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A B U D A P E S T I  
P H I L O L O G I A I  T Á R S A S Á G  TA G JA I  1 8 8 6 - B A N .

I. T I S Z T E L E T B E L I  T A G O K :
Dr. Büd en e  J ó zsef , egyetemi tanár.
Dr. GEORGES K. E., egyetem i tanár, Gotha.
Dr. H u n f a lv y  P á l ,  a M. Tud. Akadémia főkönyvtárnoka. 
Dr. S c h o t t  V ilm o s , egyetemi tanár, Berlin.
Dr. T é l f y  Iván , egyetemi tanár.
Dr. Torm a Károly , egyetemi tanár.
Dr. VÁM b ér  y Á rm in , egyetemi tanár.

II. A L A P Í T Ó  T A G O K :

N ogáll J á n o s , pergamoni püspök, Nagyvárad, 
t  H orváth  Cy r ill , egyetem i tanár.

III. R E N D E S  É S  R E N D K Í V Ü L I  T A G O K :
A *-gal jelöltek rendkívüli tagok.
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5 A l t m a n n  I m r e ,  Selmeczb. . .

A m b r u s  M ó r ,  Losoncz . . . c 5 1 5 5 5 | • +
A n d r á s s y  J enő , Pozsony... 5 ! -s

.
Dr. A ngyal D áv id 5 5 1 5 . * * 2

Dr. Babics Kálm án . . .  . . . 5
5

5 5 5
1 meg

halt — +
10 Dr. B a l á z s  F é r . ,  N.-Szeben — 5 5 5

kilé
pett ■—  ! —

Dr. Balassa J ó zsef, Szé
kesfehérvár ...................... — —  | 3 5 2

Dr. Ballagi M ó r ............... 5 5 ! 5 5 5 5
* B a lo g h  P é t e r ,  Szombath. — —  i 3 ! 3 3 3 .

Haló J ózsef ............. . . . — — — —  | — 5 2

15 1Dr. Bánóczi Jó z s e f . . .  . . .  
Bar áth  F erencz .... __

5

5
5
5

5

5 5 1 5 5 * 1 *
Jegyzet. A .hol a lakóhely nincsen kitéve, ott Budapest értendő. A vo

nás (—) azt jelenti, hogy az illető tagtárs úr ez évben még nem volt a 
társaság tagja, a pont (.), hogy ez évre a tagsági díjat vagy az oklevél 
árát még nem fizette meg, a + ,  hogy az oklevél diját már a társaság 
újjászervezése előtt megfizette.
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Bossányi Jó zsef , Nyitra-
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c z e b á n y a ............................. ■ 2

35 Dr. Bra ssa i Sá m u el , Ko
lozsvár . . .  . . .  ............. 5 5 5 5 5 2 2

íBreznyik  J ános, Selm ecz-
bánya.................... —. 5 5 5 5 5 5 5 2

1 BUDAVÁRY J ó zsef , X yitra... 5 5 5 5 5 5 H-
Dr. Bv r á n y G er g ely ,S zom

bathely ............. . . . 5 5 5 5 5 5 2
Burián  J á n o s , Losoncz . . . ; — — S 5 2

40 Császár  Á rpád  . . .  . . . — — — — 5 . 2
Dr. CSENGERI JÁNOS s 5 i 5 5 2 . +•
Cse r e i  J ózsef , N .-K anizsa — — — — — • .
Dr. Cse r é p  J ó zsef , Sátor-

alja-Ujhely .................... — 5 5 5 5 5 2
Cserh alm i Samu . . .  . . . 5 5 5 5 5 5 2

45 * Csík i L ajos . . .  ... . . . -i
— 3 1.50 1 '

Digitized by LjOOQ Le



A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG TAGJAI 1886-BAN. 3

'O ű
tS a

A tag neve és lakóhelye c5 S?00 ** 18
82

. é
vi

i  
tag

díj
 

1

k - * *00 **
i t •=' 
# 1

\'l% 
: « ~ Í J

Oklevél
díja

Cso m ár  Ist v á n , M unkács.._ 6 5 5
; +

Dr. C sősz Im r e , N y itra ... — — 5 5 5 . 2
DANIELOVICS K álm ., Ungvár — 5 4.60 .
D ávid  Is t v á n . . ................... — — — — 5 5 2

50 D ó cz i Im r e , Nagy-KŐrös . . . 5 1 5 5 5 5 5 +
D rajkó  Béla . . .  ............. 5 5 5 5 5 5 f
Elisc h k r  J ó zse f , N agy
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2  :

55 l* E rd élyi Pál ............. — — 3 3 3 . .
Dr. ErÖDI Bé l a , Fiume 5 5 5 5 5 . +
* Ex n e r  GyŐzö ............. — — — — 3 3 .
Fá b iá n  Im r e , Kassa . . .  . . . 5 5 5 5 5 5 .
Fa l u d i M ik sa , Sz.-Fehérvár 5 . . . . . .

60 F ar k a s Jó zsef, Kolozsvár 5 5 5 5 5 ; 5 +
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— — 5 5 5 5
5
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155
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|*  L o so n c z i L a jo s  . . . — — — — 3 3
Madarász Guszt ., N.-Kálló 5 5 5 5

meg
halt — — H-
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pett — — — -h
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halt — —
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— 3 3 3 '
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zsony ....  .................... 5 5 i 5 5 5 5 •
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* P ap Sá n d o r __ . . .

—
—

— — 3
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P app M ih á l y , H alas............. — 3 ! 6 6 5 5 .
P á r k á n y i>Gy u l a , Panceova — — | 6 5 5 5 2
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Pet r o v ic h F e r ., Nagyvárad 5 5 ! 5 5 5 5 +
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P olgár  Gyö rg y , Miskolcz — —  [ — — — 5 5 2
Dr. P ozder  K ároly . . .  . . . 5 1 5 5 5 5 5 +
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pett — __ — —
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1
5 5 . . 2

R a n dw eg  M ih á ly , V á c z .. . — 5 5 5 5 5
\
1 2

R áth György ...................... — — — j — — 5 | *
R éc sei A lfonz V ik t o r ,

Sopron ............................... í - - 5 5 1 - ! *
2*5 Dr. R em ényi E d e , Pancsova — — 3 3 j 1 5 i 2

• Ra d n a i R ezső ............. — — ! — . — 3 •
R eitm a nn  F er en cz , Zenta 5 2.50 5 . . +
R em sey  Ist v á n , Kaposvár

1 5 5 5 s 5 . • • +
R éti Fer e n c z , N .-K anizsa j 5 . 1 •

220 R évy F er en c z ..................... : 5 5 5 5 5 5 kilé
pett ! +

Dr. R ie d l  F r ig yes ............. 5 ; 5 5 5 5 . | •
Dr. R in g  Mih á ly  . . .  . . . 5

5
5 5

kilé
pett 1 : —

* R o h r e r  István  ........... . — — — 3 •
Dr. R omán Sá n do r 5

t 1
■ 5 : 5 5 5 * 2

225 Sál am in  L eó , Sopron............ 5 , s 5 l 5 5 . • +
Sam u  Fe r en c z , Győr . . . — 5 : 5 5 5 • 2
Dr. Schack  Bél a , Miskolcz — — — 3 3 *
Sch ill  Salam on  . . .  . . . — s 5 ’ 5 5 5 • 2
Schlott Gy u l a , Epeijes . . . 1 * s 5. 5 5 5 • +  '

23 0 * Sch m ied t  Már to n  . . . — — — — 3 . .
Sc h u b e r  Mátyá s . Rozsnyó — — 3 3 3 5 •
* S e n g e r  JÁNOS ............. ' — — i — 3 3 • .
Dr. S im on J ózsef Sá n d o r ,

Z om b or......................  . . . 1 5 5 5 5 5 . ► -h
Dr. SlMONYI ZsiGMOND .. . 5 5 S 5 . . . -t-

235 Spitkó  La jo s , B.-Bánya . . . — — 5 5 5 . • 2
* St e in e r ^ oma ...................... ; — — — 1.50
Sterba  J á n o s , L akocsa. . . — 5

meg
halt — —  j — — ----

* S t e u e r  J á n o s . . .  . . .  . . . — — s 3 3 ! 3 . .
* Strauch  B éla . . .  ... — — — — 3 . *

240 * STROM P JÓ Z SE F . . .  . . . 1 — — — 3 . • .
* Szabó J. Elek  ............. — — 1— 3

kilé
pett — _

Szabó Ist v á n , K azár... .... 5 5 5 5 5 2
Szabó Szilveszter , Győr... 5 5 5 5 5 5 2
Szalay Gy u l a , Nagy-Kőrös 5  i 5 5 5  1 5 5  i • 2
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2 4 5 1Dr. S z a m o s i  J á n o s , Ko
1 lozsvár . . .  .................... 5 5 5 1 5 | 5 5 +
Dr. S z á s z  K á r o l y  ............... --- . * . . .
S z é k e l y  F e r e n c z , N.-Enyed| 5 5 5 5 5 5 2

*  S z é k e l y  G y ö r g y — — — 1.50: . .
S z é k e ly  I s t v á n , N.-Szeben — 3 —

— 1
— .

250 Székely  Salam o n , Székes-
fehérvár ......................  ....  , 5 5 5 . 5 5 5 2

Dr. S z e m á k  I s t v á n  . . .  . . . — — 1 1 — 1 -T- 5 2

* S z e m  e r e  G y u l a ............... __I __ — — ;i 3 .
S z e r e l e m h e g y i  T i v a d a r — 1 — — 5 * • •
Sze r e n c se  Me n y h é r t ,Eger — .> 5 11 5 1 -s 1 5 +

2551 * Szerényi K á r ., Miskolcz — — — : — 2 . .
Szig ethy  Ist v á n , Sümegh 5 5 5 : 5

meg
halt | — — —

Szilágyi Al b e r t , B,-Bánya — — — ! — . .
Szilágyi Ist v á n , M .-Sziget 5 5 5 5 5 5 * +

1Szilasi Mór . . .  __ . . . 5» i 5 . . * +
260 Dr. Szin ny ei Jó zse f , Ko

lozsvár............ . . .  . . .  —. — — i 5 5 3 . •
Szinyei En d r e , Sárospatak 5 5 1 5 5 5 5 +
Szkunzevics Ko r n é l ,

Beszterczebánya . . .  . . . — — 3 3
1 3

• 2
Dr. Szomrathy Ist v á n ,

Kecskemét........... . ............. 5 5 5 5 ; 5 . +
i Szőke A d o l f , Losoncz . . . 5 5 5 5 5 * +

265 SZUNTER N á n d o r , Arad . . . 5 i 5 5 5 1 5 * +
Dr. TÁRKÁnyi BÉLA, Eger 5 5 5 5

meg
halt +

Dr. Ponori T h ew r e w k  Emil 5 5 5 5 5 5 +
T ib e r  Ágost __ __ . . . 5 5 1 5 5 5 . +
* T ím ár  Iz i d o r .............  . — — — 3 3 .

270 * T ittel Lajos . . .  ___
Dr. Török  A u r é l  ...........
Tóth  Gy ö rg y ....................
T rem m er  Gy u l a , S .-A .-

5 5
i 5

3

5
+
2

U jhely— . . . . .  — ... — — 1 5 5 5 5 1 5 2

T ur csány i D ezső . . .  . . . — — ■ — — .
kilé
pett

■

275 U ng er  Ro m á n , Sz. Gotthárd 
Dr. V áczy J ános

5 5 5 5 i 5 1

1 5
+
2
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V a jd afy  G éza, U ngvár... 5 5 5 5 5
I

+

Dr. V áli B éla  ...................... — 5 • • • * •

Dr. V arga  Bálint  — — — — — 5 5 5 2

280 V ár k o ny i En d r e , Szeged 5 5 5 5 5 5 2

V ass Sá m u el , Nagy-Kőrös 5 5 5 5 5 5 •

VÉGH E n d r e , Kaposvár— 5 5 5 5 5 5 *

* V e r b ir s  A n d o r  ............. — — — — 3 • •

V e r ess  Ig nác z , N.-Szeben 5 5 5 5 5 5
kilé

1

285 V erm es Im r e , Nagy-Szeben  
Dr. V er sén y i Gyö rg y , Kör-

5 5 pett | 2

inöczbánya .............. — — — — — 5 • 1 2

V ir k l e r  En d r e . . ................... 5 5 5 5 5 • ! ■+■

V olf Gy ö r g y ...................... 5 5 5 5 5 5 +

R .V ozáry Gyu la ,Sz.-Németi 5 5 5 5 5 5 +

290 Dr. W agner  L ajo s , Pozsony 
Dr. W a r g h a  Sa m u , Eszter

5 5 5 s 5
i

+

gom ....................................... — 5 5 5 5 5 2

* W eiss  R e z s ő ...................... — — — --- --- 3 *

WIGAND JÁNOS, Pancsova 5 5 5 5 5 • • i *1
* W ir t h  Gy u l a . . ................... — — — '-- 3 3 . 1

: 295 * W olff B éla__ — — — — --- 3 ♦ -

Zanathy  B ó dog , K ő sz e g . . . — — — --- 5 5 2

Zichy A ntal  — — — 5 5 5 5 5 5 +

* ZlMÁNYI JÓZSEF ............. — — — — 3 i-5<
kilé

) • •

, * Zipse r  Jak ab  . . . --- — — — 3 pett

3°° Zsoldos B enő , Sárospatak 5 5 5 5

1 !

! Jegyzet. Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1885. évi
IX_X. füzetében levő utolsó kimutatás szerint volt 1885. végén 262

? rendes és rendkivüli tag, ezen kimutatás szerint van....................... 3°°.__
tehát szaporodás a m. é. kimutatás kelte óta összesen . — 3 ® *
a tényleges létszám pedig jelen kimutatás keltekor, levonva ... 300-ból 
a már korábbi években elhalt (7) és kilépett (21) tagok számát 28-at

összesen ... 272.



IV. ELŐFIZETŐK AZ EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNYRE.

►*0
£ 1

Lakóhely Az előfizető neve
1 1 1 1

r—

Arad... ___ _ Ifj. Klein M ór a kir. fSgymn.
részére .................................... 6 540 540 540 —

Baja ... . . . A zircz-czisterczitu rend társ-
háza ...........................  . . . 6 54° 6 540 —

Baja... . . .  ... Wéber I s t v á n ............................ — — — 6 —

Bécs Gerold et Companie ........... 5-40 540 540 540 —

5 Békés ............ A helv. hitv. gymnasium ... 6 6 6 6 —

Belényes ... A gör. kath. fSgymnasium ... 6 6 6 3 —

Beszterczebánya ... A z  ág. hitv. algymnasium ... 6 6 6 6 —

« _ A kir. fS gym n asiu m ............ — — — 6 —

Bonyhád ...  . . . A z  ág. hitv. algymnasium  ... — — — 6
1 —

1 0 Brassó . . . A róm. kath. fSgymnasium 6 6 6 6 —

« _ _ A z állam i fö reá iisk o la .......... — — — ó —

Budapest__ .. . Csapiár Benedek .................... 6 6 6 6 —
t  ...  ... P feifer Ferdinánd 3  példányra 1 6 . 3 0 l 6<30 1 6 . 3 0 1 6 . 3 0 —
< A tanárképző intézet gyakorló

isk o lá ja .................... ........... — — — 3
I

i5 Budapest . . .  ... II. kér. kir. fSgym nasium ... — — — 6 —
« IV . * róm. kath. fSgymnasium 6 ! 54° 540 540 —
« _ _ A z ág. hitv. fSgymnasium  ... 6 540 54° 540 —
« A helv. hitv. fSgymnasium .. . — — 6 6 —
i A kereskedelmi akadémia 540 6 6 6 —

2 0 a _ A z  I. kér. polg. tanitóképezde — 6 6 •—
« A polgári tanitőnS-képezde. . . — — — 6 —
€ A tud.-és műegyetemi olvasó kör — 6 6 3 —

Csiksomlyő. . .  . . . . A róm. kath. fSgymnasium . . . 6 6 6 6 —
Csurgó........... A helv. hitv. • — 6 6 6 —

25 Debreczen........... Lengyel Z sigm on d ................... 6 6 6 6 —
• A róm. kath. algymnasium_ — 6 6 6 —
• A községi fSreáliskola  ........... — 6 6 6

Déva . . .  . . . A z á llam i fSreáliskola 6 6 6 6
Eger................... A róm. kath. fSgymnasium ... 6 6 6 6

A vonás (—) azt jelenti, hogy az illető ezen évben nem fizetett elő, 
a pont (.), hogy ezen évre m ég nem küldte m eg az előfizetési pénzt.
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fe «Q
Lakóhely Az előfizető neve | l l 1

30 Eperjes........... A z ág. hitv. fögymnasium ...
1

6 6 6 6

7

« _ _ A kir. fögymnasium  ........... 6 5-40 5.40! 5.40 —
Érsekújvár A községi algymnasium ... 5 5 6 6 —
Esztergom.......... A sz.-benedekrendi székház ... 6 6 : 6 1 6 —
Fiume........... A z állam i fögymnasium ... — — 1 — 6

35 Gyünk A helv. hitv. algymnasium ... — 1 _ 1 — 6
j

Györ .......... A sz.-benedekrendi székház... — 6 6 —
Gyor-Sz.-Márton... A pannonhalmi könyvtár ... , 6 6 1 6 6 1 —
Gyulafehérvár. . . A  róm. kath.fögymnasium... — — — 6 1 —
HajdU'Nánás A helv. hitv. algymnasium ... — — — 6 1 —

40 Hajdú-Böszörmény A helv. hitv. gymnasium ... — — — i 6  ̂—
H.M.- Vásárhely... A helv. hitv. fögymnasium ... 6 6 6 1 6 —
Jászberény A községi fögymnasium  ... — — 6 1 6 —
Jászó................... A jászóvári központi könyvtár i — — í 6 —
Kaposvár.......... A z állam i fögymnasium 6 6 6 1 6 —

45 Kassa................... A róm. kath. fögymnasium 6 6 6 í 6 —
• _ _ A z á lla m ifö reá lisk ó la ............ 6 5-40 5.4a 5*4° —

Kecskemét............jA helv. hitv.fögymnasium  ... 570 5 4° 5-40 5-40, —
« ...........  jA róm. kath. fögymnasium ... 6 6 6 6 i

Kalocsa ........... Dr. Haynald Lajos ........... 6 5-40 6 6 —
50 Kézsmárk......... A z ág. hitv. fögymnasium  ... 6 | 6 0 6 —

Kis-Ujszállás . J A helv. hitv. gymnasium ... — . — — 6 —
Kolozsvár.......... 'A helv. hitv. fögymnasium  ... 5.40 5.40 5.40 6 —
! « ........... 1A tanárképző in téze t........... 6 , 6 6 b —

« _ _ Stein János ........................... 1 — • - — 5-40 —
55 Komárom ... A sz.-benedekrendi székház .. ,

1 6 6 6 6 —
Körmöczbánya.._ A z állam i föreális kóla ... \1 6 6 6 6 —
| Kőszeg ........... | A sz.-benedekrendi székház ... — — — 6 6
\ Kun-Félegy liáza A községi algymnasium ... — — — 6 —

: Kun-Sz.-Miklós . . .11 1A helv. hitv. gymnasium — — — 1 6 —
60 Léi’a ........... A róm. kath. gym nasium .. . 6 , 6 t> 6 —

.Liptó-Rózsahegy ... A községi algymnasium........... — — — 6 —
I.öcse ... _ ■A kir. fögymnasium  ........... 6 6 6 6 —

« _ _ _ Seeliger Károly  ................... ' 5.40 5.40 5.40 5.40 —
Losoncz ... A z állam i fögymnasium 6 6 . ö —

65 Lúgos... ... ... A róm. kath. fögymnasium
Magyar- Ovár... A róm. kath. algymnasium ... — — — . 6 —

Mármaros-Sziget... A helv. hitv. fögymnasium — — ( — 6 —

Digitized by LjOOQ Le
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Mármaros-Sziget.. . A  róm. ka th . a lgym nasium _ _ 6
M. - Vásárhely C siki Lajos . ..  ................... — 5-40 5-40 5-40 —

70 • A  helv. h itv . fö g ym n a s iu m  .... I1 6 6 1 6 6 —
Mezőtúr ........... A  helv. h itv. g ym nasium  ... ! 6 6 , 6 5-40 —
Miskolcz............ A  helv. hitv. fö g ym n a s iu m  ...

i 6
6 ! 6 6 —

« __ __ A  róm. kath. a lgym nasium — — | — 6 6
Munkács. . .  ... A z  á lla m i g y m n a s iu m ........... ! 6 6 ! 6 6 —

75 Nagy-Bánya A  róm . ka th . fögym nasium 1 6 6 6 6 —
Nagy■ Becskerek A  községi fö g y m n a s iu m ........... — 5*405.40 540 —
Nagy-Enyed A  helv. h itv  fö g ym n a s iu m '5 -40 6j ; 5*4° 5 40 -
Nagy-Kálló __ A z  á lla m i fö r e á lis k o la ........... — 1 — 6 —
Nagy-Kanizsa . . . A  -polgári is k o la ...................  ,[5-40 5.40 5.40 5 4 ° —

80 « __ A  róm . kath . fö g ym n a s iu m  .... ! 6 — :!5-4° 540 —
Nagy-Károly A  róm . ka th . fögym nasium 6 6 1 6 6 6
Nagy-Kikinda... A  községi gym nasium  ........... — — 5.40 6 —
Nagy-Szombat . . . A  róm . ka th . fö g ym n a s iu m 6 1 .6

6 5 4 ° —
Nagy-Várad . ..  jA  róm. ka th . fö g y m n a s iu m  ... — — , — 540 |

85 « __ . . . I f j .  B erger S á m u e l................... — 1 5.401 5.40 540 j
1

Nyíregyháza . . .  1A z  ág. ev. fö g y m n a s iu m  . . . — i  6
1 6 6 !---

Nyitra . ..  _.J A  róm. kath. fö g y m n a s iu m ... 6 1 6 6 6 !--
Pápa ........... A  helv. h itv .fögym nasium  ... —

1 1 6 ---
« ................... !' Szilágyi J ó z s e f ........................... 5-40 6 6 6 —

90 Pécs A  róm. kath. fö g y m n a s iu m 6 6 ; 5-40 6 —
Podolin ........... A  róm. ka th . a lgym nasium  ... — ! — — 6 1! —
P-Sz.-György ... A  róm. ka th . a lgym nasium — | — 1 —

í 6 !
—

Privigye _.......... A  róm . kath . a lgym nasium  . . . — !  — 1 — —
Rimaszombat . . . A z  egyesü ltpro t. fö g ym n a s iu m 6 6 !  6 1 6 . —

95 Rozsnyó .......... A z  ág. hitv. fö g ym n a s iu m  ... — l ( — 6 —
« __ __ A  róm . k a th . fögym nasium 6 6 • 6 6 1 _

Sárospatak ... Trócsányi B e r ta la n ................... 5 4°  5-40,5.40 5-4°
1

S.-A.- Ujhely ... A  róm. kath. g y m n a s iu m __ 6 I  6 1 6 6
1

Sopron __ B lu m  N ., hirlapelöfizetési iroda — — | — 5-4°
1
1

100 « __ _ T h iering  G yula .................. ... 5-40 5.40 5.40' 5.40 i  _

Selmeczbánya A  k ir . gym n a siu m  . . .  . . . 6
t  6 í 6 6 1

| —
Sepsi-Sz.-György A  helv. hitv. a lgym nasium  ... 6 6 j  6 540 —
Szabadka ... A  községi fö g y m n a s iu m  . . . 6 5-4° 5-40,2.70 —
Szakolcza.......... A  k ir . a lgym nasium  ........... — 1 — t

! 6 —
105 Szamosujvár A  róm. kath. a lgym nasium 6

í 6
1 6

1 11
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Szan>as__ __ A z ág. ev. fögymnasium . . .  __ 5-40 5.40 540 5*40f< —
Szászváros__ A helv. hitv. fögymnasium 6 6 6 1 6 J —
Szatmár. . .  __ A kir. fögymnasium  ............ 6 6 6 6
Szeged ............ J A Somogyi-könyvtár __  . . . — — 540 5.40

n o « __ _ A fSgymnasiumi Önképző-kor — 6 6 6 —
Szék.-Kereszt úr . . . A z unitárius gymnasium 6 6 6 6 —

.Sz/yfc.- Udvarhely Szakács Mózes ................... . 6 6 6 6 —
« _ A z á Hajni főreáliskola  . . .  __ — — — 6 —

Székesfehérvár■__ _ A róm. kath . fögymnasium — — 6 —

115 Szentes __ A városipolg. fiúiskola...  . . . 6 6 6 6 —
Szolnok .............. A községi gymfiasiufn............ 6 • - . —
Szombathely........... J A róm. kath. fögymnasium ... 6 6 *6 6 —
7<itó __ __ A róm. kath. algymnasium — — — 6 6
Tem esvár__ __jA z állam i főreáliskola  . . .  __ 5*4° 6 ' 6 6 —

120 Torda __ Varga Dénes... ..................... 6 6 6 6 —
Trsztena . . .  . . . A kir. algymnasium  ............ — — — 6 —
Ujindék__ __ Franki István  ..................... — 6 . 6 —
Ungvár __ __jA kir. fögymnasium  __ __ — — — 6 —
Vácz A róm. kath. fögymnasium — — — 6 —

125 i í? | A róm. kath. fögym nasium __ — 6 6 6 —
Zenta .............. A községi algymnasium 54° 6 6 5 4 ° —
Zilah. . .  . . .  __ A helv. hitv. fögymnasium  . . . — 6 6 6 —
Zircz .... __ A z apátsági könyvtár__ ... 6 5-40 6 5 4 ° —
Zombor ___ ___ A z állam i fögymnasium 6 5 6 6 —

*3° Zsolttá . . .  .... A kir. algymnasium  . . — 6 6 6 6 — ;

Jegyzet. Az előfizetők száma a múlt évihez képest 37-el szaporodott.

Kelt Budapesten, 1886. november 29-én.

Kimutatta:

Cserhalmi Samu
a budaptttí pküalogiai ta r ta tig  p én ztá m M a .



A  FRA-NKLIN-TÁRSUIjAT  kiadásában Budapesten m egjelent 
és m inden könyvkereskedésben kap h ató:

Bisonfy Ferencz. Angol-magyar és magyar-angol ssótár.
I. kötet: Angol-magyar rÓRz 2 frt. Félbőrkötésben 2 frt 80 kr.

II. kötet: Magyar-angol rész 2 frt. Félbőrkötésben 2 frt 80 kr.
— Angol és magyar bessélgetések késikönyve. Fűzve 1 frt 20 kr.

Vászonba kötve 1 frt 60 kr. .
Coursier E.Franosla és magyar bessélgetések és társalgás késikönyve.

Karácby Ign. által. Ötödik kiadás. 1 frt 20 kr. Vászonba kötve 1 frt 60 kr.
Flnály Henrik dr. A latin nyelv ssétára a kútfőkből a legjobb és leg

újabb szótárirodalomra támaszkodva. Fűzve 10 frt. Félbőrkötésben 11  frt.
Oaspey Tamás. Angol társalgási nyelvtan iskolai és magánhasználatra. 

A magyar nyelvhez alkalmazta Ransbotvrgh Zsigmond 2 .frt 80 kr.
Hofer Károly. Pranesia présai olvasmányok. Fftzve____ _______ 1 frt.
Mólé. Teljes franesia-magyar és magyar-franosla ssétár.

I. kötet: ^Franczia-magyar rósz. Irta Mdrtonffy Frigyes 2 frt. .
II. kötet: Magyar-franczia rész. Irta Babos Kálmán , 2 frt
A két kötet egy félbőrkötésben 5 frt.

OllendorJf H. G. Eredeti angol nyelvtan uj tanrende. Átdolgozta Egan 
James. Második kiadás 1 'frt.

Paléosy Lipót. Franosia nyelv- és olvasókönyv. A középiskolák alsó 
osztályai számára. I. rész 1 frt 20 kr. II. rész 1 frt 80 kr.

Ransbonrgh Zsigmond. English reading book. Iskolai és magánhaszná
latra. Magyarázó szavakkal és kérdésekkel 1 frt 60 kr.

— Key to Gaspey's english Conversatlons«Oram mar. 40 kr.
Sasváry László. Franosia nyelvtan. Elméleti és gyakorlati tankönyv 

iskolai és magánhasználatra. Első folyam, máso lik kiadás 60 kr. Második . 
folyam 90 kr.

Sekwiedland Frigyes. Elméleti s gyakorlati franosia nyelytan, iskolák, 
intézetek számára s magánhasználatra. Harmadik olcsó kikdás 80 kr.

— Franosia nyelvtan iskolák és magántanulók számára négy folyamban.
Egy-egy folyam ára________________________________________ 80 kr.

Somogyi Ede. Olass társalgási nyelvtan iskolai és magánhasználatra. 
A Gaspey-Saner tanmód szerint 2 frt.

Ssépváry G. Olass és magyar bessélgetések késikönyve._____ 70 kr. .
Tkeiss Gyula. Franosia nyelvkönyv. Olvasókönyv, gyakorlókönyv, nyelv

tan, szótár. I. rész 1 frt 40 kr. II. rész 1 frt 80 kr.
— Rendsseres franosia nyelvtan a reáliskolák felsőbb osztályai számára

és magánhasználatra 2 frt 80 kr.
Tipray János. Gyakorlati franosia nyelvtan. Két tanfolyam. Második 

kiadás. Egy-egy tanfolyam ^____________  30 kr. .
Tkibaut M. A. Uj franosla-magyar és magyar*franosia ssebssétár. .

Két kötet '1 frt 40 kr.
A két kötet egy félbőr-kötésben 3 frt.



A  FRANKLIN-TÁRSÜLiAT kiadásában B udapesten m e g je le n t  
és m inden könyvkereskedésben k ap h ató :

Babos Kálmán. Köskassnn magj&ráió ssótár a magyar irodalmi művek
ben, magán- és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóiratokban és tár
salgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak megértésére és 
helyes kiejtésére. Harmadik kiadás. 1 írt 50 kr. Vá szón kötésben 2  frt.

Ballag! Mór. Uj teljes német-magyar és magyar-német ssótár.
I. Német-magyar rész. Ötölik kiadás 7 frt. Félbőr-kötésben 8 frt.

II. Magyar-német rész. Ötödik kiadás 5 frt. Félbőr-kötésben 6 frt.
—  Iskolai és utazási német-magyar és magyar-német ssebssótár.

I. Német-magyar rósz 70 kr.
II. Magyar-német rész 70 kr.
A két kötet egy félbőr-kötésben 2 frt.

— A magyar nyelv teljes scétára. Két kötet 8 frt, a két kötet egy
félbőrkötésben 10  frt.

Farkas Elek. Magyar-német és német-magyar ssebsséktfnyv. V. Ste- 
reotyp-kiadás. Két kötet. Egy-egy kötet 1 frt.
A két kötet egy félbőr-kötésben 3 frt.

Fogarasl János. Magyar-német és német-magyar ssétár. Ötödik javí
tott és bővített kiadás. Két kötet 4 frt.
Félbőrbe kötve egy kötetbeu 5 frt.

Garay. Magyar és német bessélgetések késikönyve. Tizedik kiadás 
1 frt, kötve 1 frt 40 kr.

Mayer J. Lajos. M&ssétár as ttssses vasúti sselgálat ssámára.
I. füzet: Német-magyar rósz 60 kr.

II. fiizet: Magyar-német j ész 60 kr.
A két rész egy vá>zonkötésben 2 frt.

Német-magyar tudományos mttssétár, gymnasiumok és reáliskolák 
számára 2 frt 50 kr.

Tipray János. Magyar-német és német-magyar ssebssétár. Két kötet.
Fűzve egy-egy kötet 50 kr.
A két kötet egy vászonkötésben 1 frt 40 kr.

©ollofli TOorifc. (drammatit bér ungartfd)cn Gprac&e fttv Xeutfdje. 9leu fearbettet oon
sprof. 3°fjanne3 SonaS. ?ld)te Sluflage 2 fi. 40 fr.

Holtzmann Josef. Methodisoher Unterriokt in dér ungarisclien
Sprache. SO kr.

tRofettfttoeig War. 2>oüftánbige ttnleitnng fttv Síeutfdje bie uugarif^e et>ra$e au» ciné
Icidjtfafjlicffc 3lrt, ofyne .íjtífe etneS íe r̂eré, ju evlernen. &ritte Stuflagf, gĉ eftct 40 fr.

6b. X^(0rtHfif|^nifti(4e Orammatil bet tmgarif$cn Gpraá)*. 6icbcnif 
?íupagc 1 fi.

— ÍM W fdiít Se^rgang jur f^neűtn utib leldjtrn (Srlerttuitg bér augariföett ^ r t i^ e .
9tad> &. $ . Síim’# SRetyobe. ©icbmte Sluflagc. Górt. 80 fr.

— £eitfaben jut grünblirijeit (Srlevttttttg bet mtgarif$en ©iebente
íluflage. 60 fr.
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MELETEMATA PLATONICA.

I.

Q u i d  v a l e a n t  e r r o r e s  in t e m p o r u m  r a t i o n e  
a d n a t a l i a  l i b r o r u m  P l a t o n i o o r u m  t e m p ó r a  def i -  
n i e n d a ,  p a u c i s  e x p o n i t u r .

Saepenumero usu venit, ut, quamvis Socrates colloquendi 
partes sustineat, tamen propter errores in temporum ratione 
dialogis intextos earum, quae multo post acciderunt rerum, infe- 
ratur mentio, unde apertum et perspicuum est, eiusmodi dialogos 
non nisi post hoc certum definiturnque tempus confici potuisse. 
Cuius rei exempla maximé insignia afferemus et, quamnam inde 
coniecturam facéré liceat, paucis dicemus.

Ac primum quidem maximé proprius ac peculiaris hoc 
in genere est Menexenus dialógus, quem non esse Platonis 
viri docti ad unum omnes consentiunt*); nőm etsi apud Ari* 
stotelem aliquid a Socrate dictum legitur, quod idein in Mene- 
xeno Platonico ad verbum expressum invenitur,2) tamen inde 
coniicere non licet, Aristotelem hunc dialogum Platóni tribuisse, 
praesertim si consideramus, a Diogene Laertio (Libr. III. 124.), 
teste locupletissimo, non Platonem, séd Glauconem, Platonis

Hunc dialogum Platoni abiudicanduin esse putant Schleierrua- 
chenis, Astius, Goettingius, E. Zellenis, iPlat. Stmlien p. 144—150.), Stein- 
hardtius (Plat. Werke VI. p. .UH)—380), Joannes Gutscherus (Programm des 
k. k. Gymnasiums in Marburg, 1KI54, p. :í—54).

8) Cf. Menex. p. á35 D : t i fttv yá(> Atot 11 &//vaiot*; ív  Ihhm ovvtjoiotc  
tv l íy n v  tf lh).onovvrtoiovc ív  lA&yvaioic, ayuttox uv q//ro^oc fiíoi rov nuoovrog. 
Hnc referenda sunt Aristotelis verba Bhtt. III. i. 14. p. 14, 15. B. :{().: 
»o yi:o ? íy n  Swxoc'ar^ ív  Tvt 'Kntrutfiv), otí ov /a/fTtovli^^vníorc, ív

*A&tjVatoti ímuvbTv, ív  AtixtAtuiiovioi*.*

Philologiai Krriöny. X. 10. 5 0
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858 GUSTAVU8 KASSAI.

fratrem hunc dialogum composuisse memoriae proditum esse. Si 
autem statuimus, ab Aristotele hoc loco pro Platone Socratem com- 
memorari, — fit enim interdum, ut Aristoteles pro Platone Socra
tem proferre soleat, ut in Ethica Nicómachea; quae si ita sunt, Ince 
clarius apparet, ab Aristotele Socratem non germanum, séd Platonis 
ingenio expressum intelligi — haud dubia rés est, quin eum ita 
scribere oportuerit: «Plato in Menexeno Socratem hoc dicentem fa- 
cit.» Praeterea Menexeni et forma, qua dialógus inclnsns est, et ora- 
tione commovemur, ut eum Platoni omnino abiudicanduin esse cen- 
seamus; huc accedit, quod ipso illő in temporum ratione erroris 
genere, quo rés decennio post Socratis mortem gestae enarrantur, 
nihil dici aut existimari potest absurdins et alienius ab aliis delecta- 
tionem vehementioremque omatum afférén tibus, qui apud Platonem 
disperse inveniuntur in temporum ratione erroribus. Neque verő ad 
Platonis philosophiam hic dialógus ullum adfert m om entum ; 
immo verő quidquid ibi de arte rhetorica profértur, id omne non 
nisi locis ex aliis dialogis allatis potest explanari, cum in Menexeno 
nihil prorsus invenias, quod ad alios Platonis libros explicandos 
quidquam proficere videatur.

In dialogo igitur, quem com memoravimus, Socrates orationem 
funebrem (Xóyoq éniráipioq) habét eam ob causam, ut ostendat, 
non esse difficile Athenienses apud Athenienses laudare, multo 
difficilius esse, si eos Lacedaemoniis audientibus laudari oporteat 
Cuius rei Socrates illustre statim affért exemplum, cum docet, quam 
rationem ineundam esse putet in panegyrico, oratione illa seve- 
rioribus legibus astricta, et in hac solemni laudatione, per ridi- 
culum detorta, repetit rés gestas usque ad pacem Antalcideam, quam 
anno CCCLXXXVII. constitutam esse certissime scimus. Itaque hoc 
loco error in temporis ratione, cui similem vix inveneris, in  eo 
cemitur, quod scriptor dialogi Socratem eas rés narrantem facit, 
quae duodecim annis post eius mortem (a. CCCXCIX.) gestae 
sunt. Hoc autem certum exploratumque est, hunc dialogum ante 
iunctam pacem Antalcideam conscribi non potuisse.

Ab hoc tam inepto tamque absurdo in temporis ratione 
errore diaiunctissimus maximeque diversus est is, quem in Symposio 
invenimus quemque ex ubertate quadam ingenii hilantateque 
profectum esse, una omnes voce profiteantur necesse est: « Kát rzp'o 
to'j, ojansf/ Xéyco, sv vww 3's dta ddixtav dtqtxiafhjfLSv ’jtzo
to’j t1so~j, xoftárrsp ’As/xáósg űzd Aaxeoa tttovUü's. • Ibi enim Aris to

ri



MELETEMATA PLATONICA. 859

phanes notam illám fabulam narrat, ut doceat, hominis figurám 
principiorotundam fuisse, duplicem faciem ceteraque membra dupli- 
cia habentem, séd a deo propter iniustitiam homines dissectos esse. 
Mutui autem amoris causam in eo positam esse, quod utraque 
pars, per se indigens, altéra alterius desiderio teneatur. « Verendum 
nobis est, inquit Aristophanes, ne iterum dissecemur neve imaginis 
ectypae cuiusdam speciem induamus. Propter iniustitiam igitur, 
pergit Aristophanes, a deo dissecti veldissociati sumus, quemadmo- 
dum Arcades a Lacedaemoniis.*

Ad quam dissociationem significandam Plató «niotxí~£tv 
verbo usus est, quod proprie dicitur de civitate in vicanorum 
corpora dissocianda, id quod optimatium sublevandorum causa 
factiun esse certo scimus. Cum enim populi in civitatem coniuncti- 
one concionum habendarum facultas detur, cumque concedatur, 
ut plures principatum obtinere possint: populi in vicanorum 
corpora disiunctione efficitur, ut paucis tantum familiis potestas 
deferatur, quo facto paucorum dominationis fundamenta iaciuntur. 
Et profecto haec dissociatio a Lacedaemoniis Mantineae anno 
CCCLXXXV. facta est, in qua űrbe Arcadum opes in unum collatae 
erant. Has opes Lacedaemonii eo fregerunt, quod incolas Mantineae 
dissiparunt et, űrbe moenibusque eius funditus eversis, per pagos 
dispersos habitare coegerunt. Quam ad rém cum Symposium refera* 
túr, hunc dialogum non ante annum CCCLXXXV., séd posteriore 
tempore confectum esse censeri oportet; nam annis CCCLXXH.— 
LXX. de consociatione ági coeptum est, quam anno CCCLXIX. The- 
barum opibus ad effectum adductam esse constat*). Eiusmodi signifi- 
cationi autem summa et auctoritas et vis non nisi tűm accedit, cum 
ad persuadendum apposite facta est, quo ipso fit, ut Plató hunc librum 
ante annum CCCLXXXV. conficere non potuerit. Veri similius est 
praeterea, confectionem ab anno, quem commemoravimus, propio- 
rem, quam remotiorem esse; nam quo remotiorem eam cogitaremus 
et fingeremus, eo plus deperderet ista locutio de vi et ad animos 
capiendos accommodata et risui movendo apta.

At contra dixerit fortasse quispiam, ut iám profecto contra 
•dictum est: quis praestiterit, verba •xaftáxep'Apxádsq ’jtJ> Aaxs- 
oacnovúüv non esse a lectore quodam huic loco explicandi causa

*) Cf. E. Zelleri «Platons Qastnmhl, Marburg» 1857, p. 104., et 
Xenoph. Hellen. V. 2.
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860 GUSTAVUS KASSAI.

adscripta, itá, ut perdiffícilem sane et lubricam defensionis rationem  
snsciperemus, si ex verbis, quae non nisi explicandi causa a docto 
qnodam homine adiecta esse videntnr,certum quid efficere vellemus. 
Bed herele, quae hac in re contra dicuntur, ea nec argnmentis 
confirmari poBSunt, nec omnino, re satis explorate percepta et eo- 
gnita, ut contra dicantur, ullo pacto fieri potest; nam si haec verba 
*xad<L-eft Aoxáoeq inb Aaxsdacrwvtwv* doctus quidain interpres 
explicandi causa adseripsisset, tűm ei etiam verbum «oiocxt£e:>» in 
*dta<T7tá'j* vei tfr/JCztv* mutandum erat; nam non solum in verbis 
txatiáxEf)' Aoxáóeg íjzo Aaxsoac iovtwv* inest illud facete dictum, 
quod ad rém publicam spectat, verum etiam in superiore verbo 
•detoxcaftyfisv*, quod ad corporis divisionem designandam accom- 
modatum non est.

Ac ne illud quidem negligendum esse videtur, ági hoc loco 
de illa, quam seriptores Atticae comoediae insistere solent ratione, 
quandoquidem in summa rerum diversitate subito de illius tempo
ris hominibus et rebus gestis sermo incidit. Etenim si Atticae eo- 
moediae parabases legimus, causa, cur, cum antiquorum animos 
vehementer moverint, lectoribus nostrae aetatis tam difficile sit eas 
penitus percipere et comprehendere, inde repetenda esse videtur, 
qnod in iis subito homines tűm maximé viventes, vultibus omnibus 
modis variisque in peius fictis atque per ludibrium detortis, in 
scenam producuntur. Quod idem fit hoc loco, ubi lector, nimium 
intentus fabulae legendae, qua ad antiquissima, quae ante mun* 
dum procreatum fuerunt tempóra, relegatur, subito ad rés civiles 
eorum, quos ipse videt dierum, delabitur. Perdifficile sane est ad 
credendum, quae Plató facete significasset, ea a lectore qnodam 
tam praeclare correcta esse. Quae omnia si respiciuntur, nemini 
sane dubium est, quin in Symposio aliquid veri insit; quapropter 
hic dialógus intra tempus, quo Platonis schola iám florebat ac 
vigebat, seriptus esse putandus est.

Haudquaquam tam manifestus est error in temporis ratione, 
quem in Menone Platonico invenimus. Ibi enim Ismenias qnidam. 
Thebanus, subito mágnás opes sibi acquisivisse iisque suam rém 
familiarem auxisse dicitur: «/íowos r̂ vog, coaTtso 6 uOu usfotrri etXjj- 
<fo)A ra UoXoxfHiTO’JS /r^ttara'lauywaq c tyy latos* (verba za Holu- 
xná-o’jqyfur/naTa in proverbii consuetudinem venerunt).*) Qnod ver*

:l Cf. Plat. Menő. p. 90. A.
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MELETEMATA PLATONICA. 861
bum «).auiávzc\*», si contextum orationis spectas, non nisi ad eam 
pecuniam referri potest, quam quis contra leges capit, hoc est ad 
corruptelam. Constat enim Persas, cum Agesilai, quos in Asia fecis- 
8et impetus acerrimi, sibi periculosi esse coepissent, Thebis anno 
CCCXCY. ingentem pecuniam ad eum revocandum insumpsisse. 
■Cumque id temporis efficere non possent, ut Agésilaus in Persia 
perturbaretur, in Graecia populum multitudinemque contra Lace- 
daemonios incitabant, quo factum est, ut Agésilaus revocaretur. In 
iis autem, qui largitionibus movebantur quiqne callida Persarnm 
consilia adiuvabant, erat etiam Ismenias, Thebanus. Quamquam 
quidem Xenophon Hell. III. 5. 1. Timocratis facit mentionom, nihil 
tamen ea re impedimur, quominns, ipsam narrationem secnti, de 
Ismenia cogitemus, praesertim si Ismeniam in iis, qui postea in 
•civitate Thebanorum principeB exstiterunt viris, numerandum esse 
reputamus. Ita illud *(oazsft L vív vswart slfajipatciTa [loXo'/fiÚTOfJs 
y/jrjua-a* quadrat in hoc eventum vel.aptissime. De alia quam qu* 
a Persis facta est largitione sermo esse non potest; nam de tanta 
vi auri argentique agitur, quantam ad Graecos corrumpendos vix 
ulla alia civitas congerere parata esset. Illud igitur tempus, cum íd 
Graecia amplissima Persarum pecunia in communi usu versabatur, 
est annus CCCXCV., quo bellum Corinthiacum geri coeptum est. 
Haud dubie hoc bellum signiűcatur et illud *sdrj<p(o  ̂ ad proxi- 
mnm tempus referri potest. Séd utrum ipsa dialogi confectio ad 
hoc tempus prope accedat, an in posterius tempus incidat, inde non 
conficitur; nihil amplius discimus, quam hoc, dialogum prius litteris 
exarari et in publicam lucem emitti non potuisse.

Cetenim earum rerum, quae ad históriám pertinent ratio, non 
est tam certa ac perspicua in Menone dialogo, quam in Symposio, 
atque id quidem eam ob causam, quod, ut omnia, quae in ipsa 
dialogi dispositione insunt históriáé indicia, ad consensionem 
concentumque vocentur, nullo pacto fieri potest. Etenim Menő, 
qui colloquendi partes sustinet, idem est, cuius apud Xenophontem 
in Anabasi fit mentio. Quidquid ibi legitur, id omne personam ean- 
dem et parem esse haud obscure ostendit; séd hic Menő anno 
CCCXCY. vei postea in societatem sermonis de philosophia venire 
non potuit, cum eum paulo post pugnam illám, quae interitum 
Cyri attnlerat (a. CCCCI.) aoerbissima morte affectum ad eiusque 
memóriám a Xenophonte non ita honorificum epilogum dictum
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862 GUSTAVU8 KASSAI.

esse sciamus.*) Quae cum ita sint, históriáé indicia in tér Be non 
congruere, quis tam aversus a verő non intelligat ? Ita fit, u t d© 
Menone tam certam sententiam expromere non possimus, quam  de 
eo quo Symposium dialógus illustris atque insignis est in tem poris 
ratione errore.

fc-

n .
P l a t o n i s  p h i l o s o p h i a  t e m p o r i s  p r o g r e s s u  

i m m u t a t a  q u i d  p r o f i c i a t u r  ad  o r d i n e m  l i b r o r u m  
e i u s  c e r t i u s  c o n s t i t u e n d u m ,  q u a e r i t u r .

Quaestio de ordine librorum Platonicorum tam multis est tam- 
que variis virorum doctorum inter se dissentientiu m agitata conten- 
tionibus, ut, si quis his temporibus arbitrum se idoneum profitén 
aadeat, vix ullo paeto apud homines earum rerum peritos temeri* 
tatis notam eifugere posse videatur. Quod intuens eam, crnus me 
numquam adhuc poenituit, servabo consuetudinem, ut, quid mihi 
veri simillimum videatur, ita proponam, ut et suum cuique et m ihi 
meum iudicium liberum ac solutum relinquam. Atque in hac, quam 
proposui, quaestione pertractanda, eam sequar rationem, ut, quas 
Platonis de philosophia sententiae tempore progrediente habuerint 
mutationes, aperte ac dilucide, quantum in me érit, exponam et, 
mutationibus his nisus, ordinem nonnullorum Platonis librorum 
certius constituendum suscipiam.

Piatonicae igitur philosophiae, quantum id quidem ex libris 
eius cognosci potest, duabus in rebus mutationem accidisse videmus: 
primum in idearum notione, deinde in doctrina de humani animi 
natura et immortalitate. Ac de idearum quidem notione sententiam 
primariam Plató eam proposuit, ut in rerum sensibus subiectarum 
mutabilitate aliquid stabilé, non mutabile esse diceret, ut idearum 
veram, immutabilem naturam ad ea, quae metaphysice disseruisset 
explicanda, maximé requiri statueret. Qua de re cum Plató argu- 
mentari pergeret, hoc sibi persuasit, ipso illő idearum dxtvr,T<f>, illa 
idearum aeteraa et immutabili natura non múltúm profici nihilque 
omnino effici posse in iis rebus, quae in rerum usu positae essent 
quaeque litterarum studiis continerentur. Ita fit, ut in Sophista 
dialogo mutatio idearum ut concessa sumatur, quandoquidem iis 
motus (xur}ot$), vita tribuitur, ex quo manifestum est, im m utata

*) Cf. Xenoph. An. II. 29.'
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ipsa idearum natura, eiusmodi discrimen fieri, unde clarissime 
appareat, quae in Sopbista dialogo scripta leguntur, ea posteriore 
tempore orta putari oportere, quamquam quaestio illa, num Sophi- 
stes et Fhilebus ad Platonem auctorem referendi sint, nondum est 
dissoluta.1) Quae omnia si considerantur, Sophistae confectio post 
natalia eorum dialogorum tempóra collocanda est, in quibus ideae 
immutabiles apparent, id est post Pbaedri, Pbaedonis, Menonis, 
Symposii, Theaeteti confectionem.

De Pbilebo autem boc cognitum babemus, Bcriptionem eius 
ad extremum vitae Platonis tempus pertinere; nam et in extrema 
eius parte idearum ad numeros relatio aperte commemoratur et 
Aristoteles in extremo Metaphysicorum libro Platonem, facta 
extremo vitae tempore idearum doctrinae mutatione, ideas ad nume
ros retulisse vei numeros pro symbolis adbibuisse idearum narrat.8) 
Quapropter Pbilebus quoque serius, quam dialogi, quos comme- 
moravimus, a pbilosopbo aetate longius progresso litteris mandatus 
esse putari debet, id quod ipsius Aristotelis testimonio certissime 
constat.

Age verő illa videamus, quae in Platonis de animo doctrina 
immutata reperiuntur. Ac primum quidem de animi natura Plató 
(in Pbaedro p. 245 C) baec dicit:«Animus immortalis est, nam notio 
et natura eius — olaia ts xai Xóyoq— in eo cemitur, quod se ipsum 
movet. Quod autem se ipsum movet, id motus princípium est,ideoque 
aetemum, boc est et interitu et ortu caret; nam quidquid oritur, 
id omne a principio nasci debet, ipsum autem princípium ex nulla 
alia re potest nasci, nam princípium omnino non esset, si ipsum 
ex alia re natum esset.» Ab hac, qua modo declarata est animi 
natura defínitione, profíciscitur eaque quasi fundamento nititur 
Plató in animo et corpore et acri iudicio inter se discemendis et 
varia ratione coniungendis; «nam corpus est, quod extrinsecus 
movetur, animus autem, quod intrinsecus ex se ipsum movetur,

*) Cf. Ueberweg, Echtheit dér plat. Schrift. p. 275—276; Schaarschmidt, 
Plat. Schr. p. 277—326. et Kh. Mub. Vol. 18. p. 5.

a) Cf. Schaarschmidt, Plat. Schr., p. 298., H. Seebeck, de doctrina 
idearum qualis est in Pl. Philebo, Hall. 1872., Ueberweg, Grundriss dér 
Gesch. d. Philos. d. Vorchristl. Zeit, p. 81., H. Bonitz, comment. in Metaph. 
Ari stót. p. 540., Ueberweg, Grundriss d. Gesch. d. Philosoph. d. Vorchristl. 
Zeit p. 78 et 79.
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quod omnibus rebus, quae moventur, princípium movendi est- * Ac 
de animi natura in Pbaedro exposita bactenus.

Nunc illud si videmus, in Timaeo (41. A. et sqq.) anim nm  
non baberi, ut in Pbaedro, movendi princípium, séd ex ideis sus- 
pensum et procreatum putari atque eum quidem, antequam summus 
deus opifex ex matéria vago et incerto motu fluctuante mundum 
componeret et ad idearum exemplum conformaret, procreatum : 
hoc in genere inter Timaeum et Phaedrum manifestum intercedere 
discrimen censendum est, und^ Platonis sententiarum mutationem 
factam esse, nemo non intelligit. Séd non solum hoc, quod animus 
ortu caret, differunt inter se Phaedrus et Timaeus, vernm etiam 
alio quodam modo. Etenim, ut est in Pbaedro, totus animus, id est 
omnes eius partes immortales, aeternae sunt, non solum loytanxo^. 
verum etiam íi’juoztoíq et éziftunyT'xíh. In Timaeo autem ftviosedé* 
et é-tiluur/Zixóv mortalia habentur. Hac autem in sententia congruit 
Timaeus cum Phaedro, quod aeternum est, quod se ipsum movet. 
quod autem per alium movetur, id ipsa natura morte deletur. In 
Phaedro igitur ex illa proprietate animi se ipsum movendi coniec- 
tura fit, animum ortu carere et in aeternum permanere, ita quidem. 
ut totus animus, id fest omnes eius partes permaneant. Contraque 
in Timaeo ex eo, quod animus ex ideis pendct, coniicitur, enm tem
pore procreatum temporeque interiturum esse, nisi vis divina quae- 
dam fatali necessitati fínem et modum imponat. Hoc autem ad 
XofítTTtxóv tantum pertinet, reliquas duas partes (ftvuos’dáq et 
s-eftuttyTuóv), ut Timaeus docet, mortalitás consequitur.*) Ex quo 
clarissime intelligitur, immortalitatem, ut in Timaeo docetur, non 
haberi animi naturae propriam ac peculiarem, séd tantum divino 
quodam munere animo obtingere putari. Ita ad immortalitatem 
animi probandam ex Timaeo morálé argumentum duci potest, 
metaphysicum non potest.

Bestat praeterea dialógus, unde Platonem, quae antea de 
animi natura senserat, eorum paulo post mutationem effecisse, 
planissime adpareat. In Phaedro enim (78.B.80. B. imprimisque 79. 
D.) ab hac triplici causa, quod animus in conspectum non cadit. 
quod ei ideas percipiendi data est facultas, quodque, inita cum 
corpore societate, hoc munus ei impositum est, ut corporis imperium

*) Cf. Ueberweg. Grundriss d. Gesch. d. Phil. dér Vorchristl. Zeit 
pag. 82.
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teneat, coniicitur, animum affinitate quadam cum ideis eoniunctum 
esse, qua ex affinitate illud effici statuitur, animum ad divinum 

, quiddam,aeternum, simplexidemqueomnis interitus experB proxime 
accedere.1) Quae quidem animi cum ideis cognatio in Phaedone 
<105. D.) accuratius ita definitur, ut animus ipse non idea quidem 
esse dicatur,8ed cutn certa quadam idea ita copulatum conexumque, 
esse statuatur, ut ab ea separari non possit; hoc enim Platonis 
loco animus et idea vitae eadem inter se coniunguntur ratione, 
quam habét trinus numerus cum idea imparis numeri, ignis cum 
calore, nix cum frigore. Animus igitur vicém ideae vitae sustinet 
eodem pláne modo, quo ignis caloris, nix frigoris vice fungi putatur.

Quibus ex rebus intelligitnr, etiam in Phaedone, si definiti- 
onem illám in Phaedro prolatam spectamus, primariam de animi 
natura sententiam ipso genere immutatam reperiri; nam cum in 
Phaedro animus ipse principium sít, in Phaedone ex certa quadam 
idea aptus suspensusque esse censetur. Quod si addimus, Platonem 
in Sophista dialogo ideis motum, vitám, animum, mentem tribuere; 
si praeterea eum locum, quo nullum omnino inter animum ideas> 
que intercedere discrimen statuitur, cum Phaedonis loco compara- 
mus. quem supra attulimus: unum illud firmissime asseverare 
et contendere possumus, Platonem, commutata de animi natura 
sententia, post demum animum, utpote separatum quoddam őv, 
ab ideis distinxisse. Ex his igitur videre licet, inter Phaedonem et 
Timaeum convenire de illa sententia, animum ex ideis suspensum 
esse, séd non congruere Phaedonem cum Timaeo in illa coniectura, 
immortalitatem in animum non sua natura cadere, séd tantum dei 
voluntate. Namque, ut est in Phaedone, animus societate firma con- 
iunctus est cum idea vitae, qua mors et interitus exclusa sun t; in 
hac coniunctione necessario causa poBita est, cur animus ante 
corpus natum viguisse ac vixisse putandus sit. Animus igitur eo 
ipso, quod cum idea vitae arctissimo coniunctionis vinculo contine- 
tur, non cum alia aliqua idea, cuius naturae mors et interitus 
contraria non sunt, immortalis habetur.8) Hoc si tenemus, illa coniec-

*) Cf. Plat. Phaed. p. 80. B .: *2xóntt örj, fy/j, (3 Ki(irj$, h íx Ttávtwr 
xviv tiQtjfxivütv ráót tjiMV gvftficch’H, tűi jui-v &Hip x k í á&urátu) xai voijxw xcu 
fxovotióf-T xcu áóiakvtu) xa) átt waavtatg xctrá zavzci t/ovri ó t ó 
tat ov hivat xpvyj. (Cf. Trommershausen, ftber d. Wesen d. Seele p. üá—23).

“) Cf. Josephus Steger, d. Plat. Psychologie p. 11., Plat. Phaed. 102. 
D., 105. C., 106. D., Godofroedua Stallbaum ad Plat. Phaedon. p. 40.



I>UIU öli.
Quibus rebus expositis, tríum illorum, de quibus quaeritar, 

dialogorum ordo, nullo negotio hic constitui potest: Phaedrns, 
Timaeus, Phaedo. Timaeus autem quin serius, quam Phaedrns 
litteris consignatus et editus sit, non est, quod dubitemus, praesertim 
hí reputamus, Platonem, cum primo animum totum ex sese aptum 
esse statuisset, non nisi paulatim pedetentimque ad eam potuisse 
progredi sententiam, ut cum ideis arctius coniungenduni
esse existimaret. Phaedonem verő in hac dialogorum serie extre- 
műm locum occupare, eius rei luculentissimum testimonium est, 
quod argumentum, de quo inter Phaedrum et Timaeum convenit, 

in Phaedone pláne omissum est.*)
Praeter hős, quos tractavimus dialogos, etiam de tnbus ns 

mentio est facienda, unde et quam habuerint Platonis de aninu 
immortalitate sententiae temporis progressu mutationem et quo 
ordine hi libri a Platone compositi sint, luculentissime adpare 1 
Qui huc pertinent libri, sunt h i: Menő, Respublica, Politicns* « 
primum quidem hoc animadvertendum esse videtur, immor 1 
argumenta etiam eo valere, ut iis animum ante corpus natum ws8 
ideoque ab omni aetemitate esse doceatur; nam Christiana ínrow 
talitatis notio Platoni propterea ignota erat, quod ipsam Procre* 
tionis notionem ignoraverat. Itemque Plató, ut animum ante C0IT 
natum fuisse concederet, necessario eius cognoscendi íscip ^ 
effectum est, unde, quam arcta necessitudine cohaereat elUB̂  
animo doctrina cum idearum doctrina, maximé repeten um

i.__x__ y ___ X. «/\aítnrn fifit. ideae VeT
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est, ut, disoussis, quibus ipse a discendi facultate depellebatur, 
captionibus sophisticis, discendi veritatem recordandi doctrina 
explicaret. Quae autem ad probandam recordationis doctrinam 
adferuntur argumenta, ea omnia ex ipso rerum usu sumuntur, 
quandoquidem in hoc dialogo ex interrogatione cum servo quodam 
instituta de hac vera re fit coniectura, posse quaestionibus perite 
et scienter positis elici, quantum quis valeat mathematicis aliisque 
disciplinis, quibus eum in hac vita numquam eruditum esse démon - 
strari potest. Quas quidem cognitiones cum animo involutas teneat, 
non potuit non in prioré quadam vita consequi.1)

Spectato hoc, quod modo indicabatur facto, in Phaedone 
(72. E.—77. A.) recordationis doctrina firmioribus rationique magis 
consentaneisargumentiB confirmatur.In percipiendis enim rebus sin - 
gularibus, quae sub sensus cadunt—ait Plató— hoc nobis persuade- 
mus, iis omnem idearum naturam numquam comprehendi, ideoque 
eas numquam tales esse, quales earum notiones et ideas esse vide- 
mus. Qua in comparatione eum solemus adhibere modum, qui rebus 
sensibus subiectis non continetur,propterea, quod eae ideis, exempla- 
ribus sui8, numquam pláne respondent; quapropter, ut haec com- 
paratio fieri posset, rerum notitias, quae per sensus corporis in 
animum inferri non possunt, aliunde, ante corpus natum, in prioré 
quadam vita consequi debebamus. Quae quidem notitiae cum sub 
ipso ortu in oblivionem adducantur, cumque post demum rés sensu 
corporis percepta nobis ideae, utpote exempli, recordationem con- 
ciliet: non potest nascendi tempus pro illő, quo haB notitias consecuti 
sumus tempore haberi; nam unó et eodem temporis puncto non 
possumus notitias consequi iisdemque privarí. «Nostri animi igi
tur — sic enim concludit Plató argumentationem — antequam in 
corpora venirent, fuerunt et consilio praediti erant.»a) Hoc igitur 
modo Plató idearum veritatem et animorum aeternitatem arctis* 
sime inter se coniunxit. «Si enim, pergit Plató, ideae sunt nosque 
rés corporis sensibus perceptas ad eas referimus atque exigimus: 
similiter ac ideae sunt, animos nostros, antequam nasceremur, 
fuisse necesse est.»

