt században indúltak meg újra, de most azután 
meglepő gazdagsággal és sokféleséggel.

H e in r ic h  G.

Goethes Reineke Fuchs nach dem ersten Druck vöm Jalire 1791, mit Pro- 
ben dér álteren Tierepen herausgegeben untl erláutert von Alexander 
Bieling. Berlin, Weidmannsche BuchhantUung. 18íSá. 226 lap.

A költészet nem énekli meg csupán az ember tetteit és érzéseit, 
hanem, mint a legigazságosabb művészet, befogadta birodalmába az 
embernél alacsonyabb lényeket, az állatokat is. A költői termékek nem 
csekély és nem is legértéktelenebb része ebből a forrásból, az állatok 
életéből, merítette tárgyát. És tagadhatatlan, hogy az emberi szellem 
ebben a világban, mely már évezredek előtt nyílt meg a figyelmes szem 
előtt, az állatoknak látszólag prózai életében is költőiséget talál. Emez 
alkotások szeretetreméltó frissességében, bájos naivságában az emberi
ség egyik leggeuiálisabb szelleme, Goethe is, saját vallomása szerint,
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szórakozást és üdülést talált. Azt már eleve is elgondolhatjuk, hogy 
ezen költői forrás eredetét nem kereshetjük a mi korunkhoz hasonló 
időkben, hanem hogy az akkor fakadt ki, mikor az ember még sokkal 
közelebb, bensőbb, mondhatjuk bizalmasabb viszonyban állott az állat
világgal. A mai kor embere teljes tudatában van annak, mily áthidal
hatatlan ür választja el az állattól és a modern ízlés több gyönyört talál 
a növényvilág és a szervetlen természet képeiben, mint az állatvilág 
szemlélésében, — Visclier szerint azért, mert az előbbiekbe belefektet
het valamit a saját subjectivitásából, míg az állatokat, melyeknek már 
megvan a maguk határozott egyénisége, objective kell tekintenie, úgy, 
a hogy vannak. Egészen máskép állott a dolog az őskorban. Akkor még 
sokkal közvetetlenebb volt az érintkezés ember és állat között; az 
ember naiv érdeklődéssel kísérte az állatok sürgését-forgását, meg
figyelte erejük nyilvánulásait, ügyességüket és cseleiket s meglepetéssel 
fedezett fel bennük oly sajátságokat, melyekről eladdig azt tartotta, 
hogy az 6 kizárólagos tulajdona. De nemcsak hogy az állatokban ily szoro
sabban emberi vonásokat fedezett fel; hanem magának az embernek 
érzelmei s indulatai is még fékezetlenebbül törtek k i; még egész Őszin
tén n3'ilatkoztak oly tulajdonságai, melyeket a kultúra haladásával 
minél jobban belsejébe rejteni igyekszik és melyek viszont inkább álla
tias vonásoknak mondhatók. Ezek a közös tulajdonságok, az emberi 
vonások az állatban és az állati vonások az emberben aztán kiváltak és 
ezek lettek az úgyn. állatmonda főelemeivé, a benne elbeszélt cselekvé
sek rugóivá. A hasonlóságok e képét az őskor emberei még teljesebbé 
tették, képzeletük emberi intézményeket és szokásokat vitt be az 
állatvilágba, sőt lakóinak még emberi nyelvet is tulajdonítottak és 
emberek neveit ruházták rájok (így pl. Grimm azt tartja, hogy a Bein - 
hart név is eredetileg személynév volt), és tudjuk, hogy az embereknek 
állatokká való változása az ó-kori költőknél épen nem ritka dolog. 
Helyesen jegyzi meg tehát Grimm Jakab,1) hogy az állatmondában két 
íomomentumot kell megkülönböztetnünk, az emberi és az állati elemet, 
és hogy ez a két lényeges vonás különösen akkor jut érvényre, mikor a 
képzőművészet dolgozza fel az állatmondát, de meg kell lennie helyes 
egyensúlyban a költői feldolgozásban is.

