
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.
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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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