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KÜLFÖLDI IRODALOM.

A franczia philologiai irodalom 1884—1885-ben.

(Vége.)

6. Latin nyelv, palaeographia, epigraphia, kritika.
E téren is több nevezetes munkát jelezhetünk. A latin nyelvészet 

körébe vág némileg Loth, derék oeltista, latin thesise: De vocis Armoricae 
usque ad sexturn post Christum natum saeculum, forma atque significatione, 
('53 ).)» amely a franczia tbesis «L’émigration bretonne en Armorique 
du V-e au Yll-e siécle de notre ére», kiegészítő része. A dolgozat föld
rajzi és történeti érdekkel is bír; a szerző e földrajzi név jelentését három 
korszakban kutatta; a Caesar, a Notitia dignitatum és az ezek közé eső 
korszakban. E földrajzi nevek változása, ami a tért és kerületet illeti, 
nagyon gyakran fordúl elő ; ami Armoricat illeti, három véleménynyel 
találkozunk az íróknál, az egyik határúi a Szajnát és Loitet adja, a másik 
a Rajna torkolatától Bayonne-ig terjeszti, a harmadik a Garonne és 
Somme közé helyezi. — Mindezen véleményeket Loth vizsgálóra veszi, 
kutatásai között több helyet Caesarban magyaráz s egyéb földrajzírókat 
is javít. A thesis jó latinságban van írva.

Edon műve Nouvelle étude sur le chant lémurai, Les fréres Arvales 
et Técriture cursive des Latins (Gr. in 8. 232 1.) újra felveszi a tárgyat, 
melyet első művében a latin írásról és kiejtésről (1. e Közlöny VIII. 974.) 
oly sok érvvel támogatott, hogy t. i. Ovidiusnál az Arvalesek dalának 
egyik versióját találjuk. Az egész mű a kisebb nagyobb kritikákra felel, 
melyet ez elmés hypothesis ellen vagy mellett írtak. Edon kitűnő nyel
vésznek és palseographusnak mutatkozik; az ének magyarázói művére 
bizonyára mindig reflektálni fognak, de gyökeres változásait nem fogad
hatjuk el. Ha Ovidius e régi szavakat klasszikus latinsággal adja vissza, 
mért énekelték és vésették volna kőre Heliogabal alatt archaikus módon ? 
Edon ezt a császár egyik phantasiajának tartja, s azt hiszi, hogy a dátu
mot is egy előbbi korszakba helyezték. Edon véleménye nem fogadható 
el, mert a Carmen magyarázatának mindig e pontokból kell kiindulnia: 
a szöveg archaikus latinságot mutat, s nem valószinŰ, hogy egy klasz- 
szikus paraphrasis található; a szöveg egy ceremóniára vonatkozik, 
melyet május 29-én tartottak — az ovidiusi hely május 9-ére esik; a 
Carmen három idejű rhythmusból áll — Edon prózává alkotja. — Ily 
nagy eltérések nem igazolhatják eljárását, s ha a nagy discussio folya
mában sokat is tanulhatunk művéből, a végeredményt egyelőre nem 
fogadhatjuk el.

Bréal és Bailly latin szótáráról is meg kell emlékeznünk. E Dictio-
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naire étymoloyique latín (463 1.) inkább a tanároknak mint tanulóknak 
van szánva. Nem annyira etymologiai, mint históriai szótár. A szavak 
történetét akaxják adni a szerzők, vagyis az értelem-fokozatokat vagy 
változásokat, melyeken a szavak a századok folytán keresztülmentek. 
Ahányszor csak lehet visszamennek a szó eredeti jelentésére, honnan 
vette alkalmazását, mily kulturális állapotnak felel meg. így a szavak 
különféle jelentései történeti módon magyarázatukat találják. A vallás, 
a jog, a földművelés, a háború, a tengerészet, az ipar számtalan szót 
alkotott, melyek eleintén csak szűk körben voltak használatban, de ké
sőbb a nyelv közkincsévé váltak. Különös figyelmet fordítottak a szerzők, 
kik közt Bréal a Collége de Francé, Bailly az Orleans-i lycée tanára, 
Vergiüusra, mert e költőnél legtöbbször találkozunk a szavak eredeti 
jelentésével. A képletek és hasonlatok is könnyebben magyarázhatók ; 
ily módon fejthetjük meg az argutum caput, hostem affare superbum, 
aetas segetes, recidiva Pergama, fponté mea, aptvs, arbiter, collis cUmenter, 
assurgenR, considerare, igitvr% interpres, paenitet, splendida bilis stb. ilyféle 
kifejezéseket. Az etymologia az elvont szavakban a régi képletet találja, 
mint percontari, sollers, examen, reciprocus, scrupulus, sublimis, sincerus, 
temeritas, vindex szavakban. Az egy családhoz tartozó szók az etymologia 
és értelem szerint csoportosítvák; egyes hangtani tények, mint a rhota- 
cismus, rövid, de velős magyarázatot találnak.

Igaz ugyan, hogy sok szó magyarázat nélkül marad, de a szerzők 
csak biztosat akartak nyújtani; ha egyes hyotbesiseket koczkáztatnak 
is, úgy nagyjában a biztosság határai közt maradnak. A csoportosítás 
elvét mindenütt a legnagyobb vigyázattal vitték keresztül. Ezek után 
láthatjuk, mily művel van itt dolgunk; a latin nyelv mai állásának meg
felelő történeti szótár ez, s nem közönséges munka, ahol a szavak jelen
tését egymás mellé találjuk állítva. — Az Index 1124 szót tartalmaz, 
melyeket azonban nem kell magában a szótárban keresni, mert olyanok, 
melyek nem voltak csoportosíthatók, egy más Index 674 görög szót 
nyújt, melyek a latin kifejezésekkel egybeállítvák.

A palaBographia terén egy publicatiót jelezhetünk, mely a fiatal kri
tikai iskola nagy haladásáról tanúskodik. Chatelain, az École des haute 
études palaBographia tanára, a Zangemeister és Wattenbach által kiadott 
Exempla Codicum latinorum mintájára, füzetekben a nagy latin írók 
legnevezetesebb kéziratainak jól megválasztott másolatát nyújtja. A 
Paléographie des clasxiques latins Plautus, Terentius, Varró, Cicero, Cae
sar, Cornelius Nepos, Lucretius, Catullus, Sallustius, Vergilius, Hóra 
tius stb. stb. kézirataiból fog mutatványokat közölni, Dajardin fény
nyomdájából. Körülbelül 10 nagy folio füzet fog megjelenni s minden 
füzet vagy 15 lapot fénynyomatban és négy lapnyi magyarázó szöveget 
fog adni. Eddig két füzet jelent meg; az első Plautu9, Terentius, Varró
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és Catullus legnevezetesebb kézirataiból hoz mutatványokat, a második 
füzet egészen Cicerónak van szentelve és rhetorikai műveiből vala
mint beszédeiből hoz 15 lapon számos töredéket. Úgy a párisi, mint az 
olaszországi Is németországi könyvtárak e vállalatban a pzérzőt sokban 
segítették.

Az epigraphia terén, különösen a francziaországi ásatások folytán 
tettek közzé több művet, nem szólva a tunisi és a görög föld sok részén 
eszközölt kutatásokról, melyekről részben már szóltunk. Nagy részök 
a különféle folyóiratokban jelenik meg. E művekről csak röviden szól
hatunk, e téren nem bocsátkozhatunk részletekbe, amint egyáltalán e 
jelentések czélja inkább figyelmeztetni a szakférfiakat arra, amit e fran
czia művekben találhatnak, mint kritikát űzni. Két fáradhatatlan epi- 
graphus, akiknek nevével múlt jelentésünkben is találkoztunk, Fréjus 
feliratos emlékeit tették kutatásaik tárgyává. A mű czíme:

Irucriptiona romaines de Fréjus pár Hérán de Villefosse et Thédenat. 
Fréjus, a régi Fórum Julii, több római romot mutathat fel ; egy amphi- 
theatrum, világító torony, vízvezeték, kikötő díszítette a várost, midőn 
Augustus alatt hadikikötő volt.—  Most a hely feledésbe esett. A szerzők 
egy 26 lapnyi bevezetés után 140 feliratot ismertetnek, de ezek ma már 
nem léteznek mind s nagy részök szét van szórva. A fenmaradtakat 
újra megvizsgálták, a többire nézve a régi magyarázókat és néha kéz- 
irati jegyzeteket használtak fel. Sok Is fáradságos munkát kellett végez- 
niök, hogy e kis város régi nagy emlékeiről szólhassanak.