Minthogy valószínű, hogy az őskorban minden nép fiai ily közel 
viszonyban állottak az állatokhoz, feltehetjük, hogy minden népnél kép
ződött állatmonda is, és hogy ez aztán, mint minden monda, szájról 
szájra vándorolva, a hagyomány útján tovább fejlődött. De azért nem
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x) Heinhart Fuchs von Jacob Grimm. Berlin 1834. I. fej.: wesen 
dér thierfabel.

Digitized by v ^ o o Q l e



90 PETZ GEDEON.

mondhatjuk, hogy minden népnél megtaláljuk e monda irodalmi műve
lését is, ellenkezőleg, meglehetősen kevés az, a mit e tekintetben fel
említhetünk.

Az ó-kori népek közt a legrégibb állatmondai maradványokat az 
ind népnél találjuk. Már ezeknél akadunk az oroszlán betegségéről szóló 
mesére, mely csaknem minden későbbi feldolgozásban előfordul. *) Az 
oroszlán veszélyesen megbetegedett és az állatok mindnyájan tudako
zódnak hogylétéről, csak a róka hiányzik körükből. Ezt a körülményt 
felhasználja a farkas, hogy gyanúsítsa régi ellenségének érzületét a király 
előtt. A farkas beszéde közben belép a róka s azzal menti elkésését, 
hogy az orvosoknál járt tanácsot kérni, és ezek azt ajánlották a király
nak, nyúzassa le a farkas bőrét és takarózzék be abba. A király úgy is 
tesz és felgyógyúl. E történetet később még bővítették, okát adták a 
király betegségének, később okadatolták a róka elkésését stb.

Az ó-kor egyéb népeinél az állatmonda nagyon csekély helyet fog
lal el a költészetben ; legfeljebb felemlíthetjük a békák és egerek harcsáról 
szóló ismeretes görög költeményt; de minthogy költőjének foczélja az 
Iliász parodizálása volt, nem is támaszkodott mondái hagyományra és 
a leírt háborúban is az állatokat csupán csak névleg szerepelteti, külön
ben egészen emberi küzdelem kópét rajzolja.

A mi az ó-korban virágzó állatmesét illeti, melynek példáit már az 
ind Hitopadesában találjuk és melyet különösen Aesopus fejlesztett ki, 
ez lényegesen különbözik az állatmondától. Az állatmese az illető ese
ményt czélzatosan beszéli el, hogy t. i. valami tanulságot vonjon le 
belőle, és az állatok csak mintegy a jellemrajz rövidítése czéljából sze
repelnek benne, mert mindegyiköknek a nép felfogásában határozott 
jelleme lévén, nem szükséges őket bőven jellemezni. Az állatmonda ellen
ben az állatvilágot csak magában és magáért rajzolja minden mellékczél 
nélkül, és ha később ebbe is belevegyültek moralizáló, sőt szatirikus 
elemek, ezek mindig idegenBzerű járulékok maradtak és a történet 
végére biggyesztett ezen glosszák sohasem gyakorolhattak az olvasóra 
kellemes költői benyomást.

Az ó-kori irodalomban tehát édes kevés az, a mit az állatmonda 
körébe tartozónak mondhatunk. Az állatmonda irodalmilag és költőileg 
tulajdonképen csak egy népnél fejlődött ki teljesebben, melynél talán a  
külső viszonyok is kedvezőbbek voltak erre, s mely már magában véve 
is több hajlandósággal és tehetséggel bír a részletekbe mélyedö szemlé-

‘) Erről értekezik 0. Keller, Jahrbuch fíir kiáss. Phil. 1862. Suppl 
Bd. IV. 309. 1. — 1. még Bieling kiadása 198. 1. (a X. én. 265 verséhez 
írt jegyz.)
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lődésre, a germán fajnál. A ránk jutott feldolgozások mind erre a ger
mán forrásra vezetnek vissza. Német eredetét, melyet még a franczia 
kutatók is elismernek, már a monda két fö hősének nevei1) is bizonyít
ják, melyek a latin és franczia átdolgozásokban is megtartják eredeti 
német alakjukat, sőt az egyik mint renard a franczia nyelvből teljesen 
kiszorította a róka eredeti franczia nevét (az ó-francziában goupil, gol- 
pil vagy wolpil). Németországban különösen a flandriai tartomány volt 
az, a melyben az állatmonda nevezetes fejlődésnek indúlt. Itt a monda 
szálai valóságos állatéposzszá szövődtek össze, melynek középpontja a 
róka és farkas közti ellenségeskedés. Ez eposz leginkább a középkorban 
virágzott.

