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Goethe et Diderot pár J. Barbey d'Aurevilly. Paris, 1880. E. Dentu, 
éditeur. XXIII, 290 1. Ára 3 frk. 50 cent.

Si l’on n’ixnprimait que l’utile,
il y aurait cent fois moins de livres. Voltaire.

Vannak emberek, kik vagy elbizakodott önzésből, vagy czinikus 
félszegségből mindig ellenkező véleményben szeretnek lenni másokkal, 
még pedig annál inkább, mennél fontosabb a vélekedés alapjául szol
gáló tárgy.

Minden jel oda mutat, hogy a czímben megnevezett munka 
szerzője az ilyen különködő embereknek is a legszélsősködőbb fajtájá
hoz tartozik. Nagy maga-fitogtatásával előáll, hogy ő bírálatos (tanul
mányt* (étude) ír ; mentegeted zik, hogy őt semmi külön érdek és szem
pont nem irányozza; kérkedik, hogy ő csak az igazat akarja, de bátran 
kimondani, s a nagyzó vállalkozás mégis oda lyukad ki, hogy az egy
más mellé illesztett két testes (tanulmány* voltaképen gyalázó pam- 
phlet; a nagy pártatlanság valóságos nemzeti és felekezeties epés
kedés, a bátor szókimondás pedig a legközönségesebb fajtájú dühöngő 
szidalmazás.

Nem tekinthetjük föladatunknak, hogy Göthét, különösen pedig 
Diderot-t e munka gáncsolásai ellen védelmezzük. Különben sem 
szorul egyikök sem a mi paizsunkra. Mi a mérgeskedő munkát csak 
mint irodalmi curiosumot, mint olyan szenvedélyes seperatum votumot 
kívánjuk bemutatni, mely embert és müvet egyiránt a gyűlölet szem
üvegén nézve vizsgál és itél meg.

Kellemetlen s egyszersmind nevetséges látvány egy ilyen béka- 
poffeszkedés, egy ilyen tudós-oktalankodás, egy ilyen chauvinismussal 
vegyes ultramontán türelmetlenkedés, de nem minden tanulság nélküli, 
a mennyiben minden méltatlankodás a méltányosság iránti becsülést, 
minden igazságtalanság az igazság iránti tiszteletet s minden elfogult
ság az elfogulatlanság iránti hajlandóságot éleszti és fokozza.

D’Aurevilly könyvében a két famosus (tanulmányt* egy hosszú 
bevezetés (introduction) előzi meg, mely kijelenti egy részről, hogy a 
két bírálat eredetileg nem egy terv szerint készült, de utólagosan 
összeillőnek mutatkozott, a mennyiben Göthe Diderot nak a tanít
ványa, kiegészítője; kijelenti más részről, hogy e könyv föl akarja 
végre szabadítani Francziaországot a Németország nyomása alól, mely 
utóbbi az előbbit «bölcsészetileg és irodalmilag occupálta s a franczia 
észjárást és képzelődést leigázta* annyira, hogy Göthe dicsőségét is
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Francziaország, «a csábító Francziaország tette európaivá*. A mint 
aztán e szerencsétlenség miatt jól kijajgatja magát 8 számtalan változat
ban hirdeti, hogy Göthe igazában mennyire semmi és senki, áttér 
voltaképi tárgyaira.

D’Aurevilly ur Göthe munkáit természetesen nem eredetiben, 
hanem fordításban, Porchat fordításában olvassa és bírálja. Mellesleg jól 
kifizeti szegény Porchat-t, meg Göthének valamennyi franczia fordí
tóját, b nem annyira azért, hogy ez «irodalmi kontár* munkáit lefor
dították, hanem hogy a lefordításra érdemeseknek találták.

Göthét és munkáit nyolcz fejezetben tárgyalja, melyek közül az 
első az általános méltatást, a 'második Göthe színmüveit, a harmadik 
költeményeit, a negyedik a philosophiáját, az ötödik a regényeit, a hatodik 
az utazásait, a hetedik Göthét mint tudóst mutatja be, s végül a nyol- 
ozadik a tanulmány eredményeit foglalja össze.