Bladé a régi Gascogne epigraphiáját kutatta Epigraphie antique de 
la Gascogne (222. ].) ez. művében. A Gascogne feliratai a Gallia comata 
emlékei közt a legnevezetesebbek; arról győznek meg, hogy az aqui- 
tanok az összes galliai népek közt legelsöbb és legtökéletesebben sajá
tították el a római civilieatiót. Bladé a folyóiratokban és helyi lapokban 
szétszórt anyagot összegyűjtötte, s ez által a tudománynak nagy szol
gálatot tett. A feliratok civitates-ek szerint rendezvék, még pedig a 
kilencz civitae, mely Novempopulanát alkotta u. m. a Civitas Elusatium 
(Eanze), Ausciorum (Auch), Aquensium (Aix), Lectoratium (Lectoure), 
Túrba (Tarbes), EUoronensium (Oloron), a többi három civitas nem 
nyújtott semmit. Azonkívül Agen feliratait is felvette. E tájékról sok 
hamis feliratot is közöltek, Bladé a hamisítókat leálezázza s megbízható 
eredményekre jut, melyek közt egy, Mommsen nem rég megjelent Római 
történetének V. kötetében (88.1. 2. jegyzet) fel van használva és ez 
elsőrendű tekintély által elfogadva.

Béziers feliratait Noguier ismertette, Inscriptions de la colonie ro- 
maine de Béziers ez. művében; ugyanazon eljárás, mint előbb. A szétszórt 
feliratok gyűjtése, ismeretlenek feltalálása, régiek, de elveszettek, hely
reállítása régibb epigraphusok iratai után. A gyűjtemény 105 számot
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tartalmaz, mind latin, egy görög kivételével. A latinok közt egy (7. sz.) 
azt mondja, hogy Cains Caesar, Angustus adoptált fia, Béziers dnnm 
vire volt, s hogy L üoíub Aponiust küldötte oda, hogy helyettesítse. Az 
istenségek közt leginkább MercuriuB, Mars és Jupiter fordulnak elő, a 
helybeliek közt Mars Divannonis és Dinomogetimar; Menmandutiae 
istennő. A görög felirat nagyon érdekes; a II. századból K. n. való s azt 
mutatja, hogy még akkoriban két kis-ázsiai rhetor tanított Beziersben.

A kritika terén több nagyobb kiadást jelezhetünk; említsük előbb 
Dezeimeris kis füzetét Corrections et remarques sur le texte de divers auteurs 
Dl. 1.), mely Vergilius és Ausonins egyes helyeit magyarázza és javítja. 
A szerző, földbirtokos és földműves, Vergilius Georgioonjait kitünően 
magyarázza ; így a 71—83. verset a philologusok alig értik, a földmű
vesnek mind tisztán áll; ugyanígy a 94—103., 169—175. v., melyekben 
Benoist nagy kiadását javítja. Ausonius (p. 35. ed. Schenkl) mezei jószá
gának házáról beszélve, azt mondja, hogy Luoiano stilo írta e költe
ményt. A szónak nincs értelme ; Scaliger Luciliano stilo-t olvas. Szerzőnk 
abból a tényből indulva ki, hogy gyakran véstek ily verseket kék oszlo
pokra — egyet Ausonius villájában a szerző talált is — s hogy e két szó 
görögül volt írva, így olvas: EN KVAXŰ 2TTAQ. év xuavbí arJXco, amit a 
leíró nem értvén, Luciano stilo-ra változtatott. A oonjeotura elmés, ha 
nem is mindenki fogadhatja el.

A kiadások terén jelezhető: Lucretius ötödik könyve, Lucréce, de 
la natúré des choses, V-e livre, analyse litteraire pár M. Patin, texte latin 
publié d’aprés les travaux les plus récénts de la philologie avec un com- 
mentaire critique et explicatif, pár E . Benoist et Lantoine. A latin poezis 
tanára a Sorbonne-on és a Faculté des Lettres titkára, mindketten tar
tottak felolvasásokat Lucretiusról és magyarázták műveit. Jegyzeteiket 
most együtt kiadják ; a 110—677. vers Lantoine tollából való, a többi 
inkább Benoist-ra vall. A kiadás a tanárjelöltek számára készült; néha 
hosszú kitérések, néha rövid utalások, mint a nyilvános előadások alkal
mával szokás. A szöveg a Bernays-én alapúi, de tetemes változásokkal. 
A könyv vonzó analysise Patin tollából való, aki Benoist előde volt a 
tanszéken; Benoist az elhunyt akadémikus kiadatlan iratai közt találta, 
s közlése által a híres író műveit egy szép fejezettel gazdagította.

Egy posthumus kiadás Sallustius Jugurthája, Lalliertő], aki a múlt 
évben meghalt, mint a Sorbonne rendkívüli tanára. A Hachette-féle 
Editions savantes gyűjteményben ő Sallustiust vállalta el; csak a Ju- 
gurtha készült el (164 1.), amely a legjobb kiadások és kéziratok össze
hasonlításán alapúi; a bevezetés csonka maradt, csakis Sallustius két 
történeti művének összehasonlítását nyújtja, amelyet finom analysise 
különösen ajánl. Lallier derék tudós, jóízlésű író, kitűnő latinista volt, 
akit hallgatói nem egy könnyen fognak feledni.
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Julius Caesar, De bello gallico egy illustrált kiadásáról kell meg
emlékeznünk. Jnles Caesar, De bello gallico, Edition nouvelle illustrée. 
Avec nne introduction, des notes etc. pár Constans et Denis.

Kritikai becse nincs; a szöveg a Holderé, néha Dinter egyes 
olvasásait fogadják el a szerzők, ámbár két kéziratot a nemzeti könyv
tárban is felhasználtak, de úgy látszik nem eléggé jártasak ilyféle dol
gokban, mert jegyzeteik sok baklövést tartalmaznak. Az orthographiát 
sem viszik állhatatosan keresztül, néha a Holderét találjuk, néha 18. 
századbeli kiadások írásmódjával találkozunk. A jegyzetek Kraner és 
Doberénoz után készültek; a nyelvtaniakat inkább a tanár használatára 
együtt adják (315—343 1.), azonkívül egy hosszú czikket szentelnek a 
római katonai szervezetnek; geographiai index és Gallia térképe rekeszti 
be a kötetet, melyben a szöveg értésére szükséges ábrák sem hiányzanak.

Jeles kiadás a Tkomas-é : M. Tullii Oiceronisin C. Verrem Orationes. 
Seconde Action, livre V. De Suppliciis (165 1.). A szerző már a Hachette- 
féle gyűjteményben az Archias ügyében tartott beszédet nyújtotta; most 
a Ver re s ellenieket fogja adni. De Signis készülőben van. A szöveg a 
RegiU8-on, a nemzeti könyvtár híres kéziratán, alapul. Thomas csak 
ritkán tért el e codextől. Philologiai és kritikai jártassága nagy. A 
douai-i egyetem e tanára azon ritka philologusok közé tartozik, a kik 
itt képesek egy kéziratot olvasni. A bevezetés négy pontban először 
Verrest ismerteti s vele együtt a társaságot, a melyben élt. Verres nem 
volt kivétel, csak a rend, a methodus, a művészi ízlés, melyet rablásai
ban tanúsított, ez a rendkívüli; azután a per történetével és Cicero 
győzelmével ismerkedünk meg. Egy harmadik fejezet Cicero ékesszólását 
a Verres ellen tartott beszédekben vizsgálja, hibáit és előnyeit mutatja 
k i; még gyakran látjuk a rhetorok tanítványát, aki az iskola szabályai 
és előírásai szerint jár e l; végül a beszédek kéziratairól és kiadásairól 
szól. A Begius egy fac-similójót is mellékli. — A kiadás jegyzetei in
kább philologiai, kritikai, mintsem irodalmi jellegűek, ámbár ezekben 
sincs hiány.