A mondának első irodalmi feldolgozásai papok és szerzetesek tollá
ból eredtek. Ezek már nemcsak a nép száján élő mondából merítenek, 
hanem felhasználják az ú. n. physiologusok elbeszéléseit is, kik terme* 
szetrajzi könyveikben a legcsodásabb történeteket mesélték az egyes 
állatokról. *)

Az első és legrégibb költemény, mely az állatmondából veszi tár
gyát, az Ecbasis captivi cuiusdam per trupologiam.3) A művet, mely körül
belül 940-ből való, a St. Evre-i (Tóul mellett) benczés kolostor egyik 
tagja írta latin rímes hexameterekben. A szerző leírja a maga élete 
viszontagságait — meglehetős szerény hasonlattal — egy borjú képében, 
mely kiszabadúlt az istállóból. Az elbeszélésbe bele van szőve .az orosz
lán betegségéről szóló történet, melyet fönt említettünk. Ebben a költe
ményben az állatok királya már az oroszlán, míg régebben, a mint az 
egész hitelesen kimutattatott, a medvét tartották a négylábúak fejedel
mének.

A XII. század első feléből való az Isengnmus ez. latin költemény,4) 
melynek szerzője egy déiílandriai pap. Ez az állatmonda két kalandját 
tartalmazza, az egyik az oroszlán megbetegedéséről és felépüléséről, a 
másik Bertiliana zerge zarándoklásáról szól. A két mese az által van 
egymással összekapcsolva, hogy a másodikat, az oroszlánt gyógyító 
róka beszéli el oly czélból, hogy bebizonyítsa a farkas álnokságát.

1) Reinhart, ragino-hart =  dér ratreiche; Isegrim  vagy Isengrim =  
eiseohelm, eisenmaske.

2) Egy ilyen physiologus leírását (a rókáról) közli Bieling kiadása 
183. lapján (VII. én. 86. verséhez Irt jegyz.), egy másikét (a párduczról) a 
195. lapon (X. én. 66. v. jegyz.).

*) Kiadták Grimm és Schmeller. Lat. Gedicbte des X. u. XI. Jahrh. 
Göttingen 1838., és újabban V oigt: Ecbasis captivi, das álteste Tierepos 
Strassburg 1875.

4) Kiadta Grimm , Reinhart Fuchs; 1—14. 1.
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Már sokkal több, szám szerint 12 kalandot beszél el a Reinardus 
vulpes,1) melyet a Gentből való Nisardus mester írt 1148 és 1160 
között.

A mondának első német feldolgozása a Ueinhart; 8) szerzője a sváb 
vagy elzászi származású Heinrich dér Glichesáre. Az eredetiből, mely
nek tulajdonképeni czíme «Isengrines nót» volt, csak töredékek marad
tak ránk, teljesebben fentartotta egy későbbi átdolgozása, *) mely körül
belül 50 évvel később készült. Heinrich franczia minta után dolgozott, 
forrása ama számos, UgyD. branche-ok, melyeket a Román de R enart4) 
névvel szokás összefoglalni. Ennek részei éjszaki Francziaországban 
keletkeztek, nagyrészt német befolyás alatt. Költőik közül csak egynek, 
kettőnek ismerjük a nevét. A monda ezen «ágai», melyek nem képeznek 
összefüggő egészet, majdnem mind a 13. században hajtottak ki.

