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„A SZENVEDŐ KRISZTUS."

II. (Vígé.)

Uj lendületet nyert e darab kritikája és az ahhoz fűződő [kér* 
dések Dübner jeles kiadása által, a mely a Firmin Didot-féle gyűjte
ményben jelent meg mint melléklet Wagner Euripides és a 
későbbi tragikusok töredékeinek kiadásához. Tragédiánkat itt ezen 
és a későbbi kor egyéb dramatikus termékeivel együtt láthatjuk, 
milyenek a zsidó Ezechiel Exagoge-ja, Plochirus Dramationja, 
Theodorus Prodromus Elűzött barátsága és Ignatius versei Ádám 
bűnbeeséséről. Dübner három párisi kódexet hasonlított össze, 
melyeket A, B  és C-vel jelöl és ezek alapján szolgáltatta a legjobb 
textust, melyeket eddig felmutathatunk. C a XIII. századból való, 
míg A és B  a XIV.-bői. C a Xp. íl.-on kívül még egyéb keresztény 
költeményeket is tartalmaz, de különösen a mi darabunk nagy 
pontosság és kalligrafikus elegenczia által tűnik ki. Az a körül
mény, hogy ebben a kéziratban Gregorius neve mint szerzőé egy 
későbbi kéztől van oda írva, indította Dübnert arra, hogy a tragé
dia eredetiségét tagadja, de abban is kétkedik, hogy valaha sike
rülni fog a szerzőt kitalálni. A tragédia epilógusában (2605— 10)
— ez a bécsi kódexben hiányzik — Tzetzes János kezét látja, a ki 
Lykophron kommentátora volt, mert erre az iróra minden ok nél
kül hivatkozik. Magnin ezáltal arra a gondolatra jött, hogy tán az 
egész tragédia redactiója Tzetzestől való. Dübner nagyon kívána
tosnak tartja, hogy a drámának oly kiadását bírjuk, a melyben az 
euripidesi parallel helyek egész teljességökben foglaltatnának; ő 
ezt kiadásában typographikus nehézségek m iatt nem.tehette. Most 
miután a szöveg már korrekt alakban fekszik előttünk, még két 
pontra kell ügyelni. A darabban előforduló dogmákból és a keresz
tény régiségekből a kort és azt a keresztény sektát kell kikutatni, 
a melynek kebeléből a költemény származhatott, azután pedig a 
tragédia belső összefüggésére és oekonomiájára kellene súlyt fek
tetni, mert ehhez nagy dramaturgiai problémák fűződnek és a 
dráma történetére nézve fontos adatokat szolgáltathatna: egyálta
lán a tragédia inkább a mély kutatást, mint az ócsárlást érdemli 
meg. Dübner már ekkor Magnin-re utalt, a ki hosszab időn át 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, s így a mellett, hogy az első 
kezelhető kiadást korrekt alakban nyújtotta, — mert a benczések
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nagy foliansaihoz vajmi nehéz jutni — még az az érdeme is van, 
hogy Magnint arra indította, hogy nézetét e tragédiáról közzé 
tegye. Ez is a Journal des Savants-ban (1849) mint a Dübner-féle 
kiadás kritikája jelent meg és a legmagvasabb és legtartalmasabb 
irodalmi értekezés, mely e tragédiáról eddig megjelent, s melynek 
eredményeihez bátran csatlakozhatunk. Magnin, a ki dramaturgiai 
kutatásai által már akkor híres volt, négy czikkben bírálta meg 
Dübner kiadását, s ezek közöl kettő (12—261. és 275—288. 1.) 
kizárólag a mi darabbunkkal foglalkozik. Ámbár, úgymond, e 
darab a középkor liturgikus drámai költészetére, az úgynevezett 
my8teriumokra, befolyással nem volt, mert a XVI. század közepéig 
itt nem is ismerték, s daczára annak, hogy aesthetikus értéke 
csekély, úgy e költemény, a mely tárgyát tekintve keresztény, de 
részleteiben pogány, nagyban megérdemli figyelmünket. Egy poe* 
tikus-theologikus egyveleget lát benne, a melyben a klassikus 
tragédia részletei a modem keresztény dráma első alapvonásaival 
találkoznak. Mindkét fél okéit fejtegeti és arra az eredményre jő, 
hogy az eredetiség kérdésében mindkét félnek igaza van ; a költe
mény részben Gregoriustól való, részben pedig nem. Azok, a kik a 
Xp. n.-ban Gregorius századának szellemét ismerik fel, ép oly 
kevéssé tévednek, mind azok, a kik a VI. VII. VIII. század nyo
mait iparkodnak kimutatni; hogy a verselés hiányát ép oly jogo
san vetik a költő szemére, mint sokan a jól alkotott jambusokra 
hivatkoznak. A sok ismétlődéi, ellenmondás és laposság e 
darabban csak úgy magyarázható meg, ha felveszszük, hogy az 
előttünk fekvő költemény nem más mint külömböző időkben szár
mazott passió-drámák egyesítése, melyeket egy leiró a X. vagy XI. 
századból egybeállított. A 2600 sorból álló tragédiában, a mely 
egy darabnak ú<?y is túlságos hosszú, Magnin még most is felis
meri a három darabot, az az annak a három kisebb tragédiának 
töredékeit, melyekből a mi darabunk keletkezett. A főbb jelenetek 
itt ép úgy vannak egymás mellé fűzve, miot a Chansons de geste 
némely kézirátában egy és ugyanazon cyclus legnevezetesebb epi- 
sodjainak többféle feldolgozását egymás mellett találjuk. E dara
bok legrégebbike, a mely mintegy alapul szolgált, nazianzi Grego
rius műve volt, a kinek hires neve fenmaradt és az egész 
költemény szerzőjéül tekintetett. A többi részlet íróit is könnyen 
feltalálhatjuk, mert a második dráma Gregoriustól, antiochiai 
püspöktől a VI. században, származhatik, a kire már Dóm Ceillier,
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mint az egésznek szerzőjére gondolt, és a harmadik attól a Ste- 
phanustól (monachus Sabaita) eredhet, a kit Lilio Gregorio 
Giraldi egy passió-dráma szerzőjéül említ, de a nélkül, hogy 
ennek nyomát megtalálta volna. Magáin azt mondja, hogy a két 
prologus — ő Mária első beszédét is prológusnak veszi — is 
külömböző. — Az első prologus utolsó sora mint szereplő szemé
lyeket csak Máriát, ftotpdévoc {iúaT7]?-t, azaz szent Jánost és a nők 
karát említi, holott a darabban sokkal több személy lép fel. Mag
nin szerint a darab löveni kiadója, Resch, 1544-ben nyomatta ki 
először a szereplő személyeket, mert a kéziratokban nincsenek 
felsorolva. (A bécsi kódexben a darab előtt mind a szereplő személy 
jegyzéke meg van.) Gregorius darabja volt tán a legegyszerűbb, 
legcsinosabb és legorthodoxabb. Ő ép úgy mint a régieknek félig- 
meddig epikus trágediáiban szokás volt, csak egy személyt — 