Mindjárt bevezetésül kimondja, hogy Göthe öt untatta, már pedig 
igazi lángész nem lehet úntató. De hát Göthét csak a félkegyelműek 
tartják lángésznek, s hogy ily szerencsétlenek vannak, az mindenek- 
fölött Francziaországnak, különösen pedig Staélnénak a vétke. A fran- 
cziák híresztelése nélkül Göthe csak a németek közt ütött volna zajt. 
Sokkal inkább tanult, mintsem alkotó szellem lévén, egész életén át 
£oh’sem csinált egyebet, mint «fordított és átdolgozott*. Különben 
pedig tetőtől talpig együgyű (badaud) volt. De azért belekontárkodott 
mindenbe. Volt miniszter, színházigazgató s írt annyi mindenfélét, 
hogy kísérleteinek se vége, se hossza. És egyebek közt Lewes mégis 
talál rajta magasztalni valót. No, de «Lewes sem nem tudós, sem nem 
kritikus, sem nem bölcsész, hanem egészen egyszerűen életíró*, ki mem 
pirul* Göthét ennek saját önéletrajza alapján dicsőíteni.

Göthében nemcsak maga Göthe, hanem a világ is a drámaírót 
bámulta leginkább. Drámai művei közül legnagyobb mértékben elra
gadta Németországot (noha nem annyira irodalmi, mint inkább nem
zeti tekintetből) Faust. Pedig hát Faust nem a Göthe agyából szárma
zott, hanem kívülről jutott be az agyába, mert már régóta többszörösen 
készen volt; elkészítette azt főleg a Marlowe hatalmas keze, mely után 
Göthének nem volt egyéb teendője, mint az átdolgozás. Aztán Göthe 
Faust-ja különben is inkább opera, mint dráma, s az is összeférczelve 
többé-kevésbbé élő képekből, melyek laza egymásutánban követik egy
mást s középkori tudákosság képviselői. De a Faust mindenesetre jobb, 
mint a Götz von Uerlichingen, mely, igaz, nem fordítás, de shakes- 
pearei utánzat. Faustban egyetlen egy személyt vallhat Göthe a 
magáénak, t. i. Margarétát, ki igaz és élő, de annyira faj képpé átalá- 
nosítva, hogy minden társadalomba és czivilizáczióba beillik, s hogy 
Göthének valamennyi más nőalakja is mind ennek az egynek a változata.
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KÜLFÖLDI IRODALOM. 263

Mephistopheles nem a Götheé, hanem a legendáé. Egy-két vonást leszá
mítva Mephistopheles nem igazi, hanem csak «német ördög*.

Visszatérve Götz von BerJichingenhez, úgy vélekedik, hogy 
Götz pasztán egy «feudális Don Quichotte*, ki szereplő társaival 
együtt úgy tesz-vesz, mintha madzagon rángatnák. Jobbnak tartja 
ennél Egmont-ot} noha ez sem egyéb bizonyos személyek és ismeretes 
események jelenetezett eüéptetésénél (défilade), egyetlen Göthei alakkal, 
Claire-vel, ki azonban nem más, mint a Faustbeli Margaréta. De ez 
természetes, mert hiszen a Göthe tehetsége semmiben sem meddőbb, 
mint a nőalakok teremtésében. Különben e tragédiában minden Beau- 
marchaistól való, de Beaumarchais szelleme nélkül. S ez annyival 
kevésbbé csodálható, mert Göthe csak toldott-foldott, sokat olvasott, 
de képzelő tehetsége egy csöpp sem volt. Turquato TVuso-jában Rous- 
8eaura ismerhetni s Iphiyenia in Tauris-a. nem egyéb, mint görög után
zat, de csak annyira hasonlítva a görög drámához tmint egy hóember 
egy márványszoborhoz*. Egyetlen egy darabban látszik megdobbanni 
az az izom, melyet Göthe szívének lehet nevezni, t. i. Stella-bán, csak
hogy ez meg Werther-'b6\ van «lopva*, mert Göthe még önmagát is csak 
át szokta dolgozni. Clavijo is csak «összeollózott t tragédia.

Maradt Göthétől közel egy kötetnyi vígjáték is ; de azok mind 
csupa haszontalanságok. «Nincs Páriában olyan kis színház, melynek 
repertoireján nem szellemesebbek, jellemzetesebbek 6 comicusabbak 
volnának nemcsak a comoediák, hanem a vaudevillek is*, mint a Göthe 
vígjátékai, melyekben sokkal több az alacsonyság, mint a szellem. Már 
pedig, a mi alacsony, az megszűnik szellemes lenni.