Jacob második kiadásban tette közzé nagy két kötetes Tacitus 
(Annales) kiadását. Wölfflin-től hallottuk, midőn Halm Tacitusát ren
dezte sajtó alá, hogy e kiadás kitűnő, hogy többször fogadta el olvasási 
módját. E dicséret sokat mond, ha franczia kritikus kiadásról van szó. 
A kommentár most még inkább javult, a szövegben a kritika által jelzett 
olvasási módokat javította. Az orthographiára nézve p. Gai-t ír Caii, 
Sibullini-t Sibyllini helyett, masror-t, proeiium-ot, de nem mert cielum-ot 
condicio-t írni. Gyakran habozik, ha gyökeres változásokat kell tenni. De 
mindezek daczára e Tacitus-kiadás a legjobb, melyet a franczia philo- 
logia felmutathat.

Említsük végül, hogy Bonnet, montpellier-i tanár, tours-i Grégoire
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(Gergely) Liber de miraculis beati Andreae apostoli kis művét adta ki, 
amely a Monumenta GermanisB (Scriptores rerum merowingicarum
I. 2.) egy részét képezi. E gyűjtemény kritikai becsét ismerve, feltéte
lezhetjük, hogy igazgatói nem hiába fordultak Bonnet-hez, hogy e kia
dásra vállalkozzék.

Magától értetődik, hogy itt csak a legnevezetesebb kiadásokat 
számláltuk fel; a közönséges iskola-kiadások, melyek közt mindegyiknek 
meg van a maga érdeme, nagy számban jelennek meg. Az érdek, úgy 
mint mindenütt, itt is versenyre hívja ki a kiadókat. Hachette, Dela 
grave, Delalain, Garnier vetekednek, s mindegyik ezég elég tanférfira 
akad, hogy az iskola követelményeinek eleget tegyen.

7. A műfordítások kevés számmal jelentek meg. Leconte de Lisle, 
Hugó halála óta a legnagyobb és legtiszteltebb franczia költó, ki oly 
soká nem akart az Akadémia jelöltje lenni, s csak a nagy mester halála 
után, kinek szavazatát mindig bírta, akarja székét elfoglalni, e mester 
nyelv tekintetében Homér Uiását, már 1867. gyöuyörű prózai fordításban 
nyújtotta. E kiadás javítva másodszor jelent meg; de azonkívül Euri- 
pidest is fordította. Hűség tekintetében e fordítás a többi franczia fordí
tásokkal versenyezhet, tán tulságig is viszi, prózája erőteljes; a költői 
képeket nagy elevenséggel adja vissza, s néha nagyon is ragaszkodik a 
szöveghez. — Ugyanezt mondhatjuk Horatius, Aeschylus, Hesiodus és 
Sophokles prózai fordításairól. Az Euripides két kötetben (611 és 6641.) 
minden bevezetés és jegyzet nélkül a görög tragikus 19 darabját adja. 
Feltűnő a görög tulajdonnevek görögös kiejtése, melyhez a franczia fül 
oly nehezen szokhat. így Leconte azt mondja, hogy Iphigeneia, Les 
Troíades, Héléné, Herak lés furieux, Les Phoinissiennes Hippolytos, 
Alkestis stb. A tulajdonnevek e gyökeres változását külömben nemcsak 
fordításaiban, hanem önálló művében, Les Erynnies, — az Oresteia 
nyomán — is keresztülvitte.

Homér egy más fordítása versekben is megjelent: Traduction en 
vers d'Hőmére pár le docteur Froment. Két kötetben az Iliástés Odysseát 
adja, de az által, hogy nagyon is ragaszkodik a szöveghez, hogy néha 
szószerint fordít, archaikus és görög fordulatokat enged meg magának, 
a fordítás több helyen élvezhetetlen. — A rímek és versek elég jók; 
nagy jártasság a görög íróban is nyilvánul, de a fordítás még sem elégíti 
ki a remek fordításokhoz kötött igényeket.

Euripides tragédiáinak és töredékeinek prózai fordítását két kö
tetben Hinstin adta, aki ez ízben először fordította a franczia töre
dékeket is.

Az Anakreoni dalok is találtak fordítóra; Poésies d'Anacréon, tra
duction et introduction pár M. Albert, e dalok prózai fordítását adja. 
Elég hű, de a híres Paul Albert fiának e kísérlete nem elégít ki.
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A fáradhatatlan Barthélemy St, Hilarie, mintán Aristoteles Állat
tanát három kötetben adta, melyről mnlt jelentésünkben szóltunk, 
Aristoteles két kevésbé ismeretes állattani művét fordította le s írt 
hozzá tudományos tjevezetést. Aristote Traité des partié* des animaux et 
de la Marche des Animaux, traduits en frar^ais pour la premiére fois et 
accompagnés de notes perpétuelles. Az első kötet 235 lapnyi bevezeté- 
í ében a fordító Aristoteles physiologiai rendszerét ismerteti, s erre a 
physiologia történetét Aristotelestől napjainkig adja, s kimutatja, hogy 
a tudomány ezen ága a görög bölcsésztől a XVIII. századig nem tett 
haladást s hogy csak Linné, Buffon és Cuvier, kik kutatásaikban Aristo
telestől indultak ki, vetették meg alapját a mostani virágzásnak. Minden 
egyes tudós érdemeit méltatja, aki csak némileg hozzájárult az egyes 
kérdések megvitatásához, Vesaliustól Agassizig és Claude Bemardig, 
Borellitől Bell Pettigrewig. Egy külön fejezetben e két mű eredetiségét 
védi, s a folytonos kommentárban a gyakran nagyon homályos helyeket 
fényesen magyarázza, s mindenütt az antik theoriákat az újakkal állítja 
szembe. Egy vaskos index a keresést megkönnyíti.

Reméljük, hogy Barthélemy sikeresen bevégzi Aristoteles állattani 
iratait, melyekből a többi közt még az állatok szaporodásáról és fejlő
déséről szóló híres mű vár fordítóra.

Quintus Smyrnaeus trójai háborúja is talált ügyes fordítóra: La 
ff uerre de Troie ou la fin  de Vlliade d'aprés Quintus de Smyrne traduction 
nouvelle pár Berthault (315 1.). Nemcsak a klasszikus korszak írói talál
nak prózai és költői fordítókra, a későbbi görög költészet egy-egy képvise
lőjét is felelevenítik néha és hozzák napvilágra. Az érdem annál nagyobb, 
mert itt kevés vagy egyáltalán egy előző sincs. így Detéque nagy szol
gálatot tett Lycophron Alexandrájának, e példás homályos költemény 
fordításával, ugyan ő ismertette az Anthologia palatinát és Tryphiodorus 
kis költeményét Trója bevételéről a francziákkal. Bourquin nemrég a 
két Oppianu8 Cynegetikáit és Halieutikáit fordított*, Quintus Postho- 
merica-ira is most került a sor. Berthaultnak franczia téren csak egy 
előzője volt; 1800-ban egy orvos, Tourlet, fordította; az új fordítás 
sokkal megbízhatóbb, ámbár még ez sem használta fel a kritika által 
nyújtott segédeszközöket; index sincs, a históriai és mythologiai ada
tokat, a nyelvtani különösségeket nem lehet egykönnyen felfedezni. 
Végül felemlíthető Emest de Champglin Horatius ódáinak fordítása csi
nos versekben.

