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KÜLFÖLDI IRODALOM.

Die Theorie des Aristoteles and die Tr&goedie dér antikén, christlichen 
and natarwisaenschaftlichen Weltanschauung. Von A. Dehlen. Göt- 
tingen, Vandenhceck et Ruprecht. 1885. 124 lap, ára 3 márka 60 fillér.

Güntherneb és Beöthynek a tragoedia theoriájával foglalkodó mű* 
veit kis idő múlva más két ugyanazon tárgyról szóló munka követte 
Dehlentól és Rákosi Jenőtől (A tragikum. Budapest, Révai testvérek, 
1886). Dehlen könyvének nincs tudomása a Güntheréről, de a Rákosié
nak megjelenésére Beöthy munkája, illetőleg Rákosi nézeteinek a 
Beöthyéitől való eltérő volta adott alkalmat. Tehát ezúttal nem a német, 
hanem a magyar szerző polemikus. A magyar polemikus nem kevésbbé 
eredeti, mint a német, de annak polémiája nem oly meggyőző, mint 
emezé. Rákosi szépen ír, szellemesen érvel, de a tragikumról való 
nézete, hogy t. i. az a hősnek nem hamartiájában, hanem (nagyságában* 
rejlik, alkalmasint nagyobb ellentmondásra fog találni, mint Günther - 
nek Aeschylusra és Sophoklesre vonatkozó fejtegetései. Abban igazat 
kell adnunk Rákosinak, hogy a tragoedia hősének nem lehet más vége, 
mint a halál.

De nem Rákosiról, hanem Dehlenról akarunk szólani. Valamint 
Güntbernél, úgy Dehlen könyvében is találkozunk eredeti felfogással, 
de jelentőség tekintetében Günther messze túlszárnyalja Dehlent. Míg 
Günther nemes lelkesültaégével magával ragadja, kitűnő érvelésével 
hódolatra készteti az olvasót, Dehlen erőszakos magyarázataival, túl
ságos természet-philosophiájával, félszeg nézeteivel, minduntalan ellent
mondásra hív föl bennünket. Különös erőltetettséggel magyarázza 
Aristotelesnek a tragoe diáról szóló híres definitióját, azután minden 
áron kimutatni törekszik, hogy a szerinte három csoportban megkülön
böztetett antik, keresztény és modern tragoediára, illetőleg ez utóbbi 
categoriából az általa elnevezett (természettudományi világnézeten* 
alapuló tragoediára (mi alatt első sorban a híresebb Shakespeare- és 
Schiller-féle tragoediákat érti) ráillik Aristotelesnek szerinte értett defi- 
nitiója, 8 végűi arra az eredményre jut, hogy a tragoediának egyedül 
helyes és minden igazi tragoediára ráillő meghatározását (a mint azt 
Herderből vett mottójával is kifejezi) Aristoteles adta. Legérdemesebb 
eszméje Dehlennek, hogy a tragikum alapját a sors eszméje képezi, s 
hogy nélküle (alapuljon az akár antik, akár keresztény, akár természet- 
tudományi világnézeten) jó tragoedia nem lehetséges. De a munka véle* 
ményünk szerint való negatívuma daczára is érdekesebb jelenség, hogy* 
sem azt a tragoedia lényege körül újabban vívódó eszmeharczok terén
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számot’ tevőnek ne tarthatnék. Ismertetni fogjak tehát, egyes részeihez 
fűzve részletesebb megjegyzéseinket.

(Bevezetés. 1—2.). A bevezetésben azt mondja szerző, hogy Schiller 
óta azért ninos jó tragoediánk, s azért nem tudunk tragoediát megítélni, 
mert nem ismerjük annak theoriáját; a görögöknek meg azért voltak 
jó tragoediáik, s kritikusaik azért mondhatták meg előre, hogy tetszeni 
fognak, mert a görögök bírták a tragoedia helyes theoriáját, mely azon
ban ránk nézve elveszett. — A mi a jó tragoediát illeti, meg kell jegyez
nünk, hogy annak megírását a theoria ismerete némileg megkönnyít
heti, de soha se alkothatja meg: absolut beeső műveket (mert ezek közé 
tartozik a jó tragoedia is) csak a genius teremt. De szerzőnek a tragoe- 
diák megítélésére vonatkozó nézetét se írhatjuk alá minden megjegyzés 
nélkül. Nemcsak a jó tragoediák megalkotásánál, de a tragoediák meg
ítélésénél se tartjuk föltétlenül szükségesnek a helyes theoria ismeretét. 
Ez utóbbit illetőleg úgy vagyunk, hogy általánosan elfogadott canonunk 
nincs (az Aristotelesé sem az), és ki merné mégis állítani, hogy nem 
tudjuk a jó tragoediát megkülönböztetni a rossztól, hogy nem tudhatjuk 
dicséretünket és rosszalás unkát alapos érvekkel megokolni! Kétségtelen 
canonunk nem is azért nincs, mintha épenséggel lehetetlen volna azt 
megadni, de mert rendkívül nehéz dolog a költészet legmagasabb fajá
nak egységéhez tartozó, és egymással szemben mégis annyiféle eltérést 
mutató kitűnő művek charakteristikumát kevés szóval adni oly módon, 
hogy meghatározásunk az összes illető körbe tartozó kiváló művekre 
egyaránt ráillő legyen. És ha volna is egy ilyen általánosan elfogadott 
canonunk, annak úgy szólva csak az sesthetikai tudomány szempontjá
ból volna theoretíkus becse, a praxisban alig volna egyéb mint kaptafa, 
melynek folytonos szemmel tartása a tragoediák megírásánál elölné a 
költő alkotó geniusát, a tragoediák megítélésénél megbénítaná a kritikus 
receptív tehetségét. Természetes, hogy ezen fejtegetéseink után azt se 
fogadhatjuk el, a mit szerző a görög tragoediáról megjegyez.

(Aristoteles meghatározása. 2—6.). Erről úgy vélekedik szerző, 
hogy az a tragoediának helyes theoriáját adja, melyet mi azért nem 
bírunk, mert nem értjük Aristoteles defínitiójának utolsó, legfontosabb 
részét. Ezt az utolsó részt (Poetica, c. 6: vE<mv ouv xpaycoSía §t’ ixéou xa\ 
©ójjou j«pa(v:<uaa ?f,v xtűv toioútwv reaSr)[AáT<ov xá^apaiv) következőképen ma
gyarázza szerző: Aristoteles szerint eXeos-t, szánalmat, másokért (Rhet.
II, 8), o6{5o?-t, félelmet, onagunkér t(Rhet. II, 5) érezünk; ha már most 
Aristoteles defínitiója szerint a tragoediánál félelmet is érezünk, az csak 
úgy lehetséges, hogy magunkat a szenvedő hőssel «identifícáljuk>. Uy 
módon azután biztosan előidézhet bennünk catharsist a tragoedia, ha 
t. i. maga a hős is keresztül megy a catharsis prooessusán. Ezek után 
már világos a towútiov sokat vitatott értelme: toioúkov nem magára az
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eXeo;-ra és oó̂ o;-ra, hanem a 81' IX̂ou xái o<S[3ou kifejezésre vonatkozik* úgy 
hogy a Tr<v rtov toiowtwv â̂ jxá-cwv xó3apaiv annyi mint TÍjV t£>v 8'.’ |X<ou xai 
9 <spou rotJtjfiáTwv xtbapatv, vagyis ezen kifejezés nem maga a szenvedő hős 
&eo;-ának és oő{ta(-ának, hanem a néző «identificatio» utján (8t’ öiou xa 
tső̂ ou) előálló eXeo$- és ?<5£o;-beli szenvedélyeinek catharsisát jelenti. De a 
néző szenvedélyeinek catharsisa csak akkor lehetséges, ha maga a hős 
is keresztül megy a catharsis processusán. Aristoteles ugyan nem említi 
magának a hősnek catharsisát, de bizonyára beleértette defínitiójába, 
mert hiszen a néző catharsisa nem is lehet egyéb, mint a hős catharsisá- 
nak visszatükröződése. E szerint Aristoteles definitiójának értelme ez : 
«A tragoedia kifejezésre juttatja a szenvedélyek megtisztulását, és 
ugyanezt eszközli identificatio által bennünk is.» — Hogy azért nem 
bírjuk a tragoedia helyes theoriáját, mert nem tudjuk megérteni Aristo- 
telest, az auctoritasnak való hódolat netovábbja. Tehát magunk ember
ségéből absolute nem juthatnánk reá az igazságra, ha Aristoteles nem 
segít rajtunk, illetőleg ha őt meg nem értjük! Bitka erőszakossággal jár 
el szerző Aristoteles definitiójának magyarázatában. Belemagyarázza a 
hős catharsisát, ámbár hogy, mint maga is beismeri, erről mit sem 
említ Aristoteles; belemagyarázza pedig azért, mert szerinte a néző 
catharsisa csakis a hős catharsisa folytán lehetséges. Mi nem így véle
kedünk. Beáll a néző catharsisa a hős catharsisa nélkül is, mert a néző 
öB ztön8zerűleg  levonja a hős bukásából magára nézve az erkölcsi tanul
ságot. Hogy a hős catharsisa nem okvetlenül szükséges, épen szerzőnek 
az antik, keresztény és újkori tragoediákra vonatkozó fejtegetéseiből 
tűnik ki, melyekben hasztalan törekszik minden kiváló tragoediánál a 
néző catharsisa mellett a hős catharsisát is kimutatni. Dehlennel is úgy 
vagyunk, mint Aristotelesnek legtöbb magyarázójával; ő is belemagya
rázza Aristotelesbe saját nézeteit, a min különben nem is igen cso
dálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy Aristoteles szavainak rendkívüli 
elasticitásánál fogva mi minden fér bele defínitiójába. Már Egger 
könyvének ismertetésében (Egy. Phil. Közi. 1884) kiemeltük, hogy 
Arist, szavainak kétségtelen magyarázata aligha fog valaha sikerülni.

(A görög tragoedia. 6—32.). A görög trag09diában a tragikum 
alapja a kérlelhetlen sors, és czélja a tragoediának a szenvedélyek meg
tisztulása, és pedig nemcsak a nézőkben, hanem a tragoedia hősében 
is. — Ezen tételét törekszik szerző megigazolni Aeschylus, Sophokles és 
Euripides drámáinak tárgyalásánál, de nem sikerrel, mert a hős cathar
sisát nem tudja mindenütt kimutatni. Azon darabok, melyekben a hős 
catharsisa megvan, (Euripides Hippolytusának kivételével) tulajdon- 
képen nem is tragoediák, hanem komoly színművek, a szó szorosabb 
értelmében vett drámák (ilyenek : Aeschylusnál: az Oresteia; Sopho- 
klesnél: Philocteles ; Euripidesnél: Iph. A., Here. far., Suppl., Heracl.,
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Bacchee, Andr., Aló., Hel., El., Ore8t., Ion, Iph. T.). (A keresztény tra- 
yoedia. 32—46.). A keresztény tragoediára is ráillik Aristoteles defini ti ója. 
A görög a földi, a keresztény a túl világi életet tartotta igazinak, boldog
nak ; a keresztény szerint az egész élet csupa szenvedés, büntető sorsa 
az egyénnek; a halál a szenvedésektől és szenvedélyektől való meg
tisztulás, a catharsis. Karácsontól husvétig Krisztus szenvedéseit beszél
ték el latinul a templomokban, s a keresztény magát identificálta 
Krisztussal, mert Krisztus volt az Ő életpéldánya, tehát már magában 
a keresztény vallásban megvolt az identiflcatióra való törekvés. A XII-ik 
században az ősliturgiát már nem egyesek, hanem többen adták elő, s a 
templomi szöveghez később verses toldalékok (versus) járultak, melyek
nek ugyan nem volt jogosultságuk a templomban, de azon kívül eltnret- 
tek. A XlII-ik század ilyféle vallásos előadásai már gazdagabb cselek* 
véuyüek, s a XlV-ik századtól kezdve némely részeket németül dolgoz
tak fel, mi által a keresztény tragoedia életre való képessége fokozódott. 
Majd a nép lépett fel teremtőleg, s a templomi ünnepekből megszületett 
a keresztény tragcedia. A templomból a piaczra, utczára jut, de a papok 
felügyelete alatt, kik panaszkodnak is annak elvilágiasodásáról. A nép 
érezte az egyházi tan és az élet között való különbséget, s e kettőnek 
kiegyeztetéBére törekedett; így lép előtérbe az ördög, mint a rossz prin
cípiuma, s legyőzése a pokol előcsarnokában mindig nagyobb és nagyobb 
tért nyer. A keresztény tragoediában három korszakot különböztetünk 
meg. Az elsőben a vallásos, a másodikban és harmadikban a világi elem 
túlnyomó. Az első korszak kiváló alkotásai: «Lében Jesu>, 'Marisé 
Himmelfabrti, «Ludus de sancta Dorothea*, melyek Aeschylus művei
vel hasonlíthatók össze. A második korszakba tartoznak a XlV-ik és 
XV-ik század nagy «PasBÍonsspiel» -jei, melyek a keresztény világnézet 
legfölségesebb költői alkotásai, úgy mint az antik világban a Sopho- 
kleséi. Ezen korszakból névszerint kiemelendő «Papstin Jutta*. A har
madik korszakban még túlnyomóbbá lesz a világi elem, a szent komoly* 
ság háttérbe szorul s tért nyer az emberi szenvedély rajza, mint az antik 
tragoediában Euripidesnél. Ezen korszak kiváló terméke «Theophilus». 
Végül a keresztény tragoedia comoediává, bohózattá válik («ChrÍBti Auf- 
erstehung*, «O stersp iel» ), a legszentebb d o lo g  sárba tiportatik, különö
sen a franczia mysteriumokban, melyek e tekintetben páratlanok. De 
mindezen nem csodálkozhatunk, mert a vallási eszme megsemmisült 
abban a korban, melyben pénzért árulták a bűnöknek bocsánatát. 
A keresztény világnézettel elesett a keresztény tragoedia is. FŐ különb* 
ség az antik és keresztény tragoedia között, hogy a sors abban egy nap 
alatt, ebben egy eg ész  emberéleten át érvényesül, s hogy ott a hősnek 
halni kell, itt nem. — Hogy a keresztény tragoediákra ráillik Aristote
lesnek Dehlen szerint magyarázott defínitiója (a mennyiben a hős maga
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is keresztül megy a catharsison), nem tagadható, de meg kell jegyez
nünk, hogy az úgynevezett keresztény tragoediák nem tragoediák, hanem 
dramatisált legendák, hőseik nem tragoediai hősök, hanem martyrok* 
Azt se fogadhatjuk el, hogy az antik tragoedia hősének nem kell meg
halni, mert azon antik tragoediák, melyekben a hős életben marad, 
nézetünk szerint nem tragoediák, hanem komoly színművek.

