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GYMNASIÜMI CLASSICÜSOK

VI. Sophocles.

Sophoclesre vonatkozó hazai irodalmunk semmiféle iskolai 
segédeszközöket nem nyújt (1. Bartal Antal akadémiai szék
foglalóját). A fordítások közül csak a Csiky Gergelyét említjük 
föl (Sophocles tragoediái. Budapest, 1880. Tettey N. Bírálatukat
1. e folyóirat negyedik (1880) évfolyamának IV-ik füzetében), 
mely az előbbieket magasan túlszárnyalja, egyszersmind első 
teljes fordítása a nagy görög tragikusnak, s általában véve nagy 
nyereség irodalmunkra nézve.

Az idevágó külföldi, meglehetősen terjedelmes irodalmat 
Bernhardy nagy görög irodalomtörténete és a Bursián által szer
kesztett megbecsülhetlen «Jahresbericht über die Fortscliritte dér 
classischen Alterthumswissenschaft# (Berlin, Calvary) ismertetik. 
A következőkben ismertetni fogjuk röviden a fontosabb szöveg- és 
jegyzetes kiadásokat, valamint a többi segédkönyvek közül a leg
főbbeket.

Szövegkiadások. Az első helyet foglalja el ezek között 
Dindorf munkája: «Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli 
Sophoclis Euripidis et Aristophanis fabulse superstites et perdi- 
torum fragmenta» (Teubner), mely mind a négy görög scenikus 
diplomatikus kiadása, prolegomenákkal (vita Aesch. Soph. Eur. 
Aristoph., de metris poetarum scenicorum) és apparatus critikus- 
sal van ellátva. Az egyes darabok előtt vannak a szokásos liypo- 
thesisek (a drámák tartalmának rövid elmondásai). E nagy mun
kának kivonata: * Sophoclis tragaeditt superstites et perditorum 
fragmentaw a Sophoclesre vonatkozó prolegoraenák nélkül. Ugyan 
csak Dindorftól jelent meg «Sophoclis tragoediae superstites 
Gnece et Latiné* (Teubner), és egy puszta szövegkiadás «So- 
phoclis tragoediíe*) (Teubner), mely a Bergk által kiadott és 
Tauchnitznál megjelent «Sophoclis tragédia'#-vei együtt (értjük 
a nyolczadrétes kiadást, mert van még ezen kívül zseb- és dísz- 
kiadás is) a legalkalmasabb iskolai szövegkiadások. Végül fölem
lítjük Xauck munkáját: «Tragicorum Gra^coruin fragmenta* 
(Teubner).

Magyarázatos kiadások. Itt mindenek előtt Schneideicin nevét 
kötelességünk fölemlíteni. 0  volt az első, ki Sophocles szövegét a
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mai tudományban dívó szigorúbb kritikával kezelte. Kiadta ma- 
gyarázatosan Sopboclesnek mind a hét tragédiáját, melyeket 
újabban Nauck dolgozott át. Kitűnő kiadás, csak az a kár, hogy 
némileg a reáliák elhanyagolásával fektet fösúlyt a nyelvi dol
gokra és nehezebb helyek megmagyarázására. Stílusa nehézkes, 
jegyzetei igen sok helyt gymnasiumi tanulónál képzettebb ember
hez látszanak szólani, s a görög szöveg többször kritikus skep- 
sissel van romlottnak vagy érthetetlennek föltüntetve: épen azért 
inkább tanár kezébe valónak tartjuk. A hét tragoedia élén áll egy 
általános bevezetés, mely Sophocles életéről, drámáiról és drámai 
művészetéről szól. Aztán van minden egyes darabhoz külön beve
zetés, mely a dráma meséjét szolgáltató anyagról, annak földol
gozásáról, a dráma tartalmáról, a személyek és a darab jellem
zéséről, annak földolgozóiról, előadási idejéről és a szerepeknek h 
három színész közt való fölosztásáról beszél. Az egyes darabokhoz 
csatolt függelékekben a codex Laurentianus .4-tól való eltérései 
vannak elősorolva és egyes helyek megbeszélve. Ezt követi a 
lyrai részletek metrumának schemája. A Schneidewin-Nauck-féle 
magyarázatos kiadásnál a reáliák bővebb megbeszélése következ
tében egyenletesebbek, s általában véve a tanulók ismeretének 
megfelelőbbek Wolff jegyzetes kiadásai, kitől Bellermann közre
működésével eddig következő négy dráma jelent m eg: Aias, 
Elektra, Antigoné (a 3. kiadás BellermanDtól) és Oedipus király 
(a 2. kiadás Bellermanntól). Annál inkább kifogás alá esnek a 
lyrai metrumra vonatkozó theoriái. Iskolai használatra kétségen- 
kívül legalkalmasabbak Wecklein jegyzetes kiadásai: Antigoné, 
Oedipus Tyrannos, Oedipus Coloneus, Elektra és Aias (Mün
chen, Lindauer). Jóllehet a Schneidewin-Nauck-féle könyveknek 
majdnem csak felét teszik, mégis a reáliákra, grammatikai dol
gokra és a szöveg nehezebb helyeire nézve egyaránt tájékoztatók. 
A rövid kis bevezetés adja a darab meséjét és jellemzését, a sze
replő személyek névjegyzéke alatt föl van említve a szerepek 
beosztása a három színész között és a ezínhely, ezt követi a görög 
hypothesis magyarázó jegyzetekkel. A függelék a kézirati hagyo
mánytól való fontosabb eltérések jegyzékét ad ja; a versmérték elté- 
rőleg a többi kiadások berendezésétől mindenütt a jegyzetben van 
tárgyalva. Végül még e két, Teubnemél megjelent jegyzetes 
kiadásra akarok figyelmeztetni: Sophoclis tragoedise, recognovit

