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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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szerint készült, mind külön tárgyú lett volna. Ily inventiora lehetetlen 
szert tenni. Plautus és Terentius utánzatai e tekintetben nem igazítanak 
útba, mert itt a különféle tárgy és mese csak csekély töredékét látjuk, 
mégis, ha mind a plautusi darab ránk maradt volna, ez átdolgozást és 
a motívumok ismétlését tisztán láthatnék. Egy esetre nézve Studemund 
ezt kimutatja, s tegyük hozzá, sikerűit módon. Tudjuk, hogy gyakori az 
új komédiában a sok situatio, a mely egy hajótörés és kalózok általi 
elrablás folytán származik; a darab azután egy anagnorisis által, melyet 
egy gyűrű vagy más amulet (crepundia) elősegít, végződik. Plautus 
Rudens-e is ilyen komédia. Egy halász hálójában egy kis szekrényt 
fogott, amely ura leányának ékszereit tartalmazza. Ezt a leányt azon* 
bán elrabolták, eladták, de egy vihar a partra vetette ő t; a rabszolga 
kereskedő szintén oda vetődött, a leányt erőszakkal el akarja vinni, de 
ekkor a kibalászott ékszer folytán felismerik, hogy kinek leánya, s a 
boldog apa, a ki a parton lakik, kedvesének adja nőül, a ki utána indúlt. 
A darab egyes részleteinek ismeretét feltételezve, csak annyit jegyzünk 
még meg, hogy Plautus a darabot Diphilus után dolgozta s hogy az ere
detitől nem tért el lényeges dologban. Diphilus darabjának czímét nem 
ismerjük. Volt Piautusnak egy más darabja is, a Vidularia, a melyből 
csak töredékek maradtak fenn, de melyek után a darab menetét össze
állíthatjuk. Ez a darab feltűnő hasonlatosságot mutat a Rudens-sel. 
Már a czím is mutatja, hogy oly bonyolulatok és situatiok fordultak 
benne elő, mint a Rudens-ben, mert ezt is bátran elnevezhetnők Vidu- 
larianak, sőt jobban, mert a * Kötél,* melylyel Trachalion Gripust visz- 
szatartja, hogy el ne fusson, csak mellékes körülmény; s ebből követ
keztethetjük, hogy Plautus a Vidularia-t és Cistellaria-t már megírta 
volt, midőn a Rudens*be kezdett. (L. Teuffel, Studien p. 276.) Stilde- 
mund Commentatio de Vidularia Plautina (Greifswald 1870.) ez. a latt 
adta ki e komédia töredékeit, melyeket főleg a nevezetes Milánói palim- 
psest őrzött meg számunkra. Ezeket valamint a grammatikusok néhány 
idézetét összevetve azt találjuk, hogy Vidularia is a tengerparton já t 
szik, s valószínűleg szintén egy Venus templom mellett. Szintúgy meg
találjuk benne az öreg Dinias lakását a templom mellett, valamint a 
halászét is. Nicodemus szintén egy hajótörésből menekül meg, de elvesz
tette a kis szekrényt, a mely a gyűrűt tartalmazta, s amelynek ugyanoly 
szerep jutott, mint Palástra crepundia-jának. A tárgy ez : Nicodemus 
a hajótörés után Gorgo halásznál talál szállást; minthogy nincs sem
mije, mint földműves bérbe áll Diniashoz, a ki atyja. Gorgon halász is 
egy kis ládát fog, bizonyára Nicodemusét. Cacistus szolga látva a szek
rényt, melyet a balász a parton hagyott, míg tán a templomban Venus- 
nak megköszöni a jó fogást, el akarja lopni; de a halász tetten éri. Épúgy 
mint a Rudens-ben Trachalion Gripust. E jelenet utolsó sorai az Ambro-

9 6  KONT IGNÁCZ.

Digitized by v ^ . o o Q l e



KÜLFÖLDI IRODALOM. 97

manusban megvannak. Míg Gorgon a szekrényt biztos helyre teszi, Di- 
nias ée Nicodemns fellépnek; Dinias egy mioa ezüstöt ad Nicodemusnak, 
kit nagyon sajnál, hogy a legszükségesebbel elláthassa magát. A dialó
gus elején, mely a palimpsestben szintén bent van, Diniasnak feltűnik 
fiának hangja, úgy mint Budensben Palaestra tekintete Demonesben 
leányának emlékét idézi fel. A szekrényt Diniaslioz adják, hogy ő Ítéljen, 
úgy mint a Budensben. Amint felnyitják, Nicodemus gyűrűjét megtalál
ják, amelynek folytán az anagnorisis megtörténik.

