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A GÖRÖG ELEGIA AZ ALEXANDRDÍ KORIG.
I.
A hellén hőskor letűnt, a görög államok gyermekévei lejár
tak. A 750-ik évvel Kr. e. új öltő derült fel úgy a szellemi, mint az
anyagi világban egyiránt. A nyugodt, zavartalan állapotnak vége
van, új politikai élet veszi kezdetét, új intézmények állanak elő,
hogy a rendet, az emberi szabadságot biztositsák. Lábra kap a keres
kedelem, s ez által tágabb látkör nyílik a szem előtt, a tevékeny
ségre több, nagyobb tér mutatkozik. Az egyes nincs már végkép
az államba olvadva; hanem szabad, egyéni akaratát igyekszik érvé
nyesíteni, önállóan gondolkozik és tesz.
Nem lehet most is csak a múlt feledhetetlen képeinél maradni,
ott a jelen, mely hatalm as kézzel tetterőre késztve, mindenkit egy
formán a működés ezernyi változatai közé ragad. A küzdelmeknek
egész hosszú sora támad egyszerre fö l; a szomszéd államok gya
kori szorongatásai, a fenyegető veszélyek felforgatják a régit, hogy
a romokon új épülhessen föl. Szaporodik az ismeret, tagúi a reflexió
köre. A szív, a kedély, a lélek, az emberi méltóság mind hatalm a
sabb, érthetőbb és el nem némítható hangon követelik jogaikat.
Új mozgalom kap erőre a társadalmi életben is, — a szabad gon
dolkozás az, mi a nép életében egészen új korszakot jelez. Míg
eddigelé az egyes a szigorú erkölcsi világban, egy elzárt eszme
körében látta magát, most már az élet sokoldalú elemeinek össze
kapcsolása folytán az ember egyedi élete gazdagságának és jogosúltságának öntudatára ébredt. Nem elégedett meg avval, a mit a
közszellem teremtett — lényének, az ő különváltságában is az álta
lános képévé kelle válnia, érezte mindenik, hogy szabad tagja,
mellőzhetetlen tényezője az egésznek.
Mi sem természetesebb, mint hogy az élet mindenféle ágaiban
előállott ama változás a görög költészetre is lényeges befolyással
volt. Az epos, mely a királyok s egyes hősök dicső tetteit zengi, nem
elégíthette már ki a kedélyeket. Mikor valamely államban az egész
nemzetről lehet szó csupán, mikor a regék, mondák hónából vett
szebbnél szebb, elragadó tetteknek kell lelkesítniök, felmagasztalniok a szellemet, mikor a lenyűgözött szabadság még öntudatára
sem ébredt annak, hogy fejét fölemelje, mikor az «én» teljességgel
beleolvad, elvész a nemzet nagy testében, mikor az egyes, az ő t
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környező társadalm at sem, annál kevésbbé veheti saját életét figye
lembe : akkor születik, akkor él, akkor hat, akkor csaknem kizáró
lagos költészetnem az epos, melyben a költő lelkesült pillantásaival
csupán a leforgott eseményeket veszi figyelembe. De mikor a kény
szerítő körülmények következtében, az alapjukban átidomúlt viszo
nyok között, a külső harczok mellett a szivekben is harcz keletke
zik. m ikor a nemzettest egyes tagjainak kell mozgásba jönniok,
mikor az egyesnek öntudata, jólléte növekedik, mikor akarva nem
akarva reflektálnia kell az egyénnek az őt körülvevő világ tünemé
nyeire, mikor úgyszólván bizonyos meghasonlás vagy legalább is
viszály szülemlik egyfelől az egyed, másfelől az állam s társadalom
között és végre mikor eme viszály megszüntetése nélkülözhetetlenné,
elkerülhetetlenné válik az által, hogy az egyén folyton erősebben
hangoztatja önméltóságának, önbecsérzetének szavait: akkor az
epos nem lehet már többé a jelen költészete, mert e költészetnem
nek épen alkotó eleme, hogy ama két tényező egymással harm ó
niában ne legyen, akkor szükség van egy oly költészetnemre, melyben
a lélek minden érzelmeit, bánatát, gyönyörét, gyűlöletét, szerelmét,
örömét, keserűségét mind-mind kilehelje, — egy szóval: hogy ala
nyiságának adhasson kifejezést---------- s e költészetnem: a lantos
költészet, melynek a görög irodalomban első alakulata volt: az
elegia, melyen, mint közegen át a nép szükségeit, érdekeit kinyil
váníthatta.1) Eddigelé, mint már említém, csak egy költészetnem
létezett: az epos. Voltak ugyan bizonyára istenek tiszteleténél alkal
m azott más nemű, valószínűleg lyrai termékek is, de ezekről nem
tudunk. Milyen volt a görög költészet legkorábban, arról ma már
nem beszélhetünk, mi csak azt vehetjük figyelembe, a mi az iro
dalmi hagyományban fenn maradt, s ott az epos az első, mely
után az elegia következik.
