
KONT IGNÁCZ.

„A SZENVEDŐ KRISZTUS."

Epy görög drámára akarom felhívni e «Közlöny# olvasóinak 
^figyelmét, mely a három nagy tragikus művein kívül az egyedüli 
görög tragédia, mely az ókorból ránk maradt. Nagy híre van, s 
mégis kevesen ismerik valóban. Hogy ezt mindjárt drastikusan 
bizonyítsam, Gottschall czikkére a Krisztus-drámákról (Unsere 
Zeit 1881. 7. füzet, 44. 1.) hivatkozom, a hol ezt találjuk dara
bunkról : «Ez a dráma a görög tragédia modorában van írva, kitűnő 
mű-dráma sok rhetorikával: Euripides volt a szerző mintaképe; 
a későbbi passiojátékokkal csak a vallásos érzületben, a mely 
szülte, rokon.» Értekezésünk folyamában ki fog tűnni, hogy e 
négy állítás közt csakis az utolsó igaz, hogy t. i. a mi drámánk a 
passiojátékokkal csak a vallásos érzületben rokon, de szó sincs 
róla, hogy az antik tragédia modorában van írva, vagy hogy 
Euripides volt mintaképe. Különös ezerepet játszik ez a dráma 
a világirodalomban. Költői értéke semmis, de a mű mégis fontos ; 
fontos mint kulturtörténelmi adat, fontos állásánál fogva, melyet 
az antik és modem dráma közt elfoglal, fontos, mert klasszikus 
írókból merítette szóról szóra verseinek több mint egy harmad 
részét. A keresztény egyház tudósai, a kik szerzőjét kutatták, ép 
oly behatóan foglalkoztak vele, mint a philologusok, kik a mű 
segélyével Euripides szövegét akarták helyre ütni. Láthatjuk tehát, 
hogy a dráma több tekintetben érdekes, s hogy a behatóbb tárgya
lást megérdemli. Ha a görög tragédia fénykorának termékeit 
*A szenvedő Krisztus»-sal összehasonlítjuk, csodálnunk kell, 
mennyire sülyedt a görög genius a századok folyamában. Ha egyes 
drámák az alexandriai korból ránk maradtak volna, úgy e folyto
nos sülyedést lépésről lépésre kísérhetnők. így azonban e híres 
kor költészetéről csak annyit mondhatunk, hogy a klasszikus ókor 
alakjait megtartotta ugyan és a mythikus tárgyakon sem változ
tatott, de ellentétben mintáival C 9ak egyes uralkodó házak tetszését 
akarta kivívni. Az udvar és a szaktudósok köre volt a közönség, 
melynek a korbeli tragikusok, a rcXsias, írtak. Midőn azután a keleten 
a szellemi élet lassankint egészen kihalt és a nemzeti vallást majd 
a legdurvább babona, majd a materialismus és a sophisták indif- 
ferentismusa váltotta fel, a költészet külömbözö fajai hiú versfara- 
gássá fajúinak, míg a dramatikus költészet teljesen elvész. De az
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alexandriai kánonba felvett dramatikusok mégis alapját képezték 
a grammatikus iskolákban tárgyalt anyagnak és különösen alkal
masaknak látszottak a keresztény egyes nézetek és fogalmak ter
jesztésére. Valamint a keresztény hit első hirdetői felhasználták 
a görög philosophikus iskolák dialectikáját saját tanaik terjesztésére, 
úgy a keresztény hitben rejlő költői eszméket az ókor klasszikus 
alakjába öltöztették, sőt ha lehetséges volt a költők sajátszavaival, 
h°gy így azt a véleményt keltsék, hogy a görögök a szent ige 
hirdetői voltak, még mielőtt Jézus a földre jött. Ez által kettős 
czélt értek el: először könnyebben megértethették a néppel tanai
kat, a mit el is értek, másrészt megczáfolták az új vallás ellen
ségeinek vádjait, hogy a keresztény hit a müveit és finom Ízlésnek 
nem képes kárpótlást nyújtani, s hogy követői sohasem emelked
hetnek oly fokig, mint a pogány ókor költői. így keletkeztek egyes 
ó- és újtestamentomi könyvek poetikus körülírásán kívül, az u. n. 
Homércentok is, melyekben az Ilias és Odyssea vagy harmadfél 
ezer verséből, anélkül hogy egy betűt is változtattak volna raj
tuk, mozaikszerűen Jézus életét állították össze. Drámai alakban 
pedig e korból a Megváltó szenvedéséről szóló nagy költemény 
maradt ránk.