Máriát — akart felléptetni, a ki a galileai nők kíséretében és Szt. 
János intései közt a fájdalom és szenvedés minden fokán keres?tül 
ment. A második drámának a czíme Ko<3ji/>oa>nqpiov rcáfros lehetett, 
a mely név alatt most az egész tragédia egyes kódexekben előfor
dul. Ebben a declamatio volt túlsúlyban; hozzá tartozhatott a két 
prologus, a bőbeszédű hírnökök jelentései, az apokryph legendák, 
melyek a darabban fel vannak dolgozva, s melyek közt egyesek 
sokkal fiatalabbak mint Gregorius kora, továbbá az angyal a sír
nál, Jézus, a ki a keresztfán beszél és meghal. (Csak a konstan
tinápolyi concilium 692-ben engedte meg, hogy Jézust a kereszt
fán ábrázolják.) — A harmadik drámában a dialógus és az actio 
az elbeszélést túlszárnyalja. Ide tartoznak a jelenetek Józsefnél, 
Nikodemus és Pilátus háza előtt, a papok és a sírőrök beszédei és az 
ifjúé a dícsfénynyel. Az ifjú jelentése az angyal és Mária Magdolna 
jelentéseiben ismétlődik, de némi változással, a mi azt mutatja, 
hogy itt két íróra kell gondolnunk. Az egész redactiót valószínű
leg Tzetzes vállalta magára, a mióta pedig e különféle, de egy tár
gyú darabokat egy kalap alá hozták, az egyeseket már nem írták 
le, hanem csak az egészet. Magnin télelének bebizonyítására egy 
feltűnő interpolatióra figyelmeztet, a mely a darab utolsó jeleneté
ben fordul elő, a hol a hírnök jelentése egyszerre megszakad és két 
jelenet van közbeszúrva, a melyekben az örök, a papok és Pilátus 
van felléptetve, a kikről tulajdonkép szó van. Nem mondhatjuk, 
hogy ez a nagyobb effectus elérésére szolgál, hogy a hírnök m int
egy háttérbe vonul és drámailag fellépteti azokat, a kikről szólni
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akar, mert először ilyesmire példát nem hozhatunk fel, másodszor 
pedig a két jeleneten meglátszik, hogy egy idegen kézt szúrta őket 
a jelentés közé. Még oly drámánál is, a mely nem színrehozatalra 
való, nagyon feltűnő az ily közbeszurás. Magnin hypothesise ellen 
azt szokták felhozni, hogy bajosan hihető, hogy három egymástól 
századok által elválasztott költő arra a gondolatra ju to tt volna, 
hogy Krisztus kínszenvedését oly módon drámatizálják, hogy 
mindegyik más részleteket dolgozott fel a négy evangéliumból s 
ez által egy negyediknek alkalmat adott, hogy e három darabot 
egyesítse, s hogy mind a három ép Euripides hét darabjából vette 
volna a legtöbb sort. Erre azt felelhetjük, hogy a tárgy olyan volt, 
hogy biz találkozhatott három sőt több költő, a ki azt feldolgozta s 
Magnin nem is azt mondja, hogy mindegyik tragédiában csak is 
az volt, a mit most a Xp. íl.-ban látunk; lehet hogy Tzetzes az 
egyes darabokból ép az illő részleteket választotta ki és egyesítetté 
őket. S hogy mindhárom csak Euripides hét darabját használta 
volna fel, azon sincs mit csodálnunk, mert ép e drámák nyújtották 
a legtöbb alkalmas verset e tárgyhoz; különben tény az, hogy a 
költők más, ránk nézve elveszett darabokból is merítettek, a mint 
azt később látni fogjuk. Kétségkívül igaz Magnin azon állítása, 
hogy a dráma úgy mint most előttünk fekszik, sohasem került 
színpadra, sem mint mysterium, sem mint tragédia. Az egyes rész
letek kutatásában, különösen a fődarab elemzésénél, mely szerinte 
Gregoriusra, vagy legalább annak idejére megy vissza, ezt minde
nütt bebizonyítani iparkodik. Kiemeli, hogy Julián us rendelete, a 
mely a keresztényeknek megtiltotta volna a görög klasszikusokkal 
való foglalkozást, merő koholmány, s hogy a költemények, melye- 
két e korban a keresztény egyházatyák írtak, nem erre a rende
letre vezetendők vissza. Kitiltották ugyan a keresztény rhetorokat 
és grammatikusokat az iskolákból, mert mint tanítók a klassziku
sok polytheistikus tanait mindig czáfolták s azok iratait becsmé
relték, de egy ily «attentatumot a megsértett intelligencziára* 
aligha követtek e l  Magnin is arra hivatkozik, hogy Gregorius ezt 
az okot bizonyára felhozta volna, de erről nem hallunk nála 
semmit. Szerinte Gregorius és idejének keresztény költői csak 
poetikus hajlamaiknak engedtek, a mihez az az ártatlan mulatság 
járult, hogy a kártékony klasszikusok helyett a keresztény költé
szetet tegyék kedveltté. Más motívumot a Xp. II. költőjénél sem 
kell keresnünk. Gregorius költői működése különben sokkal előbbi
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korszakba teendő, mint arianzi magányba vonulása, a melytől ren
desen keltezni szokták. Valószínűleg athéni tartózkodásakor irta 
ezeket, midőn tanulmányai bevégeztével az irodalom és szónoklat 
tanszékével kínálták meg. Mielőtt pappá szentelték, még több 
helyen tanított, s minthogy ekkoriban jött a rendelet, hogy Home- 
rost, Aeschylost és Euripidest nem választhatja előadásai tárgyául, 
ő mintegy a törvény kijátszására ezeket előadásába azáltal vitte be, 
hogy keresztény alakba öltöztette őket. Ez magyarázná meg Magnin 
szerint azt, hogy miért találunk ép a Xp. II. azon részében, a mely 
Gregoriusnak tulajdonítandó, oly sok verset e tragikusokból. A 
Xp. Tl.-t sem a nyilvános színpadokon nem adták, a hol a nép a gla
diátorokat bámulta, sem a templomokban, melyekben a IV. század 
óta a nagyobb ünnepeken előadták ugyan Krisztus kínszenvedé
seit, mert e centok tudományos sőt pedantikus alakja ellenkezik 
mindavval, a mit e mysteriumok egyszerűségéről hallunk, melyek
ben majdnem szóról szóra az uj testamentomból vették át a 
szöveget. Tehát csak olvasmányul irta ezt Gregorius, hogy a 
keresztények kezéből kedves költőiket Aeschylost, Aristophanest 
és Euripidest, kiktől oly nehezen válhattak meg, végre kiragadja. 
A tragédi > azon részeiről pedig, melyeket Magnin a VI. és VIII. 
századba tesz, lehetségesnek tartja, hogy a klastromokban adták. — 
Magnin nézetét a mennyiben Gregoriusra vonatkozik, Lalanne, a 
ki legutóbb írt a Xp. Il.-ról, elfogadja, de Ő nem lát a centoban 
három különféle szerzőt, hanem az egészet Gregoriusnak tulajdo
