
CHARLES GRAUX.
(Szül. 185á, \ 188á.')

Azon országokban, hol valamely tudomány még csak gyermek
vagy ifjúkorát éli, nehéz állása szokott lenni az olyan férfiúnak, 
ki a mindennapi fölött kimagasló tehetségét lelkének egész hevével 
tudományának szenteli, kivált ha e tudomány természeténél fogva 
nem szorítkozhatik a szaktudósok szűk körére, hanem úgyszólván 
csak akkor felel meg magasztos hivatásának, ha a müveit közön
ségre is befolyást gyakorolhat. Míg egyrészt kötelességének ismeri, 
népének szellemi tőkéjét, a mennyiben az a szaktudomány körén 
kívül az u. n. általános műveltségben nyilatkozik, tőle kitelhetőleg 
gyarapítani, másrészt azt sem felejtheti, hogy a tudománynak 
mint olyannak is megvannak a maga kívánságai, és minden áron 
azon lesz, hogy tudományát előbbre vigye, még azon esetben is, 
ha ezen tudományos működésével nemzete vajmi keveset törődik, 
s alig látszik hasznát venni. Boldog az olyan tudós, ki mindkét 
kötelességnek meg tud felelni, ki a mellett, hogy mint kosmopolita 
szaktudós, bár idegen nyelven is jeles szakmunkákat teremt, akár 
a saját, akár mások tudós munkálatainak általánosabb érdekű 
eredményeit szélesebb körökkel is megismerteti.

*) V. ö. «Discours prononcés sur la tömbe de Charles Graux, maitre 
de confórence8 á la facultó des lettres et á l’école des hautes études pár 
MM. Gaston Pária et Ernest Lavixse. Extráit de la Revue intenmtionale 
de l’Enseignement. Paris 188á» (8°. 15 1.). — «Notice sur Charles Graur 
maitre de conférences de philologie grecque á l’école pratique des hautes 
études et á la faculté des lettres de Paris, bibliothécaire de l’Université 
[szerzője E. Chaíelain]. Extráit de la Revue de Philologie, de littérature 
et d’liistoire anciennes. Paris.* (8°. 8 L). — A «Revue Critique d’Histoire 
et de Litterature*-ben is van Grauxról egy rövid czikk: 1882. XVI. p. 
141—145.
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Charles Graux is ilyen tudós volt; pedig mily rövid volt 
az idő, mely alatt mind erről tanúságot tehetett! A férfiú, kit 
jelenleg az egész tudós világ gyászol, huszonkilencz éves korában 
esett áldozatúl egy oly betegségnek, melybe túlságosan megfeszí
tett tudományos munkálkodásasodorta! Pedig ha végig tekintünk 
müvei hosszú során, készséggel el fogjuk ismerni, hogy az ily 
rövid életet méltóbban betölteni alig lehetett. Mint tudós Fran- 
cziaország szakemberei között a külföld ítélete szerint is a leg
elsők között foglalt helyet, mint tanár pedig, működésének rövid 
tartama daczára, iskolát képezett, mely hivatva van a classika 
philologiát Francziaországban ismét előbbi magas polczára 
emelni. Tudományos működésének irányát tekintve Graux első 
sorban palaeographus volt. Három izben bejárta Spanyol- 
ország könyvtárait, fényképeztette s lajstromozta kéziratait és 
megírta az Escorial könyvtára görög gyűjteményének keletkezési 
történetét; a kopenhágai egyetem felállításának 4-00 éves jubi- 
leumja alkalmával közrebocsátotta a kopenhágai királyi és egye
temi könyvtárak görög kéziratainak jegyzékét; Olaszországban a 
stichometriára nézve alapos kutatásokat te t t ; Kómában a vaticani 
könyvtár elöljárói által megbízatott a Palatina görög kéziratai 
katalógusának revisiójával, mely erőltetett munka alkalmasint 
életébe került, szóval, kevés tudóst ismerünk, ki a görög palaeo- 
graphia terén oly jártassággal bírt volna, mint Graux, és ki mél
tóbb lett volna arra, hogy Gardthausen neki ajánlja palaeographiai 
müvét. Nagy veszteség a tudományra nézve, hogy Graux az általa 
tervezett nagyszabású Traité de paléographie-vel el nem készülhe
tett. Állítása szerint a görög palaeographia még csak gyermekkorát 
éli, és a ki ismerte igazatmondó szereny jellemét, ebből azt a 
meggyőződést meríthette, hogy Graux nem hiába kutatta éveken 
át a kéziratok hártyáját, papirosát, vizjegyeit, kötéseit, czímereit, 
a másolók kezevonásait stb.; nem kutatta a nélkül, hogy m ara
dandó értékű eredményekre jutott volna.