( Újkor. 46—122.). Szerző az újkort, melynek tárgyalásánál elégsé
gesnek tartja a német irodalomra való szorítkozást, mert ebben a többi 
irodalmak kiváló tragoediái is képviselve vannak fordításban, imígy tár
gyalja : A keresztény világnézettel együtt elvész a keresztény tragoedia 
is, mert elenyészik a keresztény sors fogalma, s ezzel az identifícatio és 
catharsis lehetősége. Luther nem tndott új világnézetet teremteni az 
elveszett helyébe, nem létezett a sorsnak új fogalma az elveszett 
helyett, 8 így nem is keletkezhetett új tragoedia mindaddig, míg 
az érvényre emelkedő természettudományi világnézet meg nem adta 
a sors új fogalmát, melynek alapján kifejlődött a természettudo
mányi világnézet tragoediája. {Újkor: A szomorujáték. 47—53.). Az 
ezen korbeli tragoediákban nincs se identifícatio se catharsis. Nincs em
beri sors, hanem csak emberek sorsa. Fő dolog az érdekesség; a tragoe
dia szomorújátékká lesz, melyben egy érdekes életű ember meghal. 
Csupa alkalmi érdekességű themákat dolgoznak fel, és a népkönyveket 
és Boccacciót valósággal kirabolják. Jellemzetes alak ebben a korban a 
roppant termékenységű Hans Sachs, de legjobb műve «Lisabetha» se 
egyéb, mint igen ügyesen dramatisált anecdota. De az egyszerű élet
leírások már nem érdekelték többé a közönséget, mely tárt karokkal 
fogadta az úgynevezett angol comoediásokat, kik a nagy világ esemé
nyeit tolmácsolták. Csupa szenvedély, méreg és tőr szerepel műveikben, 
melyek közül kiválik «Titus Andronicus*. Az angol comoediások mód
jára költenek Jacob Ayrer, Herzog Julius von Braunschweig s mások. 
Annál inkább hatottak ezen darabok, mert a 30 éves háború az életet is 
valóságos angol comoediává tette. A háború utáni «Haupt- und Staats- 
actionen* is telvék borzalommal. Jellemzetes ezen korra nézve a tragce- 
dia meghatározása Opitztól (Poeterei czímŰ művében), mely szerint 
abban csak fejedelmek szerepelhetnek s benne csupa borzalomnak kell 
uralkodni. Opitz, Gryphius, Lohenstein formailag bizonyos tökéletessé
get mutatnak, de nincsenek művészi alkotásaik. A lassanként tért nyerő 
finomabb érzés és ízlés szószólója Christian Weise, de ő csak egy kis 
körnek írt. Ekkor lép fel Gottsched, pártolva a finom ízlésű frauczia drá
mát és megsemmisítve a Haupt- und Staatsactionen t. De a puszta 
forma nem elégítette ki a németeket. Lessing kimutatja, hogy a franczia 
dráma Aristoteles félreértésén alapszik és elnyomja a Gottsched-féle 
drámát. Lessing visszatér Hans Sachsra s kimutatja, hogy egyszerű em-
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bér életében is lehet tragikum, s megalkotja a polgári szomorújátékot. 
De mivel nem volt új világnézet, nem volt identificatio és catharsis : a 
hősök bukásai erőszakosak voltak. Lessing «Miss Sarah Sampson»-ját 
csak kegyeletből adják ma is elő. ( Újkor: A tragoedia felé való törekvések. 
53—77.). Még ezen korszak tragoediái se idéznek elő identificatiót és 
catbarsist. Új világnézetre törekszik Klopstook, de sikertelenül. Kiin* 
dúlva a monotheismusból a catharsist az istennel való kibékülésben 
keresi, de mivel istene bosszúálló, a néző az általa büntetett hőssel magát 
nem identifícálhatta. A XVIII-ik században Bousseau az emberi élete 
természettudományilag bonozolja, s azon eredményre jut, hogy annak 
rugója az ébség és szerelem. Ezen nézetből fejlődik ki a Sturm- und 
Drang-Periode, melynek legkiválóbb alkotásai: Gerstenberg «Ugolino*-ja, 
Maler Müller «Golo und Genovefa*-ja, Kiinger «Die Zwillinge* czímű 
tragoadiája, de különösen Goethe «Götz von Berlichingen»-je. Ez utóbbi 
szerint a jellem az ember sorsa. Goethe fölhasználja az antikból a cathar
sist, Iphigeniája a legtökéletesebb catharsist mutatja. Faustban a keresz
tény tragoediát modernizálni akarja, egyesítvén a középkori világnézetet 
Rousseau nézetével. Ámde később Rousseau nézete helytelennek bizo
nyul, maga Goethe is érzi azt, s ez az oka, hogy Faust 2-ik részénél azt 
látjuk, hogy a költő szíve többé nincs ott. Különben Rousseau ellen 
már Wieland is kikel. Az életet ezentúl úgy kezdik felfogni, mint az 
egyénnek az emberiség jogos intézményeivel való összeütközését, és 
megszületik a Conflictsdrama. Ezen nézet csak lassan tör utat magá
nak, a minek jele, hogy Leisewitz «Július von Tarent»-je megbukott. 
Schiller •Wallenstein*-ja tökéletes Conflictsdrama. De Schiller nem 
teremtett vele egy Aristoteles deűnitiója szerint való tragoediát, mert a 
hőssel való identifícatio nem lehetséges, a mennyiben nem áll az általá
nos erkölcsi törvény oldalán. Ha azonban «Wallenstein>-t olvassuk, 
távolabb állunk a hőstől és inkább élvezzük az erkölcs győzelmét. Tehát 
a Conflictsdrama nem tragoedia, Schiller «Wallenstein >-jával a könyv
drámát inaugurálta. Hogy W. a színpadon is erős hatást tesz, annak 
oka egyes alakjainak drámai életereje, különösen Max és Thekla, kik az 
erkölcs oldalán állanak. A Conflictsdrama csak úgy lehet tragoediává, 
ha identificatióra és catharsisra képes. Erre törekszik Heinrich von 
Kleist «Kátchen von Heilbronn»-ban és «Prinz von Homburg»-ban, de 
sikertelenül. Míg Schiller és Kleist az erős egyéniségeket ellentétbe 
helyezik az emberi intézményekkel, a romantikusok egy harmadik 
tényezőt vesznek fel: a kedélyt. Ebből akarják az ember kiszámíthatlan 
tetteit magyarázni, csakhogy így a phantasia terére lépve (Tieck «Carl 
von £erneck»-je) a babonával helyettesítik a sors eszméjét. Ezen szem
pont alá esik Schiller <Braut von Messina»-ja. Ezen romantikusoknak 
éles gúnyolója Platen. Grillparzer a romantikusok utóda, sorstragoediái
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nem ideális, hanem álomvilágba vezetnek bennünket. Grabbe «Herzog 
von Gothland»-jában Sophokles után indulva, az elvakultság által akarta 
a catharsist elérni, de sikertelenül, mert hőse pathologikus, lelki-beteg 
színezetű. Más catharsist próbál Öhlenschlager «Correggio»*jában, de 
catharsisa pseudocatbarsis, 8 ilyennel birnak mind a művészdrámák. 
A catharsis előidézésének harmadik faja, melyet a dramatikusok meg- 
kisérlettek, a szenvedély gyengítése, de ez annyira gyengíti a conflictust, 
hogy a tragoediából szíumű lesz, melynek classicus mintaképe Carl 
Gutzkow «Wemer oder Herz und Welt*-je. A catharsis előidézésének 
negyedik megpróbált módja az intézmények erejének gyengítése, s a 
hősnek fölöttük való győzelme, melynek szintén Gutzkow a szószólója. 
Az institutiók megfosztatnak morális erejüktől, és az erkölos a hősre 
ruháztatik; így keletkezik az irány- és socialis tragoedia, melyekben a 
hős nem törheti meg a viszonyokat, tehát csak prophetai előrelátásával 
szerezhet magának catharsist; de ez is csak pseudocatharsis. A pro- 
blema-tragoediák, melyeknek mintaképe Hebbel cMaria Magdalena»-ja, 
szintén nem nyújtanak catharsist; a franczia és északi problema-tra- 
goediák kínos lehangoltságot szülnek, megoldást nem adnak.

(Újkor: A természettudományi világnézeten alapuló tragoedia.il— 
122.). Ezen tragoediáknál már érvényesül az identifícatio és cathar
sis. Szerző igen bőven fejtegeti a . természettudományi világnézet 
lényegét, mely a tragoediának új alapot adott, mert megteremtette a 
sors modern fogalmát. Ezen világnézet szerint t. i. a míveltsóg tényezői 
képezik a modern sorsot. A tragoedia hőse ezen tragoediákban nem a jó 
ember, mert ennek esése kellemetlenül hat (Oehlenschlager «Palna- 
toke»-je), se a rossz, mert annak esése természetes (Shakespeare 
m .  Richardja), hanem a nem kész, ingadozó ember, kiben a jó és rossz 
harcza disharmoniát szül. A tragoedia czélja a harmónia; ez kétféleképen 
érhető e l: 1. a külső bukás annyira erősíti a jó tényezőit, hogy a hős a 
halálban elnyeri lelke harmóniáját; 2. a lelki harmónia után való vágy 
annyira erősíti a jó tényezőit, hogy a hős élete feláldozásával keresi a 
lelki harmóniát. Ezen tragoedia nem tart 24 órán át mint a görög, nem 
is egy egész emberéleten át mint a keresztény, halállal se kell végződ
nie, mert a hős élve is legyőzheti sorsát, ha t. i. önfentartási ösztöne 
elég erős, hogy őt harmóniára vezesse. A természettudományi világ
nézeten alapul számos kiváló újkori tragoedia; mintaszerűek : Hamlet, 
Maria Stuart, Coriolan, Die Rauber; ezekhez csatlakoznak: Emilia 
Galotti, Iphigenie, Uriel Acosta; nyomait a természettudományi világ
nézetnek látjuk ezekben: Jungfrau von Orleans, C a balé nnd Liebe, 
Teli, Don Carlos. Mindezen darabokat szerző részletesen fejtegeti. 
A keresztény világnézet elenyészte óta folyton törekszik a tragoedia a 
természettudományi világnézetre, míg végre eléri azt; Hamlet a lég*
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tökéletesebb példánya ezen új világnézeten alapuló tragoediának. —  
Szerzőnek itt se sikerült minden tragoediában kimutatni magának & 
bősnek catharsisát. A sors fogalmát illetőleg azt tartjuk, hogy azt nem
csak a míveltség tényezői, hanem az egyén jelleme is alkotja. A tragoe
dia nézetünk szerint csak halállal végződhetik. {Befejezés. 123—124.). 
A befejezésben szerző kiemeli, hogy a világnézetek változása közepette 
helyesnek bizonyult Aristotelesnek tbeoriája, s ismételve megjegyzi,, 
mint már az előszóban tette, hogy azért nem írnak ma jó tragoediát, 
mert nem ismerik annak theoriáját (még Schiller geniusa i« azért inga
dozott volna, mert nem ismerte azt), úgyszintén reményű, hogy Aristo
teles theoriájának megismerésével a költők jó tragoediát, a critikusok jó- 
birálatot fognak írni. — Valóban csodálatos panaceának tartja szerző a. 
theoriát, különösen Aristotelesnek theoriáját, olyan értelemben véve, 
mint a hogy azt maga a szerző magyarázza.