Fordításokról szólva lehetetlen nem említenünk a roppant len
dületet, melyet a kitünőbb német történeti és philologiai művek átül
tetése az utóbbi években nyert. Úgy a középiskola, mint az egyetem 
szükségleteit tartják szem előtt. A középiskolai műveket a Elincksieck 
ezég adja ki, az egyetemi hallgatókéit a Leroux-é. Az első gyűjtemény
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Benoist vezetése alatt áll s ez eléggé mutatja, mily szellemben vezetik. 
Megjelent eddig Brambach kisebb műve a latin orthographiáról (fordí
totta Antoine, aSimplicissimns életírója és a Vergilinsi syntaxis kutatója), 
Müller görög és latin metrikája (f. Legouéz), Schiller, Horatius lyrikns 
metrumai (f. Biemann, a híres Livius kiadó, az Éooles normale supé* 
rieure tanára), Seyffert-Bamberg görög syntaxisa (f. Cucuél), Kraner, a 
római hadsereg Caesar idejében (f. Baldy, katonatiszt és Larroumet, 
a Marivaux életirója; a római hadseregről Fontaine egy kis önálló művet 
is tett közzé, mely 12 fejezetben (142 1.) a római hadsereg szervezetét 
ismerteti a tanulókkal; mindegyik fejezet a római hadsereget elejétől 
a későbbi korig vezeti tudományos apparatus nélkül, de elég behatóan. 
Berger, Latin stilistikája (f. Gache és Piguet), Meissner, 1 atin phraseolo- 
giája (f. Pascal) és Bender, kis római irodalom története (f. Vessereau). 
E gyűjteményt folytatják: egyforma kiadása, olcsósága és szép nyomása 
folytán kedvelt iskolai könyvek és a német tanmóddal ismertetik meg 
a tanulót. Az egyetem, s általán a nagyobb mívelt közönség számára 
Bouché-Leclercq vezetése alatt már lefordították Curtius Görög történetét, 
Droysen, A hellenismus történetét, s jelenleg Hertzberg Görög történe
tébe fogtak; Ebért a középkori költészet története, Lange római régiség
tanának főbb részei, Schömann görög régiségtana. Guhl és Kohner görög 
és római magánrégiségei számos ábrával már az egyetemi hallgatók 
kezeiben vannak. Frmnd Trienniumát Reinach, a tunisi föld kutatója, 
két kötetben mutatta be a franczia philologusoknak; a második a múlt 
évben jelent meg, az ehő már korábbi keltű; sok helyen kiegészíti, 
amennyiben az irodalmat napjainkig adja, s azonkívül a franczia biblio- 
graphiát is felvette. Ily módon tör magának utat az új irány, melyet 
már oly gyakran jeleztünk.

Akiket a philologiai tanulmányok története érdekel, azok számára 
megemlítjük, hogy Budasus, Justus Lipsius, Tanneguy Lefebvre (Tana- 
quil Faber) életrajza is megjelent. A Vie de Guillaume Búdé, fondateur 
du College de Francé 1467— 1540 pár Eugene de Búdé (301 1.) inkább 
egy hálás utód adóját rója le híres előde iránt, mint tudományos munka. 
A családi viszonyokat elég érdekesen leírja, s ez a mű legbecsesebb része. 
De ha a munka nem is ad újat, úgy vonzó előadása és az eddigi kuta
tások felhasználása érdekes olvasmánynyá teszik. Amiéi, Un publiciste du 
XVI-e siécle, Juste Lipse (330 1.) ez. mfíve két részből áll, az első a 
biographiát adja, a második Lipsius Politikáját elemzi. A szerző nem 
ismeri eléggé Lipsius kortársait, ezek működését, s így képe halvány, 
nem eleven. Inkább a politikusról, mint a tudósról szól; egyáltalán 
sokat politizál, nehány lap inkább egy újságba, mint egy tudományos 
műbe illenék. Halm eléggé kimutatta Lipsius lutheránus beszédeinek 
eredetiségét, de a szerző erről nem tud semmit, s azt akarja bizonyítani,
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hogy a hollandi tudós egy ideig nem tartozott a római katholikus 
-egyházhoz.

Valamivel többet ér a Tanneguy-nek szentelt latin biographia. 
Bourchenin latin thesise De TanaquilH Fabri vita et acriptís (200 1.) leg
alább sok anyagot hord össze. A szerző protestáns pap s buzgalommal 
látja a viszonyt, melyben Lefebvre Mlle Ligervel élt. Mme Daeier atyja 
más tekintetben is érdekes tanulmány tárgyát képezhette volna, mint 
e pletyka hírek kutatása által. Az első rész a biographiát adja, sok anyag, 
de niocs oly jól rendezve, mint Fort biographiájában, mely a Didot-i 
Biographie générale-ban jelent meg. Lefebvre paedagogiai működését 
a második rész méltatja, a humanistával alig találkozunk. Szóval jó 
előkészítő tanulmány egy érdekes biographiához. A thesis több mint 
középszerű latinságban van írva. A jelöltet csak a franczia dolgozat a 
XVI. és XVII. századbeli franceiaországi protestáns Akadémiákról 
■(480. 1.) mentette meg a bukástól.

A három biographia után úgy Budffius, kinek szobra a Collége 
de Francé udvarát díszíti, mint Lipsius és Lefebvre életrajza még ava
tott írójára vár. Mielőtt a klasszikus philologiát elhagyjuk, egy emlékről 
kell szólnunk, amelyet e tudománynak franczia és idegen művelői 
Graux emlékének emeltek. Mit vesztett el a philologia e rendkívüli mun
kás kora halála folytán, azt e Közlönyben egy avatottabb toll írta meg 
Graux halála után. Hae vaskos kötetet tekintjük, mely egyike a legszebb 
emlékeknek, melyet egy tudósnak emelhetnek, úgy azt látjuk, hogy az 
eddigi ilynemű gyűjtemények élőknek voltak szánva, tudósoknak, kik 
hosszú évi fáradozás utján látják, miként rakják le tanulóik és barátaik 
kutatásaik egyes gyümölcseit. Ilyen a Ritschl, Madvig, Mommsen, 
Sauppe, Urlichs s más tudósoknak szánt symbolák; a Mélanges Graux 
a megholt maneseinek van szentelve s annál becsesebb. 43 franczia és 
31 idegen író van képviselve e kötetben kisebb-nagyobb dolgozatokkal; 
a legnagyobb részét Graux szolgálatai által lekötelezte; mindnyájan 
ismerték a derék tudóst. 35 dolgozat görög, 23 latin philologiával, nyolcz 
archeológiával és 8 különféle tárgygyal foglalkozik. A kéziratok tudó* 
mánya a legnagyobb tért foglalja el; — Ponori Thewrewk Emil, az egye
düli magyar író, aki itt képviselve van, a troyes-i kódex leírását adja;— 
e tudomány nagy mestere volt Graux, ezekhez csatlakozik kiadatlan 
vagy javított kisebb szövegek kiadása, több epigraphiai czikk, melyek 
oly sok tekintetben hasonlítanak néha a kéziratokéihoz, a római törté
netbe vágó adalékok; a szorosan vett nyelvtan és syntaxis is több 
ezikket nyújtott. Szóval minden ág képviselve van. A 823 lapra terjedő 
kötetet Lavisse kimerítő életrajza az elhunyt tudósról nyitja meg. La- 
visse, a Sorbonne-on a a történet tanára, Graux-val, Croiset-vel és Havet- 
val, — e kötet főkiadója — képviselték és képviselik az itteni Faculté*n
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a valódi kritikai irányt, mely az egész felsőbb oktatást rövid idő múlva, 
reformálni fogja. A kötetet Lobégne kitűnő indexe rekeszti be; Graux 
photographiája, és Dujardin nyolcz fénynyomata is díszíti.