nítja. Okoskodása sok helyen valóban naiv. Érvelésének alapja a  
benti po8sidente8 politikai elv. A XVI. század középéig, úgymond, 
Gregoriust tekintették a költemény szerzőjének; ha tehát Őt e 
dicsőségtől meg akarják fosztani, azt kellene bebizonyítani, hogy 
más valaki volt a szerző, vagy legalább azt, hogy ő nem lehetett 
szerzője. Valószínűségi okokat ez utóbbi nézetről a priori nem 
fogad el. Hogy a tragédia valóban oly rossz és elütő Gregorius 
többi költeményeitől, az nála nem határoz semmit, mert akkor 
Voltaire-t Orphelin de laChine ez. tragédiától kellene megfosztani. 
Hogy a tragédia nem ér sokat, azt ő masa is belátja, de Gregorius 
idejének ízléséből akarja megmagyarázni a bőbeszédűséget, a mit 
nz akkori költők legkiválóbb tulajdonságának tekintettek. Szerinte 
Gregorius e darabot csak mint vázlatot irta. a melyre az utolsó 
simító kezet nem tette, akár mert nem volt ideje, akár mert 
ízlésének már nem felelt meg; későbbi kiadói azután saját belátá
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suk szerint változtattak rajta, úgy hogy mostani alakját nyerte. 
Lalánne tehát arra törekedett, hogy a darabot a kinövésektől 
tisztázza s egy antik tragédia alakját hozza ki belőle s ezt iskola 
könyvül a gymnasiumi ifjúság számára nem ugyan a klasszikusok 
helyett, hanem azok mellett lelki felépülésre kiadta. A darab 
czíme akár készakarva, akár nem, hamis, mert így hangzik : La 
passión du Christ, tragédie, extraite des oeuvres de Saint-Grégoire 
de Nazianze; traduite du grec, pour la premiere fois, en fran^ais, 
et accomodée á l’usage des classes. (Paris, 1852.) Az extraite 
kifejezés arra enged következtetni, hogy a tragédia Gregorius 
müveiből ki van véve és teljességében fekszik előttünk, de a 2640 
sor helyett itt csak 1039-et találunk, tehát az accomodatió metho- 
dusa, melyről Lalanne könyvében oly hosszasan értekezik, a költe
ményt két ötödére olvasztotta le. Ez a könyv két kiadásban jelent 
meg; először csak a görög szöveg bevezetéssel a tanulók számára, 
azután a görög szöveg átellenében levő franczia fordítással sebben 
van a Dissertation sur l’authenticité du poéme (7—43. 1.) is. A 
kath. pap e dissertatio minden lapján kikandikál. — A németek
nek egész 1855-ig nem volt kiadásuk e tragédiáról, a mi elég nagy 
szégyennek mondható. Nekik vagy a Dübner-féle Euripides töre
dékekkel együtt kellett azt megszerezniök, vagy a benedekrendüek 
folians kötetében utána nézni. 1855-ben Elissen a «Polyglotte dér 
europáischen Poesie# szerzője, a mely munka szerencsétlenül lévén 
tervezve az első kötetnél megakadt, Wigandnál kiadta a szöveget 
Dübner szerint és egy német metrikus fordítást csatolt hozzá. 
Első kötetét képezi ez a szerzőnek Analekten dér m ittel — und 
neugriechischen Literatur ez. gyűjteményének, a melyben külö
nösen a byzantiumi költészet egyes nehezen hozzáférhető és ritka 
kiadásokban megjelent müveit adta ki és fordította le. Az irodalom- 
történeti bevezetésben Ellissen nem foglal el határozott álláspon
tot, hanem abból, a mint az egyes véleményeket bírálja, az tűnik 
ki, hogy a költemény eredetisége mellett van. A tragédiát külön
ben csak az irodalom és kulturtörténet barátai számára adta ki. 
ő  a drámát öt részre, vagy ha úgy tetszik felvonásra osztja fel. 
Az első részt Mária prologusa és a három hírnök jelentése Krisz
tus elfogatásáról és kinzatásáról tölti be s öt jelenetből áll. Ezt a 
felvonást ő «Die Leidensboten* czím alá foglalja. A színhely szerinte 
Jeruzsálem kapuja előtt, nem messze a Golgotha felé vezető úttól 
van. A második rész «Golgotha» czímmel Krisztus kereszfája alatt
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játszik. Ebben Krisztus maga a kereszfáról szól le anyjához s 
Mária zokogásai és siralmai töltik be a szint. Ez az első jelenet; 
a másodikban Krisztus meghal a keresztfán; újra lamentatio. A 
harmadik jelenetben arimathiai József és Nikodemus lép fel és az 
eltemetés felett tanácskoznak. A harmadik rész a sír mellett mon
dott beszédeket («Reden am Grabe») tartalmazza. Színhely: a 
sziklasír bejárata arimathiai József kertjében; éjjel. A negyedik 
rész «Szombati) felírással a másik napon játszik szt. János háza 
előtt. Egy hírnök azt a jelentést hozza, hogy őrség vonul ki 
Krisztus sírjához, hogy tanítványai holttestét el ne vigyék. Mária 
Magdolna a sírhoz lopódzik, hogy megnézze mit tesznek az őrök. 
Az ötödik rész a «Feltámadás*. Vasárnap van; a szín a sír bejára
tánál. Mária és Magdolna fellépnek, s minthogy az őröket nem 
látják, a sírhoz közelednek s a követ elhengerítve találják: Krisztus 
nincs a sírban. Magdolna ezt hirül adja az apostoloknak. Ezalatt 
Máriának megjelen az angyal a sírnál és mindent tudtára ad. 
Nemsokára maga Krisztus is fellép és vigasztalja anyját, Magdol
nának pedig meghagyja, hogy mondja meg tanítványainak, hogy 
menjenek Galileába, ott majd láthatják őt. A mint a kar fellép, az 
angyal ismét megjelen a sírnál. Erre a hírnök jön Máriához és 
elmondja neki mindazt, a mit a városban az őröktől hallott, hogy 
mily nagy csodák közt szállt Krisztus a mennybe. Itt van közbe
szúrva az a feltűnő interpolatio, hogy a hírnök jelentésében az 
őrök, a papok és Pilátus közötti beszéd mint jelenet a jelenetben 
fordul elő. Az utolsó színben Márkus házában a tizenegy apostolt 
egyéb tanítványokkal látjuk; Mária és Magdolna is megérkeznek s 
nemsokára Krisztus is megjelen és tanítványait buzdítja, hogy 
terjeszszék igéjét az egész földön, mondják el a csodákat, a melye- 
4et láttak s egyszersmind a bünbocsánat hatalmát is átadja nekik. 
Evvel végződik a dráma. Az ötödik felvonás, mint látjuk, a legbo
nyolultabb s a magyarázóknak sok nehézséget okozott. Legfeltű
nőbben mutatja a sok ismétlést és interpolatiot, a későbbi eredetet 
és az ügyetlen kezet, mely összeállította. Az epilógusban a költő 
az ég kegyét kéri. — így osztja fel a darabot Ellissen, a kinek kia
dása mostanig az egyedüli, a mely Németországban megjelent.