Ez a theologikus dráma nincsen mint a Homércentok egészen 
vagy legnagyobbrészt Euripides müveinek verseiből összerakva, 
hanem gyakran némileg változtatva adja Euripides sorait, melyek
ből a költemény fele áll, sőt vannak egyes sikerültebb részei, 
melyek egészen önállóak. A dráma prológusában ki is jelenti a 
szerző, hogy ocat’ Eopuc&qv dolgozott, tehát nem azért vannak e 
versek átvéve, mintha saját nyomorúságát kölcsönözött rongyokkal 
takargatni akarná, hanem csak az idő romlott szokásának hódol, 
hogy az imént említett czélt elérje. Hogy e költeményt keletkezése 
idejében és sokkal későbben is nagyra becsülték, azt a kéziratok 
nagy száma és elegancziája bizonyítja (1. Dübner kiad. praef. VI. 1.). 
Ezt részint a tárgy szentsége, részint a gyakori olvasás okozta. 
Hány kiváló klasszikust hanyagoltak el, míg ezt a centot számtalan
szor másolták! Ez a körülmény is a mellett szól, hogy e müvet 
századokon át az anatóliai egyház legünnepeltebb költőjének, 
nazianzi Gregoriusnak tulajdonították, bármily hevesen léptek is 
fel később e nézet ellen. Sok, sőt a legtöbb kézirat Gregoriust 
mondja a szerzőnek és egy bécsi kódex, melyet részben összehason
lítottam, a dráma előtt Gregorius életrajzát hozza, a mint azt
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Suidasnál találjuk, de müvei felsorolásában ezt is olvassuk : tó xat’ 
EopwctérjV srepi Töv toő XpioxoO íiaO-wv (scil. opajia) a etspo? (scil. 
ázttá^io;) sU nfjv áSeXcpTjv rop^ovíav és a repi tpiXorrto/ía; cz. munkák 
közé szúrva, a mi a  kódexben még különösen alá is van húzva. 
Suidas kiadásaiban azonban e passus hiányzik. A kéziratban még 
az előforduló személyek is külön fel vannak jegyezve, mit Magnin 
szerint a többi kéziratok nem tesznek. Gregorius, a ki oly bátran és 
szívósan védelmezte az orthodox keresztény tant a pogányok és 
arianusok ellen, a görög keresztény költők közt a legnevezetesebb.1) 
Neki tulajdonította az egész középkor a darabot, s valószínűleg 
tőle is való a legnagyobb rész, míg később ügyetlen kezek inter
poláltak egyes jeleneteket, tán ép azokat, melyeknél fogva a kritika 
tőle megtagadta a müvet. Mindezek a bécsi kézirat jellemző kité
telét, mely a többi Suidas-kodexben hiányzik, interpolationak 
tartják (Bernhardy Suidas-kiadásában sincs meg), de nem vették 
tekintetbe, hogy az egész Suidas-czikk, mely Philostorgius jegyzé
kéből van átvéve, nem tökéletes, mert Gregorius költeményeiből, 
melyeknek sorszáma 30,000-re megy, csak néhány van felemlítve. 
Gregorius életében, melyet ugyancsak Philostorgius metrópolita 
írt, ki csak néhány évvel élt később mint a nazianzi költő, azt 
találjuk, hogy Gregorius Julianus edictuma következtében, mely 
a keresztényeknek megtiltotta a görög klasszikusok tanulmányo
zását és tanítását, saját úgy mint hittársai kárpótlására drámai 
költeményeket is készített, de névleg nem nevez meg egyet sem. 
Chedjesu, syriai metropolita, Gregorius müveinek versifikált 
katalógusát adta ki s ott a «tragédia könyvéiről is megemlékszik. 
Lehet, hogy a mi tragédiánkhoz rokon költeményt gondolt alatta. 
A dráma legrégibb kiadói és latin fordítói mind Gregorius mellett 
vannak, csak a XVI. század vége felé lép fel a sok kétkedő, kik 
részint theologiai okokat hoznak fel, részint aesthetikai szempont-