Quod si argumentationem, quae in Menone et Phaedone de

*) Cf. Menő 80. D. et sqq.
a) Cf. Phaed. 76.1.: *fjoav Sqc., <3 Sififúa, ai tpvzat xai itQÓTfQOv nplv

Hyai tv áv&Qw7tov tióti, oatfxáztov, xui <pQÓvqoiv tixov.*



Socrate colloquntur recordationis doctrinam iám probatam esse 
cum fatentur eamque fundamentum reliquarum disputationum 
es9e volunt: haec omnia Menonem tempore priorem esselucn- 
lenter testantur.*)

Libros autem de Kepublica post Phaedonem confectos esse, 
omnia, quae in illis reperiuntur indicia, maiorem fidem faciunt 
penitusque persuadent. Ac videamus primum de immortalitatis 
argumento. Quo in argumento afferendo Plató a boni maliqut* 
notionibus proficiscitur (Polit. X. 608. E.—610. E.): tbonum est, 
quod servat et expedit, malum autem, quod destruit et corrumpit-') 
In rerum natura suum cuique rei inest malum innatum (£u;ip-w 
xaxó'j), quo nífecta peribit, velut ferro rubigo, ligno putredo, aliis 
alia. Animi autem malum est insipientia, timiditas, intemperantia. 
ea denique iniustitia, cuius vim ac notionem Plató supra accuratius 
persecutus est; animo igitur, si omnino ad interitum deduci posset, 
hoc malo pereundum erat. Atqui hoc malum animum móri us 
deteriorem quidem reddit, séd — ut rerum usu docemur — finm 
vitae non privát. Quod si animus suo et innato malo non ess 
guitur, eo minus potest alieno perire, quandoquidem hoc ma uffi 
velut corporis morbus vei mors non adfert idem animo m a l u m ,  non 
reddit idem animum moribus deteriorem. Quoniam igitur amma 
nec suo nec alieno malo perire potest, necesse est eum in aeternum 
permanere et immortalem esse.8) Itaque videmus, P la to n e m ,cU 
morum pravitatem animi suum et proprium malum esse oce 
ita, ut. nulla alia rés ei perniciem afferre possit, t a m e n  e a m ,  qua
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in Kepublica exposuit de animi immortalitate sententiam, inde 
repetere, quod vim animi vitalem morum pravitate corrumpi posse 
negat.

Quae omnia si respiciuntur, Politiae ordo non sine quadam 
verisimilitudine bic cönstitui potest. Si enim in Republica X. 611 .B., 
immortalitatis argumentatione ad finem perduci a, haec leguntur: 
tüTttúu Tot's'ju átJá)*aTo\n(>v/ys xai b aoxK hryoq xat ot (illőt a\,ayzá~ 
(Ttia'j ; si praeterea verba *oé aUoe» ad ea, quae in Phaedone 
graviter et copiose tractata sunt, pertinere arbitramur, atque id 
quidem eo magis, quod, quae proxime antecedunt quaeque de vera 
animi natura, utpote simplicis, non compositiovro^usurpantur verba, 
ad Platonem referri manifesto apparet: libros de Republica post 
Phaedonem compositos esse, iure nobis concludere posse videmur.

Restat denique, ut de Politico pauca quaedam dicamus. Ac 
in Politico quidem, similiter ac in Timaeo, discrimen fit inter inferi- 
orem vei animalem (zo Scooys^sg) et divinam vei immortalem animi 
partém (zo á-tys'As cv -yq et öeio's, óatftó'swv yi'/o$, Politic*.
309. C.). Politicum autem a Platone post Phaedonem conscriptum 
esse, vei ex eo effici potest, quod loco illő Politici, quem attulimus, 
divina animi pars animali opponitur. Quamquam quidem inveni- 
untur, qui vocabulum non ad animum, séd ad corpus
pertinere locoque illő Politici, quem attulimus, ne verbo quidem 
animi naturae divisionem significari arbitrentur: tamen haec omnia 
ne minimam quidem habent verisimilitudinem et prorsus repugnant 
cum sententiarum ordini et totius dialogi contextui, tűm maximé, 
quod in Politia quoque (IX. 589. D.) divina animi pars (tiziov) ab ani
mali (tó flrjoriidzz) discrimine aliquo separatur. Nam si totum dia
logi contextum spectamus, hoc nobis vere persuademus, vocabulum 
«Z«)uy£'siq» ad naturalem animi partém pertinere,ita,ut immortalitas 
non nisi in divinam animi partém cadat. Quibus perspectis neces- 
sario sequitur, ut Politicus in sententia de inferioribus animi 
partibus exposita non cum Phaedone, séd cum Timaeo congruere 
putandus sit utque ab omni verisimilitudine abhorreret, si natale 
Politici tempus ante Pbaedrum poneretur. Illa autem quaestio, num 
Politici confectio ante vei post Timaeum collocanda sit, si non certa, 
at saltem probabili ratione ita potest dirimi, ut Politicus serius quam 
Timaeus scriptus esse dicatur. Namque ratio, quam in Politico 
initam esse videmus, aptissime congruit cum Phaedone, si quidem 
Platonem in vocabulo, *ro áecysusqn eligendo omni ex parte dili-



I UNOH ü&ÜVllíLsentirem dicere potuisse. Quae etsi pauca sunt et, quantnm suepicor, *
numeris suis nondum absoluta, tamen fortasse ad profligandam rtrT
hanc quaestionem, omnium difficillimam, aliquantulum collatura 
esse sperare posse mihi videor.

Güstavüs Kassai, Dr.

VARLffi LECTIONES.

LXXV. Anth. Pál. V 155. =  Meleagr. 96. ed. Gr&efe: így ™ 
hagyományozva:

’Kvto; átxf*; xpaoír,; tí;v cuXaXov 'HXtoowpav 

•i’jyTjv zrfi autó; sxXa iív

Graefe és követői azzal javítják a pentametert, hogy a szórendet 
megtartva ŝ Xarev helyett isXawcv-t írnak. Bármennyire tetezős ez a JaT1 
tás, még sem helyeselhetem. Meleagros verselő t e c h n i k á j a  Brunckemen 
datióját igazolja, a ki zxXxw-t autó; elé teszi. V. ö. Anth. Pál- Al •0 1 
4 =  Meleagr. 1 1 , 4 :

aixov ánstxovba; fcXa iE  IlpaJtrsXr;;.

és Anth. Pál. XII. 57, 4 =  Meleagr. 12, 4:
tov TptjravoupYov vKv.>t’ snXstfiv ív xoaoía.

E szerint egészen helyén van, ha a szóban forgó verset gy 
olvassuk :

'̂J/.V x*n errXaasv airo; wlíp»o;.
Toldalékul ide iktatjuk az epigramma magyar fordítását, mely 

Közlöny I. 405. lapján jelent meg s így szól:
n . > < ,, 'i > ___
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A STTJRM- ÉS DRANG-KORSZAK DRÁMAKÖLTÉSZETE.

(Vége.)

Xll. Bövid idővel a Götz megjelenése után egy színdarab 
látott napvilágot «Der Hofmeister* czímen, mely bármennyire 
eltért is tárgyát s épen nem történeti vagy nagyszabású színezetét 
tekintve e nevezett lovagdrámától — menetének ugráló, az akkori 
színmüirásban még egészen új modora által azt a benyomást tette 
az irodalmárokra, hogy itt ismét Goethének egy darabjával állanak 
szemben, a mely változatosság kedvéért ez egyszer polgári körök
ben játszik. Goetbe foglalkozott ugyan kez idő szerint ily tervvel, 
melynek megtestesítését a Glavigóban láttuk, — azonban az emlí
tett sokat vitatott •komédia#, mint szerzője azt a czímlapon ne- 
vezé, nem az ő műve.

Mégis megemlítettük az összetévesztésnek e tényét, mert 
megvilágítja egyrészt a bevezetésünkben mondottakat a stürmerek 
és drángerek elmetermékeinek egymás közt való nagy hasonlóságá
ról, de rámutat egyszersmind a •Hofmeister* szerzőjének Goethe 
mellé történt — nemcsak ez alkalommal történt — helyezésére, 
a mi Lenznek ép úgy végzetévé lön mint Müllernek a maga 
választotta « festő* név.

Lenz Jakab Mihály Rajnold1) egyike a német irodalom legbi
zonytalanabb, legingadozóbb alakjainak. Livlandi származású. Már 
tizenöt éves korában írt egy drámai alkalmi költeményt s 
tizennyolczadik évében egy Klopstock befolyása alatt készült 
nagy, hat énekes époszt ajánl Katalin czámőnek. Egyidejűleg 
azonban megismerkedik Popé Essay on criticism fordításával

*) Lenz érdekes tárgyúi szolgált az irodalmároknak mindenlia. Alakja 
körül egész irodalom képződött, melyből csak az ííjabbi jelenségeket emeljük 
ki. Nagy zavart csinált Griqppe O. F., Reinliold Lenz, Leben imd Werke 
(Berlin, 1861.) czímű müvével; hebehurgya munka Dorer-Egloff könyve: 
Lenz und 6eiue Schriften (Baden, 1857.); sokkal használhatóbb Falk P. T., 
Dér Dichter J. M. R. Lenz in Livland, (Winterthur, 1878) és Sivers Jegór, 
Jacob Michael Reinhold Lenz (Riga. 1879); mindezeket felülmúlja, helyes 
felfogás és Ítélet dolgában, Schmidt Erich kitűnő könyve : Lenz und Kiin
ger (Berlin, 1878.)



Ö88zekocczanásával vége szakadt. A fiatal ember most órák adá
sára látta magát utalva, mivel atyjától, ki utazását kezdettől fogva 
ellenezte, mitsem kapott. Eközben az egyetemre is beiratkozván, 
azon fiatul emberek társaságába jutott, kik Sokratesúk gyanánt 
tisztelték Salzmann aktuáriust. Közöttük a kellemes, csinos alak 
csakhamar rokonszenvet ébresztett, s a már távozó félben levő 
Goethére is kellemes benyomást tett. Ez érzelem 1 arátsággá vált, 
mikor Goethe első svájczi útjában 1774-ben vele az ismeret
séget megújította. Csakhogy a boldogtalan Lenzmár ekkor is a 
Goethe taposta utakon akart haladni, az é l e t b e n  épen úgy min 
a költészetben.

Mindjárt Goethe elutazása után azt a szerepet kezdte jat 
szani a Salzmann-féle körben, mely előbb Goethének jutott vo , 
a jó fiúk el is ismerték őt hallgatagon a kis társaság szellemi feje 
nek. Nemsokára azután megismerkedett Friederikával is êsê  
heimban s iránta ugyanazon szenvedélyre gyűlt, mint egy ® 
előbb geniális barátja. A viszony nincsen tisztázva,*) némelye a 
Brion lelkész lányát erővel szegény áldozattá akarják tenni, 8 ezê  
sohasem fogják megengedni, hogy szivét Goethén kívül ar i 
érintette volna; míg másrészt nehány levél s Lenznek egy 
költeménye arra látszanak mutatni, hogy ő sem maradt eges 
meghallgatatlanúl. y

Még sokkal bonyolodottabb s kalandosabb az a 8Z®re 
viszony, melybe 1774-ben merült s melynek lefolyásáról cb b  ̂
lója ád némi felvilágosítást. A két Kleist testvér idős je
R7. i i t n r H a  nAiirVii ám, ofroawhnrí?i kereskedő
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mény nélkül. Lenz ekkor a távollevő jogait védendő a fiatalabb 
testvérrel szemben a lány oldalára lépett, minek első következmé
nye az volt, hogy ő is bele szeretett. És a mint látszik, ő sem 
maradt meghallgatás hiján. Szerepe e szerint háromszoros volt, 
Hogy mikép végződött e csinos ügy, nem tudjuk; úgy látszik, hogy 
kisülvén a kétkulacsosság, kihívás történt; a párbaj azonban 
elmaradt. Ez nem hűtötte le Lenz szenvedélyét a szép nem iránt; 
egy harmadik szerelemről is tudunk, melynek tárgya egy nő volt, 
kit sohasem látott s kinek csak egyetlen levelét olvasta.

Mindhárom viszonynak megtaláljuk nyomait úgy lírai mint 
drámai müveiben. Mint lírikus az első helyet foglalja el e korban 
Goethe mellett, kinek hangját néha bámulatos híven sikerül elta
lálnia.*) Főgyengéje azonban, hogy mindig a helyzetből költr 
sohasem várva be, mig az érzelmek az idő hatása alatt bizonyos 
tisztuláson mennének keresztül, bizonyos egyöntetűséget nyernének. 
Mint e fajban úgy a drámában is meglátszik a közvetlenség s sze
mélyes tapasztalatok érlelte hangúlat. Drámai kísérleteinek elseje 
nehány Plautus-fele vígjátéknak modernizálása volt. Mint ezek,, 
úgy Shakspere Love’s labour’s lostjának Ámor vincit omnia czímen 
való átdolgozása is erőteljes kómikai tehetségéről tesznek tanú- 
bizonyságot. Ez utóbbinak bevezetésében adja nézeteit a modem 
drámáról, melyekkel alkalmunk volt fennebb (46. old. k.) mégis- 
merkedni. A drámában Lenz Goethével együtt Shakspere közös 
befolyása alatt állt. Lenz azonban külön alfajban lépett fel barátja 
mellett. Mint ez GÖtzben a dramatizált történetet, úgy mutatta be 
Lenz Hofmeisterében a dramatizált családi életet, oly hatalmasan 
és merészen ragadva meg a mai napról, a közvetlen jelenből fakadó 
indítékokat s azokat oly határozott naturalizmussal dolgozva fel, 
mint még előtte senki. — Tulajdonképeni drámai tevékenysége 
fitraszbargi tartózkodásával esik össze. Itt kezdettek rá Diderot és 
Mercier is hatni, kiknek befolyásáról tanúskodik az úgynevezett 
polgári színjáték, melynek terére lépett, s melynek két példányát 
az említett Hofmeisterben és az 1776-ban megjelent Die Soldaten- 
ban'bújuk. Lenz mindkettőt «Komödie» néven közli. Emlékezünk 
rá a VI. fejezetből, hogy mily külön elméletet állított ő fel a drá
mák osztályozására nézve, mely szerint a komédiában a tömeg, a

*) V. ö. LudwUj K, legújabban megjelent gyűjteményit is : Lenz, 
Lyrisches aus dem Nachlass, Berlin, 1884. (Ez merész hamisítvány. H. Q.)
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vezésnek, mely a polgári szomorújáték fogalmát megközelítve, 
attól csak a szerencsés kimenetel pontjában különbözik. 0 m&g* 
magát arra a műfajra tartotta hivatottnak, melyre a vázolt értelmű 
«Komódié* elnevezést alkalmazta, s csak arra az egyre nézve nem 
tudott soha tisztába jönni, hogy mely cselekmények engedik meg 
a szerencsés kimenetelt s melyek zárják azt erkölcsi okoknál ogvs 
határozottan ki. Egy pillanatra felmerül emlékezetünkben oe e 
Bűntársainak kényes meséje; ez is vígjáték elnevezése al&t o 
goztatott fel, a nélkül, hogy nehány nevettető jeleneten kívül ann 
kellékeivel birna. Olvasásánál jobb érzékünk mindig felfogtál!)i > 
8 megfogja zavarni a vígjátéknak jeles tulajdonságaival e 1 6 
zett hatast. . ,

De térjünk vissza Lenzhez és két«komédiájához*. Mai ogai 
maink szerint a Hofmeister-t színműnek a Katonák*at polgán sm 
morújátéknak neveznök. Tulajdonképen mindkét darab t*gyaö̂   ̂
thémát dolgozza fe l: egy csábítási történetet. A csábító o 
nevelő, itt a katonatiszt. Már első darabjában, melyne ® 
czíme: Dér Hojmeinter oder die VortheiU dér Priiater^ê • 
mutatkozik Lenz kiváló előszeretete: egy* A mindennapig® 
merített tárgyon valamely általános tétel helyességét fej e 
bebizonyítani. És e szempontból— mert semmi új n*“cflâ n 
alatt — az első iránydrámaírók közé sorolhatjuk. Ebben a arâ ^  
8pecziálisan a magánnevelést támadja meg, kimutatv n 
hátrányait a közoktatással szemben. Hogy czélját miné ^  
bán elérhesse, nem riad vissza a legképzelhetetlenebb s .nel)ne 
véletlenek összehordozásától. A nevelő, miután szerencse ,̂^
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talált az elmondottakben gátat szerelmük számára! E darab, egész 
gondolatmenetével, jellemző a korra, mely épen nem szegény az 
ily kényes motívumok feldolgozásában, mikbez két nőnek megosz- 
tozása egy férfin, például az imént tárgyalt Stellában, is tartozik. 
De másrészt Lenz nagy költői tehetségéről tesz tanúságot az, hogy 
még az ilyen ominózus tárgyakat is bizonyos költőiséggel tudja 
feldolgozni. Ugyanily kényes motívum szolgál egy más darabjának: 
Freunde machen den Philosophen, alapul. Ez mindenesetre Lenz 
harmadik szerelmi viszonyából indúl ki. Seraphine, külső körül
ményektől kényszerítve Don Pradonak nyújtja kezét; de a nászéjen 
kijelenti, hogy szívével nem ajándékozhatja meg, mert az már 
Strephon-é. Ez a Strephon Rajnold, kiben a költő önmagát szemé- 
lyesité meg, a nászéjen még egyszer látni kivánja volt kedvesét, 
hogy azután egy lövéssel véget vessen immár czélnélküli életének. 
Don Prado wzonban nagylelkűségében békésebb megoldását találja 
a  csomónak — lemond nejéhez való jogairól, barátja előnyére!1)

És ezt az önfeláldozó szerelem és nagylelkű barátság leg- 
fenyesebb próbájának kell tekintenünk! Én részemről Kotzebuera, 
gondolok, kinél az efféle keresztbe házasságok és isteni naiv- 
ságok, bár aligha oly morális alappal mint Lenznél, ismételve 
előfordúlnak.

A stürmerek és drángerek, de még inkább Schubart*) és társai

*) «Sie heiraten Serapliinen in mernem Narnen und ich will ihr 
beiderBeitiger Beschützer sein. Die Wollust einer grossen That wiegt die 
AVollust eines grossen Genusses auf, und es wird noch die Frage sein, wer 
von uns am meisten zu beneiden ist».

a) Ez Német Kronikájab&n így fr: «Ich kann’s allén aufgeklarten Deut- 
schen zumuten, dasz sie diese neue, ganz eigentttmliche Schöpfung unseres 
Shakspeare, des unsterblichen Dr. Goethe, schon werden gelesen, empfun- 
den, angestaimt habén. Kann’s ihnen auch zumuten, dasz sie keinen Cicero 
brauchen, dér ihnen die göttliche Natúr dieses deutschen Torso anato- 
miere. Aber dir, Landsmann Schwabe! und dir, Nachbar Baier! musz ich 
dies Werk vorlegen, mit dér Faust drauf schlagen und dir sagen: da schau 
und lies! Das ist 'mai ein Werk voll deutscher Kraft und Natúr. So muszt 
dialo^ieren, die Situationen anlegen, die Charaktere bearbeiten, wenn du 
ein ecliter Deutsche sein, wenn du auf die Nachwelt kommen wiilst 
Sind gleich die drei Einheiten des Aristoteles, diese Krücken für Lalimé, 
nicht mit französischer Angstlichkeit beobachtet worden, so entschádigt 
dich davor die ganze Zauberei des Genies, dér volle Strom dér I.eideLv- 
scliaft, altdeutsche Kraft und Macht!»

Ő7"



hasonlóan szintén a Rousseau iránti lelkesedésből mértté alapgon
dolatát. Vezéreszméje, hogy az európai czivilizált életnek hátrá
nyait, elfajúltságát egy ázsiai herczeg szemeiben, ki földrészünket 
látogatni jő, felfedje, meglehetősen elvész a számtalan belejátsxó 
cselekmény tömkelegében. Ezért mondta már Wieland íb a darab
ról, hogy legtanácsosabb egyszerre csak egy jelenetét elolvasni. 
Schubart sem nyilatkozik már feltétlen elismeréssel: 'Nagy isten!’ 
kiáltja, «hogy bánnak ezek az emberek lángelméjükkel. Eredetiek 
akarván lenni, dőrék lesznek!* Legfeljebb bábszínházi előadásra 
tartja az egészet érdemesnek. Csak Schlosser János György van 
még annyira elragadtatva, hogy egy «Schreiben des Prinzen Tan 
an den Verfasser des neuen Menoza* czímü iratában Lenze 
határozottan költői lángelmének nevezi.

Ilyen és hasonló tömjénezések, különösen folytonos Goe e 

mellett történő említése közepette nem csoda, hogy Lenzet n a 
néha elragadta képzelődése. Akkár merre fordúlt, mindenütt o yan 
emberekre talált, kik személyét szerették, munkáit nagyra becs 
ték. Maga Goethe is, bármily szigorúan nyilatkozott később r 
őszintén szerette s becsülte e jó fiút; mutatja e z t  leve ezese, 
melyben Lenzet nem egyszer «aranyos szívének*, majd 
fiúnak* nevezi, «ki lelkét felüdíté* j1) de mutatja az a szíves o 
tatás is, melyben Lenzet Weimarba érkeztekor részesíté. 
lyása Lenzre egészen másféle volt mint Kiingerre.8) Ez utó i>

*) Valamint bücei\sorai is, melyeket Lenznek straszbnrp 
leteltével h4t.rfl.V»njrvíiff •
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m á r kiemeltük, minden odaadása s lelkesülése daczára is híven 
ragaszkodott személyes jellegéhez, mely mint szintén említettük, 
kitűnően önálló s inkább Schillerrel mint Goethével egyező volt. 
L enz azonban annyira összeképzelte magát nagy barátjával, hogy 
lassankint hinni kezdé, hogy annak részét képezi. Hogy Lenz csak
ugyan szenvedett ebben a mániában, melyben talán elméje elsötétti- 
lésének előjátékát fedezhetnők fel, annak bizonyítására sok adat áll 
rendelkezésünkre. így példaúl mindjárt a Götz megjelenése után 
egy epistolát intézett Goethéhez, melynek már czíme is — «Un- 
sere Éhe* — sejteti tartalmát; a hagyatékában1) talált Pan
el semonium germanicumban pedig azt jeleníti meg, hogy Goethe 
Klopstockot, Lessinget, Herdert mellőzve, egyenesen 6 hozzá sie- 
s ölelésével testvérévé avatja. E meggyőződése, hogy ők Goethét 
vei egyek, indította Lenzet arra, hogy szellemi felének minden 
müvét jó és rossz oldalaiban utánozza. Lelkesült elragadtatással 
mélyed Götz, Stella és Werther tanulmányozásába. Megfoghatat
lan fordulattal azonban mindjárt ezután «Megjegyzéseiben a német 
színházat illetőleg» Herdert és Goethét nem tekintve, magának 
követeli az elsőséget a reform terén s merészen lép ki Clavigo s 
Stella mellé színjátékaival, Werther mellé regényével. (Ez a «Wald- 
bruder», a költő legtökéletesebb műve, melylyel itt, mivel kere
tünkön kívül esik, nem foglalkozhatunk.)

De nemcsak Salzmann, Miller, Wagner, Herder, Lavater, 
Btolberg nyilatkoztak Lenzről kedvezőleg, hanem az általa mélyen 
sértett Wieland is. Lenz volt az t. i., ki Goethe szatíráját 
«Götter, Helden und Wieland» nyomtatásba adta, s ki, hogy e 
tekintetben is mesterére hasonlítson, ezentúl Wielandot az epi- 
grammok egész özönével bosszantá. Ezzel meg nem elégedve, 
•Menalk und Mopsus*, majd «Éloge de feu Monsieur * * nd, 
Écrivain célébre en poésie et en prose» (1775)czímü szatíráival 
támadta meg. A marásnak minden fegyverét azonban egy, Aristo- 
phanes után irt, «Wolken» czímű pamphletben összpontosítá. . . 
S mindezek daczára Wieland a Weimarba érkezett csodálatos, 
álmodozó embert csorbítatlan rokonszenwel fogadta.9)

x) Ezt legújabban Weinhold K. tette közzé: J. M. R. Lenz, Dra 
matischer Nachlass, Frankfurt a/M. Litter. Anstalt. 1884. Ismerteti Dr. 
Sauer, Deutsche Litteraturzeitung, 1885, 15. sz. és Schmidt E., Beilage zűr 
Miinchner alig. Ztg., 1884, 291. sz.

a) «Man kann (len Jungen nicht lieb genug habén, so eine seltsame



ben, minden enyhítő fénysugár nélkül jelentkeznek, hogy rögtön 
kilátni belőlük a túlzást. Átvezet e felfogás lassankint Schillerre. 
A mit Lenz ostorozni akart, annak határozottan elvetendő kinézés
sel kellett bírni. A mit pedig a hiányok pótlására, a ferdeségek vagy 
hibák javítására mint biztos szert javasol, annak az új, meglepő 
színezetét kellett magán viselnie. Persze hogy javaslatai még egy 
harmadik sajátsággal is bírnak: hóbortosak. Mert senki sem fogja 
komolyan venni, a mit példaúl az épen megbeszélendő darab 
eredmónyeűl levezet. Egy nőtlen tiszt elcsábít egy leányt; elcsábít
ja, mert nőtlen. Ha neje volna, nem járna lányok után. Igen. de 
az állam nem engedi meg a katonatisztek nősülését, tehát — most 
jön a Lenz ideája: ugyan ezen államnak nyilvános házakat kellene 
állítani, melyekben a lányok egy része feláldoztatnék, hogy a többi 
meglegyen kímélve az elcsébíttatástól. És ez a terv, melyre rend
kívül büszke volt, komolyan foglalkoztatta Lenzet, úgy annyira 
hogy azt a weimari herczegnek is benyújtotta s bővített alakban 
mint «Emlékiratot a franczia hadsereg átalakítására! dolgozta i.

A tulajdonképeni anyagot Katonái számára is élményeibő 

vette Lenz. A straszburgi kereskedőház, hol a fennebb enmte 
hármas szerelmi történet lejátszódott, képezi a k ö n n y e n  felismer 
hető szintért. Erre vallanak a számos straszburgi helyi kifej ezese 
s a közbeszúrt francziaságok is, melyeket Lenz azáltal tesz me8*̂  
hatókká, hogy darabja színhelyéül Flandriát adja ki. A szerep > 
mint Kleist, Araminte, Lenz, stb., szinte csak könnyű lepe

Komposition von Genie nnd Kindheit! So ein KUtes M anlw nrfsgeföW  w
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vannak rejtve. Az, úgyszólván, fényképileg pontos felvétel annyira 
sikerült, hogy Lenz, félvén talán a Kleistok vagy a straszburgi 
katonatisztek bosszújától, nem merte a müvet magáénak vallani, 
hanem Kiingert kérte fel, hogy nyomatná a Soldaten-t saját neve 
alatt, a mi meg is történt, tárgyat szolgáltatva az irodalmároknak 
hosszas vitákra a mű szerzőségét illetőleg.1)

A darabnak megvannak a maga kitűnő sajátságai s hatásos 
jelenései. Ez magyarázza meg, hogy oly művész mint Schroeder, 
nem haladhatott el hidegen ez életteljesen rajzolt alakok mellett s 
hogy még újabb időben is (1863) megkísérlette a művet Bauem- 
feld «Soldatenliebchen» czím alatt átdolgozva a bécsi várszínház 
deszkáira hozni.2)

Nem mellőzhetjük az alkalmat, hogy Lenznek — kivel még 
csak egyszer fogunk találkozni — további sorsáról is meg ne 
emlékezzünk; annyival is inkább, mert ez röviden történhetik 
s mindamellett egyikét adja a geniekorszak legszomorúbb, sőt 
legtragikusabb élettörténeteinek. — Említettük, hogy Goethe szíves 
örömmel fogadta az 1776. ápr. 1. Weimarba betoppant Lenzet. Ez 
itt eleinte életének legszebb napjait tölté. Úgy bántak vele mint 
gyermekkel, dédelgették s elnézték hóbortos csinjeit. Mikor néha 
tovább ment a kelleténél, jóvá tették a jóvá tehetőt. Végre azonban 
helyzete tarthatatlan lön. Novemberben követte el azt a ((szamársá
got*, a miről ez elnevezésen kívül semmit sem említ naplójában 
Goethe. Hogy vétke miben állott, azt ma sem tudjuk bizonyosság
gal. Következményét azonban jól ismerjük. Lenzet — a legkíméle
tesebb módon bár, de — kiutasították. Csak egyetlen napi halasz
tást kérve még, másnap már tova ment, hogy ezentúl mint «a 
mennyországból kitaszított csavargó, forradalmár és gúnyíró», 
ki mindenütt idegen, tengesse tévelygő életét. Van valami Lenz 
élettörténetében, a mi újra és mindig újra Tassot hozza eszünkbe, 
ki szinte eljátszotta udvara kegyét. S Goethe Tassojának végsorai
ban mintha annak a megható levélnek visszhangját hallanók, 
melyet a szegény Lenz búcsúképen Steinnéhez intézett.

*) A vitát, Lenz tulajdonának vallva a müvet, Marconnay döntötte 
el véglegesen (Archiv für Litteraturgeschichte II. 245. old.) Támogatja 
Weinhold is, ráutalva a műben előforduló számos livlamli táj szóra.

2) Három előadást ért. V. ö. Wlassack, Chronik des k. k. Hof-Burg- 
theaters (Bócs, 1876), 371. old.



siet Waldbachba. Itt sincs maradása. Visszatér Schlosserhez. ügy 
czipész fiát kezdi tanítani, kinek, mikor az vándorobi indúl, 
megható leveleket kézbesít, hogy vinné azokat barátaihoz. Néha- 
néha elvétve fölcsillámlik hajdani tehetsége, sikerűi megragadnia 
a már-már végképen elröppenő géniuszt s ilyen peresekben nem 
egy szép költeményt ír. 1779-ben végre, m i k o r  bátyja hazavitte, 
mindörökre kialudt szelleme. Tizenhárom évig küzdött még teste 
az élettel. Meghalt Moszkvában a legnyomorúságosabb körülmé
nyek között, mint egy lakonikns jegyzet mondja: kevesektől saj
nálva s senkinek sem hiányozva. Még sírját sem ismerik. — 
Eszünkbe jut, a mit e züllött kedélyű s életű ember egyszer 
Herdemek ír t: «E1 fogok enyészni s hamvadni füst és pára 
között*. . .  . ,

Mint Otto-jával Goethéhez, úgy csatlakozik Kiinger máso 1 
darabjával: Dos leidende Weíb, Lenzhez. Ezzel a színmüvei megint 
bújóskát játszottak a műbírák. Közmegegyezéssel a Lenzének tar 
tották. És ezt a tévedést nem csak a kortárs Nicolai, hanem késő 
még Tieck is elkövette. Lehetővé e misztífikáczió azáltal vált, ogy 
Kiinger e darabját is név nélkül adta nyomtatásba. A kiadó elősza 
vától, melyben többek közt az is áll, hogy «e színmű a Goe e 
Lenz-féle modorban van írva, de a szerző inkább csak v a 
adja a jellemeknek, semmint hogy azokat Lenz szokása szenn 
erős színekkel kifestené* — nem engedték magukat a kritiuso' 
félrevezettetni, mert épen a jellemzés az a darabban, mi e sen 
Lenzre emlékeztet. Egy másik sajátossága, a jelenetek 8J018 
tozása, ép úgy vezethető Goethére mint Lenzre vissza. Fö e e j
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lyeit kimutatni. Hogy az esetet még pontosabban meghatározza, 
a franczia s az ennek befolyása alatt fejlődött Wieland-féle 
regényt tartja szem előtt Kiinger. Az eszme kútfejére nem nehéz 
visszatalálni, nyíltan fekszik az előttünk Rousseau művelődés- 
gyűlöletében. Mire való az érzelgős s érzéki regények olvasása, 
különösen nőknek! Az iskolamesterné asszony Grandisont olvasva 
elfelejtette, hogy férjének levest kellene főzni; lányának már iro
dalmárok, «bellatristák» udvarolnak, kik nevenapjára versben feje
zik ki hódolatukat, kik titokban fáin regényeket czipelnek számára, 
kik a színházba vezetik s a vége a dolognak — hogy egyikükkel 
megszökik.

Mig ez így általánosságban van tartva, a főszemélynél a dolog 
éle egyenesen Wieland ellen irányúi. A követnének franczia szoba
lánya azt állítja, hogy Wieland nélkül Németország valóságos 
zsiványbarlang volna. Ez a szobalány be van avatva úrnőjének 
vétkes vonzalmába s mindaddig nem tágít erkölcsrontó olvasmá
nyaival, mig a vonzalmat lázas szenvedélylyé nem szította. Mikor 
azután a szegény nő elbukott, utálattal fordúl el a könyvektől . . . 
«Mitsem akarok róluk tu d n i. . . semmit! . . . Bár sohase tekin
tene beléjük női szem! Ha isteu megőriz tőlük, sohasem jutok 
ennyire ! . . . »  Az a könyv volt az, az utálatos Agathon, mely meg
mételyezte a képzeletét, feltüzelte az érzékeit s sűrű fátyolt vont 
erkölcsi öntudata elibe, míg egy gyönge órában az addig angyali 
nő mindent feledett. Későn győződik meg arról, hogy az élvezett 
édesség nem egyéb halálos méregnél!

Hogy Kiinger maga is mint ment keresztül Agathon válto
zásán, azt említettük Simsone-ja megbeszélésénél. — Az előttünk 
fekvő darab, eltekintve a túláradó, rakonczátlan nyelv ismert hibái
tól s bizonyos felületességtől a kidolgozásban, minek okát abban 
leljük, hogy Kiinger e müvét rövid négy nap alatt írta, — egyike 
a Sturm és Drang legjobb családi drámáinak, sőt Rieger, Kiinger 
kitűnő életírója, az Ármány és Szerelem fölébe helyezi.*)

*) Idézett, mintaszerű szorgalommal és jeles szakavatottsággal írt köny
vében. Alább következő nézetében aligha fog valaki minden tekintetben 
osztozni: iDasz das Stück bei groszen Vorzügen dér Anlage und bei einer so 
bedeutsamen Verflechtung dér litterarischen Tagesinteressen — die es nach 
sich gezogen hatte — doch keine rechte Wirkung habén konnte, war weit 
ausschlieszlicher als beim Ottó die Schnld dér AusfÜbrung. Denkt mán 
sich dieses Stílek in sorgíaltiger, bülinengerechter Ausfiihruug, so wttrde



XIII. Lenz iránydrámai Wagnerünk két színművén keresztül 
egyenesen Schiller Ármány és Szerelméhez vezetnek. Kiindulási 
pontjuk közös: a polgári dráma, melyet Lillo György alapított 
meg 1731-ben «Londoni K alm árjával s mely Lessing Miss Sara 
Sámsonján s Emília Golottiján, Goethe Clavigoján és Stelláján, 
Lenz imént tárgyalt müvein, Wagner most megbeszélendő két 
darabján fejlődve, az Ármány és Szerelemben érte el legpraegnán- 
sabb kifejezését.

Wagner Henrik Lipót *) 1770-ben találkozott először Goethé
vel a Salzmann-féle többszörösen említett körben, hol mint szü
letett sztraszburgi egyike volt az elsőknek. Intenzívebb összekötte
tésbe azonban csak akkor lépett a Götz költőjével, mikor 1774-ben 
mint ügyvéd telepedett meg Frankfurtban. Mindenesetre a stür- 
merek közé kell sorolnunk. Tanúságát adta ennek kisebb lírai köl
teményein s egy konfúzus regénytöredéken kívül két hatfelvonásos 
szomorújátékával, melyekben az originalgeniek egész apparátusát 
felhasználja s két szatirájával, melyeknek kitűnő ügyességgel 
kezelt élét egyszer Goethe mellett, másszor Voltaire ellen villog
tatja. Az elsőről még lesz alkalmunk megemlékezni; az utóbbi azért 
fontos, mert híven illusztrálja az eredeti lángelmék ellenszenvet 
Voltaireral szemben. A látszólag francziából fordított szatíra 
czíme: Voltaire am Abend seiner Apotheose (1778), s benne a 
hiú franczia költőt Irene-je előadása estéjén úgy pillantjuk meg, 
amint egy XIX. századbeli költő-névtárt forgatva elszörnyedve 
látja, mily keveset tud ő róla az utókor. Remekeknek tartott drá
mái csak jegyzetes kiadásokban forognak — idegen nemzetek isko
láiban, hol francziáúl tanúinak belőlük a gyerekek; előadásra leg- 
felebb Mahometje kerül; utolsó, legkedvesebb müvének, az Irene* 
nek, még czíme is ismeretlen. Minden munkái két apró tizenkettedrét 
kötetet tesznek ki, «Esprit de Voltaire* czímen. Egyikükben a  
Traité sur la tolérance van a XVIII. század örök szégyenére

ihm Kabale und Liebe mit dem liohlen, verschrobenen Pathos seiner 
Tugendhelden, dér karikierten Unnatur seiner Bösewichter und dér Pltunp- 
heit seiner Intrigue, den Preis des bürgerlichen Sturm- und Drangdramas 
kaum bestreiten können*.

*) Amit Wagnerről tudunk, azt Schmidt Erich úttörő munkájának: 
< Heinrich Leopold Wagner, Goethes Jugendgenosse», köszönhetjük, mely 
1875-ben első, 1879-ben második, teljesen átdolgozott kiadásban jelent meg 
Jénában.
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betűről-betűre lenyomtatva, a másik magában foglalja mindazt, 
mit negyven vaskos kötetet betöltő műveiből jót és úját összebön
gészni lehetett. . . «A könyv kiesik kezeiből . . . s e  szavakkal: 
Ah Dieux vous voulez donc me fairé mourir! hanyatlik bátra. 
Míg azonban kétséges marad, vájjon e szavak hozzá méltó 
bonmotnak nevezhetők-e, nem lehet eldönteni, hogy csakugyan 
meghalt-e vagy csak haldoklik?*

A franczia irány ellenének mutatkozik Wagner két szomorú- 
játékában is, a Reue nach dér That-bán (1775) és Die Kindes- 
mörderin-ben (1776), melyek anyagukra nézve egymással feltű
nően egyeznek. Megint két szerelmi történettel állunk szemben s a 
Gyermekgyilkosnőben még a csábítási epizódot is megtaláljuk, a 
melylyel már Lenz két darabjában találkoztunk. Az Ármány és 
Szerelemmel történendő könnyebb összehasonlítás czéljából Wag
ner darabjainak is vázolni fogjuk tartalmát.

A Reue nach dér That-ban Lángén asszesszor szereti Walz 
udvari kocsis lányát Friederikát. E szerelem, s főkép annak házas
sággal történendő befejezése ellen van Lángén anyja, az igazság
ügyi tanácsosné. Midőn látja, hogy fia parancsának s átkokkal való 
fenyegetésének daczára 9em áll el szándokától, Mária Terézia elibe 
viszi ügyét, úgy adván elő a dolgot, mintha Friederika csábítással 
kerítette volna hálójába fiát. A császárnő, hitelt adván szavainak, 
megparancsolja, hogy Walz leányát azonnal zárdába vigyék s az 
asszeBszort közelibe ne ereszszék. Időközben azonban Weraer, Lán
gén barátja, egy főrangú ismerőse közbenjárásával tudomására hozza 
a dolgok valódi állását az igazságos császárnőnek, ki meghatva a 
hű szerelem e nemes példájától, nemcsak hogy visszavonja előbbi 
rendeletét, de Langent tetemes fizetésemeléssel igazságügyi taná
csossá nevezi ki. Az uralkodói kegy azonban már későn érkezik. 
Friederika lesújtva a váratlan csapástól s komor árnyaktól üldöztetve 
mérget ivott s a testileg szellemileg beteg Langenhoz már csak 
mint haldokló járulhat. Az anya, későn látva be oktalan gőgje 
következményeit, a megbánás furiáitól üldöztetve megőrül.

A darab kevés vonásban emlékeztet Sbaksperere s Goethére, 
de annál inkább meglátszik rajta a Lenz hatása s megcsendül benne, 
meglehetős zürzavarosan, a Sturm és Drang minden kedvencz esz
méje. Lenztől különösen a tendeucziózus társadalmi irányzatot s 
a meglehetősen durva, naturalisztikus hangot vette át, mely követ
kező darabjában már a legleplezetlenebb czinizmusig sülyed.



A mi Wagner második színmüvének tárgyát illeti, az úgy 
látszik egyenlő mértékkel van Lenz Katonái-ból s Goethe Gretchen 
epizódjából merítve. Ez utóbbi részről, mely Wagnernek a plagiá- 
tor nevét szerezte meg kora irodalmában, Faustnál fogunk beszélni, 
az előbbire nézve megjegyezzük, hogy vele még az itt nyíltan meg* 
nevezett színtérben Straszburgban s a francziás-nómet kitételek
ben is megegyezik. Mint a XVI. és XVII. század straszburgi költöi 
és Lenz, Wagner is merész kézzel nyúl szülővárosának népies, 
helyi kifejezéseibe s azokat, mint Müller a pfalzi szójárást, a legjobb 
sikerrel alkalmazza. Mint Golo és Genovévában £ két bérgyilkos, 
úgy itt a két fogdmeg egészen dialektusban beszél. — Legkiváló 
alakja a drámának az elcsábított lány atyja Hambrecht mészáros, 
kinek megelőzőit Lenz katonáinak Wesener-ében és Wagner mos 
tárgyalt darabjának Walz kocsis-ában, követőit pedig az Ármány e 
Szerelem Miller m uzsikusában és századunk drámakölteményei 
közül Hebbel Mária Magdolnájának Antal mesterében találjuk fel. 
Nyíltszívű, becsületes, minden ízében derék ember, ki minden szén 
timentalizmust gyűlölve, daczára heves természetének, leány

*) Az előbbire emlékeztetnek Lángén szavai, melyeket oC8̂   ̂
mond, akin elkényeztetett húgával szemben nevelési experimen um° ^  
la Rousseau gyakorol: «Fleisz und Sitzfleiscli hat er nun eben nic 
desto mehr natürliche Fasslichkeit und wie das Sprichwort sagt, 1 
Quentchen Muttenv'itz mehr wert als ein Zentner Schulvritz, sem

1.1____ 1 ... ____________aa hftt sich imnier VÖD

Digitized by LjOOQ Le



A STURM- ÉS DRANG-KORSZAK. 885

mindenekfelett szereti. E leány drámánkban Éva nevet visel. 
Egy házukban lakó tisztnek, Gröningsecknek, sikerűi őt anyjástúl 
egy ros6zhírű házba csábítani s ott meggy alázni/ És pedig ez nem 
mint elbeszélés fordúl elő, hanem a darab bevezetéseűl az első fel
vonásban szemeink előtt folyik le. Mellesleg megjegyezve, a fel
szolgáló Marianlnak alakja sokban emlékeztet a Measure fór Mea- 
sure vendéglősnéjére. — A tiszt csak rövid kalandra számított, 
de látva Evchen mély fájdalmát s mégis nemes jellemét a meg* 
becstelenités után, szenvedélyes szerelemre gyúl iránta. Ráveszi hogy 
hallgasson a dologról, esküvel Ígérvén, hogy nőül fogja venni, 
mihelyt családi ügyeit hazájában rendezte. Távozása előtt rábízza 
titkát egyik bajtársára Hasenpothra, feladatává tévén a lány felett 
való őrködést. A hűtlen barát azonban maga is szeretné Évát 
bírni, s ezért Gröningseck távozása után annak írását utánozvp, 
goromba levelet ír a lánynak, kit ezzel az atyai házból el, a kétség- 
beesésbe hajt. A bűn gyümölcse megér, Evchen egy szegény mosó
nőnél, kihez menekült volt, gyermeket szül. A mosónőtől hallja, 
hogy anyja, kiderülvén, mily házban voltak azon éjszaka, szégye
nében s bánatában meghalt. A lány, a történteket mind eszébe 
szedvén, őrülési rohamában megöli gyermekét s csak már mint 
holttestet mutatja a könnyekkel szemében, zsémbeléssel ajkain, de 
örömmel szíve mélyében berohanó apának. Ez megborzad, a vér
pad hideg szele lengi át a hajlékot. A szintén odasietett szerelmes* 
de későn érkezett Gröningseck magát Hasenpothon megboszúlni 
s ba lehetséges kedvese számára kegyelmet kieszközölni indúl. — 
Az egész darabban ez utóbbinak, Gröningsecknek, jelleme van leg
jobban elhibázva. Alig hihető, hogy az az ember, ki oly brutálisan 
keríti hatalmába a lányt, épen szenvedélye kielégítése után gyúl- 
ion igaz szerelemre iránta. Nemkülönben túlzott alak Hasenpoth, 
kiről már az ifjabb Lessing megjegyzi, hogy egyebet se tud mint 
inni, enni, káromkodni s úgy szeretni mint uszkárja. Szarkasztikus 
megjegyzéseiben ismételve emlékeztet a Clavigobeli Karlosra s 
némileg Mefísztofelesre is. Az indítékok, melyekre a katasztrófa 
épül, cselszövényen, még pedig meglehetős ügyetlen cselszövényen 
alapulnak. Hasenpoth levele, Gröningsecknek a legalkalmat
lanabb időben történt megbetegedése 8 főkép egy bumótszelencze 
epizódja mind csupa erőszakkal összehordott dolog.

A darabnak s különösen első felvonásának a durvaságig menő 
czinizmusa, — melyre nézve Schmidt mentése, hogy Ricbardson



szatírájában («Leopoid Wagner, Verfasser des Trauspieis vuu uCu« 
Monaten im Wallfischbauche*) nevetségessé tett müvet 1776. az 
ifjabb Lessing dolgozta át a Seyler-féle társulat számára, minek 
következtében a következő évben Wagner maga is javítás alá 
vette sokat ócsárolt művét, elhagyván belőle az első felvonást egé
szen meg a tragikus befejezést. Új czímén: «Evchen Ham- 
brecht, oderihr Mütter merkt’s Euch# 1 7 7 9 - b e n  jelent meg nyom 
tatásban.

Wagnernek e két darabjáról mondják, hogy Gemmingen 
«DeutscherHausvater»-jával egyetemben (mely i s m é t  Diderot Pere 
de famille-je befolyása alatt áll) indítékokat szolgáltatott volna 
Schiller Ármány és Szereiméhez. Bánk nézve sokkal fontosabb a 
hasonlóságokat, mint a kor szellemének jelentkezéseit kimutatni, 
mintsem azt kutatni, ha vájjon csakugyan ismerte-e Schiller e 
müveket és ha igen, mit és hogyan vett át belőlük. Ránk nézve 
sokkal érdekesebb tudni, hogy az ilyféle társadalmi problém 
élénk érdeklődésre találtak s a Sturm és Drang hatása alatt a o 
közönség érzelmeinek megfeleltek, semmint hogy hosszasan mu 
gatnók, mint juthatnánk vissza az Ármány és Szerelem-tői, ato 1 
nevezett színmű fonalán, egészen Richardson regényeig. Az tagw 
hatlan, hogy e színmű hosszanvonúló fajának legkim&g*80 
alakja, bírván megelőzőinek minden jelességét és hibáját na&v° 
bított mértékben. A csoport egyes drámái feltűnő hasonlatossagra 
vonónál* _ i_______ ______ mnndottat ismétel-
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páthoszában már ékesszóló kifejezést nyer. Az áramlat a szocziális- 
politikai térre, a rangkülönbségek felé tör.

A megelőző darabokban hiányzik a társadalmi osztályoknak 
az az éles összeütközése, a mi az Ármány és Szerelmet oly kor
szakalkotóvá tette. A mit tehát Schiller átvett, az nem annyira a 
vezéreszmére, mint inkább csak a külsőségekre, szitnáoziókra s 
jellemekre, főkép az utóbbiakra vonatkozik. A Walz kocsis alak
ját, melylyel a Gyermekgyilkosnőben mint Humbrecht mészáros
sal találkoztunk, nemesítve és még inkább egyedesítve Miller 
muzsikusban találjuk fel. Az anya, ki a Gyermekgyilkosnőben 
lehetőleg korlátoltnak van rajzolva, itt új, pompás vonásokat nyer ; 
az úrhatnámság beszél minden szavából. A Reue nach des That- 
ban ez az alak hiányzik, csak a túloldalon találunk anyát a gőgös 
igazságügyi tanácsosné képében. A Gyerrnekgyilkosnőben ennek a 
jellemnek egyik részét Hasenpoth képviseli, ki szofisztikus ment
ségei közt azt is felhozza, hogy kartársát meg kell mentenie a 
mésalliancetól. Mindkettő összefoglalva Schiller darabjában a 
kegyetlenségig következetes, semmi erőszaktól vissza nem riadó 
miniszter-atyában konczentrálódik. Hasenpoth némely vonását 
Wurm kapta. Mindezen átmeneteknél legkevesebbet nyert a szerel
mes pár maga. Friederika, Éva, Lujza meglehetősen chablonszerü 
alakok; Lángén, Gröningseck, Walter pedig színpadi hősök. Az 
elsőt eltéríti tervétől egy öreg zsidó elbeszélése, hogy ő azért nem 
szerencsés, mert fiatal korában atyja akarata ellenére nősült; 
Gröningseck hosszú hónapokra magára hagyja kedvesét a leg
nagyobb lelki kínok és testi fájdalmak közepette, Walter pedig a 
darab vége felé nagyon olyanúl tűnik fel, ki inkább becsületből 
mint még őszinte szerelemből cselekszik. — Mindhárom darab 
a szerelmen fordul meg. Legdurvábban jelentkezik e szerelem a 
Gyermekgyilkosnőben, hol csak az erőszak elkövetése után ébred 
s annak következményeit bíija részben kapcsúl, a mivel szemben 
Wagner másik darabjában és az Ármány és Szerelemben a mocsok - 
talan lelki vonzalom az, mi egyrészt Langent és Friederikát, más
részt Ferdinandot és Lujzát összefűzi. — Megemlítjük még, hogy 
a Milford lady alakját, mely a megelőző darabokban nem talál
ható, Gemmingen Deutscher Hausvaterjában kell keresnünk, hol 
azt Amaldi grófnő nevén fogjuk felfedezni.

Schillernek, mint tudjuk, az Ármány és Szerelem harmadik 
drámai műve. A megelőző Fiesko, a «republikánus szomorújáték*,
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Csakhogy Schiller minden idealizmusa daczára is sokkal inkább 
drámaírónak született, semminthogy a publikum hidegségéért 
magát saját tehetsége tudatával vigasztalta, s az előbbit, minteit 
félreismert nagyságok tenni szokták, megvetette volna. A géme 
ösztönével sejteni kezdé, hogy mind Emíliában, mind Fieskóban,
azáltal hogy idegen földön, i d e g e n  v i s z o n y o k  közt játszanak, hiány
zik a tulaj donképeni éltető, a nemzeti elem. Az Ármány és Szere
lem keltette óriási hatás mutatja, hogy Schiller sejtelme helyes 
volt s a legékesszólóbban beszél állításunk mellett, melyből ’11D 
dultunk: hogy minden drámának, mely hatni akar, n e m z e t i  alapon, 
nemzeti gondolkozáson kell nyugodnia. És Schiller már vissza  ̂
arról az álláspontról, melyet Haramiái első Bevezetésében ej e 
get; már nemcsak könyvdrámákat akart írni, sőt inkább a szinp 
hatást az eredmény legbiztosabb zálogának tekintette.

Az őt körülvevő életbe, a legközelebbi múltba (M’ er  ̂
megjegyzése az l.fv.-ban ésKalbé a 3 -ikban 178á-re utalna » 
a cselekmény évére) nyúlva, onnan vévé eseményeit, ala Jai 
rajzolá őket oly merészséggel, milyenről eladdig fogaim 
volt a német költőknek. Nincsen a német irodalomban m , 
forradalmibb irányú volna az Ármány és Szerelemnél; fórra a 
nemcsak az egyéni szubjektivitás felszabadítása, de ann * m 
levő viszonyokkal szembeállítása tekintetében is. Schillerne e 
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mai ott sajogtak még nem egy alattvalója lelkében. Két motí
vumot iktatott ez időből Schiller darabjába: a maitressek garázdál
kodását s az alattvalóknak katonákul való elárusítását idegen 
államoknak. Oly két fekély, melytől akkor a német kis államoknak 
talán egyike sem érezte magát tisztának. Az Ármány és Szerelem 
oly kifejezőleg rajzolja e viszonyokat, bogy már ismételve utaltak 
rá, mint kora kultúrtörténelmének egyik legfontosabb okmányára.

A müvet, melynek első eszméje akkor támadt Schillerben, 
mikor 1781-ben Mannheimból gyalog Frankfurtba ment, bauer- 
bachi magányában dolgozta ki. Dalbergnek, a mannheimi színház 
intendánsának apróra elmondja a mü szerkezetét.1) Midőn ez a 
leírás után elfogadhatónak tartotta a színmüvet, Schiller 1783-ban 
a kész kézirattal Mannheimba vándorol. Augusztus 13-án felolvassa 
müvét a színházi választmánynak, mely azt némi változtatásokkal 
elfogadhatónak ítélte. Színre az Ármány és Szerelem azonban csak 
1784. ápr. 15-én került, miután már ugyanazon év januáriusában 
nyomtatásban megjelent volt. Mint Streicher könyvéből értesülünk, 
az átdolgozás ideje alatt (márcz. 9.) került színre Iffland «Verbre- 
chen aus Ehrsucht»ja, melyet Schiller keresztelt el így, miért cse
rébe Iffland az eredeti «Louise Millerin * czím helyett a Kabale und 
Liebe czímet ajánlotta Schillernek, mit az el is fogadott. Az első 
előadásról s a lelkesedésről, melylyel a színmüvet a mannheimi 
közönség fogadta, szintén Streicher emlékezik meg az ő egyszerű, 
de mint hinnünk lehet minden ízében természethü leírásában.3)

*) 1783, ápr. 3.: «Eure Excellenz scheinen, ungeachtet meines kürz- 
lich miszlungenen Versuches, noch einiges Vertrauen zu meiner dramati- 
schen Feder zu habén. Ich wünschte nichts, als solches zu verdienen; 
weil ich mich aber dér Gefahr, Ihre Erwartung zu hintergehen, nicht 
neuerdings aussetzen möchte, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen eini- 
ges aus dem Stücke voraus zu sagen. — Auszer dér Vielseitigkeit dér Cha- 
raktere und dér Verwickelung dér Handlung, dér vielleicht allzuíreien 
Satire und Verspottung einer vomehmen Narren- und Schurkenart, hat 
dieses Trauerspiel auch diesen Mangel, dasz Komisches mit Tragischem, 
Laune mit Schrecken wechselt, und, obschon die Entwickelung tragisch 
genug ist, doch einige lustige Gharaktere und Situationen hervorragen. 
Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Absicht vorhersage, fiir die Bühne 
nichts Anstössiges habén, so glaube ich, dasz Sie mit dem Übrigen zufrie- 
den sein werdenn stb. stb.

2j Streicher And., Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in 
Mannheim von 1782—85, (Stuttgart u. Augsburg, Cotta, 1836). — A meg-
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XIV. Wagnernek az előbbi fejezetben érintett gyermekgyil- 
kossági motívumához csatlakozik a testvéri viszálkodás s a  testvér
gyilkolás indítéka, a mi csak egy nemzedékkel fiatalabb az emberi
ségnél s a mit a Sturm- és Drangkorszak költői rendkívüli elősze
retettel dolgoztak fel. Magát az első tesvérgyilkolást tárgyalja 
Müller «Der erschlagene Ábel* czímü idilljében. Kiinger ellenséges 
testvéreket vezet elénk a már részletesen tárgyalt«Ottó*-bán, majd 
«Stilpo»-ban s később «Játékosai*-bán. Ugyané motívummal bíró 
szomorújátékban, «Die Zwillinge» pályázik ő a Schroeder-féle díjért 
Leisewitz «Július von Tarent*-je ellenében. Kettőjükhöz csatla
kozik Schiller első színmüve *Die Rduber»; s ugyancsak e motí
vum lesz később tiszta, fenkölt tragikummá «Die Braut von Mes- 
sina»-jában. Könnyebb hangban van tartva Goethe «Claudine von 
Villa Bella*-ja. És hogy a szorosan körünkbe nem tartozó Schu- 
bartról is megemlékezzem, azonkívül, hogy indirekte hozzájárult 
a Haramiák megteremtéséhez, egy költeményében, «Selmar an sei- 
nen Brúder#, megemlékezik börtönszomszédjáról, kit kegyetlen 
testvére 19 évig tartott fogva a Hohenaspergen.

Fő találkozási pontjuk e drámáknak még az, hogy az ellen
séges testvérek ugyanegy lányt szeretnek, ki a Messinai Hölgyben

felelő hely Schiller hűséges barátja leírásában így hangzik: «Uw dér Auf- 
lührung von Kabale und Liebe recht ungestört beiwohnen zu können, hatte 
Schiller auf eine Loge bestanden und seinen Freund S. (Streicher) zu sich 
dahin eingeladen. — Buhig, bei tér, aber in sich gekehrt und nur wenige 
Worte wechselud, erwartete er das Aufrausclien des VorhangB. Aber als 
nun die Handlung begann, — wer möchte den tiefen, erwartenden Blick, 
das Spiel dér untern gegen die Oberlippe — das Zusammenziehen dér 
Augeobrauen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde — den 
Blitz dér Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese auch hervor- 
brachten, — wer könnte dies beschreiben! — Wáhrend des ganzen ersten 
Aufzuges entschltipfte ihm kein Wort, und nur bei dem Schlusse desselbeu 
wurde ein «es geht gut* gehört — Dér zweite Akt wurde sehr lebhaft, 
und vorzüglich dér Schluss desselben mit so vielem Feuer und ergreifen- 
dér Wahrheit dargestellt, dasz, nachdem dér Vorhang schon niedergelassen 
war, allé Zuscliauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weise sich erho- 
ben und in stürmisches, einmütiges Beifallrufen und Elatschen ausbrachen. 
Dér Dichter wurde davon so sehr tiberrascht, dasz er aufstand und sich 
gegen das Publikum verbeugte. In seinen Mienen, in dér edlen, stolzeu 
Haltung zeigte sich das Bewusstsein, sich selbst genug getlian zu habén, 
sowie die Zufriedenheit darüber, dasz seine Verdienste anerkannt und mit 
Auszeichnung beelirt wurden . . . .»
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hozzá még nővérük is ; a testvéri szerelem különben a tárgyaltuk 
Lenz-fóle Uj Menozában s — persze más fordulattal — Goethe Test
véreiben is szerepel drámai motívum gyapánt.

A testvéri viszálkodással egyidejűleg kell az apagyűlölet indí
tékát is felhoznunk, már csak azért is, mert a legtöbb darabban, 
mindenekelőtt a legismertebben, Schiller Haramiáiban, a két indí
ték párhuzamosan halad. Az apagyilkosság a megelőző korszak 
kedvencz anyagát képezé s franczia meg angol befolyás által lett 
kedveltté*) oly annyira, hogy Bodmer Noah-ja harmadik énekében 
mint özönvízelőttiről emlékszik meg e bűnről. A Sturm- és Drang- 
korszak drámáiban a fiúk legfölebb feltámadnak atyjuk ellen, néha 
szenvedélyüktől elragadva kardot is rántanak rájuk, máskor bör
tönben sanyargatják, de gyilkosságra alig kerül a dolog. Az Uj 
Menozában Lenz ezzel, mint az előbb említett s több más motívum
mal is csak játszik. «Die beiden Altén* czímü drámájában bör
tönbe veti a gyermek szülőjét, hogy előbb jusson örökségéhez, 
hasonlóan Franz tettéhez a Haramiákban. Mindkettő holt hírét 
költi atyjának. A Julius von Tarentben, valamint az Ikrekben, 
különösen ez utóbbiban, nyíltan jelentkezik a hevesebb fiú ellen
szenve atyja iránt s Schubart «Fluch des Vatermörders* czímü 
balladájában nemzedékről nemzedékre száll az apakínzás s apa. 
gyilkolás. Ezzel elérte a szörnyű motívum tetőpontját. Itt megsza
kad a további összeköttetés. A végzetdrámák költői fogják a szálat 
ismét felvenni.

Valamennyi említett színmű közül három érdekel itt bennün
ket tárgyunkra való tekintettel: Leisewitz «Tarenti Juliusa*, Kiin
ger «Ikrei* és Schiller «Haramiái.* Az első két darab 1775-ből, a 
harmadik hat évvel későbbről származik.

1775. febr. 28-án Ackermanné Sarolta és első férjétől szár
mazó fia Scbroeder L., mint az akkoriban Hamburgban tartózkodó 
Ackermann-féle színtársulat vezetői, pályázatot hirdettek, melyben 
ajánlkoznak minden eredeti három vagy öt felvonásos darabért 
20 louisdort s minden jó fordításért 6 louisdort fizetni. A pályázat 
eredménye nem a legfényesebb volt s csak épen annyi konkurrenst

*) V. ö. Dr. Sauer Á., Joachim Wilhelm von Brawe, dér Schüler 
Lessinge. (Straszburg, 1878, »Quellen und Forschungeu* XXX. főz.)
1 1 1 . old. kk.
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mutatott fel, mint közel húsz évvel előbb a Nicolai-féle, t. i. hár
mat. A beérkezett müvek elseje a Julim von Tarent volt, Leisewitz- 
től, a másodikat Die unglücklichen Brúder czímen egy ismeretlen*) 
küldte be, a harmadik pedig, mely a dijat elnyerte Kiinger tollából 
származott és Die Zwillinge nevet viselt. Különös módon m ind
három darabnak katasztrófája testvérgyilkolásban tetőzik. Hogy 
ez nem volt kitűzve a pályázat feltételeiben, azt már Kober- 
stein, II. 1494 a kimutatta. Annál inkább meglepte a feltűnően 
hasonló tárgy a pályabírókat s meglep minket is, ámbár fólig-med- 
dig tudjuk, hogy Kiinger, Miller által tudomást szerezve Leisewitz- 
nek tervben már régebben kész drámájáról, úgyszólván szükebb- 
körü versenybe bocsátkozott ez utóbbival. De még így is hátra 
marad a harmadik darab tárgybeli egyezésének a megmagyarázása. 
Megfejtésül, míg biztos adatok nem állanak rendelkezésünkre, 
egyebet nem nyújthatunk a fennebb említett ténynél: hogy bizo
nyos indítékok úgyszólván a levegőben fekszenek. Minden időben 
léteztek irányok és eszmék, melyeknek keretén belül a teremtő le l
kek kiváló előszeretettel mozogtak s melyek a költői alakításra 
ingerlőbben hatottak a többinél. A Sturm- és Drangkorszakban is 
ugyanezen körülmény állott be s már Gervinus figyelmeztet, hogy 
annak a számtalan színműnek, mely a Galotti Emília s a Götz 
hatása alatt gombamódra burjánozott, családbeli gyülölség, rokoni 
villongás, uralkodó-, házastárs-, rokongyilkolás, mésalliance, lázadás 
s a szenvedély összeütközése a kötelességgel képezi majdnem kime
rítő tárgysorozatát.

A mi a rokongyilkolást illeti, ebben már tudvalevőleg Aristo- 
teles is hatalmas eszközét látta a tragikai érzelmek, a szánalom és 
félelem felgerjesztésének. Az antik szomorújáték, élén a három 
nagy hellén tragikussal, előszeretettel fordúlt ez anyaghoz. És a 
Sturm- és Drang-korszak drámaíróinak is csak komoly felfogásuk
ról tanúskodik, hogy a motívumok mélyebb alapú feldolgozására 
igyekeztek. Nem mindig koronázta azonban igyekezetüket siker. 
Hogy az ily ominozus indítékoknak irtózatossága, természetei le - 
nessége, sőt valószínűtlensége némileg mérsékeltessék s a nézőben 
a szánalom és félelem a szép határán túl ne csigáztassék, kell, hogy

*) Dr. Sauer Á. e darabban Berger B. «Galore von Yenedig*-ének 
első alakját véli felismerni.



