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lekbe hitet és pedig egészen új hitet és eszméket. A kér. isten az 
emberi természet és világ fölött áll, egyedüli és mindenkié, minde
nek fölött uralkodó; előtte nincs többé idegen, kit gyűlölni kellene. 
A vallást a kormánytól különválasztotta. «Add meg a császárnak a 
mi a császáré és a mi az istené az istennek.» A politika ez által 
sokkal szabadabb lett, az egyeseknek pedig csak a kereszténység 
adta meg a személyes szabadságot.

íme megkísérlettem vázlatban ismertetni Fustel gondolat- 
menetét. Természetesen csak a főbb pontokra szorítkozhattam ; 
terjedelmes indokolásáról az állapotok illustrálásáról nem ad
hattam képet, sem pedig mesteri jelemzéseiről. Csak azt bátor
kodom még megjegyezni, hogy itt-ott hirtelen viszi át az olvasót a 
változások sorrendjén a nélkül, hogy állítása teljes világot 
nyerne. így pl. némi hézag érezhető, mikor a családi vallás mellett 
a természet vallásának feltűnéséről szól és még inkább, hogy az 
uralkodóvá lesz; nem elég világos a végrendelkezési jog fejlődése; 
és úgy érezzük mintha a római hódításnak a többi részszel való 
összevetése némi önkényt mutatna. De mindamellett rendkívül 
szép, érdekes és tanulságos műnek kell mondanunk, melynek 
fénypontja, véleményem szerint, a forradalmakról szóló könyv. 
Bartal is mindent elkövetett, hogy fordítását a magyar olvasó iga
zán élvezhesse. Az illustratióul felhozott példákat a magyar törté
nelemből vette, az idézeteknél pedig a legjobb magyar fordításokra 
hivatkozik.

M a l m o s i  K á r o l y .

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Geschichte dér Einwirkungen dér dentschen Litteratur anf die Littera- 
turen dér ttbrigen europáischen Kulturvölker dér Neuzeit. . Von Dr.
F. H. Ottó Weddi gén. — Leipzig, Ottó Wigand, 1882.

Szép tárgy, mely kellően feldolgozva, érdekes észleleteke- 
nyújthat a jelen század irodalmi áramlatairól. Csakhogy a német 
tek között jelenleg domináló nemzeti hangulatot tekintve, elgon 
dolhatni, mily könnyen válhatik belőle egy minden hiányt és 
árnyoldalt kifeledő panegyricum. Jelen mű jórészt szenved e 
hiányban. Nemzeti óhajok és sóhajok vannak benne kifejezve, 
melyek bármely fűzfapoétának is díszére válnának. Németország 
missiója, minden nemzetnek a műveltségben példányképűi szol
gálni : örökös refrainje. E mellett a szerző, mint szerző is felette 
önérzetes. Meg van győződve arról, hogy müve szilárd és biztos 
alapon nyugszik, úgy hogy egy újabb kiadásnál csak itt-ott lesz 
szükség javító kézre ,* s azon felül, övé a kezdeményezés dicsősége. 
A tudós doctornak e meggyőződése azonban távol lesz minden
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gondolkodó b csak kevéssé is tájékozott olvasótól. Csak a kisebb 
szláv és a magyar irodalomról szóló fejezeteket kell elolvasni. 
Átalában. a szerző mintha attól félt volna, hogy valaki megfosztja 
a kezdeményezés dicsőségétől, hamarosan összeszedett sok köny
vészeti adatot, azokat péle-méle összeállította, és — ki van 
m atatva a német irodalom világraszóló hatása. A valódi hatásról, 
úgylátszik, nincsen tiszta fogalma; angolra pl. nagyon sok német 
mű van lefordítva, s mégis, a németek nem egyszer vallották meg 
magok, hogy a német müveknek Angolországban kevés a kelen- 
dőségök.

Bajos e müvet ismertetni, kúszáltfeága miatt. Könyvekre 
oszlik, s minden könyv egy-egy fajról szól. Még Bulgáriának is jut 
egy fejezet, német fejedelme révén. — Csak egyes megjegyzésekre 
szorítkozom.