Ennyit Dehlen könyvéről. A ki sesthetikai nézeteket akar magá
nak formálni a tragoediáról, az ne vegye kezébe Dehlen könyvét; a ki 
meggondolt nézetei mellett tudomást kíván szerezni másoknak számba 
vehető nézeteiről is, annak ajánlhatjuk.

Dr. P e c z  V ilm o s .

Georg Brandes, Moderne Qeister. Literarische Bildnisse aus dem neun- 
zehnten Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1882.

Adolf K ohut, Moses Mendelssohn und seine Familie. Dresden und 
Leipzig* 1886.

Garl Bleibtreu, Revolution dér Litteratur. Leipzig, 1886.

A jelen század elején több kitűnő dán férfiú igyekezett magának 
polgárjogot szerezni a német irodalomban. Azóta e példák nem találtak 
utánzásra. Nem tekintve Dánországnak és Németországnak jelenlegi 
feszült viszonyát, ama férfiak példája nem is vala csábító. Öhlenschlager, 
a dán nyelv nagy újjáalkotója, műveit a német közönségnek oly német 
stylusban mutatta be, mely híjával volt minden kellőmnek és a szerzőt 
a német harmadrendű költők közé sorozza. Baggesent chameeleon-ter- 
mészete és rendkívüli nyelvtalentuma bírta a német költés műkedvelői 
Űzésére. Stefifens végre teljesen elszakadt anyaországától és németté lett.

Brandes, ki szintén dán, óvást tesz az ellen, hogy ő chamaeleon, 
vagy hogy talán anyanyelvétől elszakadt. Nem is vágyakozik arra, hogy 
a szó teljes jelentésében német író legyen. Neki a német nyelv csak esz
köz, melylyel Európa számára írhat.

Brandes fentírt művében oly írókról értekezik, kiket egynek, 
Tegnérnek kivételével mind ismert. Nagyon különböző jellemű és nem
zetiségű írók ezek, de közös vonásuk a modernség, a jelen kor szellemi 
bélyege. E férfiak: Heyse Pál, Andersen Kereeztély János, J. Stuart
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’Mill, Renan Ernő, Flaubert Gusztáv, Paludan-Müller, Björnson Björn- 
«tjerne és Teguér Ézsaiás. Brandes fejtegetései mindenütt rendkívül 
átlátszók, szabatosak, szellemesek és megokoltak. Valódi mintaképei az 
flesthétikai essayknek. Legjobban sikerültek nézetem szerint a Tegnér, 
Andersen, Björnson és Paludan-Müllerről szóló részek, lévén ezek dán 
és skandináv férfiak, a miért Brandes természetesen leginkább vonzó
dott hozzájok. A repród ne ti o vagy messze vezetne vagy csak igen hiá
nyos képet adna ; ennélfogva az olvasót a műre magára utalom. Csak 
azt akarom még említeni, hogy Brandes fejtegetései közben gyönyörű 
gondolatokat hangoztat, minő ez is, mely az Andersenről irt essay élén 
á ll: «Es gehört Műt dazu, Talent zu habén. Mán muss wagen, sich sei- 
ner Inspiration anzuvertrauen, mán musR überzeugt sein, dass dér 
Einfall, welcher Einem durch das Hirn schiesst, gesund ist, dass die 
Form, welche Einem als natürlich ansteht, selbst wenn sie neu ist, ein 
Recht hat, sich geltend zu machen, mán mus9 die Eühnheit gewonnen 
habén, sich dér Beschuldigung auszusetzen, dass mán affektiert oder 
auf Irrwegen sei, ehe mán sich seinem Instinkt überlassen und demsel- 
ben folgen kann, wohin er uns gebieterisch lenkt. Als Armand Carrel 
semer Zeit als junger Journalist von seinem Redacteur getadelt ward, 
dér, auf eine Stelle seines Artikels deutend, bemerkte: «So schreibt 
mán nicht>, erwiderteer: «Ich schreibe nicht, wie mán schreibt, son- 
dern wie ich schreibe* , und dies ist die allgemeine Formel dér 
Begabung.»

Kohut — ki tudvalevőleg magyar születésű és a magyar iroda
lomnak sok tekintetben hasznos szolgálatokat tesz Némethonban — 
könyve Mendelssohn halálának százas évfordulójára készült, és népszerű 
modorban, mélyreható fejtegetéseket teljesen mellőzve és pusztán elbe
szélésre szorítkozva, értesít a Mendelssohnok jeles családjáról. Szívesen 
csatlakozunk a szerző azon véleményéhez, hogy különösen korunkban 
szükséges az olyan ember példája, mint Lessing barátjáé, ki tudvalevő
leg prototypja a Bölcs Náthánnak; korunkban , midőn mindennemű 
vallási és nemzetiségi gyűlölködés és súrlódás felszínre került. Csakhogy 
bennünket kellemetlenül érint a türelem emberének nevét homlokán 
viselő könyvben a türelmetlenség pl. a katholicismus ellen. Azonfölül 
Kohut néha nagyon panegyricus. A Mendelssohn család legnevesebb 
tagjai: Mózes, Lessing barátja; két zenész unokája: Fanny Hendel és 
a világhírű Félix Mendelssohn-Bartholdy; végre két festő unokája: 
Philipp és Jonas Veit.

A mai Németországnak a múlt Németországhoz, melynek szellemi 
kincstárából Taine szerint manap az egész világ táplálkozik, semmi 
köze. Németország hűtelen lett önmagához. A culturnépből katonanép 
lett, a költőket és gondolkodókat verekedő renommisták váltották föl,
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az ideális törekvések vak harácsoló szellemnek engedték át a tért, min
denki anyagi élvek után siet, és a nagy hadi kárpótlás fokozza a mam- 
mon hajhászását.

Uyformán panaszkodott Gervinns, midőn nemsokára a nagy- 
háború után haldokló ágyán feküdt. Körülbelül ugyanezek panaszai 
Bleibtreunek is. Bismarcknak és az ő Poroszországának uralma szellem
ölő. A német irodalom pang, elposványosodik. De még terem német 
földön költő. Még hallatnak egyes királyi természetek saski ál táeokat. 
Egy új «Sturm und Drang», féktelenség és ösztön korszaka van most 
Németországon. Erjed és hullámzik a szellemi élet, a hajnal világos
sága nagyobb lesz. De nagy még a köd is, messze még a nappal is. 
Szerte olvassák még a Süssholzlyriket, mely együgyű, melyet nem éltet 
alak és szenvedély. A «höhere Tochter*, a magasabb származású leány- 
kényes ; ennélfogva gondosan ügyel arra, hogy magához hasonló fölüle- 
tes, üres, conventáonalis körben mozgó regényeket és költeményeket 
olvasson. És ilyenek produkálására van szánva csaknem minden német 
folyóirat. Csak egyesek jelölik az új irány bekövetkezését, egy új sera- 
megnyíltát. Ez új aera zászlójára a naturalismus jelszava van írva, apos
tola Zola Emil, ki legújabb művében «Germinal»*ban, a mai vaskor
szak világfájdalmát énekelte meg, és e művével a legnagyobb költők, 
Goethe és Byron és a többi mellé sorakozik. (? Szerk.)

A mit Bleibtreu Bismarckról és a mai Németországról í r , az 
ismeretes és mindenki által hangoztatott igazság. Jól tudjuk mindnyá
jan, hogy Bismarok azt mondotta: írók éB tudósok nemzetgazdászati 
szempontból mit sem érnek; hogy a német kormány teljesen irodalom
ellenes, és úgy látszik azt az elvet vallja, melyet az angol Pitt: «Az. 
éneklő madarakat nem kell hizlalni*, és «Az irodalom gondoskodjék 
magáról*. A mit Bleibtreu Zoláról mond, az vak túlzás, annak a col- 
porteur-dühnek a kifolyása, mely a németeket oly sokszor ragadja meg. 
Egyébként Bleibtreu sem programmot nem nyújt, sem czéljával — úgy 
látszik — nincs tisztában.

E rdélyi K ároly,

A classica philologia története Németországban.

Egy ezredéves tudománynak történetét előmunkálatok nélkül 
megírni — erre a nehéz munkára vállalkozott Bursian Konrád,*) kinek 
,Geschichte dér classischen Philologie in Deutschland' czímű munkáját 
a tisztelt társaságnak be akarom mutatni.

*) Gcschichte dér classischen Philologie in Deutachland. München, 
1883. 2 kötet.
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Mielőtt azonban e mű tartalmát reprodukálnám, legyen szabad 
egyet-máet elmondanom arról, hogy minő módon oldotta meg Bursian 
az ő feladatát. Nem tagadhatjuk meg tőle elismerésünket, ha munkájára 
a quantitfttiv teljesség mértékét alkalmazzuk : e tekintetben alig hágy 
kívánni valót. Nem hiszem, hogy volna Németország óriási irodalmá
ban valamire való philologus, kinek bármi tekintetben értékes munkája 
vagy munkácskája e könyvben helyet nem foglalna. Pontos indexe segít
ségével megtaláljuk benne minden philologns hivatalos állását, köny
veinek czímét, keltét és tartalmát. Az érdemes szerző többet is akar, 
szeretne minden áron charakteristikus lenni, szeretné átgyúmi a ren
geteg anyagot, néha sikerül is neki, de legtöbbször nem. Sok helyütt 
észre lehet venni, hogy tudományától mennyire szeretne szabadulni, 
mily keserves harczot ví a reá nehezedő foliánsokkal, melyek azonban 
mégis legtöbbször magok alá temetik s a zseniális felfogás könnyűsé
gére békót vernek. — Szóval megbecsülhetetlen gyűjteményes munka 
ez is, — de még mindig nem a philologia története, hanem csak annak 
igen hasznavehető substratuma. Tudományunk vezérlő eszméinek 
fokozatos átalakulásait és fejlődéseit, a nemzet kulturális haladásával 
való szoros kapcsolatukat, az egyes philologiai korszakoknak éles jel
lemzését, a nagy mesterek iskoláinak módszer dolgában felismerhető 
typikus jellemvonásait, a tudomány actióit és reactióit, egyes ágainak 
módszeres tökélyesbüléseit, s mindezen mozzanatok okait és következ
ményeit szerettük volna első sorban olvasni, s kevésbbé érdekelt volna 
bennünket, hogy egyik-másik talán másodrendű philologus minő pro- 
grammértekezéseket írt. A lényeges és lényegtelen dolgok közöl sokszor 
nem bír a szerző okosan válogatni, s ilyképen a philologia fejlődésének 
útjai elvesznek a homokban, s jellemzéseinek fogyatékossága nagyon 
megcsőkkenti a különben oly érdekes mű hatását; azt a dicsőséget azon
ban a magáénak vallja Bursian, hogy megalkotta a keretet, melynek 
betöltése a jövőre marad.

Azt hiszem, nem végeztem felesleges munkát, midőn ezen közel 
1300 lapra terjedő munkából azt, a mi valóban lényeges, s a mi az esz
mék összefüggéséhez tartozik, kifejteni s ilyképen Bursian nyomán a 
németországi classica philologia történetének mintegy vázát adni ipar
kodtam.