A STURM- ÉS DRANG-K01

n  költő művészete magaslatán álljon. A 
s  siker csak a motiválás legpreczízebb a] 
hető. Lessing erre nézve hires Rodogune- 
z o tt: «A költőnek mindenekelőtt azon ke! 
s következményeknek oly sorozatát állíts 
lag ama valószínűtleneknek látszó büntet 
következniök. Meg nem elégedve azzal, ! 
nelmi megbízhatóságon alapúinak, azon f 
nek jellemeit úgy határolja meg; — azon 
nyékét, melyek által e jellemek mozgási] 
szertileg egymásból folyókká tegye; — 
szenvedélyeket minden egyes jellemhez k 
ki; — azon fog lenni, hogy a szenvedély* 
hozzon létre: hogy mindenben csakis a 1< 
<lesebb lefolyást lássuk; hogy minden ê  
lépésnél be kelljen ismernünk, hogy a szei 
a dolgok ugyanazon állásánál mi sem cg 
ben; hogy semmi se lepjen meg bennünk 
közelítésén kívül, melytől képzelő tehet 
s melynél magunkat végre, telve a legbens 
kiket ily végzetes áramlat elkapott, s telve 
mélésében, hogy hasonló áramlat talán 
tekre, — miktől hideg vérünk teljes birto 
magunkat — ragadna, találjuk#.

Az indító okok felkeresésében, m 
gyilkolására vezetik, mindkét költő ugya 
kettő a becs-, uralkodásvágy b a féltéken 
mait választá. Már kezdetben hangsúlyoz 
mek különbözőségét, a mi az ellenséges te 
fogva meghasonlásra indítja. Ez a különl 
szik, a minthogy az egy pontból kiinduló ! 
vább eltér egymástól s leplezetlen gyűlöli 
vágyak legszenvedélyesbike, szerelmük, eg 
zik. A most kifejlődő harczban a tetterősel 
köztől sem fog visszariadni, hogy akaratá: 
ügyességgel látjuk e lefolyást Leiseiritzné] 
debb testver, életének egyetlen boldogság 
nál fogva nem méltó hozzá, bírásában le 
hogy képes érte lemondani a trónról. De



Blankát, csakhogy inkább becsvágyó féltékenységgel: mert J ú liu s  
is szereti, ki mellett semmi tekintetben sem akar h á t r a m a r a d ó i .  
Blankának az övének kell lenni, mert a szépség a bátorság te rm é
szetszerű jutalma, s nem illeti meg az ábrándozó, merengő, té tlen  
Juliust. (A vetélytársaknak ily irányban eltérő jellemük Bzázszor 
meg százszor képezett már drámai fordulópontot.) Az öreg herczeg 
igen jól ismeri Guidó természetét, így nyilatkozván ró la : «Jól 
tudom, hogy megveti az asszonyokat, s egész szerelmesBége magá
ban véve vajmi csekély jelentőségű; ha csak ez találkoznék össze 
Julius szerelmével, gyermek állana óriással szemben s ezek csak 
nem fognak megverekedni. De abban rejlik a megdöbbentő, hogy 
Julim szerelmével Guido becsvágya ütközik össze, óriás óriással* 
kiknek egyike sem enged a másiknak erőre nézve legkevesebbet 
sem, s ez elkeseredett, vészes csatákat fog szülni!*

Az öreg herczeg a viszály közvetlen okozójának, Blankának, 
klastromba küldése után megkísérli a két ellenséges testvért egy
máshoz közelebb hozni. Könnyei arra indítják Guidót, hogy kije
lenti, hogy ő lemond Blankáról, hacsak Julius is ugyanezt te sz i; 
az «ő becsületének elég lesz téve», ha egyikük sem bírja a leányt* 
Könnyű ez Guidónak, de annál nehezebb Juliusnak, kinek szerelme 
Blankához mély, benső, rendületlen. Vonakodása Guidót a  legfék
telenebb indulat kitörésre ragadja. Fenyegetései arra indítják báty
ját, hogy előbbi tervét, Blanka megszöktetését, siettesse. Szerelme 
tárgyával valamely magános, ember nem lakta tájra akar vonulni,, 
s ott, lemondva nagyság-, pompa-, trónról, egyedül érzelmének akar 
élni. Jelleménél fogva nem is gondolkozhatik, cselekedhetik máskép. 
És épen ily valószínűnek, sőt szükségszerűleg Guido jelleméből 
folyónak tetszik az, hogy szokva lévén minden kívánságát teljesülve 
látni, midőn értesül Julius szándékáról, szintén a kolostor felé siet 
és gyűlölet meg becsvágyó féltékenységétől nógatva, bátyjával, ki el 
akarja előle Blankát ragadni, összetűz s heves, vad természetének 
megfelelőleg a villongást Kain bűnével tetézi.

Hogy Kiingert Ikreinek kidolgozásában ugyanazon motívu
mok vezették, melyek Leisewitzet Julius von Tarentjében, az 
szembeszökő. Csak a részletekben járt el mindkét költő egyéni 
természetének megfelelőleg. Míg Leisewitz a szelídebb, szentimen- 
tálisabb testvért választá hőséül, szorgos megfontolással rajzolta 
személyeinek egyediségét s cselekményét jól megbányt-vetett terv 
pzerint vezette bölcB korlátok közt a kifejlésig, addig Klinger
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inkább saját költői hajlamát, mely a kor hangúlata is volt, követve, 
a vad, szenvedélytől vak Guelfon&k osztó az első szerepet; a jelle
meket nagyobbrészt csak vázolta s attól sem riadt vissza, hogy 
színművét a legszömyűbb, legrikítóbb jelenetekkel túlhalmozza. — 
Tagadhatatlan, hogy az okok, melyek Guelfót az Ikrekben testvér
gyilkolásra indítják, magákban véve hatalmasabbak, mint az imént 
a Julius von Tarentben vázoltak. Becs- és uralkodásvágyának 
reálisabb alapja van, a mennyiben a szorosan meg nem állapítható 
elsőszülöttségre támaszkodik. Ezenfelül ő csakugyan szereti Kamil
lát, míg Guido érzelme Blankához csak akaratos, gyermekesen 
duzzogó bímivágyás. Mindezek daczára Kiinger tragédiájában 
mint valami megdöbbentő, visszaijesztő esettel állunk a testvér
gyilkolás tényével szemben; főképen azért, mert e tett kiszámítva 
s nem mint Leisewifcznél a pillanat hevében követtetik el. Kiinger 
Ferdinandoja, ártatlanul lesz ép akkor a sújtó testvérgyilok áldo
zata, mikor minden törekvése oda irányúi, hogy öcscsét megbékítse. 
A felháborodás, melyet vétlen vesztén érzünk, háttérbe szorítja szá
nalmunkat a gyilkossal szemben. És ha érzünk szánalmat Guelfo 
iránt, az csak olyan, a milyent minden beteg ember is megvárhat 
tőlünk, de távol áll az Aristoteles és Lessing követelte tisztúlt 
érzéstől. Önmagunkat nehéz beleképzelni e dühöngő, majdnem 
mániában szenvedő ember lelki állapotába. Leisewitz tragédiájá
ban ellenben a nemesebb testvér, ki finom érzékkel van e cselek
mény hősévé téve, csakugyan felkölti részvétünket s elképzeljük, 
hogy hasonló körülmények közt mi is így érezvén, hasonló szo
morú sors találna érni. Egyszóval emberileg nem csak ez az alak, 
de az előbb mondottnál fogva, az elvetemedett testvér is közelebb 
áll hozzánk.

A Juliu8 von Tarent nyomtatásban megjelenvén, több elisme
réssel találkozott az Ikreknél, a közönség tehát nem Schroedernek 
adott igazat. Ezzel szemben nem hagyhatjuk idézés nélkül a modern 
német dramatikusok egyik legjelesbikének, Ludwig Ottónak vélemé
nyét, ki a sokszor vitatott kérdésben, hogy helyesen ítéltek-e a bírák 
a díj megszavazásánál, határozottan részükre áll. Mindenesetre 
túlcsap a határon, az Ikreket azon darabnak nevezvén, melyben 
valamennyi általa ismert színmű közül shakspere-i jellem rajz, 
szenvedélyfestés, lélektani részletezés s tragikai hangulat a korunk- 
beli konczentrált alakkal a legszerencsésebben s legfesztelenebbül 
párosúl. Mindenekfelett a színmű tragikai hangulatára fektet nagy
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súlyt: a vég már a legelső jelenetben benne van, csak ki kell azt 
burkolni; bámulja az ügyességet, melylyel a befejezés úgyszólván 
minden színpadi cselekmény nélkül nem annyira fokoztatok, m in t 
inkább megközelíttetik; hogy magában véve egy jelenet sem állhat 
meg, hanem valamennyi csakis a vég miatt van, arra tö r; hogy az 
egész darab csak egyetlen effektussal bír, melyre minden részié t 
irányúi s melyet csak így, összeségében ér el.

A Julius von Tarentről pedig így nyilatkozik Ludwig: «A cse
lekmény fontos és csakugyan tragikus; mert az e darabban szen
vedők közül egy sem szenved méltatlanúl; a cselekmény term észe
tesen folyik a jellemekből s szenvedélyekből, minden cselszövény 
közbelépte nélkül. A kompozíczió átlátszósága, szelídsége és lágy
sága Goethére emlékeztet. A nyelv középhelyet foglal el Goethe 
naiv és Schiller reflektáló kifejezésmódja között. Akár ma Írottnak 
tarth&tnók e darabot, oly kevéssé évült el nyelve; Schiller első 
színmüvei e tekintetben sokkal régiebbeknek tetszenek. . . .  Míg 
Schiller fiatalkori drámái színpadi hatás tekintetében felülmúlják 
Juliust, addig ennek előnyei a cselekmény természetessége b való
színűsége, a pontosan kimért stíl, s a lelkiállapotok kitűnő ecsete- 
lése. Az «Ikrek* mindenesetre drasztikusabbak s meg van saját 
előnyük a hangulatban s a lendületes képzeletben, de a mi a nyel
vet illeti, messze maradnak a Julius megett. Az Ikrekben m ár az 
első jelenetnél jobban megvagyunk győződve a tragikus végről, 
mint itten az utolsóelőtti sorban, mely a katasztrófát megelőzi. 
Ahelytt azonban ottan jó időre van szükségünk, mig a szenvedély 
azon magasra csavart hangjába bele szoknnk, melylyel az mindjárt 
kezdetben a nézőt meglepi. Nagyobbszerünek és lendületesebbnek 
mindenesetre az Ikreket kell neveznünk.*

Elfogúlatlanul olvasva a két müvet, következő jellemző voná
saikat állíthatjuk egymással szembe. Kiinger rohamosabb, mérték
telenebb, Leisewitz nyugodtabb, mérsékeltebb. Ott a tárgyának 
magát egészen odaadó i§ú, itt a számító művész dolgozik. Kiinger 
müve szenvedélyesebb, lángolóbb, a Leisewitzé hidegebb, de ará
nyosabb. Az Ikrekben óriásilag kimagaslik Guelfo alakja; mint 
egyetlen hosszú monológ zajlik le a darab; Leisewitznél jobban 
el vannak osztva a színek. — Leisewitz is mint Kiinger Shakspe- 
reen és Göthéu,de Lessingen is képezte magát. Csakhogy Kiinger
nél a Shakspere befolyása túlnyomó, Leisewitznél a Lessingé. Ez
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utóbbi oly sokai tanúit Galotti Emíliától stíl és szerkezet tekinte
tében, mint a Sturm és Drang drámaköltőinek egyike sem.1)

Scbroederre s a pályabírókra valószínűleg nem ily eszthéti- 
kai megfontolások voltak irányadók. Nem mérlegelték, mint manap
ság, hogy a Leisewitz darabja megfontoltabb, kiszámítóttabb, — 
mig a Kiingeré tehetségesebb, szenvedélyesebb, de túlcsapongóbb 
is, hanem egyszerűen azt kérdezték maguktól, hogy melyik fog a 
színpadon nagyobb hatást tenni, s e tekintetben, már csak azért 
is, mert hívebben viseli magán az uralkodó áramlatot, a Sturm és 
Drang színezetét, az Ikreket illette az elsőség. Ez értelemben ejtet
ték meg ítéletüket, nem mulasztva el azt némi okokkal támo
gatni.2) A kortársak számára az Ikrek az első német nagy jellem
tragédia gyanánt tűnt fel. Ez már nem volt dramatizált történet. 
A sorsával elégedetlen, daczos, irigy Guelfo, az oroszlán Guelfo, 
a testvérgyilkos Guelfo a fiatal nemzedéknek hatalmas egy alak 
volt. Igaz ugyan, hogy Bürger vadállatnak nevezte, melyet öröm
mel lőne le, mint egy veszett kutyát; de ha a hatást, mit e darab 
gyakorolt, teljesen fel akarjuk fogni, követnünk kell Moritz F. hires 
regényének czímhősét Reiser Antalt a színházba, s színunk kell 
magunkba azt a rekkenő meleg, viharterhes levegőt, mely a lélek- 
zetét visszatartva figyelő tömeget lepi, s meg kell látogatnunk a 
Károly-iskolát, hol Schiller e mintára keveri ellenséges testvérei 
számára a színeket.

*) Újabban a Jul. v. Tarenttel Henneberger foglalkozott behatóbban 
Évkönyvében (I. 1 1 1 . old. kk.). Befejezésül futólagos összehasonlítást tesz 
e darab és Kiinger Ikrei közt. Ez az összehasonlítás szélesebb alapot 
nyert Bayer J. könyvében: Von Gottsched bis Schiller, Vortrage Über die 
klassische Zeit des deutschen Dramas (Prága, 1869) 134. old. kk.

*) A pályabírók a következőben foglalták össze rövid határozatukat: 
Das erste Stück «Die unglttcklichen Brüder» war zu leer an Handlung, 
nicht überdaclit und reif genug, obschon einige Scenen vorteilliaft und 
Erwartung erregend angelegt, die aber unbefriedigt blieb. Das zweite hiesz 
•Julius von Tarent», handlungsvoll, schön dialogiert, voll Verve und Geist; 
alles entdeckt den Kenner dér Leidenschaft, den denkenden Kopf, den 
Sprecher des menschlichen Herzens, und kurz — den Dichter von Talen- 
ten; es war des Preises entscliieden wert, bis ihm das dritte «Die Zwil- 
linget denselben dadurch abgewann, dasz es die máchtige, gewaltige Trieb- 
feder dér unentschieden gebliebenen Erstgeburt voraus hat. «\Ver beweist 
mir, dasz ich nicht dér Erstgebome von uns Zwillingen war'?» das ént- 
flammt den hintennach gesetzten Guelfo, und darüber fallen 6ie beide.
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alakjában annak a szenvedélyes tagadásnak adott kifejezést, mely 
az eredeti lángelméket jellemzi, s mely minden létező társadalmi 
rend, szokás és hagyomány ellen van irányozva. Ha a drámának 
ez intencziója nem válik ki tisztán, az semmi egyében nem malik, 
mint magán az előadási modoron, melynek túlságos rakoncíátlan* 
sága nem enged művészi élvezethez jutni. És ez a rakonczátlanság 

annyira benne fekszik a költő lényében, hogy nem engedi az általa 
teremtett alakokat egymástól jellegileg elválni, miáltal bizonyos 
egyhangúság a szenvedélyben jön létre, és ez az körülbelül, a mit 
Ludwig emfázissal tragikai hangulatnak nevezett. Ép oly joggw 
vethetnők e mű szemére, hogy oly hangon kezdi, mely fokosâ  
már nem tűr. Olyan, mint az énekes, ki folyton a legmagasa 
hangokban kalandozik; megnyugtató pillanatok volnának ss 
munkra, ha néha-néha leszállana, lélekzetet venne, de ezt nem 
teszi. Ez az erőszakolt magasság lehet fogás, mesterkélés, — e 

lehet ifjúkori elragadtatás is. Kiingernél ez utóbbi.
A mi a Julius von Tarent tárgyát illeti, erre nézve nemi « 

a bizonytalanban tapogatóznunk, Leisewitz maga ád róla íelv go 
sitást egyik levelében:1) «Müvemhez az első eszmét I. Cos®® 
firenzei nagyherczeg és fiai János- és Garsiasnak történeté 
merítettem. Mivel azonban itten sem a jellemek, sem a történe mi 
részletek nem voltak egészen ínyemre, a középutat *
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előbbi Tarentbe helyeztetett s ennek uralkodó családja is lépett a 
Mediciek helyébe. Ezzel meg voltak adva a Julius von Tarent 
főeseményének szálai. A kútfőben is két testvérrel van dolgunk, 
kik egymást gyűlölik, ott is, mint a drámában testvérgyilkosság 
tetőzi e gyűlöletet. Nem hiányzott egyéb, mint ebbe az egyszerű 
lefolyású eseménybe összhangzó, egyöntetű motiválást hozni. Ez 
a becsvágy és szerelem felhasználásával történt. Habár ez eszme 
egyszerű ötlet is lehetett volna, Eutscherával tartunk, ki azt állítja, 
hogy Leisewitz e momentumokat a Mediciek ellen irányzottt Pazzi- 
féle összeesküvés történetéből merítette, hol egészen hasonló 
testvérpárra s versengő szerelmükre talált.

Valamint a Leisewitz által használt kútfőben, úgy ennek 
meg Kiingernek darabjában is a bosszúálló atya sajátkezűleg végzi 
ki gyilkos fiát. Ezt a költők úgy okolják meg, hogy mig egyrészt 
az atya, mint ilyen és mint uralkodó, a legfőbb ítélő és végrehajtó 
jog felett rendelkezik, másrészt a gyors sújtolással a szégyentől 
akarja megmenteni gyermekét. Bánk ez az atyai kegyetlenség 
kellemetlen hatást gyakorol, egészen eltekintve attól, hogy Leise
witz darabjában az atya jelleméből minden erre előkészítő vonás 
hiányzik. A vén Guelfo (az atya az Ikrekben) hirtelen, heves ter
mészetű öreg, ki egyszer már lándzsáját fia után dobta; tudjuk, hogy 
Ferdinando kedvencze volt, míg Guelfo csak búbánatot hozott 
fejére; nevének becsületén szenyfoltnak tapadni nem szabad, hagy- 
ján tehát, ha a gyilkossal gyorsan végez. Máskép áll a dolog Július
ban. A vén herczeg nyugodt, megfontoló természetűnek van raj
zolva, ki mindkét gyermekét egyaránt szereti. Itt sokkal inkább 
Guido jelleme fokozatos fejlődésének tekintenők, ha tette után, 
látva, hogy egész jövendő életére szörnyű bűntett fogja árnyékát 
vetni, önmaga vetne véget ez életnek. Ez a befejezés a tisztán 
tragikai hatás előnyétől eltekintve, az utolsó felvonás vontatott 
jeleneteit is feleslegesekké tette volna.

Kiinger pályanyertes darabját 1776. febr. 33-án adták legelő
ször. Brockmann játszotta Guelfót, Schroeder Grimaldit, a «bús»-at, 
ki sokban emlékeztet Goethe másodalakjaira, mint például Kar- 
losra Glavigóban. Mikor később Schroeder a darabot átdolgozta, ő 
maga adta a főszerepet. A Julius von Tarentet szintén 1776-ban 
adták először Berlinben, még pedig négyszer egymásután, s körűl- 
belől egy évre az Ikrek után Hamburgban is színre került.

Nyomtatásban mindkét darab nagy feltűnést keltett, de külö-
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nősen a Leisewitzé. Az Ikrek megjelent a «Hamburger Theater* 
I. kötetében (1776), a Julius von Tarent névtelenül Weygand kiadá
sában Lipcsében (szinte 1776). Ez utóbbit Lessing Goethe müvének 
tartotta, mi a mellett bizonyít, hogy létezik hasonlatosság a Clavigo 
költője és Leisewitz között. Másrészt azonban nem kerülte el Les- 
sing figyelmét az a nagy közeledés sem, melyet a Julius von Tarent 
Galotti Emília felé tett. Mikor megtudta, hogy az előbbi nem 
Goethétől van, így kiáltott fe l: Annál jobb, örüljünk, hogy hazánk
ban rajta kívül más is képes ily nagyszerű művet írn i! Bürger és 
a göttingaiak lelkesedéssel üdvözölték s a Frankfurti Tudományos 
Értesítő azt állítá, hogy Galotti Emília óta nem jelent meg hasonló 
jelességű mű. Csak Bodmer és Wieland írtak ellene.

Kiinger színmüve giesseni tartózkodása alatt jött létre, mely
ről már szóltunk. Egészen ismeretlen azonban eddigelé számunkra 
Leisewitz személyisége. Neki kell még pár szót szentelnünk, mielőtt 
ezen a német irodalomban fontos pályázattól s annak eredményei
től megválnánk.

Leisewitz János Antal*) (1752—1806) nem tartozik szorosan 
véve az originalgeniekhez. Hogy mégis veink szokták említeni, 
annak oka egyrészt abban rejlik, hogy egyetlen befejezett nagyobb, 
épen most megbeszélt müvével a Schroeder-féle pályázaton Kiin
ger mellett vett részt s így neve némileg összeforrott korának leg
dühösebb stürmerével; de másrészt abban is, hogy úgyszólván 
mindjárt pályája kezdetén a Hainbund tagja lön, mely szövetke
zetnek iránya, mint már említők, lényegében megegyezett az eredeti 
lángelmék törekvéseivel. Mikor t. i. 1770-ben Leisewitz a göttingai 
egyetemre ment jogot hallgatni, megismerkedett Höltyvel, Boie- 
val, mindenekelőtt azonban Bürgerrel és tagja lön a Hainbund- 
nak. Igen valószínű, hogy részt vett a Shakspere-klub gyűlésein, 
melyet ez időtájt Bürger néhány barátjával alapított s hogy es 
indította őt a nagy angol költő tanúlmányozására. E foglalkozás

*) Műveit 1816. egy bécsi könyvkereskedő nyomatta ki. Először ősz- 
szegyiijtve, életrajz kíséretében dr. Schweiger rendezésében jelentek meg, 
{Braunschweig, 1838). — Úttörő mű a költő életére s műveire nézve: 
Johann Anton Leisewitz. Ein Beitrag zűr Geschichte dér dentschen Litte- 
ratur im XVIII. Jahrhundert. Von Gregor Kutschera von Aichbcrgcn. * 
(Bécs, 1876). A fiatal szerző halála után, kinek e műtudori értekezése volt, 
Tomaschek K. tanár adta ki. — Érdekes ismertetése Schmidt ErichtŐl az 
• Anzeiger ftir deutsclies Altertum»-ban található. (III. 190. kk.)
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bán keresendő annak végoka, hogy Leisewitz élesen kiválva a szö
vetség többi tagjai közül, kik nagyobbrészt lírikusok voltak, kizáró
lag a drámai költészetre adta magát. Tudományosan főkép bölcsé- 
szettel és történelemmel foglalkozott. Tanúlmányozta Voltairet, 
Montaignet, Baylet; de még inkább Humeot és Locket. Adatokat 
gyűjtött egy «Harmincz éves háború történetéhez*, a melyhez 
barátai s később Németország nagy reményeket fűztek.

Julius von Tarentjével útitáskájában hagyta el Göttingát 
1774. októberben, hogy szülővárosában, Hannoverben, mint ügyvéd 
telepedjék meg. Midőn a következő évben Schroeder pályázatának 
híre elérte, ez s még inkább pénzszüksége, müve végleges kidolgo
zására indították e teljes életében habozó embert. Később, mind
inkább jelentkező pénzszükségét némileg fedezendő, fordításokat 
vállalt. Állapotának nyomasztó voltát az is növelte, hogy jegyesét, 
későbbi nejét, kit költő életében példátlan hűséggel szeretett, nem 
volt módjában biztos otthonba vezetni. A leány Seylemek, az 
ismert színházi vállalkozónak volt lánya, s mióta ez másodszor 
nősült, egy rokonánál lakott Hannoverban, hol Leisewitz vele meg
ismerkedett. Elragadtatása oly nagy volt, hogy az alig tizenöt éves 
lánynak szerelmet vallott. Levelezésükben, mely az eddig megje
lent mutatványokból ítélve egyike a legérdekesebbeknek, melyet 
valaha két rokon s ideálisan érző lélek egymással folytatott, egy 
helyütt vonatkozás történik Rousseaura is. Leisewitz örömmel 
értesül, hogy menyasszonyának megnyerte tetszését a genfi böl
csész, ki neki is kedvencz írója, kihez ezerféle lekötelezettség fűzi. 
Ez megint egy találkozási pont a stürmerek- és drángerekkel. Mint 
a Bousseau-hangúlat, mely müvein, főkép Tarenti Juliusán keresz
tül vonúl, az originalgeniekre emlékeztet, épúgy tanulta Leisewitz 
a göttingai költőktől a lírai hatásokkal való dolgozást. Egészen 
rájuk emlékeztet, úgyszólván örökségük a szentimentalizmus azon 
lehellete, mely a színmüvén elömlik. Rájuk vall a holdfény gyakori 
alkalmazása is.

Hogy mielőbb biztos állásra tegyen szert, 1780-ban engedett 
Leisewitz egy meghívásnak Braunschweigba, hol mint kerületi 
titkár lön alkalmazva. Legfontosabb viszonyaihoz ez időből Les- 
singgel való ismeretségének megújítása tartozik, mely barátsággá 
fokozódva az utóbbinak haláláig (1781) zavartalanúl fennállt. Ez 
időben kezdi már költőnk életét a hipochondria, melyhez később 
valódi szenvedések is járultak, megrontani. Hiányzott nála min-



pontra jutott, hogyan juthatna oly álláshoz, melynek jövedelmé
ből nejét is eltarthassa. Egyszer útnak is indult körültekinteni, 
mikor többek közt Weimart is érintette. Naplójában megemlékezik 
Herderről, Goethéről, Amália herczegnöről s Wielandról; az utóbbi 
legkevésbbé tetszik neki. — Fáradozásait semmi siker sem koro
názta 8 végre elkeseredve — miután a Lessing halálával ürese
désbe jött könyvtárosi állásra is hasztalan pályázott volt, —82 
anyjától kapott némi segélylyel nőül vette Zsófiáját. Házasságuk
nak első évei nem voltak menttek anyagi gondoktól, melyeket még 
fokozott mindkettőjüknek végtelen jószívűsége minden saoyargó 
iránt. Az első lépés a nyomasztó viszonyokból kifelé akkor történt, 
mikor Leisewitzet meghítták a trónörökös mellé a történelem s jog 
tudomány tanárának. Az uralkodó herczeg fáradozásai méltatásául 
udvari tanácsosnak nevezte ki. 1790-ben a titkos kanczelláris tit
kára s a következő évben a Balázs-templom kanonoka lön. 1801-ben 
titkos igazságügyi tanácsosi czimet nyert s 1805-ben az egészség 
ügyi kollégium elnökségét ruházták rá. Mindezen hivatalok teen 
dőit nagy lelkiismeretességgel s pontossággal végezte. A szegénye 
felsegélésére tett intézkedéseit máig is hálásan emlegetik Braun 
schweigban.

Utolsó éveiben már oly szenvedő volt, hogy hordszéken
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lett a gyűlésekbe vinni. A Julius von Tarent írója, a berekezövet- 
ség hajdani tagja, minden kedvét elveszíté a költészethez. Ember- 
kerülö lön olyannyira, hogy azt az adomát hozták róla forgalomba, 
miszerint rögeszméje, hogy ő üvegből van s ha hozzá érnek, men
ten eltörik. 1806-ban mellbetegségbe esett, melyben szept. 10-én, 
alig 54 éves korában, kimúlt. Mindvégig imádott neje (m. h. 1833) 
a haldokló kívánságára minden hátrahagyott iratát, többek közt 
a «Szilveszter estét* s a «Harmincz éves háború történetének* 
már kidolgozott részét tűzbe hányta. Mint mondják, három hétig 
táplálta kézirattal a lángokat.

XY. Elképzelhető, hogy az új irány, mely minden meglevőt 
és konvenczionálist halomra döntött s melynek jelenségeivel mos
tanáig foglalkozánk, sok tekintetben ellenségeskedésbejutott a régi 
iskolák híveivel. Ismételten említettük, hogy Lessing meglehető
sen hidegen viselte magát a stürmerek- és drángerekkel szemben ; 
tudjuk, hogy Nicölai, a megcsontosodott józanság embere, lapos 
elménczkedéseivel neki ment Werthemek. De leghatalmasabb s 
legcsiiggedetlenebb ellensége az eredeti lángelméknek Lichtenberg 
G. Kr. göttingiai tanár és gúnyiró (1742—1799) volt. Ez majdnem 
minden gyengéjüket kérlelhetlenül pellengérre állítá. Egyik müvé
ben oParakletor, oder Trostgründe für die Unglücklichen, die keine 
Originalgenies sind», sóhajtva mondja többek közt, hogy íme, 
miután a németek annyi ideig óhajtottak eredeti tehetségeket, meg
kapták most azokat, csakhogy nincs bennük köszönet.*) Még éle

*) «Der eine hinkte, dér andre affektierte ein steifes Knie, dér 
dritte schlng ein Ead, dér vierte Purzelbánme, dér fíinfte ging auf Stelzen, 
dér sechste mackte den Hasentanz, dér siebente hüpfte auf einem Bein, 
dér achte rollte, dér nennte rítt sein spanisches Bohr, dér zehnte ging auf 
den Knieen, dér eilfte kriecht und dér zwölfte rutscht . . . Wenn ihr ori- 
ginell schreibt, z. B. in synkopischen Sentenzen, flucht und schimpft wie 
Shakspere, léiért wie Sterne, sengt und brennt wie Swift, oder posaunt wie 
Pindar, — meint ihr, dasz ihr damit Dank verdienen würdet ? . . . Kaum 
war die Losung gegeben: wer originell schreiben lann, dér werfe seine 
bisherige Feder weg, als die Federn flogen, wie Blátter im Herbste. Es 
war eine Lust anzusehen, dreiszig Yoricke ritten auf ihren Steckenpferden 
in Spirálén um ein Ziel herum, das sie den Tag zuvor in einem Schritt 
erreicht Mtten; und dér, dér sonst beim Anbliok des Meeres oder des 
gestirnten Himmels nichts denken konnte, schrieb Andachten über eine 
Schnupftabaksdose. Shakspere standén zu Dutzenden auf, wo nicht allemal
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sebb hangot használ a «Bittschrift dér Narren* czímü szatírájá
ban. Ebben Werther stíljét s az ossiáni képleteket teszi nevetsé
gessé.1) Majd, mint már Nicolai Werther paródiájában tette volt, az 
eredeti lángelmék elizióit utánozza.3) Azután felsorolja a közel 150- 
féle stílt, melyet maguknak ezek a bolondok készítettek, s melyek
nek nagyobbrészét sohasem használják.8) A göttingaiak holdvilág- 
imádását pompásan gúnyolja «Gnádigstes Sendschreiben dér Erde 
an den Mondájában s Lavater ellen irányozza meleg hangon írt 
«Über Physiognomik wider die Physiognomen»-ját. Ez utóbbiban 
maradandó becstt a stürmerek és drángerek jellemzése: «Sohasem 
állott még nálunk a gondolatszabadság s szívünk benső érzése 
gyöngébb lábon, mint épen most, mikor a tömeg szorgoskodásá-

in einem Tranerspiel, doch in einer liezensión; da wurden Ideen in 
Frenndschaft gebracht, die sich anszer Bedlam nie gesehen hatten ; Rauin 
und Zeit in einen Kirschkern geklappt und in die Ewigkeit verschlo6sen; 
es hiesz: eine, zwei, drei, da geschahen tiefe Blicke in das menschliche 
Herz, mán sagte sich seine Heimliehkeiten, und so ward Menschenkennt- 
nis. Selbst dranszen in Böotien stand ein Shakspere auf, dér wie Nebukad- 
nezar, Gras statt Frankfurter Milchbrod asz und dnrch Prunkschnitzer sogar 
die Sprache originell machte. Niedersachsen summte seine Oden, sang mit 
offenen NaBenlöchern und voller Gurgel Fatriotismus und Sprache und ein 
Vaterland, das die Sánger zum Teufel wünscht. Da erklangen Lieder und 
Romanzen, die es mehr Mühe kostete zu verstehen, als zu maciién*. (II., 
á07. kk.).

*) «0 wenn wir Worte hatten! ein Buch, ein Wort, ein Wort ein 
Bnch! aber hoher Genius, und euer Deutsch, eure Grammatik! guckt, 
guckt, Colossin badet sich in einem Fingerhut! Groszer kochender Gedan- 
kenschwall hebt sich und hebt sich und hebt sich in mir, erst wie das 
Bauschen des Eichenwaldes in dem Ohr des furchtsamen Wanderers in 
dér Wintemacht, dann kocht’s deutlicher, deutlicher, wie das stürmende 
Weltmeer in dér Feme, und dann horch ! fást wie ein niesendes Regiment*.

2) «Gabn’s, wolt’s n’t fress’n. Siehst’s Genie? wie’s n1 Wolk’n webt? 
Ob d’s Genie siehst? Wenn d’s nit siehst,' hőst d'n Nősen nit Genie 
z riechen!*

3) «Einige darun tér sind zum Entzücken artig, und andere zum Kre-
pieren drollicht. Mán hat ihnen dér Verstandlichkeit wegen Namen gege-
ben, die zwar zum Teil von Salatsamen herkommen, aber allemal so
gewáhlt worden sind, dasz sie die Natúr des Stils besser ausdrticken, als
es in einer dreimal so lángén Definition möglich gewesen wíire. Wir habén
sie in Klassen von sieben eingeteilt, darunter die preciösesten folgende 
sind: 1 . Grosz Shakspere Nonpareille. 2. Englisch geschachter Hanswurst. 
3. Sachsenhauser Steinkopf, bűnt. 4. Ditto, schlicht. 5. Bunter Prahler mit 
und ohne Yorick. fi. Groszer Mogul. 7. Gesprengter Prinzenkopf*.
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ból és a hősök meg hősnők roppant bátorságából, kik ellene fel
támadnak, annak biztos romlására következtethetünk. Minden 
oldalról megtámadják a hagyományos erődítményeket s mindent, 
mi mellett titkot vélnek lappangani, s ezt oly hevességgel művelik, 
mely inkább gót-vandál rohamra, mint rendes ostromra emlékez
tet. Sokan azt állítják, hogy az erődítménynek mitovábbi feladása 
már elkerülhetetlen. Néhány kevésbbé vérmes embemek azonban 
az a meggyőződése, hogy a szellem külső jelenségei felett még most 
is oly magasan lebeg, mint évezredekkel ezelőtt, s csak mosolyog 
büszke ostromlóinak babilóniai müvein, jól tndván, hogy még az 
építkezés befejezése előtt megzavarodnak a munkások nyelvei r 
külön-külön vál mester és legény.*

Midőn ezeket a szavakat 1778-ban Lichtenberg leírta, jóslat- 
szerűségük már kezdett teljesedésbe menni, habár nem is épen 
abban az értelemben, mint a gúnyos író vette. Mester és legény 
csakugyan külön-külön vált, 1780-ban a Sturm és Drang nagyjá
ban már elzajlott. Goethe és Herder Weimarban érődnek klasszi
kus működésre; Kiinger Oroszországba megy rang és tisztesség 
elébe, követi őt Lenz, megzavart elmével, nyomor- és halálba; Mül- 
ler a festő Olaszországban lassanként elidegenedik a német iroda
lomtól, Wagner 1779-ben elhal, Leisewitz és mások, mint Törring, 
végkép elhallgatnak. Csak a szegény bebörtönzött Schubartban dúl 
és forr a szenvedély inkább mint valaha s a Hohenasperg tövé
ben fekszik a Károly-iskola, hol Schiller barátjaival a Sturm és 
Drang nagy utójátékára készül.Benne még egyszer fellobban, mago
sabban és pusztítóbban, mint kezdetén, az eredeti lángelmék szel
leme, hogy azután végkép kialudva, helyet adjon a német költészet 
klasszikus korának.

A Károly-iskolában tervezte Schiller Haramiáit, Távol az 
emberek ismeretétől, csakis olvasmányára és önleikére szorítkozva, 
teremtette meg azt a müvet, mely ép oly hatalmas hadizenet lön 
a társadalomnak, mint Götz a költészetnek volt. Hogy mi tette 
gyümölcsözővé a fiatal titán képzelő tehetségét, azt maga beszéli 
el a Bajnai Thaliában. «Valami különös balfogása a természetnek 
arra kárhoztatott, hogy költővé legyek. Pedig a költészet iránt táp
lált szenvedély merőben sérté azon intézet törvényeit, melyben 
neveltetém s egyenesen ellentmondott alapítója szándékának. Nyolcz 
évig birkozott lelkesültségem a katonai szabálylyal, de a költészet 
szenvedélye tüzes és erős érzelem, mint az első szerelem. A mi
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Digitized by Google



közösüléséből. — A Haramiákat értem.*
Ha azokat a befolyásokat akarjuk kipuhatolni, melyek alatt

a mű létre jött, első sorban Schiller gyermekéveire kell visssap
lantanunk. Emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy atyja házánál a
biblia olvasása s annak megbeszélése mindennapi foglalkozás vo t,
s hogy e tekintetben az ó-szövetség előbbre tétetett az újnál
első szomorújátéka, melyet a kis Schiller, atyja tanúsága
14 éves korában írt, a szentírásból vette tárgyát 8 mint * /0*
értesülünk, ez évben Absolon történetét akarta dramatizálni, mey
tervéből valószínűleg több vonást átvett a Moor F e r e n c z  es a .
közti jelenetbe. Azt, hogy Mózest egy nagyobb epikai kö emen.
hősévé szándékozott tenni, itt csak mellékesen említjük, de min sí
rosan tárgyunkhoz tartozó körülményre rá kell mutatni
eszmei összeköttetésre, mely Schiller e l s ő  színmüve 8 a e o
Fiú nagyszerű parabolája közt van. Erre vonatkozik aroy^
ismételt ily értelmű megjegyzése, valamint az is, hogy
müvének színi feldolgozását «Der verlorene Sohn» czímme a
nyilvánosságba küldeni. Hiszen a szép hasonlatban
színmű vezéreszméje benne van: a könnyelmű fiú, ki kuz es
az élet nagy harczában, s a másik, a jó, szolid gyerek, 8 ®  ̂g
fojt, hogy a mindent elveszítő mindezek daczára sem ve8Zl #
szülei szeretetet. Külső alakjukra nézve is f e l s o r o l h a t a t  an n 
„  ___ ___  _____ J , , fl«énenalKai
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Klopstock a maga gonosz szellemét, s egyszer egyenesen Abbado- 
nának mondja magát, mint Klopstock a bűnbánó ördögöt nevezte. 
Az önsegély eszméje benne volt már Götzben s a társadalmi for
mákkal való elégedetlenség, bár nem is ily konkrét alakban, Wer- 
therben. Az öngyilkosság motívumát Schiller már egy külön dráma, 
t Dér Student von Nassau», katasztrófájaúl akarta volt felhasználni. 
A nemes rabló életnek egyik alakját Don Quixoteból ismerte, a 
nem nemesekre pedig saját hazájának korabeli állapota elég pél
dát szolgáltathatott.

Mint már Goethe Wertherje is Rousseau hatása alatt állott,*) 
úgy a Haramiákra sem maradt elhatározó befolyás nélkül kora 
társadalmának e heves ellensége. Schiller őt Sturz Péter müveiből 
ismerte, honnan második darabjához, Fieskohoz, is merítette az 
eszmét. Rousseau színét vallja a Haramiáknak kiváló előszeretet
tel rajzolt hőse Moor Károly határtalan megvetésében «téntanyaló 
század »-ának s rajongásában az ókor nagy férfíai iránt, a milyene
ket Plutarch rajzolt.

Hogy a testvéri villongás mint drámai motívum igen kedvelt 
volt s ismételten feldolgoztatott, azt az imént részletesen fejteget
tük. Schiller ez indítékot azonfelül még Fielding kitűnő családi 
regényéből, Tóm Jones-ból is ismerte. Ugyanezt a tárgyat Schu- 
bart is feldolgozta a Sváb Magazin 1775-iki első darabjában. Ez 
elbeszélésre, mint hálás drámai tárgyra, Schillert iskolatársa Hoven 
figyelmeztette. Benne már megtaláljuk a két testvérnek ugyanazon 
ellentétes jellemeit, mint a Haramiákban. Vilmos ravasz, képmu
tató, álszent, vagyis zelóta, mint őt Schubart nevezi. Károly ellen
ben víg, megnyerő modorú fin, ki szereti a jó bort s nem veti meg 
a szép leányt. Könnyelmű életmódja az egyetemen adósságokba 
sodorja, melyekből való menekvésre nincs egyéb módja a szökés
nél, a mit még egy szerencsétlen kimenetelű párbaja is siettet. 
A mindent veszített fiú — otthon Vilmos annyira fekete színek
ben festé bűneit, hogy nem mer haza menni — beáll katonának, 
megsebesül s a kórházba jut. Itt, az emberi nyomor és szenvedés 
oly Bokféle fajának látásánál, magába tér s kissé felüdülve, bűnbánó 
levelet ír atyjának, kérve, hogy fogadná őt ismét kegyébe. A zelóta 
Vilmos elsikkasztja ezt a levelet. Károly nem nyer feleletet s mivel 
az időközben beállott béke következtében csapatjához sem térhet

*) Schmidt E., Richardson, Rousseau und Goethe. Jena, 1875.
59*
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vissza, már-már a kétségbeesés meredek partján áll. Most azonban 
kitűnik, bogy a megpróbáltatás nehéz napjai nem voltak javító 
hatás nélkül reá : elhatározza, hogy munkát vállal, legyen az bár
mily terhes vagy lealacsonyító. Ruhát változtatva, mint szolga áll 
be egy paraszt gazdához, ki nem nagyon távol lakik atyja kasté
lyától. Szorgalmával csakhamar mindenki elismerését kivívja, s a 
«jó Jancsi* néven már széltiben ismeretes a vidéken. A m int egy 
nap az erdőben fát vág, kiáltások vonják magukra figyelmét, 
melyek irányát követve, rablók által megtámadott postakocsira 
talál; a kocsis már vérében fetreng, míg az elővonszolt öreg ember 
mellének épen most szegzi gyilkát a támadók egyike. Ebben az 
öreg emberben Károly atyját ismeri fel. Szent hevülettel rohan elő 
8 szekerczéjével oly hatalmasan működik, hogy három rablót 
csakhamar lever, míg a negyedik megadja magát. Ez utóbbi ki vall ja , 
bogy e szörnytettre Vilmos bérelte fel őket, kinek az öreg már túl- 
soká élt. E tudósítás az atyára mennykőcsapásként hat. «Nincs hát 
gyermekem!* kiabál haját tépve, a Szegény Károlyom ; a nyomor
nak, ínségnek dobtalak prédáúl, s már bizonynyal elragadott a 
halál!»Ekkor felfedezi kilétét a szolgalegény. Az atya ujjongva szo
rítja keblére. Vilmost az első öröm élvezete után példásan meg
akarja büntetni, csak Károly könyörgéseinek sikerül őt megmenteni. 
A zelóta visszavonúl lelkiismereti furdalás s bűnbánás nélkül.

Ez fővonásaiban az az elbeszélés, melyet méltán nevezhe
tünk a Haramiák forrásának. A két fiú jellemét nagyjában, különö
sen az előzményeket tekintve, megtaláljuk Schiller darabjában is. 
Az eltérés ott kezdődik, a hol Károly becsületes parasztmunka 
helyett rabló életre adja magát. Az epikai lefolyás helyébe tragikai 
szembe állítása az egyénnek az egyetemessel lép. E gondolatra 
Schillert, mint bevezetésében maga említi, a Roque rabló története 
hozta. De nem csak itt emlékszik kútfőiről, hanem még később, 
már Don Karioson dolgozva, visszatér rájuk, Julius von Tarentet 
említvén. Az e darabbal való legeklatánsabb találkozási pont az lett 
volna, ha Schiller a színi feldolgozás eredeti tervéhez hű maradva 
Ferencz szándokát, Amáliát klastromba zárni, csakugyan alkal
mazza. Ebből kifolyólag egy hasonló jelenet jött volna létre, minő 
Julius erőszakos behatolása a zárdába. Schiller ez eszméjét elejtve, 
az apáczák megtámadása csak Spiegelberg elbeszélésében nyert 
helyet.

Ismerte azonban Schiller Leisewitz forrását, Medicis Cosinus
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történetét is jól, sőt ifjúkori barátja Petersen feljegyzései szerint 
bele is kezdett e tárgy drámai feldolgozásába, • eldobva, megsemmi
sítve később az egészet s csak néhány vonást, képet, gondolatot 
használva fel belőle Haramiái számára*. Ismerte ezenfelül Leise- 
witz másik forrását is, a Pazziak történetét, melyet neje tanúsága 
szerint drámailag akart feldolgozni.

Ami Eosinsky epizódját illeti, az több tekintetben Württem- 
berg történetére u ta l; betekintést enged a franczia szokásokat s 
erkölcstelenséget majmoló kis német udvar rejtelmeibe, melyek
nek később Schiller oly élethűen kiszínezett képét adta az Ármány 
és Szerelemben. A hatalmas úr alatt valószínűleg áz ismeretes 
Süsz zsidó (1. Hauff novelláját), Károly Sándor herczeg mindenható 
kegyencze van értve.

A testvéri villongáson kívül az említettük második motívum 
is előfordul a Haramiákban, az apakínzás. Mindkét indíték, a 
mennyire tudjak, csak e darabban találkozik. A mi az atya bezá
rását illeti, erre nézve történeti alap is nevezhető. Már Lenz beszéli, 
1776-ban, hogy egy fiú elcsukatta apját, hogy holt hírét költve 
előbb jusson javaihoz. Egy idegen véletlenül találkozott a szolga 
vigyázatlansága folytán kiszabadúlt szegény öreggel, feljelentette az 
esetet s a lelketlen fiú példásan lakolt. Ebből az elbeszélésből kelet
kezett Schubartnak már idézett románcza és Langbein költeménye 
«Der VafcermÖrder*. Egy másik, ugyancsak a70-es években közlött 
adat szerint, két fiú szövetkezett atyjuknak ilyetén elzárására.

Némely motívumában feltűnő hasonlatosságot mutat Schiller 
darabja Kiinger vígjátékával «Die falschen Spieler*, különösen 
ami a testvérek viszonyát az atyához és Zsófiához illeti. Azonban 
Schiller színmüvén 1777-ben kezdett dolgozni, 1780 áprilisban már 
befejezte; lehetetlen volt tehát főindítékát oly könyvből merítenie, 
mely ugyanez évben, és lett volna bármi korán, jelent meg.

Miután így a forrásokkal és kútfőkkel megismerkedtünk 
volna, lássuk a Haramiáknak külsőleges keletkezését is. Tudjuk, 
hogy Schiller sokáig dolgozott rajtuk, mielőtt 1781-ben, 22 éves 
korában, saját költségén mint első müvét megjelentette. Második, 
változatlan kiadása a darabnak a következő évben látott napvilá
got ugyanakkor, mikor Schwan a színi feldolgozást Mannheimban 
kiadta. Mikor a szerző müvének kefelevonatát meglátta, némely 
kifejezések s jelenetek oly merészeknek tetszének neki, hogy ezeket 
egyszerűen törülte, miáltal a könyvben egész negyed és féloldalok
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pusztán jelentek meg. Nemkülönben kihagyta Schiller, barátai 
tanácsára az eredetileg a darabhoz irt élőbeszédet, helyébe rövideb- 
bet, más értelműt írván. Hogy az első alakot mégis ismerjük, azt 
annak köszönhetjük, hogy sikerült néhány példányt a valódi első 
kiadásból megmenteni.

Schiller daczára ezen müve első kiadásához irt élőbeszédjé
nek, titkon mégis remélte, bogy Haramiái színre fognak kerülni s e 
reményében nem is csalatkozott. A többször említett Dalberg 
báró, a mannheimi színház intendánsa, hajlandónak nyilatkozott 
előadatásnkra, ha Schiller némi változtatásoknak veti alá színm ü
vét 8 többek közt az eseményt a XVIII. századból valamely régebbi 
korba helyezi át. Schiller engedett a felhívásnak; cselekménye ide- 
jeül a XV. századot jelölte meg, persze, csak tisztán külsőleg; a 
műnek specziálisan kultúrtörténelmi s forradalmi színezetét nem 
törülhette volna el, ha csak egészen új darabot nem akart írni. 
Levelében, melynek kíséretében 1781 okt. 6-án az átdolgozott 
Haramiákat, vagy mint most nevezte az Elveszett Fiút Dalberg- 
nek átküldi, részletesen kiemeli a változtatásokat, melyeknek 
müvét alávetette. Az intendáns, mint később a Fieskoéval, úgy 
ezzel az átdolgozással sem volt tökéletesen megelégedve s Schiller
nek még hol ezt, hol azt kellett változtatnia. A költő türelmesen 
engedett, csak abban az egyben volt rendíthetlen, hogy Károly 
megöli Amáliát. Az első előadásnál azonban, 1782 jan. 13-án, ezt 
is oda változtatták, hogy Amália maga vet véget életének.

A hatás, melyet a Haramiák keltettek, óriási volt. Rajtuk kívül 
csak két munka részesült a német irodalomban ily lelkesült fogad
tatásban ; a Messiás s Werther. Csakhogy a Haramiák hatása sok
kal messzebbre terjedt, a mennyiben még napjainkba is benyúlik.

Követte e darabot a rablótörténetek egész légiója, versben, 
prózában, drámában, regényben, mely utóbbi fajnak leghíresebbé 
vált képviselője Rinaldo Rinaldini. — Két átdolgozásban is részesí
tették a színmüvet. Először a hírhedt Flümicke Berlinben, azután 
Thomas Stralsundban. Valami Wallenrodt nevezetű asszonyság 
pedig (1801) folytatást írt hozzá e czímen: «Karl Moor und seine 
Genossen nach dér Abschiedsscene beim altén Turm. Ein 
Gemálde erhabener Menschennatur, als Seitenstück zu Rinaldo 
Rinaldini!»

A bírálatok, melyekkel a Haramiákat fogadták, majdnem



A STURM- É S  DRANG-KORSZAK. 911

kivétel nélkül kedvezők valának.*) Érdekes, hogy Lipcsében utóbb 
eltiltották előadását, mert valami nagy lopást egyenesen e mű befo
lyásának tulajdonítottak s Bajorországban fiatal gyerekeket a darab 
csakugyan arra az elhatározásra indított, hogy ők rablóbandát 
fognak szervezni.

Schiller fiatalkori színmüveit a későbbiekkel szemben két 
sajátság jellemzi: a titanizmus és a realizmus. Mindkét sajátságot 
osztotta a Sturm és Drang híveivel s egyik sem volt egyéb ellen
szenv nyilvánuláBánál a franczia szabályok jármával szemben. 
A franczia színpad örökké a közönséges bonton színvonalán tar
totta magát, rajta fogadtatásra nem talált sem az, mi nagyon 
magasztos, sem az mi nagyon durva volt. Az ébredő német szellem 
hatalmasabb jellemeket kívánt, melyeknek érzelmeit nem préselte 
fűzőbe a konvenienczia; legyenek azok hősök, bolondok vagy 
gonosztevők, hacsak tetteik az eredetiség s erőteljesség nyomait 
magukon viselik. Jól látták a németek, hogy franczia szomszédaik 
nem olyanoknak festik az embereket, a milyenek azok valójukban, 
hanem bizonyos elfogadott szabályok, bizonyos chablon szerint; 
így például a szerelmesek mindig egyugyanazon modorban beszél
tek egymással, mely modort már Lessing élénk húmorral «a sze
relem hivatalos nyelvének»(Kanzleisprache dér Liebe) nevezett el. 
A Götz megjelenése óta már kívánták, követelték, hogy a színmű 
csakugyan bevezessen az emberi szív rejtelmeibe s ne maradjon a 
felszínen, az álpáthosz téveteg kifejezéseivel. A franczia színpad idea
lisztikus álarczái helyett realitást kívántak látni: a maga megrázó 
erejében s ellenmondásos gazdagságában. — Eddig is tapasztaltuk 
már, hogy Gerstenbergen kezdve, kinek Ugolinója egyikét képezte 
a fiatal Schiller legkedvesebb olvasmányainak, Goethén, Kiinge
ren s a többi eredeti lángelmén keresztül a fiatal iskola majd min
den híve a vázoltuk irányban dolgozott. Schiller azonban megelő
zőinek titanizmusát jóval felülmúlja. Hiszen átkozódást s durvasá
got eleget hallánk már Lenznél is Kiingernél is, de mik ezek Moor 
Ferencz blaszfemisztikus kitöréseihez képest! Benne az irány leg
szélsőbb képviselőjét talál uk. Míg Guelfo vagy Guido csak határ
talan szenvedélyes8égüktől ragadtatnak szörnyű bűnökre, addig

*) Braun V. Gy., Schiller und Goethe im Urteile ihrer Zeitgenos- 
sen. Zeitungskritiken, Berichte und Notizen Sch. u. G. und deren Werke 
betreffend. (Lipcse, 1882). V. ö. Heinrich G. ismertetését a Budapesti 
Szemlében XXXIII. (1883).
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Ferencz kiszámított gazsággal kínoz, gyilkol, becstelenít; Schiller
nél nem kétes az elsőszülöttség, mint Elinger Ikreiben; Ferencz 
jól tudja, hogy neki, mint fiatalabbnak semmi joga ahhoz, am it 
bitorol, s e körülményre nagy súlyt kell fektetnünk. Ez bele illik 
az egész darab intencziójába, mert valamint Ferencz megtámadta 
a kort, a társadalmat, mely őt bátyjával egyenlő igényekből kizárja, 
ép úgy támadja meg később Károly ugyanezen kort és társadalmat, 
mely őt kényszeríté, hogy magát törvényein kívül helyezze. Károly* 
nak ez a természetű feltámadása az emberiség ellen az első a maga 
nemében s ebben áll a darab történelmi jelentősége.

De bír a színmű másnemű fontossággal is. Tudjuk, hogy a 
Sturm és Drang, bár sok mindent megtámadott a rozoga társada
lomban, főhatásával mégis csak az irodalomra szorítkozott. Tovább 
menve, megtámadta mindazt, mi az ember énjét korlátozza. A H ara
miák nemcsak a költői, de már a társadalmi, szocziális nyűgöknek 
is hadat izennek. Ennyiben Schiller a korabeli áramlatnak volt 
kifejezője s nem is akart megható, szentimentális színművet im i, 
milyenek Iffland meg Kotzebue tollából kerültek elő s ennyiben a 
Haramiák, valamint a tárgyaltuk Ármány és Szerelem is, kiváló 
drámai alfajt képeznek. Fogadalmi darabok.

Egyik főhibája a színműnek, hogy minden személye szerfe
lett bőbeszédű. A testvérek egyike sem cselekszik a színpadon. 
Továbbá hiányzik itten képviselője annak a bűnös, rothadt társa
dalomnak, mely ellen Károly szünetlen kikel; az Ármány és Szere
lemben élesen elkülönítve látjuk a két pártot, mely egymás ellen 
elvi harczra kél. Sokat foglalkoztak azzal: vájjon a jellemek, külö
nösen a testvérek jellemei helyesen vannak-e felfogva? Erre felele
tünk az, hogy az alakok helyesen vannak felfogva, csak szavaik 
túlzók. A motiválás, lélektani szempontból tekintve ugró, gyakran 
nélkülözvén az átmeneteket. Példa rá Károly gyors elhatározása, 
rablóvá lenni. Hogy Ferencz jellemét ismételve hasonlították össze 
III. Rikhárd- és Jágóéval, azt tudjuk, de hasonlatokat s eltéréséket e 
helyen keresni, kissé messze vezetne czélunktól. — A darab befe
jezése, morálja, kettős tendencziát mutat fe l: Károly végzete iszo
nyú vád a társadalom ellen, de másrészt ő maga is belátja, hogy 
haramiáskodással a világot javítani képtelenség. Az egyetemes erős 
harcz után mint győző marad a küzdtéren.

Mielőtt az ellentétes testvérek motívumát elhagynók, Goethé
nek egy vigjátékáról, Claudine von Villa Bellájáról kell megemlé-
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keznünk, melynek a geniekorszak hatása alatt irt első alakját 
1775-ből bírjuk, míg a második, ettől sokban eltérő kiadás az Olasz- 
országi út egyik gyümölcseként 1788-ban látott napvilágot. Minket 
az első érdekel, mely vegyesen kötött és kötetlen beszédben van írva 
s «színmű dalokkal* elnevezést visel, míg a második «daljáték* 
czímmel átlag verses alakkal bír. A két különböző testvér családi 
neve Castelvecchio. Egyikük, Pedro, nagybátyjával elkorcsosult 
öcscse keresésére indúlva, Villa Bellában beleszeret Claudinába, 
Gonzalo lányába. A másik testvért, Crugantino álnéven, (az 1788. 
kiadás valódi nevén Carlonak nevezi; Moor Károly jut eszünkbe!) 
szinte erre a vidékre sodorta a véletlen s csavargó életmódja. Min
denben ellentéte a jámbor, szerelmes Pedronak. Szereti a serleget 
hajtogatni, míg borral van tele, szereti a víg czimborákat s ölébe 
csókra von minden szép leányt. Claudinát megpillantva, mi termé
szetesebb, mint hogy azonmódon beleszeret, s hogy egyidejűleg már 
szerenádét ád neki, természetéből folyik, ha nem is volna spanyol. 
A lány ablaka alatt találkozik — ismeretlen — bátyjával s azt bátor 
hidalgo módjára megsebzi. A zajra elősiető házigazda lánya eré
nyének védőjeképen magasztalja s éjnek idején egy pohár borra 
hívja meg a furfangos fíczkót, mialatt a megsebzett testvért tova- 
czipelik. Crugantino elragadó modorával már az egész háznépet 
meghódította, midőn nagybátyja az őrséggel beront, hogy a vak
merő embert elfogja. Crugantino azonban valódi szemfényvesztő s 
haramiafőnök ügyességgel keresztül vágja magát s Pedroval, ki 
után a lány futott volt, újból összetűz. Végre mindhármukat elfogja 
az őrség. Befejezésül kölcsönös felismerés, megbocsátás, kibékülés. 
A motívum: a jó és rossz fiú, különösen ez utóbbinak jellemzésében 
lép fel. Pedro, gonosztevő nem szerepelhetvén a vígjátékban, csak
ugyan szelíd, jámbor ember. Crugantino kétes hírű legények társa
ságában lép fel, mint Moor Károly. Ügyes, furfangos, jókedvű, 
dallos létére Henrik herczegre emlékeztet Falstaff és társai körében. 
Mindenesetre életteljesebb, rokonszenvesebb alak epedő testvéré
nél. Mindkettőben önmagát rajzolta Goethe, azzal a megosztásával 
énjének, melyet gyakran alkalmazott összes érzelmei feltüntetése 
czéljából s melynek Faustban ndta legpregnánsabb kifejezését, 
mondván: «két lélek él, a h ! e kebelben !* . . .

XVI. Most tárgyalt Haramiáitól s előbb említett Ármány és 
Szerelmétől eltérőleg azon két darabja számára, mely még a Sturm
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és Drangkorszakba sorolható, a történelemből merítette tárgyát 
Schiller, azon talajra lépvén ezáltal, mely hivatva volt számára a 
legszebb babérokat teremni. A történelmi, jelesen forradalmi fel
fogás az, mi Schillert, mint drámaírót Goethével a legélesebb ellen
tétbe hozza. És itt ismét Rousseau elhatározó befolyásával állunk 
szemben. A genfi bölcsésznek 1778-ban bekövetkezett halála után 
egymást érte a sok értekezés éJete lefolyásáról s eszméi fejlődésé
ről. Ezekből megtanulta Schiller, hogy Rousseau már kilencz éves 
korában könyv nélkül tudta a Plutarchot s hogy később is, mint 
férfi odanyilatkozott, hogy csak a szabad államok története érde
mes a följegyzésre, mert csakis ilyenekben fejlődhetnek ki nemes 
jellemek, bevallván egyszersmind azt is, hogy ellenszenvvel visel
tetik minden magas állás iránt, nem lévén képes azoknak betöltői
től az elnyomás eszméjét elválasztani. Ilyen és hasonló megjegyzések 
erős gyökeret vertek a fiatal költő szivében, s hogy gyümölcsöt is 
hoztak, azt bizonyítja több lírai költeményén (An Rousseau B tb.) 
kívül tárgyaltuk két színmüve is. Nem csupán szóvirág tehát az, 
mit Schiller Haramiáiról mondott s mit azóta annyiszor ismétel
tek ; *) olyan könyvet értett ő, mint Rousseu Emilje volt, am it a 
Sorbonne elátkozott s a hóhér széttépve megégetett.

Fieskoja, anyagára is Rousseaunak egy megjegyzése vezette 
Schillert. Még abban az «Értesítés»*ben is, mit Dalberg kivánatára 
a darab első előadása napján köröztetett («Erinnerung an das 
Publikum») azzal ajánlja hősét, hogy őt már Rousseau J. J. is •szi
vében hordozá». Ez a genfi filozófus következő mondására u ta l: 
«Plutarchnak azért sikerült oly nagyszerű életrajzokat írni, m ert 
alakjaiúl sohasem választott középszerű embereket, hanem vagy ki
magasló erényhősöket, vagy fenséges gonosztevőket. Van az újabb 
történelemben is egy ilyen alak, méltó ecsetére, Fiesque gróf, akit 
arra neveltek, hogy hazáját a Doriák uralma alól felszabadítsa. 
Mindig csak Genua herczegi trónusát mutatták neki, lelkében nem 
élt gondolat a bitorló megbuktatásán kívül*.

Hogy Schiller már az akadémiában tartózkodása ideje alatt 
meghányta-vetette Fiesko jellemet, azt egyik értekezésének az a 
helye is mutatja, melyben ezt mondja: «Doria nagyon tévedt, azt 
hiven, hogy a bujaéletü Fieskotól nincs mit félnie#.