*) Gregorius 330 körül Kazianzban, Cappadociában, született, Caesa
rodban és Alexandriában tanult; Basiliussal a későbbi caesareai érsekkel 
együtt Athénben is v o lt; 362-ben pappá lett s nemsokára Sasiinában, Cappa- 
docia egy kis városában, püspök lett. Később Nazianzba atyja mellé került 
mint segédpüspök. Atyja és Basilius halála után Byzantiumba ment, hol 
Theodo8Íus császár 380-ban Demopliilus arianus patriarcha utódjává tette. 
De az arianusok szüntelen harcza elkeserítette őt, ott hagyta fényes állását 
és hazájába vonult vissza, hol 390 körül meghalt. L. Ullmann, Gregorius 
von Nazianz dér Theologe, Darmstadt, 182ö.
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ból tesznek kifogásokat a költemény ellen, úgy az egész kompo- 
sitiora, mint a metrumra nézve.

Az első, ki a költemény eredetiségében kételkedett, Caesar 
Baronius bibornok volt 1588-ban, ki Szűz Mária jellemzésében 
akadt fenn, mely ellenkezik a szent atyák irataival és a laodiceai 
Appollinarist tartotta a szerzőnek. De ez a költő, kinek heterodox 
nézeteit a Megváltó személyéről maga Gregorius ezáfolja meg, 
nem lehet oly költemény szerzője, melyben a Krisztusban levő 
két természet orthodox dogmája több helyen nyiltan ki van mondva. 
Ez ép oly bizonyos mint az, hogy egy költeményt, melyet nem 
tartanak Gregoriushoz méltónak, Apollinarisnak, a kit zsoltár- 
paraphrasisai kitűnő költőnek tüntetnek fel, nem tulajdoníthatunk. 
Némelyek mégis minden meggondolás nélkül Baronius ezen leve
gőből kapott hypothesisét elfogadták. Possevin is ő rá hivatkozik, 
Bellarmin pedig ugyanazon oknál fogva tagadja a darab eredeti
ségét, mint ő. Valamivel régiebbek voltak tán az anglikán theolo- 
gusok, mint Fülke és Perkins (f 1602) cambridgei tanárok, kételyei, 
kik a stilust és a versmértéket támadták meg; ezekre hivatkozik 
Rivet, a kath. theologusokra pedig Cooke. Justus Lipsiust a metrum 
tökéletlensége indította De cruce cz. iratában arra a megjegyzésre, 
hogy a költemény alig Gregoriustól való, míg Casaubonus nyilat 
kozatában (Exercitationes Anti-Baronianse) inkább dicséretet mint 
gáncsot látunk. Szerényen kételkedik Vossius is (In3titutiones poe- 
ticae), és megjegyzéséből, hogy Gregorius a homiliáiban előforduló 
tragikus dictiót e tragédiában komikus beszélgetéssel cserélte fel, 
onnan eredhet, mert tán e tragédiának sem szentelt több időt, 
mint tudós látogatóinak, azaz egy negyed órát. S e nagy ember 
ítélete a tragédián ragadt,mert akárhány kézirat katalógusát nézzük, 
mindenütt ott van a Xpwtóc ttctt/iov mellett a Tragicomoedia elne
vezés, holott egy sor komikumot sem találunk benne. Heinsius, ki 
Gregorius költészetét igen nagyra becsülte, a Xp. Il.-ban a prosodia 
sok hibájára mutat (detragnedise constitutione) de téved, ha ezekben 
az átmenetet az úgynevezett politikus versekhez látja, mert ezek 
lényege abban áll, hogy a quantitást az accentussal ellensúlyozzák. 
Ilyesmit azonban a javított Xp. II. textusában nem találunk. — 
Labbeus a tragédia eredetiségét tagadja és Bironius valamint 
Bellarmin nézetéhez csatlakozik. Baillet ismétli Vossius hibáit, 
Tillemont du Pin és Buonarruotti is a régiek egyik vagy másik 
véleményét fogadják el. Ez utóbbi egy újkori szerzőre gondol.
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Cave nem találja a darabban a Gregoriust jellemző finomságot 
és a kifejezés kerekdedségét. Oudin Lambecius nézetét idézi e 
darabról, ki a bécsi udvari könyvtár kódexeinek katalógusában me
résznek mondja azt az eljárást, hogy valaki a Xp. IT.-t azért tagadja 
meg Gregoriustól, mert nem felel meg az ö komolyságának; így 
a valóban eredetieknek tartott költemények közt is nagyon sokat 
ki kellene vetni; s valóban Krisztus versifikált genealógiája és más 
költői játékok, az vE7catvo? rcapfrevtas sok helye és az akrostichonok- 
ban írt sententiák ezt bizonyítani látszanak. Fabricius, ki mind e 
nézeteket összeállítja (Bibi. graeca t. VIII. p. 600), nem osztozik 
a kételyekben, melyeket a Xp. II. szerzője ellen támasztottak, ép úgy 
Stolle sem, ki a kódexeknek hitelt ad.