Az elegia az a költészetnem, melyben a költőnek nem kell a
festmény hátteréül szolgálnia, nem kell rejtve maradnia a múltból
vett tárgyak mögött, hanem a festmény előterébe lép kívánságaival,
akaratával, eszméivel, gondolataival; a külvilág hat reá s ő e hatást
a saját leikéből származott érzelmekkel egyezteti össze. Az elegia
tárgya már nem az egész államélet, nem az azt mozgató katasztró
fák, hanem a közvetlen közelből, a szűkebb körű, a társadalmi és

l ) L. Ulrici, Gesch. cl. hellen. Lyrik ez. müvének különböző helyeit.
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magán életből vett viszonyok. «Az elegia* mondja Colridge, «a köl
tészet azon alakja, mely az elmélkedő lélek természetéből folyik.
Tárgya bárminő lehet, csak vonatkozásban álljon magával a költő
vel.# (L. Jebb-Fináczy, Görög irodalomt. 46 lap.) S a görög elegia,
m int alább látni fogjuk, számos változataiban is igazat ad e tekin
tetben.
A görög elegia nevét s természetét is valószínűleg a kis*ázsiai
Károk 8 Lydek hasonnevű fuvolakíséretes dalaitól vette, melyeket
eme népek panaszaik, keserveik kifejezésére használtak. Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy a görög elegia korántsem maradt a kisázsiai határok között, hanem kitágítva annak ugyancsak szűk korlátait, körébe vonta a kor s környezet minden árnyalatait, eredmé
nyeit.1) Hogy a görög elegia nem görög földön született, arra bizo
nyít az elegiának az a tulajdona is, hogy fuvola kíséret mellett
adták elő ebéd vagy lakomák alkalmával s mint ilyen a barátságos
együttlétnek lényeges részét tette. A fuvolát s általában a fúvó hang
szereket pedig, mint az összes hagyomány bizonyítja, mind ázsiai
szomszédjaiktól kölcsönözték a görögök, maguk csak a húros hang
szereket találván fel.
Az elegia külalakja, versmértéke, mint más tulajdonai is —
mint alább látni fogjuk — az eposéból lettek. A hatméretü vers az,
mely az elegiában alkalmazást nyert olyképen, hogy az első sor
mindig eme hatméretü vers volt, a második pedig az ugyanabból
rövidült ötméretti. Kisfaludynk Mohácsából álljon itt például e
két s o r:
Hős vértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek :
Nemzeti nagylétünk gyásztemetője Mohács !
Az első sor neve hexameter, a másodiké pentameter s e kettő
ily összekapcsolt alakjának neve: distikhon. Az első sorban meg
van a nyugodt, méltóságos menet, melynek a második sorban meg
felel, mondhatnám ellentéteűl szolgál a gondolat 8 érzelem mozgé
konysága ; az elsőben emelkedik, a másodikban alászáll a gondolat.
A kettő alkot aztán egy ütemes egészet, egy elegiai párverset. Az
első sorban mintegy magasan felszállong a gondolat, a másodikban
megpihen, m int Kazinczy mondja :
l) Az elegeion szó tisztán az alakra vonatkozik s a distikhont jelöli,
elegei a = ama v'ersmértékben irott költemény, elegos pedig általában =
'tan asz dal. L. Caesar: De canninis Graec. elegiaci origine et notione 19. köv.
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S a mint zengve röpül (Ámor nyila) az Olympusig, hexameter lesz,
S a mint zengve leszáll, óh csuda: pentameter.l)
Valamint általában a görög költészetnek, épp úgy a görög elegiának is legelső, őskori példányairól nincs tudomásunk s mint az
epikus költészetben Homeros úgy jelenik meg, m int egy phainomen,
melynek — legalább a fenn levő adatokat illetőleg — előzője nincs,
úgy az elegia is ránk m aradt legkorábbi alakjában, mint már telje
sen kifejlett, megcsontosodott költemény jelenik meg.