Természetes, hogy Graux ezen palaeographiai tanulmányo
kat a szövegkritika számára is értékesítette. A «Revue de Philo- 
logie», melyben Graux a «Revue des Revues»-t, a franczia és kül
földi folyóiratokból való kivonatokat, szerkesztette, számos kisebb- 
nagyobb kritikai közleményt hozott tőle az attikai szónokokról, 
Theophrastosról, Dionysios Halicarnassensisről, LukianoBról, Sui- 
dasról, a tragikusokról stb. Mint egy nagy Plutarchos-kiadás pro-
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dromusát Pl u tar eh o 8 «Cicero#, «Demosthenes* és « Párhuzam De- 
mosthenes és Cicero közt» ez. munkáit (1882) terjedelmes irodalom- 
történeti, bibliographiai és kritikai bevezetéssel bocsátotta közre; 
kiadta Chorikios hatodik századbeli rhetomak két kiadatlan 
declamatióját, Libanios barátjának Harpokratiónnak kiadatlan 
levelét egy fejedelemhez, pótlékokat a görög paroemiograpliusok- 
hoz, végre Rochas d’Aiglun-nel együtt Philon Byzantinusnak egy 
hadtudományi m unkáját; és hogy a taktikához egyáltalában jól 
értett, mutatja «Note sur les fortifications de Carthage á l’époque de 
la troisiéme guerrepunique» czimü értekezése is (1878). De mindez 
csak tökéletlen képét nyújtja Graux sokoldalúságának; és lehet-e 
valakitől követelni, hogy huszonkilencz éves koráig nyomtatott bizo
nyítékát adj a mindannak, a mit tud? Pedig Graux sokat tudott, és 
sokat is kellett tudnia, hogy philologiai tanulmányainak végső czél- 
ját, a classikus ókor tökéletes ismeretét megszerezze. Nem volt ő 
sehol barátja semmiféle egyoldalúságnak, legkevésbbé pedig a fel
sőbb oktatás terén. Fontos okokkal kikelt a «Faculté des lettres»- 
nek a «Faculté des sciences*-tói való elválasztása ellen. Ókori 
történészt — úgymond — mindkét facultáson kell képezni; az idő
számítást csillagászat nélkül lehetetlen alapjából érten i; Vergilius 
Georgikáinak egyes részeit csak az magyarázhatja meg helyesen, 
ki ismeri a csillagok felkelésének és lenyugvásának idejét; nem 
bírunk magunknak tiszta képet szerezni valamely görög városnak 
Polybiosnál vagy Arrhianosnál olvasható ostromáról, ha nem is
merjük a régiek ostromló gépeit, ezeknek szerkezetét pedig csak 
mathematikai ismeretekkel bíró ember képes felfogni; az antik 
mysteriumokat nem érti, ki az ókori templomok berendezésével 
és gépezeteivel nincsen tisztában, a mihez ismét okvetetlenül 
szükséges, hogy az ember képes legyen a régiek physikai és me
chanikai munkálatait olvasni; geologiai és metallurgikai ismeretek 
nélkül a görögök és rómaiak magánéletének számtalan részletéről 
csak ferde fogalmakat bírhatunk, szóval Graux szerint minden 
a mellett bizonyít, hogy a classika philologusnak a görög és római 
ókornak nemcsak irodalmát, bölcsészetét, állami életét és művé
szetét, hanem politikai oekonomiáját, kereskedését, iparát, tudo
mányait, mesterségeit, hadügyét, törvényeit és egyéb intézményeit 
is alaposan kell ismernie, ha ugyan meg van benne a szándék és 
a képesség felemelkedni a tudomány azon magaslatáig, melyről az 
ókor egész eredetiségében, szellemi, erkölcsi és társadalmi életének
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egész összességében tárul fel az akkor fáradozásainak legszebb gyű' 
mölcsét élvező tudós lelki szemei előtt. Ezen czélt tűzte ki Graux 
tanítványainak, hogy még legspeciálisabb detailkutatásaik alatt 
sem téveszszék soha szem elől, és rósz tankönyvek kíméletlen 
megbírálásán valamint egynehány jó iskolai kiadás közzétételén 
kívül ezen utasításaival rótta le tartozásának egy részét lelke azon 
sugallata iránt, mely arra késztette, hogy szaktanulmányain kívül 
el ne mulaszsza nemzete általános műveltségének színvonalát is 
emelni. Francziaország és a külföld legjelesebb classika philolo- 
gusai egy számos philologiai czikket tartalmazó kötet közrebocsá
tásával adnak kifejezést a mély tiszteletnek, melylyel Graux emléke 
iránt viseltetnek. Francziaország mívelt nagy közönsége nem lép
het tiszteletének hasonló jelével az idő előtt elhunyt tudós sírjához. 
Nem tehet mást, minthogy mindig hálás köszönettel emlékezik 
azon férfiúra, ki oly rövid idő alatt oly sokat tett az általános mí- 
veltség emelésére i s ; de a közvélemény tolmácsai biztosítanak 
bennünket, hogy a szaktudósok szűk körén kívül is tényleg érzik 
a veszteséget, melyet a franczia művelődés ügye Graux halála 
által szenvedett, és ezen körülményt örvendetes bizonyságául ve
hetjük azon szép reménynek, hogy Graux nem hiába fáradott s 
hogy tanítványai könnyebben és így több sikerrel fogják tanaikat 
hirdethetni az oly közönség előtt, melyet mesteröknek és társainak 
csak annyi fáradság után sikerült a classicismus szellemének be
hatása iránt fogékonyabbá tenni.

Dr. Ábel Jknő.

Anth. Pál. VI. 77 .

A borivó Xenophon üres hordót szentele néked.
Vedd szívesen, Bacchus; tudva hogy egyebe nincs.

Ford. P. T. E.
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