Az első fejezet az angol irodalomról szól, s tűrhető. Csak
hogy sajátságos ellenkép hozzá az «Atlantic Montic* egy czikke, 
melynek írója a német irodalomnak az angolra való hatását 
illetőleg csak azt constatálhatja, hogy Walter Scott s nehány 
kortársa némely művökhöz német forrásokból vették a tárgyat. 
Weddigen természetesen túlbecsüli a hatást, de könyvének e részé
ből mindenesetre kitűnik, hogy egyes nagy angolok hódoltak a 
német szellemnek. E fejezet is kúszált. Még ilyen is találtatik 
benne: Amerikában a német nyelv a müveitek nyelve s a német 
elemnek Amerikában a lehető legjelentékenyebb jövője van. 
Hiszik — a legvérmesebb németek.

A németalföldi irodalomnál Joost van den Yondel német 
eredetét constatálva, kimondja, hogy a német szellem volt hatással 
e nagy iróra, de hogy viszont ez mennyire hatott a német 
Gryphiusra (Greif), arról egy szót sem szól. A Vleeschouwer 
Faust-forditását kétszer is említi. A dán irodalomnál többi között 
kifeledi Bording-ot, ki Opitz iskolája után képezte magát. Mind
ezekkel nagyon kurtán bánik, pedig Brandes nyomán meglehetősen 
írhatott volna különösen a dán irodalomról. Még kurtábban bánik a 
norvég és svéd irodalommal; az általánosan tudvalevő dolgokat föl
ereszti frázisokkal, de hogy pl. Columbus és Lasse Johanson német 
minták után és németül is írtak Krisztina alatt, arról szót sem lejt.

A franczia irodalom ismét bővebben van tárgyalva. Említ
hette volna buzgalmában Montesquieu-t is, aqui a en d’admirab- 
les instincts sur la barbarie germanique*. Gessnerrel kurtán végez, 
8 kifelejti Flóriánt, ki azt írta a német írónak: «csodálatom az ön 
müvei iránt bírt arra, hogy én is szerkeszszek egy pásztori költe
ményt!. Kár volt előhozakodnia azzal, hogy Schiller, Wieland és 
Klopstock franczia polgár czímet nyertek a franczia köztársaság
tól, mert ezt isten- és nemzettagadó német illuminatusok eszközöl
ték ki. Napoleon a Goethe Wertherét hétszer olvasta; sat. — A 
helyett pedig, hogy vérmes reményeket köt a jövő franczia-német

Digitized by v ^ o o Q i e



256 ERDÉLYI KÁROLY.

jobb viszony iránt, jobban teszi vala, ha bevallja, hogy a francziák 
között még manap is uralkodnak legnagyobbrészt azok a régi 
«előítéletek», melyek sokszor nagyon alaposak: «pas d’argent, 
pás d’Allemand#, a miből kiindulva III. Napoleon tudvalevőleg 
jó hasznukat vette a német professoroknak; a németek gondol
kodása lassú és homályos; erkölcsi és vallási tanítmányainkban a 
németek vagy szárazok vagy mystikusok; szellemök speculativ és 
azért theoriáik a gyakorlati életre nem alkalmazhatók sat. Magáról 
a német irodalomról is igen sok, épen nem elismerő nézet van 
elterjedve.

Az olasz irodalomnál természetesen bőven tárgyalja a Man- 
zoni viszonyát Goethéhez. Bertola apátról, Gessner lelkes barát
járól, mit sem tud stb. Aztán következik egy csomó könyvészeti 
adat, s végre kimondja a szerző, hogy Olaszország csak a német 
barátság révén lehet nagygyá.

Még sokkal hiányosabbak adatai a spanyol irodalomról; 
csak az utóbbi évekről vannak meglehetős adatai. De van aztán 
ilyen is: «Krause philosophiája a spanyol nyelvet két szóval 
gazdagítá: crausista és crausismo.» Természetesen Spanyolországot 
is csak a német szellem ragadhatja ki azon bilincsekből, melyeket 
a franczia szellem vetett rá. — Arról például, hogy 1841-ben 
Madridban egy társulat keletkezett, mely feladatává tette, a német 
nyelvet és irodalmat Spanyolországban terjeszteni és ez által az 
alá sülyedt tudományokat fölsegíteni, s hogy maga a kormány 
jelelt ki e társulat számára helyiséget — mitsem tud. — Még 
hiányosabbak adatai a portugall és brazil, aztán a román és 
rhát irodalomról is.