Anynyi azonban biztos, határozott tényként állítható, hogy a
görög nép ion törzse volt az, mely azt megteremté, az a törzs, mely
nek egész története a folytonos újítás, a mozgékony, változó, újító,
javító, fölforgató szellemnek hü tüköré. «Valamint általában a hel
lének története, úgy az irodalom s művészetben mutatkozó szellemi
életük is az aigei tenger keleti partján vette kezdetét, a hol Ionia
fiai még történelem előtti időkben városokat, köztársaságokat ala
pítottak, melyek a helyzet és népfaj szerencsés körülményeinél
fogva csakham ar a művelődés s gazdagság magas polczára jutottak.
Miletos, Sm ym a, Eolophon, a közel fekvő Khios s Samos szigetek
kel, számos gyarmat a középtenger minden részén, — tanúskodnak
az ionok nagy tehetségeiről s szerencsés fejlődéséről. Ok nem adtak
nagy politikusoknak életet, mint a dórok, sem nagy gondolkozók
nak s bölcsészeknek, mint az attikaiak, de igenis költőknek és
művészeknek, kik nemcsak nemzetök más törzsei, hanem még késő
évszázak számára is magas példányok gyanánt tündökölni voltak
hivatva. Az ion törzs az, melynek a hellén élet s lényeg ama naiv
eredetiség s mesterkéletlen tárgyilagosság kecsét köszöni, mely Ho
meros költeményein örök vonzalmú varázsként elömlik. Emez a
term észet által oly dúsan megajándékozott nép ugyanazon nemes
naivság bélyegét ráruházta mythosára, plastikai műalkotásaira,
sőt nyelvere is, — mely emelkedett és festői hangja, szóalkotásai
nak gazdagsága s bő nyelvkincse által szintoly kitűnő, mint a
mily folyékony a nyelv szelleme által, mely a beszéd formáihoz oly
kecsesen hozzá sim u l.a) Az ion néptörzs gyors felfogási ereje, izgékonysága, ingerlékenysége és mély érzelmessége által minden külső
x) L. Midler-Donaldson-Récsy : A régi görög irodalom tört. I. Iá i—146.
L Caesar: e. m. 73. köv. 1.
L. Bernhardy, Gr. Literat. I. 109. — Webet, Die ©lég. Dicliter d.
Hellenen 409—441. 1.
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hatás iránt fogékony vala s a többi hellén néptörzseket még földjé
nek szerencsés fekvésénél fogva is a szellemi előhaladottságban s
eként a költészetben is jóval megelőzte. A költészetben megterem
tette azokat a költészetfajokat, melyek épen amaz említett tulajdo
noknak, szellemök ama sajátlagosságának, a külvilághoz való viszo
nyuknak leginkább megfelelnek, úgy mindenekelőtt az epost s
azután az elegiát.
Az élet még elég ingert nyújtott, hogy az emberek szeressék.
A dísz, a fény, a magán élet pompája, a bor, a táncz, lakoma, szép
asszony, édes semmit tevés, a kellemes életbe mélyedés s végre
maguk a társadalmi viszonyok is elég bőséges anyagot szolgáltattak
emez új költői műfaj megszületésére.x)
A legelső görög költő, kitől elegia m aradt fen n : Kallinos, ki
Ephesosban, Kis-ázsia Lydia nevű tartományának tekintélyes váro
sában született. Kora 750 körül Kr. e., abba az időbe esik, mikor
Ardys lyd király idejében a Kimmerek, egy észak-európai büszke
néptörzs, Kis-ázsiába törtek, Sardes városát meghódították s lerom
bolták a szintén lyd várost Magnesiát.2) Bárbár kegyetlenségüknek
ezer elszomorító nyomát hagyták maguk után, útjokban pusztítva,
rombolva, kímélytelenül mindent vad természetüknek megfelelőleg.
Kallinos akkor lépett fel a költészet terén, mikor látta a fenye
gető ellenséget, a látnok előre érezte szülővárosának pusztulását, s
lelkének egész erőteljével intézte szavait honfitársaihoz, kik elpuhultan a kényelemtől, petyhüdt izmokkal, tétlenül, összedugott
kézzel nézték a közeledő ellen sorait, melyek csordaszámra lepték
el a környéket. Szíve keserűséggel telik el, látva a gyáva saijadékot,
szemrehányólag és bátorítva szól, igazi hőshez illő áthatottsággal a
veszély pillanatában:
Meddig hevertek még ott tétlenül ?
Ifjak! harczra mikor lelkesültök ?
Nem szégyeulitek a szomszédoktól,
Hogy lompultan, vesztegelve ültök ?