Ugyanabban a században keletkezett az állatmondának egy igen 
fontos feldolgozása, mely a későbbiekre nézve alapvető volt, a Reinaert 
de vas, egy németalföldi, Willem8) nevű költőnek műve. Lehet, hogy 
szerzője ugyanaz a Willelmus clericus, a kinek neve egy 1296-iki okirat
ban előfordúl. A munka terjedelmére és tartalmára nézve megfelel 
Goethe Eeinekéje első hat énekének. Élénk előadásával és elmés ítéleté
vel felülmúlja valamennyi elődét. Ez a feldolgozás nagyon elterjedt és 
több utánzásra is talált. így 1270 és 1280 között lefordította latinra egy 
Balduin nevű szerzetes; a 14. században pedig Reinaerts historie6) czím 
alatt egy Hamand átdolgozás látott napvilágot. Ezen átdolgozás szerző
jének nevéről és életéről semmit sem tudunk. Ez a munka nem elégszik 
meg a Willem művében feldolgozott anyaggal, hanem tovább folytatja 
az elbeszélést és ezzel a mű terjedelmét megkétszerezi. A folytatás 
(melynek Goethe művében a VII—XII. ének felel meg) szintén franczia 
forrás alapján készült. A kapcsolat a két rész között nagyon gyenge és 
ügyetlen kézre vall. Míg Willem avval végzi, hogy Braun, a medve és

11 Reinardus Vulpes, ed. et adn. ill. F. J. Mone. Stuttgart 1832.
2) Grimm , Sendschreiben an K. Lachmann. Leipzig 1840.
*) Grimm, Reinhart Fuchs, 25—114. 1. — Egy kalocsai kézirat után 

először kiadták Mayláth és Köffinger Pesten 1818.
4) Román de Renart pár Mron. 4 vol. Paris 1826. 27 branche-ot 

tartalmaz.
5) így nevezi magát mindjárt a költemény elején : t Willem die Ma- 

doc m:u'Cte», azaz Willem, a ki megírta a tMadok»-ot. Grimm és utána a 
német irodalomtörténetek nagy része, félreértve e sort, Willem de Matoc- 
nak nevezték a költőt.

6) Mind a két Reinaertet kiadta M artin : Examen critique d«*s
manuserits du román de Renart. Bázel, 1872.
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Isegrim, a farkas megnyngszanak a király ítéletében és így az állatok 
gyűlésének vége szakad, addig ebben az átdolgozásban meghosszabbít
ják a gyűlést és az állatok együtt maradnak. De az új, második részben 
újból gyűlésre hívják ókét, a gyűlés ismét pünkösd napjára esik és az 
ünnep leírása egyáltalában ugyanaz, mint az első rész kezdetén. Az 
egész második rész tulajdonképen csak bágyadtabb és részben módosí
tott ismétlése az első részben elmondottaknak. A régibb Reinaert főbb 
mozzanatai mind előfordúlnak újra a folytatásban; az állatok pünkösdi 
gyűlése, melyről csak a róka maradt el, az állatok panaszai a róka gaz
tetteiről, a borz látogatása Heinékénél, az utóbbinak utazása az udvar
hoz, gyónása, megjelenése az udvarnál, hazug védekezése, kincseinek 
leírása, melylyel elámítja a királyt és arra bírja, hogy szabadon bocsátja 
őt, és végre boszúja a farkason, — mindez tartalmát teszi az első rész
nek, meg a második résznek is.1) Lényegesebb eltérést csak az utolsó 
részletben, a megboszúlás módjában találunk, a mennyiben a második 
részben a két ellenfél párbajt vív és ebben a róka legyőzi a farkast. 
A folytatás írója sokkal terjengősebben beszéli el a dolgokat, közbesző 
apróbb elbeszéléseket, főleg pedig aesopusi meséket. Tudákosan elbeszéli 
a Paris ítéletéről szóló mondát (Goethenél IX. SÍ—109), leírja a pár- 
duczot (G. X. 65—78), elmondja Krompardes király lovának történetét 
(G. X. 124) stb.

Ámbár tehát e második rész egészen önkényesen van hozzátoldva 
a régi Reinaerthez és bár ez által az egész mű egysége sokat szenvedett, 
a későbbi feldolgozók mégis mind átvették a folytatást is. Igaz, hogy 
igyekeztek a kapcsolat ügyetlenségét elsimítani és egyéb hibákat is jóvá 
tenni, de azért az egész mű e hiányát nem feledteti el még Goethe 
műve sem.