A Göthe költeményeinek megbírálásánál a fordításhoz mellékelt 
arczkép elemzéséből indul ki. Keresi e nyalka (coquet) arczképen a 
költői kifejezést, a «Jupiter-Göthe* fenköltséget, a Beethoveni, Byroni, 
Miltoni szem-kifejezést, de hiába; s kimondja merészen (hardiment), 
hogy hiszen «Göthe legkevésbbé sem költői egyéniség*. Ismervén saját 
ürességét, inkább a tárgyas költészettel foglalkozott, mint olyan ember, 
a ki csupa szem volt, de szív és agyvelő nélkül. Hanem tárgyas költő
nek is milyen ! Római eleyiái nem is elegiák, hanem leírások. Wahrheit. 
und Dichtuny czímű versei sem nem költemények, sem nem igazságok. 
Még legjobb a Divan-)ft, de az is a Hammer fordította Hafíz hatása 
alatt készült, Bakis jóslatai egyszerűen érthetetlen badarságok. LHsti- 
chonai annyira közönséges sententiák és közmondások, melyeket még 
egy Göthének sem volt érdemes versbe foglalnia. Szóval ezen egész 
úgynevezett költészeten az a germán köd ömlik el, mely a németeket 
a legrégibb időktől mind e mai napig jellemzi.

Hát még philosophu8nak milyen pliilosophus ez a Göthe ? Való
ságos fakir pliilosophus a fakirnak mysticisrausa nélkül. Az volt a
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264 KIRÁLY PÁL.

hite, hogy «a természet istenben és isten a természetben van, a mi 
épen úgy hindu, mint német pantheismus*. Olvasta ugyan Spinozát, 
de nagy tisztességre emelnők, ha spinozistának neveznŐk. Hindu volt ő- 
egészen, valóságos pangloss, de e mellett sokban hasonlított Talley- 
randhoz is, noha ennek természeti adományaival nem dicsekedhetett. 
Göthe sem nem tisztán költő, sem nem tisztán tudós, hanem e kettő
nek ritka példájú keveréke, oly keverék, melynek főtulajdonsága a 
látszat.

Regényt is írt hármat e czímek alatt: Werther, Wühelm Meister, 
Wahlverwanduchaften, mely utóbbit d’Aurevilly «Concubinage»-nak 
kereszteli, hozzá tevén, hogy «a derék, becsületes németek csak azért 
találták föl a metaphysikát, hogy legyen képmutatásukat mivel leplez
niük*. Werther egy affektált, érzelgős, gyermekes suhancz-munka, mely
ben Göthének egyetlen leleménye a pisztolylövés; mindazáltal ez a 
három közt a legjobb s még ma is elolvasható. Ellenben a másik kettő 
még csak rossz könyvnek sem mondható, hanem megnevezhetetlen, 
kimondhatatlan s olvashatatlan izé, minden bírálaton alul álló com- 
positióval. «Becsületemre (így kiált föl), hihetetlennek tartom, hogy 
azok, kik Göthéről a lángészt megillető tisztelettel beszélnek, olvasták, 
még pedig végig olvasták volna a Wühelm Meistert és a Wahlverwandt- 
schaftenU. E két munka az ostobaság tüneményei. Idő- és önérzet
pazarlás lenne ezekkel bővebben foglalkozni. Csupán annyi legyen 
mondva az utolsóról, hogy az a mormonok concubinatusa s beidel- 
bergi hordószámra méri az úntatást, ezt az egyedüli alkotását 
Göthének.

Ezt követőleg örömmel jegyzi meg d’Aurevilly, hogy az eddigi 
fejezetek ellen, noha azok a Constitutionelben s részenként jelentek meg, 
egyetlen tiltakozó hang sem emelkedik, bár ő valóságos skandalu
mokra volt készen. Csúfolván Göthét, hogy az «ördöngös Voltairet* 
akarta, de tehetség nélkül játszani, sorra veszi Ütazdsait. Először is 
olaszországi útazásáról szólván, szemére veti, hogy «nem szerette sem 
a régieket, sem a történelmet, mert a történelem nem látható valami*, már 
pedig Göthe egyetlen egy orgánumnak, a szemnek a rabszolgája. Külön
ben útazónak is olyan volt, mint egyébnek. Középszerű tehetsége csupán 
gyermekes, vagy öreges kíváncsiságban nyilvánúl. Leírásai, elbeszélései 
unalmasok, együgyűek mindenütt, mert hiszen szeme úgy volt alkotva, 
hogy mindenütt és mindenben csak a kisszerűt látta meg. «Figyelmes 
közellátó és paránykutató, ki a tárgyat, hacsak orrát bele nem ütötte, 
észre sem vette volna.* Egyébiránt «minden megvetése mellett is* 
fölemlíti, hogy Göthe néha mégis túlemelkedett «eredeti középszerű
ségén és saját értelmi színvonalán*. így pl. Rómában észreveszi a 
művészetet Maga mondja, hogy ott újjászületik az ember ; de ő nem
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született annyira újjá, hogy «a catholicismus római költészetét meg
értette volna*. De protestáns létére hogy is értette volna! Azt azonban 
nem tagadja, hogy a Göthe műbírálataiban, ha nagy fény nincs is, 
egy-egy szikra itt-ott mégis föl-föl villan. (A művészetről szóltában 
d’Aurevilly úr megteszi Dürer Albertet «nagy cseh*-nek [magnifique 
bohémé]).