A római műveltség és római szellem nyomait Németországban 
már a legrégibb időktől fogva megtaláljuk. A romanizáló gyarmatosítá
sokat a nyers-erős germán törzsek invasiói helylyel-közzel megsemmi
sítették ugyan, úgy hogy a Kr. utáni YI. században egész Germania 
ismét azzá lön, a mi Caesar idejében volt, — de a kereszténység behoza
talával újra kezd terjedni, bár nagy küzdelmek árán, ha más nem leg
alább a rómaiak elparlagiasodott nyelve. — Az igazi classicus régiséget
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ez időben már nem vagy még nem ismerték, — nem ismerték a klas- 
tromi iskoláknak bennlakói sem, és nem ismerte a közölök kikerült 
Bonifacius sem.

A schola Palatina az ő hét szabad művészetével lön első gyűl- 
helye minden igaz tehetségnek. Alouinns, a sokoldalú angol-szász író, 
pisai Péter, hires grammatikus és a császár nyelvmestere, Paulus Diaco- 
nus, a költö és történetíró, a gót Theodulf, Vergilius és Ovidius után
zója, Einhardus és még mások több-kevesebb sikerrel írtak, beszéltek 
és gondolkoztak a rómaiak nyelvén. A schola Palatina példáján indul
tak a később oly nagy hirre kapott székesegyházi és klastromi iskolák. 
A toursi iskolából került ki Hrabanus Maurus, a reichenauiban műkö
dött Walakfrid, a st. galleniben Iso, Moeugal, Tuotilo.

Természetes, hogy miudez iskolák latin tanulmánya tisztán a 
theologia szolgálatába szegődött és mesterségszerfí szereppel beérte. 
A nyelvtant a sokszor tévedő és elvtelen római grammatikusok tönkre 
silányított compendiumai alapján egyedül csak azért tanulták, hogy a 
vulgátát megértsék. A rhetorika módot nyújtott nekik, hogyan kell 
csűrni-csavarni a szókat, s mikép kell befonni a dogma elleni támadá
sokat a szó-magyarázat szövevényeibe. A dialektika, melynek a logikát 
kellett volna pótolnia, üres formalismusnál többre nem bírta vinni, sőt 
a musica, astronomia és geometria is csak a liturgia különböző részeivel 
hozattak kapcsolatba. A régi classicus Írókban, — amennyire ugyan 
ismerték — csak trópusokat és figurákat kerestek, — ezekre meg mysti- 
kus vagy allegorikus értelmet, nem ritkán euhemeristikus felfogást 
erőszakoltak. Ily szellemben olvasták és magyarázták az új-testamentom 
eseményeinek állítólagos jóslóját, Virgiliust, Ovidius Metamorpliosisait, 
Lucanust, Statiust, Horatiust, Juvenalist (az ethicust), — közben fel
szedtek egy pár görög fiosculust, és tudós számba mentek.

Sokkal nagyobb hasznot hajtottak az emberiségnek a jámbor 
szerzetesek, kik dohos czellájokban óriási foliansok felé görbülve napot- 
szaka másolták ma már megfoghatatlan türelemmel feladott pensum- 
jokat, sokszor maguk sem értve meg azt, a mit írtak. Mégis öntudatlan 
megőrzői lettek annyi sok szellemi kincsnek, mégis nekik köszönjük a 
régi Íróknak máskülönben bizonyára elkallódott műveit.

Nagy-Károly halála után a schola Palatina valamelyes hatása is 
hova-tovább megcsökken és a classicus tanulmányok Németországban 
csak Nagy-Ottótól kezdve lendülnek ismét nagyot. Bruno, a császár egyik 
öcscse, volt ez időben a tudományok főembere, ki maga köré gyűjtötte 
a tanulni és dolgozni kivánó papokat. A magával és a világgal meg- 
hasonlott, borongós kedélyű Bather, a tudós novarai Gunzó, a sz. gal* 
leni Ekkehard tőle függnek, s az Ő ösztökélései folytán fejlődött ki egy 
nemzeti tárgyú történetírás, melynek kiváló prózai képviselője a Bes
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gestae Saxonicae szerzője Widukind, költői feldolgozója pedig a terentiu9Í 
színdarabok utánzásáról ismeretes Roswitha. A római epos formája 
határozta meg továbbá a német hősi monda (Waltharius) és állatmese 
(Ecbasis) feldolgozását, — míg a görög irodalom termékeinek igaz érté
kéről akkoriban senki fiának még csak sejtelme 6em volt. «Grseca sunt, 
non leguntur.*

A római classicus alapon induló eme felvirágzása a latin formába 
bujtatott papi irodalomnak a XI. század vége felé ismét fonnyadozni 
kezd, midőn az állami és pápai hatalom kölcsönös küzdelmei kötötték 
le a németek figyelmét. VII. Gergely vaskeze inkább, mint valaha, az 
egyház öntudatos és öntudatlan munkásaivá tette a kiaknázható szel
lemi erőket: a német klérus császári és pápai táborra szakadt. Míg 
annak előtte Németország hordozta a tudományok vezérlő fáklyáját, 
addig most Olaszországból (Irnerius, Alfarus), Angliából (a normann 
hódítás óta), de különösen Francziaországból indultak ki a tudós iroda
lomnak hol helyes, hol helytelen jelszavai.

A classicus tanulmányoknak mindeme jelszavak nem váltak 
javokra. Hordozóik, a dominicanusok és franciskánusok, a régiséget, 
kivált Aristotelest, meghamisított alakjából is kiforgatták, 8 a theologia 
védő fegyveréül használták. A scholasticismuB homályba húzódó alaki • 
sága és kizárólag vallásos czélzata nem szivesen vagy csak negativ ha
szonnal időzött a régi profán irodalmon, s czifra, eallangos és tartal
matlan nyelvezetével szülő anyja lett annak a barbár latinságnak, mely 
a XIII. és XIV. század bölcsészeti irodalmát oly élvezhetetlenné teszi, 
így esik, hogy még a valamire való irók nyelve is gyakran értelmet
lenné válik, játszik a szavakkal és kéjeleg a dagályban; oly jelenségek, 
melyeknek közepette egy Metellus Quirináliái és egy Günther Liguri- 
nusa a succés d’estime-re még mindig számot tarthatnak.

A XIV. században, midőn Olaszország egén egy jobb kor hajnala 
derengett már, sülyedtek a németországi classicus tanulmányok leg
mélyebbre. Lelketlenség, szükkeblőség, korlátoltság mindenfelé. Az ek
kor keletkezett egyetemek sem változtattak a dolgon, mert kizárólag 
theologiai jellegük volt, s kivétel nélkül mindnyájan a scholastica 
lidércznyomá&a alatt nyögtek. Aristoteles latin fordítása szolgált a 
rhetorikai, dialektikai, ethikai, politikai, metaphysikai és physikai elő
adásoknak alapul. Hozzájárul egy kevés grammatika. Római irók ma
gyarázásának, irodalomtörténeti, mythologiai, történelmi előadásoknak 
még híre sincs.

A constanzi zsinat alkalmával találkozott nyugat és dél szelleme 
először huzamosabban. Olasz humanisták és német tudósok kölcsönös 
érintkezése termékenyítőleg hatott mindenfelé, s azóta keletkeznek 
Németország egyes városaiban (Erfurt, Miinster) ama szellemi góczpon-
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tok, melyeknek hatása egy Marsohalk Miklós, egy Lángén Rudolf, egy 
Agricola, egy Regiomontanus működésében nyilvánult. A XV. század 
vége felé az új irány diadalmasan utat tör magának egész Németország
ban ; a mindenfelé alakuló gymnasiumok és egyetemek terjesztik a clas
sicus régiség regeneráló szellemét, mely elől még a klastromok sem 
birtak egészen elzárkózni.

Hatalmas lökéssel előbbre vitte ez áramlatot a humanismus ván
dorapostola Oeltes Konrád (1459—1508), ki egész Európában megfor
dult, mindenütt buzdítva, bátorítva, a világosság igéjét hirdetve és tudós 
társaságokat alapítva (Dunai társaság). Jó latinsággal írt munkáiban & „ 
classicismus első congeniális szellemének bizonyult.

A humanisticus törekvések diadalútját azonban az egyház tilta
kozó szava egy időre még megakasztotta. Elkeseredett harczok folynak 
a felvilágosultság és obscurantismus két tábora közt, s csak Reuchün és 
Erasmus küzdelmeinek sikerült lassan bár, de biztosan a sikert kivívni. 
Eöréjök sorakozik minden reform-ember, minden igazi tudós, minden 
szellemi hatalom (Eobanus Hessus, Camerarius, Pirkheimer, Peutin- 
ger stb.), kezd mutatkozni irodalmi ízlés, tisztulni a stílus, csírázni a 
philologiai módszer, — s kezdenek kilépni százados álmaikból a klastro- 
mok könyvtáraiba temetett görög és római írók, kiknek művei a 
könyvnyomtatás eszközével ismételt kiadásokban lépnek a bámuló 
világ elé.

A német vallási reformáczió egyik fő-vezére, Melanchthon, azután 
e szellemi megújhodás vívmányait közelebb hozta magával az egész 
nemzettel is. Neki még nem volt czélja a régiséget visszaállítani vagy 
a maga valójában felismerni, hanem inkább annak formailag képző ere
jével az ifjúságot nevelni. Tanúskodik erről kitűnő iskolai könyveinek, 
jegyzetes kiadásainak és beszédeinek (De corrigendis adolescenti® stu- 
diis) nagy száma, de még inkább a philologiai tanulmányok egész irá
nya, melynek ő jelölte ki az útját. Ha nem is kritikai éleslátásban, de 
rengeteg tevékenységben versenyez vele Camerarius, a philologiai poly- 
histor; többé-kevésbbé függnek tőle Haloander (római jog), Johannes 
Sturm (1538), Trotzendorf, Neander stb.

A XVI. század második felében újra beáll a reactio, s a humanismus 
magas röptének szárnya szegik. A Melanchthon józanul felfogott formai 
elve kezd merevűlni, kezd formalismussá válni, míg utóbb a jezsuita 
tanítók kezében dressurává fajul. Nagy sorával találkozunk itt a tevé
keny, sokszor aprólékoskodó munkásoknak, kik tömérdeket írtak, kiad
tak, fordítottak, magyaráztak, de a kiknek java részére a feledékenység 
ködfátyola borult; kiválóbbak: Janus Gruterus, Pareus (Plautus), Barth 
(Adversaria), Vechner (Hellenolexias), Kirchmann (Régiségek), a 
strassburgi iskola (Bernegger és köre), Spanheim stb.
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A XVIII. század elején a philologia a századok óta felgyülemlett 
anyagot kezdi rendezgetni és szorgalmasan feldolgozni, de magas szem
pontok nélkül. A philologusok e korban különösen az irodalomtörténe
tet gazdagítják, mint egyebek közt Fabricias, ki Bibliotheca Grocájá- 
bán bámulatos szorgalommal és rengeteg olvasottsággal beszámolt 
mindenról, a mit csak a görög irodalom körül valaha tettek. — Segítet
ték munkájában Bergler István (született Brassóban, 1680 körül), Küs- 
tér Lajos, Olearius és mások, míg Nicolai, Berger, de különösen 
Schwarz a régiségekkel foglalkoztak, persze inkább apróságokba merülve, 
mintsem magas czélok tudatában. Történeti értékkel bírnak e kor para- 
phrastikus kiadásai is (ad modum Minellii), melyek minden önálló fel* 
fogást csírájában elfojtottak és sokáig útját állták a tudományos módszer 
megalakulásának.

Időközben a görög nyelv és irodalom, melynek a múlt században 
igen kevés művelője akadt, a mint láttuk, újra kezdte foglalkoztatni a 
tudós elméket, s bár a szövegkritika nem nagy hasznát vallotta mun
kásságuknak, anilál többet köszön nekik az írók helyes magyarázatának 
mestersége. Gesner mint commentator érdemelte ki a philologia újító
jának nevét; Ernesti, ez a józanul gondolkodó ész, szintén a régi irók 
nyelvi és kifejezésbeli magyarázataival aratta sikereit. A kritikára egyi- 
köknek se volt rátermettségök vagy arravalóságuk, s a hagyomány biz
tos és nem biztos adatai közt éleslátással meghúzni a határvonalat, nem 
adatott meg nekik. Nagy kritikai tehetség, s mint ilyen korát megelőzte 
Reiske Jakab, a leghíresebb hellenisták egyike, kit méltán soroznak egy 
Hemsterhuys, egy Valckenaer, egy Ruhnken mellé. A görög irodalom
nak majd mindegyik képviselőjével megpróbálkozott, s csak bele kell 
tekintenünk az «Animadversiones ad grocos auctores* czímű öt vaskos 
kötetbe, hogy igazat adjunk a szerzőnek, ki e művét önérzettel «flos 
ingenii sui»-nak nevezte. A görög szónokok is, meg Libanius és Dió 
Chrysostomus neki köszönik mai olvasható alakjokat.

