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Lessing „Iathan“-ja lagyaroiszágon.

Lessing Gotthold Ephraim született Kamenzben 1729-ben, 
január hó 22-én és meghalt Braunschweigban 1781. február 15-én.

Kevéssel halála előtt egész lénye igévé vált, hogy örökre köz
tünk lakozzék. Ez az ige a Nathan. II József császár saját szere
tedét hagyományozta a maga népeinek: Lessing a világ népének az 
emberiség szeretedét hagyta végrendeletében. E végrendelet a Nathan. 
Lessing „Az emberi nem nevelése" bzírnű művében örök új evan
géliumot helyez kilátásba, a melyhez képest az új testamentum 
iratai elemi könyvek. A világtestvéries ül és ez evangéliumához 
való bevezetésnek egyik fejezete a Nathan. E mű egyszersmind 
Lessing maga, az ő benső életének jelentős, jellemzetes képe. Nagy 
elméjének legmagasztosabb eszméit, érzelme világának legszebb 
költészetét, lelkének essent iáját örök mintájú alakba öntötte, s lett 
a Nathan.

Maga Lessing a Nathant drámai költeménynek nevezi. A 
kritikusok maiglan sem egyeztek meg abban, hogy a dráma melyik 
fajához sorolják. Schiller azt mondja róla, hogy a pathetikus elem 
elhagyásával jó kom ö dia lett volna belőle. Platen a legjobb 
német tragédiának nevezi. Engel nem tartja drámai köl
teménynek, Schlegel Fr. egyáltalán nem is költeménynek. 
Herder a Nathant férfias tettnek nevezvén, csodálja a főcselekvény 
d r á m a i fejlődését, Vilmái՛ csak pole m iának nézi.

A Nathant többnyire abba az osztályba sorolják, a melyet 
drámai közép fajnak, szorosabb értelemben vett drámának, nézőjá
téknak neveznek. De Lessing maga és véle sok aesthetikus elveti 
az elegyes műfajokat. Tekintve azt, hogy a Nathan megfelel a tra
gédiáról uralkodó theoria főelvének, az eszme t i. győzedelmeskedik



a szenvedélyen, a Nathant némelyek tragédiának (de nem szomorú- 
játéknak) nevezik De a drámai collisiok sem motívumra sem ered
ményre nézve nem tragikusak.

Nézetem szerint Schiller állítása áll legközelebb a valóság
hoz. Én a Nathant irodalmi irány-komödiának, eszme-vígjátéknak 
nevezném. Véleményemet itt most nem okolhatom meg.

A nagy szellemek remek alkotásai к ülőmben nem arra valók, 
hogy meddő vitákban, hin szőrszálbasogatáson törjük a fejünket, 
hanem hogy élvezésükben gyönyörködjünk. És ritka szép-mii oly 
tiszta, nemes gyönyör forrása, mint a Nathan, a melyből minden 
mívelt nép lélekemelő üdülést meríthet E mű az egész világiro
dalom sajátja lett; ismertetve van minden irodalmi nyelven és le 
van fordítva angol, franczia, olasz, dán, hollandi, új-görög és ma
gyar nyelvre.

Az mi minket az eszmék hazájától, Németországtól elválaszt, 
az Ausztria. Egy darab német ország, de nem a valódi. Ez volna köz
bejáró köztünk és a német irodalom között; és csakugyan ettől 
terjed át hozzánk a divatos, a napi nyomtatott papiros contagiuma. 
A bécsi irodalom (a színi is) uralkodik Budapest és az egész ország 
német irodalmán. A speciális bécsi irodalom pedig évszázak óta 
stíl szer üti en, ízléstelen, silány. Szelleme álnémet, eredetisége cse
kély; reánk való hatása okvetetlenűl káros

Hogy Bécs miképen kezelte reánk nézve a német irodalom 
transitóját, arra jellemző példa a Nathan Már 1779-ben jelent meg 
Bécsben (valószínűleg) a Nathan utánnyomata. Bizonyosan olyan 
hatása volt, a mely a bécsi udvar és kormány jezsuita tendentiá- 
jának nem volt ínyére. És a Nathan, ez a szentirás — örök szé
gyenére ama sötét szellemnek — a librorum prohibitorum kataló
gusába került, (1779—80) eltiltatott az összes monarchiában, tehát 
nálunk is. így szokott volt Ausztria megfosztani minket az emberi 
szellem legnagyobb vívmányaitól, elzárni a kor irodalmi és társa
dalmi nagy eszméitől.

II. József fel világosodott, szabadelvű iránya, kivált a vallásbeli 
tolera ntiára nézve, kedvezett a Nathan ban nyilatkozó szellemnek. 
A tilalom természetesen megszűnt s a Nathan eszméi nálunk is 
szélűben terjedtek és hatottak. A német szellem nemsokára oly
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nagy hatással kezdett lenni irodalmunkra, a milyennel soha más 
nemzet irodalmára nem Tolt. A német-görög iskola írói szorgal
masan tanulmányozták Lessinget is. Kazinczy lefordított három drá
máját (Emilia Galotti, Miss Sarah Sampson és Minna von Barnhelm) 
s a Nathant is többször szóba hozza. így pld. „Pályám emlékezetéi
ben beszéli, hogy 1780. a győri német prédikátorhoz vitte németből 
való fordításait. A lelkész szobája falán német írók képei voltak, 
köztük Zollikofer és Lessing. „ Amarra úgy sóhajta fel tisztelettel, 
mint neheszteléssel a „Bölcs Nathan“ írója nevére (Aeh der gefähr
liche Feind des Christenthums!)“ — Kaz. megjegyzi: „vannak idő
szakok, midőn a jobb fejek sem látnak, mint olyak is vannak, mi
dőn a nem jó fej is lát“. Kázméron, 1805. január hó 1-én kelt leve
lében, a melyben Kaz. Kis Jánost a katholikus vallású gr. Török 
Zsófiával való egybekeléséről tudósírja, ezeket írja: „Rettentett a 
vallás különbsége is; nem azért, mintha nem ismerném Lessing 
Nathanját és szeretetre méltó templariusát, hanem más tekintetből“.

A többi régebbi íróink közűi, a kik említik és idézik a Nathant, 
a kiken meglátszik hatása, leginkább említésre méltó Kölcsey, a kit 
magyar Lessingnek neveztek. A „Töredékek“ 1. fejezete: 
„Mik azon okok, melyek az embereket a vallásra nézve tűnőkké 
vagy nem tűrőkké csinálják“
Nathannal, a melyből idézetet is mutat (a babonáról).