Göthe Emlékirataiban, melyek szerinte sokkal gyarlóbbak útazá- 
sainál, mindössze két kifejezést talál a nagy kritikus valamire valónak, 
nevezetesen : «mint balzsamos gőzkör* és (egy fiatal hölgyre czélozva) 
•úgy látszék, hogy magával vitte páholyába azt a fényes éthert, mely
ben mondhatni, úszni szokott*. (!!!) Ezeknél sem szebb, sem okosabb 
kifejezés az egészben nincs több.

A mi a tudományosságát illeti, az is középszerű, mint mindene; 
de annyit megenged, hogy figyelő ember és «e figyelmessége révén el is 
jut a relatív eszességnek bizonyos fokáig* ; az állattanban, botanica- és 
anatómiában érdemet is szerzett; de ezzel aztán vége is a tudományá
nak. Egyebek közt Newtonra vonatkozó bírálata, melyet pedig még 
Faustjánál is többre becsült, valóságos megvetés tárgya lett. «S ez 
volt egyetlen bánata ennek a szerencse-gyereknek, ennek a Nabucho- 
donozomak, ki két lábon maradt s nem étetett az isten vele füvet, a 
mihez pedig annyi joga volt*.. .*)

De ki győzné türelemmel, hogy ezt a «komoly tanulmányt* még 
bővebben idézgesse ? Legyen elég tehát még csupán annyit megemlí
tenünk, hogy, miután Göthét fajankónak, bolondnak, erkölcsi múmiá
nak nevezgette s életét mint a legbotrányosabbat mutatta be, végül 
oda lyukad ki, hogy «egyetlen példa az irodalomtörténetben, mely 
pedig annyi bitangolást, annyi ál-érdemet takargat*, hogy egy Göthe, 
ez a nagy semmi, oly hosszú időn át oly nagy méltánylás tárgya 
lehetett. íme most már illő mértékre van leszállítva ez «irodalmi 
cameleon*, s azért ilyen modorban, hogy a büszke szellemeket (!) el- 
riaszsza a göthei dicsőség megkedvelésétől.

Egy csöppel sem kíméletesebb a másik, hasonló terjedelmű 
tanulmány sem; annyiban azonban mégis kegyelmesebb, hogy 
Diderot-t többnek tartja Göthénél. S hogyis ne, mikor Göthe csak 
Diderot után lett azzá, a mivé. D’Aurevilly Diderot-t először is mint

1) Nem lesz talán érdektelen itt megemlítenünk, hogy, míg d’Aurevüly 
{gy a sárgaföldig letapossa Göthét, addig az oktatásügyi minisztérium a 
tanár- és tanítójelöltek számára egy «mozgó könyvtárt* rendeztetvén be, a 
•nagy írók* czímű rovatban ilyesmit is ajánl: «60. Goethe: Herrmann et 
Dorothée*. — «61. Goethe: Goetz de Berlichingen*. K. P.

Philologiai Közlöny. VI. 8. 18
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philosophu8t bírálja; majd sorra veszi az elbeszéleseit s regényeit, a szín
müveit, a kritikáját, a levelezését s végűi még egyszer egymás mellé 
állítja a két hírhedt «charlatan*-t, megtoldván a szép parallelát azzal 
az ismételt mentegefödzéssel, hogy Göthe ellen nem a sédaxá napok 
emlékének hatása alatt szállt eíkra.

Diderot, «e roppant feosegő»t sokat írt. A mai kritika magasabb 
polczra helyezte, mint saját százada. Különösen nagyra becsülték a 
németek, kikkel egyébiránt nem egy tekintetben szellemi rokonságban 
áll. A franczia kritikusok közül kiváltképen Janin, Sainte Beuve és 
Joubert rajongtak érte, «szegények*, de Joubertnek mégis volt annyi 
ízlése, hogy csak a neki tetsző lapokat vágta ki és tette könyvtá
rába Diderot munkáiból, melyeknek többi részeit «inquisitor-módon» 
elégette.