Még két nézetet kell e darabból idéznünk. Grenier (La vie 
et les poésies de St.-Grégoire de Nazianze, Clermont-Ferrarid. 
1858) nem tartja méltónak Gregorius költészetéhez és annak ízet
lenségeit nevetségessé teszi, míg Klein (Gesch. des Dramas III.
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599—634) mint a keresztény drámának előfutárát igen nagyra 
becsüli. Túlcsapongó phantasiájával sok olyat lát a darabban, a 
mi nincs is benn ; Krisztus dicsőítését mint a legtragikusabb liősét, 
a nagyszerű katharsist; az ellentétet a Demeter és Dionysos my- 
steriumok és a szűz szeplőtelensége és a Logos titkai közt. Dithy- 
rambusokat zeng egyes megható jelenetek felett s egészben egyes 
interpolatiókat megengedve — Gregoriust mint szerzőt elismeri. 
Ezt egyéb költeményei és beszédeiből következteti, a hol az akkori 
színpadi előadások ellen kel ki s azt hiszi, hogy Gregorius a 
pogány színházat egy Krisztus drámával akarta helyettesíteni, hogy 
a  mystikus Dionysos helyett a valódi isten embert, a valódi Eleu- 
thereust, a szellem felszabadítóját, az üdv hozóját a kenyér és bor 
{Demeter—Dionysos) alakjában hozza színre, mint megalapítóját 
egy új, az ő szellemétől áthatott drámának. A cento alakot sem 
támadja meg, hanem mindegy symbolumául veszi annak, hogy a 
valódi keresztény drámának át kell hatva lenni antik klasszikus 
elemektől, a dramatikus művészet csak akkor lesz teljes, ha a 
Krisztust személyesítő emberiség ideája evvel az antik elemmel 
harmóniában lesz. — Ez a legutolsó nézet (1866), a melyet e 
drámáról hallottunk.