■') «\Vir wollen ein Bncb machen, das aber absolnt dnrch den Hen- 
ker verbrannt werden mnsz».
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A külső befolyásoknál hatalmasabban hajtotta e tárgy fel
dolgozására a fiatal költőt saját szenvedései árán szerzett szabad- 
ságszeretete, rajongása. Azok a lángoló, dithirambikus kifakadá- 
sok, melyekkel már a Haramiákban is találkoztunk, s melyek 
itten határozottabb, férfiasabb, politikai alakot öltenek, nem puszta 
tirádák. Természetének minden aljasság született ellensége, min
den hatalommal való visszaélés gyűlöletes, s az energikus fellépés 
a külvilággal szemben létfeltétele volt. Ő komolyan vette a föld 
porából való kiemelkedést, komolyan a magasztos hivatást, melyről 
neki gyermekkorában meséltek, komolyan a becsületérzés s törek
vés árnyalakjait, miket a herezeg neveltetése ideálokul tűzött ki. 
Ily eszményektől eltelve jutott az emberi társadalomba, melyet 
velük szemben lealázottnak, becstelennek kellett találnia. Saját 
állására tekintett s azt magához méltatlannak Ítélte. Mindkettőn 
segíteni volt ideális buzgósággal megragadott gondolata. Habár 
ideiglenesen csak képzeletvilágában hozza is légyen helyre az egyen
súlyt, már ez is némi megnyugvást ígér. De tovább is ment. Nem
csak hogy saját személyét elvonta a despota hatalmának köréből, 
de tettlegesen is fellépett Haramiáiban, embertársait ébredésre 
serkenteni s a bilincsek lerázására ösztönözni. Míg a Haramiákban 
azonban czímhőseit csak mint az emberi törvények ellenlábasait 
rajzolja s működteti, addig ezen második színmüvében már a gyű
lölt trónnak általa korhadtnak tartott lábait rázza. Legnyíltabb 
kitörését az ostromló szenvedélynek társadalmi téren az Ármány 
és Szerelemben látjuk, a következő Don Karlosban már elhagyja 
tagadó álláspontját s a félig pozitív eszmék terére lép.

1782 januáriusában és májusában Mannheimban tett titkos 
látogatásai következtében egymást érték herczegének intései s dor
gálásai, oly időben, midőn azoknak súlyát kétszeresen kellett 
éreznie a fiatal, első müvének roppant sikerétől elhódított ifjúnak. 
A graubündeniek panaszára azután mindezen szekatúrákat az a 
rendelet követte, mely azontúl megtiltott Schillernek mindennemű 
irkafirkát, mi nem szorosan véve orvosi szakmájába vágó dologgal 
foglalkozik. Mikor végre második engedély nélküli távozása is tudo
mására jött a herczegnek, ez őt 14 napi fogságra Ítélte s megtiltotta, 
hogy személyéhez ezentúl bárminemű kérvényt intézzen vagy vers
faragással többé foglalkozzék. Erre következett Schiller szökése 
Mannheimba, melynek oly érdekes leírását találjuk Streicher idé
zett könyvecskéjében. Miután kérő levele herczegéhez kielégítő



válasz nélkül maradt, Schiller Dalbergnek írt, ki őt első darab ja  
előadásánál égig magasztalta, s kérte, vetné magát közbe s eszköz
lené ki Mannheimban való marad hatását. A báró ez ügyben több 
diplomácziával, mint nemeslelküséggel járt el. Félvén Károly her- 
czeget megsérteni s időt akarván nyerni a hangulat kipuhatolására, 
a költő megtartását, illetőleg segélyezését második darabja m inő
ségétől tette függővé. Schiller sietett tehát Fieskoját, melynek esz
méje már régen élt benne — egy téves állítás szerint már fogsága 
ideje alatt dolgozott volna rajta — mielőbb papírra tenni. A legsa
nyarúbb viszonyok között fejezte be az oggersheimi vendéglő barát
ságtalan szobájában, egyidejűleg az Ármány és Szerelem első vázla
tával, ezen, számára majdnem létfeltétellé lett darabot 1782 
november kezdetén. Benyújtása után két hétre azt válaszolta Dal- 
berg Schillernek, ki nyomasztó helyzetéből időközben két sürgető 
levelet írt volt az intendánsnak, hogy a színmű jelen alakjában 
nem használható, színre nem hozható, minek következtében érte 
a kért tiszteletdíjat sem küldheti meg. — Szükségében Schiller 
Schwannak, a könyvkereskedőnek adta el darabját, s az összeg, 
melyet az érte fizetett (ívenkint egy louisdor) épen elég volt, hogy 
számláját rendezze s bauerbachi menhelyére utazzék. A «repub
likánus szomorújáték» azután még ez év telén nyomatott abban az 
alakban, melyet mindvégig megtartott. Azokról a változtatások
ról, melyeket Schiller a színpadi átdolgozásnál tett, alább lesz 
röviden szó.

Forrásúi drámájához Schiller három művet használt. Robertsou 
«V. Károly#-át, Retz bibornok specziális müvét: «Conjuration du 
comte Fiesque* és Mailly «Histoire de la république de Génes»-jét. 
Mindhárom műben, és ennek Robertson volt a kezdeményezője, 
túlságosan nagy történelmi fontosság tulajdoníttatik ez összeeskü
vésnek, amit újabb, elfogulatlan kutatások a maga értékére szállí
tottak alá. Eredményeiket nagy pontossággal és áttekinthetőséggel 
állította össze Schoell A. Fieskoról írt tanúlmányában.*) A törté
nelmi álláspont röviden ez: 1528 óta a génuai köztársaság élén 
Doria András állott, kit honfitársai a haza megmentője névvel 
tiszteltek meg. Ellene az ősnemes családok, kik háttérbe látták 
magukat pártja által szoríttatva, folytonosan intrikáltak. Közöttük

*) «Über Schillers Fiesko», Weimarisches Jahrbucli fhr dentsche 
Sprache, Litteratur u. Kunst. I. 1854. 133—170. old.
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volt az alig húsz éves tíian Luigi de’ Fieschi lavagnai gróf is, éven- 
kinti 200.000 tallér korlátlan ura. Az elégületlenek szemében nem 
annyira a vén Doria, mint inkább unokatestvére, Gianettino volt 
szálka, kit Andrea a szövőszék mellől vett volt magához s kinek 
bárdolatlan modorán nem akart a jó társaság, melybe került, 
fogni. Már többször megsértette volt tapintatlan, goromba föllépé
sével a nemeseket, kik sehogy sem tudtak megbarátkozni a gondo
lattal, hogy a vén Andrea halála után ez az ember uralkodjék felet
tük. Különösen bánthatta e fellépés Fieskot, ki nem egy tenger
nagyot, kormányzót, bíbornokot s pápát mutathatott fel családjában. 
Feltámadt benne tehát az a gondolat, hogy Francziaországgal 
szövetkezik, melylyel már elődei is jó viszonyban voltak, a Doriák 
megbuktatására. Francziaország örömmel fogadta ez ajánlatot, késs 
lévén ellensége, V. Károly megrontására, ki Doriát pártolta. Közel
ben táborzó hadseregét valamint hajóhadának egy részét Fiesko 
rendelkezése alá bocsátotta. Egyetértett vele a pápa (III. Pál) is, 
ki személyes gyűlölettel viseltetett a Doria család iránt.

Hogy előkészületei a legnagyobb titokban maradjanak, Fiesko 
merész álczáskodást űzött. A szép, megnyerő, lebilincselő külsejű 
férfi vígan élte világát, úgy tettetve magát, mintha kisebb gondja 
is nagyobb volna a politikánál. Mulatságokat, bálokat, szinielőadá- 
sokat rendezett s mindent megtett, hogy a leghóbortosabb kalan
dok kieszelőjeül b résztvevőjéül emlegessék. ADoriákat még jobban 
áltatandó, elősegítette azt a frigyet, melyet sógora Giulio de Cibi, 
maltai őrgróf, Gianettino nővérével, Perettával, kötött. Mindez 
annyira nyugalomba ringatta ellenfeleit, hogy spanyol részről 
érkező intéseknek Fieskot illetőleg semmi hitelt sem adtak.

A most már huszonkét éves Fiesko egyedüli meghittjei — 
másokat, kik a haza sorsáért aggódva tanácsért fordúltak hozzá, ' 
bizonytalan szólamokkal bocsátott el magától — a következők 
voltak: Vincenzo Calcagno, a gróf hű segéde, Rafaele Bacco, ügyes 
jogász, Battista Verrina, vagyonos házból, de telve adóssággal, a 
gróf által már régebben segélyezve; számított ezeken kívül Fiesko 
Tomaso Asseretora, ki Gianettino szolgálatában volt, de főképen saját 
öcscseire Girolamora s Ottobuonora s féltestvérére Corneliora. — 
Elő lévén a dolog készítve, a kivitelt 1547 jan. 2-ának éjjelére tűz
ték ki. Előbb még meglátogatta Fiesko Gianettinot s tudósítá, hogy 
ez éjjel a tengeri rablók ellen indúl, ne engedje magát tehát nyu
galmában megzavarni, ha emberei kissé lármásan fognak
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az utczán elvonulni. Ezalatt meghittjei egy kis csapat katonát 
csempésztek be a gróf palotájába, míg a többi a városon kívül várt 
az adandó jelre. A gróf időközben beszólt Asseretohoz s az ott 
valamely ürügy alatt összegyűjtött 32 nemes ifjnt meghítta magá
hoz a szép estére. A belépők csodálkozva tapasztalták, hogy a palota 
udvarán nagy halmaz fegyver hever s hogy be mindenkit, de ki 
senkit sem bocsátanak. Most közibök lépett Fiesko s egy gyújtó 
beszédben elmondta, hogy Genua Andreától függ s — m i még 
rosszabb — jövőben Gianettinótól fog függni. Megemlíté a  sérté
seket, a mikkel minden egyes, ő maga is illettetett, s bizonyítéko
kat mutatott fel, melyek szerint Gianettino háromszor tört életére. 
Nem ismer más útat, a hazát bekövetkezendő romlásától megmen
teni, a Doriák megbuktatásán kívül. Az idő betelt, ő mindenre el 
van szánva, íme felszámlálja segédeszközeit. Akarnak-e részt venni 
a nagy műben ? Élénk beleegyezési kiáltások hangzottak fe l; csak 
ketten mentegetőztek; ezeket őrizet alá fogták.

Erre Verrina a kikötőbe sietett, mialatt a gróf testvérei a 
kapukat kerítették hatalmukba. Abban a perczben, mikor egy ágyú
lövés megadta a jelt, hogy a Darsena-öböl el van foglalva, az egész 
városban megzendült a jelszó: Fiesko és szabadság! Gianettino 
álmából felijedve, a kikötőbe akart sietni; az összeesküvők közel 
engedték jönni s mikor elérte őket, egyszerre számtalan kard fúró
dott mellébe. Halva rogyottá kövezetre. Az agg, 78 éves, kosz- 
vénytől kínzott Andrea Masoneba menekült. A város Fieskot uralta, 
de ez maga nem volt található sehol. Csak negyednapra fedezték 
fel holttestét. A kikötőben osztogatván parancsait, figyelmes lön a 
galióták lármájára, mely a már elfoglalt tengernagyi hajón kiütött. 
Oda akarván sietni, a hídul szolgáló deszkára lépett. Ugyan-e pil
lanatban megindúlt a hajó s Fiesko a tengerbe bukott. Kiáltását 
elnyomta a zaj, szerencsétlenségét eltakarta az éj s őt magát nehéz 
pánczélja és fegyverzete menthetlenül húzta lefelé. Ott, a mocsár
ban kellett nyomorúltan elvesznie, majdnem ugyanazon pillanat
ban, midőn Gianettino a Tamáskapuban halálra sebezve lerogyott.

Fiesko eltűnésével az összeesküvés fejét vesztve, magától 
feloszlott. A következő reggel már küldöttséget indítottak Andrea 
után, ki még az nap este bevonúlt nagy éljenzések közepette. — 
Ez a történelmi tényállás; lássuk mikép és mit változta
tott rajta a költő.

Megtartotta Andreát és Gianettinót, de mindkettőt czéljainak
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megfelelő vonásokkal ruházta föl. Bobertson túláradó dicséreteit 
reprodukálva, valóságos dicsfénynyel övezte a vén Doriát; ezzel 
használt hősének, mert nemes versenyre ösztönzé Őt Andrea fenkölt 
jellemével; Fiesko bizonyos féltékenységgel mérlegeli Andreát, hogy 
melyikük a nagyobb lelkű. Ebből magyarázható ki társait meglepő 
mondása: «nincs többé összeesküvésm ikor neki a vén dogé 
megkötözve küldi vissza áruló mórját, nemkülönben Fiesko menek
vésre intő szavai az összeesküvés kitörése előtt. Ha nem rajzolta 
volna ilyennek az ősz Doriát Schiller, egészen megfoghatlanok lenné
nek Verrinának a darabot befejező szavai: «Én Andráshoz párto
lok !» — A történelmi Doria távolról sem volt ily nemes kedély; 
Fieskonak holttestét a part mentéről a szabad tengerbe dobatta, 
gyönyörű palotáját földig romboltatta, birtokait lefoglaltatta s saját 
hivei közt osztá fel. Ezenkívül minden résztvevőre ötven évi szám
űzetést mondatott ki. Mikor pedig— 1547-ben — az összeesküvés 
vezetői, Fiesko testvérei, Verrina s mások a szenátus hatalmába 
kerültek, azok, épen Doria heves beszédjére, kínosan ki végeztettek.

A mennyi szép és jó tulajdonságot halmozott Schiller Andreára, 
ugyanannyi roszszal látta el egyszersmind Gianettinót. Ő az, ki 
tulajdonképen összeesküvésre ingerel. Andreának hátralevő nap
jait még csak türelemmel várnák az elégedetlenek, de vérig bántja 
őket az a gondolat, hogy halála után ez az ember, Gianettino, jus
son uralomra, ki minden alkalommal jelét adja zsarnok, alávaló 
jellemének. Ezeket a jeleket kellett tehát a költőnek úgy festenie, 
hogy minél vérlázítóbbak legyenek, tetézvén őket egy olyannal, 
a miről a történelem mitsem tud : Verrina lányának, a szende Ber- 
thának meggyalázásával. Ez ragadja féktelen dühre az atyát Verri- 
nát s a jegyest, Bourgogninót. Fiesko maga tőkét csinál a meggyil
koltatására kiadott rendeletből, a nemeseket pedig Gianettino erő
szakoskodása a tanácsban s tizenkét nemes meggyilkoltatását czélzó 
parancsa ingerük.

Ami az összeesküvőket illeti, elhagyta Schiller Fiesko test
véreit, kik a figyelmet a főalakról elvonták volna. Ezenkívül egyede- 
sítette az összeesküvőket. Calcagnot Leonora, Fiesko neje, iránti 
szerelme ösztönzi a résztvevésre, Saccot adósságainak teménytelen 
volta, Verrinát hajthatatlan republikánus érzülete s lánya meggya- 
láztatása feletti bosszúja, mely indító okban Bourgogninoval osz
tozik. Mellékesen bámulnunk kell Fiesko nagy tehetségét, melylyel 
e különböző elemeket nagy tervében összpontosítani tudja.
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Egy másik eszközt tervei kivitelére a mórban bír Fiesko. Gyors 
menése-jövése folytonos izgatottságban tartja a nézőt, ki jelenté
seiből bepillantást nyer az összeesküvés gépezetébe. Némely jele
netben Fiesko jellemének emelésére is szolgál. — A komédiának, 
melyet Fiesko a Dóriikkal játszik, egyik eszköze a  kevely 
és kaczér Giulia Imperiali, kit a költő a történelmi Peretta helyébe 
léptetett, mellőzvén a sógorsági köteléket. Míg ez a viszony egyrészt 
az ellenséget áltatja, másrészt barátjait rajongó lelkesedésre ragadja 
azon jelenet által, melyben őt a vélt kéjenczség és elpuhúltság kötelé
keiből kilépni, azt, kit eddig kedvesének tartottak, visszalökni s nejét 
hitvesi hü szerelemmel átkarolni látják. Ez a jelenet különben igen 
erős, annyival is inkább, mert a néző mindekkoráig nem tudja, 
hányadán van a szerelemmel Giulia iránt, sőt nagyon hajlandó azt, 
inkább mint az egész többi komédiát, miről szintén csak az 
utolsó perczben nyerünk tiszta fogalmat, komolynak venni. Ha 
tragikai szempontból tárgyalnók Schiller e drámáját, e jelenetnek 
fordulóponti fontosságot tulajdonítanánk. Fiesko fellépése minden- 
esetre férfiatlan s ezt alig enyhíti valamennyire a következő 
jelenet Leonórával. Ez utóbbinak szerelme is nagyban emeli Fieskot, 
ámbár a szerető nő dicsőítésének egymagában nem igen szokott 
hitelt adnia hallgató vagy olvasó. Megragadóan van jellemezve mély 
fájdalma férje vélt hűtlensége felett. Nem kevésbbé szép az a  rész
let, midőn visszatérésre inti férjét, szembe állítván a házi boldog
ságot a trón hideg fényével.

Mert Fieskónak önző czéljai vannak. Nem csak arra tör, hogy 
Génuát a gyűlölt zsarnoktól megszabadítsa, de azt a gondolatot ie 
táplálja, hogy helyébe ő, a köztársaság elnevezés helyébe a herczeg- 
ség lépjen. Ezen önző vágyainak esik áldozatául a lavagnai gróf, 
miután dühében saját nejét Gianettinónak tartva, leszúrta volt. Az 
a véletlen előidézte vég, a mi történetileg Fieskót érte, nem szere
pelhetett modem tragédiában, ép oly kevéssé, mint a tárgyalt 
Pyrrhusban. Fieskónak buknia kell, de nem mint vak eset, hanem 
mint saját vétségei áldozatának.0) A bosszuló sors Verrina keze

*) Mint Schiller Előszavában kijelenti: «Die Natnr des Draruas 
duldet den Finger des Ohngefáhrs oder dér unmittelbaren Vorsehnng nicht. 
Höhere Wesen sehen die zártén Faden einer That dnrch die ganze Dehnnng 
des Weltsystems laufen, wo dér Mendsch nichts als das in freien Liiften 
schwebende Factum sieht — dér Künstler aber wiihlt für das knrze Geracht 
dér Menschheit.»
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alakjában éri utói, kinek demokratikus érzülete nem tűrheti, hogy 
hazája ne szabad legyen, csak zsarnokot cseréljen. A végzetet már 
a harmadik felvonás befejező jelenete óta látjuk közeledni. Talá
lóan mondja itt Verrina, hogy a ki az egyik érzelemmel így tud ját
szani, nem fogja a legszentebbet sem tisztelni. Fieskot elbizako
dottsága, énjének táluralma, ép az, a mi az originalgenieket jellemzi, 
teszi tönkre.

Egyik gyöngéje a darabnak, amit már ki is emeltünk, hogy 
Fiesko nemcsak polgártársait, de a nézőt is ámítja. Nem tudjuk 
kezdetben az igazi hangulatot vele szemben eltalálni s e bizonyta
lanságunk azután átvonul az egész darabon. Egy másik gyöngéje 
az a köz, mely Leonora és Fiesko halála közt van: érezzük, hogy 
az előbbi momentummal megszűnt Fiesko aktív lenni, már csak 
szárnyaszegett hős, kívánnék tehát a gyorsabb lebonyolítást. — 
A nyelv túlságos dagálya oly hibája a darabnak, melyben Schiller 
minden ifjúkori darabja, sőt javarészben a későbbiek is osztoznak. 
E mellett azonban gazdag a színmű szebbnél-szebb, színpadilag 
hatásos jelenetekben, s különösen a hős hálás szerepénél fogva 
mindmáig rendes repertoire darabja a nagyobb német színpadok
nak. Hatása napjainkban jóval nagyobb, mint a kortársaknál volt, 
kik azt, mint már mondtuk, a Haramiák után meglehetősen hide
gen fogadták.*) — Shakspere befolyása különösen a festői csopor
tosításokban és a tragikus és kómikus jeleneteknek már Golo és 
Genovévánál tárgyalt egymás mellé helyezésében ismerhető fel. 
Lessing hatását többen abban vélték találni, hogy Schiller is hasz
nálja a képek és mesék segítségét.

Mint említettük, a színmüvet kétszer dolgozta át szerzője, 
Streicher szerint «ész és igazság ellenére.» Az első feldolgozás sze
rint Fiesko nem fogadja el a herczegi koronát, hanem boldog életet

V. ö. Braun könyvét, id. li. — Dalbery maga így festi a darab 
eredményét: «Die Schönheiten sind zu hiiufig (?). Dér Dialóg hat einen 
zu hohen Schwung, als da6z das Publikum bei dér ersten Vorstellung 
dieses Schauspiels es hatte vollkommen verstehen und sich daran ergötzen 
kőimen. Es spielt zu láng. Scenen und Dialóg hatten gedrungener sein 
können. Die Maschinerie des Theaters ist zu gehauft. Die Deklamations- 
Scene dér lmperiali am Ende des 4. Akts und die darauf folgende Liebes- 
Scene dér Leonore sind zu gedehnt, weckten Langweile, so vortrefflieh auch 
erstere und so gut die zweite gesagt und gespielt wurde. Die Scene mit 
dem Maler hat mán von mehr gedrungener Kürze gewtinscht.»

Philologiai Közlöny. X. 10. ^
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kezd nejéve], kit természetesen nem vet elébe a sors Gianettino képe
ben ; ez a megoldás nem illik az egész darab menetéhez s hangu
latához, mely csírájában tragikusan kezdődik. Osztja ez a feldolgo
zás a másodikkal, mely egyébben változatlan maradt, azt, hogy 
Gianettino nem gyalázza meg Berthát, Verrina lányát. — Áz első
ség, a két feldolgozást mellőzve, mindenesetre a mű eredeti 
alakját illeti. Ennek befejezése a szó szoros értelmében tragikus. 
Hiába mondja Hettner, hogy Verrina utolsó szavaival ki van 
mondva az egész összeesküvés czéltalansága, eredménytelensége; 
mi inkább teljes igazságtételt látunk a színmű moráljaúl: G ianet
tino meghalt, a szabadság tehát biztosítva van; hogy Fiesko is 
meghalt, ezzel szintén ennek az eszmének tartozott Uralomvágya 
ellenkezésbe hozta a köztársasági formával, mely itt mint egyete
mes van gondolva; buknia kell tehát, még pedig ugyanennek szol
gálva. — Megemlítjük még, hogy Schillernek ezt a darabját is 
«átdolgozta* Plümicke; a költő most már feltámadt az engedélye 
nélkül történt változtatás ellen, de szavai nem vezettek sikerre.

Összeesküvési történeteket dolgozott fel Kiinger is ^topójá
ban s egy színmüvében, mely e korszak határain már kívül esik, a 
Kegyenczhen (1785). Megemlítésre méltónak tartjuk különösen ez 
utóbbit, a mennyiben a legtöbb irodalomtörténet mint Fiesko 
hatása alatt létrejöttét említi. Ez, mint e tárgygyal foglalkozó tanul
mányomban kimutattam, csak igen csekély részben áll. Egyezik a 
két szomorújáték tárgyára nézve, a mennyiben csakugyan mindket
tőben fordúl elő összeesküvés, de tökéletesen eltér egymástól az 
összeesküvés indítékainak megadásánál. Egyezik abban, hogy az 
összeesküvés mindkét darabban meghiúsúl, de eltér annyiban, hogy 
ott e meghiúsítás republikánus kéztől, míg itt a király hívétől 
származik. Ama darabban az egyetemes, mint az egyeduralmat 
feltétlenül, ebben mint csak feltételesen elitélő hatalom jelentkezik. 
Ami végre a főkülömbséget teszi, az a darab ideális tendencziájára 
vonatkozik. Fieskoban az egyénnek korlátlan túlsúlyát és érvénye- 
sítni kívánását találjuk, mint ezt a Sturm- és Drangkorszak kiválólag 
kedvelte; Brankasban, kit a Kegyencz hőséül kell tekintenünk, egy 
más eszménynek, mely felé már Grisaldo is indúlt volt, megközelí
tését látjuk. Az internaczionális, forradalmi, egoisztikus ideál itt 
már eltűnt s helyébe megjelent a nemzeti, loyalis, önmegtagadó, 
valóban keresztény eszme, hová már a lovagdrámáknak egy része 
különösen Törring Gáspárja is gravitált. A Fiesko még egészen a
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geniekorszak terméke* a Kegyencz egy újabb koré, mely azonban 
a 70-es évek előtti irodalomban, főkép pedig Lessingben gyökerezik.

E két kornak határán áll Schiller következő színmüve Don 
Karlos, mely tervével, a rohamos, elégületlen Karlosszal az előtér
ben, a Sturm* és Drangra, befejező felvonásaival, a férfiasan nemeB, 
magával teljesen tisztában lévő Posa marquisval mint hőssel, egy 
már tisztúlt ízlésű korra utal. Don Karlost annak tekinthetjük 
Schiller müvei közt, aminek Faustot a Goethe munkásságában: 
ifjúkori tevékenysége zárkövének s egyszersmind leghívebb kifeje
zőjének. Ha később teremtett is a két nagy költő művészileg befeje- 
zettebb müveket, azoknak egyike sem volt már egész lelkűknek, 
ifjúkori elragadtatásuknak oly hü tükre, mint épen e két mű. A külö
nös előszeretetnek, melylyel Schiller e színmüve iránt viseltetett, 
nem egyszer adott kifejezést, így példaúl legékesebben Beinwald- 
hoz írt ismert levelében.*)

Legelőször 1782 jul. 15-én Dalberghez írt levelében említi 
ezen általa ajánlott tárgyat: «A spanyol Don Karlos története 
mindenesetre méltó bármely drámaíró ecsetére s talán egyikét képe- 
zendi azon anyagoknak, melyeket legközelebb feldolgozok*, és 
Meiningenből 1783 ápr. 3. ezt írja: «Jelenleg egy Don Karioson 
dolgozom. A tárgy, melyet Exczellencziádnak köszönhetek, igen hálás
nak ígérkezik.* Ugyanez év márczius 27-én úgy nyilatkozott egyik 
Beinwaldhoz írt levelében, hogy alaposan foglalkozik e tárgy tör
ténelmi keretével s hogy az alakok közül kiváló fontosságot négy
nek tulajdonít: Karlosnak, a királynénak, a királynak s Albának. 
Látjuk tehát, hogy ez időben még nem szánt semmi vagy csak igen 
csekély szerepet Posa marquisnak.

Ami a darab forrását illeti, Schiller imént említett leveléből 
(Beinwaldhoz) tudjuk, hogy ezéljának megfelelő komoly történelmi 
tanúlmányokat tett. Behatolt a németalföldi mozgalmakba, a spa

*) 1783. ápr. 14-edikéről: «Ich musz Ihnen gestelien, dasz ich ihn 
gewissermaszen statt meines Mádchens habé. Ich trage ihn auf meinem 
Busen, ich schwárme mit ilim dnrch die Gegend um. Wenn er einst fer- 
tig ist, so werden Sie mich und Leisewiz an Don Karlos und Julius ab- 
messen. Nicht nach dér Grösse des Pinsels, sondem nach dem Feuer dér 
Farben, — nicht nach dér Starke auf dem Instrument, sondern nach dem Tón, 
in welchem wir spielen. Karlos hat, wenn ich mich des Maszes kedienen 
darf, von Shaksperes Hamlet die Seele, Blut und Nerven von Leisewitz' 
Julius, und den Puls von mir.» %

60*
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nyol történelembe stb., de főforrásaúl mégis St. Réal «Don Carlos, 
nouvelle historique*-ja szolgált, mely 1762-ben jelenvén meg ere- 
detiben, 1784-ben Eisenacbban német fordítást ért.*) E m unkára 
nézve a kortársak nem tudták megítélni, mi benne a való, s ennek 
következtében egész a jelen század elejéig történeti műnek tek in
tették. Csak a legújabb időben, különösen a madridi és brüsszeli 
levéltárakból s a Banké által felhasznált velenczei követek jelenté
seiből tűnt ki, hogy az egész história nem egyéb tiszta regényes ko
holmánynál.

St. Réal meséjében a fősulyta szerelmi momentumra fekteti. 
Károly (1545—68) Fülöp spanyol királynak első házasságából 
származott üa. Aráját Erzsébetet harmadik nőül veszi el apja. 
A fösúly most Karlos féltékenységére saját apjával szemben van 
fektetve. Hogy a történet minél romantikusabb legyen, még két 
alakot vezet be St. Réal. Don Juan d’Austriát és Eboli herczeg- 
nőt. Szerinte Don Juan szerelmes Erzsébetbe, de visszaútasittatik. 
Bosszúból figyelemmel kiséri Karlost és a királynőt s viszonyukat 
besúgja Fülöpnek. Az intrikának második szála Eboli herczegnőtől 
indul ki, aki szerelmes Karlosba. Abban a hitben, hogy érzelme 
viszonzásra talál, bevallja ezt a királyfinak, ki hidegen utasítja 
vissza. Most ez a szenvedélyes nő is bosszút forral s ez úton talál
kozik Don Jüannal, kivel nemcsak véd- és daczszövétségét, de intim 
viszonyt is köt. Ugyanez időben tör ki a németalföldi zavargás, 
amit a királyné jó alkalomnak vél Karlos eltávolítására. Felsorol
ván a veszélyeket, melyek itthon fenyegetik, ajánlja mostohafiának, 
hogy menjen Granvella helyébe helytartónak. A bizalmatlan király 
azonban nem hajt fia kérelmére, attól való féltében, hogy az hata
lomra s koronájára törekszik. Karlos mindazonáltal titokban ú tra 
indúl, mielőtt azonban Madridot elhagyná, elfogják. Irományai 
közt több graváló levelet találnak nemcsak a németalföldiektől, de 
a királynőtől is. Ezen indícziumokra megindították a pert a királyfi

*) £  fordítást egész hosszában közli többek közt a Kürschner-féle 
«Deutsche National Litteratur» H l. kötete a XII—LX oldalon. — Karlos 
történetét legelőbb Prescott angol hisztorikus adta helyesen elő, majd 
Gachard (1863) és Mouy (1864) dolgozták fel francziáúl. Néme
tül Warnhinig írta meg az infánB történetét. Érdekes három kis tanul
mány áll ez irányban rendelkezésünkre Sybel Henrik, Schmidt Adolf éa 

.* Maurenbrecher munkáiban.
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•ellen b halálra is ítélték, a halál módját reá bízva. Ő fürdőbe 
ült s kezei közt a királyné arczképét tartva, fölmetszette ereit.

Hogy Schiller kezdetben szorosan ez elbeszéléshez akarta 
magát tartani, azt látjuk az eredeti bauerbachi tervből.*) Még az első 
kidolgozásban is e tervhez tartja magát s csak a 1L fv. 9. jeleneté
ben tér el tőle. Innen kezdve, tehát a darab második felében, már 
Posa marquis lép az előtérbe, s St. Réal históriájának reminisz- 
■czencziája csak a befejezésnel csendül meg ismét.

A darabot, épen említett 1783-ból származó tervén kívül 
három alakban birjuk. A Thaliában megjelent az első felvonás 
1785. a második 1786. Innen kezdve megváltozott Schiller terve s 
nem is közlött belőle többet. — 1787. jelent meg a darabnak első 
teljes kiadása *Dom Karlos, Infant von Spanien* czímen; ezen 
változtatott apróságokat az 1799. és 1801. két kiadásban. — Ugyan
csak 1787-ben átdolgozta a színpad számára prózában; ebben az 
alakban 1808-ban jelent meg nyomtatásban.

Ami Don Karlost már külsőleg is elválasztja a Sturm és 
és Drang többi termékeitől s formailag is a klasszikus kor küszö
bére állítja, az a verses alak, melyben irva van. Ebben is meglát
szik Lessing Náthánjának hatása, ami különben nem szorítkozott 
tisztán a külsőre. Azoknak a magasztos emberbaráti, valóban huma
nisztikus eszméknek, melyek oly nagyszerű jellemnek, mint aLessingé 
volt, végső müvében jelentkeznek, méltó páijaikra találunk ideál
politikus irányban Posa marquis szavaiban. Hogy visszatérjünk 
a külalakra, Schiller a kötött forma által eszméinek nagyobb len
dületet, ideálisabb kifejezést kívánt adni. Mint a hűséges Streicher 
beszéli: «Elmélkedései nem csupán a tervre magára szorítkoztak, de 
kiterjedtek a nyelv új alakjára is, melylyel keresztülvitelénél élni 
szándékozott. E mellett abban a nézetben volt, hogy ajambusok felel
nek meg legjobban mind a cselekmény, mind a személyek méltósá
gának. Kezdetben némileg nehezére esett a munka, miután már 
teljes két év óta mitsem irt volt kötött beszédben. Most egyszerre 
rithmikusan kellett kifejezéseit rendezni és hogy jambnsait folyé- 
konynyá tegye, meg kellett próbálkoznia már rithmikusan gondol
koznia is. Alig volt azonban az első jelenet ebb.e a versformába 
öltöztetve, már maga is azt találta, hogy ez nemcsak a legmegfele
lőbb a drámának, de mivel már a közönséges gondolatokat is kiemeli,

*) V. ö. KUrachner, 121. köt. LXI—LXIII.



SCHACK BÉLA .

annyival inkább kell nemesítenie a valóban szép és fenséges esz
méket.#.

Az előbb érintett hasonlat Karlos és Náthán között m ég a  
tartalomra is kiterjed. Saladin zavarban van, honnan vegyen pénzt, 
Fülöp király meg, hogy honnan vegyen egy barátot. Ekkor m ind
ketten egy oly embernek hírét hallják, kit minden tekintetben 
különcznek kell tartaniok, és ennek a különcznek sikerűi, és pedig 
egyetlen jelenetben, a koronás fő bizalmát, barátságát kiérde
melnie. Posa már ép oly kevéssé originalgenie, akár csak Náthán. 
Megtanult várni, amit stürmerek és drángerek sohasem tndtak. 
Ez irányú fenkölt idealizmusának nem egyszer adja tanújelét.*> 
Valóban alig képzelhető praegnánsabban egymás mellé állított két 
képviselője a magában viharosan dolgozó, erjedő, elégedetlen kor - 
nak a művészi nyugodtsággal, lelkesültséggel s szent hévvel m un
kálkodó epokha szomszédságában, mint Karlos és Posa. Sturm  és 
Drang egyik oldalon, klassziczismus a másikon. A magában meg- 
hasonlott és a harmonikus ideál. Az ifjú és a férfikor . . . .  Csak
hogy ami így tekintve érdekes képet nyújt, korántsem válik a drá
mának, mint ilyennek előnyére. Két hős áll egymás mellett. Még 
egyensúlyban van a két irány, csorbítja a tragikai katasztrófa 
hatását, mely megosztott energiával hat mindkettőre külön-külön. 
Miénk csak felig a darab, amennyiben Karlos körül forog, ezentúl 
már egy más korszak szülötte.

XVII. Mielőtt Karlosszal kapcsolatban Faustra áttérnénk, 
mely mű ép úgy képezi Goethe Sturm- és Drang korszaki működé
sének befejezését mint a spanyol infáns története a Schillerét, előbb 
még röviden meg kell emlékeznünk ama darabokról is, melyek az 
eddig tárgyalt fajon, a szomorújátékon kívül esnek, bármily kicsiny 
is legyen ezeknek száma. Hallgatagon elfogadtuk, hogy ily komoly,

*) Legszebben a királylyal folytatott párbeszédjében: 
•Meine Wünsche

Verwesen hier.
(Die Hand auf die Brust gelegt)

Die lácherliche Wut 
Dér Neuerung, die nur dér Ketten Last,
Die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergröszert, 
Wird inéin Blut nie erhitzen. Das Jahrbundert 
Ist meinem Ideál nicht reif. Ich lebe 
Ein Bürger derer, welche kommen werden.*
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nagyratörő küzdelmek közepette a főérdek méltóságteljes, fenséges, 
félelmet s részvétet keltő tárgyak felé fordúlt leginkább, de szint- 
oly hallgatagon azt is feltételeztük, hogy a mulattatónak, csípős
nek, szatirikusnak sem maradt egészen híján. Ebben az irányban 
is túlcsapó volt a kor, végletek közt mozogván: ott tragédia, itt bohó
zat. Némely termékek e szempontból tekintve a válaszúton állnak; 
rájuk mutattunk annak idején. Most azonban azokkal akarunk 
foglalkozni, melyek a könnyed hangot egész kiterjedésükön keresz
tül megtartják s rajta legtöbbször túl is csapnak, s mint a kor 
drámai kedvelt válfajai, mint bohózatok, szatírák, báb- és farsangi 
játékok jelentkeznek. Azt a kedélyes hangot .ugyan ezekben nem 
találjuk, mely a valódi komédiáknak életeleme, de találunk bennök 
annál több élczet, csípősséget, iróniát s szatírát a legnagyobb mér
tékben. Különösen ez utóbbiban mutat fel a kor remek példányo
kat. Mintha csak újból éledtek volna a reformácziót követő kor 
nagy gúnyírói, kikre a költők külalak tekintetében is nem egyszer 
visszatérnek. A heves, rohanó és támadó kor közepette csak gyé
ren tenyészett az igazi húmor nyugalmat kereső virága; annál több 
a volt szúró tövis s csimpajkodó bojtorján.

Ez irányban is Goethe volt a kezdeményező. A XVI. századi 
irodalommal foglalkozva megtetszettek neki a friss, éles szatírával 
dolgozó dolgok, s megírta Farsangi, báb-játékait és Szatíráit, 
melyeknek elsejét, mint tudjuk, Kiingernek ajándékozta volt. 
Ez 1774-ben jelent meg őszszel. Hogy a kis könyvecske hatását 
kellőleg méltányoljuk, emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy ugyanez 
évben jelentek meg Goethe szatírái Wieland és Bahrdt ellen, nem
különben Berlichingeni Götz második kiadásban, Clavigo és Wer
ther -— egy és ugyanazon fiatal szerzőtől! Mindezek mellett 
a «Neu eröffnetes, moralisch politisches Puppenspiel», mint ez a 
tarka keveréke mindenféle drámai apróságoknak czímezve volt, 
úgy vette ki magát mint valóságos hors d’oeuvre. Tartalma a 
következő volt: 1. Prolog. — 2. Des Künstlers Erdewallen. 
Drama. — 3. Jahrmarktsfest zu Plnndersweilem. Ein Schönbart- 
spiel. — 4. Ein Fastnachtspiel, auch wohl zu tragieren nach 
Ostern, vöm Páter Brey, dem falschen Propheten. Zu Lehr, Nutz 
und Kurzweil gemeiner Christenheit, insonders Frauen und Jung- 
frauen zum goldenen Spiegel*. — A csakugyan szatírizáló hajlam 
a harmadik darabban mutatkozik legelőbb. Itt találkozunk elő
ször Goethének különös kedvtelésével: ismert személyeket álar-
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czok,1) különös koszfcümök s félrevezető nevek mögé bújtatni, 
mi kortársainak sok nevetésre adhatott okot, de számunkra a ta lál
gatások végtelen sorozatának nyit utat. Úgy hiszem, ebből fejlődik 
ki később allegorizáló hajlama is, mely öregkori műveinek egy 
részét majdnem élvezhetlenné teszi. Ami a megmagyarázást illeti, 
azzal itt természetesen nem foglalkozhatunk, csak rá akarunk 
utalni, hogy világosságot e viszonyokra legelőbb Wilmans árasz
tott (Preuszische Jahrbücher, 1878,42. köt.,42. old. kk.) mit részben 
növelt, részben ismét elhomályosított Scherer «Goethes Früh- 
zeit»-jában.

Goethe álláspontját a kor lapos raczionalizmusával és csinált 
érzelgősségével szemben művészi vonásokkal rajzolja a 3. számú 
<iálczásjáté|t». Ha hátrább lépünk s nem akarunk semmit sem tudni az 
egyes alakok alatt rejtező személyiségekről, akkor az egészben 
egy élénk országos vásár képét látjuk a maga nyüzsgésével, 
mozgásával. A darab elő is adatott Ettersburgban 1778 okt. 20-án 
és nov. 6-án. Sőt még manapság is élénk fogadtatásra talált, bár- 
hányszor is próbálták színre hozni.2)

A Páter Brey-ről szóló szatíra egyenesen Leuclwenriny-re 
czéloz, egy sunyi, alattomos emberre, ki azáltal, vélt magának nevet 
szerezhetni, ha mindig híres emberek mellett tartózkodik. Különö
sen szerette magát kenetteljes, hízelgő szavakkal a lányok és asszo
nyok kegyébe beszerezni, ahol azután gyakran viszályokat s házi 
perpatvart sikerült indítania. így férkőzött Flachsland Karolina 
mellé Darmstadtban, midőn az már Herder jegyese volt. A fiatal 
lány eleinte hitelt is adott szavainak, de nemsokára megjővén 
Herder, s összekelésük is megtörténvén (1773 máj. 2-án), a jó 
Leuchsenring kipottyant a házibarát tisztjéből. Goethe, valószínűleg

*) Scliönbart, Schembart, Scheme, lárva, álarcz. — Schönbartepiel 
tehát oly előadást jelent, melyben a Goethe által mindenesetre jól ismert 
személyek álczázva lépnek föl. Nagyobbrészüket mind máig nem sikerűit 
demaszkírozni.

a) a Die Bitnationen waren ohne ein erláuterndes Wort vollkommen 
klar. Álles bewegt und doch behaglich; durch und durch — mán möchte 
sagen: bis in die Fingerspitzen hin — voll sprühenden Lebens: ein echtes 
Bild des Jalirmarkttreibens, von Anfang bis zu Ende interessant und 
komisch, auch wenn mán von litterarisch - satirischen Beziehungen gar 
nichts weisz. In diesen Beziehungen aber freilicli sitzt die höchste bewun- 
derungswtirdige Kraft: schlagende Charakteristik oft durch eine einzige 
Zeile.» Scherer, Goethes Frtlhzeit, 40. old.
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Merck ösztönzésére, ki előtt kiállhatatlan volt ez a csúszó-mászó 
ember, vígjátéki alakba öltöztette a kis történetet. Benne Leuchsen- 
ring, mint Brey páter, Merck mint szatócs, Karolina Leonora néven, 
Herder pedig mint Balandrino kapitány szerepel. Az egész valódi 
Hans Sachs-modorban van tartva. A nyelve középkorilag darabos, 
de a szatíra éle csak a páter ellen irányúi. Annyival meg- 
foghatatlanabb, hogy a Herder-pár e tréfás dolog miatt évekig tar
tott haragot.

A szatírák sorozatában egyike a legérdekesebb daraboknak: 
« Satyros, oder dér vergötterte Waldteufel*. Ez 1773- vagy 74-bŐl 
származik, de közlésre csak 1817-ben jutott, miután sokáig elve
szettnek tartotta Goethe. 1807-ben küldte meg neki Jacobi a keze 
közt levő eredeti másolatát, mit Goethe nagy örömmel fogadott.1) 
A kis, öt-felvonásos • dráma* hőse Satyros, ki mint lángolón ékes
szóló, ideális félisten lép fel, s ki valójában nem egyéb közönséges 
szédelgőnél, aljas, érzéki vágyaktól vezettetve. Hogy ki rejtőzik 
alatta, azt hosszú évtizedek óta vitatják a német irodalmárok. 
Találgatták, hogy Kauffmannra, Kiingerre, Heinsere, Basedowra, 
d ’Alembertre s tudná isten kire nem illik a leírás. Scherer még 
nagyobb zavart idézett elő, mikor kijelentette, hogy Satyros alatt 
senki más nem lappang mint — Herder! A harcz nincs befejezve, 
mindenik fél a maga ellenállhatatlannak tartott bizonyítékait vezeti 
a  csatatérre s a lárma máris oly nagy mint amilyet hajdanában a 
Nibelungen-ének keletkezése felett támasztottak. És ha a dolgot jól 
megfontoljuk, azt találjuk, hogy az alak, melyet itt a költő terem
tett, távol áll minden haragoskodástól, sőt inkább túláradó élv
vágyát mint a természet különös adományát becsüli s tagadhatatlan 
genialitással használja fel. Legtalálóbbnak tehát Loeper nyilatko
zatát (Zu Dichtung und Wahrheit, III. 358) kell tartanunk, melv- 
szerint Satyros nem egyes személyt, hanem az egész kort sújtja, 
melynek élén Kaufmann, Heinse, Wezel stb. állottak. Hasonló 
értelemben nyilatkozik Bosenkranz is.2) Tulajdonképen pen-

*) «Mit dem Satyros hast du mir viel Freude gemacht. Dieses Doku- 
ment dér göttlichen Freckheit unserer Jugend hielt ich ftir ganz verloren. 
Ich wollte es einmal aus dem Gedachtnis wieder herstellen, aber ich 
brachte es nicht mehr zusammen.* Briefwechsel zw. Goethe und Jacobi., 
241. old.

*) Goethe und seine IVerke, 212. oldalon: «Er machte den Satyros 
zum Beprasentanten des Rousseau’schen Hypernaturalismus und des Vol-
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dantja ez a Satyros a Páter Breynak. Mindkettő charlatán a 
maga nemében. Mindkettő a kornak párhuzamos áram latát 
képviseli. Míg emez az érzelgősség prófétája, addig Satyros 
az érzékiség hive. Alig hiszem tehát, hogy Goethe előtt okvetlenöl 
valamely bizonyos személyiségnek kellett lebegnie. Satyrosa meg
írásánál. — A modor, melyben a költemény írva van, megint egé
szen a Hans Sachs-é, kinek «fabei von dem waltbruder m it dem 
satyrus»-ából(Keller, Hans Sachs, IX. 180) ez alkalommal a  cselek
mény és szituáczió egy részét is vette Goethe.

Sokkal határozattabban jelentkezik a szatirizáló tendenczia 
irodalmi jelenségekkel szemben a következő négy darabban melyek
nek elseje «Prolog zu den Offenbarungen durch Bohrát» (1774.) 
czímet visel s a «Neusten Offenbarungen Gottes in Briefen und 
Erzáhlungen, verdeutscht durch Dr. K. Fr. Bahrdt, dér Theologie 
ordentlicher Lehrer etc. zu Giessen» ellen fordúl. Ennek szerzője 
a lapos raczionalismus hive volt s egyremásra adta ki a magyaráza
tokat a szentíráshoz a nélkül, hogy annak magasztosságáról a leg
halványabb fogalommal is bírt volna. Prologjában Goethe meg
jelenteti előtte a négy evangélistát állataik kíséretében, Bahrdt 
azonban mi meglepőt sem talál óriási nagyságukon, melyet áttekin
teni sem képes. Csak ruházatuknak egyes aprólékosságát tudja 
megtartani; többre nem terjed felfogási képessége. — (Mellesleg 
megjegyezve, Bahrdt mint korcsmáros végezte életét, mintán 
Kotzebue is — Leuchsenringgel együtt — nevetségessé tette volt 
pamphletjában: «Doktor Bahrdt mit dér eisernen Stirm.)

Ugyanazon módszerrel, melyet a Prologban követett, osto
rozza Goethe Wieland felfogását az antik alakokról Götter, 
Helden und Wieland-jában (1774). Megjelenteti álmában a valódi 
hősöket s isteneket. Ismeretes, hogy az Oberon írója minden kel
lemessége mellett némely dolgokban meglehetős felületes volt. így 
példaúl sohasem tudott annyira az antik gondolkozásmódba ha-

taireschen Hasses dér positiven Beligion............Mán hat den Inlialt dieses
trefflichen klemen Dramas auf die Lehre zurückbringen wollen: sclimeichle 
dem Bedürfhis dér Menge und du hast sie. Dieser Zug liegt allerdings anch 
darin, alléin auch noch vieles mehr. Die Gedankenlosigkeit dér Masse, 
welche bei dem Mangel an gesunder Kritik jeder Bestimmung sich liin* 
giebt, wofern dieselbe nur recht entschieden, sei’s auch unverschámt, de 
bearbeitet, nimmt hier den parasitischen Satyros auf und konatitűiért die 
ünreligion als Religion, indem sie ihn vergöttert.»
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tolni, hogy hősei csakugyan testestül lelkestül görögök lettek volna, 
jóllehet éppen e nép köréből vette legtöbb elbeszélésének tárgyát. 
Ezt már régebben figyelemmel kisérte a dolgok lényegébe hatni 
szerető Goethe s csakhamar rájött, hogy a Wieland-féle antik ala
kok nem egyebek görög öltözetben tetszelgő divatbáboknál. Kitö
résre a dolog akkor jutott, mikor Wieland Német Merkur-jában 
az általa írt «Alceste» opera szövegét Euripides Alcestise mellé 
állította s nem igen szerényen az előbbinek érdemeit fejtegeté az 
utóbbival szemben. Tetejébe még, egy oldalpillantással Shaksperere, 
azzal is dicsekszik Wieland, hogy Alcestéjén képes azokat a művé
szi szabályokat kimutatni, melyeket figyelmen kívül hagyva sok
szor a genie is botlik. És ez nem felesleges fáradság, folytatja, oly 
időben, midőn a szabályok szem elől tévesztése napról-napra újabb 
szörnyszülötteket mutat fel. — Goethének könnyű volt belátni, 
hogy mily csekély fáradságba kerül egy ilyen darabot írni, mely
nek semmi egyéb előnye nincs, mint hogy személyei gördülékeny, 
poétikus nyelven beszélnek, egészen a kor szentimentalizmusának 
megfelelőleg, de kimérhetlen távol Euripides őserős alakjaitól.1) 
Mindaz, mi benne mint hatalmas természeti erő élt, mit a görögök 
tanúlmányozása közben ellesett vagy megsejtett, bensőjének egész 
Sturm és Drangja, mely a kor konvenczionális fogalmaival merőn 
szembeszállt s vele titáni harczra kelt, — feltámadt Goethében az 
elragadtatás, a mámor egy pillanatában s papírra dobatta vele e 
«farce#-t, melyet azután kiadván kezeiből, nem volt módja többé 
visszavonni. Lenz nyomatta ki s Goethének nem kevés kellemetlen
ségei voltak miatta, ha nem is Wielanddal, de követőivel, barátaival. 
Wieland életében nem vette fel munkái közé. Újabban 2) összeköt
tetésbe akarták hozni Alcestével Goethe Iphigeniáját s bebizonyí
tani, hogy benne a költőnek eltökélt szándoka volt, a Wieland által 
kijelölt úton haladni s hogy ez a megengesztelésnek egy neme lett 
volna Wielanddal szemben! — Erre alig ha volt szükség a Musa-

*) «Eure Lente* mondja Euripides Wielandhoz Goethe bohózatában, 
«8Índ allzusammen ana dér groszen Familie, dér ihr Wtirde dér Mensch- 
heit, ein Ding, das Gott weisz woher abstahiert ist, zum Érbe gegeben 
habt, ihr Dichter auf unsern Trtimmern! Sie sehen einander ahnlich wie 
die Eier, und ihr habt sie zum unbedeutenden Brei zusammengerührt.*

a) Seuffert Z?., Zeitschrift fiir deutsch. Altertum und Litteratur, 26., 
27(>. old. kk.
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rion jólelkű költőjénél 8 meggyőződésünk, hogy az Iphigénia 
mégis csak más világnézlet szülötte mint Wieland Alcestéje.

Említettük, hogy mestere példáján buzdúlva, mint támadta 
meg Lenz is Wielandot. Fő vágás a ellenében «Felhők* czímü sza
tírája lett volna, melyet azonban ingatag természeténél fogva egy
szerre csak visszavont és megsemmisített úgy, hogy egyetlen 
példány sem jutott át belőle reánk. Hogy a konfúziót tetézze, egy
idejűleg egy «Verteidigung Wielands gegen dieWolken»*t adott ki.

Ugyancsak az ő tollából származik«Pandaemoniumgermanicum, 
eineSkizze*, mely körűlbelől 1775-ben költve, csak 1819-ben jelent 
meg nyomtatásban. Ez megint egy darab irodalomtörténet, persze 
Lenz elfogúlt álláspontjából tekintve. Az első felvonás Goethe 
magasba törekvését festi, mi azáltal van szemlélhetővé téve, hogy 
a Götz költője meredek, veszélyes szilieken kapaszkodik egyre- 
mind magasabbra, egyedül Lenztől követve ezernyi fáradalom
mal. Az utánzók a hegy lábánál heverő kőtömbökre másznak s azt 
hiszik, hogy már megközelítették Goethét, mig a kritikusok kavics
csal dobálóznak feléje, mit egyikük kezében tart, mig a másik kar
ját lódítja s a harmadik pápaszemmel fürkészve Goethét, az irányt 
adja meg a merre van. A kavicsok azután vagy a dobó fejére esnek 
vissza vagy pedig valamely ártatlan nézőt ütnek agyon; Goethét el 
nem érhetik. A második felvonás, mely sokkal szélesebb alapon 
nyugszik, csak vázlatosan van kidolgozva, A dicsőség templomában 
játszik. Itt csatlakoznak Hagedornhoz lassankint GeLlert, Rabener* 
Elotz, Gleim és az anakreon listák. Ez utóbbiaknak dalai ellen lép 
fel Wieland szemérmes hevülettel; csakhamar azonban megelőzői
nek lantján az azokénál is sokkal frivólabb nótákba kezd. Mintán 
Jacobi is közbelépett volna, Goethe rohan be s egy csonttal, melyet 
ősi ereklyének nevez («Götz v. Berlichingen*) szétveri az egész 
társaságot. A hölgyek kedveért azután, előbb meghordozva Wie
landot üstökénél fogva («Götter, Helden und Wieland*), új dalba 
kezd; a hallgatóság könnyekbe tör ki («Werther*). A férfiak pisz
tolyokhoz nyúlnak, a nők feledik a lepkékkel való játszást (Jacobi 
költeményei). A fenyegető veszély elhárítására az egyházfi által 
sietve előteremtett lelkész (valószínűleg Goetze) a prédikálószékbe 
sompolyog s onnan egyszerre csak kiabálva kezdi pocsékra szidni 
életunt hiveit. A vége a jelenetnek az, hogy Goethét nehány tan ít
ványával a templomba zárják, miután a jelenlevők nagyobb részét 
sikerűit a lelkésznek s az egyházfinak az ajtón kituszkolni. A most
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következendők, a búmor teljes fényétől bevilágítva, annyival is 
inkább érdekelnek bennünket, amennyiben specziálisan a dráma- 
irodalommal foglalkoznak. A felfogás, melyet itt Lenz tanúsít, egé
szen eredeti. Hosszú pádon ülnek a franczia drámaírók görög ere
deti után rajzolva. Hátuk megett, kissé lejebb, német fordítókat s 
utánzókat pillantunk meg, kik a francziáknak vállai felett lesve 
vonást-vonásra rajzolnak utánuk. Közibük lép Weisse s válta
kozva majd Shakspereböl szaval, majd franczia részleteket reczitál, 
majd meg operetteket dúdol. Kritikusának Schmidnek ez a bájos 
változatosság mindenek felett teszik. Majd Lessing jön és kimu
tatja, hogy mily nyomorúságosán kopizálják a francziák a görög 
mintákat: «ez széles, az magas, ez bő, az szűk és sehol hűség, 
igazság! Ezek szolgálnak példánytokúl ? Fordúljatok inkább egye
nesen as eredetihez!» Nehány vonásban valamit lekapva Plautus- 
ból, vázlatát közibök dobja. Mohón kapnak utánna. Weisse elsom
polyog. A belépő Herder Shakspere szellemét idézi a fiatal művé
szek elibe. A francziák egy pillanatra kíváncsian emelkednek fel, 
de csakhamar csalódva térnek helyeikre. Klopstock lelkesülten 
öleli magához a nagy szellemet, mely azonban e felkiáltására: «Oh 
görögjeim, el ne hagyjatok!» menten eltűnik. Herder figyelmét 
most egy ifjú vonja magára, ki egyik sarokban ülve arczfintorga- 
tással csúfolja a francziákat. Ez Lenz. Herder felszólítására elmondja 
dramaturgiai meggyőződéseit, melyeket már ismerünk. BennükHer- 
der is osztozik, csak abban kételkedik, hogy az ifjú képes lenne-e 
képzeletbeli hőseinek élő alakot is adni. Lenz előczipeli roppant 
méretű emberszobrait. Goethe megpillantásuknál mellette tprem s 
átölelve testvérének nevezi őt. Klopstock, Herder és Lessing pedig 
unisono mondják: A derék fia! még ha nem teremt is semmit, 
legalább lelkének sejtelmében nagy vala!

Mint látjuk, Lenz magát ismert szerénységével egyenesen 
Goethe mellé állítja. További következmény nélkül e szatíra azért 
maradt, mert jóval korát múlva jelent meg. Annál nagyobb port 
vert egy másik eredeti lángelmének Wagnernak 1775. névtelenül 
közzétett szatírája *Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten*, 
mely szinte Goethe kritikusai, különösen Wieland ellen van irá
nyozva. Prometheus alatt Goethét, Deukalion alatt pedig Werther - 
jét kell értenünk. Az egészen keresztül oly találólag van utánozva 
Goethe stílje, hogy kezdetben minden beavatott olvasó a Götz költője 
müvének tartotta e pamphletet, ami persze sok félremagyarázásra
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s kellemetlenségre adott okot. Ezekkel szemben végre Goethe kény
szerítve érezte magát egy nyilatkozatot bocsátani közre, melyben 
a szerzőséget magáról el s Wagnerra hárítja. Ez azonban úgy látszik 
még nem zavarta meg közöttük az egyetértést, ami csak akkor bom
lott fel, mikor Goethe megmutatva barátjának Faust tervét, az sietett 
a  Margit-tragédiát a már tárgyaltuk «Kindesmörderin»-ben feldol
gozni. Ez, bármikép is álljon a dolog, a plagiátor hirébe hozta 
Wagnert az irodalomtörténetekben. Egyáltalán nem vonzó képet 
nyerünk róla. Nehéz lehetett ezzel a még legjobb perczeiben is önző, 
kárörvendő, botrányhajhászó emberrel megélni. Mint említettük 
1774-ben mint ügyvéd telepedett meg Frankfurtban. Itt elvett egy 
magánál 18 évvel idősebb özvegyet. Néhány évvel rá (1779) azonban 
már elhúnyt, alig 32 éves korában. — Szatírája tPrometheus, 
Deukalion und seine Rezensenten* kellő közepébe vezet annak az 
irodalmi háborúnak, mely Werther megjelenésével kitört. Az emlé
kezetes 1774— 75. télnek minden hete hozta egy-egy majd pártoló, 
majd hevesen elítélő bírálatát e nevezetes műnek.*) Némelyüket 
mosolyogva lehetett fogadni, mások meggondolandót nyújtottak, 
ismét mások alapos mérgelődésre adtak okot. Ez utóbbiakhoz ta r
tozott Nicolai paródiája, mely felett való haragját Goethe versekbe 
is öntötte, miket azonban szorgosan őrzött fiókjában. Annál kelle- 
metlenebbűl érinthette tehát őt, mikor 1775. februárjában az általa 
is nagy előszeretettel kultivált dramatizált szatíra alakjában foga- 
datlan prókátora akadt. Csípős megjegyzésekkel illetve vonúlnak 
el itt sorra az egyes kritikusok, hogy leforrázva, rendesen saját 
szavaikkal megverve távozzanak. Wagner eredeti ötlete volt az is, 
hogy az egyes bírálók nem névszerint vannak jelezve, hanem csak 
képecskékkel. A beszélő személy neve helyett tehát csak egy-egy 
fametszet áll.

Közöttük Wieland mint Merkúr szerepel. És ez ismét vissza
hoz Goethe szatíráira. Valamint a «Götter, Helden und Wieland *- 
bán az utóbbinak ferde felfogását az antik hősökkel szemben tette 
nevetségessé, úgy fordúl egy másik, 1780-ból származó szatírájá
val «Die Vöpel», Klopstock ellen. Tudjuk, mint jött ez feszült 
viszonyba Goethével. Holmi mende-mondának, mi a fiatal költő

*) V. ö. J. W. Braun, Goethe im Urteile seiner Zeitgenossen, 
1773—178K. (Berlin, 1883.)
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és herczege túlvidám életéről világgá szivárgott, hitelt adva, fel
jogosítva érezte magát a Messiás költője Goethéhez 1776 máj. 8-án 
azt az ismeretes levelet intézni, melyben őt könnyelmű életének 
további folytatásától óva inti. Goethe erre (1776 máj. 21.) felkérte 
Klopstockot, hogy kímélné őt meg jövőben ilyes tanácsokkal, mire 
a megsértett költő ang. 29-iki utolsó levelében felháborodva panasz
kodik, hogy Goethe nem méltó barátságára, melynek amaz első 
levelében tanújelét adá. Ezáltal Klopstock pathétikus, erkolcsbiró, 
komoly bagoly gyanánt volt jellemezve Goethe számára. Midőn e 
hangulatban Aristophanes * Madarait» oívasá, eszmetársítás foly
tán csakhamar helyet talált <az intő uhunak s rögtön bele is kez
dett a vígjáték oly átdolgozásába, mely czéljainak megfelelt. Ari- 
stophanesnél két athéni kalandor azon elhatározással lép fel, hogy 
a madarak segítségével új államot alapítsanak a levegőben. Goethe 
mindenekelőtt ezt a két ifjút vette szemügyre s humoros hangula
tában saját és a herczeg képére öltöztetve őket mint könnyelmű 
semmiháziakat, mint az originalgeniek valóságos prototípjeit sze
repelteti. Az egész arra szolgál, hogy a vén füles bagoly méltat
lankodását minél nagyobb mértékben kiérdemeljék. Goethe élén
ken elképzelte, minő savanyú ábrázattal fogadná őket Klopstock, 
ha most így a legarczátlanabb s -frivolabb tervekkel elébe lépné
nek s tetejébe még tanácsáért esedeznének, mint ezt a darabban 
Treufreund és Hoffegut a bagolylyal szemben teszik. Treufreund 
itt egészen Goethe, az a Goethe, kit Klopstock morális episztólájá- 
ban rajzolt; Hoffegut pedig Károly Ágost herczeg, a szegény elcsá
bított. A jelenet befejezése egészen eltér az Aristophanes Mada
raiétól, amennyiben a mi két fiatal emberünk nem nyeri meg 
tervének az uhut, sőt inkább teljes felháborodását hívják ki, mikor 
Treufreund azt tételezi fel róla, hogy — velük tánczoljon. Goethét 
mindenesetre tökéletesen kielégíthette ennek az egy szituácziónak 
a húmora, mert az első felvonáson túl nem is folytatta vígjátékát, 
így került színre Ettersburgban 1780. augusztus 18-án; nyomta
tásban 1787-ben jelent meg a Müvek 4. kötetében, valamint egyide
jűleg különnyomatban is.