A negyvenes évek táján volt szellemvilágunk magasztos 
eszmékben, politikánknak dicső reformokban leggazdagabb korszaka. 
Nemzetünk nagyjai, Deák, Széchenyi, Kossuth s mások a viruló 
férfikor energiájával küzdöttek a nagy elvekért, működtek a nemzet 
regenerálásán. Az irodalom, a hazafias eszmék hordozója, a közélet 
egyik leghathatósabb factora lön. Nemzeti színészetünknek is ez volt 
a virágkora, ekkor állottak legragyogóbb tehetségű, legclassicusabb 
színészeink művészetük delelőjón. Ebben az időszakban folytak a 
tárgyalások a felekezetek egyesülése felől, búzgolkodtak nagy lelkek 
a humanitás diadalra juttatásán, írtak röpiratokat és iráuyregényeket 
az emberi jogegyenlőségről, a zsidók emancipatiójáról (Pl. Vajda P. 
novellái és Ormós Zsigmond nathani szellemű regénye „Véres 
bosszú“ — 1839. —) Ez volt nálunk a Nathannak is természetes 
kora. Ez időben készült két magyar fordítása színi czélokra, hogy 
a mű fenséges eszméi a dráma hivatása szerént a színpadról az 
élő szó hatalmával hassanak a fogékony nemzetre. Ekkor tervez
gették a Nathan előadását az ország több helyén, a hol magyar

alapeszmére lényegileg egyezik a
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színjátszó társaság volt. Miklósy színigazgató úr közlése szerént a 
40-es évek elején „Nathan a bölcs“ czímeii előadták Szathmárt és 
Debreczenben. Ez utóbbira azonban Balla Károly, a 30-as évek 
vége óta Debreczenben lakó színész és volt színigazgató, nem 
emlékszik. Bár kétségtelenül dokumentálva nem láttam, meg vagyok 
róla győződve, hogy ez években magyar színre került a Nathan, és 
játékszínünk művészeinek és közönségének nem csekély dicsőségére 
válik, hogy mi erre nézve az összes többi nemzeteket megelőztük, 
mert a Nathan-irodalomnak nincs tudomása arról, hogy a Nathan 
más mint német, magyar és új-görög (szintén a negyvenes években 
Stambulban) nyelven színpadon valaha megjelent volna.

A Nathan első magyar fordítása 1839-ben készült s a buda
pesti nemzeti színház könyvtárában van 685. 18. sz. alatt. (Fel 
van sorolva Benkő Kálmán művében „Magyar színvilág“ 95. 1.) 
A közönséges negyedrétű fűzött kézirat czíme: „Nathan. Drámai 
költemény 5 felvonásban. Irta: Lessing. A bécsi cs. kir. Udvari 
színház elrendezése után.“ — Az utóbbi jegyzet bizonyára téves, 
mert a fordítás szövege szószerént megegyez az eredeti Lessing- 
szöveggel, a bécsi üdv. színház számára pedig a Nathant valószínűleg 
átdolgozva alkalmazták színre. — A czímlapon van a könyvtár 
régi bélyege s felső szélén ez a megjegyzés: „Királyi Censurára 
küldetett Sept. 3-án 1839. Fáncsy Rendező.“ A kézirat végén ez a 
záradék áll: „A ki húzottak elhagyása után, ezen darabnak színen 
lejendő előadatása meg engedtetik. Budán Octób. 11-ik 1839. Pap 
Gábor s. k. Hagy. Kir. Helytsgi Titoknak.“ Az egész kéziraton 
átvezetett kettős czérna a név mellett czímeres pecséttel van lefogva.

„Személyek: Saladiu sultán. — Sittah, húga. — Náthán, 
gazdag zsidó Jerusalemben. — Recha, fogadott leánya. — Daja, 
keresztény, most a zsidó házánál Recha társalkodón éj a. — Egy ifjú 
Templomos. — Egy Derwisch. — (A Hospitalita Patriarcha ki van 
húzva és helyébe írva:) Hospitaliták Comthúrja. — (Szerzetes 
kijavítva:) Egy szerzet-szolga. — (Egy emir és Saladin különbféle 
mamelukjai kihúzva, helyébe:) Rabszolga. Rabszolgáló. — Színhely: 
Jerusalem.“

A fordítás közönséges színpadi használatra készült, lapos erőtelen 
prózában, tele germanismussal. Az ismeretlen fordító nem bírta 
teljesen a német nyelvet, sokat félre értett. Felsorolok néhány 
furcsább tévedést és kifejezést, (zárjelben a Zichy fordításával):



Stoff (kelme) = anyag. Franke (frank) = franczia, gallus. Kerl — 
im Staate — (ficzkó?) = piócza. Geck (nyegle)
Plumper (nehézkes) = hitvány. Parsi (parszi) = Parasita (a. m. 
élősdi). Bin betreten (meglep) — el vagyok árúivá. Unter meinen 
Gebern (ezt Zichy is rettenetesen félre értve „jóltevőim“-mel 
fordítja, holott az egy hitfelekezet, a gueberek) — adakozóim. Wasser
eimer (csöbör) = akóshordó. Schachern (kufárkodás) — schacherolni. 
Musterring (minta) = modorgyűrű. Zur Stelle schafft (elembe 
állítjátok)
Wort bestechen (egy szóval megvesztegetni) = csipkedő szó. 
Hoffnungsvoll (szépreményű)
=ճ kirepűltető. Faselnd (félre beszélve) = fonnyadva.

A fordítás első lapjain a rendező tett piros czeruzával lényeg
telen javításokat és módosításokat. A lelketlen censura azomban 
féktelen vandalismussal dúlta a drámát, s erélyes, hatalmas toll
vonásokkal mintegy harmad részét kiirtotta. Minutiosus gonddal 
húzgált ki minden helyet, mondatot, szót, a mely kényesebb 
természetűnek látszott, a mely mélyebb psychologiai vonatkozású, 
a mely Isten, angyal, vallás, kereszténység, lelkiismeret, rajongás, 
csoda s hasonlókról szól, a mely a papokra, a zsidók dicséretére 
vagy gáncsára, a fejedelmek hibáira s eff. vonatkozik. Sőt egészen 
ártatlan helyeket is kihúzott, pl. a sakkjáték s a mamelukok jeleneteit. 
Emellett azonban elég figyelmesen gondoskodott az összefüggés 
fentartásáról, az értelem helyre állításáról.