Önállóan fogott e kérdés tisztázásához a kath. egyház nagy 
irodalombúvára, Dóm Rémy Ceillier (t 1761), a tudós benczés, ki 
Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques cz. művének* 
VII. kötetében szól e tragédiáról. Aesthetikai szempontból a nyel
vezet méltóságának, tisztaságának és a gondolatok nagyszerűségé
nek hiányán kívül feltűnt neki, hogy e darabban nem találunk oly 
sok hasonlatot mint Gregorius egyéb irataiban, melyeket Ceillier 
rend társai nagy kiadásukban össze is állítottak. Továbbá Mária 
jellemébe ütközik, de Apollinarist nem fogadja el szerzőnek, hanem 
más valakit keres s ezt feltalálni vélte abban a Gregoriusban, ki 
572 körül Antiochiában püspök volt,' s kit az egykori Eua- 
grius mint ügyes költőt említ, de költeményei között egyet sem 
nevez meg.

Az első, a ki a Xp. Fl.-t támadói ellen védette és a tragicomoe
dia kifejezés ellen tiltakozatt, a spanyol Yriarte volt a madridi 
kódex leírásában, mely szt. Gregoriust mondja a szerzőnek. Ez a 
XV. századból való ugyan, de fontos azért, mert a tudós Laskaris 
Konstantin felügyelete és működése mellett készült, ki tehát 
Gregoriust mint szerzőt ismerte el. Yriarte keresztény szémpont- 
ból nem talál a drámában semmi kifogást, semmi aljast a kifeje
zésmódban, sem össze nem illőt a személyekben, szóval semmit, 
mi e magasztos tárgygyal össze nem férne. A keresztényeknek 
épületes olvasmányul szolgálhatott, sőt még Aristoteles definicziója 
ellen sem vét. Ép az ellenkező irányt képviselték Triller, Eichstaedt 
és Valckenaer; ez utóbbinak azonban az az érdeme, hogy először 
utalt a tragédia nagy fontosságára az euripidesi szöveg emendatió- 
jára nézve. Triller, a gottschedi iskola egyik nevezetesebb költője,
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Hugó Grotius latin versekben írt Christus patiensét fordította le né
metre. Hogy költőjének müvét, mely az epitethonok használatában 
szerinte még a homerosi költeményeket is fölülmúlja, eldicsérje, a 
görög tragédiát annyira lerántja, hogy egy sor sem talál kegyelmet 
előtte. Valódi dühvei rontott e drámának Eichstsedt, az idejében 
híres jénai tanár, ki egy értekezésben (Drama christianum, quod 
Xpiotöc rcáoywv inscribitur, num Gregorio Nazianzeno tribuendum 
sit. Jenae 1816.) eleve elfogadja a nagy költő, Triller, véleményét. 
Eichstaedt elvei szerint bármely híres tragikust is így le lehetne 
gyalázni, mert ily' cento tragédiára az aristotelesi Poétikának 
szabályait alkalmazni s ebből következtetni, hogy a darab nem ér 
semmit, valódi absurdum. Dübner helyesen jegyzi meg Eichstsedt 
szitkozódásaira: Bizony az isteni Stagirita akarata ellenére alkal
mazná bárki az ő szabályait minden költőre; hisz ő maga is az 
emberi társadalom oly nagy változása után más kánont állított 
volna fel. E kritikusok szerint a darabban minden személy egy
formán beszél; Szűz Mária ép úgy mint szt. János, a hírnök, úgy 
mint Magdolna; nincs meg benne a csín, a melyet a tragikus 
dictio egyáltalán követel, s azért sem Gregorius-, sem Apollinaristól 
nem való a darab, hanem sokkal ujabb idők szüleménye; valami 
tudatlan görög pap költeménye lehet, talán azé a quivis monachus 
indoctus-é, a kinek a középkori irodalom jó nagy részét, sőt még 
több klasszikus munkát is tulajdonítottak.