8. A német irodalom terén múlt jelentésünkben két fontosabb iro
dalmi művet jelezhettünk; ma nevezetesebb kiadásokkal kell megelé
gednünk, melyek e téren egy jobb korszakot látszanak megnyitni. Midőn 
a háború után a német tanítást újjá szervezték, az első gond az volt, 
hogy az iskola szükségleteinek eleget tegyenek. Minden nevezetesebb 
ozég talált egyes tanférfiakra, akik az iskolai szerzőket jól vagy rosszul 
magyarázták. A sietség sok kiadáson meglátszik. Azt hihetné az ember, 
hogy e téren már elég a productio; nem, a fiatal agrégé, ha egy nagy 
városi vidéki lyceumba megy, a helyett, hogy a klasszikus műveltséget- 
még jobban elsajátítaná és a német irodalom terén választana egy kér
dést, melyet elég ideje volna kidolgozni, kiadásokat ad. Az érdek és 
mindenütt az anyagi érdek ! Többen jobban tennének, ha még magok 
tanulnának valamit, de hisz oly könnyű 3—4 német kiadás után egy 
ötödik francziát, lehető kis bevezetéssel és kevés jegyzetekkel nyújtani, 
és grammatikákat írni, és anthologiákat adni — melyek egyikében 
1884-ben Freiligrath-ot még Bécsben éltetik, — és jó summákat bevenni* 
Tisztelet a kivételeknek; a franczia kritika maga is már meglátta a 
bajt. A sok polyva közt termékeny szemek is vannak. így Pey német 
nyelvtana, mely minap jelent meg, az első syntaxis, melyből a franczia 
jól tanulhat meg németül, egyes Hachette- és Delagrave-féle kiadások 
valóban remekek, amint azonnal látni fogjuk. A német anctorok fordí
tása már kevesebb művelőkre akad, mert ez nehéz, sokkal nehezebb
feladat, mint az idegen hinné. Utóbbi időkben Heine IntermtzzojáX csinos 
versekbe öntötte két író, Vaughan és Tabaraud, s a Lévy-nél megjelent 
művek fordítása az Emlékiratok kötetével szaporodott.

Két kisebb munkáról és három kiadásról kell megemlékeznünk. 
Joret, derék linguista, a Herder biographiájának írója, Des rapports in - 
téllectuels et littéraires de la Francé avec V Allemagne avant 1789 (in 8-o, 
46 1.) iratában mintegy programmját adja egy nagyobb műnek, mely 
e tárgyról fog szólni. Rendesen azt hiszik, hogy nálunk a német iroda
lomról nem tudtak semmit, mielőtt Mme Stael fel nem fedezte, hogy 
csakis a De 1’Allemagne megjelenése óta foglalkoznak a németekkel. 
Torét e balhit ellen a forradalom előtti Mémoire- és újság-irodalmat 
kutatta, s arra az eredményre jutott, hogy 1750 előtt valóban nem is
merték a német irodalmat, de midőn ez említett évben a Mercure-ben 
egy nagyobb czikk jelent meg — valószínűleg Grimmtől — a német 
irodalom történetéről, sokat foglalkoztak a Rajnán túli írókkal, olvasták, 
fordították, utánozták őket. Gessner idylljeinek nagy befolyása nem az 
egyedüli; kétjnagyjfolyóirat: a Journal d’ étranger, és a Gazette littéraire
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tíz  évi fennállásuk alatt folytonosan és tüzetesen foglalkoztak a német 
viszonyokkal és irodalommal, sót 1750 előtt, 1720—1740-ig megjelent 
a Histoire littéraire d’Allemagne et des pays dn Nord, melyen kiváló 
férfiak dolgoztak. Tehát a forradalom előtti időben ismerték Német
országot; Joret számos adatokat hoz fel ennek bizonyítására, s várva 
'várhatjuk nagyobb művét, mely e tárgyat tüzetesen fogja vizsgálni.

Egy kis irodalom-történet is jelent meg. A Sorbonne német nyelv* 
tan tanárának kis műve ez, mely a Cerf-kiadó-gyüjteményében, iskolai 
használatra írt kézikönyvek közt látott nagvilágot. Lange, Tableau 
<de la littérature allemande (186 1.) műve kilencz fejezetre oszlik; ezek: 
A németek eredete s az első kísérletek, az első klasszikus korszak, 
41 középkor vége és a Reformatio, az anarchia, a második klasszikus 
Jtorszak, Lessing és Herder, Goethe, Schiller, a legújabb idők. Sok jót 
nem mondtak e kis könyvről, de tekintetbe veendő az első kísérlet ne
hézségei, ily roppant anyagot kis alakba önteni s e mellett még lehető 
sok analysist adni, hogy a tanulók oly művekről is szerezzenek fogalmat, 
melyeket az iskolában nem olvashatnak. A hibák és tévedések egy má
sodik kiadás alkalmával könnyen javíthatók, mert főleg évszámokra és 
-egyes czímekre vonatkoznak. Minden fogyatkozása mellett e kis mű a 
középtanodákban nagy szolgálatot fog tenni, mert ily rövid alakban 
még nem adták elő a német irodalmat.

S most a kiadásokra térünk át. Csak hármat említünk, de ezek 
közt az első kettő, ha iskolai használatra szánvák is, annyira elütnek 
a rendes bolti árútól, hogy külön említést érdemelnek; a harmadik pedig 
-az itteni német philologia terén valódi tünemény, egy kiadás az egye
temi hallgatók számára, mely első jelent meg a Haehette-féle Editions 
aavantes közt, ahol eddig csak latin és görög auctorok láttak napvilágot

Az első Goethe, Campagne in Frankreich 23 aoút — 20 octobre 
1792, avec une introduction, un coramentaire et une carte pár Chuquet 
(1801.). A Revue critique ismert titkára, aki a XYI11. század franczia 
történetét oly behatóan ismeri, s kinek Chanzy-biographiáját az Akadé
mia megjutalmazta, egy 27 lapnyi bevezetésben mint valódi történész 
-előadja e hadjáratot megelőző tényeket, kimutatja, hogy miért vált a 
háború kikerülhetetlenné, annak lefolyását, melyet a kötethez csatolt 
térképen híven követhetünk. Ez előszó a tanulóval megismerteti mind
azt, ami szükséges a Goethe munkájának megértésére, s alaposan külöm- 
bő zik egyéb kiadások 4—5 lapnyi bevezetésétől. A jegyzetek, melyek 
a könyv több mint felét foglalják el, történetiek és nyelvtaniak. A 
történetiek valódi minták a világosság, rövidség és prflBcisio tekinte
tében ; Chuquet nem közkézen forgó történeti művekből merít; ismervén 
41 forrásokat, oly utalásokat ad gyakran, melyek sok tényt egész más 
világban mutatnak, mint rendesen hiszik. Sokat merített Fersen gróf
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mémoire-jaiból; a Beaurepaireről, a vadász öngyilkosságáról, a verd unt 
szüzekről szóló jegyzetek, hogy csak egyeseket említsek, nagyon tanul
ságosak ; minden történeti személyről megtudjuk a legszükségesebbet; 
a tényeket ott, a bol kell, javítja és történeti világba helyezi. Mint derék 
nyelvész is mutatkozik, a Bursch, Terzerol, Gemetzel, Fraaeuzimmer, 
Brauné, Büchse, Spiegelgefecht stb. etymologiáját kutatja, s e szavak 
történeti fejlődését adja. Etymologiára a többi kiadó nem is ügyel, 
pedig csak így láthatja a tanuló a szó valódi jelentését. A Goethei nyelv 
különlegességei mindenütt feltüntetvék, úgy hogy e kommentár a törté
neti és nyelvtani igényeket tökéletesen kielégíti, amit kiilömben a német 
szaklapok is elismertek.