A censura lényegesebb kihagyásai: I. felvonás, 1. jelenet. A 
rajongás. 2. jel. A csoda és angyal. Ց. A fejedelmek nyeglesége. 
5. A patriarcha szándéka részben, (Isten helyett: egy hatalmas 
fejedelem (herczegileg jutalmaz meg), kötelesség, bíró stb., keresz
ténység helyett: szerzet, templomosok). 6. Baja kereszténysége. 
II. felv. 1. jel. A sakkjáták egészen^ a keresztényekről az egész 
dialógus. 2. Közömbös dolgok. 3. Nathan dicsérete. 5. A zsidók 
gáncsoló jellemzése. 8. Szaladinra s a sakkra vonatkozók. III. felv. 
1. jel. Kecha beszédei a kereszténységről. 2. A Sinai-hegy. 4. Szittah 
a zsidóról. 7. (Nathan fogós mondása: nem lehet kitudni, melyik 
az igaz hit — így van elsimítva: mint az igazság, a melyet tőlem 
kérdél) A vallások külömbsége és hitelessége. 8. A templomos 
monologusa szinte egészen. 9 A „fattyú“ kifejezés. 10. Kényesebb 
helyek Kecha kereszténységéről. IV. felv. 1. jel. Papi dolgok. 2. A 
patriarcha sophismái, a zsidó elégetése. 4. A babona, a templomos

fajtalan.

eltakarítjátok. Argwohn (gyanú) — sejtés. Mit einem

reményefosztott. Stöber (kutasz)



keresztény felindulása, sertéshús. 7. A szent lélek elleni vétek, a 
kereszténység a zsidóságon alapszik, (a nevezetes „Te keresztény 
vagy!“ helyett: „az Ur nagy ember.“) V. felv. 1. és 2. jel. egészen. 
3. Majdnem egészen. 5. A templomos szavainak nagy része. 6. Baja 
rajongása, („keresztény vérből“ helyett: „más vérből“.) 8. A 
kereszténységre vonatkozók.

A censura tehát kifacsarta a dráma magvát, levét — úgyszólván 
csak a héja maradt. Elpárolgott a drámai motívumok nagy része, 
veszendőbe ment a magasztos tendentia, elenyészett az alapeszme. 
Nem csoda, ha az ép műérzékkel bíró rendezőségnek nem volt 
kedve arra, hogy a censura által ilyeténképen színre alkalmazott 
Nathant előadassa. A budap. nemzeti színház volt könyvtárnoka, 
Benkő Kálmán úr szíves tudósítása szerént a pesti színháznak sem 
szereposztó könyveiben, sem a 39-es és 40-es színlapokon az 
előadás nincs jelezve, és a Nathan Pesten magyarul valószínűleg 
egyáltalában nem adatott. Más részről arról értesítettek, hogy 
1841-ben adták a Nathant Pesten (Szultán: Bertha, Nathan: 
Megyeri, Templomos: Fáncsy.) Átnéztem azaz időbeli pesti magyar 
színlapokat és folyóiratokat, de nem találtam Nathanról említést.

A Nathan történetének szintén érdekes momentuma a kolos- 
vári nemzeti színházban az 1844. év tavaszára tervezett előadás és 
az e czélra készült második magyar fordítás.

Az „Erdélyi Híradónak“ Kolosvárt 1844. márczius 5-én kelt 19. 
számában, a 110. lapon ezek olvashatók:

„Figyelmeztetés. F. hó 10-én u. m. vasárnap a t. ez. közönség 
közfigyelmébe ajánltatik színpadunkon jelenendő classicus kor egyik 
jeles írója Lessing színmüve, „A bölcs Nathan“ (Nathan derVeise), 
mint az unatkozott kebel mély lélekzet vétele könnyültére, szint oly 
óhajtandó már a sok franczia gyöngéd télén müvek után — komoly 
szívbevágó müvet is' élvezni“.

E figyelmeztetés stílusa különös, de értelme helyes és kivált 
utolsó megjegyzése nagyon találó, ma majdnem épp annyira, mint 
ezelőtt szinte 40 évvel.

Nem állhatom meg, hogy itt egy kis kitérést ne tegyek. A 
kik a nemzeti játékszínnek moralis hivatását méltányolják, rég be
látták, hogy közönségünkre és színészetünkre nézve egyaránt üdvös 
volna, ha Nathan-féle komoly, nemes remekművekkel ellensúlyoznák 
azt a ledér irányt, a melylyel nálunk, kivált vidéken, színészet és



közönség silány it,ja egymást. Bizony nekünk is szükségünk volna 
egy Lessingre, a ki a német színpadot a franczia tragédia üres, 
kongó patkósától emanczipálta, hogy felszabadítsa nemzeti színé
szetünket a franczia középfajok és fajtalanságok frivol léhaságától.

A Nath annak az utóbb említett előadás czéljára készült for
dítása megvan a kolosvári nemzeti színház könyvtárában, В 14. 
szám alatt. Ä közönséges négy ed r étű kézirat borítékán a kolosvári 
színháznak és Lenhardt színházi ügynökségének (Pesten) pecsétje 
van. A fordítás czíme: Bölcs Nathan. Történeti Dráma öt felvo
násban Lessing remekje forditatott 1844-ik évben Kovács Gyula 
által Kolosvárt. — Egy másik lapon e személyzet: Salad!n, szultán 
. . . Török Náthán, gazdag zsidó Jerusalemben . . . Czelesztin 
— Веска, fogadott leánya . . . Komlóssy Ida — Daja, keresztény 
nő, Recha nevelője . . . Erdősiné — Egy ifjú Templomos . . . 
Hazay
főnöke . . . Nagy — Egy zarándok társ . . . Tóth — Egy emir .. . 
Szűcs — valamint Szaladin több Mamelukjai (Történik Jerusalem
ben)— E lap alján van a censor jegyzése: ..Előadathatik. Kolosvárt 
Mártius 3-án 1844. Gyulay b. b.“ (gr. Gyulay Lajos, bíráló biztos.)

Egy dervis . . . Fejér — Jerusalem! vándor zarándokok

Itt is feltűnik a patriarcha és a szerzetes barát censori meta- 
morphosisa A vándor zarándokok (tautológia) főnökének szerepe 
természetesen nagyon visszás és sehogy sem illik a darabba. A for
dítás szövegének „zárda főnöke“ még nem volt elég engedmény a 
piros czeruza molochjának.

Ez a fordítás is prózában készült. Stílusa, általában szintén 
lapos, nénié,tes, de egészben véve jobb a pesti fordításénál, sőt hely- 
lyel-közzel emelkedetté, drámaivá válik és zamatosabb mint a legújabb 
fordítás. Számos hiba származik az eredetinek félreértéséből.

A dráma szövege itt is nagyon meg van csonkítva, egyrészt 
már a fordítónak előleges censutája folytán. A kényesebb helyek s 
az ezekkel összefüggők ki vaunak hagyva vagy húzva. A censor 
azonban itt elnézőbb volt, mint a pestinél. A lényegesebb rövidí
tések a következők: II. felv. 1 jel a keresztényekről való párbeszéd 
és II. 2. a sakkjelenet nagy része el van hagyva. II 8. és 0. egészen 
hiányzik III. 1. Recha beszéde nagyon meg van nyirbálva. A gyű
rűk meséjéből is ki van hagyva egy-egy mondat, nem éppen ügyesen. 
A mese végén furcsa félreértés van. (,,S hol itt már kettőnk közt 
a bölcs, én vagy te?՛1) Szaladin önmegalázása után a fordító idétlen
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inventiojából ez áll: „Nathan: Por minden, a Sultáni bibor össze- 
rongyul a koldus foszlányaival. Sidó, muzulmán, keresztény sir 
leplek alatt össze testvéresülnek“ — III. 10. nagy része ki van 
hagyva. IV. 1. lényegesen meg van rövidítve. 2. eleje ki van 
hagyva, a többi megrövidítve. 4. egészen ki van vetkeztetve színéből, 
elkopott. 5. el van hallgatva Assadnak a keresztény nőkkel való 
viszonya. V. 3. a templomos gyönyörű monologusa nagyon el van 
éktelenítve. V. 5. hiányzik a templomos ezélzása Eecha leendő fér
jére és arra, hogy maga hajlandó muhamedánná lenni. V. 6. Eecha 
elbeszélése hiányos.