A tárgy tehát annyira hasonló, hogy e két darabot méltán paral
lelnek mondhatjuk; egymást kiegészíti annyiban, hogy az egyikben a 
leányt, a másikban a fiút ismerik fel. — Most következik Studemund 
következtetése: E két darab nagy hasonlatossága okvetetlenŰl a mellett 
bizonyít, hogy Plautus azokat egy írótól vette á t ; de Budensben Diphi- 
lnst nevezi a szerzőnek, tehát a másikat is Diphilus írta, aki különben 
sem restelte ugyanazt a tárgyat többször variálva színre hozni. Ezt egy 
felfedezés feltűnő módon támogatja. Studemund az említett milánói 
palimpsestet, amelynek 17. fasciculusa s ebben a 244. lap itt tekintetbe 
jő, bővebben leírja, hogy a füzethez mellékelt lithographált lapot meg
érthessék. Ezt itt mellőzhetjük, mert ránk nézve csak az eredmény 
fontos. A lap photographiája különben Zangemeister és Wattenbach: 
Exempla codicum latinomra litteris mainsculis seriptorum (Heidelberg 
1878, 6. tábla) ez. művében is megvan. E lapon 19 sor állt, a melyek 
közt a 2—17 tizenhat senariusban egy plautusi komédiának prológusát 
tartalmazta. Az első sor üres, valószínűleg piros tentával Prologus-t 
szándékoztak oda írni, a mint azt a többi megmaradt darab prológusá
nál látjuk, a hol vagy e szó áll, vagy pedig a sor üres. A IS. sorban volt 
annak neve, a ki a darabot kezdte, a mely a 19. sorral ugyancsak kez
dődik. Nemcsak a «vos» a 13. és 17. sorban mutatja, hogy e lti sor a 
prológust tartalmazta, hanem a 11. sor is, amely így hangzik : Credo 
argumentum velle vos [cogn]os[cer]e ; a 12. sor pedig, melyet Stude
mund így reconstruál: Intellegetis potius quid agant, arra mutat, hogy 
a prológus nem mondotta el az egész argumentumot, hanem a cselek- 
vényre utalt. Ha a Pseudolus prológusától, melyből két sor maradt fenn, 
eltekintünk, akkor mind a plautusi prológus, melyeket sem egy isten
ség sem a darab egyik személye nem mond, három osztályra oszlanak:
1. Casina és Poenulus prológusa ; a hol az argumentumon kívül a görög 
eredetinek, az írónak és a latin darabnak neve megneveztetik ; 2. csuk 
az argumentum van meg (Captivi, Menaechmi, Truculentus); 3. csak a 
név van említve a prológusban, az argumentum pedig hiányzik (Asinaria). 
Az a prológus tehát, a mely e lapon állt, olyan volt mint az Asinaria 
15 soros prológusa. A 7. sor kezdete (SC EDI) nem mutat latin szóra, 
hanem mintegy önkényt a görög r/s£ta*ra, azaz egy kis hamarjában
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készített csónakra, ellentétben egy tökéletes hajóval.1) Ha most tekin
tetbe veszszük, hogy mikép idézik a prológusban a görög eredetinek 
nevét (Casina 30 v. Poenulus 53 v. Mercator 5 v. Miles gloriosus II. 1. 
a mely szín a prologus helyét pótolja és végűi — habár interpolálva — 
Trinummus 18. v. akkor a 7. és 8. sort így reconstruálhaijuk :

Schedia haec vocata est a Graeco comcedia.
Poéta hanc noster fecit Vidulariam.

Igaz, hogy több betűt kell hozzágondolnunk, mint a palimpsest 
nyújt. Elég az hozzá, hogy a görög eredetinek czíme Schedia volt; a 
költő neve nincs említve, de ugyanezt a Miles-nél és tán a Poenulus 
prológusában is találjuk. A Xysota mint komédia czímét csakis egy köl
tőnek tulajdonítják s ez Diphilus. Az Etymol. Magnum egy verset idéz 
is belőle. (L. Meineke : Fragm. comic. grtBcorum I. p. 456. IV. p. 410. 
V. p. 308.) Kitűnik tehát ebből, hogy Diphilus úgy a Rudens, mint a 
Vidularia eredetijének szerzője, s hogy e két darab analysise a költő 
műhelyébe vezet be. Inventiója nem lehetett nagy, de bizonyára sokan 
az új komédia költői közt gyakorolták ezt az eljárást, s csak így magya
rázható meg a roppant sok termék, melyet e korszak előhozott.

Páris. K ont Ignácz.
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II.
Én láttam égi angyalt idelenn,
S bájt, melynek párja nincs e nagy világba’ .. .
Oly jól esik, s úgy fáj gondolni rája —
Hogy álom volt csak, mindig azt hiszem!

És láttam könnyet azon a szemen,
A melyre irígv ő, az ég királya,
S hallék sóhajt, mitől a víz elálla,
S a lusta hegy megindúlt csöndasen.

Gyászos panasz-szó ajkain ha támadt,
Szerelem, ész, erény, jóság, búbánat —
Mind földöntúli lágy zenébe olvadt;

Figyelt az ég is, és a néma légben 
Seholse moczczant még egy kis levél Bem —
Az ég 8 a szellő elbűvölve voltak. R. A.

*) FestuR, pag. 334 M.
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