A Diderot könyveiben az, a mi legérdekesebb, nem tőle, hanem 
leányától, Vandeulnétől való, s ez Diderot életrajza. Ez jól van írva, 
de elfogultan. Látta volna csak az apját a Procope*kávéházban, meg 
egyebütt,, majd másképen beszélne róla. Bármily ügyesen forgolódott is 
Diderot a társaságokban, azért csak nyalka mendikáns maradt Ő min
denkor. Parasztos nyárspolgári sajátságait sem a honi jó társaságok
ban, sem II. Katalin udvarában nem tudta levetkőzni. Diderot-t né
melyek Voltaire mellé állítják; pedig ép oly kevéssé hasonlított 
Voltaidhoz, mint Rousseau, hacsak abban nem, hogy mind a hárman 
gyűlölték a catholicismust. S épen ez Diderotnak az első vétke ; a 
másik pedig az, hogy a német szellemet ő honosította meg s ezzel a 
franczia szellemet nemzetietlenné tette. Őt bizonyos tekintetben a 
Göthe apjának lehet nevezni; de, mint az e korbeli apák, többet ér a 
fiánál. Diderot is, mint Göthe, sok mindenbe belekanalazott, de 
kevésbbé bárgyú dilettantismussal, mint Göthe. Még legvakabb volt 
nz egyházzal szemben, állítván, hogy «egyedül a józan ész (raison) 
teremt hívőket*; már pedig — d’Aurevilly szerint — «La raison ne 
fait que des raisonnants ou des raisonneurs ! >

Diderot «úgy nevezett* pfrilosophiája nem egyéb, mint a Bacon 
experimentalismusának szüleménye és terjesztője, túlhajtva ezt egészen 
a materialismusig, melyet munkái oly tbüszke szemérmetlenséggel* 
tükröznek vissza. A «hirhedt* Encyclopaediának Ő nem feje, hanem 
részvényese volt. A ködös abstractiókat szerette, míg az igazi philo- 
suphus az igazság után tör. Ha az igazi philosophusokat, az igazi 
vallásos embereket kérdezzük, azok majd meg fogják mondani, hogy 
Hegel pantheismusa, Littré positivismusa és Darwin naturalismusa 
után mi értéke van a Diderot «nyomorult materialismusának*, mely
nek még csak az az érdeme sincs meg, hogy legalább világos volna. 
A bíráló mindössze a «Réve de d’Alembert»-nek ismeri el némi viszony -
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lagos értékét. Abban legalább van szellem; de «absolut cynismusa* 
abban is egészen a kutyaságig megyen. Hanem hiszen úgy is halt meg, 
«mint egy kutya*.

Elbeszélései és regényei szintén csak arra az emberre vallanak, 
mint a philösophiája. A regény, mint többi «istentelen* XVIII. század
beli írótársánál, ő nála is csak szokott eszméi hordozója volt. Egyéb
iránt nemcsak kora akadályozta őt abban, hogy nagy regényíró legyen, 
hanem a tehetség hiánya is. Diderot fecsegő természeténél fogva pré
dikátornak lett volna jó ; de «az ördög korán hatalmába ejtette s így 
megmentette tőle az istent*. Nagyon értett a paradoxonokhoz, mely 
tehetségével ügyes elbeszélő képességet párosított, de alakot nem volt 
képes teremteni egyet sem.

Hát színművei milyenek voltak ? Megbuktak; pedig ugyancsak 
kardoskodtak mellettök a czéhbeliek. Mindössze a Pere de famille tar 
totta fenn magát 1835-ig, hogy aztán örökre letűnjék az is. Csupán a 
németek tapsolták meg Diderot polgári tragédiáit. Még Lessing is 
felült neki, holott legalább is egy fejjel volt nagyobb Diderotnál, ki 
különben is absolute az ellenkezője annak, a minek egy drámaírónak 
lennie kell, s a dráma terén is csak XVHI. századi materialista s isten- 
tagadó philosophus. Nincs benne semmi igaz, s a mennyiben hatott, 
hatása általában csak ártalmas volt. Szegény Beaumarchais-t is ő 
rontotta el.