Mintha béke volna körültetek,
Holott háború dnlja földetek — — — —

L. Hertzberg Begriff d. a. Elegie 253. lap. — L. még: W elcler
Khein. Mus. IV. 3.
köv.
a) V. Ö. Caesar e. m. 59 köv. I.
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A hős, hogyha érzi végóráját,
Félhalva is kidobja lándzsáját.
Hon-, magzat-, hitvesért oly dicsteli
Ha ellennel a férfi szembeszáll,
Űgyis míg a Moirák éltét nyujtják,
Úgyis csak akkor éri a halál.
Törjön mindenki hát csak előre,
A gerelyt magasra emelve fel,
Legyünk elsők a csata zajában,
S a pajzs alatt dobogjon hős kebel!
Mert nem illő futni a haláltól
Férfinak, isteni sarj volna bár,
Sokszor kikerüli lándzsák élét
S biztos lakában éri a balál.
Ez nem kedves, nem tisztelt a népnél;
Az bút, gyászt kelt nagy s kicsiny szivéleo,
A vitézt egész haza becsüli,
Ha meghal, áldott lesz emlékében.
Míg él, félistenként tisztelik őt,
Mint védfalra tekint reá a szem,
Mert ezernek értékes müvénél
Becsesb, mit ő egyedül teszen.
És a költő szava viszhangra lel, fegyverre kél hóna, ifjú, öreg
egyaránt átérzi a hazafiság szenvedélyét. A költemény második része,
melyben a költő, mindenkitől jól ismert, harczra gerjesztő jelene
teket fest, — hol a dicső vitézzel szembe állítja a dicstelenül elhaló
gyávát, — eme második rész eléggé m utatja, hogy a bár elpuhúlt
ionok ereiben mégis csak hős vér csörgedezett, mely ha kelleténél
lassabban folyt, csak azért történt, mivel nem volt, ki mozgásba
hozza, új életre keltse. S ez sikerűit a költőnek. *Szállt az ének
szájról szájra,# s harczba rohant apraja-nagyja. A költeménynek
utolsó fele m utatja egyszersmind azt is, hogy itt ugyanazon tárgyi
lagos alappal találkozunk, mint azt a hőskölteménynél tapasztaljuk.
Már az is epikus eredetre vall, hogy a mű nem szorítkozik, mint
általában a később kori elegiák, valamely gondolat kifejezésénél
egyetlen distikhonra, nem állapodik meg minden pentameter végén,
hanem a gondolat az egyik párversből átnyúlik a másikba is. Ez
az elegiában majdnem a gyarlóságnak egy neme, ámde a költő
kezdeményező volt, — követőinél már mindinkább gyérül e gondolat-átnyújtás. Azonban már itt látszik a különbség az epos éa
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elegia között. A hősköltemény háborúja, m int az életnek önálló
eleme jelenik meg, s nagy isteni hősök tetteinek kifejtéséül szolgál;
ezzel ellentétben az elegia háborúja viszonyba van hozva az egyes
személyiségével, m int egy esetleg fenyegető baj, melynek elhárítá
sára szükség, hogy föllegyenek híva a lélek legbensőbb erői, úgy
m int a haza-, hitves-, gyermekek iránti szeretet, a kedv a férfias
gerelyharczra, a vágy a dicsőség és tisztelet után s a félelem a gya
lázattól, s épen ez az oka annak, hogy a költőnek saját egyénisé
géhez kell kapcsolnia a szemlélődést a múlandóság s az emberi élet
szükségképeui eltűnése felett. Míg tehát egyfelől a költői nézletnek
tárgya az epikai külsőségben, tárgyilagosságban és történeti való
ságban áll, addig másfelől minduntalan átragyog ezen a lyrai gondo
latok, érzések s érzelmek sugara.1)
Kallinos minden szava a szabadságvágyat, a törhetetlen bá
torságot, s a győzelem-adta dicsőséget zengi. Kallinos bár az epikus
költészet határait érintve, megteremté az elegiát, helyet biztosítva
annak a költészet végtelen birodalmában, megszabva annak külé8 belalakját, s egyszersmind annak a harczias-politikai jelleget köl
csönözte. Mint fejlődött tovább az elegiának ez irányban mívelése,
mint érte el virágzása tetőpontját a fa, melynek magvát Kallinos
vetette el, látni fogjuk alább.2)
Kallinos nyomdokain haladt s majdnem a tökély fokáig vitte
az elegiát Arkhilokhos, A márványáról híres kyklad szigeten Pa-,
roson született 780 körül Kr. e. — E kyklad szigeteket ionok lak
ták s mintegy az összetartó kapcsot tevék az anyaország s a kisázsiai hellén gyarmatok között. Költőnk előkelő, nemes családból
származott. AtyjaTelesikles,Demeter istennő papja volt, anyja Enpio
azonban, m int a költő maga is említi, rabnő volt. Nagyon term é
szetes, hogy az ellentét, mely szülőinek rangja közt volt, meglát
szott a költő működésén, az a sok boszszúság, mit ama körülmény
m iatt szenvedett, kedélyére az ingerlékenység s elkeseredésének azt
a bélyegét nyomta, melylyel ő a világot, az életet tekinté. Meg
látszott ez az ellentétek s végletek harczán, mely a költőnek egész
életét átlengé.