A Reinaerts historie-nek 1479-ben megjelent egy prózai átírása, 
és 1481 -ben Caxton lefordította angolra.

1486-ban egy új Reinaert jelent meg, melynek szerzője Hendrik 
tan Alkmaar,*) ki valószínűleg nevelője volt a lotharingiai herczeg gyer
mekeinek. Müvéből, melyet a löweni egyetem 1550-iki index librorum
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1) Az első és második rész eme viszonyáról többször szól Bieling is 
kiadásának bevezetésében és a szöveghez írt jegyzetekben. Goethenél az 
említett hasonló részletek így felelnek meg egymásnak az első (I— VI. ének) 
és második (VII—XII, én.) részben : állatgyülés I. és VII. én .; a borz 
látogatása a rókánál III. és VII. én.; Reineke utazása III. és VIII.; gyó- 
nása III. és VIII.; megjelenése az udvarnál IV. és IX.; védekezése, kin
cseinek leírása IV. és X:, felszabadulása V. és X.; bosziija VI. és XII. ének.

*) L. F. P rien : Zűr Vorgeschichte des Reinke Vos. Paul u. Brauné, 
Beitráge znr Gesch. d. d. Spr. u. Litt. 1880. Bd. VIII. Heft 1.
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prohibitorumában is említve találunk, csak 7 levél maradt reánk. Ez a 
munka szolgált alapjául egy későbbi feldolgozásnak, melynek első k i
adása 1498-ban jelent meg Lübeckben lleinke de Jós1) czímmel. Szerző
jének régebben Baumann Miklóst, vagy Barkhusen Hermant tartották ; 
de e két nézetet megczáfolták, úgy hogy egyelőre ismeretlennek kell <5t 
tartanunk. Bár nagyobbrészt említett forrását követte, még sincs híjával 
az eredeti önálló vonásoknak. Az állatmondának szélesebb körökben 
való elterjedése nagyrészt ennek a munkának köszönhető. 1545-ben 
lefordították felnémetre, 1567-ben latinra, 1650-ben átdolgozta a
• Fruchtbringende Gesellschaft* egy tagja; 1711-ben újból kiadta Hack- 
mann helmstedti tanár. A múlt század közepe táján (1752) prózában 
lefordította felnémetre Gottsched, a híres lipcsei professor és e fordítás 
felhasználásával írta meg Goethe az ő Eeineke Fuchs-Át, melyet ő maga
• zwischen Übersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung»-nak 
nevez. A költemény hexameterekben van írva és elsó kiadása 1794-ben 
jelent meg. Szorosan ezen editio princeps után adta ki e művet legújab
ban Bieling Sándor. Goethe műve nem talált oly kedvező fogadásra, a 
milyent költője várt, sőt az 1803-ban megjelent Soltau-féle fordítást 
sokan lölébe helyezték Goethe költeményének. A nézetek máig sem 
tisztúltak teljesen, de azért bátran állíthatjuk, hogy Goethe műve min
den tekintetben első helyet foglal el az állatmonda feldolgozásai között. 
Az ő átdolgozása leginkább is volt képes megkedveltetni a modern olva
sóval a költészet eme gyöngyét. Természetesen nem szabad szemet 
húnynunk a mű hibái előtt sem, a milyen pl. a cselek vény egységének 
hiánya vagy az, hogy sok helyütt félre van értve az eredeti szöveg ; de 
ezek a hibák tulajdonképen nem is Goethe rovására esnek, minthogy az 
elsőt, mint említettük, a 15. századtól kezdve minden feldolgozásban 
találjuk és Goethe akarva, nem akarva elődeitől vette át, a másikért 
pedig Gottsched fordítását kell okolnunk, mely után Goethe is indult. 
A hol észrevette a félreértéseket, ott helyre is igazította azokat.