Az utolsó jelenet két zárósora helyett a fordító a következő 
sentimentalis zagyvalékkal végzi a drámát:

Szaladin. De mind szivemre!
Nathan, (távolabb) Birám a földet és mennyet, földi örömöm 

leányom, mennyei Istenem volt. Menny és föld ti vissza vevétek 
az embertől, az apától azt, a mi enyészendő, nem enyém volt; 
öntsétek már ez üres kebelbe amaz öiöklét vágyait; nincs már sem
mim — vaj igen — egy könycsep, ezzel veszem búcsúmat tőletek: 
Sultán már csak egy hantocskát kérek tőled kelet tág földjén, 
legyen az szentelt vagy szenteletlen föld, hová le hajtsam fáradt 
tagjaimat, s akkor az én Eekkám szemeiből egy köny síromra, ez 
a mit örökké égő lángocskakint magammal viszek.

Eekka. (ki foszlik a körbül) Nem, nem, mindennel, a mit bírok, 
e parányi szívben van, tiszta érzelem! tőled vevém, ritka lelkű apa! 
tied ez, míg egykor a halál jégcsókja meg fagylalandja.

Szál. Jer karunkba bölcs Nathan! — e kis kör napja leendesz, 
mely körül föld testként forgandja le pályáját (Nathant közbe véve.)

Az „Erdélyi Híradó“ legközelebbi, márcz. 8-iki száma sze
lént azomban márcz. 10-ere Nathan helyébe a „Még egy tisztujitas-“t 
tűzték ki és elő is adták. 14-én volt az utolsó előadás, a melyen 
Czelesztinnek foghagymakoszorút dobtak, s aztán eltávozott Iíolos- 
várról a Komlóssy társasága, a melyhez valamivel később Petőfi is 
szegődött. A Nathan előadása tehát Kolos várt is elmaradt, talán 
szintén mert az igazgatóságnak a censor garázdálkodása után el me
hetett a kedve a kegyetlenül megcsonkított munka színre hozata
lától. Én sem a kolosvári színlapokon, sem egyebütt nem talál
tam nyomát annak, hogy a Nathan az 
valaha színre került volna.

erdélyi részekben magyaréi
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Általában úgy látszik, hogy ezután mintegy 20 évig nem 
igen foglalkoztatta a Nathan a létért küzdő nemzetet. Benkő Kál
mán úr szíves közlése szerént az 50-es években Tóth József elő 
akarta Pesten adatni, de az is abban maradt, valószínűleg szin
tén a censura szigorúsága miatt.

Stahr Lessing - biographiájának megjelenése után Lessinget 
nálunk is újból kezdették tanúlmányozni. Stahr müvét M a j - 
thényi Dezső ismertette a ,,Budapesti Szemle՝' 1863-iki 17. és 
18. kötetében, alapos és használható kivonatban. Nyelvünkön ma 
is ez a legnagyobb és legértékesebb tanúimán у Lessingről, de mint
hogy nem eredeti, itt nem tárgyalom.

A Nathannal bővebben foglalkozik Bartók György dis- 
sertatiója „G. E. Lessing, mint theologus“ a Kovács Alb. 
szerkesztette „Egyházi Reforméban (1872 8. és 10. fűz. 229—274. 
és 297— 201. 1.) Több tanúlmányra mint önállóságra mutató derék, 
becses értekezés. Felötlő, hogy Nathanbeli idézetei nem pontosak. 
Bodnár Zsigmondnak Cherbuliez Victor Lessing-tanúlmánya után 
készült s a „Budapesti Szemlédben (1873) közölt ismertetése is keveset 
szól a Nathanról. Mitrovicz Gy. Lessing-czikke a „Sárospataki fü- 
zetek-“ben (1869) és Szinnyei József essayje „Plautus és Lessing“ 
(Philol. közi. 1877) nem tárgyalnak semmi ide tartozót.

Német irodalmi kézi-könyveink a Nathanra vonatkozó szakaszai 
itt nem vehetők tekintetbe. Gr. Eszterházy Kálmánné „Költészet- 
taná-“ban (224. 1.) a Nathan tárgyalásában teljesen félre értette 
a gyűrűk meséjét. A magyar Oonversations-Lexikon-félék (pl. a 
Szt. István társúlaté) a Nathant többnyire félszegen ismertetik; 
az „Ujabbkori ismeretek tára“ nem is említi Lessinget. Magyar 
nyelven megjelent némely philosophia! vagy cultura-történeti mun
kák, a mennyiben körükbe esik a Nathan, róla alapél vök elfogúlt- 
sága szerént nyilatkoznak (pl. Prechtler. A humauismus bálványa. 
Pécsett 1877.)

Közeledett a Nathan megjelenésének 100. évfordúlója. Az 
évfordúlóknak, a jubileumoknak jelentőségét túl szokták becsülni. 
A szellemi életben, mint a külső történelemben bizonyos nagyobb 
korszakokra való osztás fontos ugyan, de nem szabad pedanskodni, 
elfogúltau perczekte számítani. Igaz, hogy az úgynevezett kerek
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számok, az évszázak és részei nagyon megkönnyítik a felosztást, az 
áttekintést, mint a földgömbön a geogvaphikus vonalok Általános 
érvényű emlékkövek, a melyek a kegyeletet vissza tekintésre, emlé
kezésre intik. A megemlékezés jour fix-ei

A Nathan-jubilaeumnak is megvolt nálunk üdvös eredménye. 
A figyelem ötletszerűen fordult e mű felé. Zichy Antal, irodalmunk, 
tanügyünk e derék veterán bajnoka, az Akadémia 1877. febr. 4-iki 
ülésében székfoglalóúl olvasta fel „Lessing“ czímű tanulmányát, 
(megjelent mint az I. oszt. értekezései VII. kötetének III. száma, 
1877.) miután a Kisfaludy-társaságnak már benyújtotta volt a 
Nathan magyar fordítását, a mely a Franklin-társúlat két kiadásában 
jelent meg; az egyik 1878. év végén Lessing arczképével, nagy 
8. rét, 1879., ára 1 frt. 50 kr., a másik 1879. elején mint a kitűnően 
szerkesztett „Olcsó könyvtár“ 72. kötete, 8. (16.) rét, 1879, ára 50 kr.