*) L. Ulrici, Gr. Dichtk. II. 267.
*) L. Franké: Callinus. Altona & Lips. 1876. — Bach. a Zimmermann
Schulzeitung-jában II. 1829. 133. köv
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Növeltetéséről, gyermekéveiről, ifjú koráról mit se tudunk.
Ilik o r megjelenik előttünk, akkor már azok közt van, kiket a nyo
mor, melylyel hazájukban küzködtek, Thasos szigetére vitt, hol a
sok gyarm atos gazdagságot, boldogságot, aranyhegyeket vélt talál
hatni. Ám a remény ez egyszer ugyancsak megcsalta őket. Az
aranybányák helyett míveletlen földekre találtak s elég erejük nem
volt, hogy kitartással, szorgalommal, elszántsággal keressék meg
az óhajtott boldogságot. Ekkor aztán egy új vágy támadt szíveik
ben : oda a szárazföldre menni Kis-ázsia partjaira. E partvidékek
elfoglalásáért kitört a harcz közöttük s a szomszédos thrákok között,
s e harczban maga a költő is részt vett, ki épen férfi korában volt
s a gerelyharczban úgy látszik nem m aradt utolsónak. Mint a
költő maga mondja egyik kis költemény-töredékében :
Gerelybe van begyúrva kenyerem,
És abba van ism arix) borom,
Ezt úgy iszom és amazt úgy eszem,
Hogy a gerelyre támaszkodom.
A gerely hát neki mindene. De e mellett a kard-harczot is
foptosnak, s a harcz sikerére nézve döntőnek m ondja:
Nem soká lesznek az íjak kifeszítve,
Soká a sűrű gerely se kereszteződik, —
Ha a síkon egyszer a harcz hévvel kitör:
A kard fájdalmat-hozó munkája kezdődik.
Euboiának *) hős urai a harczban,
Démonok, a vitéz lándzsahősök---------E költemény, mint láthatni, bevégzetlen; mint volt befejezve,
azt ugyan nem tudjuk, de az egész valószínűleg dicsénekből, vagy
valamely politikai-harczias elegiából m aradt fenn.
Hanem a költő világért sem csak a harczban találja örömét,
sőt a művészetek, kiváltkép a költészet neki éltet-adó, fenntartó
elem e:

*) lam ar i. Is maros, thrák város a hasonnevű heg}' közelében, erős
piros boráról volt hires. Mai neve: Ismahan.
*) Euboia urai alatt az Abantok értendők, kik a szigetnek legko
rábbi lakói voltak s az iónok oda telepedése után tovább is ott tartóz
kodtak. Harczi bátorságuk, különösen a közel harcz tekintetében emléke
zetes maradt.
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Bár Enyalios istent *)
Én mindenha kész-jó kedvvel szolgálom,
Ámde a Múzsáknak kedves
Ajándékiban*) is kedvem találom.
A hadélet Arkhilokhos idejében számtalan hajózással s gya
kori szárazra kikötéssel volt összekapcsolva. E tény kiviláglik a
költőnek következő töredékéből, melyben az ion szellem, a háború
véres munkája mellett is megtartá élénk, üde, mondhatnám tán
könnyelmű jellem ét; még a háború öldöklései, zaja közben is élve
zetre gondol:
Föl gyorsan ! siess keresztül
A gyors hajó födólzetén,
Kifödve a korsót, ürítsd,
Cseppet se hagyva fenekén.
Igyad a bíbor piros bort,
Hiszen ily semmit-tevéssel
Csak nem lehet kiállanunk
Az őrséget egész éjjel.
A régiek költőnknek egy tettét sohase bocsáthatták meg, azt
t. i. hogy pajzsát egy ízben a harczi tűzben talán menekülés közben
elhullatta, elvesztette. A görög az ilyet mindig nagy gyávaságnak
tekinté. A költő maga meglehetős hidegvérüséggel, meg nem zavar
ható könynyelműséggel adja elő ezt az eseményt s minden harczi
bátorsága mellett is nagyon érthetővé teszi, hogy inkább szerette
életét, m int pajzsát.