Valckenaer, a nagy kritikus, Euripides «Phoenissae» bevezeté
sében Triller nézetét elfogadta és a darab sok metrikai és egyéb hibái 
miatt szintén szégyennek tartja, hogy addig is Gregoriust mondották 
a darab szerzőjének. Gregorius egy irata sem mutatja nyomát 
annyi idegen versnek, mint épen a Xp. II., ahol még a gyermekies 
gondolatmenet és írásmodor non plus ultrája is található, ami ép 
Julián századában nem volt divatban. Porson Euripides kiadásá
ban szintén figyelemmel kísérte e tragédiát és a Valckenaer által 
kijelölt hat euripidesi tragédiához, mint a melyekből a dráma 
költője merített, a Hekubát is csatolta, mert innen is vett át egyet- 
mást a szerző, a kiről Porson ép úgy vélekedik, mint Valckenaer. 
Elmsley különösen a «Baccbae» számára használta fel. Valckenaer 
ellen Augusti (Quaestionum patristicarum biga 10—17 1. Boroszló 
1816) kelt ki s azt mondotta, hogy Gregoriusnak e dráma meg
írásánál nem volt más czélja, mint a híres tragikusok müveiből 
meríteni; a homerosi és vergiliusi centókra hivatkozik, a melyek
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szerzőikre nem hoztak szégyent. Külömben Gregoriusnak, a ki 
buzgalmáért a «theologus» melléknevet nyerte, még más czéljai 
is lehettek; tán ép e centóval akarta megmutatni, hogy a klasszikus 
írók a \ó'(o<z nagy dalát (aojia xoö Xó̂ od) énekelték akaratuk ellenére, 
Gregorius tehát jó költői hírének csorbítása nélkül írhatta ezt a 
centót. Schlegel híres centójára hivatkozik, melyet ez Kotzebue 
persiílálására ép e költő müveiből állított össze. (Kotzebue írt 
Dér hyperboreische Esel cz. alatt egy centót a két Schlegel művei
ből a testvérek kigúnyolására.) Hogy Julianus idejében ily gyerme
kes játékokkal nem foglalkoztak, az nem áll; hisz maga Julianus is 
sok naiv dolgot írt össze s külömben is a Xp. 1 1 .-ban nincs semmi, 
a mi gyermeki játékra mutatna. Ha Gregorius e költeménye elüt 
az ő beszédeitől és többi poesisétől, azt nem csodálhatjuk; más az, 
ha valaki saját nézetét mondja el, és más, ha idegenek szavával 
akarja megénekelni Krisztus kínszenvedését. Az eredetiséget 
Augusti is a kódexek adataiban és a már említett tényben látja, 
hogy Julianus parancsa okozta az ily költemények keletkezését, 
s hogy más időben nem is keletkezhetett. Augustinak Eichstaedt 
felelt heves kifakadásokban gazdag, de szép stílusban írt disser- 
tatiójában, melynek klasszikus gorombaságai és odavetett ítéletei 
ellen kár volna polemizálni. Deformis fetus, monstrosus fetus, 
futilissimus cento, cento puerilis, omnia sunt putida, ieiuna, 
absurda, ex Euripide misere consarcinata: ily kifejezésekkel trak- 
tálja e költeményt. Ami Augusti ellen felhozott érveit illeti, úgy 
óva int mindenkit, hogy azt, a mit má3 költők ar centók írásával 