A mi már most az említett Fíielinij-féle kiadást illeti, ez három 
részre oszlik ; ezek : egy igen jó és terjedelmes bevezetés, maga a költe
mény szövege és magyarázó jegyzetek. A bevezetésben, leginkább Grimm 
után indúlva, előadja az állatmonda keletkezését és felsorolja annak 
feldolgozásait. Függelékül adja még az állatok elnevezésének jegyzékét 
is, az egyes nevek etymologiájával. A szöveget a Goethe-féle első kiadás 
után adja, nem változtatva még az eredeti helyesíráson és pontozáson 
sem. Nem lehet helyeselnünk, hogy e kiadással nem vetette egybe a

*) Kiadások: Liibhen : Reinke de Vos nach dér áltesten Ausgabe 
(a glosszával). Oldenburg 1807. és Schröder : Reinke de Vos. (Deutsche 
Dichtungen des Mittelalters II. Bd.) Leipzig 1872.
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későbbi kiadásokat; e tekintetben azzal a kétes mentséggel elégíti ki az 
olvasót: «Dass Goethe in den spáteren Ausgaben seiner Werke nocb 
viel geándert habé, ist unwahrscheinlich;* és elegendőnek tartja még 
csak az 1830-iki kiadás variánsait felsorolni. A munka harmadik része 
mely a mag;/arázó jegyzeteket tartalmazza, nagyon lelkiismeretesen van 
dolgozva. A jegyzetek különféle vonatkozásúak; nagy számmal vannak 
a tárgyi jegyzetek, melyek különösen az egyes helyek megértésére szük
séges kultúrtörténeti magyarázatokat tartalmazzák; továbbá nyelvi 
magyarázatok, parallelák a régibb feldolgozásokból, különösen a Reinke 
de Vos-ból és végre megjelöli azon helyeket, melyeken eltérés van az 
eredetitől, a mennyiben vagy félreértés forog fen (pl. II. 67. 97. 276. 
277. III. 189. 246. 247. 286. 356 stb.), vagy a költő hozzátett valamit 
(L 21.134. 135. 184. II. 29. 225 stb.), vagy javított (1.154. HL 202 stb), 
és megjegyzi a régi források azon helyeit is, melyeket Goethe elhagyott. 
Ezek főleg szatirikus és moralizáló tartalmúak ; így pl. teljesen elhagyta 
a glosszát is, mely az alnémet Reinke de Vos-ban minden fejezet végé
hez van csatolva.

A kiadó függelékképen a régibb feldolgozásokból (névszerint Hein
rich dér Glichesáre Reinhart-jából, a franczia Renartból, Willem költe
ményéből, Balduin latin fordításából, a Reinaerts historie-ből, a Reinke 
de Yosból, az 1650-iki feln. fordításból és Goltsched prózai fordításából) 
hosszabb mutatványokat közöl, melyek mind a Goethe-féle IV. éneknek 
felelnek meg. Az olvasó így némileg fogalmat alkothat magának az egyes 
művekről, melyekből a részletek ki vannak szakítva és összehasonlítva 
ez utóbbiakat, képét nyeri a feldolgozások rokonságának és annak, mi
kép fejlődött az állatmonda évszázadok folyamán.

Bieling kiadásának főérdeme az anyag pontos összeállításában és 
érdekes csoportosításában áll. Űj tudományos eredményeket nem hozott 
napfényre, de alapos készültségről tanúskodó művével igen hasznavehető 
kézikönyvet nyújtott, melyet olvasóinknak is figyelmükbe ajánlunk.

Petz Gedeon.

• Deux comédies paralléles de Diphile. Pár G. Sludemund. Gand. 1882.

Studemund ezen előadása, a melyet az idei philol. nagygyűlésen 
Carlsruhében tartott, először franczia nyelven jelent meg, mint a Revue 
de Tinstruction publique külön lenyomata. Czélja kimutatni azt, hogy 
az úgynevezett új komédia korszakában, midőn százakra menő darabo
kat írt egy-egy szerző, bizonyára sok darab csak egynek variatiója, 
átdolgozása és más más viszonyokra való alkalmazása volt. Tény az, 
hogy e komédiák közt sok nagyon hasonlított egymáshoz, mert lehetet
len feltennünk, hogy ezer meg ezer darab, mely majdnem egy minta
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