Pajzsom’, melyet nem akarva 3)
Ott hagyék a sűrűségben,

*) Enyalios. Mellékneve Aresnek, (római Mars) a háborúk istenének.
Annyit jelent, mint: öldöklő, gyilkoló.
A költő itt azt mondja, hogy szívesen megy harczba bármikor, de
azért a művészetekkel s így költészettel is örömest foglalkozik.
a) A • Múzsák kedves ajándékiban* kifejezés ügy értelmezendő mint
a Múzsák által képviselt művészetekben jártasság, melylyel azok ajándékoz
zák meg az embereket.
3)
nem akarva, mert kényszerítő körülmények miatt veszté el paj
zsát, nem pedig Ő maga dobta el. — Ez az eset megtörtént még egy görög
költővel, Alkaiossal, és egy rómaival, Horatius-aal is.
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Most tán valami saisix)
Tartja kérkedve kezében.
Hanem magam szerencsésen
Kikerültem halálomat,
Manó vigye régi pajzsom !
Szerzek újat, isaiét olyat.
Könynyelműségeért azonban keményen meglakolt. Mikor
ugyanis a költő Spártába ment, gyávaságáért azonnal kiútasították
a városból. S e tény bizony akárhogy magyarázzuk is, azt m utatja,
hogy a költő nem volt a bátorság mintaképe.
Mint a fölsorolt töredékekből látható, a költő töredékeinek
egy része, m int a Kallinoséi, harczias tartalm úak voltak: kitűnők
e nemben, de Arkhilokhos hírnevét nem annyira ezeknek, mint
inkább a csípős gúnynak, a satirikus hangnak, a lyrai költészet
iamb nemének vagyis a gúnyos tartalm ú költeményeknek köszön
hette, melyeknek tárgyalása nem ide tartozik.
A költő életviszonyaiból tudjuk, hogy miután elhagyta Thasos
szigetét, ez időtől fogva egy pillanatnyi nyugta se volt, bolygott
ide-oda, ösztönszertileg járt szerteszét, keresve a nyugalmat, a meg
elégedést. Elégedetlen volt önmagával, elégedetlen a társadalom 
mal, a világgal; ingerlékeny természete, elkeseredett lelke folyton
tovább űzte, útjában száz számra teremtve ellenségeit, gyűlölőit.
A költő elkeseredettsége közmondásossá vált s a rege azt beszéli,
hogy egy bizonyos Lykambest, ki lányát Neobulet neki Ígérte nőül,
mikor az megmásította szavát, a költő öldöklő gúnyjával halálra
kínzott s mindkettőt, apát és leányt a haragos iamb költészet m ér
gesen metsző iróniájával a kétségbeesésig, öngyilkosságig vitt. Hege
ez bár, de eléggé m utatja, mint hathatott a jól alkalmazott satira
az ion pezsgő életre. Lesz talán alkalmam más ízben Arkhilokhos
ez irányú működéséről is szólani.
Élte végső részét, úgy látszik, ismét Parosban, szülőhelyén

*) saisi. A Saisiak egy néptörzs volt Abderaból, egy tbrák városból,
mely a déli thrák parton, Thasos szigettel szemben feküdt. Megktilönböztetendők az Egyiptomban lakott hasonnevű néptől.
Egy oly harczról van itt szó, melyet az Abantok által segített Thasos
sziget lakói a szomszéd thrák saisiakkal víttak.
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töltötte. Valószínűleg e korban írta egyik elegiáját, mely vigasztaló
dal Perikieshez.1)
Mindketten drága rokonokat vesztettek, más polgártársaikkal
együtt. A költő itt különösen sógorát siratja, ki, m int a többiek,
szintén a tengerben lelte halálát. — A költemény eként v a n :
Akár egyes, akár egy egész polgárzat
Ha sokjajú búját siratja, Perikies,
Fájdalmas szívével örömre, gyönyörre
Fényes lakomára hangolt vaj’ melyik lesz ?

Ilyeket *) ragadott el a zúgó tenger
Hulláma mi tólünk : drága kedvesinket,
A kiket gyászolunk, kikért a fájdalom
S kínzó bánat súlya nyomja szíveinket.
Hanem az istenek, óh kedves barátom,
Nyújtanak orvosszertürelm et is adnak
A bánat terhének elhordozására,
Egyszer emennek is, másszor meg amannak.