Eddig azonban csak a dráma egyik oldalát tekintettük. A 
darab ugyanis nem csak mint kultur történél mi adat érdekes, nem 
csak a theologusnak nyújt sok kérdést a megoldásra, nem csak a 
byzantiumi költészetre vet némi világot; a filológust főleg azért 
érdekli, mert szerzője Aeschylos és Lykophronból egyes, Euripi- 
desből pedig százakra menő verseket merített, még pedig, a mint 
most már kiderül, a következő hét darabból: Medea, Bacchee, 
Bhesus, Hippolytus, Troades, Orestes, Hecuba. Kirchhoff (Ein 
Supplement zu Euripides, Bacchen. Philologus VIII. 78. s k. 1.) azt 
hiszi, hogy a szerzőnek Euripides példánya nem tartalmazott 
többet, mint e hét darabot s azért csupán ezekre terjeszkedhetett 
k i ; más drámákat nem is ismert. E példányhoz tán Lykophron 
Kassandrája és Aeschylos Agamemnona és Prometheusa volt kötve, 
mert csak e két tragédiából találunk egyes verseket. Ez a nézet 
azonban, mint később látni fogjuk, téves. A Xp. Il.-ban oly darabok 
töredékei is lappangnak, melyeket mi már nem bírunk. — Euripi
des régibbb kiadói, Canter és Barnes nem is ügyeltek arra, hogy e 
centoban több száz meg száz oly vers van, a mely az euripidesi 
textust több helyen javíthatja. Pierson volt az első, a ki Pseudo-
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Vergilius Moeris kiadásában és Verieimilia-iban (175G)Medea Troa- 
des, Rhesus és Bacchoe némely helyét a mi tragédiánk segítségé
vel iparkodott javítani. Míg Pierson csak mellesleg emlékezett 
meg a Xp. IT.-ról, addig Vnlckenaer nagyobb súlyt fektetett rá. Már 
Hippolytus kiadásában (Leyden 1768) kijelölte a legtöbb helyet, 
a melyek a Xp: II.-bán is előfordulnak és a szöveg helyreállításában 
némely helyen szorosan ragaszkodott a tragédiához. Nézetét 
magáról a darabról már hallottuk. A klasszikus verssorokra nézve 
ezeket m ondja: E centoban mások versei is benn vannak, így 
Lycophron Alexandrájából, hanem leginkább Euripides ncliány 
száz verséből van összetákolva, a melyeket a következő hat tragé
diából m erített: Hippolytus, Medea, Bacchse, Rhesus, Troades és 
Orestes. — ő  tehát csak nehány száz verset vesz fel, míg jelenleg e 
szám már jóval nagyobbodott. Hippolytus kiadásában és Diatribe- 
jében 197 versről szól, melyek e hat, illetőleg öt tragédiából valók ; 
Hippolytusból 152-t, Troadesből 24-et, Medeaból 9-et, Rhesusból 
8-at, Bacchae-ből 4-et, Orestesből egyet sem említ. Valckenaemak 
azonban a tragédia helyes szövege nem állt rendelkezésére, s azért 
nem csodálhatjuk, ha emendatioiban, melyek a Xp. IL-ra támasz
kodnak, nagyon óvatos volt és csak keveset vett fel a textusba. 
Valckenaer után Por són vette tekintetbe tragédiánkat. Ö a hat 
euripidesi darabhoz ti Hecubat hozzá adta, a melyből né^y verset 
talált a Xp. Il.-ban; Orestesből hetet, Medeábi.l 21-et jegyzett ki. 
Emendálni azonban ö sem volt hajlandó a cento alapján. Elmsley 
Medea kiadásában gyakran, de Bacchaeben ritkán reíleklála darabra. 
A benedekrendüek kiadásában az Euripidesből átvett versek 
száma már 600-ra rú^. Kimutatták, hogy Medeából 205-öt, Rhe
susból 113-at, Bacchffiből 111 -et, Hippolytusból 100-at, Troades
ből 42-őt, Orestesből 28-at, Hekubából 7-et vett át a költő, de ha a 
Valckenaer és Porson kijelölte verseket is tekintetbe vették volna, 
e számot még nagyobbíthatják. Dübner az ő kiadásában erre nem 
reflektált, míg Ellissen a darab analysisében minden egyes jelenet 
után összehasonlítja azokat a verseket, melyek Euripidesből 
vannak véve s körülbelül 700-at hozott ki, de ő sem vette 
tekintetbe azokat a verseket, melyeket előtte már kijegyeztek, 
különben még nagyobb számot m utathatott volna ki, de ezt 
• tán azért nem tette, mert csak azokra a versekre szorítkozott, 
melyek feltűnően megegyeznek. Kirchhoff az említett érdekes 
czikkben 209 verset sorol fel csupán a Bacchaeből, melyeket a
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Xp. II. szerzője részben szó szerint, részint némi változással átvett. 
Kirchhoff különben azok közé tartozik, a kik nem várnak semmi 
jót e cento felhasználásától az euripidesi kritikára nézve. Szerinte 
irója egy szerzetes volt a XIII. századból, a kinek kézirata ugyan
azokat a hibákat mutatja, mint Euripides kódexei közt a Palatínus 
és Florentinus (2)« Tekintetbe veendő még a sok változás, melyet 
a szerzőnek okvetlenül tennie kellett. E miatt ő Euripides kiadásá
ban egy conjecturát sem koczkáztat a cento kedvéért. De fontos 
szerinte a darab a Bacchse ez. tragédiára nézve.