Egészen új, és senkitől sem sejtett eszmékkel hozták kapcsolatba 
a philologiát Winckelmann és Lessing. A humanismus kora óta e két 
férfiú fűzte legerősebben egybe a régiség tanulmányát a jelen kor leg
nagyobb szellemi érdekeivel. A kasztjok kötelékeire oly büszke egyetemi 
professorokkal szemben ez autodidaktáknak jutott osztályrészül, koruk 
irodalmi és művészi ízlését a régiek forrásából merített ihlettel refor
málni. Winckelmann fejtette ki úttörő munkájában legelőször azt a szo
ros kapcsolatot, mely a politikai és kulturális élet fejlődését összefűzte 
volt, — ö mutatta ki először a műemlékeken e fejlődés egyes fokozatait 
és ismertető jeleit. Sokan' kortársai közöl úgy fogadták művét, mintha 
csak felsőbb kinyilatkoztatás sugallta volna: annyira eltért felfogása 
amaz idők korlátoltságától és hamis jelszavaitól. — Miként Winckel-
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mann a görög művészetet, úgy Lessing a görög irodalmat tekinté m in
tának, s e mintát az új-kor hamisításaitól megtisztítani, 8 a mi rajta  
igazán szép és dicső, a nemzeti műveltségbe beleoltani, — ez volt a tér, 
melyet Lessing kritikai ízlése, biztos keze és kérlelhetetlen logikája 
megművelt.

Látjuk, hogy a régiek életének nyilvánulásait hova-tovább széle
sebb, tehát biztosabb alapon és egyoldalúságtól ment felfogással kezdik 
megítélni; meglátszik ez még a szorosan vett philologusokon is, minő 
volt pl. a göttingai egyetemen a philologia tanára, Heyne. Korszakot 
alkotó philologus lett volna belőle, ha nagy tudománya és lelkesültsége 
megfelelő iudiciummal párosult volna. De hogy éles ée biztos ítélete 
nem volt, szövegei bizonyítják. A vulgata túlbecsülése miatt szemet 
húny minden akármely világos újítás előtt és az alexandrinusok kritikai 
álláspontjáról még megközelítőleg sincs helyes fogalma. A kritika tehát 
gyengéje. De annál erősebb fegyverzettel dicsekedhetett a philologia 
tárgyi részének akkor még csekély figyelemre méltatott küzdő terén. 
Archaeologia, história, mythologia mesterüknek vallották Heynét, ki 
ebbeli széles ismereteit egyetemi előadásai mellett különösen a philolo 
giai seminarinmban bocsátotta világgá. A peminarium, melyet ő terem
tett meg, volt neki öröme, életszükséglete; ott hirdette legszívesebben, 
leglelkesebben tanait, ott időzött legörömestebb a régi írók poeticumán, 
melynek resthetikai taglalását Németországban senki előtte oly ékesszó
lással nem ejtette meg. E seminarium lett több évtizeden keresztül hiva
talos tekintélyű akadémiája minden philologiai munkásságnak, 6 nem 
volt akkortájt német gymnasiumon vagy egyetemen classica philologiai 
tanszék, melynek betöltése alkalmával Heyne ajánlását ki nem kérték 
volna. Munkáit, melyek legnagyobbrészt a régi élet históriai felfogására 
törekszenek, még csak áttekinteni is bajos: oly kifogyhatatlan sorát 
teszik a kisebb-nagyobb könyveknek, füzeteknek és értekezéseknek, az 
egy oldalos czikktől a kötetek hosszú soráig. Bőven telik belőlök egy 
monographiára való anyag: itt czélunkhoz képest csak annyit jegyez
zünk meg, hogy közölök mind hatásra, mind való értékre nézve, kétség
kívül első helyen állanak a mythologia körébe vágók.

Elérkeztünk a philologiai tudománynak, mint olyannak, születése 
napjáig. Megérlelődtek eddigelé összes szervei, melyek az élet és létei 
képességét megadhatták neki. A legtávolabbi századokba visszanyúlnak 
e tudomány organismusának szálai; észrevétlenül erősödnek, izmosod
nak, mindenik magában és elszigetelten, — ügyet sem vetve a mellette 
haladó egyéb disciplinákra, — míg végre a szálak ezrei összefutnak és 
szét8zakíthatlan kötelékké egyesülnek. Ki van művelve a felkutatott 
anyaghoz képest a grammatika, ki a latin stílus prózában és versben, 
megindult a metrika és rhythmika vizsgálata, jeles művelőket számlál
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a történelem, régiségtan és mythologia, fejlődött az irodalmi és műízlés, 
és még a segédtudományok is, mint nnmismatika és sphragistika, Kivo
násaikban megalakultak.

E sokaságba egységet hozni, a disciplinákat tudományos rend
szerbe foglalni és egy vezérelvnek alárendelni, a ozéltalanul bolyongó 
elemeket a centripetális erők törvényszerűségével egy középpont köré 
terelni, — ennek a nagy gondolatnak a kivitele jutott osztályrészül 
Wolf Frigyes Ágostonnak, ennek az erős egyéniségnek, ki egész életén 
át csak a maga útját járta, daczolt a tudós hierarchia gőgjével, ellen
mondást, anathemát keltve pályája kezdetén és végén, de teljes diadalt 
aratva tudományos meggyőződése erŐ9 hitében. Bár töredékes egész iro
dalmi működése, mert hisz az agyában megfogamzott sok szép tervnek 
csak igen csekély része testesült meg, — mindamellett ezen drága töre
dékeknek is minden sora a classicitas bélyegét viseli magán. Platójának 
csak első kötete készült el, de a megjelent három dialógus mintaszerű 
alakban látott napvilágot; műfordításait Tacitus, Horatius, Aristopha
nes egyes részeiből máig sem érte utói senki; Prolegomenáiból is a hir
detett két kötet helyett csak egy jelent meg, de ez az egy is elég volt, 
hogy a szerzőnek a halhatatlanságot biztosítsa. Wolf első sorban tanár, 
s csak másodsorban író ; iskolát alapítani volt a főczélja s az irodalmi 
működés csak eszköz a ez élhoz. Innen van, hogy munkáiban nem a mi 
és mennyi volt vezérlő szempontja, hanem a hogyan! A kutatás módja, 
az anyag kritikai szétfejtése, az összes tanúbizonyságok részrehajlatlan 
mérlegelése, a tudatos és önmagára is a legszigorúbb elveket preeseri- 
báló módszernek kimutatása, s a nagy szempontoknak, mint végső ered
ményeknek, tömeges részletkutatásokból való kiemelése, — ez volt írói 
és tanítói működésének, ez volt egész életének jellemvonása. — Prole- 
gomenáiban nem az a fontos, hogy a homerosi költemények egységét 
tagadásba vette, hanem az, hogy ez eredményt mikép bizonyítja be, 8 
mily utak módok vezették rá. Encyklopaediája sem azért lett híres, amit 
a philologia egyes részeiről elmond benne, hanem arról, hogy e részek 
egymásra vonatkozását, szerves összefüggésöket és a közös czélra szol
gáló szerepöket úgy mutatta ki, mint előtte senki. Wolf tehát teremtő, 
szervező ész, — hatalmas, magával beérő természet, kit nem zavar meg 
az, a mit előtte tettek és írtak, vagy amit róla mondanak és hirdetnek, 
hanem a ki lelke őserejéből törvényeket szab, azokat végrehajtja és 
dac zol a közvéleménynyel.

S e közvéleményt ugyancsak erős áramlatok hajtják akkoriban 
ide s tova. A német romanticismus izgatottságban tartja az egész vilá
got, s ellenállhatatlan varázserővel ragadja bűvös körébe a rideg tudo
mány hivőit is. Belőle merítette mysticismusát a németek romantikus 
philologusa, Crenzer, ki Menzellel egyetemben egy tisztán tudományos
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problémával a még oly távol állókat is bele tadta vonni a küzdelembe. 
Symbolikájában azt igyekezett megbizonyítani, hogy az ősrégi görög 
papok az Aegyptnsból és PhoBniciából vett vallási dogmákat az akkor 
még fejletlen görögökkel symbolumok alakjában közölték, melyeknek 
maradványai a később is fenállott mysterinmok voltak. Ezt a gondola
tot Crenzer rendkívül mélyen fogta fel, s ebben rejlik a mű nagy hatá
sának titka; tévedése Creuzeraek az volt, hogy álláspontja nem kritikai, 
hanem theologiai és dogmatikus, és a mellett oly önkényes, hogy még a 
történeti adatok is az a priori kitűzött elv számára módosulni kénytele
nek. Az ellentábor kiválóbb harczosai vagy azon iparkodtak, hogy a 
mysterinmok históriai alapját valódi értékére reducálják, — ezt tette 
Lobeok Aglaophamusában, — vagy hogy, szélesebb körben, a legrégibb 
mythologia személyesítő voltát emelték ki Creuzerrel szemben, mint 
Hermann Gottfried.

A philologiai tudomány ez élénken pezsdülő elvi küzdelmei elől 
ama kor egyetlen kiválóbb szelleme pem zárkózhatott el. Humboldt 
Vilmos, bár nem szakférfiú, Aischylos-tanulmányokkal és általános 
nyelvtudománynyal foglalkozik; Goethe, ki a görög szellemet oly jól 
meg tudta érezni, részint maga, részint weimari barátjával, Meyerrel, 
írt nem egy a görög irodalomra vonatkozó ozikket; Schiller, bár alig 
tudott a göröghöz, finom érzékkel és igen helyesen vonta meg párhuza
mát a régi és modem felfogás, a naiv és sentimentális költészet közt, — 
aminthogy a régi és új kor egybevetése 6zámos azon időbeli írónak hálás 
tárgyul kínálkozott. Ezt tette a két Sohlegel is : Vilmos a dráma terén, 
végigkísérve annak fejlődését Aisohylostól a jelenkorig, szólva tragikum- 
és komikumról, színpadról és karról, görög, római, olasz, franczia, 
angol és spanyol drámáról és elméletökről, — Frigyes a görög epos 
terén megvilágítva sesthetikai álláspontjáról az elbeszélő költészetet az 
ősi orphikus időktől az alexandriai iskoláig, b először állapítva meg éle* 
sen a régi költészet objectiv és a modem költészet subjectiv jellemvoná
sait. Schleiermaoher, ki tulajdonkép philosophus, Platóra vonatkoztatja 
tanulmányait, Niebuhr, a történetíró, philologiai módszerrel dolgozza 
fel a római történelmet.