Zichy Antal két művére nézve újabb ismertetés helyett utalok 
Wigand Jánosnak a „Philologia! Közlöny·1 1879. III. füzetében 
(210.—215. 1.) megjelent szakavatott, jeles bírálatára, a melyben 
Zichy essay-jét és fordítását egészben helyesen ítéli meg, habár 
hibáit és gyarlóságait kimeríteni nem volt szándéka. A fordítást 
illetőleg mind Zichy re, mind a közönségre nézve hasznos lett volna, 
ha az eredetinek a fordító által rosszul értett helyeit teljesebben 
felsorolja. Megemlítem még, hogy noha az eredeti nyelve — kevés 
kivétellel — majdnem áradozó, a magyar nyelv pedig általában 
tömöttebb mint a német, Zichy mégis gyakran jóval több sort 
használ mint Lessing; a mi strophátlan versekben külömben 
csak annyiban hiba, a mennyiben rendesen az erő és plastika 
rovására történik. Kifogásolható még, hogy Zichy igen gyakran 
használja az elisiot és synizesist s a tulajdon - nevekkel metrikai 
tekintetben önkényesen bánik, pl. Nathan, hol iambus, hol tro
chaeus, A 111 a fi majd amphibrachis, majd amphimacer.

A fordítás mindkét kiadásának czímlapján nem helyes az, 
hogy Lessing 1779-ben írta a Nathant, mert egy részét már 
1778-ban megírta A dráma mottójának: „Introite, nam et heic 
Dii sunt“ nem szabad elmaradnia, habár ez idézet nem Gelliusból, 
hanem Heraklitosból való. (V. ö. Ipolyi Magyar mythologiájának 
mottóját: Introite, et hic Dii sunt.) Zichynek „Prolog“ czímén a 
könyv elején álló 12 darab verse a mű jó hatása kedvéért elmarad
hatott volna, úgyszintén a gyűrűk meséjét röviden tárgyaló utóirata 
is. Nem áll, hogy a gyűrűk allegóriája igen lazán függ össze a
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dráma cselekményével; a Nathan forrását, Boccaccio elbeszélését 
lehet szemétdombhoz hasonlítani.
Azomban e hibák mellett is hálásan ismerjük el Zichynek 

kiváló érdemét, hogy irodalmunkat a Nathannal megajándékozta. 
A magyar közönség ha nem is élvezheti zavartalanul a mű alaki 
szépségeit, de meg vau nyitva számára a fenséges eszmék egész 
kincstára, melybe a ki fogékony kedélylyel lép, lelkében csodála
tosan meggazdagodik. És ha megismerkedtek nálunk a Nathannal, 
majd megszokják és megszeretik s eléáll egy jó fordításnak szükség
érzete, a mely aztán meg is termi a művészi magyarítást s vagy 
Zichy fogja Nathanját gondosan átdolgozni, vagy más avatott 
fordítója akad e műnek, a melynek pl. az angolok és francziák 
6—8 fordítását bírják. De akár hogy lesz, annak a nagy szellemi 
és erkölcsi nyereségnek, a melyet nálunk a Nathanból mentnek, 
kiváló részét mindenha Zichynek fogjuk köszönhetni.

A Nathan számos ismertetése, a mely az utóbbi években 
nálunk megjelent, többnyire Zichy fordítása alkalmából íratott és 
arra hivatkozik. Ezek közt: A „Vasárnapi Újság“ 1878. évi 50. szá
mában rövid jelentést tesz Zichy fordításáról s azt kissé köny- 
nyelmű naivsággal az eredetihez méltónak mondja. Dr. Heinrich 
Gusztáv, a német irodalomnak nálunk buzgó és avatott kép
viselője, a „Budapesti Szemle“ 38. számában (1879. 454—458. 1.) 
közölt nagyon dicsérő ítéletében nem éppen alaposan azt állítja 
a fordításról, hogy nagyon hű, majdnem szóról szóra egyez az 
eredetivel, meglepően helyes fordulatai vannak stb. Dr. Heinrich 
is melegen óhajtja a Nathannak magyar színre kerülését.

Dr. Bartók György saját lapjában, a nagyenyedi „Egyházi 
és Iskolai Szemlé-“ben“ (1879. 12., 13., 14., 15, 17. és 18. szám) 
a Nátháméi terjedelmes és ügyesen összeállított, de meglehetősen 
pongyola essayt írt. Kárhosztatandó az a felekezeti álláspont, a 
melyre dr. Bartók helyezkedett, ugyanis éppen abba a bűnbe 
esett, a mely ebien a Nathan intézve van, az intolerantiába. Nincs 
igaza, midőn czélzatosan azt állítja, hogy a patriarcha igazi katho- 
likus. (Dajáról ezt kétszer mondja.) Hiszen dr. Bartók maga említi 
néhány sorral elébb, hogy a patriarch át illetőleg mindenki újjal 
mutatott Gőzére. Ez pedig protestáns főpásztor volt. S Lessing 
általában csak protestáns papok ellen intézte vita-iratait. Egy 
protestáns pap (Döderlein) által Lessing ellen írt munka: „Frag
mente und Antifragmente“ kézről kézre járt a Braunschweig-vidéki

nem
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protestáns papok közt éppen az időben, a midőn Lessing a 
Nathant írta. (L. Összehasonlító irodalomtörténelmi lapok 49., 50. sz.) 
Köztudomású, hogy Lessing (és Goethe is), úgy mint nálunk Kölcsey, 
a protestantismns ridegségétől idegenkedtek. Sőt Loise Nándor belga 
író újabb franczia művében, a német irodalom történelmében, 
Lessinget polémiái alapján a katholicismus szövetségesének nevezi 
a protestantismus betűdogmatismusával szemben.

Az „Egyetértés" tározójában (1879. évi 131., 134., 135 és 
136. sz.) Fürst Gyula német tanulmányát a Nátháméi Scozza 
Dezső közli magyaréi. Ezt is, mint fordítást, csak megemlítem.

A „Magyarországában (1879. évi 5. sz.) Hoffmann Fri
gyestől van érdekes és szellemes tárczaczikk a Nathanról. A 
„Kecskeméti Lapokéban (1879. 49—51. sz ) Virányi Ignácz 
ír Lessingről, valószínűleg szintén a Nathanról.

A „Népnevelők Lapjáéban (1879. 20. sz.) L A. (Lederer 
Ábrahám) figyelmezteti a tanítókat a Nathan fontosságára. 
(Mellékesen egy érdekes franczia mesére utal, a mely külömben a 
„Gesta Eomanormn-"ból származik s a mely tendentiára nézve a 
Nathannal egyenesen ellenkezik.)