Ismeretes ugyanis, hogy a két említett kézirat közt, melyek 
egyedül őrizték meg ezt az euripidesi darabot, az egyik a Floren- 
tinus csak a 754. versig terjed, a másikban pedig a 1328. vers 
után lacuna van, a melyet már Tyrwhitt észrevett, s a mely azáltal 
keletkezett, hogy a Palatínus leirója, egy lap hátsó részét átnézte. 
Minthogy pedig nagyon valószínű, hogy a Xp. II. szerzője előtt 
még a teljes tragédia feküdt és másrészt bizonyos, hogy e tragédia 
minden részéből egyformán merített, tehát a darab azon versei, 
melyek az euripidesi jelleget mutatják, más euripidesi trágédiában 
nem fordulnak elő és különben is a hiányzó részhez, melynek 
tartalm át jól tudjuk, látszanak tartozni, számunkra az egyedüli 
sorok, melyeket e centóból, ha m m is egész biztonsággal, átvehe
tünk és a lacuna helyét némileg kitölthetjük, Kirchhoff Agave 
beszédének végét és Dionysosénak elejét, a mely a mostani tex
tusokban hiányzik, kiegészíti és 38 verset hoz ki a contoból, minden
esetre az egyedüli példa egy lacuna mesterséges betöltésére. Egyes 
verseket már Porson és Hartung, ez utóbbi ép akkor, midőn Kirch
hoff e czikket írta, is felhasználtak és a lacuna helyébe iktatták, 
de nem oly nagy számmal mint Kirchhoff. Euripides kiadásában 
azonban nem reflektál a centora, ép oly kevéssé mint Nauck az ő 
kiadásában, ámbár Euripideische Studien ez. művében több verset 
vesz bírálat alá és azt jegyzi meg, hogy a Rhesos kritikájára nézve 
jó szolgálatot tehet. Bőven és nézetem szerint szép sikerrel foglal
kozott a trágédiával ez irányban Döring. Először is egy programm 
értekezésben (Jahresbericht über die Realschule und das Progym- 
nasium zu Barmen 1864.) De tragoedia christiana, quae inseribitur 
Xp. ÍI. röviden előadta, hogy az ezen irányban tett kutatások nem 
kielégítők. Egy kiadásban sem találta az összes verseket följegyezve, 
melyeket a Xp. Il.-ban az euripidesi tragédiákból találunk, még a 
Kirchhoff által közzétett versek, melyek csak a Bacchaeből valók,
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sincsenek teljes számmal közölve. Kirchhoff egyáltalán azt mondja, 
hogy a tragédiának körülbelül harmadik része, tehát 800—900 vers 
található meg a görög tragédiákban. Döring azonban kimutatta, 
hogy a költemény fele, azaz több mint 1300 vers megy vissza 
Euripides tragédiáira/ A pontos összehasonlítás azonban arra 
vezetett, bogy Döring oly verseket is felvesz, melyek nagy válto
zásokkal vannak átvéve, több olyant, a melyekben két vagy három 
szó emlékeztet a görög eredetire, de összeállítása minden esetre jó 
szolgálatot tesz az euripidesi kritikának. Döring mellesleg a költe
mény szerzőjét is iparkodik kimutatni. Támaszkodva Dübner azon 
nézetére, hogy a költemény utolsó hat verse1) Tzetzestől való, 
Döring azt hiszi, hogy a prologus, a mely ugyanazon hangon van 
tartva és ugyanazon metrikai sajátságokat mutatja, szintén Tze
tzestől való 8 így ő a költemény szerzője. Hogy az epilógus Tze- 
tzesre mutat, azt a Lykophron felé szójáték,a metyet űző Lykophron 
Kommentárjában szintén találunk, bizonyítja, továbbá az utolsó 
vers megegyezik a Kassandra első versével. Döring a prologus 
áxoóoa? eoaspű>; t c o i (1. v.) és KotYjtixd); soaspfj xXúsiv fréXsu; 
(2. v.) szavait is összehasonlítja az epikus 3. sorával: ó <ptXöfiaö̂ <; 
soaePocppóvtov Xóyüív. Mindkét helyen, úgymond, az olvasó mint az 
irodalom és vallás barátja tüntetik fel. Valamint Lykophron 
Kassandrájának első verse az epilógusban található, úgy a prologus
10. versének (ttóijjloo 8é t^v jrpó'paaiv ápyfj; arc’ axpr^) egy része 
szintén aKassandrában fordul elő, így: ápy;fj? &x p 7 ] S e  {i^xóvíb]
Xó?o;. Ha tehát Tzetzes, így okoskodik Döring, a prologust írta, 
a melyben maga mondja Tó xoo{Jio3ü>tTjpiov é£sp<*> jrá&oí, úgy az egész 
dráma csakis tőle eredhet. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a 
prologus Tzetzestől való, úgy még sem következtethetjük, hogy ő 
az egész költeményt irta. Ez ellen szól a kor, szól a dogmatikus 
felfogás és az, hogy ily költemény Tzetzes idejében nem keletkez
hetett. Sokkal valószínűbb ennél Magnin hypothesise, a ki Tze- 
tzesnek csak az utolsó redaktiot tulajdonítja, a mennyiben Ő volt