tán tréfából tettek, ily magasztos tárgyra ne vonatkoztassák, mert 
a keresztény centók evvel nem hasonlíthatók össze, még pedig 
azért, mert rövidebbek és sokkal ismertelenebb szerzőktől valók, 
s mert Gregorius nem volt oly ostoba, (adeo hebes et obtusa 
acie), hogy a pogányoknak bebizonyítsa, hogy a klasszikus kor 
költői akaratuk ellenére a Logos dalát zengték volna. Gregorius 
ugyanis költészetének czéljául négy dolgot említ: hogy lelkét a 
bűntől távol tartsa, hogy az ifjúságnak használjon, a mely csak a 
mulattató költői műveket olvassa, pedig jobb volna, ha inkább 
vallásos dolgokkal foglalkoznának; hogy megmutassa, hogy e 
tekintetben sem állnak alantabb a keresztény szellem művelői a 
pogány népeknél, s végül hogy magának vigasztalást szerezzen 
lelki és testi bajában. Ha tehát Gregoriusnál még más ok is döntő 
lett volna, úgy bizonyára ezt is felemlíti: tehát a dráma nem lehet
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az ő müve. De Eichstsedt elfeledi, hogy komoly tárgyú centokat 
is írtak Gregorius ideje előtt, még pedig tekintélyes egyházi atyák, 
a mint azt Tertullian egyik helyéből (de praescriptione bseret. 39.) 
következtethetjük. De ez a költemény nem is oly cento mint a 
Bomerocentok, mert ezek csupa homerusi versekből állanak, itt 
pedig az euripidesi versek inkább csak díszítésül a dialógus kezde
tén vagy általános elmélkedéseknél toldattak be és jóllehet számuk 
a legújabb összeállítás szerint a költemény majdnem felét képezi, 
a legtöbb változtatva van átvéve és csak egy kis rész szó szerint 
megtartva. Gregorius egyéb költeményeiben is előfordulnak remi- 
niscentiák a görög költőkre; ezt Magnin a Journal des Savants- 
ban (1849. 287.) bebizonyította. Ha nem is fogadjuk el Augusti 
nézetét, hogy Gregorius azt akarta megmutatni, hogy a pogány 
költők akaratuk ellenére a Logos dicsőítését írták meg, úgy költe
ményének czélja az is lehetett, a mit ő maga felemlít, hogy t. i. 
az ifjúság kezébe áhítatos olvasmányt adjon. De e kérdés eldöntése 
nem függ össze a darab eredetiségével. Abból, hogy Gregorius 
életírója azt mondja, hogy a nagy theologus azért írta volna költe
ményeit, hogy Julianus parancsát kijátszsza, míg Gregoriusnál 
erről nem hallunk semmit, az következik, hogy az életíró e tekin
tetben tévedett. Hogy Julianus idejében ilyen gyerekes dolgokat, 
mint Eichstsedt mondja, nem írtak, az nagyon tág kifejezés. Magá
ról Juliánról is tudjuk, hogy mily gyermekies módon viselte a 
harczot a nazarenusok ellen s e tekintetben nem kell az ő vele 
ellenséges lábon álló egyházatyákra hivatkozni, hanem Schlosser 
és Strausz (Romantiker auf dem Throne dér Caesaren) Ítéletére, a 
kiket bizonyára nem vádolhatunk antipaganistikus fanatismusról.

