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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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E kettős czélt Mezger általában véve nem érte el.
Az elsőre nézt. nagyon is szűk keretben mozog a commentár. A ki 

a Pmdaros-irodalom terjedelmes voltát ismeri, tudni fogja, hogy ilyfajta 
összefoglaló commentárt írni nem könnyű dolog. Mindent belevonni 
lehetetlenség, de nem is felel meg a czélnak; épen csak arra szorítkozni, 
a miben a tudomány teljes megállapodásra jutott, szintén nem czélirá- 
nyos. Mert hány vitás pont van a pindarosi exegesis tág mezején, Jiol 
az Ítélet ma még csakis subjectiv, de a hol a legnevezetesebb és talán 
valamikor megoldásra vezető ezen subjectiv Ítéleteket elmellőzni nem 
lehet. A helyes mérték és finom tapintat e feladat megoldásának egyik 
főkelléke. Mezger ugyan az irodalmat teljesen ismeri, és alig van oly 
Pindarosra vonatkozó kis közlemény, melyet fel ne használt, vagy a 
melylyel számot ne vetett volna, — ámde ily nagy apparatussal csak 
ott dolgozik, hol a költemények alapgondolatait, szándékszik a környező 
elemekből kivonni, vagy ha általános aesthetikai fejtegetésekbe bocsát
kozik. A részletekkel néha oly röviden bánik el. mint valami közönsé
ges jegvzetes kiadás. Itt tehát még mindig a Boeckh commentára az első 
tekintély.

Ugyancsak túlságos szó-fukarság vádja alá esik Mezger, ha köny
vét a másik czél alapján bíráljuk. Mert ugyan melyik kezdő birkózik 
meg commentár nélkül e legnehezebb görög költőnek számos oly helyé
vel, melyekről M. egy szót sem szól. Néha 5— 6 sort magyarázat nélkül 
hágy; máskor meg angol kiadásokból vett fordításokkal (melyek nem 
mindig helyesek) igyekszik világosságot hozni az illető helyre.

A bírálóra az egész commentár oly benyomást tett, mintha min
den szava egy bizonyos tendencziának hódolna, mely azonban szintén 
nem kifogástalan. Van egy Mezgertől kiemelt szempont, mely Westphal 
egy nevezetes fölfedezésének következetep keresztülvitele akar lenni, s 
melyben sok a fáradság, de kevés a köszönet.

Minthogy e dologról eddigelé nálunk nem igen szóltak, legyen 
szabad ez ismertetés keretét felhasználnom és a dolog velejét pár szóval 
felemlítenem.

Westphal a «Prolegomena zu Aeschylus Tragoedien* czimŰ mű
vében azt állítja, hogy Aeschylus a maga kardalainak és Pindaros a 
maga ódáinak szerkezetében a Terpauder-féle nomost követték, ő ez 
állítását 01. 5., Nem. 11., 01. 4. 10. 12. 14 és Pyth. 7 és Nem. 2 kivéte
lével valamennyi pindarosi ódára alkalmazhatónak vélte. Kétségtelenné 
tette azt, hogy a Terpander-féle nomos 3 főrésze, t. i. az ápyá, az 
&|i/paXó(; és a a'ppavíc; 86 ódában határozottan kidomborodik. Ezenkívül 
ráutalt ama részekre is, melyek ezen 3 főrészt áthidalják, illetve kiegé
szítik, noha e mellékrészek létezésének bebizonyítását maga már el nem 
végezte.
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Mezger a Westphal bizonyító eljárását ki akarja egészíteni. Ő t. i. 
azon fölfedezésre vélt jutni, hogy Pindaros, kinek hallgatóira nézve 
a mnemotecbnika egy bizonyos neme, itt a Terpander-féle nomos, való
ságos égető szükség volt, — nem elégedett meg ezen szigorú és a hall
gatók nagyobb része előtt ismeretes felosztási módozattal, hanem az 
emlékezetet ezenkívül elősegítette az által is, hogy ugyanazon, rendesen 
tartalmas szót a szükség szerint a stropha, antistropha vagy epodos 
ugyanazon versében, sőt ugyanazon tactusában ismételte.

Mezger már most azt keresi, hogy ugyanazon költeményben hol 
fordúlnak elő ugyanazok a szók, — 8 ezen tisztán esetleges játékban 
akarja feltalálni a pindarosi magyarázat tárgyilagos alapját. Sajnos, 
hogy az olvasó, bármily jóakarattal igyekezzék is a Mezger theoriájá
nak bizonyítékokat szerezni, — csakhamar el fog állni igyekezetétől, ha 
rendre veszi a szerző okoskodásait*

Vegyük sorjában az első 5 költeményt, Pyth. II., Pyth. III., Pyth. 
I., Olymp. I. és Nem. I.

Pyth. II. 25: oatpé? és 57: aátpa közt parallelismust vél Mezger 
találni. Nem tekintve azt, hogy e szó Pindárosnál, meg egyebütt i«, 
nagyon közönséges, maga a mythos nem a 25, hanem már a 20 verssel 
kezdődik. — 52. és 75. (3potü>v ismét oly közönséges szók, melyeknek 
ugyanoly helyen való visszatérése a véletlen rovására eshetik.