Kurtán végez Csehországgal is, melyre az utóbbi kihágások 
miatt nagyon mérges. Következik Bulgária, melytől sokat remél, 
aztán Szerbia, aztán a szlovén irodalom, melyekről úgy látszik, 
csak sejtelmei vannak, de azért német hatásról beszél. Lengyel- 
országról ismét bővebben tárgyal, de sok hiánynyal. Goethe 
Miczkievicznek azon tollat adta, melylyel a Faust második részét 
írta. Dziady helyett Dzcady-t ir, s kétszer említi, mert valószínű
leg nem tudja, hogy a «Totenfeier» a Dziadynak német fordítása. 
Hogy Jan Kaminski Schillerféle drámákat fordított, Dyonizy pedig 
Schiller és Goethe-féléket; hogy Goluchovszky Schelling tanítványa 
és németül is írt; hogy Mecherzynaky megírta «a német nyelv 
történetét Lengyelországban* (Krakó, 1844), sat,., ezekről mit sem 
tud. — Oroszországról is néha furcsán beszél. így pl. mindjárt az 
elején azt írja, hogy a déloroszországi irodalom észrevehető 
nyomait tünteti elé a német hatásnak, aztán az «észrevehető# szót 
a törlendők közé sorozza; ő mégis észre akarta venni a hatást. — 
Turgenjev német ideák által befolyásoltatok; de feledi megje
gyezni, hogy ennek az írónak mennyi nevetséges alakja német. 
Végre egy nagyképti citátum a panBlavismusról.
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Következik a magyar irodalom. Itt már aztán ' csakugyan 
eszébe ju t az embernek, a mit Leopardi mondott:

«Pur manifesto si conosce in tutto,
Che di seme tedesco il mondo é frutto.*

Kevés jó adat van e könyvben, mely két levélre terjed, és ez 
jó reszben Scherrnek egyetemes irodalomtörténetéből van kiirva, 
a ferdeségek még jobban elferdítve. Vannak olyan adatai, melyek
ről nem tudhatni, honnan vette; pl. hogy Petőfi Schillerféle 
költeményeket fordított, hogy van egy Kazinczky és egy von 
Kazinczky (mindkettő Franz) nevű irónk és egy Szásy nevű 
műfordítónk, sat. — Fogalma sincs arról, mint hatott a német 
irodalom a magyarra.

Az újgörög irodalom is felette hiányosan van tárgyalva. így 
pl. nem tudja, hogy Kalinurgos 184-2 a Lessing Náthánját «A 
bölcs zsidó* czím alatt lefordította új-görögre, hogy aztán a 
színmű Konstantinápolyban török-görög közönség előtt nagy 
tetszéssel adatott; aztán egy citátumból azt olvassa ,ki, hogy «a 
német nép minden más nép előtt van erőben és bölcseségben,» 
mi esze ágában sem volt annak a jó görögnek, a kiből vette az 
idézetet.

A szerző tehát nagyon csalódott, midőn megelégedéssel tette 
le a tollat s azt hitte, hogy csak itt-ott lesz szükséges művében a 
javító kéz. Gyökeres rendezés, a Németországból kiindúlt irodalmi 
áramlatok előtűntetése, az ízetlen nemzetieskedések elhagyása 
után lehet csak élvezetes és jó mű belőle. Hozzá több súlyt kell 
fektetnie az eszmék hatására és nem megoldottnak tekinteni fel- 
adatát, ha egy csomó fordítást felsorolt.

T a t a .  E r d é l y i  K á r o l y .

Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner altesten Gestalt zum eraten 
male herausgegeben von August Hartmann. Leipzig. 1880.

E könyv figyelemre méltó adalék a dráma történetéhez, szükebb 
értelemben a német egyházi és népies dráma történetéhez; azután első
rangú mnnka abban a nem kis irodalomban, mely az utolsó évtizedek
ben a hires oberammergaui passziójátékra vonatkozólag keletkezett. így 
kettős érdeke van és érdemes vele megismerkednünk.

Sokan és különböző álláspontokon vették szemügyre az oberam
mergaui passziójátékot; megvizsgálták erkölcsi, mivelődéstörténeti 
jelentőségét, szövegét és színpadját jelen alakjában és korszakonkénti 
átalakulásaiban. Csak Devrient, L. Clarus, A. Holland, Lampert és 
Dnbbers műveire utalok. De a legfontosabb kérdések egyikét csak a 
jelen munka fejti meg; ez t. i. kideríti a legrégibb oberammergaui 
passziószöveg forrásait és igazi mivoltát. A bevezetésben megemlíti a 
szerző, hogy ama község 1634-ben az akkor dühöngő dögvész alkalmá
val fogadást tett, hogy azontúl minden tizedik évben elő fogja adni a 
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