Ugyancsak Ckuquet-t6\ való Goethe Goetz von Berlichingen kiadása,, 
amely, ami a bevezetést illeti, még tökéletesebb, mint a Campagne. E  
bevezetés 12 fejezetből áll, és Düntzer, Minor és Sauer, Brahm, Wust- 
mann dolgozataiból oly önálló egészet alkotott, melyben a legfontosabb 
művészi alakban van nyújtva. Először a történeti Goetzről szól, sokkal 
elnézőbb irányban, mint a túlszigorú Janssen és Wegele; a goethei 
dráma kompositiójának történetét és analysisét adja, megvizsgálja, mit 
vett át Goethe a krónikából; erre a shakeepeari utánzatok nyomát 
keresi; ez egyike a legkitűnőbb fejezeteknek. A dráma kritikája, mikép 
járt Goethe annak szerkesztésében, nagy sikerének okai; a dráma többi 
jelleme, stylusa és nyelvezete; az 1771-i terv összehasonlítása az 1773- 
ban írt drámával; az 1804-ben történt színpadi berendezés; a Goetz 
befolyása a német irodalomra : ezek a többi fejezetek tartalma. Látjuk, 
hogy e 95 lapra terjedő bevezetés többet nyújt mint magok a rendea 
német kiadások, mert valódi tanulmány tárgyává tette mindazt, ami e 
darabra vonatkozik. A kommentár ugyanazokat a dicséreteket érdemli 
mint a Campagne-é. A kiadó fáradhatatlan az etymologiai, nyelvtani éa 
atylistikai különlegességek magyarázatában; a földrajzi és történeti 
felvilágosítások, melyeket a tanár úgy mint a tanuló egyaránt érdekkel 
olvas, a legjobb forrásokon alapúinak. De a nyelvtani nehézségektől 
sem retten vissza Chuquet; a német kiadások ezeken gyakran átoson
nak, azon hiszemben, hogy az olvasó majd kitalálja az értelmet, de a 
franczia tanárnak nagyon is feltűnnek, s a kiadó a mennyire lehetett, 
iparkodott azokat magyarázni, vagy legalább véleményét róluk közleni. 
S hogy a Goetz számos ily helyet tartalmaz, azt még jobban a következő 
kiadás mutatja, melynek megbeszélésével jelentésünket berekesztjük. 
Ez Ernest Lichtenberger kiadása : Götz von Berlichingen mit dér eisemen 
Hand. Texte allemand conforme á l’édition de 1787, avec une intro
duction et des notes. Egy vaskos kötet nagy nyolczadrétben, 137 lapnyi 
bevezetéssel és 351 lap szöveg és magyarázat. Ilyesmit Franoziaország- 
ban még nem láttak. Ez az első kiadás, a melyet Hachette a már több-
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ezör említett Colleotíon d’éditions savantes-ban tesz közzé. Ugyanazon 
szerző Faust-kiadását hirdetik. A bevezetés nyolcz fejezetben először 
e színdarab különféle átalakításaival foglalkozik, kimutatja, miként 
változtatta át a fiatal költő az első kísérletet; erre Goetz biographiáját 
adja, 8 különösen azokat a pontokat emeli ki, amelyekből kitűnik, mit 
kölcsönzött Goethe e biographiától, 8 mit változtatott. A dráma cselek- 
vényéről és a jellemekről szóló fejezet egyike a legjobbaknak; eredeti 
felfogás, művészi stílus s remek előadás jellemzik. Erre még egyszer, 
bővebben szól az 1771-i, tehát első kidolgozásáról és az 1804-í, a színpad 
számára készült darabról, kimutatja, mikép fogadták a drámát s mily 
befolyása volt, amely fejezet egy kissé bővebb lehetett volna. Végül a 
nyelvi általános eltéréseket és a bibliographiát adja. Erre következik 
a szöveg a magyarázattal, a mű azon része, amelyre L. a legnagyobb 
súlyt fektette. L. kitűnő magyarázó, ott a hol mások nem is látnak ne
hézséget, ő kitalálja a kétértelműséget s mindig sikerült magyarázatot 
nyújt. Minden jelenetben van ily észrevétel; azonkívül bő nyelvtani, 
syntaktikai, etymologiai, történeti jegyzeteket nyújt, melyek a tanár
jelöltet jobban felvilágosítják, mint a német kiadások magyarázatai.

A függelék az 1771. és 1804. év feldolgozásaiból azon helyeket 
adja, melyek különösen feltüntetik az eltéréseket a dráma szokott kiadá
sától ; közli Goethe leveleit, a Dichtung und Wahrheit azon helyeit, 
melyek e darabra vonatkoznak, az 1773. és 1828. év kiadásainak vári
án sait, 8 végül néhány szót Chuquet kiadásáról, amely néhány héttel 
a L.-é előtt jelent meg.

A kiadás azt a benyomást teszi, hogy mostantól fogva az egyetem 
számára is fognak dolgozni a tanárok, s hogy a német klasszikusok 
lassankint ugyanazt a rangot fogják elfoglalni, mint a latin és görög 
írók. — E miatt mondottuk e kiadást tüneménynek, mert az itteni né
met tanulmányokban valóban korszakot jelöl.

S evvel be végeztük jelentésünket. Tartózkodunk minden epiló
gustól ; a tények eléggé szólnak. Bizonyos, hogy a haladás a philologia 
minden terén tovább fog folytatódni, s hogy minden év a maga termékeit 
fogja hozni. Úgy hisszük, hogy két évi időszaknak ennyi elég. Két év 
múltán újra lesz alkalmunk a Közlöny t. olvasóival találkozni.

K ont Ionácz.

Freundschaftliche Lieder von I. J. Pyra und S. G. Lange. Deutsche L it- 
teraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrhunderts, 22. Heilbronn, 1885.

A múlt századi német irodalom ama két lelkes művelőjéről, a 
kiknek költeményei Sauer Ágost kiadásában újra napvilágot láttak, Py- 
ráról és Lángéról ma már csak kevesen tudnak, pedig kortársuk, a híres 
svájczi kritikus Bodmer ítélete szerint mindkettőnek kiváló helyet kel
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lett volna elfoglalnia a német költészet fejedelmei sorában. Legjelenté
kenyebb tagjai voltak ők azon költőcsoportnak, melyet régibb haliéi isko
lának szokás nevezni, ellentétben az ifjabb haliéi köUSkörrel, melynek 
ismeretesebb tagjai Gleim, Uz és Götz voltak.

Pyra Emánuel *) (szül. 1715) már tanuló éveiben, melyeket a ban- 
teeni gymnasiumon töltött, magába szívta a pietismus szellemét, mely 
később egyik jellemvonása volt egész irányának. Egyetemi tanulmá
nyait is a pietismus tulaj donképeni székhelyén, Halléban végezte. Itt 
barátságot kötött egyik tanárának fiával, Lange Sámuel Gottholddal *) 
(szül. 1711), a ki később Horatius-fordítása által és még inkább Lessing- 
nek e fordításról írt lesújtó bírálata következtében kevéssé irigyletes hírre 
tett szert. Lange 1734-ben egy német nyelvmívelő társaságot alapított, 
melynek tagjai közűi azonban csak ő és barátja Pyra léptek fel a nyil
vánosság előtt. 1737-ben mindketten elhagyták Hallét. Lange, miután 
még rövid ideig Berlinben tartózkodott, Laublingenben kapott papi állást 
és megnősült; Pyra 1738-ban hozzáköltözött és idyllikus életet élt nála. 
Ez együttélésnek költői terméke azon versgyűjtemény, melylye e helyütt 
foglalkozunk. Pyra később nevelŐsködött, majd tanári hivatalt nyert egy 
berlini gymnasiumnál, de már 1744-ben, 29 éves korában a halál áldo
zata lett. Barátja Lange jóval túlélte őt, 1781-ben halt meg.

A német irodalomban uralkodó pártok közűi ők határozottan a 
svájcziakhoz szítottak. Lange levelezett Bodmerrel és a zürichi írókat 
megénekelte Die Kunstrichter ez. ódájában; Pyra pedig, a ki eleinte bámu- 
lója, majd bírálója s végűi —részben személyes okoktól vezetve — ellen
sége lett Gottschednek, nyíltan megtámadta a lipcsei dictatort és isko
láját. 1743-ban látott napvilágot Erweis dass die G*tsch*dianische Secte 
den Geschmack verderbe czímű munkája, a melynek a következő évben 
folytatása is jelent meg: ez iratokkal nagy hatást gyakorolt kortársaira. 
A svájeziak ily formán nemcsak Lángét, hanem Pyrát is a maguk emberei 
közé számították s midőn Lange barátja halála után ez utóbbinak köl
teményeit, a melyekhez a sajátjai közűi is csatolt néhányat, megküldte 
Bodmernek, ez készörömest vállalkozott kiadásukra. A költők neveit 
görög nevekkel cserélte fel: Pgra helyébe Thirsist, Lange helyébe Da
ntont tett (lehet, hogy ez utóbbit már Pyra is használta, 1. Seuffert, 
Anzeiger f. deutsch. Altertum X, 257) s e szerint a versgyűjtemény első 
kiadásának (megj. Zürichben 1745) czíme ekkép hangzott: Thirm  und 
Damons freundschaftliche Lieder. E gyűjtemény Pyra, Lange és Langené

x) 1. Waniek G., Immánuel Pyra u. sein Einfluss a v f die deutsche 
Litteratur des X V III . Jahrhunderta. Leipzig 1882.