Digitized by Google



30 PECZ VILMOS.

et explanavit E . Wunderus. 2. voll. König Oedipus. Griechisch 
und Deutsch mit Commentar von Franz Ritter.

Segédkönyvek. Sophoclesre vonatkozólag két, latin nyelven 
szerkesztett szótár létezik. Az egyik lexicon Sophocleum Ellendt- 
tői való, megjelent 1834— 1835-ben (ű voll. Regismonti Pruss. 
Bomtráger fratr.), melyet újabban (1872, Berlin, Gebr. Bom- 
tráger) Hermann Genthe dolgozott á t ; a másik Dindorftól (1871, 
Teubner), mely a szövegkiadások alatt említett görög scenikusokra 
vonatkozó diplomatikus kiadásához csatlakozó lexicon Aeschy- 
leum, Sophocleum, Euripideum és Aristophaneum-i sorozat má
sodik részét képezi (a lex. Aesch. 1876-ban jelent meg, a másik 
kettőt még alkalmasint sokáig fogjuk várni). De, fájdalom, e 
kitűnő tudós sophoclesi szótára m iatt az Ellendt-Genthe-féle 
lexicon kiadóival sajtópörbe keveredvén, ügyének elvesztése után 
munkáját elárverezték, úgy hogy moat csakis az Ellendt-Genthe- 
féle szótár kapható. Van különben még egy más jó speciális 
szótár Sophocleshez Dr. Heinrich Ebelingtől (Griechisch-Deutsches 
Wörterbuch zu Sophocles. Kritisches Verzeichniss sámmtlicher 
Stellen dér Tragödien und Fragmente nebst Erklárung dér 
schwierigen Stellen. Leipzig, Halm, 1869, 373 lap), melynek az 
az egyedüli hibája, hogy az articulus mellőzésével minden szónál 
csak azon alakokat adja, melyek Sophoclesnél fordulnak elő, 
minek következtében a tanuló többször kénytelen más szótárban 
keresni föl az illető szó nemét s esetleg nominativusi alakját. 
Hasonlóan jár el ugyan a homerosi Autenrieth-féle szótár is, de 
oda teszi záijelben a hiányzó nominatiyusi alakokat, vagy az 
igéknél a jel. m. jel. e. sz. 3. sz.

A rhythmika és metrika mai, Rossbach-Westphal, Schmidt 
és Christ által képviselt álláspontjának megfelelő igen kitűnő 
munka Brambachnak Sophocles metrikai magyarázatával foglal- 
kodó könyve «Die Sophocleischen Gesánge für den Schulgebrauch 
metrisch erklárt# (Teubner. 1870), melyet épen azért jónak 
látunk kissé bővebben ismertetni. Két részből áll, melyet egy 
rövid, kilencz lapra terjedő rhythmikai előkészítő előz meg. E kis 
bevezetés kitűnő, de sokszor a homályossággal határos rövidség
gel és abstrakt előadási modorral tárgyalja a legfontosabb rhyth
mikai és metrikai dolgokat.

Az első rész adja a hét dráma lyrai részleteinek szövegét 
kritikai jegyzetekkel, a második metrikailag magyarázza azt, előre
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bocsátva minden egyes kardalnál a dialógusban kifejtett situatiót, 
rövid tartalmát adva a kardal egyes részleteinek, megnevezve az 
egyes verssorokat és a hol lehet megmagyarázva azokat a szöveg 
tartalmából, végül schemáját adva az illető kardalnak. Brambach- 
nak ezen könyve a következő, szintén Teubnernél megjelent na
gyobb munkája alapján készült: «Metrische Studien zu Sophocles. 
Mit einer Einleitung über die genetische Entwicklung dér antikén 
Metrik u. Rhythmik*. Még két ide vágó derék munkát akarok föl
em líteni: «Die chorische Technik des Sophocles von Muff. Halle, 
Mühlmann, 1876». «Der Chor des Sophocles von Ottó Hense. 
Berlin, Weidmann, 1877.»