Most épen minket ért a szerencsétlenség,
A véres, a mély seb felett mi kesergünk,
Majd mást ér a bánat, — de ne legyen soha
Gyönge női szívünk, legyen erős lelkünk.
lm itt egy példa a modern elegia nemére, a búdalra,8) mely
nek költői becset főleg az ád, hogy a keserv kinyilatkoztatása, a
gyász szavai elhangzanak ugyan, de aztán a költemény végén helyre
van állítva a harmónia a viaskodó két elem : a gyászba borúit lélek
s a kérlelhetetlen sors között. A költő itt rokonszenvével igazán belé
mélyed szeretett barátja fájdalmába, s ezt a saját szívében kelet
kezettel egybe olvasztja.
Arkhilokhos további működéséről az elegia terén nincsen tu

l) Perikies. Egy barátja, tán rokona a költőnek. Össze nem zavarandó
a későbbi Perikles-sel. Arról,
*) ilyeket, azaz olyanokat, kikért gyászt kell ölteni, honfitársakat,
drága rokont, kik méltók, hogy szívből megairassuk.
s) Erre nézve 1. B a ch : De lugubri Graecorum elegia oz. értekezését.
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domásunk. A költő Parosba visszatérte után csakhamar egy a
Naxoe sziget ellen folytatott háborúban elveszté életét.
Arkhilokhost a görögök egyhangúlag Homeros mellé helyez
ték s e hely bizonyára a legszebb, működési sikerének jutalmáúl
kétségkívül a legbecsesebb volt. Sajnos, hogy a fennmaradt csekély
számú töredék nem tehet bizonyságot ez egybehangzó ítéletről. A
költő legfőbb érdeme volt bizonynyal a maró gúny, mely az iamb
költészet tulajdona. Arkhilokhos az iamb költészettel, mint hatal
mas fegyverrel megtámadott minden hézagost, hiányost, gyöngét
és gonoszt az emberi élet mindenféle viszonyai között, az érzelem
nek s gondolatnak oly energiájával s erejével, a külalak oly töké
lyével, bevégzettségével és kellemével, hogy épen ezek által érte el
hírének tetőpontját.
Nagy jelentőségű volt kiváló teremtő ereje, mely az eposban
ős idők óta uralkodó nézeteket s nézleteket alapjokban lerombolva,
a jelent ragadta meg, ennek s a költői alanynak jogait érvényesítve.
— í r t továbbá trokhaikos méretű dalokat is, melyekben a gon
dolat gyors szárnyakon száll fel az emelkedettség, magasztosság
fokáig; mély érzelem, szemlélődés az élet mélységes mélyéről sza
kítva ki, váltakoznak a hatalmas képekkel, csodálatos, szellemes
nyilatkozatokkal. — Mint már érintém, e tekintetekben való mélta
tása Arkhilokhosnak nem tartozik e fejtegetéseim körébe, s épen
azért az elegia terén szerzett érdemeiről szólok még pár rö
vid szót.
A költő elegiáiban az ion élettel bizonyos tekintetben úgy
szólván szakítva, mérsékelt hanggal jelenik meg, szívs kedély meg
követelik jogaikat s meg is nyerik azokat, midőn a költő egyfelől a
fájdalomnak s részvétnek, másfelől a vidám, mivel se törődő,'élvezni
vágyó és az életet lehetőleg felhasználni igyekvő szeszélyes kedély
nek ad kifejezést. A csekély töredékek is teljes világításba helyezik
az ion költő gondolkozásmódját, a költő egyéniségét, mely minden
árnyalataiban szabadon, tartózkodás nélkül nyilvánúl. A nyelv nála
mesterkéletlen, egyszerű, mint a közönséges életé. Nem használ
díszítő jelzőket, nem keresi a választékos kifejezéseket s e tekintet
ben ez is egyik újítási érdeme, hogy eltérve az epikus irály szenve
délyességétől, a mindennapi élet józan hangját ültette át a költé
szetbe, az irály szelleme, egyedisége, különlegessége s eredetisége
által emelve fel aztán a költészetet a lapos próza fölé.
Az a sok újítás (iamb-, trokhaikos-költészet, új zenealakok,
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különböző verssorok versszakokká egyesítése s ezeknek zárlattal
ellátása), mit a hagyomány tőle származottnak mond, kétségtelenül
elég indokúl szolgálhatott arra nézve, hogy Arkhilokhos nevét az
ó-kor mindenha egyiránt tisztelő kegyelettel, bámulattal említse.