Szorosan összefügg az irodalmilag szatirizáló iránynyal az a 
festmény is, melyet Goethe útmutatása szerint Kraus készített egy 
alkalmi költemény illusztrácziójáúl. A festménynek eredetije a 
tiefurti kis kastélyban őriztetik s «Das Jahrmarktsfest zu Plunders- 
weilem* czímet visel. A magyarázó sorok vDns neueste von Plun-
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dersweilern» elnevezés alatt mintegy folytatását képezik a már 
említettük, a megelőző évben előadott országos vásári bohózatnak, 
tárgyukat a közvetlen irodalmi viszonyokból merítve. A képen 
(melyet híven reprodukál a Kürschner-féle Deutsche National Lit- 
teratur 37. kötete) képviselve találunk minden irodalmi kinövést; 
a mit talán az egyszerű szemléletből meg nem értenénk, azt meg- 
magyarázza a mellékelt költemény darabos, ismét Hans Sachs-i. 
modorában. — Nevetségessé teszi itt Goethe saját W ertherét s 
követőit, nemkülönben a Hainbund tagjait, a két Stolberget; 
oldalvágást mér a kritikára, Klopstockra, Kramerra és Wieland 
Merkúrjára — de feltűnteti, ami ránk nézve első sorban bír érdek- 
kel, a stürmerek és drángerek drámaköltészetét is. Ennek a rész
letnek a kép jobb sarka van szentelve. Elől egy lovag vágtat nagy 
sisakosan s vértezve, oly alacsony falovon azonban, hogy lábai a 
földet érintik. Háta megett egy fiatal óriás fát csavar ki tövestől. 
Még inkább jobbra a franczia színpadot pillantjuk meg, melynek 
ostromára a Shakspere olvasásán lelkesült ifjúság épen indúl. 
A színpad maga rozzant kinézésű, erős oszlopai azonban a Boilean 
kívánta ingatlan helyegységet hirdetik. A legtúlzóbb gravitás és 
feszesség képviselőjéül egy keményített szoknyába bújtatott férfit 
pillantunk meg a- deszkákon. «A hősök és hősnők olyanok voltak 
mint egy rococo-porczelláncsoportozat alakjait* mondja m ár Dev- 
rient a Német Színművészet történetében (III. 207) — a Koch által 
a Götz első előadásával életbe léptetett kosztüm-reformról szólva. 
A régi színpad ruhatára csak háromféle öltözéket ism ert: a rómait, 
a törököt és a modernt. — A szoknyás hős mellett azonban még 
a bohóczot is láthatjuk, amint csörgő botját (marotte) a deszkákra 
tűzi. Tudjuk, hogy a Hanswurst, daczára Gottsched fáradozásainak, 
némely helytt még sokáig uralta a színpadot. Esetünkben a csőr- 
gős botot talán Goethe merész farsangi- és bábjátékaira értelmez- 
hetnők. Ezt a színpadot támadják meg a stürmerek és drángerek. 
Valamint Shakspere színháza egy földgömböt (Globe) czipelő Her
kulessel, melyen e szavak állottak: «Totus mundus ágit histrio- 
nem», volt díszítve, úgy itt is a két hemisphtcrát szegezik a  régi 
színpad homlokzatára a fiatal óriások, mintegy azt jelezve, hogy 
költészetük tárgyait tétova barangolva mindkét földtekén keresik. 
A rohanás és támadás, melyet a szabályok hősei ellen intéztek, 
oly heves volt, hogy majdnem elseperte a súgót s a «meghitt# fontos
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szerepét játszó színészt. A sngó nem bírja a gyors, szenvedélyes 
beszédet követni, a meghittnek meg semmi dolga.1)

A bohózat az alkalmi költemény színezetét viseli s csakugyan 
mint ilyen is adatott elő 1781. karácsony estéjén Amália herczeguő 
mulattatására. Emeli a költemény értékét a szellemes önirónia, 
melyet Goethe magával szemben gyakorolt, valaminthogy bizonví- 
tékaúl szolgál annak is, mily élénk érdéklődéssel viseltettek a 
weimari udvar hölgyei a német irodalmi intim viszonyok iránt. 
Nyomtatásban, Goethe előszavával,2) csak 1816-ban jelent meg ez 
apróság.

Már a Neuestes aus Plundersweilem előtt nevetségessé tette 
Goethe 1777-ből származó hatfelvonásos bohózatában *DerTriumph 
dér Empjindsamkeit * az ott ostorozott irodalmi válfajok egyikének: 
az érzelgős regénynek híveit. Képviselőjéül a bohózatban Oronaro 
herczeget szerepelteti, ki egész ambuláns csinált-természettel utazik, 
melyben van suhogó erdő, zúgó patak, dróton mozgó holdvilág — 
javított kiadásai a természetben előfordulóknak. Az egészet akár- 
mely teremben fel lehet állítani, úgy hogy az élvezet teljes, csorbí-

l) «Eine Rotte, kürzlich angekoinmen,
Hat das Portai schon eingenommen 
Und nagelt, ihr ist nicht zu wehren,
Ans Frontispiz zwei Hemihspáren,
Eröffnet nun die weite Welt 
Erobemd zum Theaterfeld;

Es poltert alles ilrtiber und drunter,
Die Knaben jauchzen laut mitunter 
Und auf den Dielen wohlverschanzt 
Die Schellenkapp wird aufgepflanzt.
Kein Mensch ist sicher seines Lebens :
Es wehrt dér Held sich nur vergebens;
Es gehen beinah in dieser Stunde 
Souffleur und Konfident zu Grunde,
Die mán als heilige Personen
Von je gewohnt war zu verschonen. . . . »

a) Jíenne többek közt így magyarázza a költemény keletkezését: 
«Herzogin Amalia hatte die gnádige Gewohnheit eingeführt, dasz sie allén 
Personen ihres náchsten Kreises zu Weihnachten einen heiligen Christ
bescheren liesz............Zu Weihnachten 1780 (tulajdonképen 1781) ver-
banden sich mehrere dieses Vereins, dér Fürstín gleichfalls eine Gabe 
darzubringen, welche nichts Geringeres sein sollte, als die deutsche Litte- 
ratur dér nachstvergangenen Jahre in einem Scherzbilde . . . »

Philologiai Közlöny. X. 10. 61
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tatlan lesz, nem zavartatva egészségtelen léghuzam vagy kellemet
len mellékzörejtől: még a teli hold feltűnése is független a fellegek 
járásától. A staffage magában azonban nem elégíti ki a herczeget. 
Imádó ttját, Mandandane királynét is előállíttatja viaszból, tafotából, 
belsejét megtömi érzelgős regényekkel s annyira beleszeret bábu
jába, hogy mellette az élő Mandandane minden érdekét elveszti 
számára. Élénk szatírája ez a herczeg azon minden korban feltalál
ható embereknek, kik nem elégedve meg a természet bájaival, azt 
fokozva, leszűrve akarják élvezni; a természetért való túlságos fel- 
lengzést csak egy lépés választja el a mesterséges természet imá- 
dásától.*) Másrészt azonban a bábu bonczolása, melynek gyomrá
ból egyenként kerülnek elő Siegwart, Werther stb., mint különös 
czélt a fellengző, érzelgős regényirodalom ostorozását tűzi maga 
elé. — A drámai cselekmény, mely különben hemzseg a legbohó- 
kásabb jelenetektől, a bábu és Mandandane hasonlóságán fordul 
meg. Oronárót, a választás ráhagyatván, benső vonzalma nem a 
valódi, de a «foltozott ara# ölelésére hajtja, miáltal a férj félté
kenysége is minden alapját elveszti. Ami a darab forrását illeti, 
ha ugyan ilyenről szólhatunk, ezt Biedermann báró «Goethe For- 
schung»-jaiban (36. old. kk.) Gozzi «L’amore delle tre melarance* 
czímü vígjátékában vélte felfedezni. Ennek a vígjátéknak is offen
zív tendencziája van, amennyiben Goldoni és Chiari ellen irányúi, 
kik a rögtönzött színmüvek kiszorítására szövetkeztek. A hason
latosság azonban Gozzi és Goethe bohózatai közt egészen felületes 
Valódi indítékaúl az utóbbi megírásának azt a ragályossá vált érzel- 
gősségi lázt kell tartanunk, mely a hetvenes években Rousseau 
Héloisea és Goethe Wertherje által megindítva Miller Siegwart- 
jában érte el tetőpontját. Ennek a szentimentális klastromtörté- 
netnek a megjelenése épen összeesik a «Triumph dér Empfínd- 
samkeit# konczepcziójával. Goethe, ki egész életében az érzelem 
igaz kifejezésére törekedett, rögtön felfedezte a pontot, hol az 
tetetté, affektálttá válik. Ennek a pontnak feszítette egész élé
vel szatíráját. A kor áramlata szerint szerető már nem is kedvesét

*) Meglepő, hogy Biedermann K. igen érdekeB értekezésében a ter
mészetről mint a költői feldolgozás tárgyáról (Nord und Sild, 76. fűz.) 
egészen említés nélkül hagyja Goethe bohózatát, melynek bővebb tárgya
lása mindenesetre bele illett volna dolgozata keretébe. Kimerítőn emléke
zik meg másrészt a Sturm- és Drangkorszak természet-felfogásáról, párhu
zamba hozván többek közt Werthert az Odysseával.
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szerette, hanem csak azt az ideált, melyet magának róla alkotott. 
Saját képzelmébe szerelmes, nem annak tárgyába. Bevers oldala ez 
annak a képnek, melyet a permán szerelemről Stella tárgyalásánál 
nyújtottunk, s e tekintetben a szatíra a német idealizmus gyönge 
oldalát is sújtja. Az egész darab intencziójával feltűnően ellenkezik s 
annak összességéből nagyon kirí a 4. felvonás végére beékelt «Pro- 
serpina, ein Monodramav.1) Czélja valószínűleg az volt, hogy Schröter 
Coronának, a hírneves szép színésznőnek alkalma nyíljon a darab
ban magasabb drámai művészetét is bemutatni, ami Mandandane 
bohókás szerepében nem igen történhetett

A most tárgyalt farsangi játékok, bohózatok s irodalmi sza
tírák a tulajdonképeni drámai érték hiján vannak. Annál nagyobb 
azonban kori, specziálisan irodalomtörténeti jelentőségük. Alig 
jellemzi valamely terméke a Sturm- és Drangot jobban mint a 
pajkos tréfáknak e sorozata. Goethe megjegyzése róluk tökélete
sen, minden ízében találó, midőn őket a kitörendő hatalmas iro
dalmi háború előcsatarainak nevezi.3)

XVIII. Ugyancsak e csoportba tartozik Kiingernek egy drá
mai szatírája: * Plimplamplasko dér hohe Geist (heut Genie)*, 
melynek éle az originalgeniek, sőt első sorban maga a szerző ellen 
fordúl. Ez önironizálása megértésére föl kell vennünk életrajza elbe

*) Az «Annáién»-ben ezt írja róla Goethe: «Bei Gelegenheit eines 
Liebhabertlieaters und festlicher Tagé wurden gedichtet und anfgeführt: 
«Lila», «Die Geschwister», tlphigenia*, *Proaerpina*, letztere freventlich 
in den «Triumph dér Empfindsamkeit» eingeschaltet und ihre Wirkung 
vernichtet, wie denn überhaupt eine schale Sentimentalitat überhandneh- 
mend manche harte realistische Gegen wirkung veranlasste.» — Nagyban 
dívtak e korban az ilyen mono- és duodrámák. Rousseau «Pygmalion»-ját 
már Goethe megérkezése előtt (1772, máj. 12.) adták Weimarban; Goué, 
ki világnézeténél fogva igen közel állott az originalgeniekhez, 1772-ben 
megírta: tDer Einsiedler und Didó, zwei Dilodramata». Ide tartozik:
Brandes «Ariadne auf Naxos* (1775) és Gotter «Medea»; — v. ö. Kober- 
stein-Bartsch  V. 493.

*) «Tiefer Eindringende werden doch geneigt bemerken, dasz allén 
diesen Excentrizitaten ein redliches Bestreben zn Grande lag. Aufrichtiges 
Wollen streitet mit Anmaszung, Natúr gegen Herkömmlichkeit, Talente 
gegen Formen, Genie mit sieh selbst, Kraft gegen Weichlichkeit, unent- 
wickelt Ttichtiges gegen entfaltete Mittelmaszigkeit, bo dasz mán jenes 
ganze Betragen als ein Vorpostengefecht ansehen kann, das auf eine Kriegs- 
erklárung folgt und eine gewaltsame Fehde verkündet.*

61*
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szélésének ott elejtett fonalát, midőn 1776. junius 10-én a weimari 
udvarhoz érkezett. Mint említettük, Goethe igen szívesen fogadta 
s csakhamar be is mutatta a herczegi család tagjainak. Kiinger 
kezdetben, eltekintve attól, hogy a remélt álláshoz vagy hivatalhoz 
nem jutott, igen jól érezte magát. Csakhamar azonban különféle 
tervek bolygatják nyugalmában; majd színész, majd katona akar 
lenni s mint ilyen Amerikába hajózni. Mielőtt azonban még az 
érdekében tett lépések eredményre vezettek volna, egyszerre csak 
kegyvesztett lön s félig magaszántából, félig kényszerítve elhagyta 
az udvart. Hogy mi szolgáltatta erre az okot, arról valamint Lenz- 
nél, úgy itt sem értesülünk. Kiinger későbben oda nyilatkozott, 
hogy Kaufmann lelkén szárad az egész, míg Goethe ismételve szál
kának nevezi Kiingert, melyet az egészséges testnek gennyedése 
magából kivetett.*)

A weimari tartózkodásnak köszöni létrejöttét Klingemek az 
a drámája, mely az egész korszaknak nevét megadta s melyről alább 
szó le8z,a «Sturm und Drang#. Ezzel vásárolta be magát, miután 
Weimart elhagyta volt, a többször említett Seyler-féle színtársulat 
színköltőjeül, mely lépésre nem annyira a költészetért való lelke
sedése, mint inkább ez időben meglehetősen sanyarú viszonyok
kal küzködő családja iránti tekintet indította. Kedvetlenül követte 
tehát Seylert Lipcsébe és Drezdába, majd Mannheimba, Mainzba 
és Kölnbe, sőt szülővárosába Frankfurtba is, hol legjobban 
érezte állásának nyomasztó voltát. Alóla 1778-ik év febrná- 
rius havában szabadítja fel magát, midőn megszakítja igazga
tójával az úgyis tarthatlanná vált összeköttetést és Svájczba 
vonúl, hol számára is megnyílt Goethe sógorának, Schlossemak 
vendégszerető háza. Itt találta a már elmezavarban sínlődő Lenzet, 
a kin furcsa gyógyítási kísérleteket vitt végbe. Időközben megint 
felszínre került katonáskodási hajlama, mely most kielégítést is 
nyert. Báró Ried altábornagy által ajánlva mint hadnagy lép a 
Wolter-féle önkéntes csapatba, melylyel a rövid bajor trónörökösö
dési hadjáratot végig csatázza. Megköttetvén azonban 1779. május
ban a tescheni béke, Kiinger megint foglalkozás nélkül marad. 
Zürichbe, majd Emmendingenbe tér vissza, hol Schlossernak végre 
sikerül, régi pártfogója Frigyes Jenő württembergi herczeg közben

) «Kiinger ist uns ein Splitter iin Fleische, seine harte Heterogeni- 
tíit schwiirt mit uns und wird sich herausschwáren.*
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járásával, a már majdnem harmincz éves férfi jövőjét végleg 
biztosítani. Hadnagynak hivatván meg egy orosz tengerészeti zászló
aljhoz, szeptemberben (1780) elhagyja hazája földjét, hogy idegen 
országban hírnek s dicsőségnek menjen elébe.

Ennek a német korszaknak a végén áll Plimplamplasko, 
melynek most már meg fogjuk érteni intenczióját. Létrejövetelében, 
ha másnak nem is Kiinger svájczi barátjai közül, Saraséin Jakab
nak mindenesetre nagy része van. Szatíra a mü Kaufmannra, a láng* 
eszeskedésre általánosságban, sőt mint említettük magára Kiinger 
eddigi tevékenységére is. Meséje röviden az, hogy Puro Semo-i,kinek 
Plimplamplasko hadat üzent volt, s kit sikerült is trónjáról letaszí
tani, nem helyettesítheti tartósan az új király. Puro 3enso újból 
jogaiba lép, Plimplamplaskót pedig feleségestül (Genia) Illíriába 
húr ez ölj a a szorgalom, munkásság és rend tündére, a hol a detro- 
nizált párnak keze munkájából kell megélni. A vonatkozás a vázolt 
életrajzi részletek után világos: Kiingerre nézve a geniális semmit
tevés napjai lejártak, kezdetét veszi az élet komoly munkássága.

Nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy egy pillantást ne ves
sünk a költő további életviszonyaira, annyival is inkább, mert a 
stürmerek és drángerek e legtúlzóbbika azon kevesek közé tar
tozik, kiknek sikerült a genie-korszak zavaros árjából az erkölcsi 
tisztaság biztos partjára menekülni. A legnehezebb körülmények 
közt sikerült megóvnia jellemének azon erőteljességét, melyet benne 
Goethe már mint ifjúban is mindenekfelett dicsért.

Rieger könyve «Kiinger in dér Sturm- und Drangperiode», 
melyből a fiatal Kiingernek oly hü jellemzését nyerjük, ott ejti el 
az elbeszélés fonalát, ahol a költő orosz földre lép. Kiinger életének 
második, nagyobb, de költőileg sokkal jelentéktelenebb felével az 
irodalomtörténetek is csak felületesen foglalkoznak s munkáinak 
fejtegetésébe vagy méltánylásába, regényét «Faust*-ot kivéve, 
épen nem bocsátkoznak.

Kiinger Oroszországba 1780-ban, mint Pál nagy herczeg fel
olvasója került. Legnagyobb befolyással volt reá nézve az 1781 és 
1782-ben a nagyherczeg kíséretében tett utazása, megismerkedvén 
ez alkalommal Európa javarészével. Heinse, a nagy stürmer és 
dránger, kivel Romában találkozott, több levelében (Werke9. köt. 
154., 159., 161. old.) gúnyolódik, hogy Kiingert az «ízetlen, léha és 
unalmas udvari életű egészen elpuhúlttá tette, másrészt azonban 
ugyancsak ő azt is kiemeli Jacobihoz irt levelében, hogy mily elra-
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gadtatással merül Klinger Olaszország nagyszerű történeti s művé
szeti múltjába. Elinger még későbbi müveiben is örömmel gondol 
ezekre a mélyreható és tartós benyomásokra vissza. Látkörének 
szélesbítéséhez s tekintetének, mely idáig önalkotta gőzkörben 
révedezett, élesbbé tételéhez az a bepillantás is hozzájárult, melyet 
egymásután elnyert magas s mind magosabb hivatalai Oroszország 
messzeágazó s óriási mérvű államgépezetébe megnyitottak. Pál 
ugyanis mindjárt uralkodásának első éveiben tábornokká, majd a 
nemesi hadapród-iskola igazgatójává nevezte ki volt felolvasóját, 
míg követője, Sándor czár, a dorpáti egyetem kurátorává s altábor- 
nagygyá tette. Mint ilyen nőül vett Elinger egy szépsége és művelt
sége által kiváló orosz nőt, Katalin czárnő természetes leányát. 
Ezzel oly magaslatot értei, melyről aligha valaha álmodott a Sturm 
és Drang kóbor költője.

Klinger becsületére legyen mondva, a csillogó udvari élet, 
az aljas önzés s mindig megújuló palotai cselező vények közepette 
sem veszítette el egy perezre sem magasan repülő szelleme idealiz
musát. Mint ilyet valóságos «Posa marquisnak orosz tábornoki 
egyenruhában* nevezi őt Hettner. Megható, mit «Theater*-éhez, 
1785. Pétervártt irt előszavában mond: «Ma ép úgy nevetek régibb 
müveim felett, mint bárki más. Többé-kevésbbé azonban minden 
fiatal ember a költő vagy álmodozó szemeivel nézi a világot. így 
tekintve pedig mindent, magasztosabbnak, nemesebbnek, tökélete
sebbnek, de zavarosabban, féktelenebben s túlzóbban is látunk. 
A világ, lakóival egyetemben, képzelmünk s jóhiszeműségünk mezét 
ölti magára s épen ezért ez életünk legboldogabb korszaka, melyre 
néha-néha, minden keserűn szerzett eszességünk daczára is, jól 
esik a visszapillantás. Talán ez a poétikus hangúlat volna a legbol
dogabb e földön, hacsak tartós lehetne. Mindenesetre jobb ezeket 
az álmokat az embernek szépen magában álmodnia, mert mind
kettő : álmok és álmodó valóságos csempészáru a mindennapi élet 
közepette. Lassankint azután bekövetkezik tapasztalásunk, gya
korlatunk s az emberekkel való érintkezésünk, küzdelmünk és 
folytonos összeütközésünk árán kigyógyulásunk a túlfeszített 
idealizmusból, minek megfelelőt a valódi életben vajmi keveset 
találunk. Mindezek által egyszersmind arra a pontra is helyezte
tünk, melyet a polgári életben elfoglalnunk kell. — Vannak azon
ban saját javukra oly szerencsés szervezetű szellemek is, melyek 
minden tapasztalat daczára is bizonyos ideális emelkedettség bír-
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tokában maradnak, ami őket egész életükre ruganyossá teszi a sors 
nyomásával szemben, miáltal a közönségesen felül emelkednek.* 

Ilyen jellem volt Klinger is. Hogy fiatalságának eszméivel 
szakított volna, azt csak képzeli. Tisztult, öntudatosabb lett alko
tásaiban; erre matat ugyanezen előszónak (Theater, 4. rész, Riga, 
1786—87) egy másik helye is, melyben megjegyzi, hogy e gyűjte
ményébe néhány oly darabot is felvett, melyek bizonyos szabályok
nak, valamint jelenlegi nézeteinek nem épen felelnek meg. Ifjúi 
képzelem szüleményei ezek, s mindenesetre az ábrándok birodal
mába tartozók, azonban, aki ez ifjúkori kitörésekben az erőnek s 
elégületlenségnek felcsillámlásait nem képes felfedezni, az bizonyára 
nem volt soha abban a helyzetben, hogy belőlük valamit érezzen. — 
«Valamint tapasztalatunk s küzdelmünk* — folytatja— «ebből a 
túlfeszített eszményiBégből kigyógyít, megtanítja egyszersmind a 
költőt és művészt arra is, hogy az egyszerűség, a rend és az igazság 
adják kezünbe a varázsvesszőt, melylyel az embereknek szíveit 
érintenünk kell, hogy azok, önérzelmeinkkel összhangzólag csen
düljenek meg.**)

Jóllehet Klinger ily magasabb művészi nézőpontra emelkedett, 
azért korántsem lön igazságtalan saját és barátai törekvéseivel 
szemben a 70-es évek kezdetén, sőt teljesen méltányolni tudta ez 
átmeneti korszak szükségességét. Idevágó szavai oly találók s 
egyszersmind oly sajátosak, hogy azokat itt közölni el nem mulaszt 
hatjuk. «A panasznak afelett, hogy mily vadak manapság a német 
irodalom, jelesen pedig a színi irodalom termékei, se vége, se 
hossza . . . .  Pedig annyi bizonyos, hogy nekünk németeknek vala
mennyi túlzáson keresztül kellett mennünk, mielőtt biztossággal 
mondhattuk: így és nem máskép kívánja ezt a német szellem. 
Semmi sem érik forrás nélkül. A franczia színpad hideg, korlátozó

*) Ugyanez értelemben nyilatkozik már jóval előbb egy másik 
kiábrándiílt stürmer, Schubart, még pedig Klingerről, Mtillerhez a festőhöz 
frt levelében (1776, nov. '27.): «Du siehst jetzo klar, wie unsere Nation 
ans dem Traume erwacht und die von einigen Genies verursachte Annrchie 
verdammt. Schau, Müller, Gott ist’s gröszte Genie und hat doch alles nach 
Masz, Zahl und Gewicht so weislich geordnet. Genies und sichtbare Gott- 
heiten, sollen sie alsó nicht auch dem Gott nachahmen, dér dér Gott dér
Ordnung ist ? Wie viel herrliche Gedanken hat Klinger ohne Wirkung ver- 
kritzt, da liegen sie nun im Mist und kannst lange warten, bis Aesops 
Hahn kommt und das Edelgestein ausscharrt.»
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szabályai s deklamácziója nem felelnek meg a darabosabb, erőtel
jesebb német szellemnek, míg másrészt az is bizonyos, hogy e szel
lem sokkal kevésbbé pajkos, szeszélyes és sajátos, semmint hogy 
általánosságban az angol húmorral, annak ugrándozásaival ta r t
hatna. Az egész vad csapongás mindmostanáig semmi egyéb 
tehát az ínyünkre való forma keresésénél. Képeznénk összetartó 
nemzetet, már készen találtuk Tolna azt, mert ezen esetre biztosan 
állíthatjuk, hogy a tudományok fejlődése nálunk is lépést tarto tt 
volna a szomszéd nemzetek mi vetődésével.*

Amire itt Klinger czéloz, a politikai momentum, érdekelte őt 
mindvégig. Jóllehet Goethével egy városban születve, vele ifjúsá
gának legszebb éveit töltve, az irodalomtörténetek őt a nagy költő 
követőjéül említik, — annak politikai meggyőződéseiben örökké 
ellenlábasa maradt. Ellentétben Goethével, kinek nagyobb m un
káira nézve is áll Faustban odadobott megjegyzése, hogy csúnya 
dal a politikai dal — Kliuger már «Uj Arriá»-jában s majd a 
Stilpo és gyermekeiben merészen belenyúl a politikai eszmék és 
forradalmak tömkelegébe, mely foglalkozás Goethétől s Lenztől 
egyaránt távol feküdt, de a mely Klinger természetében oly mély 
alappal bírt, hogy még akkor is mindig újból visszatért az e fajta 
tárgyakra, mikor már a pétervári udvar csuszamlós padlóján 
mozogva, rég maga mögött hagyta volt a Sturm és Drang túlfeszí
tett eszméit. — Ebben a tekintetben Kiingert határozottan Schiller 
szellemrokonának kell neveznünk. Mindkettő mindvégig lelkes baj
noka maradt a szabadságnak s emberi szent jogoknak, a mik iránt 
való szerelmüket szinte extázissá fejlesztette megpróbáltatásokban 
gazdag gyermek- r ifjúkoruk. Mindkettőnek Rousseau volt a pró
fétája, csakhogy míg Schiller csakhamar emanczipálta magát túl
ságos befolyásától, addig Klingemek még mint élemedett férfiúnak 
is a «Contrat social* írója volt az ideálja; csak némileg ellensú
lyozta hatását az időközben mellé járúltTacitus. Meglepőnek fogjuk-e 
tehát találni, ha Schiller, kinek egész fiatalkori munkássága egy 
nagy lázadás a társadalom romlottsága ellen, ismételve oly tár
gyak után nyúl, melyek KI ingernek is legnagyobb mértékben bír
ták rokonszenvét vagy általa feldolgozást is nyertek? Nem keres* 
ték-e a «Haramiák» ősalakját többek közt Klinger a Hamis játéko
sai#-bán is, s a testvéri gyttlölség Ferencz és Károly között, 
szerelmüknek közös tárgya — a felfogástól, mely a kor-, s nem az 
egyes iróé, eltekintve — nem ismétlése-e Klinger hasonló motívu
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m ainak ? És nem olvassuk-e valamennyi irodalomtörténetben, hogy 
későbbi éveire Klinger lett az utánzó, a mennyiben «Kegyencze» 
a  «Fiesko» befolyása alatt keletkezett? . . .

Klinger egy évvel Goethe előtt, 1831 febr. $5 -én halt meg 
Dorpátban. «Marté VenerequeN jelmondattal indúlt volt félszázad
dal előbb a fiatal stürmer oroszországi útjára; az érdemekben 
meg őszült, kitűnő jellemű férfinak sírkövére túldicséret nélkül 
Írhatták : Ingenius magnus, virtute major, vir priscus..

A teljességet tökéletesen nélkülözné mind Klinger jellemzése, 
mind tanúlmányunk, ha e helytt bővebben meg nem emlékeznénk 
azon színműről, mely az egész korszaknak nevét adta, a «Sturm 
und Drang* -ról. A czim maga Kanfmanntól származik, míg Lava- 
ter volt az első, ki e két szót ez összefüggésben használta. Klinger 
eredetileg «Wirrwarr»-nak szándékozta nevezni ezen, a weimari 
víg napok alatt létrejött színmüvét, míg a «géniékor apostola» 
közbe nem lépett s keresztapaságot nem vállalt a darabnál. A követ
kezés megmutatta, hogy a czím mind a darabhoz, mind a rohanó 
és támadó kor jelleméhez kitűnően illik. Valami nyugtalan, előre
törő szellem hajtja megpihentetés nélkül az egész darabon keresz
tül az embereket, mely lázasságnak legpraegránsabb képviselőit 
a hősben HTildben s ennek két hóbortos kísérőjében La Feuben és 
Blasiusbán találjuk. Valójában mindhárman csak egy egyénnek: 
KI ingernek ábrázolják — nem is mint Goethénél kettős, de — hár
mas természetét. A darab nagyobb szubjektivitással van írva Klinger 
minden egyéb színművénél. Benne feltalálunk minden eszmét, ter
vet, mi ez időszerint a szerzőt foglalkoztatta, fel találjuk mindenek
előtt katonáskodási vágyát, mely Amerika felé hajtotta. Amerikában 
találkoznak ugyanis újból össze a «Sturm und Drang* szereplői, 
kiknek eredeti hazájok Skóczia. Ott éltek t. i. Berkley és Bushy 
{mindkét név Shakspere II. Rikhárdjából van véve), mint két szom
szédos vár urai. Viszonyuk, mely kezdetben barátságos volt, idő 
múltán villongássá vált. Egy éjszaka Berkley várát orozva megtá
madták, felgyújtották s lerontották; a várúr neje életét veszíté, 
míg serdülő fia, Harry, nyom nélkül eltűnt. A 13 éves leánykájával 
Jenny Carolinenal (két leány neveinek egyesítése, kikhez Kiingert 
benső viszony fűzte) magára maradt lord bújában elhagyta hazá
ját s Amerikába vándorolt, megdönthetlenül élvén benne a meg
győződés, hogy ama szörnyű éji támadásnak senki egyéb nem 
lehetett intézője, mint szomszédja Bushy. — Ezen események óta,
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melyekről az expozíczióban értesülünk, tíz év mait el, 8 a darab kez
detén a már 60 éves, de még mindig erőteljes lord épen új hazájá
nak — a darab színteréül Klinger a közvetlen jelent, az Észak- 
Amerikai szabadságharczot választá — védelmére készül. Még min
dig nem tadja feledni azt az éjszakát, melyben javait, nejét, hazáját 
veszíté s ismételten bosszút esküszik, ha Bashy jut eszébe. A jő  lelkű 
Jenny annyival is inkább szenved e vad gyftlölség alatt, m ert 
szerelmet érez egykori játszótársa, Bushy fia iránt. De ezzel is 
együtt nőtt a szerelem. Jennyjét feltalálandó, össze-vissza baran
golta majdnem egész Európát, úgyannyira, hogy ez a bolyongás 
már fárasztó, kínzó szokásává, második természetévé lön. Ez a 
Wild, kiről már emlékezénk, a darab tulajdonképpeni «kraft- 
genie*-je. Roppant erejének teljében egyre valami nagy, egetrázó 
feladatot keres s ilyet az amerikai szabadságharczban vél felta
lálni. Ebben akar ő résztvenni, nem mint zsoldos — aminek Klin
ger készült — de mint a világszabadság eszméjéért lelkesülő 
önkéntes; nem is az angol királyt, ki talajdonképen uralkodója, 
hanem a gyarmatokat akaxja szolgálni. A véletlen ugyanazon ven
déglőbe hozza, melyben lord Berkley is lakik, kinek lányával, az 
epedve keresett Jenny vei, megint csak véletlenségből találkozik 
össze, midőn ajtót tévesztve, az ő szobájába nyit. Felismerik egy
mást, de a belépő öregnek csak mint angol önkéntest m utatja be 
Jenny a fiatal embert, ki azért jött, hogy a lord közbenjárásával 
besorozzák. Midőn Berkley hazájáról és egyes családokról kérde
zősködik, arról is hirt mondhat Wild, hogy Bushy — az atyja — 
kegyvesztett lön az udvarnál s most vagyonának romjaival nem 
tudni hol bolyong a nagy világban. Innen kezdve bonyolúltabb 
lesz a csomó azáltal, hogy a fiatal Berkley is megérkezik, kit Boyer 
névvel, mint tengerész-kapitányt igen jól ismer Wild; háromszor 
találkozott vele barangolásai közben s az valamely kimagyaráz- 
hatatlan ellenszenvtől űzetve, mindannyiszor belekötött, úgy hogy 
már háromszor állottak fegyveres kézzel egymással szemben, 
egymást szúrva, vágva, lőve. Most is, hogy negyedszer találkoznak, 
megint csak kihívással végződik társalgásuk; a párbajt azonban elna
polják a küszöb előtt álló ütközet utánra, melyben nem csak Wild, 
de a tengerészkapitány is részt kíván venni. Midőn a kellemetlen 
párbeszédet követőleg a tengerészkapitány udvariasságból látogatást 
tesz Berkleynél, ez benne tíz év előtt elveszett fiát ismeri fel. Csak 
most értesül a fiatal ember anyjának ama végzetes éjen történt
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haláláról, mely tudósítás csak növeli a vén Bushy elleni gyűlöletét, 
a  kin különben — megelégedéssel mondja — időközben már bosz- 
szút, véres bosszút á llt Véletlenül ugyanis hajójára kerülvén a  
vén gonosztevő — egy picziny sajkában átengedte őt a hullámok 
játékának. Ezzel a történettel fogadják az időközben ebédnél meg
jelenő Wildet, ki most egyszersmind Boyer kilétéről is értésük 
Kitörő dühe közepette az is tudomásra jut, hogy ő kicsoda, miáltal 
a  helyzet feszültsége lehetőleg még fenyegetőbb lesz. Mindezek 
daczára sikerül az öreg Berkleynek kivinni, hogy a két halálos 
ellenség csak az ütközet után verekedjék meg — s itt végződik a 
4. felvonás, feszült várakozásban hagyva az olvasót affelől, hogy 
mikép fogja a költő a szorosra bogozott csomót feloldani. — És 
it t  meg kell vallanunk, hogy a befejezés sehogy sem illik ahhoz a 
hanghoz, melyben a cselekmény megindúlt. A motívumok: oltha- 
tatlan, ösztönszerü gyűlölet, nemkülönben az öreg Bushynak kegyet
len kitevése — tragikusak, ilyennek vámók tehát a befejezést is, 
daczára a darabban hemzsegő fantasztikusan komikus szituácziók- 
nak. Hogy a tragikusan induló cselekményt mégis békés befejezés
hez juttassa, ami kezdettől fogva czélja volt, Klinger a megoldás
nál egy réges régen ismert, olcsó eszközhöz nyúlt: kitünteti, 
hogy a tény, melyen a tragikai bonyodalom javarészben nyugszik
— nem történt meg. Az öreg Bushy nem ment tönkre, mert 
a hajóhadnagy s egy kis néger fiú kapitányuk tudta nélkül 
megmentették s szárazföldre jutásukig a hajó egy rejtek helyé
ben lopva táplálták. Látni való, hogy tisztán erkölcsi tekintetben 
mily kevéssé menti ez ki a hideg számítással gyilkoló Berkleyt és 
egykori barátja nyomorúságos vesztén gyermekesen örülő atyját. 
Ha a morális bökkenőtől eltekintünk, a kifejlődés ezentúl látszó
lag egész símán folyik le. A csata befejezése után már-már halálos 
párbajra készülők közt megjelen maga a néger fiú által odavezetett 
Bushy, ki azzal a kijelentéssel, hogy nem ő, de egy más lord volt 
az, ki ama éjjelen Berkley családján bosszút állt, a csomó végleges 
megoldását vezeti be. A fiatal Berkley ellenkezve bár, de végre is 
megadja magát, x) a két öregben feléled a hajdani barátság emléke
zete 2) b a szerelmes pár boldogan dől egymás karjaiba.

*) «Es ist schándlich, sich vertragon, wie Weibsleute am Ende.»
3) «Ich kann dich nicht lieb habén» és rögtön rá: «Komm Bushy 

die Allee hinab, ich will Versuchen, ob ich mich mit dir vertragen kann
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Ami az épen említett morális bökkenőt a darabban ném ileg 
ellensúlyozza Jobban mondva kevésbbé feltűnővé teszi, az az egész
nek fantasztikus színezete, a sok helyit Shakspere vígjátékaira em 
lékeztető felfogás. Ez főképen Wildnek két barátjában nyilatkozik, 
kik a mellékeseményeket bevezetik. Egyikük La Feu (a név Shaks
pere «All’s well that ends well»-jéből van véve) hővérti képzelgő, 
ki részint tudatos,részben ösztönszerü illúziókban él, minden perez* 
ben kész lévén égési környezetét a tündér- vagy pásztorszerűbe 
átkölteni, miáltal szakadatlanúl képzelt gyönyöröktől mámoros ; l) 
míg Wild másik czimborája, a mordBlasius, az előbbinek ellentéteül 
majdnem elmevesztésig fásult. Öt semmi sem érdekli, minden 
untatja, kedélye tompúlt, feje álmos.8) 0  semmi s nem is akar 
semmit, míg La Feu minden és mindent akar. Ezt a két csodála
tos szeDtet czipeli magával Wild, meghurczolva őket Orosz- majd 
Spanyolországban mindig kocsijához kötve s szökési kísérletük ese
tére pisztolylyal fenyegetve őket. Hasonló módon hozta át %öket a 
tengeren is. A szabadság hónába történt megérkeztükkor Blasius 
barátunk azon módon meg akar verekedni vele, mit persze Wild 
el nem fogad, sőt fejtegeti, hogy mennyire egymásra vannak 
ők hárman utalva. 8) Ismételjük, hogy e hármasságban Klinger

Ich kann dir nocli iiber keine meiner Empfindungen Rechenschaft geben. 
hass dicli nocli, und — es falit mir so vieles ein — Komm nurU

M «Traumen niusz dér Menscli, lieber, lieber Blasius, wenn er glück- 
lich sein will, und nicht denken, nicht philosophieren. Sieh, Blasius, in 
meiner Jugend war ich ein Poet, hatte glühende, schweifende Phantasie, 
das habén sie nun so lange mit ihrem eiskalten Wasser begossen, bis dér 
letzte Funke verlosch. . . . Ich stand da, wie ein ausgebrennter Berg; 
gieng durch Zauberörter kait und ohne empfangendes Gefülil. Das schönste 
Míicll rührte mich eben so wenig, wie die Fiiege, die um den Thuriu 
schwirrt. Um das Elend los zu werden, bestimmte sich meine Seele, anders 
zu fühlen, und zu glühen, wo ihr kait bleibt. Alles ist nun gut, ailes lieb- 
lich und schön!»

*) «Nein, ich liebe nichts. Ich habs so weit gebracht, nichts zu 
lieben, und im Augenblick alles zu lieben und im Augenblick alles zu ver- 
gessen. leli betríig allé Weiber, dafür betrügen und betrogen mich allé 
Weiber. Sie habén mich gescliunden und zusammengedrückt, dasz Gott 
erbarm! Ich hab’ allé Figuren angenommen. Dórt war ich Stutzer, dórt 
Wildfang, dórt tölpiscli, dórt empfindsam, dórt Englánder, and meine 
grösste Conquéte maclite ich, da ich nichts war . . . »

:i) «Sei gescheid, Freund! Ich brauche und lieb’ Euch und ihr mich 
vielleicht auch. Dér Teufel konnte keine gröszere Narren und Unglttcks* 
vögel zusammenführen als uns. Desswegen mÜ8*zen wir zusammenbleiben
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összalakját találjuk fel. Amit Wildben ellentmondó eszméiből ki 
nem fejezhetett, azt La Feu szájába adta, míg a másik sarkon, 
minden ember* s világúnottsága képviselőjetii Blasius szolgált. 
Hárman együttvéve tehát allegóriáját adják Elinger jellemének, 
miben bár a hevesen ostromló, elhatározott hangúlat volt a túl
nyomó, de azért helylyel-közzel a túlkapó fantaszta meg a morózus 
világgyűlölő is érvényre emelkedett. Ha nem idegenkednénk annyira 
a  szőrszálhasogatásba vitt magyarázatoktól, könnyű feladat volna 
számunkra, e hármas jellemből a Sturm és Drang hármas irányát 
levezetni..........

Színre e darab, melylyel, mint említők, Elinger magát a Sey- 
ler-féle társulatnál bevezette, 1776 ápr. 1-én a lipcsei szinidény 
megnyitójául került. Hatása, bármily idegenszerűnek tetszettek is 
egyes részletek, meglehetős nagynak volt nevezhető. A Theater- 
journal, melyből ez értesülést nyerjük, azt is elárulja, hogy mi von
zott leginkább: «a néger fiú meg az őrjöngő lord nagyszerű jelle
mek*. — Frankfurtban jun. 2-án adták a «Sturm és Drang»-ot 
üres ház előtt; az ottani közönség nem nagy érdeklődéssel visel
tetett hirre vergődött költője iránt. Későbbi előadásokról nem áll
nak feljegyzések rendelkezésünkre; kétségtelen azonban, hogy 
Seyler mindenütt színre hozta e darabot, hol társulatával megfor
dult. Nyomtatásban a «Sturm und Drang, ein Schauspiel von Klin
ger. 1776.# a kiadó 8 a nyomtatási hely megnevezése nélkül 1777-ben 
jelent meg.

A kritika mind az előadással mind a könyvvel élénken fog
lalkozott. Schmid ugyan csak azt a rövid megjegyzést tette az 
utóbbira, hogy sajnálatos, hogy benne a genie szikrái csak szipor
káznak, a nélkül, hogy magasztos lángba törnének k i; — de annál 
behatóbban foglalkozik a művel a Berlini Irodalmi Hetilap 
bírálója az 1777-iki évfolyamban, még pedig meglehetősen elvető- 
leg.*)Ez a bíráló egy rangba helyezi a «Sturm- és Drang*-ot «Gri-

und aucli des Spasses halber. Unser Uuglück kommt aus unser eigenen 
Stimmung des Herzens, die Welt hat dabei gethan, aber weniger als wir.»

*) «Seit Lessing Orsina und Goethe Werthem schuf, seitdem sind 
die wahnwitzigen Damen und tiberspannte Kerln so gang und gábe gewor- 
den, dasz mán auf dem Theater nichts Anders zu sehen bekömmt, als 
Weiber die rasen, und Manner, die schwindeln. Wer da Lust hat eine 
Portion Narrheiten vöm ersten Eange sich voragieren zu lassen, dér lese 
diósén Sturm und Drang. Was auch in dem Schreckenstiicke spricht und
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saldo»‘Val és «Arria»*val, amivel szemben azt Eschenburg az Álta- 
lános Német Bibliothékában a «szerző legjobb színmüvének* 
mondja.

És csakugyan megérdemli a darab a dicséretet, még pedig 
több, első sorban drámai oekonomiai tekintetben, habár a stílnek 
ismételten felsorolt hibái: a szaggatott, gyakran érthetlen m ondat- 
fűzés, a felkiáltások számtalan volta s a szenvedélyesből durvává 
lett szólamok — még a minden ízében eredeti lángelmére valla
nak. A megelőző darabbal, Grisaldóval szemben azt is előnyeül 
kell a «Sturm und Drang »-nak betudnunk, hogy színpadképéé. 
Kiingernek magának e darabja jobban tetszett megelőzői valameny- 
nyiénél.*) Lehet azért, mert ebbe egész szubjektivitását fektette.

XIX. Elérkeztünk tanulmányunk utolsó fejezetéhez, melyben 
azon színmüvekről ígértünk volt szólni, melyeknek hősei a felfogá
sunk szerint legmagasztosabb, legfenségesebb eszme, az istenség 
ellen támadnak, féktelen, önző akaratuktól űzetve. Láttuk, 
mint kezdődött a támadás eleinte a megcsontosodott franczia sza
bályok ellen a Götzben, láttuk, mint vesz részt lassankint a belső 
tartalom is a forradalmi külső formában; láttuk, mint bolygatja 
a nyugtalan, rohanó és támadó áramlat előbb a társadalmi, majd 
az általános emberi viszonyokat, mint lázad fel a meglevő állam- 
és kormányforma s azoknak képviselői, a hitvesi, testvéri s 
gyermeki kötelmek ellen, s mindezek bemutatása után elérkeztünk 
oda, hol a kor lázadó szelleme az istenséget sem kíméli, sőt hatal
mas kézzel rázva a dogmatikákat, helyükbe az egyéni érzést, annak 
korlátlanságát s függetlenségét kívánja helyezni. A kor maga íf 
egy nagy tragédiát játszik előttünk; a megelőző fokozatokon átmenve, 
most a katasztrófa küszöbén áll; sejtjük, hogy elbizakodottságát 
bukás fogja követni, hogy végre is diadalmaskodni fog az egyete-

handeit, sclieint dem Tollhause entsprungen zu sein; Jung und Alt, Greis 
und Jüngling, Mann und Weib — jedes hat seine Portion Niesenwurx 
nötig, um sich zu Verstande zu prusten.*

*) «Das liebste imd wuuderbarste, was aus meinem Herzen geflossen 
ist* — és : «Mit Feuerströmen braustmein Genius in Sturm und Drang* ; — 
Máshelytt ezt jegyzi meg e darabjáról: «Ich hab' die tollsten Originalien 
zusammengetrieben, und das tiefste tragische Gefiihl wechselt immer mit 
Laohen und Wiehern*. — Hogy ez utóbbi keverék minő benyomást tesz 
ránk mai eszthétikai felfogásunk mértékét alkalmazva rá — azt megkísér
tettük fennebb jellemezni.
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mes, melyet még mai felfogásunk szerint is, mint e merész eszmék 
ellenségét kell képzelnünk — de ez csak emeli érdekeltségünket 
a  Sturm és Drang iránt, mely ilyképen kerek és eszthétikailag is 
kielégítő befejezést nyer.

A jeleztük eszmében tetőzik nemcsak a tárgyalt kornak, 
de egyáltalán minden időknek drámaköltészete, nem lévén az egye
temesnek felfogásunk szerint hatalmasabb, nehezebben legyőz
hető képviselője azáistenségnól. Mivel pedig a küzdőnek mértéke az 
ellenfél ereje, nem találhatunk erőteljesebb hősöket azoknál, kik 
épen ez eszme ellen lázadnak fel. Annál törpébbeknek mutatkoz
nak másrészt azok a hősök, kiket sem szellemi, sem erkölcsi erejük 
nem képesít arra, hogy e nagy harczot méltóan végigküzdjék s 
befejeztével még mindig tragikai magaslaton álljanak.

A Sturm- és Drangkorszak egyetlen oly müvet érlelt, mely
nek hőse méltán felvehette ez óriási harczot, de ez a mü azután nem 
csak a maga nemében és irodalmában, de a világirodalomban is 
páratlan. Értjük Goethe Faustját. E tragédiának lefolyása egyszers
mind hü képe az őt szülte korszak történetének is, kifejezésre jut
tatván a? original geniek valamennyi — persze művészi alakban 
bemutatott — eszményét. Belőle megismerjük, milyen volt az a 
czél, mit Lenz (dagadó szívvel sejtett*, milyenek voltak magának 
Goethének ifjúkori stürmer álmai. Mit az egész Sturm és Drang 
csak megosztva, részben-részben tudott érezni, azt kifejezésre, el 
nem illanó formába hozni csak Goethének sikerült. Faustja olyan, 
mintha valamennyi többi mü csak hirdetőjének, totáljának lett 
volna előreküldve — s mégis meg van közte és közöttük az a csa
ládi hasonlatosság, mely egy szüle, a rohanó és támadó kor gyer
mekeinek vallja őket.

Az e csoportba tartozó színmüvek közül — jellemző a feladat 
nehézségére, hogy nagyobb részük töredék maradt — mindenekelőtt 
az imént tárgyalt Klingemek egy rövid, 1777-ből származó frag- 
mentje: Dér verbannte Göttersohn vonja magára figyelmünket. 
Létrejöttét a költőnek Heinseval történt megismerkedésének 
köszöni. Benne, valamint Ardinghelloban, a genievel földi ván
dorlása közepette találkozunk. Z)io#nak hívják Elinger Prometheu- 
sát. Valamint ez, fellázad az istenek ellen, boldogabbnak érezvén 
magát a földön, résztvéve az emberek szenvedésében, mint a magas 
Olympuson az áldozatok füstjét szívó Jupiter. A töredék azzal vég
ződik, hogy az isteni Juno leszállva az aegeusi tenger partjára,
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karjaiba öleli Dióst; kéjükben felednek földet 8 mennyországot! —  
Már Rieger kiemelte, hogy ami a lángelméskedés öndicsőitését 
illeti, mely itt szinte őrjöngésig van hajtva, alig találni párját ennek a  
overbannter Göttersohn »-nafe az egész originalgenie-irodalomban.1) 
Némileg hasonlít rá Lenz Tantalusa, mely szerencsétlen kínlódó 
szintén vágyaival ostromolja az egek királynőjét, a számára örökké 
elérhetetlen Junót. A hámor alatt, melylyel Ámor a boldogtalant 
elútasítja, *) keserű iróniát tapasztalunk, különösen, ha figyelembe 
veszszük, hogy Juno alatt Amália herczegnő, Tantalus alatt pedig 
maga a dúlt lelkű költő lappang.

A Prometheus-mondát azonban nemcsak utánzásában, de 
eredeti alakjában is feldolgozták a stürmerek, jelesen a fiatal 
Goethe. Prometheué* szorosan összefügg két más tervvel; a  •bolygó 
zsidódéval és «Mahomet»-éval; mindhárom a kiváló ember viszo
nyát az Istenséghez tárgyalja. Tervük a straszburgi időbe, ugyan 
abba esik, mikor a Faust terve is megszülemlett agyában. Wei- 
marba való átköltözésekor mind e terveit, több más fiatalkori esz
ményeivel egyetemben félredobta; Mahometből alig bírunk egyebet 
a vázlatnál. A Prometheust ismételve elővette; mindazonáltal azt
— daczára Hettner ellenkező állításának — ma is töredéknek kell 
tekintenünk. Megkülönböztetünk egy Prometheus-monológot, mely 
mint önálló költemény már régebben (1785) megjelent, s magát a 
két felvonásos drámát, mely szintén mint az előbbi körülbelül 
1774-ből származik, de csak 1830-ban látott napvilágot.

Prometheus az egész titáni költészet őse. Mint Schlegel 
mondta, nem egy tragédia, hanem: a tragédia.8) Goethe úgy fogta 
fel jellemét, amint azt Aeschylosnál találta. Amennyiben a görög 
mondában Zeus is úgy jelenik meg, mint egy régibb isten-nemzet- 
ség legyőzője, tehát mint maga is bitorló, az ellene való fellázadás 
is bír a jogosultság némi színezetével. Egy régi jósmondat szerint, 
melyről Prometheusnak tudomása van, Zeust Jo-nak tizenbarma-

*) «Man würde sie titanisch nennen, wenn sie von einem Spieler 
auf dem Theater dér Weltgeschichte, statt von einem unreifen The&ter- 
dicliter ausginge.»

a) « . . .  ein echter Liebliaber musz
Eigentlich nichts thun, Herr Tantalus,
Als den Göttern zűr Farce dienen.
Leben Sie wohl, ich empfehl mich Ihnen.»

3) V. ö. Beöthy Zs., «A Tragikum», 65. old.
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dik nemzedéke le fogja a trónról taszítani. Ebből indul ki Aeschy- 
los is híres trilógiájában, melyből reánk csak a második rész: 
«A lebilincselt Prometheus» maradt. Csatlakozik hozzá Prometheu- 
sában Goethe. Zeus segélyezése a titánok elleni harczában, a szent 
tűz elrablása, a tudat, hogy Zeusnak sorsa tőle, az embertől függ, 
agyagból gyűrt emberei — mind olyan mozzanatok, melyeket már 
a görög tragikusnál is feltalálunk. Ezt az anyagot dolgozta fel tehát 
Goethe tökéletesen modern felfogással, be vezetvén a mondába 
Spinoza pantheisztikus tanait. Ha tekintetbe veszszük, hogy Goethe 
még jóval később (Über Bildung und Umbildung organischer Creatu- 
ren, 1817) is beismeri, hogy Spinoza volt az, ki — Shakspere és 
Linné mellett — rá a legtartósabb befolyást gyakorolta, el kell 
ismernünk, értesülésünk lévén, hogy éppen Prometheus meg
írása idejébe esik Spinoza legodaadóbb tanulmányozása, hogy e 
mü az újonnan nyert világnézet legfrissebb s legteljesebb kifeje
zése. És már ebből is kitetszik, hogy milyen értelemben kell Goethe 
Prometheusát felfognunk. Nem mint istent, ki egymásik isten 
ellen harezra kél, de nem is mint Goethe egyedi lenézését földfeletti 
hatalmakkal szemben. Prometheus kezdettől fogva hatalmas, titáni 
alak, ki elég erőt érez magában arra, hogy újjat húzzon az istenség
gel, melyet maga segített trónjára; forradalmár ő a bitorló ellen, 
de mindenekfelett ember a szó legteljesebb értelmében s bizonyos 
tekintetben minden emberi törekvés képviselője.

Prometheus ily értelemben felfogva, édes testvére Faustnak. 
Mindkettőben a legmagasztosabb, leglendületesebb mindabból, mi 
a  Sturm- és Drangkorszakot lelkesítette, küzd kifejezés u tán ; mind
kettő kitünően alkalmas alak ez egetostromló eszmék hordozójaúl 
szolgálni; amaz antik, ez modern felfogással. De másrészt a Faust- 
moncUt csiráját az ember kettős, azaz jóra és rosszra való hajlandó
ságában kell keresnünk. Ezzel egyszersmind az átmenetet is bírjuk 
az imént tárgyalt s ezen monda között. Midőn ugyanis a keresz
tény vallás által megtisztult fogalmú emberiség, az ős Mythosz 
isteneit elűzvén trónjaikról, megszűnt az elemek s egyes természeti 
erők hatásában úgyszólván e czélra alkalmazott istenek működé
sét látni, — az istenséget egy, de mindent magában foglaló óriási 
eszmében összpontosította. Ugyanekkor azonban az istenségnek 
vagyis minden jó abszolút fogalmának a gonoszt vagy ördögöt 
helyezé ellentétjeiül. És a hol és a mikor az istenség eszméje legtöké
letesebben kifejlett, ugyan ott és akkor annak ellentéte, a gonosz,

Philologiai Közlöny. X. 10.
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is határozottabb alakot nyert. A Faust-monda eredete és kifejlése 
tehát leginkább a keresztény vallás kifejlése által lett lehetségessé. 
A gonosz, mint az istenség esküdt ellensége, a közfelfogás szerint 
mindig újból bűnre csábítja az embereket. De lassankint a  m onda 
oda változott, hogy már nem az ördög kereste fel áldozatait, hanem  
ezek jártak utánna s kérték szövetségesül, mint ezt a  krónikák 
többek közt antioohiai Cyprianusról, a későbbi vértanúról, ki az 
ötödik — és Theophilus adanai egyházfőnökről, ki a hatodik század 
első felében élt, beszélik. Tragiknsabb színezetet a monda azonban 
csak a tizenegyedik században ölt, tulajdonképeni népmondává 
fejlődve a regényes hajlamú középkorban, mikor a tömeg, az isme
retek csekély elterjedtségénél fogva, minden tudományában kitűnő 
férfiút vajmi hamar volt hajlandó emberfölötti hatalmak szövetsé
gesének tartani. Így került azután több jeles tudományú férfiú az 
ördöggel folytatott czimborálás hírébe.l) Mindnyájuk közfii kitfint 
azonban e tekintetben a mi hősünk Faust, ki Knittlingenben szü
letvén, a 16. század első felében élt. Híre oly nagy volt, hogy a  nép 
éberül dolgozó fantáziája csakhamar valamennyi megelőzőjé
nek viselt dolgait s varázstehetségét ő reá ruházta. Sőt az épen 
kitört vallási villongások közepette nem egyszer mint szövetségest 
is veszik igénybe az egyes felekezetek Faustot. így alakúit a monda 
pártfegyverré, később regényes tragédiává s fajúit ez utóbbiból 
ismét a bábszínházak kedvencz látványos darabjává,*) feldolgozást 
nyervén időközben egy igen ismert s elterjedt népkönyvben is.

Miután már Lessing az erőteljes drámai csirára, mely e mon
dában szunnyad, rámutatott volt, a stürmerek közül Goethén kívül 
Elinger és Müller kezdenek vele foglalkozni; az előbbi regényben, 
ez utóbbi drámában. A regény természetesen nem tartozik tanul
mányunk körébe, mindazonáltal igen érdekes kiegészítésül szolgál 
Kiingernek a dramatikusnak megismerésére, egészen eltekintve 
attól, hogy az előadást megkönnyítendő, a «Sturm és Drang* költője

x) Így Bacon Boger, Skot Mihály, Albertra Magnns, de hazánkban 
is Hatvani:

•Kitelt az év, a perez lejára,
Hogy Debreczen híres tanára,
Mint vérrel esküvé egy rossz nap 
Átadja székét a gonosznak . . .•

*) De elterjedt Németország határain túl is, például Angolországba, 
hol azt Marloxve Kristóf egy valóságos brit stürmer, dramatizálta.
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gyakran folyamodik a párbeszéd alakjához, mely néha oldalakon 
keresztül folyik, csak ifct-ott szakittatva meg soénikus megjegyzések
től. 1791-ben megjelent regénye czímlapján (Faust’s Leben, Tha- 
ten und Höllenfahrt, in 5 Büchern) határozottan kinyilatkoztatja 
Klinger, hogy készakarva nem használt fel semmit abból, mit eddig 
Faustról irtak vasy költöttek. Faustot, a könyvnyomtatás feltaláló
ját, nyomora határán szerződésre engedi lépni az ördöggel, ki őt 
azon czímen, hogy szórakoztatja, a társaság minden rétegében meg- 
hurczolja. És ezeknek a társadalmi osztályoknak, különösen rom
lottságuknak festése veszi igénybe a költő minden figyelmét. Regé
nyében követett czéljait és intenczióját különben minden újabb 
kommentárnál hivebben tolmácsolja 1814. május 26-án Goethéhez 
intézett levele.*) Azáltal, hogy Klinger a bensejében lángoló idealisz

*) «Schon sehr frülie maciiten die, meinem inneni Sinn widerspre- 
clienden Erscheinnngen dér nm mich wirkenden moralischen nnd politi- 
echen Welt einen dttstern Eindrack anf mich. Anch war ich daranf gar 
nicht gestimmt, mir einen Teil von dem, was die Welt dem Untemeh- 
menden gewáhrt, zu erstreben, nnd es dann, ruhig und unbekümmert, nm 
mich her ergehen zu lassen, wie es möge. So ward ich von dér innem 
Unruhe gewaltsam darauf gestossen, den Ursachen dieser Übel, mit wel- 
chen die Menschen von den obern und niedem Oewalten notwendig und 
'willkürlich geistig nnd physisch geplagt werden, nachznforschen, nnd zn 
diesen muszte sich bald das Forschen nach denjenigen gesellen, welche die 
Nőt, dér Druck, dér Wahn nnd ihre eigenste Natúr erzeugen. Dies alles 
gahrte lange bei mir in stillem Busen. . . . Aber bald sagte mir mein 
innerer, kraftiger Sinn, dasz ich erst ganz mit mir selbst in Harmonie 
zu treten und vor allém die moralische Abrechnung mit mir abzuschlies- 
sen hatte, ehe ich mich tiber das Weltganze nnd seinen Gang zn richten 
erkühnte . . . . So sah ich nun zwar nach langem Kampfe zwischen Frei- 
heit und Notwendigkeit meinen Sieg voraus, aber um zűr völligen Buhe 
des Geistes zu kommen, muszte ich alles von mir Empfondene und 
Gedachte, Erfahrene und Erprobte aus mir heraus durch Gharaktere im 
Kampfe, wie ich es selbst gewesen war, mit dér Welt und den Menschen, 
mir darstellen . . . .  Ich fing gleich mit Faust an und stellte in demsel- 
ben das Thema so auf, wie es mich in den düstersten Stunden dér Ver- 
gangenheit geplagt hatte. Und so geht es natürlich wild, leidenschaftlioh, 
gewaltsam dannnen her, wie es anf einem Kampfplatze hergehen muszte, 
vorauf sich ein kraftvoller Geist, durch das ihn Empörende aufgeregt, 
aus innerm Grimm schlagt Ungestüm fordert dér Vermessene den immer 
Schweigenden auf, ihm das sein Herz und seinen Geist quálende Batsel 
zu lösen; in dér Glut dér Leidenschaft, imter den peinigenden Zweifeln, 
ganz vergessend, dasz dér ihm Schweigende die Antwort auf seine ktihnen

62*
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tikus felfogást nem bírta egészen összhangba hozni a társadalom  
romlottságával, Faustjában — Hettner szerint — úgyszólván elő
hírnöke lett az újabb orosz regényirodalomnak, mely még legbe- 
fejezettebb termékeiben, legtisztúltabb költői jelenségeiben is m in
dig pathologikus színezettel bír, az uralkodó társadalmi viszonyok 
betegségi történetét adván. (Egy másik, nem is oly nehezen meg
oldható feladat lenne, a mai naturalisztikus iskolának találkozási 
pontjait és eszme-egyezéseit a Sturm- és Dranggal kim utatni. 
Mindkét irány Rousseau tanainak túlhajtásait tálja elénk; egyez
nek azonkívül a tekintély elvetésében is.)

Téijünk azonban a másik Faustra, a drámára át. — E m lí
tettük, hogy Müller 1778 augusztusában elhagyta Mannheimot, 
hogy Rómában, segélyezve a választófejedelem s magánosok egy 
társasága által, melynek élén Goethe állott, egészen a festészetnek 
szentelje magát. A bizalomnak, vagyis jobban mondva e rem ény
nek, melyet pártfogói tehetségébe helyeztek, nem felelt meg. Mül
ler mint festő Michel Angelo után képezte magát, azonban képei, 
melyeket Gessner egyenesen karikatúráknak nevez, sem W eim ar- 
ban sem Mannheimban nem tetszettek. Goethe ezt írja neki 1781. 
júl. 21-én: «Ne higyje, hogy munkáiban fel nem ismerem az élénk 
szellemet, a képzelő tehetséget sőt az átgondolást is ; de m ásrészt 
meggyőződésem, hogy nem tanácsolhatom elég gyakran önnek 
azon tisztaságra s megfontolásra való igyekvést, mely sajátságok 
segélyével, hajazok szellemmel párosulnak, egyedül lehetséges iga
zat, élethívet s erőteljeset teremteni. Mig az aprólékos gondosság, 
melylyel az ember magát pontosan a természet és nagy mesterek 
nyomán képezi, tapogatózó félénkséggé válik a lángész term éke

Fragen nur aus de* wirklichen und redliohen Anwendung seiner morali- 
sohen Kraft vernehmen könnte. Da er nun blosz auf das Auszere horcht 
nnd dadnrch alles immer dunkler, qualvoller um ihn her werden mnsz, 
überlászt er sich endlich in Verzweiflung dér Sinnlichkeit alléin, spottet 
dér höchsten Gewalten, wie dér Notwendigkeit im Gefühl seiner mi&z- 
brauchten aber unzerstörbaren Kraft, sich von allém Menschlichen los- 
reiszend, nnd durch seinen Fali die Kampfe dér ihm folgenden nnd mir 
naher verwandten Heroen, als Baphael de Aquillas, Giafiars, Abdallahs, 
Ernsts von Falkenburg, des Dichters, in ein glánzenderes Licht zn stellen. 
In diesem wird nun vorzüglich die Anwendung unserer geistigen und mo- 
ralischen Krafte mit dér Darstellung des Miszbrauchs dieser Krafte in denen 
den Kampfenden umgebenden, znr Bestreitung dér peinvollen Wirknngen 
dér Welterscheinungen dargestellt.*
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nyítő hozzájárulása nélkül, addig másrészt megint csak a jelzett 
ú t az, melyen nagy tehetségek képződnek s mely biztos halhatat
lansághoz vezet. . .  Azt találom, hogy az ön rajzai és festményei 
inkább csak dadogások, a mi annál kellemetlenebb benyomást tesz 
reánk, mert lápjuk, hogy felnőtt emberrel van dolgunk, a kinek sok 
mondani valója volna s kinek korához ez a tökéletlen kifejezés 
sehogy sem illik*. És ugyan e levélnek egy másik helyén: «Tár
gyainak megválasztásában is, úgy látszik, inkább valami homályos 
költői sejtelem semmint éles festői érzék vezeti önt*.1)

Praegnánsabbúl alig lehetne ezen, mindenesetre nagy költőt 
tehetség két sarkalatos gyöngéjét kifejezni. Müller soha sem nőtt 
ki ifjúságának Sturm- és Drangjából, soha sem zabolázta tagadha
tatlanul geniális gondolat meDetét, miáltal művei oly kevéssé felelnek 
meg a művészi követelményeknek, hogy manapság azoknak nagyobb 
része — talán Genovéváját s idilljeit kivéve — feledve van. Pedig 
épen röviden tárgyalandó Faustja is pompás momentumokat 
mutat fel. Egyáltalán Müller nagy volt a drámailag leghálásabb 
tárgyak felkutatásában s terveinek geniális odadobásában; kidol
gozás közben persze rendesen hanyatlott erélye, nem felelvén meg 
ereje e titáni feladatoknak.