l ) vE*/et<; áX7)ö“éc §pajxa xoo 7rs7cXaa{ié{i.ov 
IIecpop(tévov ts (xothxdiv Xyjpwv xÓ7rp(f>. 
fO cptXojiotdiíJc soosporppóvíov Xó^oív.
El foöv 0-éXetí ou, xai Aoxórppovo? tpóxq) 
FXoxó'ppovo; vov o>s £Yv<*>3(iávot>,
Aé£oo tá  tíoXXá VTjtpsxw? <*>v ji’ tatopet?.
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az, a ki a két vagy három Krisztus-tragédiát egyesítette. Döring- 
nek legkevésbbé van joga Magnin konjekturájáról azt mondani, 
hogy «gallica levitate et socordia tota exstructa sit» ; sokkal alap
talanabb az ő hypothesise. Döring ezen értekezésének érdeme az 
átvett helyek teljes összeállítása, melynek eredménye a következő. 
Lykophron Kassandrájából 9 vers a Xp. II. 12 versében ismétlő
dik; Aeschylos Prometheusából hármat, Agamemnonból 16-ot vett 
át a cento írója. A legnagyobb kizsákmányolás azonban Euripides 
darabjaiból való. I tt  a viszony így á ll: Medea 329 versének megfelel 
410 a Xp. Il.-ban, Bacchae-ből 246, 254-nek, Rhesusból 217, 243- 
nak, Hippolytusból 192, 216-nak, Troadesből 85, 88-nak, Orestes
ből 49, 52-nek, Hekubából 7, 10-nek; összesen: 1125 euripidesi 
vers a Xp. II. 1273 versének. A Rhesusra nézve először az tűnik 
ki, hogy a Xp. II. költője a darabot eredetinek tartotta, hogy az ő 
kódexében a darab már a többi euripidesi tragédiák közé volt 
felvéve, tehát már a IV. században Kr. u. őt tartották a darab 
szerzőjének; azután pedig, hogy Nauck jogtalanul támadta meg 
Hartungot, a ki azt mondotta, hogy a költő Rhesust kiválólag kifosz
togatta, mert ha tekintetbe veszszük, hogy Rhesus vagy 500 verssel 
kisebb a többi tragédiánál, úgy a viszony majdnem ugyanaz, mint 
a Medeanál. — Lykophron és Aeschylos verseivel együtt. tehát 
összesen 1153 vers fordul elő a Xp. II. 1304 versében. Az Euripi
desből átvett 1273 vers között Döring előtt 924-et már feljegyeztek; 
ő tehát e számhoz Hecubából 4-et, Orestesből 6-ot, Medeából 138-at, 
Hippolytusból 46-ot, Troadesből 29-et, Rhesusból 98-at, Bacchae- 
ből 28-at csatolt. Hogy azonban a Xp. II. költője nemcsak e hét 
darabból merített, hanem hogy részint az emlékezetből más trá- 
gédiákból közhelyeket, részint egész passusokat kiírt, azt Döring 
értekezése végén iparkodik bizonyítani. De nagyon valószínű, hogy 
e cento költője még más darabokat is ép úgy felhasznált, mint az 
említett hetet, és hogy Kirchhoff hypothesise, mintha csak e hét 
darab feküdt volna előtte és hogy csakis ezeket ismerte, nem áll. 
A költemény 932. versében Szt. János kezdi vigasztalni Máriát és 
erre saját magára áttérve azt mondja, hogy az úr egy arany üstben 
megfőzve testét bölcseségének csodája által új életre fogja ébresz
teni s a gyászos öregségnek nyomora azonnal eltűnik, mert az úr 
szeretető ifjúvá fogja változtatni. E sorok oly ellentétben állnak az 
összefüggéssel, különösen az arany üst és az öreg megifjuhodása, 
hogy itt nyíltan egy euripidesi tragédiára kell gondolnunk s a mint
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Hartung Euripides restitutus-ában (I. 69.) helyesen mondja, itt 
Euripides Peliades ez. tragédiájának egy töredékével van dolgunk, 
melyet vagy Pelias leányai vagy maga Medea az ő mesterségének 
dicsőítésére mondott, mielőtt az öreget összevágta és az üstbe tette, 
hogy onnan megifjuhodva kijöjjön. így még több helyen elveszett 
tragédiák töredékei lappangnak, és hogy a szűz titokteljes szüle
téséről szóló több hely Euripides Danaejéből való, az több mint 
valószínű. Ez is mutatja, hogy mily érdemes e trágédiával bőveb
ben foglalkozni. — A főkérdés a kritikára nézve az, hogy mily 
kódexet használt a centoíró. Kirchhoff, mint említettük, az ő kéz
iratát a rosszabbak osztályába sorolja, a mely kevés hasznot hajt 
az euripidesi kritikának. Nauck Euripides kiadásának előszavában 
azt m ondja: A Bacclia , Bhesus, Troades ez. darabokra nézve e cento 
nem megvetendő segélyt nyújt, de a többire nézve nem ér semmit. 
Evvel ellentétben Döring két más czikkben: Die Bedeutung dér 
Tragödie Xp. II. für die Textkritik des Rhesus (Phil. XXIII. 577) 
és Die Bedeutung dér Tragödie Xp. II. für die Euripideskritik (Phil. 
XXV. 221.) kimutatta, hogy sok helyen inkább Hartung nézetét 
fogadja el, a ki a tragédiák kiadásában a centot tekintetbe vette, 
csak hogy a tiszta szöveg még nem állt rendelkezésére, s így gyak
ran önkényüleg járt el. Az első értekezésben Döring a Xp. II. és az 
euripidesi szöveg eltérő helyeinek összehasonlítása által arra az 
eredményre jut, hogy már az archetypus, a melyből Rhesus kéz
iratai folytak, sok helyen az olvashatlanná vált szók helyett 
önkényes betoldásokat tartalmazott, míg sok helyen ép a Xp. II. 
segélyével helyreüthetö a szöveg. A második czikkben ép úgy jár 
el a Medea, Hippolytus, Troades és Bacchse szövegével, a mely 
darabokból a Xp. II. költője a legtöbbet merített. Kirchhoff ép a 
Medea kiadásában szólt az Euripides-kódexekről és csodálatos, hogy 
a Medeára nézve a cento olvasási módjai feltűnően egyeznek a 
Kirchhoff által a második osztályba sorolt kéziratokkal s tán ebből 
következtette azt, hogy a tragédia nem nyújt nagy segítséget az 
euripidesi textus kijavításában. De Döring magából a Medeaból 12 
helyet sorol fel, a melyeken a Xp. II. más olvasási módot nyújt. 
A Hippolytusra nézve már csak egy hely van a centoban, a mely 
a rosszabb kódexekkel, míg hat hely a legjobbakkal egyezik meg, 
viszont 18 helyen úgy látszik egyedül őrizte meg a helyes szót. 
A Troadesben Öt oly hely van, mely a rosszabb kéziratokkal, 
ellenben négy, mely a jobbakkal megegyezik, míg hét helyen
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önálló és jobb lectiot nyújt. Végül a Baccbae darabból, a melyre 
nézve a cento fontosságát már Tyrwhitt és utána Kirchhoff (i. h.) 
kimutatta, a mennyiben a nagy lacuna egyes verseit is tartal
mazza, és hogy e tragédiára nézve csakis a rosszabb kéziratok 
csoportjából való két kódex áll rendelkezésünkre, míg tíz hely 
csak a Xp. fl.-ban van jól megőrizve. Hecubára és Orestesre nézve 
a nyeremény csekélyebb.