A Nathan-irodalomban nálunk legtöbbet és általában nagyon 
sokat tett Dr. Meltzl Hugó, kolosvári egyet, tanár, még pedig 
úgy igen szűk, mint igen tág körben. Szűk körben, hallgatóinak, 
két ízben tartott előadásokat a Nathanról, előbb az 1873/4. tanév 
téli szakában; azután az 1878/9. tanév nyári felében publicum 
collegiumot ily czímen: „A Nathau történelme. Az 1779. tavasz 
100. évfordúlóját ünneplő csak 10 órából álló cyclus. “

A legtágabb körben pedig, t. i. az egész irodalmi világ előtt 
kivált az általa és Brassai Sámuel által szerkesztett „Összehasonlító 
irodalomtörténelmi lapok'4 49., 50. (kettős) számában, a mely 
külföldön nagy feltűnést keltett. Egymaga több új érdekes adattal 
gazdagította a Nathan-irodalmat, mint a jubilaeum alkalmából bárhol 
megjelent összes többi művek és czikkek.

E nagy érdekű folyóiratnak ez a kettős száma egészen a 
Nathannak van szentelve. Dús tartalmából kiemelem a következőket: 
„Lessiug 1778. augusztushó 10. —11. éjjelén, midőn eltökélte magát 
a Nathan kidolgozására44 czímű költemény, magyaréi Brassai tói, 
németül Meltzltől. A Nathanra vonatkozó eredeti czikkek latin, 
angol, német, franczia nyelven. Különféle nyelven írt vegyes adatok
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a Nathanról a különféle irodalmakban. A gyűrűk meséje magyarul 
Brassaitól, románul Dulfu Pétertől.

A „Philologiai Közi.“ 1880. évi czikkében: „Új Lessing- 
irodalom“ (635—37 1.) Nathaut illető adatok is vannak.

A „Miskolcz“ czírnű lap 1879. febr. 16. kelt 14. számának 
tárczájában „Bölcs Nathan“ czím alatt közli a gyűrűk meséjét 
Zichy fordítása szerént. A rövid bevezetés elején jelenti, hogy a 
Nathan Miskolczon „magyarul az egész országban most először" 
fog színre kerülni. Miskolczon akkor a Miklósy Gyula társulata 
működött, a melynek tehetséges fiatal tagja, Demidor Imre elég- 
ügyesen alkalmazta színre a Zichy fordítását. Tetemesen megrövi
dítette a drámát, némely lényeges dolgot is elhagyott, néhol egy- 
egy mondatot tűzött a szövegbe, itt-ott sikeresen kísértette meg 
a fordítás hibáinak javítását. Az eredetinek végszava helyébe 
ezt tette:

Saladin: Oh Nathan, mind ez örömet neked 
Köszönhetem.

Nathan: Nem nékem, ám az Urnák,
Kinek bölcsesége határtalan,
S szeretető nem tesz különbséget 
Soha köztünk, gyermekei közt.

(Öntudatlan találkozás Pfrangernek a Nathan ellenébe csinált 
„Der Mönch von Libanon“ czírnű „keresztény“ dráma e helyével:

Gott
Gebührt der Dank, mein theurer Saladin,
Nicht Menschen . . . .)

Az előadásnak a Nathan történetére nézve nagyérdekű szín- 
lapjából, az egyetlen magyar Nathan-színlapból, a mely kutatásaim 
közt szemem elé került, itt egészen közlöm az ide tartozókat:

„Demidor Imre jutalomjátéka. Lessing G. E világhírű szín
müve. Szerdán, február 19-én Demidor Imre javára itt először 
adatik: Bölcs Nathan (Nathan der Weise). Színmű 5 felvonásban, 
irta Lessing G. E., fordította Zichy A. (Rendező: Szentesy.) 
Személyek: Saladin, szultán:
Nathan, jeruzsalemi gazdag zsidó: Szentesy. Recha, fogadott leánya: 
Takács Eines. Daja, keresztény nő, Recha társalkodónője: Homo- 
kayné. Templomos vitéz: Demidor Imre. Jeruzsalemi patriarcha:

Balla. Szittah, nővére: Saághyné.
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Kőmives. Szerzetes: Mátyássy. Al-Hafi, a szultán kincstárnoka: 
Saághy. L, 2., 3 rabszolga. Rabszolgák, szultán és patriarcha 
kísérete. Színhely Jeruzsálem.“

A sikerűit előadást a nagy és díszes közönség lelkesedéssel 
fogadta. A fentnevezett miskolczi lap — sajnos 
tudósítást az előadásról, mert, mint a szerkesztő szívességéből 
értesültem, a rendes színi referens az idétt beteg volt. A miskolczi 
játékszín, a mely díszes helyet foglal el a magyar színészet törté
netében, a Nathannal elévülhetetlen érdemet szerzett magának. Ez 
a magyar Nathan-előadás az egyedüli, a melyről egészen biztos 
tudomásom van. 1879 őszkor a debre'czeni színházban is készültek 
reá. Vájjon itt vagy más vidéki magyar színpadon azóta színre 
került-e, arról nem szerezhettem tudomást, mert ez adat-gyűjte
ményt hevenyészve kellett jegyzeteimből összeállítanom.

Nemsokára ismét kiváló alkalom kínálkozott a Lessingről 
való megemlékezésre: Halálának 100. évfordulója. A magyar 
irodalom, a mely most már szoros solidaritásban van a világ-iroda
lommal s annak minden mozzanatát megérzi és tovább közli, ez 
ünnepet is megülte. Sajtónk kegyeleteden emlékezett meg az 1781. 
febr. 15-éről. Pl. a „Pesti Napló"՛ (dr. Heinrich Gusztáv), „Hon," 
„Egyetértés" 1881. évi 45. száma czikket szentel Lessing emlékének. 
A „Magyarország és Nagyvilág" (8. sz.) Lessing arczképét is 
bemutatja ez alkalomból. Más lapjaink is lendületes ezikkekben 
méltatják halálának évfordulóján a halhatatlan költőt, a kinek 
Nathanja a nemes lelkek örök eszménye marad.

nem közölt

Éppen mostanság múlt 100 éve annak, hogy a berlini játék
színen a Nathant háromszor játszották. Azóta kivált a jelesebb 
német színházak állandó repeitoir-darabja s már nagyon sok kiváló 
előadást ért. így pl a weimari színpadon 1801. játszották először 
Schiller-Goethe rövidítő átdolgozása szerént (Hempel-féle Schiller- 
kiadás XVI. kötete); 1879-ben a müncheni kir. színházban Possart 
igazgató rendezett a mű humánus szellemének kiválóan megfelelő 
jótékony czélú díszelőadást a szegedi vízkárosúltak javára 
(L. Augsburger Alig. Zeitung. 1879, 1566 ) Nagy művészi értékű 
volt 1882. szintén a müncheni kir. színházban a német színészek 
összjátéka, a melyről több hazai lap is közölt tudósítást. (Pl. 
Neues Pester Journal 1882. július 8.)
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A Nathannak a magyarországi német játékszínen is szép 
története van. A második hely, a hol a Nathan színre került, 
tudtommal Pozsony, a mely akkor, 1785-ben, a német színészet 
elsőrendű, nagyhírű stati ója volt. Azóta gyakran játszották a Nathant 
hazánk nagyszámú vidéki német színpadjain ; magam is emlékszem 
egy-két előadásra. A fővárosban is többször színre került. Legneve
zetesebb volt a bécsi Stadttheater társaságának vendégjátéka 1879. 
május 10-én. A szép sikerű előadást a jó részt magyar ajkú nagy 
és díszes közönség lelkesült tetszéssel fogadta.