Sophocles egyes drámáit tárgyilag magyarázzák, vallási és 
erkölcsi nézeteit fejtegetik és életével foglalkodnak a következő 
fontosabb munkák : Sophocles Antigoné griechisch mit Anmer* 
kungen nebst einer Entwicklung des Grundgedankens und dér 
Charaktere in dér Antigoné. Von Aug. Jákob. Berlin, Dümmler, 
1849. Die thebanischen Tragödien des Sophocles als Einzeldra- 
men ásthetisch gewürdigt. Von Joli. Miiller. Innsbruck, Wagner, 
1871. Die Elektra des Sophocles, für Freunde dér classischen 
Literatur übersetzt und ásthetisch erláutert. Von Adolf Wester- 
mayer. Erlangen, Deichert, 1872. Die religiösen und sittlichen 
Vorstellungen des Aeschylos und Sophocles. Von Dronke. Teubner 
1861. Sophocles. Sein Leben und Wirken. Nach Quellen dar- 
gestellt. Von Adolf Schöll. Prag, Tempsky, 1870. Sophocles und 
8eine Tragoedien. Vortrag, gehalten von Ottó Ribbeck. Berlin, 
Lüderitz, 1874.

Még csak Sommerbrodt «Das altgriechische Theater# czímti 
könyvecskéjét akarom ismertetni, mely igen jó szolgálatot tehet 
az iskolának. A 80 lapra terjedő munkácska «Das altgriechische 
Theater* czímti bevezetésen kívül, mely a görög dráma viszonyát 
a  lyrához és eposhoz, meg az ókori színpad fontosságát emeli ki, 
három részből áll, u. m .: 1. Ursprung ; H. B lüthezeit, 3. Verfall 
des altgriechischen Theaters; hozzájárulnak jegyzetek és egy 
függelék. Az első rész szól a görög dráma eredetéről, a comoedia 
és tragoedia neveiről, a négy dionysusi ünnepről, a színésznek 
első alkalmazójáról, Thespisről, továbbá Pratinas, Choerilus és 
Phrynichusról, a színház részeiről (d“éatpov, op/Yjarpa, axifjvfj), a 
tragédiában, comcediában és satyrdrámában dívó háromféle 
tánczról (é^oáXs'a, xópda£, oíxivvi;), az éneket kisérő hangszerek
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ről, a kar beosztásáról és részeiről, a költséget fedező liturgiáról 
(choregia), és a belépti pénzről (theorikon). A második rész szól 
az ókori színház virágzási koráról, nevezetesen: a színészek szá
máról (ffpüítayíöviar/j?, ds'jtspaYwv’onij;, TpiTaYamanfj;), a trilógiáról* 
tetralogiáról, satyrdrámáról, a színház tervrajzáról, a különböző 
gépekről (sxxóxXr||Jia, -spíaxtoi, atu>pTj{j.a, fépavos, ttsoXoYsiov), egyéb 
eszközökről (r,ysía, rpoatspvtőiov, -povaarptoiov, ys:pí£s;), a Színészek
ről és képeztetésükről. A harmadik rész a színház hanyatlásáról 
beszél, különösen az éneknek és táncznak a drámától való külön
válása következtében kifejlődött három új művészetről (drama- 
tikus költészet ének és táncz nélkül, dramatikus hangszer Lkülö- 
nösen fuvola-] zene karének nélkül, dramatikus táncz, azaz panto- 
mimika) és a görög színházból kifejlődött rómairól. A jegyzetek 
részletesebb magyarázatokat adnak; a függelék az utolsó ötven óv 
ezen tárgyra vonatkozó irodalmának jegyzékét foglalja magában. 
Jó könyv.

Az a kérdés merül föl most, melyik drámát olvastassuk az 
iskolában? Aias, Philoctetes és Trachiniae a mai korhoz képest 
kissé nyers és idegenszerű, a két Oedipus, sőt a kitűnő szerkezetű 
Electra is könnyen alkalmat adhatna a görög tragöediára igaz ok 
nélkül rásütött fatum theoriájának tovább terjesztésére. Antigoné 
az a darab, melynél leginkább be lehet látni e nézet helytelen
ségét : a két főszemély olyan, hogy jellemükből kifolyólag kell 
bekövetkezni a conflictusnak és tragicumnak. Szerkezete plasti- 
kusan domborodik ki, és ha talán lélekemelőbb is a Colonusi 
Oedipus első, szülőföldét dicsőítő kardala, Antigoné kardalai 
minden esetre magasztosabbak.1)

Dr. P e c z  V i lm o s .

l) Más szempontok is jönnek tekintetbe. így a dráma történeti fej
lődésére «Oedipus király* volt legnagyobb befolyással, «Aias»-bán a tragikum 
kitűnő stb. És az «igaz ok nélkül rástitött fatum» talán mégsem oly mese, 
mint t. barátimk hiszi. S z e r k.
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