*) Életrajzát (Schmidt Erichtől) 1. Alig. Deutsche Biographie XVII. k.
151. 1.
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19 költeményét tartalmazza Bodmer előszavával. így aztán csakugyan 
beteljesedtek Lange szavai, a melyeket egyik költeményében Pyrához 
intézett: Die Nachwelt nennt keinen von uns beiden alléin, mein Lob 
ist deinem fest verknöpft. (ed. Sauer 16.1.) Langének e gyűjteményben 
található költeményei*) különben úgy mennyiség mint minőség tekin
tetében mögötte állanak a Pyráéinak s ő maga mondja a második kiadás 
(1749) előszavában, hogy a gyűjtemény legfontosabb darabjai a Pyra 
versei, az övéi csak az összefüggés kedvéért vannak hozzájok csatolva. 
(8. 1.) A következőkben is első sorban Pyra költői működését fogjuk szem 
előtt tartani.

Pyra valóban kiváló költői tehetséggel volt megáldva, verseiben a 
lelkesedés tüze lángol s ehhez csatlakozik a gondolatok mélysége s a 
kifejezés nemessége. Költészetének rendesen két jellemvonását emelik 
ki, mint a melyek megkülönböztetik Őt költőtársaitól; ezek anyag tekin
tetében a vallásos tárgyak, alak tekintetében a rimetlenséfj. Pyra meg is 
követeli ezeket az igazi költőtől, alább említendő allegorikus költemé
nyében a múzsa a vallásos költészet művelését ajánlja és Dávidot állítja 
mintaképül a költők elé (V.-én. 56—136. v.); az antik költők, mint a kik 
a pogányság homályában tévelyegtek, ki vannak zárva a költészet tem
plomából, a melyben csak a «kegyes költők*, Dávid, Salamon, Luther, 
Milton Btb., foglalnak helyet (V, 1—55). Másrészt gyakran kikel a rím s 
a rímelők ellen (verhasster Reimerscfiwartn 17. 1., dér vermeinte Schmuck dér 
leeren Heine 84.1., die klappemden und schweren Reime stb. Schellmschall 
des Reims 145.1.). Elveit azonban nem alkalmazza következetesen ; Seuf- 
fért figyelmeztetett rá (Anz. f. d. Altertum X, 256), hogy költői munkái 
közül 12 rímetlen és kilencz a rímes, s az elmélet és gyakorlat közti ellen
tét szinte komikus, midőn egy rim.es költeményben nyilatkozik a rím 
ellen (Dem leeren Beim undunserer Verse Zahl, die leblos fliesst, entsag 
ich noch einmal. 148.1.). Hogy költeményei nagy részén bizonyos vallásos 
szellem ömlik el, az tagadhatatlan, érvényesült bennök a költő pietisti- 
kus iránya és az angolok, főleg Milton befolyása, a mely utóbbira már 
Hettner figyelmeztetett (Literaturgesch. des XV111. Jahrh. HL 2, 98) 
e a melyet Pyra legújabb életírója, Waniek, nem emel ki eléggé, sőt né
mileg kétségbe von (36.1.). Pyra mindenütt nagy tisztelettel említi Mil
ton nevét, szerinte ő volt az, a ki ta költészetet a pogány Pamassusról a 
paradicsomba vezette* (115.1.). A vallásos szellemet tehát nem lehet

*) Lange egyéb költői és prózai müvei közül megemlítjük Horatzische 
Oden ez. odagyűjteményét 1747; Horatius-fordítását 1752. Historie von dem 
gehömten Siegfried dem zweiten (egy Siegfned nevű herrahuti ellen) 1747. 
Dierieben Worte des sterbenden Erlösers ez. vallásos költeményeit 1757. 
Die Oden Dávid's 1760. és Dér Komét ez. komikus költeményét 1769.
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Pyra költészetétől eltagadni, de a mi költeményeinek tárgyait illeti, ezek 
közűi csak négy igazán vallásos. Nézetünk szerint sokkal jellemzőbb 
Pyra és Lange költeményeire nézve egy másik vonás, melyre gyűjtemé
nyük czíme is utal, de a melyet még sem vesznek figyelembe a német 
irodalom történetírók, a barátság cultusa. Az alaphang, a mely e költemé
nyeken átvonúl, valóban az, a mit Pyra egy helyt így fejez ki; «0 glück* 
liche, o hohe Stárkung! 0 theure Freundschaft, sei gesegnet!» (45.1.) 
A költemények, kevés kivétellel, mind ennek az érzelemnek vannak 
szentelve. A két költő majd égig magasztalja egymást (Kástner jól 
mondta e gyűjteményről írt bírálatában: Jedweder dér Herrn Thirsis 
Lieder unparteiisch ansieht, findet darinnen, dass er seinen Freund 
ebenso ausschweifend verehrt, als ein «Veriiebtér seine Prinzessin*, 
kiad. XVI. 1.), majd a földön maradva leírják egymás látogatásait, örül
nek a viszontlátáson, versenydalokat énekelnek és mindig kifejezést adnak 
baráti hűségöknek. Egy-egy ily esemény gyakran egé«z költeménysoro
zaton húzódik át; a 14. dal tárgyát pl. a ezím mutatja: Damon ladet 
den Thirsis zu sich ein, a következő dal czíme : Thirsis macht sich béréit den 
Damon zu besuchen, a 16.: Des Thirsis Ruhe in Danton's Freundschaft. Erre 
Damon (Lange) viszontlátogatása következik; 17. dal: Damons Empfin- 
duntfen als er mit dér Doris den Thirsis zu besuchen geht: 18.: Des Thirsis 
Empjindungen da er ihnen entgegengeht; 19.: Des Thirsis Treue. Tehát mind
ketten valósággal a barátság dalnokai s azt hiszszük, ha Pyrának hatást 
akarunk tulajdonítani Klopstock költészetére, akkor épen a barátság 
cultuflában kell azt keresnünk, a mely Klopstock ódáiban is nagy szerepet 
játszik, nem pedig — a mint ezt rendesen teszik — KI. költészetének 
vallásos szellemében, — ez utóbbit a Messiás költőjénél is kétségtelenül 
Milton befolyására keli visszavezetnünk.

Pyra költeményeinek hangja majd lelkesült, majd ábrándozó, e 
mellett azonban szembetűnnek egész realisticus helyek és találóan fes
tett természeti képek is és e tekintetben előnyösen különbözik kortársat 
elmosódott, színtelen leírásaitól (1. Seuffert Anz. f. d. Alt. X, 258), pl.

Die unverzártelt muntre Lerche 
Wenn Bie den Morgenthau, ganz frostig wie bereift 
Von den geschütterten, beperlten Fedem sprützet 
Dringt durch die Macht unschuldig heisser Triebe 
BÍ8 untéra rotlie Thaugewölk;
Schaut unter sich Berg, Tháler, grüne Felder
Wann die verjüngte Sonn erscheint
Und wieder in die Wolken siuket, stb. (40. 1.)

Pyra főműve Dér Tempel dér wahren Dichtkunst ozímű öt énekben 
írt allegorikus költeménye (1737). Az ehhez hasonló allegóriák, melyek 
valamely abstract fogalmat istenségnek tekintve, az illető istenség tem
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plomába helyezik a cselekményt, akkor igen kedveltek és divatosak vol
tak. A régebbek közűi legismertebb Ohancer ilynemű költeménye, a 
Dicsőség háza ( House of Fame), a mely Popé hasonló ozímŰ művének 
( The temple o f Fámé 1711.) szolgált mintául. Sauer részletesen kimutatta 
(kiad. XXXVI. s k. 1.), hogy Pyra Popé ezen költeményéből merített. 
A későbbi irodalomban is találunk hasonló allegóriákat, ilyenek Thom
son Castle ofindolenee (1748), Dusch Tempel dér Liebe (1757), Zacharie 
Tempel des Friedens és Uz Tempel des Geschmack* czímű művei; hasonló 
felfogásból indúl ki Grothe Zu^V/nunt jában (1784). A mi a mi irodal
munkat illeti, figyelmeztetünk Csokonainak A haza templomának öröm
napja (Gr. Szétsényi Ferenoz Somogyvármegye főispányi székébe 1798 
lett béiktatására) ez. költeményére, a melyre alább még visszatérünk.