Már Faustja kidolgozása előtt foglalkozott a Prometheuséhez 
hasonló eszmével, melyet kifejezésre is juttatott tJVio6e»-jában 
(Mannheim, 1778). Az ismeretes mondához tartva magát, a dráma 
azt tünteti fel, mint válik az istennő ellen feltámadt anya, magát 
meg nem adva, fejét meg nem hajtva, kővé, miután valamennyi 
gyermekét elvesztette volt.2) A hét fiúnak s hét leánynak kissé 
monotón elhalása — mint Gerstenbejg Ugolinojában a hasonló 
szituáczió — mindenesetre fárasztólag hat az olvasóra. Ismeretes, 
hogy e részletet Wieland is mint nevetségest emelte ki Abderitáiban.

A Faust tervét, mint ezt Goethe is tette volt, már kora gyer
meksége óta eleikében hordozá* Müller; de csak lassan érlelődött 
benne ez az alak azzá, a minek saját Sturmja és Drangja nyomán 
képzelé: «hatalmas ficzkóvá*.8) Csak az a baj, hogy ennek az

*) Ugyancsak Goethe írta egy alkalommal (1781, jun. 21.) Müllemek 
e  találó sorokat: «Der feurigste Maler darf nicht sudeln, so wenig als dér 
fenrigste Musikus falsch greifen darf . . . »

Beöthy Z*., A Tragikum, 598. old.
3) c. . . ich nahm ihn gleich ftir einen groszen Eerl; einen Kerl,

dér allé seine Kraft gefühlt, gefiihlt denv Zíigel, den Gittek und Sohicksal
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óriási alaknak megint nem felel meg a kivitel. A forradalmár 
idealista helyett, ki a legmagosabb utáni törekedésében az embe
riség korlátain merészen túlteszi magát, ki semmitől vissza nem 
riadó tudási vágyában megdöngeti az ég s a pokol kapuit — kicsi- 
nyes, könnyelmű élvek embere lép elénk, ki fokról-fokra sölyedve, 
akkor adja el magát az ördögnek, mikor már utolsó fillérét is 
eljátszotta. — Azáltal, hogy a költő, túlságos terjengősséggel, egy 
öt részből álló drámasorozatot tervezett, csupa jelentéktelen apró
ságokra forgácsolta szét e hatalmas anyagot. A mellék- és díszítő 
részletek elfedik a tárgynak tulajdonképen hatásos főeszméjét. 
Ilyen benyomást nyerünk legalább abból az első részből, melyet 
már Mannheimban 1778-ban közzétett. Ebben csakúgy hemzseg
nek a groteszknál-groteszkabb ördöngösségek meg zsidók és deákok 
közti durva jelenetek; ez mind a Lenz-féle realizmussal van adva s 
közbe-közbe félig érthetlenekké vált személyes szatirikus kifaka- 
dásokkal fűszerezve. Az egészet csak nagyjából tartja össze F aust 
személye. Lehet, hogy mind az öt rész összbenyomása előnyösebb 
lenne, míg azonban erről meggyőződhetnénk,*) kénytelenek vagyunk 
ítéletünkben erre az első részre valamint egy, még ez előtt (1776) * 
közzétett töredékre: iSituation aus Faust** Lében* szorítkozni, 
mely utóbbi lényegében más alapon látszik nyugodni mint a czik- 
lus, melynél felfogás tekintetében határozottan jelesebbnek nevez
hető. Különösen e töredék második jelenete megragadóbb amaz első 
résznek mind a hat felvonásánál. Itten Fausttal, miután az ördögnek 
eladta volna magát, a szerződés ideje felének leteltével találkozunk; 
a kíséretében levő Junker Fritz a bábjáték hanswurstja, de m orált

ihm anhielt, den er ganz zerbrechen wollt’ und Mittel und Wege sucht. 
Műt genug hat, alles nieder zu werfen was in Weg trat und ihn verhin- 
dérn will, Warme genug in seinem Busen tragt sich in Liebe an einen 
Teufel zu hangén, dér ihm ofifen und vertraulich entgegentritt. Das Enapor- 
schwingen so hoch als möglich ist, ganz zu sein, was mán fühlt, das m*n 
sein konnte — eB liegt doch so ganz in dér Natúr. Auch das Mnrren 
gegen Schicksal und Welt, die uns niederdrángt, und unser edles selbst- 
standiges Wesen, unsem handelnden Willen durch Eonventionen nieder- 
beugt . . . Es giebt Momente im Leben — wer erföhrt das nicht, hat's 
nicht schon tausendmal erfahren — wo das Herz sich selbst tlberapringt, 
wo dér herrlichste, beste Kerl, trotz Gerechtigkeit und Gesetz absolnt aber 
sich selbst hinausbegehrt. Von dieser Seite griff ich meinen Faust.* 
(A Faust "élébe helyezett «Ajánlása -bán).

*) L. 788. old. 1. jegyz.
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prédikáló s mégis gyenge jelleme sokat kölcsönzött a jó sir John 
Falstafftól is. Faust, ki épen a spanyol királyt ragadta udvarostul 
csodálkozásra bámulatos mutatványaival, őrülten beleszeret a király 
arájába, a szép arragóniai herczegnőbe. A szerelem lángoló dithi- 
rambjaival ostromolja épen a fenséges nőt, midőn az óra éjfélt üt 
s megjelen, a környezet számára láthatatlanul, a kísértő, hogy 
Faustot a tizenkét év lejártára figyelmeztesse. Most még van ideje 
visszafordulni, még nem.egészen az ördögé, kinek azonban testestől- 
lelkestől rabja lesz, ha e határt átlépi a nélkül, hogy vele mind
örökre szakított volna. íme — a gonosz szellem rút vigyorgással 
nyújtja a szerződést, hogy tépje azt szét Faust, megszabadulván 
ezáltal minden kötelezettségétől — de! a mely perczben újjai a 
lapot érintik, lesz megint az a mi első találkozásuknál volt: a gör
nyedt, nyomorú, éhes koldus, piszkos, férges ruhában, oly utálatos, 
hogy a palota szolgái sarkukkal fogják félre rúgni mint a rühes 
kutyát s büszke imádottja elfordított arczczal fog rongyos köpe
nyére alamizsnát dobni. . .  A jelenet hatása, midőn a rajongó 
szerelmi vallomás Faust ajkán elhal a komoran konduló éjféli óra
ütés hangjára, hogy helyt adjon a sívár valónak, s a szerencsétlen 
ember lelki küzdelme, melyben végre is a vágy, az önszeretet 
győz — oly drámai, hogy hozzáfogható konczentrált benyomást 
Goethe Faustjában is hasztalan keresünk. Azon kevés helyek 
egyike ez az originalgeniek drámaköltészetében, hol csakugyan 
megillet a genie sugalma, melynek kifolyásaként azt tekintenünk 
kell. Egy ily lelkesült perczében ajánlhatta e müvet Müller •Shaks
pere szellemének*, mit Merck, valamint Wieland is nevetsé
gesnek találtak.0) A Merkúrban megjelent bírálatukra Müller egy

*) Wieland Merck bir&lat&hoz (Német Merkúr, 1776, III, 82.) ezt a 
megjegyzést függesztette: «Shaksperes Geist 1 — Unsere jungen Herren 
geben sich die Miene, als ob sie auf sehr vertrautem Fusze mit diesem 
Geiste lebten, und ihn citieren könnten, so oft es ihnen einfíele. Ich möchte 
wohl sehen, wie ihnen zu Mute würde, wenn ihnen Shaksperes Geist ein- 
mal wirklich die Éhre authate und in seiner Heldengrösze vor sie hin- 
trate! Es möchten wohl wenige von ihnen seine Gegenwart ertragen kön- 
nen.» És Merckhez intézett levelében (1776, jul. 24.) még ezt toldja hozzá,: 
«Ich schaudre von tiefer, heiliger Ehrfurcht, wenn ich nur seinen Namen 
nenne, und kniee hin und bete an zűr Erde, wenn ich seines Geistes 
Gegenwart fühle — und solche lansichte Gelbschnábel sollen sich aus- 
geben, als ob sie mit Shaksperes Geist blinde Knh zn spielen gewohnt 
waren.*
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•Faust’s Spaziergang»-ot költött a geniek ismeretes szatirikus 
modorában.

Meg kell még a teljesség kedyeért pár szóban a költő további 
életviszonyairól emlékeznünk. Midőn Müller látta, hogy festményei 
nem aratják az óhajtott sikert s évdija is kezd lassankint kima
radni, más keresetmód után látott s mint régiségárús s az idegenek 
kalauza igyekezett megélni. Mint ilyen ismeretes alakja volt az 
örök városnak, évek hosszú során át, minden odavándorló ném et 
előtt.*) Éltének utolsó szakát Lajos bajor király barátsága tette 
türhetővó, a mi egyszersmind sok keserűséget is feledtetett vele. 
így halt meg, a német költészettől egészen elidegenedve, 1825, 
ápr. 23-án, hetvenhat éves korában. Sírja fölé, mely a Őt Andrea 
delle Fratte templomban a Schadow- és Kaufmann Angelikáé mel- 
tett van, királyi pártfogója 1852-ben díszes emléket emeltetett.

Müllernél, de egyáltalán minden megelőzőjénél sokkal mélyeb
ben fogta fel Goethe Faustnak a 16. század sftrÜ ködéből átaxürő- 
dött mondáját. Majdnem egész életén keresztöl foglalkozott vele. 
Már félgyermekkorában dobogó szívvel olvasta a híres boszorkány- 
mesternek «abenteuerliohen Lebenswandel und mit Sehrecken 
genommenen Ende»-jéről mesélő népkönyvet, a minél azonban 
még közvetlenebb hatást gyakorolt rá a hasonló ezímű bábjáték, 
melyben saját szemeivel láthatta a gonosz szellem megidézését, a 
Mefisztofelessel kötött szerződés egyes formalitásait, Faust tö re
delmes megbánását és végűi az ördögök által való tovaczipeltetését. 
Hogy a nagy színpadon is látta-e talán az arról még 1770-ben sem 
egészen leszorúlt «Doktor Faust »-ot, azt nem tudjuk, elég az 
hozzá, hogy a gyermekévekben nyert benyomások megőrizték 
élénkségüket, sőt évről-évre erősbödtek. Straszburgban, midőn 
Herderrel megismerkedett, annál élénkebben lépett e monda költői 
felfogása elibe, amennyiben középkori, misztikus színezetével merő 
ellentétben állott a lapos raczionalizmus századával. Götz meg
teremtésével egyidejűleg feléledt költőnkben a titanizmus, a m in
den bilincset széttörni vágyódás, mely semmi nehézségtől sem 
riadva vissza, épen a legnehezebb feladatokra veti magát elősze
retettel. A lovagias Egmont, a felségbe vetett bizalom áldozata

*) 1810-ben így ír róla UexkíÜl báró Rómából: «Mein. taglicher 
Tischgenosse ist Maler Müller aus Mannheim, bairischer Hofmaler, eliemals 
Dichter, sonst auch TeufeUmüller genannt.* (V. ö. Stransz D., Kleine 
Schriften, 1826, 286. old.)
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m ellett már megjelen az istenekkel vakmerően szembe szálló Pro- 
m etheus és a « durch die ganze Welt berufene Erzsohwarzkünstler 
n n d  Zauberer Doktor Johann Faust* alakja. Midőn Goethe 1773. 
júniusában «Götz»-ét barátjának Gottemek megküldte, már min
denesetre tervbe vette volt a Faust, drámai feldolgozását; erre 
következtethetünk Gotter verses feleletének befejező soraiból.1) 
Azonban időközben a költő megírta Prometheusának imént tár
gyalt két felvonását, foglalkozott más tervekkel is, csak a Faust 
nem  akart sikerülni. Pedig bizonyos, hogy czélja előmozdítására 
ez időben több mágiái könyvet tanulmányozott, valamint hogy 
minden tárgyára vonatkozó forrást felkutatott. Ez utóbbiakhoz 
nem  számíthatjuk a legrégibb Faust-könyvet, mely a költő szülő
városában 1587-ben jelent meg, még kevésbbé ismerte azonban 
Goethe Widmann könyvének eredeti kiadását,3) hanem csakis ez 
utóbbinak Pfítzer János Miklós által először 1674-ben közzétett 
kivonatát, mely azóta szakadatlan kiadásokban egészen 1726-ig 
származott. Mint a bábjátékban úgy a monda ezen alakjában is 
a  tulajdonképen elhatározó lépésre, lelkének lelkötésére, anyagi 
nyomorúság, érzéki- és becsvágya kielégítésének reménye ösztön
zik Faustot. Goethe megtartván természetesen az ördöggel való szer
ződés fontos mozzanatát, nem motiválhatta ezt a jelzett aljas gerje- 
delmekkel, de nem is adhatta hősét a pokol prédájaúl. Az indítéknak, 
mely Faustot a gonosz karmaiba vezeti, fenköltebbnek kellett lenni 
s mint ilyent a költő a hatalmas olthatlan vágyódást minden dolgok, 
különösen a természet, világ s isten lényének megismerésére, állí
totta fel. Ez természetesen ellenkezésbe hozza hősünket a dogma
tika vakhitet követelő s ezért cserébe nagy lelki megnyugvást ígérő 
tanaival, de másrészt ez a folytonos kutató törekvés, lankadatlan 
munka az, mi őt megmenti a gonosz karmaiból, kinek minden 
igyekvése abban tetőzik, hogy Faustot a gyönyörben elkábítsa s 
annyira hozza, hogy magáról s végtelen törekvéséről megfeledkezve, 
a harczot feladja. Az ember életében öröm és fájdalom, gyönyör és

*) cScbick mir dafür den Doktor Faust,
Sobaid dein Kopf ihn ausgebraust.»

*) «Warhafftige Historien von den grewlichen und abschewUchen 
Siinden vnd Lastera, auch von vielen wunderbarlichen vnd seltzamen 
ebentheuren: So D. Johannes Faustus Ein weitberuffener Schwarzktinstler 
und Ertzzáuberer durch seine Schwartzkunst biss an seinen erschrecklichen 
Ende hat getrieben* Hamburg, 1599.)



kiábrándúlás kiegészítőleg követik egymást és a hol erősebb volt a  
fény, ott erősebb lesz az árny is. Klinger valamint Müller Faustja is 
tönkre mennek azon, hogy az élvezetet sorsuk ajándokának tekin
tik 8 pillanatában megfeledkeznek mindenről mi volts mi lesz. Gyön
gék, középszerű emberek. Nem így Goethe Faustja, ki a részegítő 
jelenetek, sőt a legistenibb szerelmi örömek élvezete közben íb azt 
az örök kérdést tartja szem előtt, melyre az ördög sem adhat fele
letet. Faust nem élvez zavartalan örömet; a perez, melyet szövet
ségekor mint éltének utolsóját kötött ki, midőn:

« . . .  megnyugodtan dőlök renyheségbe,
Akkor, mi tetszik, azt tehetsz velem;
Ha vágyakat hazudhatol szivembe,
S hiúságot, magamnak tetszenem,
Ha a gyönyör csalétke megcsaland . . . »

nem érkezik el. Faustot igy örök kárhozatra dobni annyit tenne 
mint az ember minden magasztos, nagyratörő eszméjét elitélni; fel
fogásunk szerint ugyanis az ördöggel való elvitetés nem is tragikus 
vég; a hős örökre megsemmisittetik s ez nem félelmet és szána
kozást kelt bennünk, hanem, ha csakugyan elvetemedett volt, 
örömet, ha nem az volt, méltatlankodást. A hős fizikai halálával 
még mindig marad tér képzeletünk szabad mozgására; a pokol 
számunkra Dante pokla, hol «lasciate ogni speranza...»  De messze 
és más térre vezetne e reflexióknak tovább fonása. Faustról m ár 
annyi történeti s eszthétikai dolgot írtak, hogy legjobb esetben is 
csak az adottak pontos összeállítására szorítkozhatnánk. E  helyen 
azonban még kevesebbel be kell elégednünk, azzal, hogy — m in t 
ezt eddig is az általánosabban ismert drámákkal szemben tettük —  
inkább csak kijelöljük a helyet, a keretet, hová és a melybe kiki e 
mestermü önszerezte képét helyezheti. — Az egyik szomszédra, 
mely mellé Faust Margit epizódja folytán került, már Wagnemál 
rámutattunk. Nézzük röviden ennek «Kindesmörderin»-jét, melyet 
a kortársak plagiátumnak neveztek.

Margit egyszerű történetének fontosabb indítékait csakugyan 
feltaláljuk a «Gyermekgyilkosnő»főcselekményében: az elcsábítást, 
az álomitalt, mely az előbbit lehetővé teszi, az anya halálát — 
Goethénél mint az altató, Wagnemál mint leánya eltűnésének kö
vetkezményét, a lány megszökését, a gyermek meggyilkolását, az 
Őrültség kitörését; másrészt azonban e momentumok némelyikét 
nemcsak Goethétől kölcsönözhette Wagner. A gyermekgyilkolás

962 8CHACK BÉLA.
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a  kor kedvencz tárgyai közé tartozott, az álomitalt már Richardson 
Klariszájában megtalálhatjuk, őrülési jelenetek, Ophelia utánzatá
ban, nagy kedveltségnek örvendtek. Mindazonáltal találunk olyan 
részletekre is, melyek a direkt kölcsönzést valószínűbbé teszik; 
ezek közé tartoznak a Lisel szolgáló és a Mártha asszony alakjai, az 
ájulási jelenet s a dal, melyet a fiatal anya Faustban a tömlöczben, 
Wagnemál pedig gyermeke meggyilkolása előtt dúdol. Ha még 
hozzá tekintetbe veszszök, hogy az a FauBt-tÖredék, melyet Goethe 
1790-ben közzétett, a jeleneteket nem ugyanazon alakjukban 
hozta, m'elyben azokat Wagnernak megismernie alkalma nyílott: 
arra a feltevésre is juthatunk, hogy Goethe darabja eredetileg mpg 
több hasonlatosságot mutatott fel a Wagneréval. Erre enged 
Goethe felháborodása is következtetni. Amilyen alakban azonban 
a két mü előttünk fekszik, nem beszélhetünk egyenes plagiátumról.

Goethe 1790-ben tett közzé legelőbb jeleneteket Faustjából* 
Azonban huzamos ideig ez időpont előtt s még jóval tovább utánna 
dolgozott életének a főmüvén. Csodálatos különösen az, hogy a 
tragédiának némely, élemedett férfikorában leírt részében is oly 
jól eltudta találni heves Sturm- és Drang korának hangját, a mit 
példáúl a RGötz* harmadik átdolgozásáról épen nem állíthatunk. 
Ennek magyarázataúl talán azt mondhatnék, hogy mig a Götz-czel 
csakugyan leszámolt akkor, midőn Weimarba új viszonyok közé 
lépett, addig a Faust oly probléma maradt, mely érdeklődését egész 
életén keresztül ébren tartotta. Geniális alkotási törekvésének leg
boldogabb, legproduktívabb éveiben a fiatalság heves képzelődésé- 
vei kezdett e munkába (1774—75); nem feledkezett meg róla a 
római víg napok alatt (1788); dolgozott rajta ffHermann és 
Dorottya» előtt és után; betegségében a két század mesgyéjén 
(1800—1801) s csak egy évre rá fejezte be nagyszerű müvét, hogy 
a halál elragadta oldala mellől a Sturm és Drang másik héroszát, 
Schillert. 1806-ban jelent meg a Faust teljes első része nyomta
tásban. Korántsem pevezhetjük tehát egyöntetű műnek, sőt inkább 
a gótikus székesegyházak benyomását teszi ránk, melyek jóllehet 
több nemzedék müvei, minden csekély stílbeli eltérések daczára is 
egyetlen emelkedett érzelemmel töltik el keblünket, fennen hirdetve 
az épitők égre törekvő eszméjét. És ez az eszme, az a szellem 
mely e magasztosan komor müvet átlengi: a Sturm és Drang!

Dr. Schack B éla.
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A ZSOLTÁRKÖNYV.

(Vége.)

V.
A XVI-ik zsoltár rövid, csak tizenegy versből álló, mindazon

által hat versé részint teljesen érthetlen a jelenlegi szövegezésben, 
részint egyes szavaik okoznak, bajt.

A felirat:
Az első szóra ezt jegyzi meg egy újabb értelmező: QTI3Ö 

das hier znm erstenmale vorkommt, ist für uns nicht mehr 
erklarlich . . .

Dr. H. Gratz, Professor an dér Universitát zu Breslan; 
Kritiscber Commentar zu den Psalmen nebst Text und Ueber- 
setzung. Breslau 1882. Erster Bánd.

Már Károlyi Oáspár is így fordította s illetőleg nem fordította 
e felírást: Dávidnak Miktámja. . .

A Káldi fordítása, Szabó József javításában: Dávid’ arany 
versezete. . .

És a legújabb magyar fordítás, a Kámorié: Kincs Dávidtól. . .
A frankfurti rabbi: Hirsch, így fordítja: Denkzeichen Dávids. 

Die Psalmen, übersetzt und erklárt. Frankfurt a. M. 1882.
A legrégibbek közül a Septuaginta: £r7|Xo*fpa<pía t<b Aar>sí§: 

Aquila és Symmachos görög fordításai a DTDÖ szót kettéválasztot
ták : DD "|Ö tatiretvoü rsXaiöo — a tökéletes alázatos — értelmezéssel* 
A Vídgata a Septuaginta nyomaiban já r: Tituli Inscriptio ipsi 
Dávid.

A Psito, szirus fordításban más felirata van e zsoltárnak: 
Dávid szavi: midőn a Máon pusztába elvonult. . .  A khald fordító 
pedig: Kar’ir i — Igaz bevésés — felirattal tolmácsolja.
Világos miszerint ez a görög i k ^  faragás, beyésés; és így egybe
vág a Septuaginta fordításával, mert SrrjXoYpacpía: oszlopon bevetést 
jelent. Ugyanez a la tin : Tittdi inscriptio. . .

A DTpQ szó csupán hatszor fordúl elő a héber biblia köny
veiben, mindannyiszor zsoltár feliratokban, legelőször a XVI. zsol
tárban ; azután: LVI., LVII., LVIIL, LIX., LX. zsoltárok felira
taiban.

A szónak gyöke Dfl? bevájni, bevésni, beírni, feljegyezni; a
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szirus nyelvágon is megvan és a khaldeuson is, jelentősége pedig: 
rajzolni, vázolni, jelezni, bélyegezni. Ugyancsak a héber gyöknek egy 
másik jelentősége is van: kiválasztani, elválasztani, tisztázni, mint 
az aranyat a salaktól; végre félretenni, elrejteni is. A mint 
főnév, költői irályban arany értelemben használtatik, s tiszta szín
aranyat je lent. . .  A régi fordítók a DD3 első, az újabbak annak 
másik értelmét vették figyelembe így az arab fordító: arany vers
nek nevezi s többen.

Magából a zsoltár szövegéből nem igen derül fény a szó 
értelmére. A többi öt zsoltár szövegéről is ezt mondhatjuk. Ugyanis 
az LVI-ik zsoltár tartalm a: Fohász Istenhez, menekülés hozzá az 
ellenségek elől. . .  Igen rokon a XVI-ik Zsoltárhoz még mondatai
ban is. Az LVII. zsoltár szerzője, mint a két elébbi: nagy veszély
ben Istenhez folyamodik, hasonlólag az LV1II., LIX., LX-iki aki 
hadi szerencsétlenségben fohászkodik Istenhez.

Ily tartalmú zsoltárok más felirattal is vannak; tartalmuk 
tehát a DÍ1DÖ szó értelmére fényt nem derít. A XVI-ik zsoltár 
szövege, a mennyiben Istenhez való menekülést, a bálványok iránti 
gyűlöletet, a halál után a jövendő élet reményében való föltétien 
bizalmat, Istennél a túlvilágon az örök boldogság óhaját tartal
mazza : igen alkalmas sírversül szolgálni; s így az örök élet s a 
föltámadásban való reménységet vési be a múlandóság fölé emelt 
oszlopra; valódi Tituli Inscriptió / . . .  S ezt magyarul: Sírversnek 
fordíthatnék. A többi zsoltároknál pedig: Emlékversnek, vagy emlék
éneknek, a zsoltárok tartalmánál fogva. Bevésés ez is, de nem a sír, 
hanem az emlékoszlopra való bevéséB. Glypha, — 7X097], — mind
egyik, és pedig szent vésés, hieroglif. Az újabb zsidó költészetben 
DI"ŰÖ Epigrammot jelent. — Hitzig, az arab gyökből akar fényt 
deríteni a héberre, ennélfogva elrejtett, csak most felfedezett, most 
közzétett, ávéxőotov-nak tartja a QD3D feliratú zsoltárokat. Die 
Psalmen. Leipzig und Heidelberg 1863.

De a czímkérdés még csak hagyján sokkal több bajunk van 
a szöveggel.

Az első vers simán folyik, minden etymologiai, vagy nyelv
tani akadály nélkül:

A második versnek csak első fele biztos, de az sem egészen.

Őrizz eru/emet É l!. . . (Isten) 
Mert hozzád menekültem ! . . .

Digitized by



966 HATALA PÉTER.

Mondottad Jakténak (Jehovának)
Uram vagy Te . . : .

A «mondottad• FHttK nőnemű személy, s azért már a hhald 
targumista oda írta melléje a — lelkem — szót. Károli 
Gáspárnál is így á ll:

Mondjad ezt az Urnák,
Én lelkim . . . .

Rabbi Hirsch — i. h. — azon nézetben van, hogy Dávid, — 
a szerző, — önmagát ssólítja, s az ige azért van nőnemben, mert 
ezen megszólítással szerző gyengeséget vet önmagának szemére 
. . . .  A régi fordításokban e helyütt első személy á ll; tehát:

Mondám Jalivénak
Uram vagy Te . . .  .

Újabb értelmezők, a négy mássalhangzót vagy egyszerűen 
rövidített *jod nélküli» alaknak tekintik, vagy arámi mintára ké
pezett első személynek, mely az őseredeti, magánhangzók nélküli 
szövegnek, későbbi hibás jelölése folytán nyerte mostani alak já t

De mivel a legrégibb fordításokban első személyt olvasunk, 
feltételezhetjük, hogy akkor a legtöbb héber kéziratban csakugyan 
első személyt olvastak. A második versnek második része:

nyna
mely legelső pillanatra így fordítható:

Az én javam . . .
Nem a te gondod . . . . . . .

De fordítható ekép is :
Az én javam:
Nem a te kötelességed . . .

Vagy pedig:
Az én javam:
Nincs miattad! . .

Sok gondot okozott a zsoltárfordítóknak, mert megütköztek 
azon, hogy egy jámbor zsidó így szóljon Istenhez:

Uram vagy Te! . . .  .
De az én javam ;
Nem a te gondod! . . .  .
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Hisz a pogány római is így imádkozott:
Dii dent opes...........
Virtntem mihi ipse parabo I . . .

A legrégibb fordítók ekép értelmezték:
A Septuaginta: A vatikáni Godexben épen ezen rész hiány

zik ; de egy másik kiadásban így fordul elő:
ott tmv áyaftiú'; iloÍj ob yptíav e^eeg

Vetns testamentum Graece, secundum Septuaginta interpretes 
ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editam, ad Exemplar Vatica- 
num accurati8sime expressnm cura et studis Leandri van Ess — 
stb. Lipsiae, Sumpt. etTypis Cár. Tauchnitii 1835.

A Yulgata itt is a Septuag. nyomán já r :
Quoniam honorum meorum non indiges!. . .

A Szirus Píitto fordításban így hangzik :
És javam tőled való

A khaldeus így érti:
Te mondád leikeni / . . .
Jehova előtt:
Istenem vagy! . . .  .
Ugyanis javam
Nem adatott nélküled ! ..........

A legújabb magyar bibliafordító, Kántori, ki héberből for
dított, így értelmezi:

Ezt mondom Istennek:
En Uram vagy Te! . .
N í j i c s  kívüled boldogító jóm ! . . .  .

A német ortbodox protestáns fordítás is ilyen:
Ich spreche zu Jahve :
Mein Herr bist Du! . . .
Ausser dir gibts für mich 
Kein Gut! . . .

Franz Delitzsch: Die Psalmen. Leipzig 1873.
És Káldi-Szabó, a katholikus fordítás :

Ezt mondom Istennek:
Én Uram vagy Te! . .
Nincs kívüled, semmi bodogitó jóm ! . . . .
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Károli-Gáspár — Tremelius nyomán, a ki eredetiből for
dított —

Mondjad ezt az Urnák én lelkem!
En Uram vagy Te ! . . .
Jóllehet semmi jóm, néked nem használhat / . . .

Tremelius-Károli, a khaldeust combinálta a Septuagintával. . .
Az ortbodox zsidó rabbi: Hirsch, így fordít:

In einer Schicüche sprachst du

— Dávid ugyanis saját magát, lelkét UB3 szólítja —
einmal zu Gott:

Mein herr bist Du . . . .
Mein Gliick ruht jedoch nicht bei dir ! . . .  .

Szerinte ugyanis Dávid önmagának tesz szemrehányást egy 
korábbi tévedése miatt, melynél fogva azt hitte, hogy Isten nem 
gondol az ember sorsával. — I. h.

Hirsch rabbi tehát nem módosít a szövegen, hanem értelme- 
zését a szöveg betűihez szabja.

De világos, hogy a szöveg jelenlegi — régi — állapota nehézsé
geket okoz. Azért mondják a nem orthodoxok: Von kiér an und 
Vers 3. ist alXts unverstandlich und kann ohne Emendation nie und 
nimmer erkldrt werden . . . .  Graetz i. m. 199.

És azért Graetz azt hiszi, hogy a szövegnek ezen ősrégi 
hibája a téves szóelosztás folytán történt. Midőn még úgy írtak, 
hogy az egész sor egy szónak látszott, az olvasót nyelvismerete 
vezérelte az egymás mellé írott mássalhangzóknak önálló szavakba 
való csoportosításánál, de mindemellett könnyű volt a tévedés is. 
Ily tévedésbe esett azon másoló, a ki először kísérlett meg oly szö
veget írni, hol a szók elválasztattak egymástól. Ez pedig igen régen 
történt; s a későbbi másolók nem mertek változtatni a szövegen, 
a mint hogy a Masora is meghagyja a szöveget s csak a könyv 
tiszta szélére jegyzi fel javításait; vagy ba a szövegben teszi figyel
messé az olvasót, az a mássalhangzók fölé helyezett jellel, vagy 
az illető mássalhangzók kisebb vagy nagyobb alakban való írása, 
illetve nyomása által történik. A többi a szövegre vonatkozó meg
jegyzések külön könyvbe írattak, b így osatoltatnak, mintegy mel
lékletül, a szöveghez. Graetz szófelosztása egyúttal a következő 
egész harmadik versre is vonatkozik, mely a jelen szövegezésben, 
sokkal több bajt okoz mint a második.
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Azonban, hogy egyelőre a második versnél maradjunk, 
Graetz az szóból a végső mássalhangzót elveszi; hasonlólag 
a harmadik versből az első szónak b betűjét is elveszi innen s a 
két betűből egy új szót alakit; a b'D szót, s így a versfelosztás is 
megváltozik, a mennyiben a harmadik vers egybeolvad a máso
dikkal s egyúttal a harmadikban előforduló ^2 szócskában az első 
mássalhangzó 3-vé lesz átváltoztatva, és így helyett olva
sandó. Az ' “p j#  szóban a végső 9 Jód* betű pedig az első sze
mély birtokragjává lesz. Már Aquila így fordította: 
fj-oö, tehát: EliUjáróim. Ily fajta tévedés több fordúl elő a héber 
szövegben, mert a másoló szemét a hasonalakú betűk többször 
ejtették tévedésbe. Tehát Graetz feltevései nem merészek, sőt na
gyon egyszerűek, csak az a kérdés, vájjon ép ezen esetben történ- 
tek-e így. Egészen más értelme lesz a zsoltárnak ezen szófelosz
tásban.

Hogy ezt kellőleg méltathassuk, figyelembe kell venni a 
szövegnek kérdéses verseit. A kétes második verset követő harma
dik vers ez :

npn nttfrtR1?
cq-pKrty '-ran

Ezen versnek nyelvtani, szókötési hibái vannak. Ez magá
ban nem volna feltűnő, mert a világirodalomban akárhány példa 
van arra, hogy jobb írók is vétenek a nyelvtan, a szókötés és szó
rend ellen. Ámde ezen versben eme hiányok épenséggel érthetet
lenné teszik a verset. Először is mirevaló a *Lamed» a *KdÓ8Ím» 
szó előtt? . . .  A *Hemma* névmás jelenlétének sem adhatjuk 
okát . . . .  És az *Addire• birtokolt főneve hová lett? . . .  «Hatal
masai — jelesei — kinek, minek hatalmasai ? . • .

Ezen zűrzavar meglátszik a régi fordításokon, s ez jele 
annak, hogy a zűrzavar igen régi. Halljuk csak a Vulgata fordítá
sát és értsük meg:

Sanctis, ijui sunt in terra ejti*
Mirijicavit omnes voluntates meas 
in eis! ..........

Szószerinti fordítása ez a Septuaginta szövegének :
zoiq áylois Toiq £V nj  yfj auzou 
éftatjuáouüíTev ;ravra ra fteM/uara 
a o t ob  év auTotq.

Philologiai Közlöny. X. 10. *‘»3
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(Csak az utolsó részben áll aotoö =övé helyett meas — enyé-
meket.)

Ezek tehát nem egészen úgy olvastak a szövegben mint a ké
sőbbi maszoreták.

A Psito, szirus fordítás így értelmez:

És a szenteknek

(t. í. mondám; mint a második versben : Mondám uramnak)
Kik a földön vannak,
És a dicsőknek, hogy minden örömöm . . . .  

bennök! . . . .

Ez a legértelmesebb fordítás.
Kámorié nem érthető:

A szentektől, kik vannak az országban,
Sem a legszerettem nemes szivűektől! . .

Micsoda összefüggésben lehet ezen vers a megelőző verssel, 
mely Kántorinál így hangzik:

Ezt mondom Istennek: Én Uram vagy Te! . .
Nincs kívüled boldogító jóm ! . . .  .

Káróli Gáspáré egybefüggőbb.
Fentebb idéztem a 2-ik verset, ehhez legalább hozzáillik a 

3-iknak következő fordítása:
Hanem a szenteknek, kik e földön vagynak:
És a becsületeseknek, kikben
vagyon minden én gyönyörűségem! . . .

Káldi-Szabó fordításában is egybehangzó a két vers, a meny
nyiben a harmadik így szól:

A szent és jeles emberekben
Kik e földön vagynak
Telik minden gyönyörűségem! . .

Az orthodox zsidó rabbi Hirsch, a 2-ik versnek megfelelőleg, 
így fordít:

Bei den heiligen vielmehr
Die in die Erdwelt hinein gehören
Und die darin machtherrlich sind,
Das all mein Verlangen durch sie geschieht! . . .  .

Eddigelé minden fordítás eltért az eredeti szövegtől.
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Eltér DeUtzsch i s :

Und zu den Heiligen, welche auf Érden! . .
*Dies die Henriteken, an denen áll mein 

Gej'allén! . .  .*

Ez is egybevágó fentebb idézett 2-ik versének fordításával.
DeUtzsch ugyan nem nagy változtatást tett az eredeti szöve

gen, mert a »Vau» betűt a *Likdcsim» elé tette, az »Addire» szó 
elől; az * Addire* constructnsnál pedig alattomban érti tHaarecz»
— tehát «Jelesei a földnek» . . . .  A *Hemma» pedig az »Addire* 
elé tartozik mint személyes névmás.. .  A »Lam« megfelel az itt 
alattomban értett, s a második versnek elején nyilván kitett: 
*Amarti» — mondottam — igének. Tehát így:

n »  " m
ny'W’? t n  nprt

És a szenteknek, kik e földön: (mondám)
* Ok a föld jelesei, minden kedvem bennök!..»

Most tekintetbe vehetjük Graetz fordítását:
2. vers. Ich sprach zum Herm :

•Dm bist mein Herr! . .

3. vers. *Mein Glück ist nicht,
*Bei all den Heiligen, so im Lande sind! . . .
«Und meinen Oberen . . . .
t i  eh hab’ kein Woklgefallén an ihnen! . .

Szerinte á szöveg így módosítandó:

m m p  bz bz  t o i ű  
nan pxn ntf k 

an  w r  b z

A Hőn itt felesleges, pleonasmus, de azért az írótól származ- 
hatík, mert a legjobb íróval is megtörtént:

In térd um bonus dormitat Homerus . . .

Graetz szerint e szavakban egy orthodox levita panaszkodik, 
s felkiált Jahve — istenhez — hogy már a szentek, a zsidó papok 
is, a bálványozás útjára tértek, s azért nincs kedve bennök daczára 
annak, hogy elöljárói.

Hirsch szerint e zsoltár Dávid hymnnsa, melyben önmagá-
63*
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nak szemére veti, hogy volt idő, mikor nem Jehovától reménylett 
jót, hanem e földet igazgató szellemi, Isten alatt álló hatalmaktól 
Graetz a zsoltárt nem tulajdonítja Dávidnak, hanem valamely 
bálványozó zsidókirály, talán épen Jehojakim — által a jeruzsá- 
lemi Jahve szentélyből elüldözött levitának . . .

A többi fordítók átalán véve úgy fogják fel a 3-ik verset 
hogy itt egy jámbor zsidó — esetleg Dávid király — bizalm át 
fejezi ki nemcsak Jahve istenben, hanem egyúttal kedvét leli 
annak egyéb földi jámbor híveiben, szenteiben . . . .

A khald Targum írója is ide.hajlik . . . .
De nem folytatom tovább, ezekből is eléggé világos a szöveg 

ingatag volta.
Én azt vélem, hogy a 2-ik vers kétes során legjobban eliga

zodunk, ha a legrégibb fordításnak, a görög Septuagintának nyo
mába lépünk, s a

ba TQití
mondatot így fordítjuk:

Az én javam!
Nincs miattad! . . .

Az y b p  praepositiónak a második személynévraggal egybe
kötve megvan ezen értelme, példa reá többek közt a XLIY. zsol
tárnak 23-verse:

d ittS s i:mn "pbj? 'O  

nroto pác uawro
Sőt te miattad öletünk meg naponta . . .  
ügy tekintenek, mint az áldozat juhait! .  .

A szövegnek kérdéses során tehát semmit sem kell változ
tatni, csak másképen fordítani. A harmadik lehető fordítás:

Az én javam
Nem a Te kötelességed! . .

Tartalmánál fogva nem fogadhatjuk el, mert az imádkozó 
zsidó, ki Jahve Istent, Urának vallja, soha se volt oly önzetlen 
mint Feneion, a ki akkor is jót cselekedett volna, ha azt semmi 
mennyei jutalom nem koronázná. £  nézetet a római pápa is el
vetette, mert jól mondja a magyar közmondás: Minden szentnek 
magafelé hajlik a keze ! . . . .  A zsidó is mikor Jahve istenhez imád* 
kozott, azt mondá: Uram vagy! 8 a jót, a mit adtál, nem magad
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ért adtad, hanem az én hasznomra . .  . . .  így igazít útba a leg
régibb fordító

A harmadik verssel több bajunk lesz, az szövegváltoztatás 
nélkül egyátalán nem lesz érthető . . . .

A legcsekélyebb szövegváltoztatás: T ’TO helyett lenne, 
b a vers előtt oda kell érteni a megelőző versből ai^THÖK — 
mondám — igét, következő értelemben:

Mondám a szenteknek,
kik e földön vannak;
Ők jeleseim ! . . . .
Minden, gyönyörűségem, bennök! . . .

Ez szószerinti fordítása a héber szövegnek, melyben a zsol- 
táros legelőször is Istenhez szól, őt urának vallja, ki a nélkül 
hogy rászorulna, híveit javakkal áldja meg. Azután megszólítja a 
szenteket, — a papokat, mondván, hogy bennök leli gyönyörű
ségét . . .  A zsoltáros tehát hű imádója Istennek, s annak földi 
helytartóiban, az egyháziakban örömét le li..........

Ezen magyarázat tehát homlokegyenest ellenkezik Graetz 
magyarázatával. . . . Delitzsch is nagyobb változtatást tesz a szö
vegen. Már a Psito is úgy fogta fel az értelmet, hogy a zsoltáros 
a  szentekhez, a papokhoz is szól; s kifejezi megelégedését, bennök 
való örömét; a papok mellett említi a dicsőket; így értelmezvén a 
héber kifejezést. A végső jódot, mely itt nehézséget okoz 
úgy látszik, azon kézirat, melyből a Pisto fordítása keletkezett, 
nem így tartalmazta. A szinte régi Aquila ezen jódot elsőszemélyü 
birtokragnak vette, midőn így fordított: wrépjisYé ŝtt; jjloö: Elöl
járóim, .........

A következő versben a zsoltáros kárhoztatja azon zsidókat, 
kik hamis isteneknek áldoztak, . . . .  Ezekkel szemben kiemeli 
boldogságát, földi javait, melyekben az igaz Isten őt részesíti, 
végre reményét fejezi ki a jövendő, a sírontúli élet boldogságába.

Ezen tartalom tanúsítja, hogy szerző nem élt valamely bál
ványozó fejedelem idejében, hanem a bálványimádást követő jobb 
napokban, midőn az igaz Istent imádták. Eülömben nem mulasz
taná el felemlíteni üldöztetését. Tehát az TTO szót a szöveg össze
függésénél fogva is, bátran fordíthatjuk: Jeleseimnek . . .  párhu
zamos kifejezéssel nevezve így a szenteket, vagyis a papokat . . .  
kikben a hívőknek örömük te l t .............



A Vav kötszó e szerint fölösleges, az régi másolási hiba.
A negyedik versnek első része is homályos.

-itt# opiaf* vy
A Vulgata így fordítja:
Multiplicatae sunt infirmitates eoram postea accelenaverunt.
A Septuaginta:

EnXy&úv&ytrav al aa&évetat aurcuv 
Mera rabra ira%uvav 

A latin Vulgata tehát itt is a görögnek nyomán jár. 
A Szirus, — Psito, — ily felfogást tanúsít:

Szaporodnak végső fájdalmaik hirtelen!

Az jTDJCP szót hamis, idegen istenekről érti Kháld, a Targum
Szaporították bálványaikat,
Miután megakadályozták 
Az áldozathozást..........

Vagyis eltiltván az igaz áldozatokat, bálványokat emeltek 
és ezeknek áldoztak.

Károli Gáspárnál így olvassuk:
Megsokasodik azoknak bánatjuk,
Kik máshoz sietnek..........

És Kántorinál:
Megsokasodik azoknak fájdalmuk,
Kik máshoz sietnek . . . .

A * máshoz* bibliai kifejezés a hamis istenekről használtató k 
azért Káldy-Szabó így fordít:

Megsokasodnak azoknak fájdalmaik,
Kik idegen isten után sietnek . . . .

Delitzsch pedig:
Viel icird derer Pein,
Die einen Abgott eingetauscht! . . .

Rabbi Hirsch:
Jedoch es tnehren sich nur 
Die Entsagungsleiden derer
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Die mit iryend einem Andem 
Sich vermáhlten! ...........

Graetz:
Die Leiden tcerden sich mehren,
Für die sich andere ( Götter) eingetauscht! .

Az n*Q2C? szó kétértelmű; bálványt, faragott alakot jelent, 
és fájdalmat is. A régi fordítók, a Kháld kivételével az utóbbi érte
lemben vették, — e az újabbak is, mivel mint Delitzsch állítja, 
n*DXP nem jelent bálványt, hanem fájdalmat s egyes száma VQSfSL 
a bálványok — de helyesb Fiirst Gyulának állítása, hogy
mindkettő, — a hímnemű és nőnemű többes — bálványt jelent 
első sorban, aztán fájdalmat is. Hehráisches und Chaldeisches 
Handwörterbuch. II. k.

A zsoltár gondolatmenete is azt kívánja, hogy az rYDXP 
szót, — mint már a khald Targum is tette, — bálványnak fordítsuk. 
Mert a versnek következő második része egész nyíltan a bálvá
nyokra és bálványozókra vonatkozik.

A zsoltáros ugyanis kimondja e helyt:

BT3BJ

Nem öntöm vérbölvaló 
Öntő áldozataikat! . . .  .
Sőt nevüket sem veszem ajkaimra! . . .

Mindkettő csakis a hamis bálványokra vonatkozhatik, azért 
ezen második versszaknak megfelelőleg, ekép fordítjuk az első 
szakaszt:

Soknsltjdk bálványaikat 
Idegent cseréltek! . .

Az idegen alatt a szokásos kifejezés szerint S# — más 
isten, idegen isten értendő. — A TtÖ ige nem csak sietni, hanem : 
venni, cserélni jelentőséggel is bír, s kivált a feleség vevésről hasz
náltaik, npö a házassági adományt, a bért jelenti, melynek árán 
a férj a feleségét veszi. . .

Az ötödik verstől a kilenczedikig bezárólag nehézségre nem 
igen akadunk. így szólnak:

Isten ! . . . örökrészem és sorsom 
Te fentartoja örökségemnek! . . .
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Itt a *?pOiri szó kétes. A legrégibb fordítók, a görög' és a 
színűt a visszatérítés fogalmát kötötték hozzá; a khald Targum a 
jentartás fogalmát. Jelenleg a gyökből származtatják, a mi 
jentartani, támogatni értelemmel bír. A jelen származtatásnál fel- 
teszszük, hogy az utolsóelőtti betű a *jód* felesleges, tehát az író 
vagy másoló tévedése. Tekintve a régi fordítókat, valószínű, hogy 
ezen igének a támogatás, fentartás jelentősége mellett meg volt a 
visszatérítés, a fentartott visszaadásának jelentősége is, oly értelem 
ben, hogy fentartunk valamit a más számára, tehát azon szándé
kunk van, hogy azt neki visszaadjuk. De ez esetben is a •jód» 
felesleges.

6. vers. A mérőzsinór, kellemes részt
Mért számomra;
Örökségem gyönyörű! . . .

7. vers. Áldom Istent, a ki intett / . . .
8 hogy éjjel is figyelmeztet bensőm ! . . .

8 . vers. Istent folyton szemelött tartóm
Ha jobbomon áll,
Meg nem ingok! . . .

9. vers. Azért örvend szívem, . . . .
8 lelkem vígadozik,
Testem is bizton nyugszik! . . .

A 9-ik versnek második sorát a görög fordító így fogta fel :
Kác rjyaXtáaáto rt yXáíaaá j l o o .

S utánna a Vulgata :
Et e.r ni tavit lingua mea !

A szirus és khald a héber *TD2 szót a rendes, — dicsőség — 
értelemben vette; nem figyelve arra, hogy e helyütt a héber szö
vegben e szó a és között a Üp} helyett áll s ilyenkor lelket 
jelent. A héber felfogás szerint az ember három részből á ll: a 21? 
megfelel a görög msO/ta és voJs-nak, *TŰp a fázy-nek, a eratna 
vagy aap%-nak. Ezen lélektan s Anthropologia szerint beszél Pál 
apostol is a Thessalonika-béiiekhez irott első levelében, kívánván 
nekik, hogy szentelje meg őket Isten teljesen mindenestül: ri> rvs- 
öfia xae ij ([’oyrj xat ró aiona. . . V. fej, 23. V.

Azért hibás Graetz következő fordítása: Darum ist freudig 
mein Herz, frohlockt meine Éhre, auch mein Wesen wird sicher
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weilen . . . .  Hirsch-é: Darum freut sich mein Herz, wenn meine 
Éhre jubelt (ez rosszabb mint a Graetz-é) auch mein Leib wird 
sicher ruhen . . .  Károli Gáspár is ilyen: Annak okáért örül az én 
szivem és örvendez az dicsőségem, még az én testem is bátorság
ban nyugszik. . .  Kámori szabatos: Ezért örül szivem és örvendez 
lelkem s testem is bátorságban nyugszik. Káldi-Szabó, a görög 
jelleget viseli magán: Ezért örvend szívem és vigad lelkem, nyel
vem, testem is bátorságban nyugszik . . . . .

A fordítónak nem szabad a szavakhoz ragaszkodnia, úgy 
hogy azoknak legszokottabb értelmét rögtön elfogadja hanem 
figyelnie kell arra is, vájjon a szó nem áll-e, ép e helyütt, akár 
bölcseleti, akár theologiai vagy más szempontokból, más, talán 
épen a ritkább, képleges értelemben ? . . .

A zsoltár két utolsó versébe is belekapott a fordítók, s értel
mezőknek majd rationalistikus, majd orthodox előítélete.

Szabatos fordításban a két vers értelme a következő :
10. vers. Mert ott nem hatryod az alvilágban

Ijél-kemet:
S nem engedéd hogg jámbor híved 
Rothadást lásson! . . .

11. vers. Megismerteted velem,
Az élet ösvényét:
Az örömök bőségét 
Színed előtt! . . .
Az állandó boldogságot 
Jobbodon! ..........

A 10. versben a szó okoz bajt. A görög «o\ys-nek for
dítja, a vulgata : infemus-n&k. A szirus és a khald fordítók meg
tartják a héber szót. Káldy-Szabónál így olvassuk:

Mert nem hagyod pokolban telkemet,
És nem engeded, hogy szented rothadásra jusson . . . .

És a legújabb kath. fordító, Kálmán Károlynál:
Nem hagysz soká pokolban engemet,
Szented rohadni meg nem engeded;

Kámori így fordít:
Mert oda nem adod telkemet az iirvénynek :
Nem engeded hogy a te híveid 
Meglássák az üreget . . . .
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Károli Gáspár ©kép:
Mert nem hagyod az én telkemet a koporsóban 
És nem engeded, hogy a Te szented,
Rothadásra jusson / .  . .

Hirsch rabbi:
Denn du überlassest meine Seele nicht dem Grabe . . .
Du giebst den dir in Lieb geweichten nicht hin,
Ver dér ben zu schauen! . . .

Graetz:
Dmn du wirst meine Seele nicht dem Grabe Überlassen, 
Wirst deinen frommen nicht hingeben,
Ver dér ben zu sehen ! . . .

Delitzsch:
Denn nicht preisgeben wirst du 
Meine Seele, dem Hades,
Nicht hingeben, deinen Frommen 
Zu sehen die Grube! . . .

A régiek elfogulatlanabbul fordítottak.
A görög adyq teljesen megfelel azon eszmének, melyet a 

zsidók SlKtp szóval jeleznek.
A mit a görögök a HadesM —  adyq —  a halottok országáról, 

az alvilágról, mondottak : azt vallották a zsidók a ^iKtp-ról, azért 
a görög fordítások e szót a díj s-nek íiják. A régi görögök szerint 
a Hádesbe költöznek a megholtaknak testetlen árnyai, hol földi 
életükről megfeledkezve egyhangú tétlenségben töltik el örömtelen 
napjaikat. Jóllehet ez árnyaknak testük nincsen, mozgásaikat 
mégis nesz és suhogás kiséri. Közöttök ott a halál csendes orszá
gában béke uralkodik, a testi szenvedésekkel együtt megszűnnek 
a lélek bajai is ; nincs ott ellenségeskedés, csak egyhangú néma 
csend. Már Homérosz említi, hogy a megholtnak lelke nem mehet 
be a Hádesbe mindaddig, míg teste el nincs temetve. De a Hádes- 
ból hazajárhattak. Az 7/m*-ban olvassuk, miszerint Patroklos 
árnya megjelent Achilleusnak, de midőn ez örvendve, á t akarja 
karolni, eltűnik. Odüszszeusz is háromszor akaija átölelni anyjá
nak megjelent szellemét, de az mindannyiszor eltűnik kaijai 
közül. Ama hit, mely szerint a gonoszok lelkei nem találhatnak 
nyugtot, hanem a test sírja körül bolyongva, éjnek idején ijeszt
getik az utast, a rómaiaknál volt általánosb, a görögöknél nem
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igen van nyoma. A Hádee fekvése, az Odiiszszea szerint, a távol 
nyugaton keresendő. Az Iliász a föld mélységébe helyezi, oly 
sötétségbe, hová a napnak sugarai el nem juthatnak. Hatalmas 
érczkapuk zárják el az alvilág szomorú országát.

Kóla mondja Achilleusz, — az Odüszeában — : Jobb a föl
dön napszámosnak lenni, mintsem az árnyak fölött, a HádeBben,
uralkodni..........

A bibliai — Seol — is ilyen. Ebben is a testtől elvál
lott lelkek tartózkodnak. Seol zárait Jób könyve említi; és Izaiá* 
próféta a Seol kapuit. Szerinte is a Seol a föld mélységében van. 
Jób szerint teljes tele sötétséggel; olyan mint az éjfél; az elfele
dettek országa ez, a halál árnyéka és rendetlenség. Egy ZBoltáros 
felkiált Jahve istenhez:

A halálban nincs emlékezet rólad! . .
És a Seolban ki dicsőit tégedet ? ! . . .  VI. Zs.

Az árnyak a Seolban épúgy mint a Hádesben, mozognak is, 
értekeznek is egymással, habár néma csendben. A volt fejedelmek 
trónokon pihennek. Szépen rajzolja Izaiás próféta a bábeli király
nak a Seolban való megjelenését: Az alvilág — Seol — oda lent 
felrezzen miattad, megjelenésed láttára. . . Felébreszti miattad az 
árnyakat . . . a föld minden hatalmasát; fölkelti trónjaikon a népek 
királyait m ind; — és mindannyian fogadnak s így szólnak hozzád: 
Hát te is gyenge lettél í Hozzánk hasonlóvá tétettél ? / . . . XIV. fej. 
Ezechiel prófétánál is a Seol lakóinak rajzát találjuk XXXII. fej.
— Saul király pedig elment Efidorba s az ottani boszorkány által
felidéztette a Seolból Sámuel próféta szellemét..........

Midőn tehát a zsoltáros a XVI-ik zs. 10-ik versében hálát 
ad Istennek, hogy lelkét nem hagyja ott a Seolban; akkor nem 
koporsót, mint Károli; nem poklot, mint Káldy-Szabó vagy Kálmán 
Károly; nem ürvényt (?) mint Kámori, kell értenünk, hanem alvilá
got, s így fordítanunk.

Újabb zsidók, dogmatikai előítélettől félrevezettetve, a Seol-i 
sírgödör-nek szeretik fordítani, s megtagadják őseiknek eredeti 
fogalmát. A zsoltárkönyvnek s átalán a bibliai könyveknek görög 
fordítói a SlKtp szót mindig, egy lényegtelen kivétellel ör^s-nek 
fordítják. Ők is zsidók voltak s mindenesetre legalább kétezer évvel 
közelebb állottak a régi zsidó felfogáshoz, a régi zsidó eszmekör- 
hez mint a modern rabbik, kik, — orthodoxok és haladók egy
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aránt, — nem akazják elismerni, miszerint volt idő, midőn őseik 
as alvilágról ugyanoly fogalmakkal birtak mint a görögök. A tú l
világ, a lélek halhatatlanságának, a testi feltámadás kérdéseit illető
leg külömbség van azon ősrégi zsidók és a mostani zsidók felfogása 
közt* Azon zsidó, a ki a XVI-ik zsoltárt írta, hitte a lélek halhatat
lanságát és a testnek feltámadását egyaránt, s azon nézetben volt, 
bogy halál után a lélek, mint a görögök is hitték, a Hádesbe, a 
Seolba jut, de innen Jahve isten kiszabadítja s miután a test nem 
látand végpusztulást — t. i. a szent hívők testei csupán — m ert a 
9-ik vers szerint a test is biztosságban fog pihenni — s a lélekkel 
egyesülten, élvezendi Jahve isten színe előtt — a görögök szerint 
az elisiumban — a soha el nem múló boldogságot; mi a 11 -ik 
versben így van kifejezve:

Megismerteted velem,
Az élet ösvényét; . . .
Az örömök bőségét 
Színed előtt
Az állandó boldftgságot 
Jobbodon! . . .  .

A legrégibb fordítók a 10-ik versnek második részét, mely 
szerint Jahve isten nem engedi, hogy szent híve enyészetet lásson: 
igen szabatosan fordították, s fordításuk csakis a testre vonatkoz- 
hatik, nem csupán a kifejezés miatt melyet használnak, hanem 
azért is, mert a Seolban levőkre ezentúl semmi további megsem
misülés, végpusztulás nem vár. Azért fordít a görög:

r'ÜT( oux eyxaTaXsí</’£tg 
TTfj ipv/fy jLou elg (jidrjv, 
oüdé dcuostg TÖv oaióv aou 
idei)/ otaipftopav.

«Nem engeded hogy szented lásson végpusztulást*. A latin  —  
vulgata — corruptio-1 mond a mi e helyütt annyi mint rothadás, 
végfolbomlás. Ugyanily értelemben szól a szirus fordító: 
a mi végpusztulást jelent; a khald Targum RlJVCrtp szót használ ez 
szinte enyészetet jelent: így fogják fel tehát a régiek is a héber 
n n tt szót, mely a testi pusztulásról, felbomlásról, halálról hass- 
náltatik első sorban. És a jelen szövegben is ily értelmű, nemcsak 
az első verssornál fogva, hol a lélekről van szó, a léleknek a halál 
után való állapotáról, itt párhuzamosan a testnek hasonlag a halál
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után.való állapotáról: hanem azért is, mert a megelőző, a 9-ik 
versben a testről 1Ü2 van szó, és e két vers egymásra vonatkozik.

A zsidók, kik e versben a Seol szól sírnak fordítják ily érte- 
lemben: Nem hagyod lelkemet — — a sírban . . .  mint Hirsch
rabbi és Graetz is teszik: azt látszanak feltételezni, mintha a régi
zsidók hite szerint, a lélek is a sírba ju tna ..........és azt a testtel
együtt végpusztulás érné . . . .

Igaz, hogy nem minden — ó-szövetségi — zsidó író hiszi a 
lélek halhatatlanságát, kivált a régibbek közt. Itt van példáúl a 
LXXXVIII-ik zsoltár szerzője; ez így sóhajt fel Jahve istenhez:

A halottak között van párnám!
Mint az agyonveretteknek;
Kik a sírban fekszenek,
A kikre már nem is emlékezel 1 . . .
Kik távolra ettek kezedtől! . .
Vájjon csodákat fogsz-e mivelni a holtakon ? ! .  . ,
Fölkelnek-e, az árnyak hogy dicsőítsenek téged / / . .
A sírban beszélnek-e, kegyességedről! . . .
És hűségedről a megsemmisülésben . ;

— Jl^QK a görögben ulrrtoXeía —
1 smerik-e, a sötétségben csodáidat / ; . .
És igazságodat a feledés földén / / . .

A ki így szól istenhez, az nem bízik a sírontúli életben. 
A CXV-ik zsoltár írója sem bízik abban.

Az étj! . . .  Az a Jahve isten etje ! , .
De a fö ld ! . . Azt Ádám fiainak adta ! . . .
Nem a halottak dicsőítik Jah-istent! . .
Egyik sem azok közül
Kik leszállnak a némaságba ! . . .
Hanem mi dicsőítjük Jah-istent
Mostantol mindvégig dicsőítjük Jah-istent

A görög fordító a némaság HttH szót Hades-nek fordítja, s a 
következő versben, kiteszi: áXX yieíe oi fai/reg *mi az élők» a mi 
a héber szövegben alattomban értetik.

Hiskiás király sem hitt a jövendő életben, azért így hálálko
dik, betegségből felgyógyulása után — Jahve isten előtt:

Nem az alvilág a — Seol — dicsőit téged
A halál nem dicsér! . . .
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És a gödörbe szállók :
Nem reménykednek 
Hűséged után! . .  .
Az élő! az élő!
Az dicsőit téged! . .
Miként én is mainap ! . . .
Az apa a fiuknak hirdeti hűségedet; .  . .»

Vannak egyéb példák is. De ezt nem kell általános szabály- 
lyá erőssakolni, ép ágy, mint az ellenkező nézetet sem. A XVI-ik 
zsoltár szerzője hitt a túlvilágban, hitte a lélek hallhatatlanságát 
és a testnek feltámadását is. Az ő eszméit kell tehát visszaadnunk 
midőn az ő énekét fordítjuk.

A fentebb idézett LXXXVIÜ-ik zsoltár szerzője a haláltóli 
félelmében felkiáltott Istenhez, hogy mentse meg a haláltól, m ert 
ezzel mindennek vége! A CXV-ik zsoltár szerzője is azt hiszi, hogy 
ii menyország csak Jahve isten számára van, az embereké pedig a 
föld; csakis az itt élők dicsőítik Istent.

A XVI-ik zsoltár szerzője más nézeten van, ő a földről fel lát 
egészen az istenig, ő helyet remél a menyországban, az Isten színe 
előtt, ott várja az örömök teljét örömmel remél o tt
jóllakhatni Jahve színe előtt; jobbján élvezendi a boldogságot 
TOft mindörökké. Azért nem retteg a Seoltól, azért nem fél a ro th a 
dástól, azért nyugszik, pihen, teste bizton. Jahve isten nem engedi 
át őt a végpusztulásnak, hanem színe előtt, jobbján az örökké ta r 
tandó boldogságban részesítendő Graetz, a haladó zsidó exegéta, 
érezte ezen érvek súlyát, s azért ssövegváltoztatással akarta szár
nyát szegni a zsoltáros túl világi reményeinek. A 11-ik vers utolsó 
előtti szavát «jobbodon• — ?[}''&''$ — daczára annak, hogy a régi 
fordítók, a görög, a szirus, a khald, mind így olvasnak, s a szöveg 
sem kíván javítást; ő dogmatikai előítéletéből "]JT22— házadban, 
t. i. templomodban — szóra igazítja ki, s aztán így fordít:

Du wirst mir den Pfad des Lebens kundthun,
Fülle dér Freude vor deinem Antlitz !
Wonnege/ühle in deinem Tempel, dauemd! . . .