Wolf az ő nagy alkotásával csak alapját rakta le, vagyis meg
teremtette a philologiát, mint tudományt. Ezen keretet, melynek szi
lárdságában rejlik épen Wolf érdeme, kitölteni, vagyis az egyes philo
logiai di8ciplinákat már most a szervezett tudományra való tekintettel 
Wolf módszerében feldolgozni, tovább fejleszteni és tökéletesíteni, — 
ezen feladat megoldása jutott osztályrészül a következő nemzedéknek. 
E nemzedék vezérférfiainak, Hermann Gottfriednak és Boeckh Ágostnak 
más más volt ugyan a felfogása a rájok háramló teendők viszonylagos 
fontosságáról, mégis mindkettő maga nemében tudományunk korszakot

Digitized by LjOOQ Le



KÜLFÖLDI IRODALOM. 6 8 7

alkotó jelenségei közé tartozik, s iskoláik le egészen a mai napig példá- 
jokon indáivá a munkafelosztás elvét sikerrel valósítják meg. Hermann, 
a logika és grammatika embere, fődolognak tartotta a nyelv tünemé
nyeit kutatni és módszeresen megállapítani: a rendszeres és tudományos 
grammatikának ő lón megalkotója. Boeokh viszont arra törekedett, 
hogy universaliB felfogással és magas szempontokból foglalja egységes 
képbe a régiek életének összes nyilvánulásait. Ennek megfelel munkás
sága, mely a reáliákat karolja fel. Hermann a görög grammatikát az 
eddig szokásos empirikus alap helyett logikai, rationalis alapra fekteti; 
a metrikában nemcsak szótagokat mér, mint elődei, hanem először tér 
vissza a régi görög metrikusokra, s azok elméleteit nagyon is számba 
veszi; a kritikában merész genialitással és divináló szellemmel ragadja 
meg a dolog magvát, s nem sokat latolgatva a hagyományt, az ókor 
mély ismeréséből nyert művészi conceptióval ooniciál; a görög iroda
lomból csakis költők, 8 ezek közöl a tragikusok, epikusok, de főleg Pin- 
daros, egész életének e hű kísérője, érdeklik. — Boeokh-öt a históriai 
felfogás jellemzi. A szövegkritika kevés neki; e helyett a magasabb kri
tika problémáival szeret foglalkozni. Pindarosának nem a szövege becses, 
hanem commentárja, s ebben különösen a metrikai rész és a költemé
nyek compositiójának és historikumának kérdése. Második és harmadik 
nagy műve, a Staatshaushaltung és a Corpus Inscriptionum Grocarum 
szintén a régiek története és kulturája iránt való érdekeltségét és e téren 
való magas álláspontját bizonyítják, de igazi philologiai abribiáról is 
tanúskodnak. — Korszakos alkotás volt a philologia disciplináinak osz
tályozása is, melyet Wolf és Hermann inkább külső, alaki eljárásával 
szemben a tartalom és anyag szempontjából ejtett meg.

E két nagy ember iskoláin is megismerszik a mesterektől inaugu- 
rált bifurcatio, s messze le egészen a mi korunkig megvan a philolo- 
gusoknak két főjellemvonás szerint való megoszlása: a grammatikai
kritikai irány, a reális irány.

Hermann közvetlen tanítványain még legjobban látszik meg taní- 
tójok hatása. Első sorban Lobeoket kell megemlítenünk, kit nagy olva
sottsága és finom nyelvérzéke alkalmassá tett, hogy a nyelvi aprólékos
ságok ezernyi sokaságából biztos szabályokat állapítson meg, — és az 
élesen itélő, geniális Beisiget, a jelentéstannak tudományos megalapító
ját. Lobeck mellett Kőnigsbergában Hermann egy másik tanítványa 
működött, Lehrs, ki a görög epos történetének, úgyszintén a görög 
grammatikának terén sok maradandót alkotott, bár nem tagadható, 
hogy Aristarohusról szóló művének sok a methodikus fogyatkozása és 
Horatiussal szemben felállított subjectiv kritikájának nem egy gyengéje 
van. Lehrs és Lobeck hatásáról tanúskodik a köröttök alakult konigs• 
bergi iskola, melynek tagjai három irányban működtek : 1. kutatták a
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görög grammatikusok munkáit az alexandrinusoktól le a byzantin korig,
2. vizsgálat tárgyává tették az epikus költészet alaki és szerkezetbeli 
sajátságait Homerostól Nonnosig (Kammer, Flach, Ludwich) és 3. fog
lalkoztak a görög nép vallási nézeteinek rendszerbe foglalásával.

Hermann tanítványai a mestertől kapott ihletet viszik aztán 
tovább, a nagy németlakta föld legkülönfélébb részeibe, módszerükkel 
mindenütt hódítva, s szélesebb körben a liumanistikus iskoláztatásnak 
is újabb impulsust adva. Bajorországra nézve megtette ezt a prteceptor 
Bavariae, Thiersch, megteremtője az Acta philologorum Monacensium- 
nak és a németországi philologusok 1837 óta évenkint tartatni szokott 
gyűléseinek. Neki köszönik mindenöket Doederlein, a synonymika írója 
és Dissen, a görög költők műveinek e philosophikus szemlélője és tag- 
lalója. — Boroszlóban tanárkodott Hermann egy másik tanítványa 
Passow, kinek először volt tiszta fogalma a lexikographia igaz feladatá
ról, megszüntetvén azt az akkoráig táplált balvéleményt, mintha a szótár 
a tudósnak nem volna egyebe, mint a sánta embernek a mankó. Első 
kritikai szótárán kívül még azt a fontos dolgot jegyezhetjük fel róla, 
hogy az Ő ösztönzéseire indult meg a máig is fenálló és életerős folyó
irat, a Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. — Utolsónak Her
mann tanítványai közöl, de nem legkisebbnek hagytuk Meinekét, ezt a  
sokoldalú philologust, kinek a görög vígjátékra vonatkozó munkássága 
mindenha maradandó leszen. — Ámde ki járhatna végire a Hermann 
iskolájabeli közeli és távoli rokonságnak, melynek nem egy tagja a maga 
kisebb körében úttörő volt ? Mennyit hatott és írt Kühner, a gramma
tikus, Ahrens a dialektologus. Leutsch, szerkesztője és lelke a Philolo> 
gusnak, Bernhardy, az irodalomtörténet írója, és még sok más, kiknek 
érdemeit a specziális kutatások megszámlálhatatlan ösvényein szoktuk 
csak igazán méltányolni ? !

Ámde időközben a philologiai módszer utat tört magának a mo
dern nyelvek és irodalmak históriai felkutatásában is. A Grinum test
vérek voltak az elsők, kik a classica és germán philologia kapcsolatát 
történelmi-nyelvtani munkáikban szorosabbra fűzték, de első igaz 
megtestesítője e kapcsolatnak Lachmann volt. A kritikára irányzott 
módszerének, melyet a görög, latin és német irodalom termékeire 
egyenlő sikerrel alkalmazott, első fényes tanúbizonyságát az új-testa- 
mentom kiadásában adta. Eljárásának elvi jelentőségű sarktételei a 
következők: A régi Írásművek reconstructiójában két dolgot kell végez
nünk. Először is az író személyét és életét kell vizsgálat tárgyává 
tennünk. Másodszor munkája eredeti alakját kell visszaállítanunk, s e 
czélból kritikailag megvizsgálnunk azon viszonyokat, melyek közt az 
írásmű keletkezett. E második feladat első része teszi tehát a kritikát, a 
második az interpretatiót. A kritikai eljárásnak ismét három fokozata
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van: a hagyomány megállapítása, recensere; a rontott helyek megjaví
tása, emendare; és a mŰ eredetének felderítése, originem detet/ere. A recen- 
siót az interpretatio nélkül kell megejteni, a többi karöltve jár vele, 
mert mind az emendatio (=  conjeotnrális kritika), mind pedig az írásmű 
eredetének vizsgálata (=  magasabb kritika) feltételezi, hogy az egész 
mű tartalmát behatóan ismerjük.

E kritikai alapelveknek leghívebb tüköré a Lachmann-féle Lucre- 
tius-kiadás. Még nálánál is fontosabbak azonban Lachmannak az Ilias 
szerkezetére vonatkozó kutatásai, melyekben a Nibelungénekről fel
állított elméletét értékesíti, s iparkodik kimutatni, hogy az Uias 18 
különböző költő műve, kiknek egyes darabjai a költemény mai formájá
ban is még feltalálhatók.

A homerosi költemények eredetére és szerkezetére vonatkozó ezen 
újabbi kutatások azután, — nem is tekintve Hauptra és ennek össze
hasonlító irodalmi vizsgálódásaira való elhatározó befolyásukat — las
san előkészítették a talajt az úgynevezett homerosi középpártnak, mely, 
élén Grote-val, a szigorú unitáriusoknak és a daltheoria híveinek elmé
letei közt foglalva állást, azt vallja, hogy egy ősi Ilias és egy ősi Odyssea, 
mint egységes művek, igenis léteztek, s ezekhez mint középpontokhoz 
fűződtek azután más költőknek ugyanazon tárgyakra vonatkoz6 dalai, 
míg együttesen mai alakjokat öltötték.

De Hermann nagy alkotása, a grammatikai és kritikai módszer 
alapvetése, még nem találta meg útját a philologia minden egyes ágá
ban. Különösen a római irodalom várta még e módszernek a maga spe- 
cziális igényeihez való alkalmazását, — mert hisz eddigelé a görög iro
dalmat tekintette mindenki fődolognak, s Hermann nyomdokait követve, 
csak amúgy mellékesen fordúltak a rómaiakhoz. De Hermann módsze
rének taníthatósága sem vált közmeggyőződéssé, s a philologiai metko- 
dus közlésének titkát a mesteren kívül nem értette még senki sem.

E feladatok megoldása várakozott Ritschlre, Wolf, Boeckh és Her
mann mellett, e század legnagyobb philologusára, s minden idők leg
kitűnőbb tanárára.

Mielőtt irodalmi működésére térnénk, hallgassuk meg egyik tanít
ványának szavát, mint nyilatkozik mestere egyetemi előadásairól:

•Előadásának eredetisége rendkívüli hatást keltett. Nem símán és 
egyenletesen folyt tovább, elfedve a szellemi munkát, hanem a gondol
kodásnak amaz operáczióját, melynek a beszéd csak eredménye volt, a 
hallgatókkal mintegy újra elvégeztette. A pillanat közvetlen sugallatától 
vezetve, a tárgyba teljesen elmerülve, csak arra törekedett Ritschl, hogy 
a tárgynak teljesen megfelelő, legprfecisebb, legjellemzőbb, szóval a leg
találóbb kifejezést meglelje, s ha rögtön keze ügyébe nem akadt, fel
kereste, és mindig meg is találta. — így. lön Ritschl erő, frisseség és
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pla8ticitás dolgában mestere, nemcsak a német, hanem a latin szólás
nak is. Mert a latin nyelvet is nem úgy beszélte, mint az eltanult és 
classicus minták nyomán gondosan utánzott nyelvet szoktuk, hanem a 
nyelv eszközein souverain hatalommal uralkodva egy egészen sajátságos 
stílust teremtett magának, mely szellemi egyéniségével teljes összhang
zásban volt. S mindezt elmondotta mindenkit elragadó lángoló tárgy
szeretettel ; minden szavát áthatotta és élesztette a tudományos m un
kának ama benső öröme, mely legközönyösebb és legrestebb hallgatóját 
is végre felvillanyozta. Gondolatainak leghathatósabb kifejezésére Ritschl 
egy eszközzel rendelkezett, melyet később tudatosan alkalmazott és elő
adása egyik legjellemzőbb sajátságává fejlesztett. A kutatások ered
ményeit ugyanis nem jelölte meg már előre, hanem biztos kézzel lépésről 
lépésre vezette a czél felé hallgatóit, kik feszült figyelemmel látták azt 
mind közeleb és közelebb jönni. És ha végre a legyőzhetetlen logikával 
előkészített facitra került a sor, akkor is meglepte az embert a végső 
következtetés finomsága és szabatossága, még ha szerencsésen meg
sejtettük is már a félig eltakart végeredményt. Ily módon fokozott ön- 
munkásságra szorította hallgatóit, s ily módon valósította meg ama 
viszonosságot tanár és tanuló közt, mely minden akadémiai munkásság
nak legmagasabb feladata.

«De a mily élvezetesek voltak is ezen előadások, s bármely üdvös 
lendületet és biztos útmutatást adtak is az önmunkásságnak: Ritschl 
valódi egyetemi munkásságának súlypontja a tanuló ifjúság közvetlen 
betanítására esett, úgy, a mint Ő a bonni seminariumban és Lipcsében, a 
philologiai societásban gyakorolta. A szó igaz értelmében betanítás volt 
az, melyben részesült, a ki szerencsés volt ezen szűkebb körökbe bejut
hatni ; nem külső idomítás volt ez, nem egypár hasznos tanács, hanem 
belülről meginduló módszeres kiképzés, mely az egész embert meg
ragadta és teljes életére véglegesen kiformálta. A fegyelmezés azon 
indult meg, hogy mindenkinek saját elégtelenségét be kellett látnia, s 
mindenkinek őszintén meg kellett győződnie, hogy a tudományban sem
mit sem lehet futtában elérni, hogy az istenek a sikert verejtékkel sze
reztetik meg, s hogy a becsületes munkát a legkisebb dolgokon kell kez
denünk, mert a tudományban semmi se kicsiny, — és mert a látszólag 
kicsiny dolgok, kevésre becsülve, a nagyokat is veszélyeztetik. S a ki 
aztán hozzáfogott a munkához, azt irgalom nélkül kényszerítette, hogy 
szemébe nézzen minden nehézségnek, mindegyikkel megmérkőzzék és 
annyit legalább is tanuljon meg, hogy legyőzése mennyiben sikerült 
neki avagy nem. Kopott fordulatokkal vagy tekintélyre való kényelmes 
hivatkozással senkinek sem volt szabad beérnie, — mindent a maga ke
zével kellett végezni és a maga eszével megvizsgálni, míg vagy teljesen, 
vagy lehetőleg világos volt minden. Mindenki, ki igazán átadta magát
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Ritschl iskolájának és az első kezdet után nem vonta ki magát belőle, 
megtanult a maga lábán megállani, és készen volt azt a munkát, melybe 
fogott, szabad önmunkássággal elvégezni. És itt fejtette ki Ritschl leg
nagyobb tanítói művészetét, mert eddig senki se érte utói ő t: abban a 
mesteri képességben, melylyel egyeseknek gyakran még szunnyadó 
tehetségeit felfedezte, nagyra növesztette, a nekik való feladatokat 
kitalálta, úgy hogy természetes képességeiket még fokozta is, és leg
magasabb tökéletességökig kiművelte.»