Napi sajtónk elismeréssel szólt ez előadásról. A „Fester Lloyd“ 
(1879. május 11. 180. sz. 1. mellé ki.) ez alkalommal bővebben 
fejtegette magát a müvet is. Ez elterjedt, tartalmas és nagyérdemű 
lapban is mutatkozik néha a fent megrótt lerchenfeldi szellemű 
német irodalom. Az érintett Nathanczikk példája annak, milyen 
felszínes és könnyelmű néha a mi napi kritikánk. Noha csak egy 
újságczikkről van szó, mégis helyén látom a vele való foglalkozást, 
mert a „Pester Lloyd“ nálunk német irodalmi kérdésekben ret
tenetes "hagy tekintély.

A szóban levő czikk több tételével szemben meg kell 
jegyeznem : Lessing a Nathant igenis színpadra szánta és a színészek 
számába egész értekezést szándékozott írni. — Gervinus egyenesen 
„Bühnenstück“-nek nevezi e művet. — A zeloták éppen azért 
kárhosztatták a Nathant, mert tendentiáját nagyon is elértették. — Az 
igazi gyűrű nem vesztette el erejét, hanem vagy maga elveszett, 
vagy nem viselik a kellő lelkűlettel. — A monotheistikus vallások 
kizárólagos jogosultsága ellenkeznék a Nathan alapeszméjével. — A 
nemes érzület és szívjóság nem a vallás, hanem az ethika postu
latu ma. — Nathan és Szaladin igenis erősek és határozottak hi tökben. 
— A törökök is tudnak lelkesülni azért, a mi hatalmas, nemes és meg
indító. —A templomos és a szerzetes nem a szűkkeblű egyházi hit vallói. 
Az előbbi szűkkeblűsége nem vallásos, az utóbbi vallásossága nem 
szűkkeblű. — A patriarcha csak nem tartozik a három fő alak 
közé. — Bucira nem csak gyöngébb relieve Nathannak, nem öntu
datlan ; Da ja nem szándéknélküli és Szíttal] éppen nem naiv. — Az 
sem áll egészen, hogy a Zichy fordítása hű és „verständnissvoU“ 
t. i. az.eredetinek mindenütt helyes megértésén alapszik.

Lessing halálának 100. évfordúlóját német lapjaink is tar
talmas, érdekes tárczaczikkekkel ünnepelték. A „Kaschauer Zeitungé
ban (1881 112. s köv. sz.) Don Bizo (álnév) „Sechs Charaktere
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aus Lessings „Nathan der Weise“ czímmel nem mélyre ható de 
elég értelmes csikkekben ismerteti Nathan, a templomos, Szaladin, 
Becha, Baja, Al-Hafi jellemét.

100 évvel a Nathan első előadása után, 18%# márczius elején 
a budapesti gyapjúutczai német színházban láttam a Nathant a 
rendes társaságtól. Az előadásról, a mely elég számos közönség 
előtt középszerű sikerrel folyt le, a lapok nem sokat írtak. Sajná
lattal konstatálták, hogy a Nathan nálunk most akut érdekűvé, 
éppen nem kívánatosán korszerűvé vált.

A Nathan-jubilaeum alkalmából mint érdekes adatot a Nathan- 
irodalom számára (1. Összehas. írod. tört lapok, 1879. 49. — 50. sz) 
egy kis füzetet registráltarn, a melyet érdemesnek tartok behatóbb 
ismertetésre.

Löwy Μ. E. fia, budapesti zsidó könyvkereskedő (a Király-utcza 
elején) számos népkönyvet („mazeh“) ad ki héber betűkkel német 
nyelven, a melyek nagy elterjedésnek örvendenek s melyekben zsidó 
szellemben szerkesztett elbeszélések vannak: egyes szakaszok a tör
ténelemből, adomagyűjtemények, népszerű szemelvények a zsidó
irodalomból, zsidó érdekű események novellái feldolgozása, a világ- 
irodalom nevezetes műveinek zsidó ínyre alkalmazott kivonata. Az 
utóbbihoz tartozik az a kis fűzet (28 1. ára 10 kr. megjelent 1871.) 
a mely a Bölcs Nathan történetét adja e czím alatt: „Nathan 
der Weise. Eine merk wird ige Geschichte aus dem Oriente, welche 
ihrer Seltenheit wegen fast in allen Sprachen ibersetzt ist. fon 
Ludwig Borges.“ A Budapesten lakó szerző egészben Lessingnek 
(a kit meg sem említ) művét követi, néhol szóról szóra, és lénye
gesen csak az elején és végén tér el tőle. Elég érdekesnek tartom 
ez eltérések megjelölését.

Nathan Árnak - Nablusban (Neapolis, a régi Sichem) lakik a 
város végén. Háza kapuján három nyelven van ez a felirat: Itt 
minden hajlék nélküli idegen kap éjjeli szállást. — Nathan neje 
hasonló hozzá; 4 fia s 3 leánya van, és sok irigye kivált a keresz
tény kereskedők között.

Zsidóűldőzések idejében egyszer ismeretlen úri ember jön hozzá 
s azt mondja, hogy Jeruzsálemből való és 5000 zechinát kér kölcsön 
bizonytalan időre, s nagy kamatot ígér. Nem akarja nevét meg
mondani és megjegyzi, ha Nathan csakugyan bölcs, megismeri benne 
a becsületes embert. Nathan látja arczán az igazságot és odaadja 
neki az 5000 aranyat.
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Néhány hónap múlva Nathan Damaskusba megy. Az ntczán 
egy daliás férfi megszólítja és palotájába hívja. Itt 10000 zechinát 
ad neki azzal az állítással, hogy ez összeget számára Bagdadból az 
a férfi küldötte, a ki tőle 5000 zechinát kért volt. Nathan csak 
5000 aranyat fogad el. E nagylelkűségre az idegen felfedezi magát, 
hogy ő maga volt a kölcsönkérő, neve Ássad; életéről írásbeli köz
léseket ígér. Örök barátságot kötnek, a melyet itt e földön Ássad 
kora halála szakít meg.

Később a nyngoti fejedelmek, kivált az éj sz alti ez ár, elha
tározzák, hogy elfoglalják a török birodalmat és felszabadítják a 
megváltó sírját. Azomban Szaladin szultán marad a győző. E har- 
ezokban a zsidóknak mindkét részről sokat kell szenvedniük. Na
than neje és 7 gyermeke Gazában vesz el, vagyona pedig Nablusban.
— Kis idő múlva egy férfi jön hozzá, s egy féléves leányt hagy
ván nála, azonnal távozik. A csecsemőnél írás volt: Nemes Nathan, 
e leány keresztény, neve Blanda, neveld elveid szerént stb.
— Nathan ismét gazdag lett és Recha 16 éves, midőn a templo
mosok a Libanonban fellázadnak Szaladni ellen. A további események 
folyama lényegileg megegyezik a drámáéval, kivéve hogy Recha a 
maga szántából megy Szittahhoz.