így csinált Graetz, az Isten színe előtti, a menyországban 
való örök boldogságból: a jeruzsálemi templomban való pietis- 
ticus érzelgést! Azután hozzá teszi: «Von Auferstehung und 
zukünftigen Leben ist in diesem Psalm keine Spur vorhanden*.. .
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A zsidó fordítók egy másik része, mint Hirsch rabbi is, elis
meri, hogy a XVI. zsoltár szerzője, csakugyan túlvilági reményekkel 
vigasztalja magát: de szinte saját theologiaí álláspontját, előítéle
te it tulajdonítja a régi zsidó írónak s e szerint ferdíti szavainak 
értelmét; midőn úgy mint Hirsch fordítja a 10-ik verset: Denn 
du überlássest meine Seele nicht dem Grabe (alvilág helyett). Du 
giebst den dir in Lieb Geweichten nicht hin Verderben zu sehen !

Szigorú talmudisták szerint, a haldokló előtt megjelenik a 
halálangyala, s ha az illető nem jámbor hivő, kimagyarázhatlan 
kínok közt tépi ki annak lelkét a testből. A testtől megvált lélek, — 
ha jámbor hívőnek lelke bár, — míg a test ravatalon fekszik, ki van 
téve a levegőben kóborló gonosz, tisztátalan szellemek zaklatásá
nak. Minden bűn szorongattatást okoz ilyenkor a léleknek . .  . 
csakhogy a gonoszok lelkei nagyobb, kinzóbb gyötrelmet szenved- 
nek. A rabbik többsége oda nyilatkozik, miszerint bizonyos nagy 
bűnök valóságos ördögöket szülnek, s ezek ez illető embernek 
elhalálozása és eltemettetése közötti időt arra használják fel, hogy 
gonosz szülőjükön kegyetlen bosszút álljanak s tetemét a sírig 
elkísérik. Midőn a tetem sírba van téve, s a sír behányva, a halál
angyala a sírra ül, azt erősen megütögeti s a halottnak lelkét a 
testtel egyesítvén: a megholtat — sírjában felkelti. Most köveid 
kezik a «Kibbut hakkéver* — a sírban való vallatás és megveretés. 
Rabbi Meir szerint ez keservesebb állapot, a Gehenna kínszenve
déseinél. Minden embernek át kell ezt szenvednie, kivévén azokat 
kik szombat előestéjén, vagy Palesztinában meghalnak. Végre
hajtatván a • Kibbut hakkéver», a lélek ismét megválik a testtől,
s parancsot kap, hogy a sír közelében tartózkodjék..........Ezen
eszméket a moszlimek is átvették a zsidóktól.

A Szohar czímü, nagy tekintélyű könyv szerint a jó emberek 
lelkei is végig járják a poklot, legalább tizenkét holnapig, s így 
tisztulnak bűneikből.

Midőn rabbi Hirsch, a lélekről mondja: Du überlássest 
meine Seele nicht dem Grabe . . .  a fent vázolt eszmék lebeghettek 
orthodox szemei előtt.. . .  Ezen rabbik szerint, a Seol, a pokolnak 
egy része.

A fordító tehát lelkiismeretes kötelességének tartsa: a régi 
szókhoz, a régi, a szerző által használt fogalmakat kötni.
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VI.

A zsoltárkönyv, keleti írók, jelesen sémi népfaj költészete 
lévén: midőn nyugati nyelvre fordítjuk; e tekintetben is több 
nehézségre akadunk.

A képek, hasonlatosságok, szóvirágok, m«iga a szórend, a 
szókötés, a mienktől, a magyartól egészen elütő. . . .  A szórend, 
a syntaxis okvetlenül magyaros legyen, ne pedig sémi, m int a régi 
fordítóknál átalán. Azonban a képek, hasonlatosságok, példázatok, 
szóvirágok, bármily szokatlanoknak, a mi ízlésünktől elütök legye
nek, a keleti jelleg megtartása végett megtartandók. A keleti pcezist 
nem szabad kivetkőztetni saját eredeti mezéből s európai ruhába 
öltöztetni. Régi fordítóink e tekintetben nem esnek kifogás alá, 
csak az újabbaknál kezd elmosódoi, eltűnni minden keleties 
zamat. Lehet a zsoltárokat versbe szedni, rímeltetni is, ez mind 
nem fogja megfosztani eredeti zamatjoktól: ha az ami e zamat* 
nak forrása, alapja, sértetlen marad.

A németben a zsoltárok verses fordításának remek mintája: 
Hammer Gyula müve: Die Psalmen dér heiligen Schrift. In  Dich- 
tungen, Leipzig F. A. Brockhaus 1861. Magyar nyelvünkön ily 
müvet nem bírunk.

Szenczi Molnár Albert, — a régiek közül, — annál kevésbbé 
pedig Kálmán Károly — a legújabbak közül — ennek nyomába 
nem léphetnek.

En a zsoltárok költői fordításánál sem tartom megenged* 
hetőnek a sokak által igénybe vett azon szabadságot; melyet a 
latin verssel így jellemezhetünk:

(iraeca per Aiisoniae fines sine lege vayantur.

Nem könnyű munka a zsoltárkönyv fordítása, tartalmilag és 
alakilag egyaránt. . .  De hozzá kell fogni. . .  ha nem is épen, a 
költői fordításhoz . . .  S én az általam előadott pontokat a siker 
lényeges feltételeinek tartom.

H atala P éter.
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SZENT PÉTER ÉS A HEGEDŐS.
— Ó-franczia fabliau.*) —

Sens városában, hajdanában 
Egy hegedős élt nagy vidáman.
Buhája sokszor csupa rongy volt,
Mert mindig a koczkára gondolt.
Nem t’om nevét, de tudni róla,
Hogy sokszor nem maradt vonója;
A hegedőjét is eladták,
Nem volt a lábán csizma, nadrág, 
ügy hogy biz olykor a szegény 
Egy ingbe járt tél idején.

Ha szert tett néha pár garasra,
Korcsmába ment, hogy elmulassa,
B mindegyre, míg csak tellett tóle,
Ivott meg játszott nyakra-főre.
Ürült a kancsó, perdült koczka,
Éltét eldinomdánomozta;
Fejére koszorút csapott 
S farsanggá tett minden napot.

Ily vígan élte perczeit,
Míg a halál azt mondta: csitt!
És még ki sem repült a lelke,
Egy ördög már felé közelge.
Elhévizált egy hónapot 
És lelket mégse hóditott.
Most látta, ez már végit járja 
S odaszaladt, lelkére várva.
Hogy bűnös éltü, ösmeré,
S igy tudta, lelke az övé.
Legott nyakába is vetette 
S pokolba szállott nagy sietve.

Pajtásinak már az alatt 
Jutott sok jó kövér falat;
Ez katonát, az hoz papot,
Amaz zsiványra akadott;

*) Felolvastatott a Philologiai Társaságnak október havi ülésében. 
PMlolorfai Közlöny. X. 10. 64
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És jő barát,
Püspök s apát,
Lovag s egyéb 
Miféie nép.
Mind, mind halálos bűnbe’ voltak, 
Azért jutottak a pokolnak.

S hogy mind az ördög összejött 
S megáll ott Belzebub előtt,
Ez szólt: »No látom, kedves nyájam, 
Utána néztetek mindnyájan.
Hát rakja el kiki a lelkét».
S a sok kemencze mind megtellék.
• Ocséim, mit kell észrevennem?
Nem vagytok itthon valamennyen!»
• Fölséges úr, biz igaz a’,
Egyónk még nem került haza. 
Szörnyű ügyetlen, sohsincs foglya,
Az senkit sem kerít horogra!»

De már a kis manó közelge 
Nyakán a hegedőst czipelve.
E ’ volt csak czifra egy gúnyába’: 
Félig mezitlen ! Talpra állva.
A kapitány elé ödöngött;
S megszólitá a fő-fő ördög:
•Mi voltál odafenn, te lompos ? 
Tolvaj-, csaló , zsiványkolompos*?*
• Ugyan minek nem néznek engem! 
Nótázgatásból kelle tengoem!
Azért van mindaz most is vélem,
Ami enyém volt, amig éltem.
Sokszor kikaptam, szidtak gyakran, 
És áztam-fáztam téli fagyban,
De most ti befogadtatok 
S hálábul én nótázgatok*.

•Sose biz azt, én jó diákom,
Más kell ám itt az alvilágon!»
— így válaszol neki a sátán — 
•Ruhád úgy is folt,foltnak hátán, 
Hisz félmezitlen — állasz itten!
Hogy meg ne fázz, fűtő leszel. *
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A hegedősnek több se kell:
<Jó fűtő, úgymond, elkel itt!* 
És menten letelepedik 
És a kemenczék nagy hasába 
Vígan repiil a sok hasábfa.

Egy szép napon a sátán hadja 
Tanácsot ü lt; s hogy vége lett,
Nagy lélek-hajtó vadászatra 
Az ördög mind elszéledett.
Urnk a fűtőhöz közéig,
Ei éjjel-nappal ott tüzelt,
S szól: tHallod-é, nótás diák,
Rád bizom ez ármádiát.
Egy lélek hija ne legyen,
Szemed’ külömben kiszedem.
Ha egyet is bár elvinnének,
Hitemre, mindjárt felkötnélek!*

•Fölség, ne félj, bizd rám magad, 
Strázsálom én majd nyájadat!
Résen leszek, hogy e tanyából 
Egy fía-lélek el nem Iából *.

•Jól van tehát, bizom szavadban.
De gondolj rá, hogy megfogadtam: 
Ha mind egy szálig itt nem lesznek, 
Szőröstül-bőröstül megeszlek!
De légy hívem, s kapsz fényes gázsit, 
Lesz majd busás kövér menázsid! 
Majd nyársra huzatok,
Egy potrohos papot.
És azt tálaltatom elédbe 
Kéjencz vagy uzsorás levébe’!*

%

Ez elmegy, az meg ott marad 
S élesztgeti a parazsat.
Egyszerre csak a kapu dördül:
Ugyan ki jött le most a földrfíl ?
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Szent Péter; úri köntös rajta,
Kikent, kifent szakálla, bajsza, 
így toppanik be egymagában.
Kezébe' koczka s koczkatál van,
A hegedőshöz letelepszik 
S beszédjüket imigyen kezdik :

Megszólal Péter: «Mondok egyet! 
Koczkázni vélem nincs-e kedved ? 
Szép tál, jó koczka . . .  Ej no lásd, 
Nyerhetnél egy pár máriást!»
•De nézd csak, nincs ám egy fityingemr 
Csak ami rajtam van, az ingem ! 
Azért hát máshová eredj.
Pénz nélkül hogy játsznám veled?* 
•De jó öcsém, — feleli Péter, — 
Lehet pár lélek is a tétel !>
•Ej, már uram, azt nem merem ! 
Vesznék csupán egy emberem,
A sátán furcsa dolgot tenne: 
Szőröstül-bőröstül megenne! •
• Nem tndja ám meg, hogyha veszteszr 
Egy párral több avagy kevesb lesz! 
Nézd ezt a pénzt — még uj veret!
Be jó lesz, hogyha elnyered!
Húszat teszek, húszat, biz isten — 
Hány lelket téssz te, mondjad frissen!»

Hogy ennyi pénzt csillogni lát,
Nem bir magával a diák.
A koczka már ott van kezében 
És szent Petőhöz szól eképen:
«Hát isten néki, fakereszt 1 
Egy lélek áll !> «Igy meg se kezdd! 
Tégy kettőt legalább, te selma!
’Sz van annyi lélek, mint a pelyva 1 
Mindegy, fehér vagy fekete!»
• No jó hát álljon ketteje !•
.Tartom*, felel a szent. «Hahó, 
Kitedd a pénzedet, apóit 
•Tessék, la, itt van! Félsz talán ?*
S indúl a játék szaporán.
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Ott ülnek ketten összebúva,
Fölöttük a kemencze búbja.

És szól a szent: «Te kezdheted! 
Kisebb kezed van teneked*.
•Igaz biz a*. Hát kezdem én ! *
De csak hetet dobott szegény.
M osolyg szent Péter gúnyosan:
•No nem sok!» Dob — és nyolcza van.
• Most többet dobj ám, azt ajánlom: 
Négy lelked bánja, hogyha nem !»
• Hát négy vagy semmi? Jól van,állom!» 
És a dobás: 1, 2, 3.
Vesztett. S igy folyt tovább a játszma. 
Diákunk egyre hevesebb,
A tételt egyre megduplázza,
Dob, dob, de mindig keveset 
S 64 lelke elveszett.

A hegedős türelme fogy már: 
•Lánczhordta! szól, ez több a soknál! 
Hát mindig jobb a kend dobása ?
Az ember izzad, rázzarázza, 
Igyekezik -r- s mindég vészit! 
Próbáljuk máshogyan, komé!
Százat teszek most — tartod-é?* 
•Egyszerre százat ? Ej, no lám ! 
Tartom, már hogyne tartanám!* 
Nyolczat dob adta hegedőse,
Péter kilenczet — s megelőzte.
•A 64, mond szent Pető,
Lám most 164-re nő !»

• A lelkit! már e’ furcsa játék!
Kend rászed, nem lehet a’ máskép. 
Én nem csalok, nem is tudok:
Hát kend se miskuláncziázzék!»
•Mi a’? Kigyelmed tán bolond?*
•Már minthogy én ? Az úr befont! 
Láttam, hogy’ jár túl eszemen
S mért kellett nékem vesztenem !*
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Vörös lesz Péter, mint a pulyka,
S szól menny kő-hangon, dúlva-fáivá:
• Hazudsz, mihaszna furuglyása!
Ez a garázdák csúf szokása:
Egy pár űtyinget vesszenek,
Már vádaskodni kezdenek!
Hát csaltam, úgy-e, gaz diák ?
Csaló ám minden porczikád !
Szent Márton úgyse', fogd be szádat,. 
Különben majd megrégulázlak!»

•Kimondom szásszor! az vagy, az,
. Lurkó vagy, bárhogy orditasz!
Hát ki akartál fosztogatni ?
A róka 1 lám, milyen ravasz !
De engem, úgyse’, meg nem nyergei. 
Nem szed rá ilyen könnyű szerrel!
Ide a pénzt! Úgy loptad e l! 
így la ! No most gyere, ha kell !t

És Péter pénze nála van.
A szent nem hagyja annyiban 
S megrázza úgy, hogy bele kékül 
S kihull a pénz is a kezébül.
De a diák se lusta:
Alighogy visszatért a szusszá.
Péter szakállát jól meghúzta.
Szent Péter szintén 
Bánt egyet ingén,
Hogy a diák nagy-hirtelen 
Egész övig mezítelen.
No még e’ kelle néki!
Szent Pétert rázza, tépi:
Pif, paf, csitt, csatt, csihi-puhi! 
Egymást harapják, arczul csapják, 
Leteperik s jól elverik.

De végre látja a hegedős,
Hogy itt nem ő marad a hős.
S ha Péter szentnél — pardont nem lél, 
Az ing szétmállik — mind egy szálig. 
Szól hát: «Elég tán ebbül ennyi !
Kár vón ujabb bírókra menni!
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Hát vájjon kendnek nem elég-e ?
Ne mondjuk-é, hogy szent a béke ?»
S Péter felel: «De kérlek ássan,
Ne mondjad oszt’, hogy csalfán játsztam, 
Zsivány vagyok, befontalak t >
•Tréfábul volt az mondva csak I 
Meg azután — megbántam ám ! 
Külömben megszenvedtem érte,
Mert kend az ingem nem kímélte t 
Hogy’ fázom benne — nézze, mit tett!
No öregem, legyünk mán kvittek!»
Szent Péter néki megbocsát,
Ad néki pácsit, parolát.

•Kend, így szól aztán, mostanig, 
Százhatvannégygyel tartozik.»
• Annyit hozok. De látja bárki,
Nagyon kicsibe mén a párti.
Jobb volna eztán máskép tenni: 
Mondjuk, hogy tripla lesz vagy semmi!»
• Nem bánom — igy felel a szent —
De kész lesz-é fizetni kend ?»

• Én 8 nem fizetni? Ej, ugyan,
Hogy* gondol ilyet, jó uram?*
• Helyes!* mond Peter, s dob. De lám 
Ezúttal négyet dob csupán.
• Uram fia! hisz nincs, csak négyem í 
Jézus segíts ! Külömben végem !»
S dob a diák — és nincs csak hárma.
S megint dühös, megint van lárma:
«Én szerencsétlen — kijut nékem ! *
— S öklével ráüt homlokára —
•így kell örökre vesztenem ?
Szerencsém eohse lesz nekem ?
A földön is mind’ páczba voltam,
S most sincs szerencsém a pokolban! >

De azalatt a kárhozottak 
Őrültek ám a sok szitoknak.
Látván, hogy Péter egyre nyer;
Mind súgva-búgva esdekel:
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«0h jó szent Péter, égi küldött!
Mi tóled várunk minden üdvöt!»
S felel Pető: «Ne féljetek,
Én el nem hagylak bennetek ! 
lm üdvöeségtek mentni készen 
Koczkára tettem minden pénzem ;
S mikép ha elvesztettem volna. 
Tovább sülnétek a pokolba’; 
így, mihelyest — közéig az est,
Az égbe jöttök egyenest!»

A hegedős most megijed, «
S búsan kiált: «Solia ilyet!
De mindet vissza kell hogy nyerjem ! 
Vagy elveszítem minden lelkem —
És még az ingem is fölébe!»

Száz szónak is csak egy a vége :
A rúd rájára — a diákra 
És minden lelkét — elemelték.
Dicső szent Péter őket nyomba’ 
Felvitte a paradicsomba!

Szegény diák, ily bajba jutva,
Fiú vagy lány-e, azt se tudta.
S hogy ottan morfondérozott,
A sátán hadja bérobog,
Az ördög néz-néz, erre, arra,
Előre, hátra, jobbra, balra, 
Kemencze-, üstbe kukucsálgat —
S egy árva lelket nem találhat.
Szól: «Hé diák, hát merre lettek ? 
Elkárhozottim merre tetted ?» 
•Megmondom én, kegyelmes gazdám, 
De majd ne büntessen meg aztán 
Egy öreg úr jött ide be,
Csak úgy dagadt mindkét zsebe, 
Szerettem volna nyerni tőle 
S koczkázni kezdtünk nyakra-főre. 
Vallottam is iszonyú kárát,
Oh sajna, meg is adtam árá t!
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Az a ripők, gazoknak gazza,
Az a bitang, az a mihaszna
Mind nem hagy békén, mind nem tágit, —
S elnyerte népünk mind egy szálig!»

Az ördög ilyek hallatára
Majd hogy szét nem ment haragjába.
• Oh gaz diák, oh vén svihák!
Hát látott ilyet a világ ?!
Elémbe álljon az az ördög,
Aki lehozta ezt a kölyköt !■
Elébe tipegett szegény;
A többi ördög neki mén,
És üti fejbe, hasba, mellbe :
Egy szó mint száz, úgy hagyja helybe’,
Hogy ez fogadja esküvel,
Hegedőst többé nem czipel.

Oszt' igy folytatta Luczifer :
•Te meg, te rossz csont, semmiházi,
Ei olyan jól tudtál vigyázni,
Elhordd magad, de íziben —
Ily czifra had kell is nekem !
Nem tűröm semmi pereputtyát,
Ki fogom adni mindnek útját!
Be nem jő közzülük de senki —
Tessék a mennyországba menni!
A czinczogást ott szeretik,
Meg is örülnek majd nekik.»

Ucczú diákunk megered,
111’ a berek, nádak erek !
Fut, fut és nyugtot nem talál —
A mennyországig meg sem áll.
És szent Pető — látván, ki jő 
Ott várta már — a kapunál 
S volt gondja rá, koczkázó társát 
A mennybe’ bogy jó szívvel lássák.

Vígan czéczóznake nap óta,
Akiknek mestersége nóta;
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Búbajjal ők biz nem törődnek, —
Az ördötf el nem riszi őket.
Mindnyáját föl juttatta égbe 
A koczkajáték — 8 ezzel

Vége.
Fordította dr. R a d ó  A n t a l . '  >

A dalnok.
— Baecliylides után. —

Nincsen nyájam, aranyom sincs,
Bíboron sem pihenek;

De szívemben él a Múzsa,
A ki engem úgy szeret.

Hová lépek, a legelső
Hely mindenkor az enyém,

Mert velem jár a legnagyobb 
Kincs a főidnek kerekén.

Az emberek kebelének 
Kitalálom titkait,

Dalra keltem, mit titokban 
Kirekesztve tart a hit.

Ujjongasz ? im, veled ujjong;
Sírsz *? veled sír lantom is,

Veled járok a távolban 
És a honi hanton is.

Akár az üdv nevet benned.
Akár sír vesztett remény:

Örömödnek, bánatodnak 
Hű viszhangja vagyok én.

L a t k ó c z y  M i h á l y .

*) Ez érdekes fabliau művelődéstörténeti jelentőségéről 1. Heinrich 
Gusztáv, Német irodalom története, I. 142. 1.
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Görög nyelvtan, irta Dávid István. (Alaktan és mondattan.) Budapest. Lauffer 
Vilmos kiadása. 1887.

Csak rövid ismertetést akarok írni erről a rövid, de a követelmé
nyeknek minden tekintetben megfelelő nyelvtanról, mely a jóbírŰ és 
kiválóan munkabíró tankönyvíró, Dávid István tollából került ki s életre 
való gyakorlati irányával bizonyára megérdemli, hogy a tanárok s egy
általán a tanügygyel foglalkozó férfiak jóakaratú figyelemben része
sítsék.

Minden eddig megjelent görög nyelvtanunknak megvolt az a 
hibája, hogy terjedelme nem állott arányban azzal a kevés idővel, me
lyet tantervűnk a görög nyelv tanítására kiszabott. Mi a görög nyelv 
tanítását az Y. osztályban kezdjük s már a hatodikban Xenophont kell 
olvastatnunk: tehát az alaktant nem egészen másfél év alatt teljesen el 
kell végeztetnünk s a még meg maradt időt a mondattan főbb szabá
lyainak megismertetésére felhasználnunk. Ebből látható, mennyit ki 
kellett hagynunk a tanításnál a nálunk legelterjedtebb Curtius-féle 
nyelvtanból, melynek csak alaktana 260 lap, mondattana pedig majdnem 
ugyanily teijedelmŰ. Ezen a visszás állapoton akart segíteni Dávid, 
midőn nyelvtanát megírta, mely 182 lapon végez az alak- és mondat
tannal s melyet a kiadó ezég 1 frt 30 kr.-ért árúsít.

De természetesen ez a rövid terjedelem s az olcsó ár magában 
véve csak a ezülök és tanulók előtt teszi a munkát ajánlatossá; a tan* 
ügy emberének másnemű követelményei is vanDak. Azonban ezúttal jó 
lélekkel állíthatjuk, hogy a munka rövidsége daczára is teljes, nem ugyan 
a tudományos anyag, hanem a gymnasiumi tanuló szükségletének szem
pontjából, s ha már elfogadjuk azt a nálunk sokszor feledett elvet, hogy 
tankönyvet nem tanárnak, hanem tanulónak írunk, lehetetlen elisme 
réssel nem adóznunk annak az írónak, a ki a mulhatatlanul szük
ségest ki tudja választani s röviden, de világosan elő tudja adni. Már 
pedig Dávid könyve ezekkel a jó tulajdonságokkal dicsekedhetik.

Az alaktanban először is tisztán a klasszikus attikai prózára szo
rítkozott, mellőzött tehát minden jegyzetet és utasítást a dórra és aeolra, 
a mitől Curtius nyelvtana annyira hemzseg, továbbá a név- és igerago
zásnál minden oly alakot, mely csak későbbi 8 a gymnasiumban nem 
olvasott íróknál fordul elő s melylyel eddigi iskolai nyelvtanaink csak 
terhelték a tanuló emlékezetét. Ez a kihagyás egymagában igen egysze
rűvé tette pl. a perfectum és szenvedő aoristos képzésének tárgyalását. 
Hogy azonban a tanuló mégis megtaláljon a nyelvtanban mindent, a 
mire esetleg szüksége lehet, a szerző a könyv végén igen ügyesen állítá
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össze a Hojneroa-féle szójárás rövid vázlatát, melyet leghelyesebb az 
eposzok olvasása előtt a tanulóval lenézetni s olvasás közben esetről* 
esetre ráutalni.

Igen helyes gondolat volt a szerzőtől az is, hogy az alaktan anya
gát az egyes szabályok rövid és szabatos formulázása után könnyebb 
áttekintés végett mindenütt csinos táblázatokba foglalta, a mi a localis 
memóriát rendkívül elősegíti.

Valóságos mestermű e tankönyvben a mondattan. Az egészet 
57 lapra szorította össze a szerző egyszerűen úgy, hogy mellőzve mind
azt, a mit a tanuló a magyar és latin mondattanból régen tud, csupán a 
görög szófűzés különös sajátságaira szorítkozott. Röviden és világosan 
adja mindenütt a főszabályt, idéz rá szintén rövid s éppen ezért köny- 
nyen emlékezetben tartható példát, végre, a mennyire csak lehet, össze
veti a latinnal s a két nyelv syntaxisát egymás segítségével igyekszik 
megvilágosítani. Az olvasónak különös figyelmébe ajánlom a föltételes 
mondatok (157.1.) és a kötőszó (155.1.) tárgyalását, mint a rövid
séggel párosuló világosság és szabatosság példáit.

Az egész könyv igen szépen s főleg a görög szöveg nagy és ritka 
betűkkel van nyomtatva. Sajtóhiba nagyon kevés fordul elő.

Mindezek után ninos egyéb hátra, mint hogy e munkát, mint 
eddig megjelent görög nyelvtanaink közt a leggyakorlatibbat, még egy
szer a tanárok figyelmébe ajánljam.

NÉMETHY G É Z A .

Régi magyar költők tára. Kiadja a M. T. Akadémia. V. kötet: Hadán 
Balázs. Dézsi András. Sztárai Mihály. Budapest, 1886. 414 1. Ára 2  frt. 
(Végül név- és tárgymutató az I—V. kötethez.)

E kitűnő vállalatnak előttünk fekvő ötödik kötete három XVI. 
századi Írónknak tartalmazza összes műveit, Szilády Áron kiadásában, a 
jeles kiadónak alapos, sokoldalú és fontos új eredményekben (főleg a 
protestantismus magyarországi történetét is fölvilágosító) gazdag jegy
zeteivel. A következőkben röviden összefoglalom Szilády kutatásainak 
lényegesebb adatait, a magam részéről csak itt-ott egy kis megjegyzést 
csatolva az értékes anyaghoz.

Radán (nem Rada v. Rádai) Balázs 1550—53 volt debreczeni ref. 
pap ; mint ilyen részt vett az 1552. deoz. 1. tartott beregszászi zsinat
ban ; 1553 után beregszászi pap volt, e itt erőszakos halál vetett véget 
életének, körülbelül 1550—57-ben. Csak egy énekét ismerjük: Habom- 
túrnak idején való könyönjés, melyben az országos veszedelem idején való 
elhagyattatást ő is, mint akkorbeli hitsorsosai, a bűnök büntetésének 
tekinti s azok közt a bálványimádást, azaz a képek tiszteletét tartja leg
nagyobbnak.
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Dézsi András valószínűen 1549 8 1550-ben iskolamester volt Deb- 
reczenben s ekkor ajánlotta «Világ kezdetitül lőtt dolgokról* szóló köl
teményét Badán Balázsnak. Más két művét Enyingi Török Jánosnak 
(Izsák áldozatjárói) és Kádas Györgynek (Moyses és Josue) ajánlja. Hét 
művét ismerjük: «Világ kezdetitül lőtt dolgokról*, «Izsák áld o z átjár ól »r 
«Makhabeusról», «Az Levitáról*, «Moyses és Jozsue hadáról*, «Az 
ifjú Tóbiásnak házasságáról*, «Halott temetéskor való isteni dicséret*. 
Moralizáló költő, de a tárgy és hang változatossága, a tárgyalás élénk
sége, fordulatai lekötik az olvasó figyelmét. Az ismeretes bibliai törté
netek nem csupán tudományos készültséggel, hanem életismerettel is 
vannak előadva. Ügyes elbeszélő, de alakítással ő sem bajlódik; korának 
egyik jobb verselője, ki nemcsak helyes szókötéssel, hanem népies ma
gyarsággal is ír. Elbeszélésében mint intéseiben tud is, akar is rövid 
lenni, úgy, hogy lehetetlen tőle a mérsékletet s Ízlést megtagadni (282.1.). 
Ő is a hún-magyar rokonságot tartja, mint a vele egy időben élt Székely 
Estván, Gercseni Ambrus stb.; korának török-gyülöletében pedig teljes 
szívéből osztozik.

Legfontosabb az e kötetben kiadott három író közül az utolsó, 
Sztárai Mihály, a legtevékenyebb és legtehetségesebb reformátorok 
egyike, a legrégibb magyar drámaköltő. Zemplénmegyéből származott 
s ferenczrendi szerzetes volt Sárospatakon. Mint ilyen udvari papja volt 
Pálóczi Antal zempléni főispánnak, ki Mohácsnál, hová Sztárai is elkí
sérte volt, elesett. Sárospatakot Perényi Péter foglalta el, ki 1528-ban a 
reformácziót elfogadta s 1530-ban Patakon is keresztülvitte. Ekkor lett 
Sztárai (társával Kopácsi Istvánnal) protestáns. A kiürült ferenczrendi 
klastrom helyén 1531-ben egy triviális iskola felállításával a mai colle- 
gium alapját vetették meg. Kopácsi főgondját az iskolára fordította, 
Sztárai az igehirdetésnél maradt, s talán 1543-ig volt a pataki reformált 
gyülekezet prédikátora. Ez időben feleségül vette egyik zemplénmegyei 
nemes család tagjának, Bánóczi Istvánnak özvegyét, kivel nem tudjuk 
meddig élt. De valószínű, hogy neje a negyvenes évek elején elhalt, és 
hogy Sztárai ez okból hagyta el Zemplént és ment Baranyába, melynek 
Laskó nevű (akkor) városában 1544—52 prédikátor volt. Itt heves küz
delmekkel terjesztette a reformot, de egyszersmind oly sikerrel, hogy 
nehány év múlva már 120 reformált egyháznak volt superintendense. 
Sztárai 1551-ben Gyulán és Debreczenben járt, 1552-ben pedig, többé 
valamely ekklézsiához nem kötve, csak a baranyai egyházak szervezé
sével és igazgatásával foglalkozott; 1553—58. tolnai pap volt, mire 
15G0-ban újra Laskóra ment prédikátornak, hol azonban alig maradt 
sokáig. Nem tudjuk, Sztárai miért hagyta el Tolnát; de nem valószi- 
nűtlen, hogy heveskedŐ, indulatos természete, főleg ellenfeleivel szemben, 
okozták eltávozását. Tolna lakosai felekezeti különbség nélkül bele
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unhattak már a folytonos versengésbe, Sztárai pedig még mindig a régi 
hévvel, tűzzel akarhatott rontani, építeni.

Laskón végezte be Sztárai, fen maradt művei sorozatát tekintve, 
irodalmi munkásságát, de élete még akkor nem ért véget. Nem tudjuk, 
meddig élt és működött Laskón; de Szilády (319.1.) igen valószínűvé 
teszi, hogy 1565-ben már pápai pap volt, hol még 1574-ben is mint 
prédikátor működött. Reá vonatkozik tehát Melius 1565-iki kifakadása : 
•Valakik Istent s az Isten beszédét, szerzését, igéjét megutálják, elhagy
ják, rontják: Isten is azokat megútálja, elveti és megszégyeníti őket, 
mint a fél pápista Pápa és Vittenberga és Bártfa ostyás, oltáros, gyer
tyáé, korcsmáé majmait*. Sztárai «megszégyeníttetése• kétségtelenül 
arra czéloz, hogy ez Tolnát, Baranyát, alkotásait, superintendentiáját 
elhagyni kényteleníttetett. Nem egyedül heves, türelmetlen természete 
okozta e «megszégyeníttetését*, hanem, mint Melius idézett szavaiból 
láthatni, a lutherizmushoz való hajlása is. E vélekedést megerősíti az 
a tény is, hogy 1570-ben a lutherizmushoz hű Sopron hívta meg Sztárait 
papjául és hogy ez 1574-ben újra oda ajánlkozott, — bár a választás 
egyik esetben sem esett ő reá. Sőt az is figyelemre méltó e szempontból, 
hogy Huszár Pál Sztárainak 1559-ben irt komédiáját lutheránus váro
sok tanácsának ajánlotta, bár erre az is lehetett befolyással, hogy az 
ágostaiak akkor is pártolták a színművészetet, midőn a kálvinisták 
nálunk (1562 óta) már üldözni kezdték. Sztárai 1578-ban még élt, s igy 
a tevékeny ember élete Szilády érdekes fejtegetései alapján 18 évvel 
tovább terjedt, mint eddig hittük.*) Csaknem végig élte a XVI. szá
zadot, részt vett a nemzeti élet legnagyobb eseményeiben. Mohácsnál 
megmenekült s tudtunkra az ország három különböző vidékén fejtett ki 
a nemzeti irodalom s reformáczió szolgálatában oly tevékenységet, 
melynek (nehéz megmondani) vajon kezdeténél tanusított-e nagyobb 
bátorságot vagy folytatása közben szivósabb kitartást, avagy vége felé 
bámulandóbb lelkesedést. Alapos theologiai képzettsége, zene-művé
szetbeli jártassága, anyanyelvének teljes ismerete s azzal beszédben 
mint Írásban egyenlően bánni tudása, — szerencsésen egyesült tulaj
donai voltak mindig élénk, hevülni tudó s nem ritkán heveskedö termé
szetének (322.1.).

Sztáraitól 16 zsoltár, 5 egyházi dal, 4 elbeszélő költemény (• Szent 
Illyés és Akhab király*, «Holofernes és Judit*, «História de vita b. 
Athanasii* és «Cranmerus Tamás története*) és két comoedia («De 
matrimonio sacerdotum* töredék, és «Comoedia lepidissima de sacer- 
dotio*) maradtak reánk. «Az új prédikátorok fölszenteltetésén ek rendje 
és czeremóniája*, melyet legközelebb Doleschall S. E. fedezett föl a

*) Ez értelemben javítandó ki a 73. lapon az 15fí0. évszám 1578-ra,
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magyarországi evang. egyháznak egyetemes levéltárában, nem szár* 
mazhatik Sztáraitól, már csak azért sem, mivel az ebben és az «Igaz 
papságnak tükörében* előforduló sz. írásbeli helyek fordításának szö
vege különböző (307.1.)* Sztárai munkái közöl irodalomtörténeti szem
pontból legfontosabbak drámái, melyek Sziládynak alkalmat szolgáltat
nak arra, hogy dráma-irodalmunk keletkezéséről s fejlődéséről elmondja 
nézeteit, még pedig oly gazdag, részben egészen új vagy eddig föl nem 
használt anyag alapján, mely fejtegetéseit igen tanúlságosakká és fonto
sakká teszi. Csak a főbb eszméket emelem ki.

Szilády is hozzájárúl szakférfíaink azon általános véleményéhez, 
hogy újkori drámánk és színészetünk nem a my sz térin m-drámából veszi 
eredetét Karáosonyi és vizkereszti játékokról, melyek egyházainkban 
divatoztak volna, nincs tudomásunk; a passió és a feltámadás képezte 
ugyan tárgyát mind á templomokban s körmenetekben, mind pedig az 
iskolákban előadott játékoknak; sőt a passiónak eléneklésére is nágy 
gond fordíttatott, — de a mi e .téren talán kifejlődött s megvolt is, a 
reformált egyház, mely a színi előadások ellen már Sztárai életében szi
gorúan kikelt, annak fentartásához és fejlesztéséhez igen csekély rész
ben járult. A magyar színköltészet csiráit másutt kell keresnünk.

A magyar nemzet hadi nép volt, az ilyennél békében is harczi 
játék, kopjatörés, dárdavetés, ökleletek szolgáltak mulatságúl. Ezekhez 
legfeljebb még a zene és táncz csatlakozott s a zene közvetítésével a 
vitézi ének és a szerelmi dal. A baj vívások 6 harczjátékok európai szer
tartások s szabályok szerint honosúltak meg s fejlődtek, s ez úton vál
tunk egyre hajlandóbbakká az idegen szokások és kedvtelések elfogadá
sára. Ez idegen vásári művészek, szemfényvesztők s itt rekedt jött-men- 
tek előadásai nem tudjuk miféle hasonló hazai szokással, mulatsággal s 
játékkal vegyültek ; de tény, hogy volt nálunk is igricz, hegedűs, rezes, 
sípos, és tény, hogy főleg a síposok alatt rendesen histriók értettek, kik 
nálunk is ép oly egyházi megvetés tárgyai voltak, mint egyébütt. E sípo
sok is adhattak elő tréfás párbeszédeket, mint az másutt is divatozott; 
átöltözés és álarcz nálunk is szokásban volt és alig képzelhető, hogy ez 
a «majmoskodás» szó nélkül ment volna végbe. Ezek körül kell keresnünk 
a magyar komédia első csiráit, «mert a magyar komolyság nem a sekres
tyékben öltöztette föl nevettető alakjait* (329.1.), csakhogy a «nevettető 
alakokat* másutt sem volt szokás a sekrestyékben felöltöztetni, mert a 
félig komikai ördög szerepe is azon vallásos meggyőződésen alapult, 
hogy a megváltás műve után a pokol elveszítette nemcsak félelmetessé- 
gét, hanem még komolyságát is. Ez alakoskodások, tréfák és játékok, me
lyeket az egyház gyűlölt és üldözött, leginkább farsang idejére estek, 
midőn például a férfiak női, a nők férfi ruhába öltözködtek. E farsangi
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alakoskodások a XVI. században is divatoztak, és e bohóságokban a 
magyar udvar is gyönyörködött.

E jelmezkedés, tán ez és ének mellett voltak bizonyára a beszélő 
komédiához közelebb járó mulatságok is, mert «nemzetünknek nagyon 
is expansiv természete nem érhette be a néma ábrázolással* (331. L) 
Azután említi Szilády az ily előadásokra vonatkozó adatokat egészen 
Forgács Ádám farsangos lakodalmáig, 1680, «hogy legalább is 200 évre 
teijedŐ időben lássak magánk előtt azon nyomokat, melyek a magyar 
komédia fejlődési korszakát jelölik. A királyi udvartól kezdve, az arisz- 
tokraczián át le a köznép életéig, mindenütt egyformán mutatkoznak 
ezek s bizonyítják, hogy Pelbárt tmfái, larvatiói, II. Lajos udvarának 
corisatiói, Bethlen Gáborénak perorátiós táncza és balletje, Geleji fár- 
sángos comédiai játékaival s az országbíró udvarbeli magyar parasztlako
dalommal együtt, a hazai lakosok német polgársága által szintén a far
sangi napokban rendezett színi előadásokkal egyidejűleg hatottak arra, 
hogy a komoly harezok s vidám harczi játékok küzdelmei mellett szeli- 
debb élvezetekhez is szokjék a nemzet.» (333.1.). De Sztárai nem e hatá
sok alatt írta drámáit.

Sztárai theologiai tanulmányain kívül nemcsak a zeneművészet
beli jártasságot hozta Paduából, a hol tanult, hanem a színművészet 
ismerését és becsülését is. Az a körülmény, hogy mindkét darabjában 
névszerint is ugyanazon népies alakok szerepelnek, egyenesen a páduaiak 
kedvelt színészére s komédia írójára, Ruzzantera, emlékeztet, ki a köznép 
egyes alakjait állandó személyekül használta komédiáiban (334. L), a 
mi különben a németeknél is igen gyakori volt. Más oldalról Német
országban, mely, épen a reformáczió révén, ezen időben a legnagyobb 
befolyással volt reánk, a színművészet rögtön megragadta az egyházi 
reform nagy problémáját, mit főleg svájezi írók drámái bizonyítanak. 
És a protestantizmus vezérférfiai kedvezően nyilatkoztak a színi előadá
sokról ; 1550—59-ig, midőn Sztárai a maga darabjait írta, külföldről 
semmi oly protestáns nézet nem terjedhetett el hazánkban, mely a 
színműirá8t elítélte volna, nálunk pedig csak 1562-ben nyilatkozott elő
ször a debreczeni ref. hitvallás a látványosságok ellen.

Ez adatokat összefoglalva, kimondja Szilády (338. 1.), «hogy a 
középkorban nálunk is a farsang volt a komédia-játszás ideje, hogy a 
XV. században nálunk is általános divatja volt a nép között épen úgy, 
mint a főrangúaknái s a királyi udvarban. Továbbá, hogy valamint kül
földön, úgy nálunk sem idézett elő a reformáczió e téren szünetelést; 
hanem mint ott, úgy szolgálta a komédia nálunk is az új viszonyokat, 
új alakokkal gazdagodott s igyekezett korszerűvé lenni.»

Sztárai darabjairól, melyeket helyesen mér a maguk kora mérté
kével, azt tartja Szilády, hogy előadattak, — meggyőződésem szerint
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azonban csak mint iskolai drámák, tanulók által. Hogy hatásnk volt, 
bizonyítja egyebek közt a Jakab Elek által fölfedezett s közzétett (Koszorú 
1879, H., 343.1., kár, hogy Szilády is föl nem vette) «Disputatio Debre- 
cinensis, comoedia válaszutina illustrata*, mely az «Igaz tükörnek* félre
ismerhetetlen unitárius travestálása.

Szilády alapos és óvatos író. Innen van, hogy összegyűjtött anyaga 
mindig igen értékes és hogy ez anyagra alapított fejtegetései nagyon 
tanulságosak, de sokszor nem elég világosak, főleg nem elég határozot
tak. Legrégibb drámaköltészetünkre vonatkozó gazdag adataiból, néze
tem szerint, pontosabb következtetést is vonhatni. Nyugati Európában 
a komoly dráma a mysteriumból, a víg színmű a népeknek jó részben 
még a pogány korból származó nemzeti szokásaiból s játékaiból fejlődött; 
hiszen hogy ez utóbbiak farsang idejére estek, szintén régi pogány viszo
nyokban leli magyarázatát. Ez nálunk nem történt. Hazánkban a dráma 
maga és a drámának kifejtését előkészítő csirák mind idegen származá
súak, első drámáink is idegen, leginkább német minták utánzásai. Ez 
nem feltűnő, annyira nem, hogy az ellenkezőjét kellene feltűnőnek tekin
tenünk. Hiszen Szilády is hangsúlyozza 328.1., hogy «egyfelől a vendég
népek és vitézek befogadása, más részről külföldi hadjárataink az Anjon- 
korban és Mátyás alatt, valamint ezen fejedelmeinknek idegenek s kül
földi szokások be- és elfogadására kész udvaraik egyre jobban terjesz
tették nemzetünkben a nyugati szellemet s megbarátkoztatták az előtte 
ismeretlen szokásokkal.* Sztárai drámái iskola-drámák, melyek volta- 
képen nem a színköltészet, hanem a prot. egyház történelmébe tartoz
nak, közelebb is állnak pl. a Hans Sachs és Hutten vitatkozó dialógu
saihoz, mint az igazi színdarabhoz. Tény, bár mennyire helyezkedjünk 
is a kor színvonalára, hogy a kitűnő férfiúnak a dráma lényegéről s kö
vetelményeiről sejtelme s»m volt, — miben elég sok a kollegája, főleg 
a XVI. századi német drámaírók közt. És ez elvi állásponton maradt a 
magyar dráma egészen a XVIII. század közepéig, — ha az egyes későbbi 
színműírók részben kiválóbb költői vagy ügyesebb színi tehetségek is, 
mint Sztárai.

Még egy szót e kötet előszaváról, melyen feltűnően keserű han
gulat vonúl végig. Először is visszautasítja Szilády azoknak felfogását, 
kik a «Régi M. Költők Tára* egyes köteteiben összefoglalt írókat költői 
vagy felekezeti álláspontjuknál fogva egymás mellé jutottaknak hiszik s 
ez írók összehasonlításából korrajzot gondolnak kovácsolhatni, holott 
az egyes kötetek íróit csak az időrendi sor teszi egymás szomszédjaivá. 
Nem tudom, hogy Sz. ki ellen polemizál itt, de megvallom, nem hittem 
volna, hogy még olyan bárgyú észjárás is lehetséges, mint a milyet 
Sz. itt helyre igazít. Azután polemizál azok ellen, kik csak az 
előszót, de nem magát a kötetet olvassák. No, ezeknek száma elég

Philologiai Közlöny. X. 10. .

Digitized by



1002 HEINRICH GUSZTÁV.

impozáns,, de nem hiszem, hogy Sz. ókét megtérítse. Harmadszor 
vádolja a közönséget, hogy régiségeink olvasását s tanulmányozását nem 
kedvelte meg. E vád bizonyára nem méltányos, mert hisz ez még sehol 
Európában nem sikerűit. E régiségek olvasása oly sokféle előismeretet 
és készültséget követel, a milyet a nagy közönségtől sehol a világon nem 
kívánhatni, — de tudtommal nem is kívánják sehol. Negyedszer rósz- 
szalja, hogy a nyelv- és irodalomtörténet művelése nálunk nem halad 
együtt tartva; az irodalomtörténet munkása nem foglalkozik a régi 
irodalommal, melyet mindenestől a nyelvtudósnak enged át, ki viszont 
az újabb irodalommal nem törődik. Ez sok tekintetben indokolt panasz, 
csakhogy a baj nem voltaképen abban van, hogy megosztják a munkát 
maguk közt, hanem inkább abban, hogy mindegyik rosszúl oldja tneg 
a saját feladatát. Főleg áll ez az irodalomtörténet művelőiről, kik ellen 
Sz. ötödik vádja fordúl. Ezek, azt mondja, szabadabb téren mozognak, 
mint a nyelvtudósok (kiknek egy tetemes része «terminológiából fon 
kalitkát maga körűi, melynek keresztül fektetett rúdjain bámulatos gya
korlatokat végez*),— «de mozgásuk szabadságát nagyon korlátozza, 
chablonszerűvé teszi a kritikának korán felöltözött nehéz fegyverzete. 
A tanulmány tárgyává tett kor vagy egyes író művének méltatása nagy
jából, felületesen történik. A kérdés rendesen nem az látszik lenni: mi 
található a kéz alá vett műben vagy korban, mi fejthető ki belőle, minek 
miben rejlik természetes oka, hol emelkednek a fejlődés fokai stb. ? — 
hanem egyedül csak az, hogy a ma helyeseknek tartott elméletek dirib- 
darabjaiból mit hol lehet csalhatatlanságot követelő ítéletképen kimondva 
alkalmazni.* (VIII. 1.). Bizony, irodalomtörténetírásunk állapota nagyon 
siralmas. A főbaj azonban talán pontosabban máskép volna kifejezhető: 
először u. n. irodalomtörténészeinknek nincs semmi philologiai művelt- 
ségök s képzettségük; másodszor túlteng mindenfelé a fecsegő, üres 
resthetizálás, mely azonban az aesthetika legprimitívebb elemeivel sin
csen tisztában, és a lapos életrajzírás, mely Toldy biographiai adatait 
úgynevezett psychologiai lével fölereszti; és harmadszor ijesztő az álta
lános irodalomtörténeti tudatlanság, mely valóban hihetetlen gyümöl
csöket képes érlelni. Irodalomtörténetírásunk ez állapota, melyet külön e 
czélnak szolgáló folyóirat föntart és még fejleszt, jó részben a kritikának 
is bűne, mely e tudományszak termékeit sohasem vette komolyan és 
fölbuijánozni, Bőt tekintélyre vergődni engedte az üres fecsegőket és 
nagyszavú ignoránsokat. Végül Sz. még azt látszik kívánni, hogy közép
iskoláinkban több időt szenteljünk irodalmunk történetének. Azt hiszem, 
nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy irodalmunk történetének tanárai 
jó részben épen azok, kik irodalomtörténeti monográphiáinkat írják s 
kiket az elébb jellemeztünk. Ezeknek adhatunk tárgyunk számára heti 
24 órát, — az eredmény akkor is siralmas és, az igazat megvallva, inkább
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káros, mint hasznos lesz. De ez a tanárképzésre is tartozik, melyet e 
helyen nem tárgyalhatok; elég legyen hangsúlyoznom, hogy e téren is 
ép a magyar irodalom története az, mely legtöbb indokolt panaszra 
szolgáltat okot.

Ismételve ajánlom e kitűnő vállalatnak ez értékes ötödik kötetét 
is olvasóinknak, főleg a magyar irodalomtörténet tanárainak figyelmébe.

1886. szept. 30. H ein b ich  G usztáv.

Görög költők. Szemelvények magyar fordításban. Az írókat s müveiket 
ismertető bevezetésekkel írta (fordította?) dr. Radó Antal. Budapest, 
188Í». Athenaeum. 292 1. Ára 1 frt 80 kr.

A ,Latin költők* után a ,Görög költők’ is csakhamar napvilágot 
láttak Dr. Radó Antal fordításában. Amazt ismertetvén e folyóiratban, 
«nnek az ismertetését is tisztemnek kell tekintenem.

Az írókat és műveiket ismertető bevezetések a czímlapon is ki 
-vannak emelve, sót úgy látszik, oly nagy befolyással voltak az egész 
könyv qualificatiójára, hogy a fordítót e könyvre nézve is írónak keresz
telték el. Lássuk tehát először e bevezetéseket. Nem mondhatok egyebet 
mint a mit a Latin költők bevezetéseiről mondtam ; ezek is részint taxi
z n i  vázlatok, részint fogyatékosak szakszerűség dolgában. A görög 
költői irodalom átnézete 4-8 sorra terjed, mely nem lehet más, mint 
száraz nomenclatura, mikor 20 írót felsorol! Kinek való az ilyen átnézet? 
Radó maga előszava elején azt mondja, hogy anthologiája tervének 
megállapításánál abból indult ki, hogy azt leginkább a tanuló ifjúság 
fogja használni; de már a VII. lapon bevallja, hogy könyvét a művelt 
nagy közönség kezében szeretné látni. Vájjon melyik fog jobban okulni 
az ilyen átnézetböl ? Annak a mintaszerű görög irodalomnak természetes 
fejlődése sehol egy szóval sincs jellemezve, mert később csak az egyes 
írókról és műveikről van szó. Pedig ugyancsak az Athenaeum kiadásában 
magyarúl is megjelent már egy pár éve a Jebb-féle dörög irodalom törté
nete, melyből legalább a műfajok fejlődésére vonatkozó eredményeket 
méltathatta volna figyelmére Radó. De ő csak antholoyiát írt, felelheti, 
csak az írókat és müveiket ismerteti, nem a görög irodalom történetét.

Jól van, lássuk tehát ezeket az ismertetéseket, de ha nagy közönség 
vagyunk, melynek kezében Radó e könyvet látni szeretné, akkor mond
junk le arról, hogy a görög neveket és szavakat helyesírásuk után ítélve 
meg tudjuk külömböztetni a latinoktól, mert a latin és görög nevek 
helyesírásában Radó nem ismer más elvet, mint a réletlenséyét. Mert ha a 
szorosan vett helyesírásra nem ügyelve legalább az usiist követné, akkor 
nem szólanék. De aki egymás mellet (egy sorban is) ír Kallinos t  és 
Tyrtaeus-1, Here i és Phoebost, megint Callinos-1 és Tyrtaeos-t, Aeacon-1, 
Aeiid-t és Kurykleidt, Kalkhas-1 és Achillest stb. stb., az azt mutatja, hogy
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neki mindegy akár így, akár úgy. Magák a bevezetések sok olyanról 
beszélnek, a mi elmaradhatott volna, és sok olyanról nem s zólanak, a 
minek az elhagyása hiba. Legalább is 8zószaporítás, mikor azt mondja 
(a 24. lapon), hogy az llias cselek vényének fény- és árny oldalait akaija 
vizsgálni, mert rossz módszer egy-egy remekműnél minden egyes arcz- 
pörsenést, apró májfoltocskát (!) stb. bekendőzni (de milyen hosszadal- 
m&8an mondja ezt 1) s mégis odább azt mondja el, a mit némelyek hoz
nak fel a cselekvény hibájaként (25.1.), a 26. lapon pedig már azt hiszi, 
hogy «az illető műbírák túlzott fontosságot tulajdonítanak ez állítólagos 
fogyatkozásnak**. Mire yaló volt akkor az az előleges enunciatio ? -For
tunám Priami cantabo, et nobile bellum.* Hát az minő Ítélet, midőn az 
llias szerkezetét vizsgálva sokalja Achilleusnak a bar ez tói való távollétét 
8 így folytatja: «És ebből a szempontból aztán nem volt egészen helytelen 
az angol Grote ama felfogása.. stb., nem mintha e nézetet mi is elfogad- 
nók, hanem annyit okvetetlen el kell ismernünk, hogy szerkezeti tekintet
ben a Grote «eredeti eposz*-a épen a föntebb említetteknél fogva jobb 
volna.* Az Odysseiáról szólva merész állítást koczkáztat (vagy reprodu
kál) : «Dekevésbbé alkalmas az Odyssea cselekvénye eposi compositióra 
már azért is, mert hiányzik belőle a kellő egység. • S mivel okolja meg 
e nézetet? avval, hogy az Odysseiában egyik kaland olyan mint a másik. 
Ezt bajosan lehet okadatoláanak tekinteni. Hogy mily költői érzékkel 
foglalkozik Radó Homerossal, mennyire bele éli magát, mutatja e pás- 
sus:* Lehetne (Odysseus) tündér/ejedelem (hol?), lehetne pheák király, 
ura a szép Nausioaának: de nem, lelke folyton előre Űzi — az «Ithakai* 
füstöt takarja lá tn i...» Vájjon honnan idézi Radó ezt az •Ithakai füstöt /» 
Talán csak nem Homerosból, hisz az egy kicsit máskép mondja. Előadá
sának a könnyelműség színét adják az ilyen passusok: «A tudós világ 
olyan behatóan foglalkozott az llias és Odyssea szerzőjével, hogy nem 
csoda, hamar kifogytak az új mondani valókból és itt-ott mindenféle 
merész hypothesisekkel állottak elő, melyeket szőrszálhasogató módon 
iparkodtak bizonyítgatni. E hypothesisek közöl magasan emelkedik ki 
a rendkívül nagy érdemű német Wolf amaz állítása stb.» Tovább : «Az 
ilyen dolgokban egy lat költői érzék többet ér egy mázsa tudomány
nál.* Aztán: «Az (a laicus) élvezze a két remekművet, nem törődve 
azzal: hogy van az, hogy az Odysseában az emberek igenis esznek 
halat, az lliasban pedig nem?* Ez nem komoly előadás.

Felesleges volt a tragikusok minden darabjának elmondani a 
meséjét: ez a száraz krónika senkit se érdekelhet. Hát még mikor négy 
lapon Euripidesnek mind a 19 színművét elmeséli!

Nézzük a fordításokat. Az lliasból meg az Odysseiából összesen 
49 lapra terjedő mutatvány van közölve, nem számítva a 30 lapra terje
dő hőmérőéi bevezetést. Homeros minden esetre megérdemli, hogy egy
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Anthologia is ilyen bőven foglalkozzék vele, de ily könnyelműleg össze* 
ütött, élvezhetetlen fordítást csakugyan nem érdemelt. Tizennégy szó* 
tagos rhythmusos sorokban fordítja rím nélkül, mire — mint jegyzetben 
védekezik — akárhány magyar elbeszélő költeményben van példa. «A 
páros rím ugyanis — folytatja — strófás szerkezetűvé változtatná az 
eposzt, 8 minthogy az eredeti nem az, e módosítás fölötte veszélyeztetné 
a fordítás hűségét.* Azt tehát nem tudja Radó, hogy a magyar rhythmus 
rím nélkül is strófás szerkezetű, azaz két-két sor együtt többé-kevésbé 
befejezett gondolatot fejez ki.

Ő a rímet elejti s nem gondolja meg, hogy a magyar rhythmust 
is meghamisítja, mert azt gondolja, hogy rím nélkül nem kell ügyelnie 
a sorok gondolati befejezettségére s ott szaggatja meg a sorokat, a hol 
neki tetszik. "Vagy elég a caesura, hogy magyar rhytlimussá tegye az 
ily sorokat:

•Jöjj be fiam 8 fal mögé álj ! Mentsd meg a trószokat 
S asszonyikat! Dicsőségét ne hozz Achillesre!
Ne veszítsd el, ne veszítsd el drága életedet!
S szánj engem, ki szerencsétlen egész életére 
S nyomorult! Oh Zeus apánk aggkorom határán 
Szörnyű búval veszt el engem! Mit kell majd megérnem!*

Vagy az ilyeneket:
• Feljajdult az aggastyán és fejét kezdte verni 
Égnek emelt kezeivel; kiabálva nyögve 
Riniánkodott magzatának. Ez meg a kapunál 
MegáUott és egyre vágyott Acliillessel víni.»

A hol numerus sincs, hogy lenne ott rhythmn*! De Radó azért 
fordította így Homerost, mert <nem akarta veszélyeztetni a fordítás 
hűségét.* Hát akkor miért nem fordította prózában ? Egy Homerosnak 
naív világát híven s beható értelemmel visszatükröztető prózai fordítás 
semmivel sem lett volna kisebb ambitió, mint e szaggatott sorú állítólag 
magyar rhythmus, melyben én bizony valódi homerosi hűséget nem 
tudok felfedezni. Ugyanígy van fordítva Hesiodos is. Kallinos harczi 
riadójában már nem törődött Radó a hűséggel s egy magában véve él
vezhető költeményt nyújt, de a ki ismeri az eredetit, az egyrészt több 
sort lát a fordításban, a mely az eredetiben nincs meg, másrészt az 
eredetinek nem egy kifejezése elvész, gondolata megcsonkúl. Hogyne 
mikor az eredetinek 11 distichonát (a 3-iknak első sorát kiegészíti) 10 
strófában adja vissza! Ugyanezt lehet mondani Tyrtaios csatadaláról 
is, mert az sem fordítás, hanem egy tyrtaiosi motívum modern variatiója. 
Egyúttal azonban szívesen elismerem, hogy Kallinos és Tyrtaios 
fordítása költői és élvezhető s így többet ér, mint a Homeros-fordítás. 
Hűség tekintetében is jobban sikerült Sapphó két darabja, bár itt is 
akad oly sor, mely nincs meg az eredetiben («Ajkadnak mámoros lehét
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ki érzi»). Az anakreoni dalok közül egy pár igen csinos, de oly fordítás 
ntán, mint a P. Thewrewk Emilé, rímes Anakreon-fordítástól is több 
műgondot kívánunk, így különösen az V. és VI. mutatványban. Vagy 
rhythmus ez:

«Repkény virít | a főmön —
A világgal | mit törődöm ?■

De nincs terünk, hogy minden iró fordításáról külön megemlékez
zünk. De meg kell említenem a fordító abbeli szerencsétlenségét, hogy 
Sophoklest Csiky után, Aristophanest Arany után fordítván újra, elődjei
nek messze mögötte maradt, kivált Aranynak. Hiszen nem csoda, hogy 
Aranyt nem érte utói, azt hiszem, nem is szükséges állításomat szembe
tett mutatványokkal igazolnom; de be kellet volna látnia Badónak, hogy 
egy kis formai eltérés (inkább pongyolaság) nem ad az ő Aristophanes- 
fordításának létjogot s el kellett volna hagynia Aristophanest, utalva a 
közönséget Arany fordítására, kétszeres kár lévén, ha valaki a Radó s 
nem az Arany fordításában olvassa el Aristophanes Plutosát. Radó 
fordítása oly paraphrasisnak tűnik fel az Aranyé mellett, melyet Arany
ból is meglehetett csinálni szándékos eltérésekkel a külömbség kedvéért. 
Ha pl. Arany ezt mondja:

«Bár az, ha kérdjük, azt se mondja; mukk /»

Radó nem mondhat mást, mint:
•Én kérdem, kérdem — azt se mondja: m ff!»

Még egyet! Simonides thermopylaei epigrammáját sokan fordí
tották nálunk Kazinczy óta, de senki se fordította oly gyengén és szín
telenül, mint Radó fordítja:

•Vidd e hírt, vándor, ha elérsz a spártaiakhoz :
Törvényét követők s most ime itt pihenünk.*

Kívánom, hogy az a költői tehetség, mely Radóban kétség kívül 
megvan, jövőre több műgonddal, szakértelemmel és lelkiismeretességgel 
párosuljon legalább klassikus dolgok fordításában, mert ezek ellenőrzése 
feladata a philologusoknak.

D r. Cseng ebi J á no s .

Erdélyi János, Pályák és Pálmák. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest.
Franklin-Társulat. 188(5. Ára 3 frt. VIII. és 503 L

E könyvet valódi nyereségnek tartjuk irodalmunkra. Nem azért, 
mintha azokon az írókon, a kikkel Erdélyi foglalkozik, napjainkig sem 
tudnánk eligazodni; mintha vita volna például a Petőfi, Arany vagy 
Madách művészetének igazi nagy jelentőségéről. Nem is azért tartjuk
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valódi nyereségnek, mintha Erdélyi aeathetikai elveit mind helyesein ók 
s azt hinnók, hogy e könyv az eddigieknél sokkal jobb, logikaibb, vilá
gosabb s könnyebben alkalmazható elveket és nézeteket fog meghonosí
tani vizsgálódásainkban. Mi fontosnak találjuk Erdélyi könyvében azt, 
hogy mintegy kulcsot ad kezünkbe, melylyel a kritikai vizsgálódások 
mai állapotát megmagyarázhatjuk, a magyar irodalomtörténet néhány 
főképviselőjének rendkívüli hatását könnyebben megérthetjük s vissza 
tudunk tekinteni a magyar szellem fejlődésének egy század negyedén, 
mely alatt a legkiválóbb magyar költők adtak irányt s jelöltek vitat.

Mindenütt egy erős logikai fő gondolatait olvassuk, egy sokat 
tapasztalt író véleményét halljuk, a kit nem tud valami elragadó örömre 
indítani, költészetünknek első rangú remeke sem, de jobbára igyekszik 
méltányolni minden oly művet, mely felfogásának szinte túlságos szigor
ral alkotott keretébe bele illik. Lehetetlen azért elnyomni sajnálatunkat, 
hogy e könyv ily sokáig késett. Ha ez előtt legalább húsz évvel lát 
napvilágot, mikor már az egyes czikkek szétszórva majdnem feledékeny- 
ségbe merültek, bizonnyára éppen abból a szempontból lett volna legne
vezetesebb, a mely ma már kevésbbé fontos. Akkor nagyban hozzájárul
hat vala kritikai és aesthetikai véleményeink tisztázásához, egy hosszan 
tartó lökést adhat vala a nép-nemzeti irány győzelmének s emelheti 
diadalát. Mindezt, úgy hisszük, most is teljesíti, bár szerényebb 
mértékben.