Két főirányban halad Ritschl irodalmi működése: az egyiknek 
végén áll az eddig meglehetős mostoha 6orsban részesült római komé
dia és Plautus, melynek kritikai fundamentumát Ritschl rakta le örök 
időkre, nemcsak a mailandi palimpsestos értékesítése, hanem a conjec- 
túrákra szóló számos corruptelák helyreütése és a szövegkritikával szo
ros kapcsolatban levő plautusi prosodia és metrika megállapítása által. 
Ritschl óta Fleckeisen, Studemund, Bergk, Corssen, Schoell, Brix és 
Lorenz munkálják e talajt. A második korszakos munkássága Ritschl- 
nek a latin nyelv történetére vonatkozik, kapcsolatban a római feliratok 
módszeres feldolgozásával. Tovább vitték e kutatásait Brambach, 
Schmjtz, Bücheler és mások.

Hogy mily nagy Ritschl iskolája, arról hozzávetőleges fogalmat 
alkothatunk, ha az Acta societatis philologae Lipsiensis hat kötetét meg
tekintjük, vagy ha előveszszük a Symbola philologorum Bonnensium in 
honorem Friderici Ritschelii czímű gyűjteményes munkát. Itt találjuk 
Ritschl-en kívül Keil-t, a római grammatikusok kiadóját, Vahlen-t, a 
kiváló aristotelikust, Kvicala-t (Sophokles, Euripides, Vergilius), Ber- 
nays-t (görög philosophusok), Stein-t (Herodotos), Riese-t (Anthologia), 
Thilo-t és Hagen-t (Servius), Keller-t és Holder-t (Horatius), Reiffer- 
scheid-ot (Suetonius és egyházatyák) stb.

Nem szorosan a Ritschl iskolájához tartoznak, de tőle mégis függ
nek Orelli, Cicero kritikai apparatusának alapvetője; a két Dindorf, kik 
a régi irodalomnak majd mindegyik képviselőjét kiadták, és pedig Vil
mos a költészet, Lajos a prózai irodalom terén; Nauck, a görög tra
gikusok és Homeros ez éles, de sokszor erőszakos kritikusa, és Bergk, 
kinek szerencsés combinativ tehetsége nagy hasznára vált a szövegkriti
kának, ha nem is épen mindig a kézirati hagyomány értékesítésének 
alapján. Ad absurdum vitte a conjiciálást Hartung, kiről tréfásan azt 
szokták mondani, hogy 100 conjecturája közöl legalább is 99 nem szo
kott sikerülni.

Elérkeztünk a kizárólagos szövegkritika hivőihez, kik mind a leg
újabb kor philologusai. Hermann és Ritschl iskoláihoz tartoznak még 
ezek is, de fájdalom, nagy előzőiknek universális felfogása nélkül és az 
epigonok számos fogyatkozásaival. Nagy érdemök van kétségtelenül az

45'

Digitized by



6 9 2 FINÁCZY EBNŐ.

egyes irók szövegének végleges recensiójában, a kézirati hagyomány te l
jes összehordásában; de e munkájok mellett ritkán van érzékök, a philo- 
logiában rejlő műveltségi elemeket és a tudomány nevelő feladatait 
méltányolni. Hézagos maradna rövid elmefuttatásunk, ha legalább név- 
s'zerint nem sorolnók fel azon kiválóbbakat, kik a magok szűk körében 
maradandót alkottak. A homerosi költészet terén elég említenünk L a  
Roche ot, a codex Yenetus A. hivatott méltánylóját és az ó-kori homerosi 
szövegkritika történetíróját, azután Homeros nyelvezetének szellemea 
megfigyelőjét Classen-t, — a többi epicusra nézve a cyklikus-töredékek 
gyűjtőjét Kinkéi t, a Hesiodos-kutatókat Köchly-t, Flach ot és Bzach-ot, 
Apollonius kiadóját Merkelt, és Nikandros meg Kallimachos kiadóját 
Schneider Ottót. A bukolikusokat feldolgozták Ziegler és Fritzsche; 
Pindaros kritikája és metrikája sokat köszön Tycho Momms ennek és 
Christ Vilmosnak. Aeschylus codex Laurentianusát juttatták érvényre 
Merkel és Kirchhoff, s az utóbbinak Euripides-kiadásában foglalt állás
pontjára helyezkedik Willamowitz-Moellendorf. A görög szónokokra 
nézve említsük meg Westermannt, a görög szónoklat történetének jeles 
íróját, utána Demosthenes kiadóit Voemel-t és Rehdantz-ot, a többi 
attikai szónokokra nézve Scheibét, Frankét, de különösen Blass-ot, ki a 
görög szónoklat fejlődésének minden egyes mozzanatáról oly hű képet 
adott. A görög rhetorika munkálásában kiválnak Walz és Spengel, a  
görög philosophia történetére nézve elsők Brandis és Zeller. Aristote- 
likusok: Trendelenburg, Biese, Schwegler, Prantl, Waitz, és Bonitz, 
platonikusok: Hermann Frigyes és Schleiermacher után Susemihl, 
Schanz, Ueberweg, Scharschmidt és Bonitz. A görög történetírás töre
dékeit egybegyŰjté Müller Károly, Thukydides körül Bekker Immánuel 
és Poppo után kivált Classen, — Herodotos körül Dahlmann és Kirch
hoff Adolf, Xenophon körül Schenkl, — Polybius körül Hultsch fára
doztak sikerrel. A későbbi görög prózaírókat adták ki Hercher és Hert- 
lein, a görög regényt tette kutatás tárgyává Bohde. A keresztény görög 
hymnologiára nézve megemlíthetjük Christ Vilmost, az új-görög nép* 
költészetre vonatkozólag Passowot és Wagnert.

A mit a római költészet terén Lachmann, Haupt, Ritschl és tanít
ványai tettek, azt fenebb érintettük. A legújabb kornak tudósai közül, 
kik e téren kiválót alkottak, nevezzük meg csak a következőket: A min
dig harczra kész Mueller Lucián, kinek metrikai munkája, a mily önálló 
és alapos észre vall, oly kevéssé egyeztethető össze az irodalmi tisztes- 
sógtudás szabályaival. A latin költők kiadásai közöl a Baehrenséi érde
melnek figyelmet, ki sok új kézirati forrást kutatott fel; Umpfenbach 
és Dziatzko Terentius körül, Wagner és Ladewig Vergilius körül, Mer
kel Ovidius körül buzgólkodtak. A mi Horatiust illeti, a kitűnő szak
emberek egész sorával találkozunk, kik e költőre fordították erejök javát.
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Három csoportra oszlanak ezek a Horatianusok: szigorú conservativek, 
élőkön Keller és Holder, mérsékelten szabadelvűek, Meineke, Haupt és 
Müller vezérlete alatt, és radioalisok Lehrs, Bibbeok és Linké nyomain 
haladva. A latin prózairodalom terén végre Halm, Hartel, Reifferscheid, 
Zangemeister, Mommsen, Eyssenhardt, Jordán, Dietsoh, Weissenborn, 
Nipperdey és Draeger, — a latin lexicographia terén Georges a leg
kiválóbbak.

De nem hagyhatjuk el ezt az utat, míg a grammatikai-kritikai 
irálynak egy újabb és igen fontos jelenségéről nem szóllottunk. A jelen 
század elejétől ugyanis új kincses-bányája nyílt meg a philologiának: 
az összehasonlító nyelvészet. Megjelenését az egészen új tudománynak, 
vagyis inkább módszernek, idegenkedéssel, sőt megvetéssel fogadták 
igen sokan a legelsők közöl is, sőt jellemző dolog, hogy még Ritschl is 
élte fogytáig bizonyos tartózkodással élt vele és eredményeivel. Pedig 
ha valaminek, úgy ezen tudománynak van még nagy jövője és terméke
nyítő hatása minden grammatikára, s így a görögre meg latinra is. 
A görögre először alkalmazta nagyobb szabásban Benfey, kinek az volt 
a terve, hogy az egész görög grammatika épületét főleg a hangtanra 
való tekintetből fogja felépíteni. Munkájának csak a legelejével készült el. 
Ép oly kevéssé oldotta meg a feladatot Leó Meyer, de még Curtius sem, 
a történeti álláspontnak e kiváló bajvívója. Mindamellett ,Studien zűr 
griechischen und lateinischen Grammatik* czímű vállalata, melynek 
dolgozói rajta kívül Brngman, Leskien, Windisch, Deffner és mások — 
egy egész seregét oldotta meg a görög és latin grammatikába vágó spe
ciális kérdéseknek, három főmunkája pedig, a Schulgrammatik, az Ety- 
mologie és a Verbum, az összehasonlító nyelvtudomány értékesítésének 
tekintélyes tanújelei. A nyelv psychologiájával, mint bölcsészeti problé
mával, foglalkozott Steinthal, a nyelv philosophiai és históriai megfigye
lését egyesíteni iparkodott Westphal «Philosophisch*hÍ8torische Gram
matik dér deutschen Sprache* czímŰ munkájában, mely azonban, 
jelentőségre nézve, hozzá ee fogható Westphal metrikai és rhythmikai 
kutatásaihoz. A hangtan terén Curtius mellett különösen Schleichert 
kell megemlítenünk, az ő • hangtörvényei»-vei, továbbá az olasz Ascolit, 
Merkel, Brücke és Czermák hangphysiologiai kutatásainak tudós érvé
nyesítőjét, — végre a junggrammatikusokat, kik Steinthal, Leskien és 
Scherer alapján a hangmódosulásoknak, nevezetesen az analógiáknak 
psychologiai okait vizsgálják és bennök mindig visszatérő törvényszerű
séget találnak. Heves ellenzőik különösen a fiatalabb Benfey-féle isko
lában találhatók (Bezzenberger, Fick). Ha még Delbrück-ot, Hübsch- 
mann-t, Jolly-t, Schuchardt-ot, Merguet-t, Vaniceket említjük, a 
legnevezetesebb idevágó jelenségekről beszámoltunk.

És most tartsunk szemlét ama másik, nem csekélyebb jelentőségű
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iskolán, melynek nagymestere és megalapítója Boeckh volt. Ez iskola 
látköre és alapja kétségkívül szélesebb az imént vázolténál: míg a kri
tikai és grammatikai irány még legmonumentálipabb alkotásaiban is 
túlnyomólag alaki czélzattal bír, és a tartalmat ennek, ha nem is épen 
szolgálatába szegódteti, de csak olybá veszi, mint fontos segédeszközét, 
addig a Boeckh iskolája a tartalmi igazságot és szépséget keresi az alak
ban is, keresi a régiség tárgyi tényezőit, részint ezen tárgyak kedveért, 
részint az ó-korról nyerendő felfogás hűségéért. Míg a kritikai és gram
matikai iskola kedvez a czéhszerűségnek, s műhelyébe laikust nem bocsát 
be, mert mindig attól kell tartania, hogy nem értik meg vagy balúl ma
gyarázzák meg eljárását, addig a reális irányú iskola belevonja a kultúra 
minden tényezőjét, szereti, ha minden oldalról közelednek hozzá, s 
egyedüli törekvése, hogy az emberiség bő szerivel fordíthassa maga javára 
azt a nagy történeti háttért, melyet ez iskola épített fel.