P yth . IlT . 7 7 :  «XX’ ércrJi-aaJa'. ,a$v eyajv £?£X<o (A ntistr. 1.)

1— 2 :  rj êXov ‘/eípwvá x e  'FtXupíőav,
ü  ypstuv tou-St’ á;j.ETÉpa; ir.'j yXiÓTja; xoivov

Stroph. 1—2.)

A vonatkozás azért nem lehet szándékos, mert hisz az rjfteXov 
(Ív.) egész más értelmű, mint 77 : eftéXco, s mert emez antistrophe 1. 
amaz pedig a stropha 1. sorában fordúl elő. — 62 : |i.ar/aváv azepod. 2., 
109. ugyanaz a szó az epodus 3 sorában fordúl elő. — 6. v. téxtova 
va>8ov£as, a stropha 6., 113: téxiovoc óla aocpol az epod. 7 sorában for
dúlnak elő, nem tekintve azt, hogy a vonatkozás constatálása különben 
is légből kapott. A 6. sor YOiapxéos-át összeveti M. az 52. sor 
jával.

Pyth. I. 81: aindem er tív  (69)., durch welches Ze£> 67. v. wieder 
aufgenommen wird, an die gleiche Stelle dér Antistrophe setzte, in dér 
v. 29. Zsö stand*, (sic!).— 6 icöl<z ypóvoQ 4-6 v. — tóv Trpoaápjrovta 
'/póvov (57 v.), ax egyik a stropha 6. sorában, a másik az ep. 5. sorában,
— tehát nem ugyanazon a helyen. — atsi (64) és (67.): atsi, és (90): 
atei. Ismét a legközönségesebb szók ! — S ezen szók bizonyára csak 
véletlen ismétlése legyen az egész óda magyarázatára nézve irányadó í
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01.1. (96 1.): rj[j-̂ ov ájj/púroXov íym  — 17 : tpíXav á|npi tpáírs- 
£av (beidemal Bteht ájj/pi im gleiehen Vers und Fuss dér Strophe [Anti
strophe] ). Ez még a Mezger szempontjából se szolgáltatja a legcsekélyebb 
bizonyítékot sem; — 15 v .: áyXaíCsTat és 94: össze vettet
nek, pedig 1. nem is ugyanazok a szók, 2. amaz az Antistr. 3. emez a 
Stropha 4. sorában áll. — Ugyanott p. 96: «Denn wie Pelops Xavéra? 
§5 ápstatot {ts|iaóta? oíoó? (92) erzeugte, so heisst es auch von Hieron 
v. 13 (im gleiehen Vers dér Antistrophe dpéiro>v xopocpá̂  ápstáv áicö 
saaáv)* ’Apsrrj ismét a leggyakrabban előfordúló szók közé tartozik.

Nem. I. 55. v. gota és 19. loxav. — 61 vs.: ó 8é oí cppáCs x. t. X. 
ért 14vs.; xatéveuoév té oí yaíms egymás mellé állíttatnak, mert mind
két helyen Ígéret, illetve jóslás van. — Ritkítja pórját az, amit M. a 
111. lapon mond: -Dass aber dér Dichter diese so wortreich gepriesene 
ewige, selige Ruhe im Causalzusammenhange mit dér Bewáhrung dér 
angebornen Tüchtigkeit in Mühe und Noth gesetzt wissen will, dürfte 
daraus hervorgehen, dass er an den betreffenden Punkten 34 v. és 70 v. 
Iiéyas z we i  m al  an die gleiche Stelle dér Epode gesetzt hat.»

Megjegyzem, hogy ez öt költeményben Mezger az ö kedvencz 
theoriájának bebizonyítására csakis ezen parallelismupokkal rendelkezik, 
melyek, mint láttuk, nagyobbára téves föltevésből indúltak ki.

Ugyanezt ki lehet mutatni M. egész állítólagos theoriájáról. Való 
csak annyi lesz a dologban, hogy itt is, mint más antik remekművekben 
a trichotomicus szerkezet feltalálható. Mert hogy a Terpander féle 
nomos pindarosi alkalmazása sok helyütt sántít, azt maga Mezger is 
bevallja. Sok ódában hiányzik a rcpooífuov, másokban az s£óőtov; 
némelyikben az áthidaló rész nincs meg ; sőt van olyan is (Nem. I.), 
hol a mythos nincs is meg az 6(i/paXós-ban, hanem a ocppa7Íc*ban.

Hogy mindennek daczára az egyes ódák főgondolatát nagyjában 
helyesen határozza meg M., az nem a Terpander-féle nomos e túlhajtá- 
sán múlik, hanem azon nézetem szerint egyedül helyes elv következetes 
keresztülvitelén, mely szerint a főgondolat mindig és minden esetben a 
mythos és a győző közt fennálló belső kapcsolatban rejlik. És ezt a 
szempontot még Boeckh sem alkalmazta mindenütt, de még kevésbbé 
D issen, a ki nagyon is hajlandó a költőnek tisztán ethikai czélokat im- 
putálni, tekintet nélkül a történeti igazságra.

Ha tehát Mezger commentárját mindamellett jónak mondjuk, azt 
csakis az utóbb említett szempontból tehetjük.

D r. F ináczy E rnő.
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