S ennek a boldogtalannak, ki mindenben kételkedett, az a 
szemérmetlen önhittsége is megvolt, hogy ő költő. S valóban csinált is 
verseket, melyek közül azonban csupán a következő gyönyörűséges 
négy sor vésődött be az emberek emlékezetébe :

«A természet nem szült se’ szolgát, sem urat.
Törvényt nem akarok sem adni, se kapni,
S ha már nincs kötél, hogy királyokat fojtsak,
Paphurkát szeretnék karra motólálni».

(La natúré n’a fait ni serviteurs, ni maitres.
Je ne veux ni donner, ni recevoir des lois,
Et mes mains ourdiraient les entrailles du prétre 
A défaut du cordon pour étrangler les rois.)

A kiadók azonban nem akarták, hogy Diderotnak a több versei 
feledésbe merüljenek. Teljes Diderot-t akartak adni. Isten neki. Leg
alább láthatjuk, hogy többi versei nem mind a fentebbi négy sor nyel
vén beszélnek.

Mint kritikus, valóban félelmetessé lehetetett volna, ha akarta 
volna. De, hogy valaki erős kritikus lehessen, helyes kritikai érzékkel 
kell bírnia, a mi pedig ő nála hiányzott. A kritikusi képzettségből csak 
az volt meg benne, a mi «becstelen és becstelenítú*. Maga mondja,
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hogy a kritizálás «ostoba foglalkozás*. Ez bizony elég szomorú, kivált 
ha olyan «lángész* mondja, a milyenül őt ünnepelték. Pedig meg kell 
vallani, hogy ritka kritikusi adománya volt. Megvolt benne a föltaláló 
képesség. Meg tudta mondani, hogy mit hogyan kellett volna csinálni. 
8 mégis rendesen megelégedett azzal, hogy bírálataiban Csak az apró- 
cseprő hatásokról számolt be. Egyszer mégis megtette, hogy képmásá
nak, Thomasnak egy, a nőkről írott rossz declamátioját áldolgozta, 
hogy megmutassa, milyennek kellett volna annak igazában lennie ; és 
ez lett a legjobb munkája; ez az a dolgozat, melyet d’Aurevilly a «föl
találó kritika szerencsés mintájának* nevez. De aztán csakis a kritiká
ban volt föltaláló.

Levelezései általában csak munkáiban elszórt eszméinek, nézetei
nek bizalmas alakú ismétlései; miért is sem Diderot, sem az irodalom 
nem vesztett volna semmit, ha e levelek homályban maradnak. Mind
össze csak botrányos élete tárúl föl e levelekben nyiltabban, különösen 
azokban, melyeket,,barátnőjéhez“ intézett. Ez utóbbi levelekről a mű- 
és erköicsbíró d’Aurevilly olyan kifejezésekkel referál, melyekhez 
hasonlók talán a külvárosi korcsmákban sem hallhatók, s melyeket itt 
igazán röstelne az ember bemutatni.

Végűi még egyszer egymás mellé állítja Göthét és Diderot-t, 
részint, hogy amannak kisebb voltát annál hatásosabban kimutassa, 
részint pedig, hogy még egyszer hangsúlyozhassa, hogy e bírálatok nem 
faji és felekezeti gyűlöletből, hanem egyedül az író és hivő meggyőző
déséből származtak s így is csak azért, hogy az ál-érdemek illeték
telen dicsősége valahára már kellő világításban legyen feltűntetve.

íme a famosus munka, melylyel nyilvánosan talán nem foglal
koztunk volna, ha hírét nem veszszük, hogy bizonyos körökben nagy 
tetszéssel és elismeréssel fogadták. Every mán has his own pleasures !

K irály P ál.

Pindars Siegeslieder. Erkl. v. Friedrich Mezger. Lipcse, 1880. 484 1. Ára 
8 márka.

Dissen Pindaros-commentára óta nagyobb szabású magyarázatos 
Pindaros-kiadás nem látott napvilágot. Pedig 1847 óta, — midőn Dis
sen magyarázatait Schneidewin másodszor adta ki — számos, Pindaros 
magyarázatának az eddigieknél tárgyilagosabb alapot pzolgáltató kuta
tás történt. Ideje tehát már, hogy valaki ezen ujabb vizsgálódások 
szempontjából, megmaradva a Boeckh álláspontján ott, ahol lehet, — 
Pindaros ódáit újból commentálja. Egyrészt e feladatnak akar megfe
lelni Mezger jelen magyarázatával. A másik czélt maga a szerző így 
mondja ki az előszóban: «Der Zweck dér Ausgabe ist Studirenden und 
solchen, die den Dichter lediglich um seiner selbst lesen wollen, das 
Verstándniss zu erleichtern.*
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