Ha körülnézünk a munkások ezrein, kik az ó-kori élet e minél 
hívebb ismeretére törekedtek, bajos mindjárt tájékoznunk magunkat. De 
legjobb útmutatónk lesz talán, ha disciplinák szerint jellemezzük műkö
désüket. Legdicsőbb vívmánya a reális philologiának e században a régi 
művészet kellő méltánylása, az archaeologia. Mint a philologia egyik 
disciplináját megalapította Müller Otfried, kinek archaeologiai kézikönyvét 
eddig nem múlta felül senki, amennyiben e mű jelöli ki e disciplina 
részeit, a históriait és a systematikait, mely utóbbinak tárgyává teszi a 
tektonikát, a képzőművészet technikáját, alakját és tárgyait. Müller 
Otfried tehát szervezte az archaeologiai szakot.

Más oldalról tekintette az ó-kori művészetet Welcker, ki a Müller 
mtitörténeti felfogásával szemben az aesthesis mértékével mérte az emlé
keket. Egyoldalúlag, nem a philologia szerves részeként, hanem önálló 
tudományként kívánta művelni az archaaologiát Gerhard, kinek nagyon 
sok ugyan a módszeres tévedése, de aki másrészt adatok gyűjtése által 
az u. n. archaeologiai statisztikát megalapítá. Egész életének egyedüli 
czélja az volt, hogy mentői több eddig ismeretlen, régi műemléket rajz
ban, képben és szövegmagyarázatokban terjeszszen. Gerhard élete nagy 
részét Rómában tölté, és itt lelkes apostola volt minden archaeologiai 
mozgalomnak. Központja egy egész művészi és archaeologiai kolóniának, 
melyhez tartoztak a görög sírokra vonatkozó munkájáról híressé lett 
Stackelberg, továbbá Panofka, Bunsen, Kestner, Fea és Thorwaldsen. 
Ezekkel egyetemben alapította meg az Instituto di Corrispondenza 
arckaeologicát,ezt a nevezetes egyesületet, melynek közlönye: a Bulletin, 
csakhamar nemzetközi közvetítője lön az archaeologiai felfedezéseknek. 
E közlöny német munkatársai közül megemlítendők Brunn, a görög stilus 
ez alapos ismertetője, azután Kekulé, Conze, Braun, Henzen, Ibeken, 
Helbig, mind ismeretes nevek az archaeologiával foglalkozók előtt. Kap
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csolatban az Instituto-val szóvá kell tennünk itt annak egyik fiókját, az 
athéni társaságot, mely a német kormány bőkezűségéből, Curtius Ernő 
tevékeny részvétele mellett, ásatta fel 1874-től 1881-ig az olympiai játé
kok színhelyét, és ezáltal az archaeologiának, és szélesebb értelemben a 
philologiának is megbecsülhetetlen szolgálatot tett, részint a régi topö- 
graphiát gazdagítva, részint számos olassicns műemléket napfényre hozva.

De nemcsak Rómában és Athénban, hanem mindenfelé, ahol vala
mikor classicus népek éltek és laktak, megindultak Gerlach példája után 
az archffiologiai közlönyök és alakultak meg az archasologiai társulatok. 
Hogy a sok közül csak néhányat említsünk, a rajnai régiségek felkuta
tását tűzte ki czélúl az Urlichs alapította bonni régiségtani társaság, a 
Svájczban levő római régiségekkel foglalkozik a zürichi egyesület.

Gerlach azonban, minden nagy érdeme mellett, bizonyos tekintet
ben dilettáns volt. Szigorúbbá tette az archaeologia módszerét Jahn Ottó. 
Nagy munkát egyet sem írt, de számos értekezése egytől-egyig minta
szerű a maga nemében, mind alakjánál fogva, mind azon Jahnt legin
kább jellemző vonásuk miatt, hogy szerzőjük valóban a bőviből merít, és 
teljesen uralkodik az összes irodalmi és művészi anyagon, minden hypo- 
thesist kerül, melyek tudvalevőleg művészi dolgokban százával kínál
koznak, és szorosan a tényekhez ragaszkodik. Értekezése, melyben az 
archaeologia legfontosabb feladatairól szól, korszakot alkot. Iskolájából 
kiemeljük Michaelist, Bursian Conrádot, Peterpent és Benndorfot.

Az újabb archseologiai kutatók sorából kiválnak Stark, aki előtanul
mányai és philosophiai műveltségénél fogva, hivatva lett volna a Mueller 
kézikönyvéhez hasonló, mai színvonalon álló archeológiát írni, de csak az 
elméleti systematikával és történeti résszel készült el. Friderichs a görög 
és keleti művészet kapcsolatát kutatta. Overbeck a görög szobrászat törté
netét irta meg, míg Boetticher az Ő tektonikájában tisztán elméleti úton, 
fogalmi alapon törekedett a görög architektonika lényegét felfogni.

Nem lehet mellőznünk a praktikus archseologusokat sem, kik 
ásóval kezükben mutattak rá a föld alá temetett régi emlékekre. Közülök 
legnépszerűbb Schliemann, ki sem túdos, sem művész nem volt, hanem 
autodidakta kereskedő, eltelve a régi görögség lelkesültségétől, és ez 
eszmének hozva meg a legnagyobb anyagi áldozatokat. E szerencsés 
felfedező ásatta fel Tiryns és Mykenae oroszlánykapuit és sírjait, Orcho- 
menos régi alapfalait, és a régi Trója állítólagos színhelyét. Kutatásai a 
prrehistoricus archaeologiának, legalább negatíve, nagy hasznára váltak.

Meg kell emlékeznünk végűi a híres utazókról, Ross-, Prokesch, 
és Fallmerayerről, kik a népszokás megfigyeléséből következtettek vissza
felé, s nagyon sok adatot szolgáltattak a régi görög geographiának is, 
melyet Ritter-féle szellemben dolgoztak fel. Kiepert, a classicus népek 
kartographusa, és az említett Curtius Ernő, Peloponnesos monographusa,
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kinek fáradhatatlan utánjárása tette, hogy táborkari felvételek készültek 
Athénről és Attikáról. Éjszaki Görögország régi földrajzát Bursian, 
Siciliáét Holm és Schubring, Pompei topographiáját Schcene és Nissen, 
Rómáét Urlichs, Preller és Jordán dolgozták fel. Végül nagy hasznára 
váltak a római gyarmatok topograghiájának Mommsen felirati gyűjtemé
nyének magyarázatai.

Az archeeologia művészeti ága a mythologiából nyeri anyagát. 
Nézzük tehát, hogy Heyne, Menzel és Creuzer óta ez a disciplina meny
nyit haladt. A jó philologiának, mint tudománynak, megalakulásával a 
mythologia is elhagyta a meddő symbolikus küzdelmeket, és positiv 
alapra kezdett helyezkedni. Müller Otfriednak görög mythologiája egy 
nagy hibában leledzik ugyan, hogy t. i. az isteneknek csaknem teljes 
kirekesztésével, csakis a herosokra vonatkozó mythosokat tárgyalja, elvi 
jelentőségű érdeme azonban e műnek az, hogy szerzője a mythus fogal
mát először törekszik praecisirozni, hogy a mythosi forrásokat kritikailag 
megvilágítja, és a mythos históriai vonatkozásait és chronologiai határait 
felkutatja, a mythos-magyarázat útját is kijelöli. Egészen má9 irányt kö
vet Welcker GriechischeGötterlehre-ja. E mű az ősmythusokat bonczolja, 
kiindul Zeusből, mint az ős-görög monotheismus képviselőjéből, kinek 
alakja a görög nép képzeletében nem maradhatott egyedül; melléje sora
kozott lassankint számos más isten-alak, melyeknek felfogása az élőnek 
képzelt természet nyilvánulásaiból származik. Ezekből fejlesztette ki a 
görögök erős ethikai egyénisége az anthropomorphismust. Bőven és kime
rítően tárgyalja a helyi mythosokat Gerhard könyve, míg Overbeck 
a mythologiának a művészettel kapcsolatos tárgyait és eszméit ka
rolja fel. Még a Welcker álláspontját követi Preller is, csakhogy Welcker 
felfogása a mythosról inkább vallásos és költői, Gerhardé symbolikus, 
míg a Prelleré sok tekintetben physikai. Űj eszmékkel gazdagítá a görög 
mythologiát az etymologiai fejtegetésekkel karöltve járó összehasonlító 
irány, melynek Kuhn Adalbert a felfedezője, és a mely ma már több 
jeles művelőt számlál.

Végül a reális irány legfontosabb ágát, a történetet és vele kap
csolatos segédtudományokat vegyük szemügyre. A kulturtőrténet széles 
körű felfogásáról tanúskodnak Müller Otfriednak Aegináról, Orchome- 
nosról és a dórokról szóló munkái, de még mindig nem emelkednek ama 
történeti magaslatig, melyről Grote szemlélte a görög népet. Ezen angol 
író hatását Németország sem bírta eltagadni. Nagyszabású történeti 
műve a politikai szempontot hangsúlyozza első sorban, s mint ilyen* 
különösen az athéni demokratia mesteri rajzában egészen új úton halad. 
Egy-két németországi ellenzője nem bírta megakasztani e mű diadalmas 
előrehaladását, mely a legpzembeszökőbb nyomokat Oncken munkájában 
hagyta maga után. Népszerűségre azonban egy sem vetekedhetik a Cur-
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tiuséval, a ki a történetet úgy tekinti, mint a nemzet összes belső és 
külső életének rajzát, s e felfogását mesteri csoportosítással és szem
lélhető előadással párosítja. A görög élet alapos megfigyeléséről tanús
kodik Wachsmnth régiségtana is, meg a Schoemanné, kinek kézikönyvé
nél tán még fontosabb a Meierrel egyetemben kiadott s az attikai peres 
eljárást oly alaposan tárgyaló munka. A magánrégiségek) e vonatkozó 
részletkutatások összegezője Hermann Károly Frigyes volt, a görög 
alkotmány, törvényhozás, törvénykezés, közjog és pénzügy féjlődésére 
nézve pedig a monographikus munkák hosszú sorával találkozunk.

Ha a görög történetre nézve a német nemzet nem szerepel is kor
szakot alkotóan, annál elhatározóbbak a római történetre vonatkozó 
művei. Niebuhr neve annyit jelent itt, mint a hőmérőéi költészet mezején 
a Wolfé. A munka merész álláspontja, mely tudvalevőleg különösen a 
királyok korszakának tárgyalásában éri el tetőpontját, kezdetben sokakat 
elidegenített, míg végre Goethe, Schlegel Vilmos, Savigny, Michelet 
egymás után védelmére keltek s elismerést szereztek neki. Tovább fej
lesztette ez irányt Schwegler, kinek műve a római jogi intézmények köl
csönös vonatkozásainak, ez intézmények fejlődésének és szervezetének 
mély felfogásáról tanúskodik. A második epoohális munkája a római 
történetnek Mommsené. Minden tudós apparatus nélkül jelenik meg e 
könyv, melybe a szerző az egész rengeteg anyaghalmazt beledolgozta.
!Ez eljárást, mely a munkára a művészi termék bélyegét nyomja, kiegé
szíti az élénk szemléletesség, a stílus ereje és ritka jellemzetessége, a 
subjectiv Ítéletnek megdöbbentő energiával nyilatkozó érvényesítése. 
Minden együttvéve a szó szoros értelmében magával ragadja az olvasót, 
ki végre saját magát is cselekvő személynek hiszi. Versenyez e művel a 
Bömisches Staatsrecht, mely nem egyéb, mint a római történetnek tisz
tán államjogi szempontból való megítélése.

Mommsen mellett a római történet és segédtudományai terén 
Ihne, Stahr, Büdinger, Lange, Marquardt, Forbiger ésFriedlánder isme
retes neveivel találkozunk.

íme rövid vonásokban főleg a módszeres és eszmei szempontokat 
kiemelve, vázát adtuk a classica philologia németországi történetének. 
Bármilyen legyen is e kimívelt módszerrel és át nem tekinthető segéd
eszközökkel rendelkező tudománynak sorsa a jövőben, annyit megta
nulhatunk eddigi fejlődéséből is, hogy kijelölte útját nemcsak a szorosan 
vett philologiai, hanem egyáltalán minden történelmi tudományba vágó 
kutatásnak. Lelkiismeretes eljárásra, irodalmi Ítéletre, az anyag rend
szeres feldolgozásának módjára, alaki és tartalmi ízlésre a tudományt a 
philologia tanította meg. Ezt jó lesz megjegyezni azoknak, kiket a Frary- 
nak különben nem veszedelmes tantervei elragadtak.

Dr. F ináczy Ernő.
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