De Julián költészete nem is tartozik a mi darabunk megítélé
séhez, a mely nézetünk szerint koránt sem oly gyermekies és oly 
kicsinyes, s ha ezt a mértéket akarjuk alkalmazni, akkor Gregorius- 
tól több hiteles költeményt is meg kell tagadnunk. S ha a Xp. II. 
nem is üti meg mindenütt azt a mértéket, melyet Gregorius egyéb 
költeményeinél tapasztalunk, úgy, mint Villemain helyesen meg
jegyzi (Journal des Savants 1845. 395), e differentia a tárgy 
különféleségében rejlik. A keresztény philosophia poetikus elméle
tében, a vallásos elegiában, szabadon, önállóan és lelkesülten 
mozoghatott, míg az antik cothurnus bilincsei közt szorult hely
zetben érezhette magát. S mindamellett a költemény méltó Grego
rius nevére. Állítólagos metrikai hibái, a szövegnek Dübner által
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történt helyreállítása óta, csekélységre olvadtak le. Megemlítendő, 
hogy a költő a kétes a, t, t> hangzókat ott is, a hol a szigorúbb pro- 
sodiai szabályok szerint vagy CEak hosszúak vagy csak rövidek, 
kéteseknek vette, de ezt a byzantiumi költőknél, eltekintve a 
politikai versektől, midőn a quantitas helyett az accentust és a 
szótagok számát vették tekintetbe, is gyakran találjuk, sőt egyes 
esetekben az s és o meghosszabbítását'és az 7] és megrövidítését 
is megengedik maguknak. De azért, mert Gregorius egyéb költe
ményeiben, melyek tán finomabb kör számára voltak írva, a 
szigorú szabályok meg vannak tartva, Xp. IT.-ban pedig nem, még 
nem következik, hogy nem ő a szerzője, cp úgy mint Tzetzes 
szabályszerű hexameterekben írt Iliaka-i és politikai versekben 
írt történeti Chiliadjai, melyek metrikai tekintetben a legfeltűnőbb 
eltérést mutatják, egy szerzőtől eredtek. Augusti bizonyítékára a 
kéziratokat illetőleg, Eichstsedt egyszerűen azt mondja, hogy ily 
kérdésekben nem adhatunk a kódexekre semmit, azután minden 
logika ellen így folytatja: Ám ha a kódexekre annyit adnak, akkor 
nézzék Hieronymus, Basilius, Rufinus és Suidas kéziratait, 
melyekben Gregorius müvei fel vannak sorolva, de a Xp. 11. nincs 
közöttük! Eichstsedt csak két jó oldalát ismeri a drámának: hogy 
az euripidesi kritikának nagy szolgálatokat tehet, mert írójának 
régibb kéziratok szolgálhattak alapul mint nekünk vannak, s hogy 
a keresztény dogma történetének egyes adataira forrásul használ
ható. De Valckenaer, Eichstaet és Triller e becsmérlő Ítéletei egy 
hajszálnyival sem bizonyították be jobban, hogy a tragédia nem 
Gregoriustól való, mint elődeik. Caillou is, a ki Gregorius iratai 
kiadása körül oly nagy érdemeket szerzett, ezek nézetéhez 
csatlakozik.