Pyra költeményében elbeszéli, hogy egy éjjel megjelent neki a 
költészet istennője s felszólította őt, hogy tekintse meg új templomát. 
Útnak indulnak; először az álköltészet országát érintik, a költő elájúl. 
Midőn felébred, paradicsomszerű vidéken találja magát, ez a valódi köl
tészet birodalma. Itt honolnak az erények, a műveszetek s a képzelet. 
Majd az antik költők lakásai mellett haladnak el s azután a templom 
pitvarába érnek: a tudományok és szabad művészetek csarnokába. Erre 
belépnek a templomba, melynek külsejét bibliai alakok képei díszítik. 
Bent a költészet trónja áll, körül veszik őt leányai, a költői fajok, az 
ekloga, elégia, óda, tragédia és epopoea. A költészet istennője trónja elé 
idézi az összes költőket, ezek megjelennek, a múzsa szívökre köti a val
lásos költészet ápolását s végűi Lángét papjává avatja. A költemény 
egészében el van nyújtva s a merev systematikus elrendezés, mely nem
csak a költészet templomának, hanem a róla szóló költeménynek is 
sajátja, nem válik előnyére ; egyes költői lendületű helyek és szép gon
dolatok azonban itt is tanúskodnak Pyra költői tehetségéről.

Nem lesz talán érdektelen, ha nagyjában mindjárt rámutatunk a 
Pyra allegóriája s a Csokonai említett költeményében feltűnő főbb egye
zésekre.

A mint Pyra Horatius e szavait tűzte költeménye elé : Odi profa
nám vulgus et arceo, úgy a magyar költő is ugyanezen ódára czéloz 
költeménye e soraival: «Én pedig áldozó ruhákba öltözve, babérkoszo
rúkkal homlokom kötözve, lantolván ekkorig nem hallott éneket, felnyi
tom e régi szentséges helyeket*. Ezután felszáll «Tátra sziklájára, az 
ég szomszédjába*. A mint Pyra először egy fenyves erdőbe érkezik, mely 
a hegy alján terül el s a melyben oly sötétség veszi őt körül, hogy alig 
lát valamit, majd irtózatos mélységbe pillant s a borzadástól elájúl 
(I, 193. 8. k. v.), úgy Csokonai is mindenekelőtt a tmelankóliás erdő 
homályába* jut, néma csendesség uralkodik, halotti mécsek égnek, a 
cziprusfák árnyékában egy-egy sírkő áll s szerfceszéjjel régi fegyverek
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eltört darabjai hevernek. «Szörnyű környék ! Talán ez a halál és a hol
tak országa ? Úgy van 1 ez a környék a holtak lakása lett, de kiket a 
halál halhatatlanná tett.* Pyra ezután nyájasabb vidékre ju t: «Gleich 
vor uns breitete ein anmutsvolles Thal die grüne Fláohe aus . . . Manch 
Flüsschen rinnt hier aus und schlángelt rieselnd sich durch diese Wiese 
hin. Theils sind mit Rosenbüschen, Narcissen, Lilién und Nelken ein- 
gefasst, wobei die Nachtigall sich Nester baut und schláget. Es steiget 
hier und da manch práchtig Ehrenmal und manche Saul empor von 
Palmen überschattet. * (II, 22. s. k. v.) Csokonai is ekkép folytatja elő
adását: «Szelidebb vidéket látok megnyillani; ligetes berekké válik a 
rengeteg. Szagos virágokkal beterült halmokon, illatos jázminnal benőtt 
lugasokon s pázsitos völgyeken visz az út felfelé hazám templomának 
szent pitvara felé.» Itt is még sirok és emlékszobrok emelkednek, de 
már «itt a sír is vidám, a halál is kellő*. Ez erdőben Somogy angyala 
csatlakozik a költőhöz s Csokonai az ő vezetése mellett indúl a templom 
felé, épúgy mint a hogy Pyrát a költészet nemtője vezette szent helyébe. 
A templom leírása is hasonló a Pyráéhoz.«Pompás volt a templom mind 
kívül, mind belül, oszlopos tornáczok keriték kétfelŐl. Formája gothika 
és olyan volt pontban, mint a káptalannak temploma Pozsonyban.* 
(V. ö. Popé, The temple of Fame 119. v .: Of f/othic structure was the 
northem side.) Pyránál az oszlopokon függő táblákba a költészet örök 
törvényei vannak bevésve (ül, 177 s k. v.), Csokonainál nem a költészet, 
hanem a haza templomáról lévén szó, e feliratok íb megfelelők: «Az igaz 
magyarnak, a jó hazafinak, — ily fennirása volt minden ajtajinak*. 
Pyra templomában a költészet trónja áll, körülötte a költői fajok sze
mélyesítő! foglalnak helyet; Csokonainál oltárt látunk, a melynek 
«kivül ez írás volt metszve oldalára: Magyarok 1 szentséges a haza oltára I * 
Csokonai következő sorai: «A mint végig menni mind a két oldalon, vas
tag gyémánt táblák függenek a falon, a melyekben minden igaz magyar 
nagynak neve és érdemei felmetsze vagynak, * Popé leírásának felelnek 
meg, a mely szerint a dicsőség oltára körül hat pompás oszlop emelke
dik s ezeken ókori költők alakjai láthatók, az állványokba be vannak 
vésve műveik tárgyai. (The temple of Fame 178. s. k. v.) Ezek után mind 
a három költőnél a cselekvény elbeszélése következik. Popénál beözön
lik a dicsőségre vágyó tömeg s az istennő beszédet intéz az egyes csopor
tokhoz ; Pyránál a költők jelennek meg, hogy meghallhassák a múzsa 
szózatát; Csokonainál < bejön a hazának szüze a templomba, utána szá
mos nép és gróf Szétsényi nyomba*. A költő azután magasztalja Szó- 
tsényit, felsorolja érdemeit s boldognak mondja Somogymegyét, hogy 
őt nyerte uráúl.

Kétségtelen tehát, hogy a keret azonos és Csokonainak vagy épen 
Pyra Tempel dér Dichtkunst-)&,, vagy ennek valamely utánzata szolgált
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mintáúl. E kérdés eldöntése végett részletesebb összehasonlításra volna 
szükség, a mit ezúttal azért nem végezhettem, mivel Csokonai e mun
kája nincsen kezemnél — a fentebbi egybevetés csak kivonatos jegyze
teim alapján készült — és itt külföldön nem is lenne hozzáférhető.

Pyra említett költeményein és két hosszabb ódáján kívül bele
fogott több drámai költeménybe is (megkezdett egy Jephtha s egy Saul 
czímű, és tervezett egy Atreusról szóló drámát), ezekről azonban csak 
töredékek maradtak fenn.

Ámbár tehát Pyra költői tevékenysége általában véve nem volt 
gazdag, azon kevésből Ítélve, a mi reánk maradt, sajnálnunk kell, hogy 
a halál oly korán elragadta a fiatal költőt, a ki a német irodalomnak 
bizonynyal díszére vált volna.

Freibnrg, 1886 febr. 10.
Dr. P rtz Gedeon.

Macedoniustól.

Anth. Pál. V. 243.

Bírtam a szépnevetésü leányt álmomban az éjjel:
Édes teste köré fontam a karjaimat.

Minden szómra hajolt és bármit is engede nékem,
Változatos módon nyújtva a kyprisi kéjt.

Egy féltékeny Erős lest állott éjtszaka nálam,
S elragadá a leányt, űzve az álmaimat.

Azt az irigységét! Álmomba’ se tűri az isten
Hogy csak is álmodvást éljem a nászi gyönyört.

Ford. P. T. E.

Az embergyűlölő TimOn sírverse.

Ismeretlentől. Anth. Pál. VII. 313.

Itt fekszem, nyomorult lelkem’ kiszakítva magamból.
A nevemet ne kutasd, hanem indulj veszni, gazember.

Ford. P. T. E.
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