A dráma utolsó jelenete után Nathan visszavonúltan él és 
egy évvel később meghal, miután vagyona felét Rechának, felét 
jótékony czélokra hagyta. Sírján, a jeruzsalemi régi temetőben, 
egyszerű sírkövet emeltek e felirattal: Itt nyugszik Nathan, Áron 
fia, a ki élt és szenvedett s életének 70. évében az atyákhoz tért.

Megjegyzem, hogy a Porges bevezetése, Nathan és Ássad első 
találkozása, a hol a bölcs zsidó ismeretlen, megszorúlt férfinak 
pénzt ad kölcsön, — még az összegre nézve is (5000) —՛ élénken 
emlékeztet a Prágában (1858.) Wolf Paschales által kiadott 
„Szipurim“ (elbeszélések) I. kötetje utolsó elbeszélésének elejére. 
(Der Retter, eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert 172. 1.) 
Az éjszaki czár megemlítése pedig orosz- (lengyel) zsidó eredetre 
látszik mutatni.

Porges könyvének szerkezete nagyon gyarló, nyelve pongyola, 
számos helye egymásnak ellentmondó, némely mondata absurdum 
(a mi többnyire a dráma szövegének félre értéséből származik.)
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A Nathan a tolerantia evangéliuma. Lessing a vallásbeli 
türelem főképviselőjéül zsidót választott, mert annál az eszményi 
emberbaráti tolerantia még nagyobb erénynek tűnik fel. S a dráma 
e z t a zsidót magasztalja, nem általában a zsidókat. A Nathan 
humanitásra, emberszeretetre akar buzdítani; tendentiája: a szabad
elvűek, nem pedig a zsidók védelme. Ezek az idétt Németországban 
nem is szorultak volt valami különös védelemre. Nem igen bántották 
őket. De most, 100 évvel a Nathan megjelenése után, — mintha 
Lessing nem is élt volna, — másképen van. A nép egy része a 
zsidóüldözést a német nemzet emelkedésének feltételéül, a keresztény 
társadalom egyik feladatául tekinti. S a németországi koreszméknek 
mindig van hatásuk a mi közszellemünkre is. Népünk egy búj fogató 
és felbúj fogatott töredéke — tudva-tudatlan 
antisemitismus mozgalmát és nagyban áll a zsidóhajsza sajtónk 
botrányból élődő kis részében és társadalmunk bizonyos kétes 
ethikájú és bornirt rétegeiben. Sajnos, a Nathan tendentiája nálunk 
akut jellegű szükség, a Nathan korszerű — mintha csak most 
írták volna, hogy az eszme varázsszerével orvosolja a bajt, hogy 
a példa erejével intsen ember- és polgártársaink iránti köteles
ségünkre.

majmolja a német

S ha tovább akarunk haladni a vállvetett egyetértés, a békés 
fejlődés útján a népek, az emberiség nagy ez óljai felé, ha fenn 
akarjuk tartani nemzetünk ősi erényét, a nagylelkű tolerantiát: 
ápoljuk, hirdessük, terjeszszük a Nathanbeli eszméket, legezélsze- 
rűbben magával a Nathannal. És terjeszszük ott, a hol a dráma a 
legközvetetlenebbűl hat, a hol a lelkesültség közérzetté válik: a 
színpadon. Irodalmunkkal karöltve nemzeti színészetünk igen fontos, 
jótékony hatású szerepet játszott fejlődésünkben, oktatva, buzdítva, 
közvetítve a korszellemet; értse meg most is, ebben is a kor 
szavát, hirdesse a Nathan igéit. Különösen a budapesti nemzeti 
színháznak régi tartozása volna a nagy német költő geniusa iránt.

A Nathan főtendentiája a keresztények oktatása volt, de a 
zsidók is sokat tanúihatnak belőle. A Nathan erősen korholja az ő 
hibáikat is, de magában Nathanban, a ki vérükből való vér, példát 
mutat nekik is, nagyot, dicsőt, követésre méltót. Nem mért zsidók, 
hanem mert emberek, nekik is szól a tolerantia leczkéje. S kivált 
a magyarországi zsidók közt még sok van, a ki okúihat rajta. A 
mi kötelességünk, e tanulságra vezetni őket, de nem a patriarcha 
konok gyűlöletével, hanem legalább a templomosnak egy ideig
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megingatott·, de majd újra diadalmaskodó szeretet,ével. S a hogy a 
Boccaccio novellájának okos, furfangos, uzsorás Melchisedechje 
Lessing drámájának bölcs, nemes, humánus Nathan]ává lett: majd 
talán úgy válhatnának a mi Melchisedրchjeinк is Nathanokká! 
És jó lesz némelyiköknek kánááni hazafiságukkal szemben örökre 
megjegyezniük Rechának Bajához intézett szavát: (ПТ. 1.)

... S aztán hogyan 
Tudjuk: minő darab földnek születtünk?
Ha annak nem, a melyen születőnk ?“

Valamint az irodalom és színészet egyik feladatát képező 
általános nemzetnevelésnek eszköze, úgy a tulajdonképeni paeda
gogi ának is egyik hathatós tényezője lehet a Nathan. Vannak 
ugyan, a kik kifogásolják a Nathannak a paedagogiábau való 
alkalmazását, s azt állítják, hogy esetleg vallási vitákra adhat alkal
mat; de én nem tartom valószínűnek, hogy a Na th annak bármilyen 
körülmények közt más mint üdvös hatása lehetne. A németországi 
középiskolákban olvastatják a Nathant. Nálunk is gyakrabban 
olvasták, kivált protestáns gymnasiumokban, sőt most is olvassák 
néhol, pl. az unitáriusok kolosvári főiskolájában, a budapesti TI. kér. 
állami reáliskolában. Itt az 1880—81 tanévben a VII. osztályban 
a Nathant szabad olvasmányúl tárgyalták A Vili. osztályban 
Lessing halála 100 évfordúlóján házi dolgozatéi] írták: „Zur 
Gedenkfeier Lessings.“ Jó volna, ha iskoláinkban gyakrabban 
forgatnák a Nathant s ha e czélra egy magyar bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátott iskolai kiadást készítenének (pl a „jeles írók 
iskolai tára“ alakjára.)

A Nalhaunak, a jövő vallása mystenumáuak áldásos eszméi hadd 
terjedjenek és hassanak tehát irodalomban és művészetben, életben 
és iskolában, hogy segítsenek előkészíteni az emberiség arany-korát, 
az üdvözítő emberszeretet boldog idejét. Úgy legyen!

Dr, Herrmann Antal.
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