De másfélül költészetünk legújabb irányával szemben ez óvó, intő, 
magyarázó, mindig a szellem haladásának folytonosságát hirdető, egye
temes költői érdeket, művészi igazságot sürgető vizsgálódásokat épen 
olyan örömmel fogadhatjuk most, mint ez előtt huszonöt évvel fogadták 
volna. Nagy szüksége van a legújabb magyar költészetnek arra, hogy 
frissítő erőt merítsen magának azokból az elemekből, a melyeket Erdélyi 
oly meggyőző okokkal ajánl s a melyek közűi a legfőbbek: a beható 
tanulmány, a megszilárdult élettapasztalat, a lélek állapotának, működé
sének erős megfigyelése s mind annak a művészetbe olvasztása, a mit a 
korszellem magával hoz. Erdélyi nemcsak bírálta költőinket, de tanította 
is. Senki sem tartotta kevesebbre nálunk annak a költő-seregnek műkö
dését, mely bizonyos modorosságot alapított meg irodalmunkban az 
ötvenes években, a nélkül, hogy némi mértékben is törekedett volna az 
eredetiségre ; senki sem volt hívebb harozosa egy megállapított rendszer
nek 8 mégis megőrzője eredetiségének; senki sem alakalmazta nálunk 
a mű bölcsészet újabb elveit annyi kitartással, szinte rideg felfogással, * 
mint Erdélyi.

Valóban Erdélyi önzetlenül küzdött az Ítészét jogaiért és a Hegel 
bölcseleti elveinek alapján oly egyetemes szempontokra helyezkedett, 
honnan a lélektani jelenségeknek művészeti igazságokká való benső
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átalakulását legjobban felfoghatóknak 8 megmagyarázhatóknak hitte, 
mind azért, hogy a fejlődés folytonosságát hirdesse Toldyval szemben, 
mind azért, hogy az újabb, a nép-nemzeti irány gyökérszálait kutassa, 
a melyeknek izmosodását elősegíteni tartotta egyik legfőbb czéljának. 
Sokkal inkább hódolt az általános elveknek, sem hogy a részletek analy- 
zálásában elég erős lehetett volna. Mindig erősb volt benne a bölcsész, 
mint a kritikus. Inkább az eszmék, a gondolatok szabatosságát vizsgálta, 
mint a conceptio vagy az előadás törvényeit. Inkább az egyetemes költői 
érdek igazságát magyarázta, mint a hatás különös eszközeit kutatta. 
Inkább ama viszonyt igyekezett földeríteni, a melyben vizsgálódásainak 
tárgya az irodalom általános fejlődésével volt s inkább a mű és művész 
közti szoros kapcsot iparkodott megállapítani, mint az egyes műveket 
behatóbban fejtegetni, vagy a szenvedély rajzainak lélektani jelenségeit 
érthetőkké tenni. A benső alakítás és külső forma, a rhythmus és nyelv 
törvényeit csak a Vörösmarty és Arany költészetében méltatta behatóbb 
figyelmére, a drámai jellem magyarázatát csak a Madách híres művében 
kísérletté meg: de mint egyetemes gondolkozó sokkal világosabban 
tudta az irodalmi fejlődés pházisait rajzolni, a classikai és nép-nemzeti 
irány kölcsönös viszonyának alapját kutatni, mint a speczialis nemzeti 
szellem nagy vívmányait úgy nyomozni, hogy egy világos képet állított 
volna elénk. Hatását más téren kívánta érvényesíteni.

Úgy látszik, ö volt az első, a ki határozottan ki merte nálunk 
mondani, hogy az irodalmi reform mindig megelőzi a politikait, sőt 
•az eltévedt, vagy minden bizonnyal tévedező politikát is az fogja kive 
zetni az egyenesb útra, biztosabb pályára*. Az idők szellemének könyvé
ben nemcsak olvasott de jósolt is belőle. A költészet elsőségét a műve
lődé** történetében ő fejtegette nálunk először igazi bölcsészeti alapos
sággal s ő utasította a tartalmatlan üres képzeletet a tudományokhoz, 
mint éltető forráshoz. Nemcsak «szép szókat vagy csábos képeket* kere
sett a költészetben, hanem • eszméket és örök időkre elgondolt igazságo
kat is.* Egész lélekkel rajta volt, hogy visszanyerje a költészet régi 
méltóságát s örömest beszélt az egykori német fejedelemről, a ki, mikor 
festője műtermében létrán állva dolgozott, parancsolá kamarásának: 
fogja meg a létrát, hogy el ne dőljön alatta. A kamarás vonakodott 
fejedelme parancsát teljesíteni, mert lealacsonyítást látott benne. • Ej m it! 
válaszolt a fejedelem, én kamarást mindennap teszek, de művészt nem 
tehetek* s maga fogta meg a létrát.

Műbölcsészeti vizsgálódásainak mintegy kulcsát adja kezünkbe a 
következő szavakkal: «a költő sem egyes elvekkel, sem az emberi gondo
latok menetével nem foglalkozik, hanem magával az egész emberrel, 
úgy a mint van, akaratának s érzésinek legtitkosb magyarázásával a 
nélkül, hogy jobbá tenni igyekeznék, mint a morál, vagy okosabbá, mint
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a  philosophia, vagy elvbaráttá, mint a politika. >v) Innen a magyar szellem 
helyét kutatja az általános szellem-világban r úgy találja, hogy mély 
sűlyedésünkből a Vörösmarty költészete emelt oda, a honnan bátran 
törhetünk előre.

Erdélyi átvezet bennünket a Vörösmarty költői geniusa fejlődésé
nek egész történetén s mindenütt látja és láttatja a roppant külömbsé- 
get, a melyet Vörösmarty pályája jelöl költészetünkben. Itt még nem 
erőlteti Erdélyi a gondolatokat s ezekhez a nyelvet, mint a későbbiekben. 
Történeti és philosophiai szemlélődéseit egymásba vegyíti s egyiket a 
másik megvilágítására használja, nem azért, hogy a költői, társadalmi 
és politikai eszmék tüzetes fejtegetését adja, hanem, hogy az ember, a 
költő fejlődését megértse, bár a reá ható viszonyok és tanulmányok 
kimagyarázását kevésbé tartja czéljának. Megkísérli a Vörösmarty epi
kai költeményeinek beható fejtegetését s már 1845-ben ki meri mondani, 
hogy a Vörösmarty epikai költeményei közűi csupán a Két szomszédvár 
számítható sikerült műnek. A compositio és jellemek hiányait egyfelül, 
a nyelv festőiségét, báját és zengzetességét másfelül oly tiszta felfogás
sal magyarázza ki, a milyet Kölcsey óta nem olvasott a magyar irodalom 
tanulmányozója egész Keményig és Gyulaiig. Lehet, sőt valószínű, hogy 
legelső rangú kritikusaink is átvettek egyet-mást eszméiből, bár saját 
egyéni godolkozásukhoz s felfogásukhoz alakították. A mit pedig Erdélyi 
az eposz korszerűségéről, e sokat vitatott kérdésről ír, máig sincs sehol 
kifejtve oly világosan, annyi alapos, meggyőző okokkal, mint nála. 
Egyáltalán nem tér ki egyetlen, az irodalomban akkor időben fölmerült 
kérdés elől, sőt az a baj, hogy nem egyszer csak nagyon mellékesen 
rokon eszmék vagy nézetek fejtegetését is tárgyalásába szövi, mi által 
előadása nem egyszer terjengőssé válik s ellapúl. Ügy tetszik nekünk, 
hogy az Erdélyi vizsgálódásainak eredménye általában véve jól megegyez 
avval, a mit az azóta történt magyarázatok, bírálatok, elmélkedések 
csak megerősítettek, újabb okokkal támogattak; de a felfogás eredetisé
gének dicsősége sok tekintetben Erdélyit illeti. Mindenesetre az első 
igazi bírálója Vörösmartynak s essayje,bár a Gyulai nagy tanulmányához 
nem hasonlíthatjuk is, a legfigyelemreméltóbb bírálatok közé tartozik 
irodalmunkban. Sajátságos azonban s még az ő szempontjából is alig 
érthető, hogy a Vörösmarty lyrai művei közűi épen azokat tudja kevésbé 
méltányolni, a melyeket az újabb vizsgálódások legsikerültebbeknek 
tartanak. Így, hogy csak néhányat említsünk meg, a Liszt Ferencihez, 
Szózat és Fiit szobor czíműekről azt hiszi, hogy bennük a szónoki elem 
annyira uralkodó, hogy erőt vesz a költőin, mire Vörösmarty máskor 
is nagyon hajlandó. Ez igaz, de e tétel bebizonyítására könnyen talál

n i  L. a mű 155. lapját.
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hatott volna az említetteknél sokkal gyöngébb műveket. S a mi az 
aesthetikai becset illeti, nem egy példa van rá, hogy az irodalomtörté
neti fontosság, ha nem is áll felül az aesthetikai értéken, de gyakran 
egyrangú vele, mikor is a bírálatnál ennek a szempontnak bizonyára 
főszerepet kell játszani. Kölcsey Hymnuta, Vörösmarty Szózata, Petőfi 
Talpra magyarja, Tompa Gólyája stb. ezek közé tartoznak. Erdélyi az ő 
általános szempontjából kiindúlva: nem méltatta kellőleg a Szózat 
rendkívüli irodalomtörténeti fontosságát s különben is szeretett a 
közvéleménynyel ellenkező álláspontra helyezkedni ott is, hol külön
véleményét már sem a költők gyakorlata, sem a műbölcsészet szabályai 
nem támogatták. De mind e mellett, talán nem csalódunk, ha azt 
állítjuk, hogy Erdélyinek a mostani kötetben megjelent tanulmányai 
között legértékesb a Vörösmartyról szóló.

Legközelebb áll ehhez a Kisfaludy Károlyról írt tanulmány. Erről 
is elmondhatjuk, hogy Kölcsey után az első igazi bírálat Kisfaludyról. 
a melyet máig még kevésbé haladt meg a kritikai vizsgálódás, mint a 
Vörösmartyról szólót. Kisfaludyban megemlékezik a dal-, költői elbe
szélés-, meg a drámaköltőről s különösen érdekesen vizsgálja színmű
veit mind irodalomtörténeti, mind aesthetikai szempontból. Vizsgáló
dása eredményét az újabb kritikusok egyhangú véleménye igazolta, s a 
felfogás eredetiségének dicsősége itt is Erdélyit illeti. Hogy híres elégiái
ról meg sem emlékezik, holott más, kevésbbé értékes műveivel hosszasab
ban foglalkozik: alig tudjuk érteni. Úgy látszik, az új elem beleolvasztása 
költészetünkbe s a romanticismus hatása annyira betöltötte egész körét, 
hogy épen csak azokról a művekről tudott igazi előszeretettel írni, a 
melyekben a szellemi fejlődés folytonosságát, az eszmék változását 
szemlélhette. Innen van, hogy sokszor egyéb tanulmányaiban is mellőzi 
a legsikerültebb műveket, ha felfogásához nem nyújtanak használható 
adatokat.

Nincs terünk, hogy Erdélyinek valamennyi itt megjelent tanulmá
nyáról elmondjuk nézeteinket. A mit Czuczorról, Mikesről és Tompáról 
ír, nem annyira beható vizsgálat, hosszasabb elmélkedés eredménye, mint 
inkább rövid méltánylata a nevezett íróknak s körvonalozása működé
süknek. Abban a korban, mikor mint egyes ozikkek napvilágot láttak: 
jóformán csak Erdélyi merte önálló nézeteit leplezetlenül feltárni íróink
ról, a kiknek irányát legalább néhány szóval eléggé jól jellemezte. 
Berzsenyiről szóló tanulmánya már nagyobb méltánylatra tarthatna 
számot, de kiindulási pontja épen ebben nagyon elhibázott. Ő Berzsenyi
ben csak a Horácz utánzóját látja s nem veszi észre, hogy mennyi 
nemzeti elemet olvasztott Berzsenyi a classikai formákba s mily bámu
latosan belevegyítette saját költői egyéniségét abba, mit a római classi- 
kusoktól kölcsönzött.
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Petőfiben inkább az embert, mint a költőt igyekszik magyarázni. 

Fiatalságában keresi ama hibákat, melyeket a híres költő néhány kriti
kusa annyiszor szemére hányt. Azonban, bár lélektani szempontja ellen 
nem tehetünk kifogást: magyarázatával épen nem lehetünk megelégedve. 
Bizonyára nagyon kevés ifjúnak van annyi mentsége néhány apró téve
dése kimagyarázására, mint Petőfinek. Ez örökösen izgalmas természetet 
a melyben egész a rajongásig kifejlődött jó vagy helytelen meggyőződé
seinek cultu8za, bajosabb is volt még akkor megérteni, mint most, mikor 
már harmincz-harminczöt év irodalma hordta működéséhez s pályájához 
az adatokat. Erdélyi, bár bizonyos pontig jól kiemeli, mit tett Petőfi a 
magyar költészetben : működésének egyetlen pontját sem tudja annyira 
megvilágítani, a honnan nagysága tisztán látszanék. Hogy teremtette 
meg Petőfi a magyar dalt, vagy a genreképet: minderről mélyen hallgat 
Erdélyi. Mindössze «alakulóban levő szellemnek* ismeri, a ki «nem 
bírta magát a szép formákba önteni*. Nem akarja, hogy Petőfit Goethéhez 
vagy Bérangerhoz hasonlítsák, pedig bizonyos tekintetben épen abból a 
szempontból tartjuk manapság Petőfit nagynak, mint a milyenből 
Goethét és Bérangert. Nem szándékunk Erdélyi felfogásának tévedéseit 
sorra czáfolni. Az irodalom mélyebb tanulmányozója ki tudja választani 
ebből a bírálatból is azt a részt, a mi a mostani állásponttal megegyez, 
a mi pedig merőben ellenkezik, épenséggel nem rontja le az újabb kriti
kusok egyhangú véleményét s könnyen ellenőrizhető.

Az Arany Jánosról szóló bírálat hibáinak némelyikére maga a 
nagy költő megfelelt a kötethez ragasztott függelékben közrebocsátott 
levelében. Sajátságos, hogy Erdélyi Arany Jánost is mint lyrikust méltá
nyolja s még balladáiban, e művészi remekekben is inkább a külső 
formával foglalkozik, mint a bensővel, a melyben Arany épen oly nagy 
s ép úgy megérdemli a mélyebb tanulmányt, mint akár a költői formák
ban, akár a nyelvben. Hogy Arany a grammatikát itt-ott elhanyagolja, 
mint Erdélyi vélte — nem szorúl czáfolatra. Azonban minden hibái 
mellett is bátran merjük utasítani a magyar irodalom ismerőjét e bírálat
hoz, mert van néhány részlete olyan, a melyben máig sem eléggé megvi
tatott kérdésről elmélkedik Erdélyi. A leírások és poétái festések, a képek 
és hasonlatok közti külömbséget nem ismerjük világosabban földerítve, 
mint itt.

Még csupán a Madách hires művéről kell néhány szóval megemlé
keznünk. Ez a fejtegetés legkevésbbé méltó Erdélyi szelleméhez. Még 
saját szempontjából sincs egészen tisztában a mű alapeszméjével s oly 
kevéssé érti a tragikai hős jellemét, mint az egész mű conceptioját. 
Ügy látszik, hogy a dramaturgiában legkevesebb jártassága volt. Téve
dései közűi csak az alaptévedést jegyezzük fel: «Mit Ádám látott és 
átszenvedett — irja Erdélyi — nem az emberiség együttes sorsa, concrét
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története, melyben váltakozik rossz és jó, a fájdalom és öröm : lianem 
pusztán az a része sorsának, mely nem ismeri a derűt, hanem csak a 
borút, olyan asztal, melyre sohasem tálaltatik fehér, hanem csak fekete 
leves. > Miből aztán arra a meggyőződésre jut, hogy Az ember tragédiája 
elhibázott czím e helyett: Az ördög comédiája. Igaz, hogy Ádám küzdel
mét szívesen, részvevőn kíséri Lnczifer 8 veszi is hasznát segítségének 
Ádám: de ha egyéniségének az egyetemes ellen elbizakodó, önző akarata 
feun nem tartaná az elébe tóluló ezernyi akadály közt, bizonyára soha
sem lenne alakja igazán oly tragikai, mint a milyen állósággal. Erdélyit 
valószínűleg az eszkimó jelenete ejté tévedésbe, a hol Luczifer csakugyan 
hatalmat vesz Ádámon s így a mű hatásának ez utolsó rés^e megrontotta 
a kritikus egész felfogását. Általában minél mélyebben hatolt Erdélyi a 
német philosophia buvárlatába, minél általánosabb s egyetemesb szem
pontokra helyezkedett: annál inkább erőszakolta a műbölcsészet elveit 
oly helyeken is, hol az alkalmazásban maga is kudarczot vallott. A ki e 
tanulmányokat egyfolytában olvassa: lehetetlen észre nem venni, hogy 
Erdélyi fiatalkori bírálataiban aránylag több az eredeti eszme, mélyebb, 
igazibb s több oldalú a felfogás, mint a későbbiekben. Amazokban elő
adása is könnyebb, folyékonyabb, magyarosabb. Emezekben sok helyt 
oly nehézkes, szinte érthetetlen, annyira erőszakolja a nyelvet gondola
tához, válogatja szavait, különczködik s mintegy kerűlve-kerüli az elbe
szélés vagy értekezés világos etiljét, hogy épen e miatt nem merjük hinni, 
hogy a tartalom érdeke megtegye a valódi hatást, melyet különben e 
könyvtől joggal várhatnánk.

E nehézkes előadást nem épen jól választott új szavai, (tTAep ; 
niveau, mondacsa : adoma, vadőr: barbár, hivencz: követő, rog: Schuld, 
áholgó: áhítozó) vagy szokatlan szóképzései f möglei: háttér, nedth/: humor. 
készantag: készakarva, fogatút: foganatosít, nyom ad ék: nyom, szokrcingos: 
szokásos, látanri: optikai, szakul ás: küzdelem? mérsiilet: temperamentum) 
még kevésbbé teszik könnyen élvezhetővé. A gondolatok súlyára, mély
ségére való túlságos törekvés nem egy helyen teszi próbára az olyan 
olvasó türelmét, a ki megszokta az angol vagy franczia, vagy akár csak 
az újabb magyar értekező próza világos átlátszóságát, könnyen behizelgő, 
pompás etiljét. De a ki költőink eszmevilágával, irodalmunk fejlődésével 
behatóbban kiván megismerkedni, a ki tanulmányozni akarja egy igazi 
magyar műbölcsésznek ha nem mindig elfogadható, de mindig mélyebb 
gondolkodásra ösztönző vizsgálódásait: az bizonyára, ha nem szívesen, 
de mégis eltűri a külső alak hibáit a tartalom érdeke és fontossága 
mellett.

V á c z y  János.
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TKhbothhül euocTí Ha saiia^fc a y CjiaBHirb. JI. KojiMa^eBCKaro. — 
KasaHb, 1882. (Az állatepos a nyugaton és a szlávoknál. írta Kol -
macsevszki. Kazan, 1882.)

Nincs a középkornak az a tárgya, mondja Uh. Potvin, mely annyi 
költőt foglalkoztatott, annyi kutatást és magyarázatot vont volna maga 
után, s melyet annyi nyelven méltattak volna kiadásra, mint az 
állatepos. :)

Potvin e nyilatkozatot húsz év előtt tette, és ezen idő óta az állat
epos irodalma akkori terjedelmének legalább egy harmadrészével szapo
rodott. Megkezdődött az embarras des richesses ; s ma már az is hasz
nos munkát végez, ki annyi tudós művén átmenve, az állatepos kérdésé
nek jelenlegi állását föltűntető eredményeket összegezi. Milyen érdekes
nek kell lennie e téren az önállóságot mutató és új látókört nyitó 
munkának!

Az állatepost először J. Grimm tette tüzetes kutatása tárgyává 
*Reinhart Fuckx* (Berlin, 1834.) czímű művében. Úgyszólvaő teremtette 
az állatepos kérdését.

Az állatepos forrása, J. Grimm véleménye szerint, a népnek költői 
világnézete. A nép ugyanis az állatokban ezer oly tulajdonságot és vonást 
fedez föl, melyek hasonlók az emberiekhez. Ez a körülmény azt eredmé
nyezte, hogy az első emberek és az állatvilág között igen benső viszony 
fejlődött ki. Elterjedt az a hiedelem, hogy az emberek állatokká változ
hatnak és viszont; hogy a lélek a beállt halál után vándorútra kél. Elterjedt 
az a meggyőződés, hogy az állatok jóstehetséggel megáldott lények, 
melyek bűvös erők felett rendelkeznek ; hogy képesek előre látni az 
emberek sorsát, hogy emberi nyelveken szólhatnak és saját rejtélyes 
nyelvök van. Ezek miatt az első emberek több tért engedtek az állatok
nak, bevezették azokat az önálló cselekvés körébe. — Ily nézetek mellett 
«állatmondák*.nak kelle kéletkezniök, melyek beláthatatlanúl régi száj- 
beli hagyományban gyökereztek, az idő folyamán külön váltak; e külöm- 
böző idő- és helykörülmények hatása alatt aztán variansok képződtek► 
Az egész Reinhartról szóló «monda-cyklus> eszerint népies •elbeszélé
seken* alapszik, melyek a germán törzsek ölén őriztettek meg és fejlőd
tek tovább, s így lőnek később tisztán német állatmondává. Ez a német 
állatmonda Németalföldön, északi Francziaországban és nyugati Német
országban fejlődőtt ki és nem lépte át e szűk terület határait; nem jutott el

*) L. Kolmacsevszki előszavát, III. 1.
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Dél-Francziaországba és Olaszhonba, nem a keltákhoz, nem Angolország
ba és Skandináviába, sem a szláv földre. Hogy csakugyan német termék 
az állatmonda, azt ékesszólón bizonyítja az állatok közti komaság. a 
rókának és a farkasnak hősökül való szereplése és engesztelhetetlen 
ellenségeskedése, a királyi hatalomnak á medvére való ruháztatása. Mind
ezek mellett fontos bizonyíték a német eredet mellet még az állatepos 
hőseinek elnevezése: Beinhart és Isengrimus. Maga a Reinhart név 
elegendő bizonyíték arra, hogy a frankok között már el volt terjedve a 
IV-VI. században az állatmonda, tehát oly időben, midőn a gall nyelv 
már nem gyakorolhatott befolyást a német dialectosokra. Egyéb népek 
meséinek általános hasonlósága a német állatepos egyes motívumaival 
megmagyarázható az árja törzsek ősrokonsága, a hagyomány és *a 
mondák eredeti elemeinek fluctuatiója* alapján. Kölcsönzésről csak 
ritkán, kivételes esetben lehet szó. A • német* állatepos független a 
keleti gyűjtemények befolyásától, mert ezekben a mesék elbeszélő 
keretbe vannak foglalva, minek, befolyásoltatás esetén, nyoma lenne a 
«német* állateposban. A német eredet mellett néphitbeli és mythikus 
vonások is szólnak, mely utóbbiak egyszersmind az «állatmondák» nagy 
régiségének is bizonyítékai. A görögök és rómaiak meséi csak nyomorú 
forgácsai az eredeti «állatmondák*-nak. A görög és német mesék egye
zésének igen ritka eseteiben a Byzantium útján való kölcsönzés szolgál
hat magyarázatul, melyet a gótok, longobardok és frankok közvetítettek. 
De ez a kölcsönzés nagyon kétséges, és ha lehetőségét meg is engedjük, 
abból még nem következik, hogy valósággal meg is történt.x)

Ezzel ki lennének merítve J. Grimm alapnézetei az állatepos 
eredetéről, elterjedéséről és egyéb mesékhez való viszonyáról.

I. Grimm hypothesise, melyet Kolmacsevszki mytholoffiainak vagy 
indo</érniannak hajlandó elnevezni, oly őszinte lelkesedés gyümölcse, 
és oly ékesszólóan hirdeti az ő tudományát és éleselméjűségét, hogy 
kezdetben önkénytelenül is megvesztegetteték, tőle mindenki. Meiszner 
igen szépen nevezte Grimm művét a magasabb fokban érdekes philolo
giai regénynek és a befejezetlen Renart-regény egy szellemes branche- 
ának. *) Grimm hypothesisét nemcsak majdnem minden német tudós, 
hanem sok külföldi is magáévá tette ; nézetei dogmákként vándoroltak 
egyik irodalmi kézi könyből a másikba, tovább sarjaztak, minden új 
tanítvánnyal tovább ágaztak; szóval megdönthetetlen igazságoknak 
látszottak, melyek ellen küzdeni valóságos Don Quijote-i munka lenne.

Azonban csakhamar lőnek hallhatók némi kétkedő nyilatkozatok 
is ; már Gervinus mondotta: «Bei unseren deutschen Forschern (den

*) Ez a résumé jobbára a Kolmacsevszkié után indúl; 2—4. 1.
a) Kolinacsevszki, 4. 1.
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Brtidern Grimm) . . . ward die Vorliebe für allé Yolksdichtung, ward die 
Yorauseetzung volkstümlicher Unterlagen bei aller mögüchen Dichtung 
allzu eiiiseitig übertrieben.*1) Későbbi kutatások nagyon aláásták az 
indogermán h y p o th e sis  tekintélyét. Grimm h y p o th e sise  egy nagy tévedés 
volt, és ő maga mondja: «dieGescbichtederPoesie kennt keineVexjáhrung 
des Irrtums*.*) Manap e hypothesis fölött napirendre tértek. «Grimms 
Tiersagentheorie ist unhaltbar. Ware wirklioh die deatsche Yolksseele 
von uralter Zeit her mit diesem Márchen erfüllt gewesen, dann musste 
im Zugé dér Ideenverbindung den áltesten nationalen Dichtern unwill- 
kürlich diese oder jene Anspielung entschlüpft sein — aber die ahd. 
altB áchsische und angelsáchsische Poesie, so empfanglich auch gerade 
dér niederdeutscbe Stamm für die humoristische Tierfabel war, ermangelt 
jeder Spur einer Andeutnng, und dér alté scandinavische Norden, sonst 
dér treueste Hüter dér altén Schátze gemeinsamer nationaler Poesie, 
weis8 nichts von Reinhart und Isengrim ; das neue Scandinavien teilt 
eeine Tiermárchen mit den gar nicht verwanten Völkern dér Lappén, 
Finnen und Esthen.* — «Eine armselige Ubersetzung aus dem Franző- 
sischen.»s) Manap Grimm könyve azon «livres admirables* közé tar
tozik, melyeket elavultságuk után szeretnek így nevezni a tudósok. *)

Természetszerű, hogy Grimm hypothesisének megdöntésével az 
állatepos kérdése csak probléma maradt ismét, melynek megfejtésével 
külömböző tudósok foglalkoztak. Azon művek között, melyek e problé
máról megjelentek, tagadhatatlanul a legérdekesebb a Kolmacsevszkié.

Kolmacsevszki az állatepos eredetével, fejlődésével, elterjedésével, 
a benne találtató satirikus elemekkel és a középkori állatokról szóló 
költemények főbb kérdéseivel foglalkozik. Mindeme kérdések nem újak 
ós nem egy megfejtőre találtak. De a mit Kolmacsevszki könyve nyújt 
először, az a nyugati állateposnak a szid vakéval való összehasonlítása.

A mai napig nem igen kutatták, hogy a szláv állatepos — melynek 
létezéséről Grimmnek sejtelme sem volt — milyen viszonyban van a 
nyugatihoz és a keletihez; hogy mekkora az azonosság foka köztök; 
hogy a szlávok állateposa önálló-e vagy nem, s ha nem, függősége mily 
nagy ? mint vándoroltak az állatepos egyes motívumai a szlávokhoz és 
máshová?

Kolmacsevszki minderre megfelel. Műve bámulatos anyaghalmaz 
földolgozását nyújtja, és, mint a szerző maga mondja: «a tudományos 
források és segédeszközök gondos és szenvedélytelen tanulmányozásának

*) Geschichte dér deutschen Dichtung, I. áOfi. (1S71.)
*) Kleine Schriften, V. 180.
a) Voigt, Ysengrimns, Einleitung, LXXXVIII. 1.
A) Jonckbloet, Étude sur le Román de Renart, p. i.
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szükséges következménye;* mit az olvasó is kénytelen elismerni, habár 
nem is veszi készpénz gyanánt a szerző minden állítását.

Kolmacsevszki könyvének fejezetei után résumék olvashatók, 
melyeket szerző az illető fejezetben eszközölt kutatásaiból von ki. 
Hogy relatióm nagyon hosszúra ne terjedjen, e résumék visszaadására 
szorítkozom.

[53*55.1.] «Állatmonda* Tiersage, jKUBeTHan cara) egyátalán 
nem létezett; hanem az első időkben állatregék (jKHBOTHaH cKasKa) 
csoportosultak. Az állatmese (ÖacHb) nem egyéb, mint az állatrege 
egyes momentumainak továbbfejlődése, és nem a "forgácsa* az állat- 
mondáknak ; a tanító elem aránylag későn hatol be az állatregékbe. 
Az állatepos eredete, általában szólva, a Keletre, Indiába viendő vissza. 
Az indiai regéknek a Nyugatra való áthatolása (ha ennek ideje általában 
meghatározható) az V. században ment végbe Kr. után. A regék fő meg
állapodási helye Byzantium. Az állatregék egyes vonásainak vagy különös 
motivumainak külömböző népeknél való összevágása származtatható 
vagy egyöntetű lelki működésből, vagy irodalmi kölcsönzésből, vagy 
végre, különös alkalmakkor, szóbeli hagyományból. Egyátalán meg 
kell engedni, hogy e regék úgy az európai, mint egyéb talajon önállóan 
sarjadzottak. E regék eredetének és régiségének megítélésénél egyedüli 
kritérium a naivitas elve. Az állatepos körében lehetetlen régi elhomályo- 
súlt mytliosok nyomait felfedezni. A középkor állateposa kifejlődött 
classicus mesék, állatregék, bestiáriumok és keleti gyűjtemények regéi 
alapján ; a fejlődés kiinduló pontja Aesopus meséje a beteg oroszlánról. 
Az állatepos fejlődése a zárdái iskolákban indult meg, a papság közve
tetten befolyása alatt, a melyből aztán átment a trouvérekhez. A közép
kori állatepos számára helyesebb a «franczia*, mint a • német* elnevezés, 
mert Francziaországban rendkívüli népszerűségnek örvendett, míg 
Németországban csak kevés átdolgozás és fordítás útján lett ismeretes, 
s mert az állatok királya csak az oroszlán vala és nem a medve (a róka 
szerepe eredetileg a sakálé). A főhősök német elnevezése Flandriából 
származik, a hol a franczia nyelvnek a némettel való mindennapi érint
kezése könnyen eredményezhetett kölcsönös szókicseréléseket. Az állat- 
eposban itélőszék tartatik a róka fölött: ez nem egyéb, mint egy közép
kori ötlet.

[173-4. 1.] Csak egyes momentumok hasonlóságát lehet az egyön
tetű lelki működésnek betudni külömböző népeknél; de okvetetlenűl 
kölcsönzésre kell gondolnunk nagyobb terjedelmű hasonlóság esetén. Az 
európai kontinens állatregéinek többsége kölcsönzés aKeletről; e «népies* 
regék túlnyomó része nem alapszik egyében, mint irodalmi példán; 
igen csekély részök tűntet föl némi eredetiséget és állandóságot. Az 
állatregék egy része változatl&núl jött át hozzánk a Nyugatra; más részök
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Aesopus meséinek és más forrásoknak nyomán némileg fejlődött az 
európai talajon. Oroszországba az állatregék két úton jutottak, és pedig 
keleti-byzantiumi úton, és nyugati úton; mely két út azonban nem ritkán 
találkozott Európa délkeleti szögletében, vagyis délnyugati Oroszor
szágban. Sok állatrege az idők folyamán változott, és pedig részben a 
félig-állati elemnek, részben pedig az anthropomorphismusnak betol* 
dása és rá alkalmazása által. A szláv álla>tregék, és ezek között az oroszok, 
igen gyakran csekélyebb fejlődést mutatnak a nyugatiaknál. A nyugati 
szlávok állatregéi a Nyugatnak majdnem kizárólagos hatása alatt állanak. 
Úgy látszik, a szláv állatregéknél nagyobb szerepet játszott a szóbeli 
hagyomány, mint * nyugatiaknál.

[311.1.] Az állatokról szóló költeményeknek czélja eleinte csupán 
a szorakoztatás vala. A satirikus elem nem sajátsága az állateposnak, és 
aránylag késön hatol abba; az állatepos régibb emlékeiből teljesen hiány
zik és a későbbiekben is csak szórványosan jelenik meg. Személyeskedő 
satirával csak kizárólagos esetekben találkozunk az állateposban; túl
nyomó az általános irányú vagy «személytelen* satira, mely a közép
kori életet tükrözi vissza. Későbben az állatregék végére erkölcstanító 
glossák illesztetnek. — A farkas nem rajzoltatik szerzetesnek az állat
eposban ; szerepei bizonyítják, hogy ez állásra nem alkalmas, legfölebb 
a fráterségre. A farkas szerzetességéről való eszme keleti származású.

íme, ezek azon eredmények, melyeket Kolmacsevszki fejezetei 
végén összegez. Mily úton jutott e resultatumokhoz, mily forrásai voltak 
könyve megírásánál, mily szigorúan tudományos az ő módszere: arra 
most nem terjeszkedhetem ki, de alkalmilag, Afanatzjev1) és Rúd- 
rsenkos) mesegyűjteményeiknek kapcsán, még visszatérek rá.

Még egy megjegyzést kell tennem. E. Teza olasz tudós3) említi 
hogy a magyarban is megvannak az állatepos némely meserészletei. 
Tudtommal eddig senki sem foglalkozott nálunk azzal, vájjon mennyi
ben igaz Teza állítása.

Kecskemét E rdélyi KAboly.

') A«aHacTeBT>, Ckh.tkh, 1873.
*) Py;i'ienKo. Hapo;uiwíi lo j K H o p y c c K W  c k í i s k h , 1870. 
3) Rainadro e Lesengrino per cura di E. Teza, 1869.

Philologial Közlöny. X. 10. ^
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V E G Y E S E K .

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. october 6-ikán felol
vasó gyűlést tartott. Elnök: Thewrewk Emil, Jegyző : Ábel Jenő. A fel
olvasó gyűlés tárgyai voltak:

1. Dr. Radó Antal, Egy franozia fabliau.
2. Gergye Lénárt, A sihylla a hagyományban és a valóságban.
3. Petz Gedeon, Melki Henrik és művei. Bemutatja Heinrich 

Gusztáv.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Thewrewk 

Emil. Jegyző: Pecz Vilmos. — Jelen voltak Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, 
Fináczy Ernő, Gyomlai Gyula, Heinrich Gusztáv, Kassai Gusztáv, 
Köpesdi Sándor, Maywald József, Biedl Frigyes.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
2 Thewrewk Emil ajánlatára, Cserei József nagykanizsai kegyes- 

rendi íőgymnasiumi tanár, Réti Ferencz budapesti kegyesrendi áldozó 
pap; Maywald József ajánlatára Füredi János budapesti kegyesrendi 
tanár; Ábel Jenő ajánlatára Szilágyi Albert székesfehérvári tanár: Kroller 
Miksa ajánlatára Mórocz Emílián szent-benedek-rendi áldozár; Gergye 
Lénárt ajánlatára Abday József gyŐr-egyházmegyei pap és nagy-écsi 
plébános az 1886-ik évre rendes tagokká; Heinrich Gusztáv ajánlatára 
Kapás Aurél egyetemi hallgató; Sepsi Szentiványi Kispál Mihály ajánla
tára Karatnai Incze Béla kolozsvári egyetemi hallgató az 1886-ik évre 
rendkívüli tagokká választatnak.

3. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886. 
évi május havában való bevétele 486 frt 88 kr, kiadása 459 frt 27 kr, 
átvitel juniusra 27 frt 61 kr. ; junius, julius, augusztus és szeptember 
havában való bevétele 315 frt 20 kr., kiadása 215 frt 51 kr., átvitel 
octoberre 99 frt 69 kr. — Tadomásúl vétetik.

4. Cserhalmi Samu azon bizottság nevében, melyet a választmány 
utolsó ülésén a Közlöny szétküldésére nézve kieszközlendő póstai előnyök 
dolgában kiküldött, jelenti, hogy ő a bizottság nevében a dologban 
eljárt, hanem hogy utánjárása eredményre nem vezetett — Tudomá
sul vétetik.

5. Heinrich Gusztáv a választmány figyelmét a magyar philolo
giai munkák bibliographiai összeállításának s a Közlönyben való rend
szeres közlésének kivánatosságára hívja föl, és evvel kapcsolatban indít
ványozza, hogy bízassék meg az illető munka végzésével Hellebrant 
Árpád académiai könyvtárnok. A bibliographia anyagának és földolgozása 
módjának megállapítására küldessék ki egy bizottság, melynek tagjai
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gyanánt Ábel Jenőt és Riedl Frigyest ajánlja. — A választmány elfogad
ván az ajánlatot, a bizottságba Heinrich Gusztávot és Hellebrant Árpá
dot is beválasztja.

6. Heinrich Gusztáv kívánatosnak tartván, hogy a Közlöny név
és tárgymutatóval láttassék el, késznek nyilatkozik, az 1887-iki évfolyam
tól kezdve az évi név- és tárgymutatónak elkészítésére. De igen kívá
natosnak tartja, hogy az eddigi tiz évfolyamhoz is készíttessék név- és 
tárgymutató és ennek módozataira vonatkozólag szintén az előbbi pont
ban említett bizottságot ajánlja megbízni. — Heinrich Gusztávnak 
ajánlata köszönettel vétetik tudomásul, indítványa pedig elfogadtatik.

7. Heinrich Gusztáv jelenti, hogy Schack Béla tagtársunk azon 
kéréssel fordul a választmányhoz, hogy a «Sturm- és Drang-korszak 
drámairodalma* ez. teijedelmes dolgozatának az Ügyrend értelmében 
többleti iveiért megtérítendő nyomtatási költségeket az 1887-ik év első 
felében téríthesse meg. — A választmány e kérésnek helyt ad.

— A Budapesti Philologiai Társaság f. é. november 3-dikán 
felolvasó ülést tartott. Elnök: P. Thewrewk Emil. — Jegyző: Ábel Jenő.

A felolvasó gyűlés tárgyai voltak:
1. Némethy Géza: Az Aeneis mint nemzeti eposz.
2. Székely István: Fordítás Suetonius Nérójából.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte. Elnök: Ponori 

Thewrewk Emil. — Jegyző: Pecz Vilmos.
Jelen voltak : Ábel Jenő, Cserhalmi Samu, Csengeri János, Fináczy 

Ernő, Fröhlich Róbert, Gyomlay Gyula, Heinrich Gusztáv, Király Pál, 
Maywald József.

1. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik.
2. Ábel Jenő jelenti, hogy gróf Kuun Géza a jövő év elején alapító 

tagnak lép be. — Örvendetes tudomásul szolgál.
3. Csengeri János ajánlatára Kocsner József beszterczebányai 

tanár és Nikolics Ignácz budapesti II. kerületi helyettes tanár, Cser
halmi Samu ajánlatára dr. Kiss Endre új-verbászi gymn. tanár, Mada 
rász Pál tatai gymn. helyettes tanár és Fludorovics Zsigmond János 
nagy-károlyi tanár; dr. Kiss Endre ajánlatára Morvay Győző új-verbászi 
gymn. tanár az 1880-ik évre rendes tagokká választatnak.

4. Cserhalmi Samu jelenti, hogy Jeszenák Rafael rendes tag ki
lépett, és hogy dr. Babics Kálmán rendes tag meghalt. — Tudomásul, 
illetőleg sajnálattal tudomásúl szolgál.

5. Cserhalmi Samu pénztárnok jelentése szerint a társaság 1886-ik 
october havában való bevétele 780 frt 8 kr., kiadása 666 frt 99 kr., átvitel 
novemberre 113 frt 9 kr. — Tudomásúl szolgál.

P. V,
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6. Heinrich Gusztáv a magyar philologiai munkák bibliograpliiai 
összeállításának tárgyában kiküldött bizottság nevében jelenti, hogy a 
bizottság a reá bízott ügyet beható megbeszélés tárgyává tévén, általá
nosságban helyesli e Közlöny f. é. VI—VH-ik füzetében közzétett 
bibliographia berendezését és főbb szakaszait megtartandónak véli, de 
a részleteket illetőleg a következő módosításokat és kiegészítéseket ja 
vasolja :

a) Felveendők a hazai nem-magyar nyelvű művek és dolgozatok, 
főleg a német nyelven közzétettek.

b) Fölveendők a hazai szakférfíaknak külföldi lapokban vagy 
folyóiratokban vagy önállóan megjelent műveik vagy dolgozataik, mi 
természetesen csak az illető szakférfiak közreműködésével lehetséges.

c) Fölveendők az új színművek előadásai és a régiebbeknek újból a 
repertoireba való fölvétele, az első előadás dátumával, mely a következő 
napokon megjelent bírálatok fölkeresését megkönnyíti.

d) Föl veendők a szépirodalmi munkáknak terjedelmesebb és érté
kesebb bírálatai.

e) Fölveendők a költői művek fordításai (az egyes költeményekéi 
is), a reájok vonatkozó értékesebb, ill. terjedelmesebb bírálatokkal.

f) Az egyes számokkoz kivonatos és bírálati megjegyzések csato
landók ; és pedig; a könyveknél fölsorolandók a róluk megjelent bírála
tok, ez utóbbiak rövid jellemzésével (hogy t. i. kedvezők-e vagy nem, és 
miért); a czikkek közül az értékesebbeknél szakférfiak közreműködésével 
rövid birálatos kivonat adandó.

ff ) írói tiszteletdíjúi a bizottság számonként 3 krt indítványoz, 
úgy azonban, hogy az egész összeg 60 írtnál kevesebbet ne tehessen ; 
a szakférfiak a bírálati megjegyzések ingyen való megírására kérendők 
fel; a ozédulákat, melyek az egyes számok czímeit tartalmazzák, a 
könyvészet szerkesztője szolgáltatja.

h) E bibliographia szerkesztésével a választmány Hellebrant 
Árpád r. tagot bízza meg.

A választmány a bizottságnak e javaslatát változatlanul elfogadja.
8. Fináczy Ernő hajlandónak nyilatkozik a Közlöny tíz évfolyama 

(1877—1886) név- és tárgymutatójának elkészítésére. — A választmány 
készséggel elfogadván ez ajánlatot, megbízza Fináczy Ernő r. tagot az 
illető név- és tárgymutató elkészítésével.

9. Ábel Jenő az Ügyrend 15-ik §-a értelmében a közeledő köz
gyűlés alkalmából a pénztárvizsgáló és candidáló-bizottság megválasz
tását indítványozza. — A választmány a pénztárvizsgáló bizottságba 
Ábel Jenő, Fináczy Ernő és Fröhlich Róbert; a candidáló bizottságba 
Heinrich Gusztáv, Király Pál és Maywald József r. tagokat választja.

10. Elnök indítványára a választmány a közgyűlés napjáúl
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deczember hó 26-ikát, azaz ez évnek utolsó vasárnapját tűzte ki, oly 
módon, hogy a válásztmányi ülés délelőtt 9-kor, a közgyűlés 10-kor 
veszi kezdetét. P. V.

— Előfizetési felhívás «Ókori romanczero» czimű gyűjteményre. 
Évtizednél több ideje már, hogy az ókori írókkal foglalkozom és számos 
költeményem jelent meg elszórtan, melyek részben fordítások antik 
költőkből, részben pedig ókori dalok töredékeinek kiegészítései. Miként 
a vándor hazaérkezve, tűzhelye mellett elméláz és ajkain önkénytelenül 
megcsendül egy-egy dalnak töredéke, melyet útközben hallott, úgy én is 
akaratlanul ragadtam ki egy-egy töredéket az emlékekből, melyek lelkem 
mélyén zsongtak, hozzászőttem saját gondolataimat: szóval, ha nem 
merészség ilyet mondani, megpróbáltam magyar nyelven és rímekben 
antik költeményeket im i.

Hellasz átlátszó egét és Rómának tökéletesen plasztikus szépségeit, 
melyekben a szó és gondolat szeretetteljesen kapcsolódnak egymásba, 
bajosan sikerült letükröznöm; ám a kit az emberiség létének nagy regénye 
érdekel, ki nem sajnál a múltba visszaröppenni, megérezheti a hideg 
márvány alatt a forró szív lüktetését és talán nem találandja túlzottnak 
az tókori romanczero* elnevezést, melyet a gyűjtemény czímeűl hasz
nálok. Vágyam támadt, hogye dalokat gyűjteményben, összeállítva lássam 
és íme bizalommal fordulok az antik világ barátaihoz és mindazokhoz, 
kik csekély irodalmi működésem iránt érdeklődnek : méltóztassanak e 
gyűjteményre előfizetni, illetőleg előjegyezni, hogy így a nyomatandó 
példányok száma iránt tájékozva legyek.

A díszesen kiállított és 10—12 ívből álló köto fővárosi nyomdában 
fog készülni és legkésőbb november közepén hagyja el a sajtót. Ára fűzve 
1 frt 50 kr., kötve 2 frt, mely összeget a munka szerzőjének nevére 
(Sopronba) beküldeni legczélszerűbb, annál is inkább, mert a mű alul* 
irott szerzőnek saját kiadásában jelenik meg. — Sopronban, 1886 május 
havában. — Latkóczy Mihály.

Mutatványt e gyűjteményből közöltünk a 994. lapon.

— «Eatona Józsefről* czímmel másfél lapnyi közleményt hoz a 
tFigyelő* (XXI. köt. 62.1.) Karacs Teréz asszonytól, ki emlékezetből 
jegyezhette föl az itt közzétett adatokat, mert ezek nagyon is tévesek. 
Csak kettőnek helyreigazítására szorítkozom. Először azt állítja, hogy a 
pesti német színház 1812-ben «Béla futásával* nyittatott meg, — holott 
én már 1881.április 17.kimutattam a (Fővárosi Lapok*-bán ((Beethoven 
magyar operája*), hogy a német színház 1812. február 9. nyilt meg 
három alkalmi darabbal: (Magyarországnak első jótevője* (Kotze bűétől),
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•Pest városának királyi várossá tétetése» (ismeretlentől) és «Athéné 
romjai* (Kotzebuetól), — az első és harmadik Beethoven zenéjével. Ez 
első előadást ismételték február 10. és 11-én. — Másodszor azt állítja, 
hogy Kotzebue «István király**át Katona «a magyar szülészek kérésére 
magyarosította s hihetően változtatásokkal*. Ez nagy tévedés, mert 
Katona «István király*-a (mint e Közlönyben, 1883. VQ. 938. L minden 
kétséget kizáró biztossággal kimutattam) Girczik Xavier pesti színész 
1792-ben megjelent «Stephan dér Erste, König dér Hnngam* ez. szín
művének itt-ott rövidítő és összevonó, de általában hű, a dialógusban 
nagyrészt az eredetinek szövegéhez pontossan ragaszkodó átdolgozása. 
Ezt az átdolgozást (mely 1813. júliusában készült) a színészek kérésére 
készíthette Katona, — de a Kotzebue alkalmi kis költeményéhez 
semmi köze.

H. G.

K Ö N Y V É S Z E T .

Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és didaktikus költészetből. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikaifüggelékkel ellátta PireJtfUa Imre. 
2. kiad. Budapest, 1886. Eggenberger. 1886. (8. XX, 171 1.) 80 kr.

Balassa József dr. A phonetika elemei, különös tekintettel a magyar 
nyelvre. Az ember beszélő szervezetének rajzával. Budapest, Akadémia,
1886. (N. 8-r. 124 1.) 70 kr.

Barcianu S. P. Wörterbuch dér romanischen und deutschen Sprache. 
Hermannstadt. 1886. (K. 8-r. 704 hasáb.) 2 frt. 50 kr.,

Budenz József* Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, 
vagyis «A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet* ez. IL értekezésére. 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XIII. köt. 7. sz.) Buda
pest, Akadémia, 1886. (8-r. 35 1.) 30 kr.

Church J. A. Római élet Cicero korában. Angolból fordította Sziláéi 
Móricz. Kiadja az országos középiskolai tanáregyesület. Budapest, 1886. 
(8-r. 177 1.)

Dengi János. Költői olvasmányok. Románozok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a 
gymn. V. oszt. számára. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Budapest 1885. Eggenberger. (8r. VIII, 167. 1.) 1 frt 20 kr.

Emlékek, irodalomtörténeti. Kiadja a m. t  Akadémia irodalomtör
téneti bizottsága. I. köt.: Két magyarországi egyházi író a XV. századból: 
Andreas Pannonius. — Nicolaus de Mirabilibus. Közzéteszik Fraknói Vil
mos és Ábel Jenő. Budapest, 1886, Akadémia. (8-r. XLVUI. 469 1.)
3 Irt 50 kr.

Erdélyi János. Pályák és pálmák. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Bu
dapest, Frankiin-t 1886. (8-r. VIII, 503 1.) 3 köt

Fel8mann József. Német grammatika. 5-ik jav. kiadás. Budapest, 1885. 
Lauffer. (8r. 198 1.) 90 kr.

Heinrich Károly dr. Anyaggyűjtemény a német nyelv tanításáhoc. 
Középiskolai használatra. III. rész: Gyakorlókönyv 2. Költői és prózai 
olvasmányokkal. Budapest, Kókai, 1886. (N. 8-r. 143 1.) 1 frt 50 kr.
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Hellebrant Árpád. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában 
levő ősnyomtatványoknak jegyzéke. Kiadta a Magyar Tudományos Akadé
mia irodalomtörténeti bizotteága. Budapest, 1886. Akadémia. (8-r. XV, 
379 1.) 2 frt.

Q. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyóbeszédben magyarítá 
Gyurits Antal. (Római remekírók magyar nyelven. I.) Szatmár 1885. (8r. 
VIII, 95 1.) 60 kr.

l8otae Nogarolae veronensia opera quse supersunt omnia. Aocedunt 
angelae et zeneverae nogarol® epistolse et carmina. Collegit Alexander Comes 
Apponyi. Edidit et prsefatus est Eugeniue Ábel. Vol. ., II. Vindobonae et 
Budapestini. (Kilián) 1886. (8-r. CLXXII, 269 1. 4 meUéklet; 477 1. és 
1 melléklet.) 12 frt.

Koltai Virgil dr. Arany János élete és költészete. Irodalomtörténeti 
vázlat. Győr, Kilián, 1886. (N. 8-r. 192 1.) 1 frt 20 kr.

Költők tára, Régi magyar —. Kiadja a M. Tud. Akadémia. V. köt. 
Radán Balázs, Dézsi András, Sztárai Mihály. 154?—1560. Búd pest, 1886. 
Akadémia. (8-r. XI, 414 1.) 2 frt.

Komlóssy Ferencz, Sujánszky Antal. Elet- és irodalomtörténeti tanul
mány. Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel. (8-r. 30 1.) 20 kr.

Közlemények, Nyelvtudományi —. Kiadja a M. Tud. Akadémia nyelv-
tudományi bizottsága. Szerk. Budenz József. XX. köt. 1-ső füzet. Buda
pest, 1886. Akadémia. (8-r., 1 — 160 1.) 1 frt.

Legouvé Ernő. Az olvasás művészete. Szerző engedélyével fordította
Feleki József. Budapest, Franklin-T. 1886. (8-r. 180 1.) 1 frt.

Lewis Lajos dr. Az angol nyelv vezérfonala a Jacotot-féle módszer 
alapján, a saját alapelvei tekintetbe vételével. Budapest 1886. Szerzőkiadása. 
(8r. 100 1.) 50 kr.

Titvs Livius XXL könyve. Ford. Vajdafi Géza. 2-ik kiadás. (Római 
remekírók magyar fordításban. 28-ik köt.) Budapest 1886. Lampel. (16r. 
80 1.) 40 1.

Lukán. Fárzália vagy: po’gárliarcz. Hősköltemény 10 énekben. La
tinból fordította, előszóval, a költő életrajzával, szöveg alatti fölvilágosító 
jegyzetekkel s a munka végén betűrendes szótárral ellátta Márki József. 
Budapest, 1885, Kókai. (8-r. 495 1.) 2 frt.

Madách Imre. Az ember tragédiája. Drámai költemény. Népies ki
adás. Budapest. 1886. Athenaeum. (K. 8-r. 194 1.) 50 kr.

Miletz János. Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. 
Budapest, Homyánszky, 1886. (8-r. VI, 314 1. és arczkép.) 2 frt 50 kr.

Neményi Imre. Magyar alak- és mondattan. A gymnasiumi, polgári 
és reáliskolai tanuló ifjúság használatára. Budapest 1886. Lampel. (8r. VIII, 
110 1.) 70 kr.

Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. (16-r.) Budapest, 1886. Franklin- 
Társulat. Tartalom:
205. sz. Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Angolból ford. Jánosi

Gusztáv. (200 1.) 40 kr.
206. « Cliateaubriand. René. Francziából ford. Bogdánfy LajoB. (47 lap.)

20 kr.
• 207. « Czuczor Gergely hőskölteményei és meséi. Második kiadás. (179 

lap.) 30 kr.
208. « Fáy Andréis. A mátrai vadászat Vígjáték 3 felvonásban. (117 lap.)

20 kr.
209. « Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma 5 felvonásban.

Francziából ford. R. J. (XIV, 160 lap.) 30 kr.
210. « Shaksppare. Sok zaj semmiért. Vígjáték 5 felvonásban. Angolból

ford. Ács Zsigmond. (175 lap.) 30 kr.
211. » Constunt Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt talált törté

net. Francziából ford. és bevezetéssel ellátta dr. Béri Moravcsik 
Gyula. (148 lap.) 30 kr.
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212. sz. Bozzai Pál irodalmi hagyományai. Kiadta Lévay József. (157 lap.)
30 kr.

213. • Greguss Ágost. A balladáról. A Kisfaludy*társaság által 1861-ben
jutalmazott pályamű. Harmadik jav. és böv. kiadás. (191 lap.)
40 kr.

Rézbányái János. Az ó*kori népek művelődési története. Budapest, 
Szttts. 1886. (8-r. XI, 496 1.) 3 frt.

Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Ford. és átdolgozta Dá
vid István. Harmadik változatlan kiadás. Budapest, 1887. Lampel R. (8-r. 
II. 314 1.) 1 frt 20 kr.

Szarvas Gábor. A régi magyar nyelv szótára. (Értekezések a nyelv- 
és széptudományok köréből. XIII. köt. 6. sz.) Budapest, 1886. Akadémia. 
(8-r. 14 L) 10 kr.

Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodai s 
magán használatra. I. évf. 6-ik kiad. Budapest Lauffer, 1886. (8r. 81 1.) 50 kr.

Szénássy Sándor latin mondattana al- és főgymnasiumok számára. 
Harmadik jav. kiad. Sajtó alá rendezte Elischer József. Budapest, Atke* 
naeum. 1885. (8r. 278 1.) 1 frt 40 kr.

Szepesi Imre latin nyelvtana. I. rész: Alaktan, a gymnasium I. és
II. osztályának. Átdolgozta Tóth György. 14-ik kiadás. Budapest, Pallas,
1887. (N 8-r. IV, 263 1.) 1 frt 20 kr.

Szerelemhegyi Tivadar. A római nemzeti irodalom története. A gym- 
nasiumok felsőbb osztályai számára. Teufifel és Bender nyomán. Budapest, 
1886, Lampel. (8-r. VIII, 132 1.) 80 kr.

Szily Kálmán. Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XIII. köt. 8. sz.) Budapest, 1886. Aka
démia. (8-r. 19 1.) 10 kr.

Tomor Ferencz és Váradi Antal dr. Magyar olvasókönyv a közép
iskolák I. osztálya számára. 5-ik változatlan kiadás. Budapest, 1887. Lam
pel R. (8-r. XII, 200 1.) 90 kr.

Tóth Gyih'gy. Gyakorló- és olvasókönyv Szepesi Imre latin alakta
nához. Budapest, Pallas, 1887. (N. 8-r. II., 216 1.) 1 frt 20 kr.

Tóth Sándor dr. A prózai írásművek elmélete. A gymnasiumi s reál
iskolai utasítások szerint középiskolák használatára. Budapest 1886. Révai. 
8r. II. 51. 1.) 40 kr.

Tóth Sándor dr. Olvasókönyv a prózai Írásművek elméletéhez. 
A gymnasiumi és reáliskolai utasítások szerint középiskolák használatára, 
Budapest 1*80. Révai. (8r. IV, 376 1.) 1 frt. S0 kr.

Turbucz Ferencz. Az emberi beszéd eredete és a magyar nyelv. 
Budapest é. n. (1885) Aigner. (Sr. 134. 1.) 1 frt.

Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ignácz. II. füzet. IV—VI.
ének. Második lényegében változatlan kiadás. (Görög és latin remekírók
gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai használatra. 24.) Budapest, 1886. 
Lampel. (8-r. 121—242 1.) 80 kr.

Xenophon, emlékiratok Sokratesről. l-ső füzet. Görögből ford. és be
vezetéssel ellátta Kempf József. (Hellén remekírók magyar fordításban, 
18. fűz.) Budapest, Lampel R., é. n. (1886.) (16-r. XVI, 1—80 1.) 40 kr.

H bllebbant Árpád.
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H i v a t a l o s  n y u g t á z á s .
Az * Egyetemes Philologiai Közlöny* £ é. VIII—IX. füzetében közölt 

nyugtázás kelte, azaz szept. 30-dika óta a mai napig teljesített befizetésekről^

A) Tagdíjfizetések a Bndapesti Philologiai Társaság részére.
1882—188&-re. Rendet tag: Dr. Hatala Péter, Péczel. — 1885-re 

Radó Antal, Budapest (tévedésből kimaradt előbbi kimutatásunkból).
1886-ra. Rendes tag: P. Thewrewk Emil, Budapest. — Dr. Ábel Jenő, 

Budapest. — Dr. Kiss Endre, Uj-Verbáez. — Dr. Gyomlay Gyula, Budapest. — 
Dr. Fraknói Vilmos, Budapest. — Szabó István, Kazár. — Dr. Gyulai Pál, 
Budapest. — Zichy Antal, Budapest. — Ráth György, Budapest. — Dr. Márki 
József, Budapest. — Köpesdy Sándor, Budapest. — Morvay Győző, Uj-Verbá6z.
— Radlinszky József, Jászberény. — Dr. Patrubány Lukács, Budapest. — 
Dr. Hatala Péter, Péczel. — Szőke Adolf, Losoncz. — Dr. Ortvay Tivadar, 
Pozsony. — Markusovszky Sámuel, Pozsony. — Paulik József, Trencsén. — 
Dr. Lipp Vilmos, Keszthely. — Schlott Gyula, Eperjes. — Horváth Gellért, 
Szombathely. — Dóczi Imre, Nagy-Kőrös. — Budavári József, Nyitra. — 
Madarász Pál, Tata. — Bossányi József, Nyitra-Novük. — Szalay Gyula, Nagy- 
Kőrös. — Lintner Lajos, Budapest. — Buríán János, Losoncz. — Baló József, 
Budapest. — Bermüller Ferencz, Budapest. — Nátafalussy Kornél, Kassa. — 
Jeszenák Rafael, Losoncz. — Füredi János, Budapest. — Gerevics Gusztáv, 
Fehértemplom. — Fludorovics Zs. János, Debreczen. — Latiqpvics Géza, 
Bikity. — Dr. Hegedűs István, Kolozsvár, 4 . irtot. — Dr. Herald Ferencz, 
Alsó-Köröskény. — Szilágyi István, Mármaros-Szíget. — Király Pál, Buda
pest. — Kárpáti Keimen, Szombathely. — Baráth Ferenoz, Budapest. — 
Abday József, Nagy-Écs. — Drajkó Béla, Budapest. — Székely Salamon, 
Székesfehérvár. — Szinyei Endre, Sárospatak. — Dr. Cserép József, Sátoralja
újhely. — Nagy Károly, Kolozsvár. — Dr. Heinrich Alajos, Budapest. — 
Revy Ferencz, Budapest. — Jánosi Boldizsár, Újvidék. — Schuber Mátyás, 
Rozsnyó. — Zsoldos Benő, Sárospatak. — Endrei Árpád, Vágujhely 4 irtot. — 
Márton Jenő, Pozsony. — Pirchala Imre, Pozsony. — Kiáltossy József, Buda
pest. — Goldis János, Arad. — Párkányi Gyula, Pancsova. — Beksits Ignácz, 
Kaposvár.

1885-re. Rendkívüli tag: Kuzsinszky Bálint, Budapest.
1886-ra. Rendkívüli tag: Dr. Prnzsinszky János, Budapest. — 

Dr. Schack Béla, Miskolcz.'
1887-re. Rendes tag: Dr. Krcsméry Károly, Erzsébetváros. — Brez- 

nyik János, Selmeczbánya. — Temmer Gyula, S.-A.-Ujhely. — Dr. Hatala 
Péter, PéczeL — Zanathy Bódog, Kőszeg.

Oklevélért: Dr. Petz Gedeon. — Szabó István. — Dr. Kiss Endre. — 
Morvay Győző.

B) Előfizetések az Egyetemes Pbilokgiai Ilzlfoiyre.
1886-ra: Állami főgymn. igazgatóság, Kaposvár. — Weber István, 

Baja, II. félévre. — Ref. algymn., H.-Nánáe. — Jászóvári könyvtár, Jászóvár
ává. — Tud. és müegyet. olvasókör, Budapest, I. félévre. — Kir. kath. gymn. 
Trsztena. — Gymn. könyvtár, Érsekújvár, -r- Kath. algymn., Kúnfélegyháza. — 
Szilágyi József, Pápa. — Állami főreálisk., Déva, IL félévre. — Kath. főgymn. 
Rozsnyó, II. félévre. — Ref. lyceum, Mármaros-Sziget. — Ref. gymn. tanári 
kar, Zilah, II. félév. — , Gymn. könyvtár, Rózsahegy, II. félév. — Gymn. 
tanári könyvtár, Podolin, II. félévre. — Ág. ev. algymn., Nyíregyháza.

1887-re: Kir. kath. gymn., Miskolcz, n . félév. — Kegyesrendi gymn., 
Tata. — Nagygymnas. igazgatóság, Nagy-KároJy. — Szt.-Benedekrendi székház, 
Kőszeg.

Kelt Budapesten, 1880 nov. 12-én. Cserhalmi Samu,
a budapesti philologiai társ. pénztárnoka.
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Figyelmeztetés.

A Budapesti Philologiai Társaság, hogy Közlönyének  
megszerezhetését és kiegészítését tagjainak, de különösen 
hazai középiskoláink könyvtárainak lehetővé tegye, ezen
nel — a meddig példányok rendelkezésünkre állnak — 
Közlönifét, annak egyes köteteit és füzeteit a következő 
leszállított áron bocsátja rendelkezésre;

Az E g y e te m e s  P h ilo lo g ia i K ö z lö n y  egy teljen  
példányának (I—IX. kötet) ára ... ... ... ...........5 0  frt.

Egyes köteteinek ára :
az I .  és I I .  köteté egyenként... ... ~................  .5 frt.
az V. V I . V I I .  V i l i .  I X .  köteté egyenként ... 3  frt.
egyes fü z e t  ám  ... . _ ... ... ... 20 kr.

A III. és IV. kötet külön nem kaphatók.

Megrendelések a társulatipénztámokhoz intézendők, legjobban 
postai utalványnyal, illetőleg utánvéttel.
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