A Krisztus-tragédia, ha becsét inég úgy alászállítjuk, egy
részt mint kulturtörténeti adat, másrészt mint egyedüli példája 
az euripidesi tragédiák centojának, melyből még a klasszikus szö
veget is javíthatjuk, elég fontos, hogy vele mindkét irányban 
bővebben foglalkozzunk.

Dr. Kont Ignácz.

Gondtalanság.

(Anakreon.)

Ha aranynyal, ezüsttel azt tehetnők,
Hogy éltünket azokkal megmenthetnék :
Akkor én a pénzt halomra gyűjteném,
S nappal, éjjel nagy vigyázva őrzeném.

Őrzeném, hogy majd ha eljön a halál 
S váltságdíjul kérni tán nagy árt talál,
Azt mondhassam: végy, a mennyi kell, magad,
S aztán lódulj ! többé meg ne lássalak. —

Ámde minthogy semmi kincscsel sem lehet 
Halál ellen biztosítnom éltemet;
Pénzgyüjtéssel mért gyötörném magamat ?
A koporsó így is, úgy is elragad. —

Boldog én csak úgy vagyok, ha életem 
Víg pohár közt víg fiúkkal tölthetem,
Pamlagomra dőlve, jó bort ihatom 
S ajkaimmal lyánykám csókját szívhatom.

Ford. G e r g e l y  K áro ly .
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