A benedekrendüek Párisban 1778-ban adták ki Gregorius 
műveinek első kötetét, a melynek kiadásához már a XVII. század 
vége felé láttak és 1708-ban hirdettek. E folio-kötetben Gregorius 
45 beszéde bő prolegomenákkal volt meg, melyeket Clémencet 
adott ki. A nemsokára kitört forradalom következtében, a mely a 
congregationak örökre, az egyházatya müvei iránti érdeklődésnek 
pedig sokára véget vetett, a nagy kiadás abban maradt, míg végre 
184^-ben Dóm Caillounak három párisi kiadó segítségével sikerült 
a második kötetet, a melyet a benedekiek már teljesen elkészí
tettek, s melyhez ő neki csak a legújabb kutatások eredményét 
kellett csatolnia, napvilágra bocsátani, a mely tehát 64 évvel
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később jelent meg mint az első kötet. Ez sokkal jobb szövegben 
és nagyobb rendben mint az előbbi kiadások Gregorius költe
ményeit és leveleit tartalmazza, kritikus jegyzetekkel és latin 
metrikus fordítással, mint függeléket pedig (1206—1355. 1.) a 
Xp. ri.-t latin prózai és hibás metrikus fordítását közli. A drámá
nak ezen kiadása különösen kitűnik az Earipidestől átvett helyek, 
ha nem is teljes, de mégis kimerítő kimutatása és Combefis domi
nikánus kritikai jegyzetei által, a melyek azt bizonyítják, hogy ez 
az író a Xp. II.-t Gregoriusnak tulajdonította, mert szerinte a 
szerző nem tér el egy helyen sem a dogmától és a decorumtól; 
a kik az eredetiséget tagadják, azok nem elég kutató szemmel 
vizsgálták át; valamint ő gondos átolvasás és néhány kézirat 
segítségével sok hibát eltávolított, mások ezt még inkább fogják 
tenni; e hibák azonban nem a szerzőnek, hanem az együgyü 
leíróknak rovandók fel. Ez ellenében Caillou az ő «Monitum#-ában 
a dráma előtt az előbbi kath. írók érveit ismétli és hármas okból 
nem fogadja el a dráma eredetiségét. Az első érv nála a kéziratokra 
támaszkodik, s itt azt a nagy lapsust követi el, hogy ép megfor
dítja a tényeket, a mennyiben szerinte a kéziratok nem nevezik 
Gregoriust a szerzőnek, csak egy Suidas-kodex, de ez sem régi. 
A kéziratokban azonban legnagyobbrészt a dráma Gregoriusnak 
van tulajdonítva és a Suidas-kodex alatt nem érthet mást, mint 
a Suidas Lexikonának Gregoriusról szóló czikkét, a mely a nevezett 
bécsi kódexben foglaltatik, a hol egyszersmind a Xp. II. is fel van 
sorolva Gregorius müvei közt. A második érv a theologikus állás
pont. Különösen Szűz Mária jellemét fejtegeti, a mely nem egyez
tethető össze a többi egyházatyától annyira magasztalt állhatatos
sággal, míg a mi darabunkban a legnagyobb szomorúság, félelem 
és elcsüggedé8 vesz erőt rajta. Végül a stílus és metrum gyakran 
említett hibáit és feltűnő eltéréseit, valamint kevés hasonlatát 
említi és azt mondja: a miből kitetszik, hogy ez a költemény nem 
neki tulajdonítandó. De azért mégis felvette e «foetus antiquissi- 
mus»-t, mert mégsem vetendő meg teljesen. Gregorius müveinek 
e kiadását Villemain bírálta a Journal des Savants-ban (1845. 
385. 1.), a mely alkalommal a Xp. Il.-ról is megemlékszik. Megesik 
vele ugyan a baj, hogy Caillou hamis nézetét, hogy csak egy 
kézirat említi Gregorius nevét, utána írja, de különben elég 
méltánylattal ítél a drámáról, sőt stílusát Lamartine-éval hason
lítja össze és Gregoriust elismeri szerzőjének. Ezt a négy évvel
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később megjelent Tableau de l’éloquence chrétienne au 4me 
siécle czímü müvében is állítja s a tragédiában a sok kitérés 
daczára pathetikus vonásokat is talál és azt jegyzi meg, hogy a 
megható és merész költői inventio, daczára annak, hogy a tárgy 
adva volt, bámulatot érdemel. ízlés dolgában ily ítéletre nem 
adhatunk ugyan sokat, de mindenesetre egy Triller és Eichstsedt 
ellenében Villemain nézete mindig döntőbb lesz.

D r . K o nt  I g n ácz .

Catullus 72.

Lesbia, egykoron azt mondád, te csak engemet ismersz 
S hogy te Catullusodat Iupiteren sem adod.

Hej! be szerettelek én, de nem úgy mint pór a babáját;
Mint atya szokta fiát, szokta szeretni vejét.

Most már ismerlek: ha erősben emészt is a lángom,
Nálam az értéked vajmi kevésre csökött.

Hogy lehet az ? kérded. Bűnös játékaid által 
Forr szerelemben a vér, hű-1 szeretetben a szív.

Ford. P. T. E.

Catullus 83.

Lesbia sok rosszat mond én rám férje szemébe,
S végtelenül örvend annak az ostoba férj.

Nem veszed észre, szamár, hahogy engem szóba se hozna, 
Gyógyult volna; de most, hogy morog és felesel,

Nemcsak rám gondol, de mi több, rám mérges az asszony,
Az pedig annyi, hogy 6 forr, hévül, ég, csupa tűz.

Ford. P. T. E.
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