Olyan ő, mint egy óriás, ki egyik lábával a szellem-szabadságnak
csúcsán, másikkal a földi érzelmesség iszapjában áll. Minden során
átcsillámlik az ion nemzetiség kinyomata, a kor erényeivel, hibái
val, mint mindezek megszemélyesítője, m int egy tökéletesen bevégzett egyedi jellem. S bár megvannak benne az ion természet árny
oldalai i s : mélység-hiány a kedélyben, gyarlóság, az érzelgősségig
menő vágy az élvhajhászatban, — mindezek mellett azonban a szel
lem gazdagsága, a gondolatok szabadsága, melyek az emberi élet
szűk körén felül emelkednek, az eszmék geniális röpte, (a letipró
gúny, a találó élez, a művészi külalak) a valódi költői értéket
okvetlenül biztosították számára. És hogy mindezen erények daczára
is oly kevés töredék m aradt fenn eme lángelmétől, annak oka leg
inkább abban keresendő, hogy a későbbi kor elvesztette érzéket,
értelmét az ion szenvedélyesség s demokratikus szabadosság iránt,
s az erkölcs-szilárd ember nem birta többé belétalálni magát abba
a körbe, melyben Arkhilokhos mozgott.
Arkhilokhos költészetének néhány vonása: a tréfa, élez, hu
mor, sajátságai voltak a következő költőnek, kinek n ev e: Asios.
Samos szigetén született. Kora az adatok hiánya miatt csak aként
határozható meg, hogy Arkhilokhossal körülbelől egy időben élt,
vagy elébb, vagy utóbb nehány tízzel. Következő töredékünk van
tőle:
Sánta lábbal, bélyegezve mint egy országos csavargó,
Bánczos arczczal jött Melesnek1) nászára a vén sültnyaló,
Hívatlanul csak betoppant a nyomorult leves-sovár,
S a teremben a sáros hős megáll és a lakzira vár.
Mint a tartalomból kiviláglik, a költő egy élődit gúnyol ki itt,
a ki ama bizonyos Melesnek lakodalmára ment a nélkül, hogy oda

*) Meles, a költő ismerőse, kinek nászán, i'igy látszik részt vett a
költő s a költeményben rajzolt nyali-falival ugyanott találkozott. A.z emlí
tett Melesről semmi közelebbi tudósításunk nincsen.
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híva lett volna. E pár sorban ügyesen jellemzi a béna, öreg koldús
forma «Schmarotzer»*t, ki neszét véve a lakzinak, nyomorú testé
hez képest gyorsan oda siet, hogy részesüljön a sok jóból, — és
m int a költeményből látszik, elég korán érkezett, mert a lakomá
nak reá nézve legfontosabb része: az eszem-iszom még nem kezdő
dött el. S habár e csekély töredék is bizonyságot tesz arról, hogy a
költő elegiáihoz a társadalmi életből vette tárgyát s hogy nem kevés
elmeéllel, találó élczczel dicsekedhetett, mindazáltal nem m éltattam
volna említésre e négy sort, ha nem volna fontos az elegia törté
netére anynyiban, hogy e költészetnemnek egy új alakjával ismerte
tett meg, a humoros elegiávaL A két előző költő elegiáinak tartalma,
m int láttuk, politikai-harczias, míg Asios a humoristikus elegiát
terem tette meg. Fájdalom, e néhány soron kívül semmi tudomá
sunk sincs a költő elegiai működéséről, s így érdemei, vagy hibái
igazában távolról sem érinthetők. A költő műveinek elveszését
annyival inkább fájlalnunk kell, mert ha fenn volnának, az elegiának em lített irányáról némi, eshetőleg teljes fogalmunk lehetne.
Athenai kis-ázsiai gyarmataival folytonosan szakadatlan öszszeköttetesben állott s így nem csoda, hogy az ionok által elért
eredmények csakhamar átszivárogtak Athenai-ba, az anyaországba,
így történt az elegiával is. Alig emelte fel szavát Arkhilokhos, elhang
zott az messze a görög állam minden részébe az aigei tenger körül
s természetszerűleg leghamarább az ion államokba jutott el. S ama
jelesek között, kik az elegia-költészetnek Attikában új pályát nyi
tottak s mintegy már előre jelezték azt a magaslatot, melyre az
eljutandó volt, ha ott egyszer gyökeret bír verni, e jelesek közt kez
deményező és irányadó volt Tyrtaios, Arkhimbrotos fia, ki az ion
törzsből származott s az adatok majd athenai*inak, majd miletosinak, majd meg aphidnai-inak mondják.
Életéről egyetlen adaton kívül mit se tudunk s ez egyetlen is
a mondaszerüség színét hordja magán. E szerint a delphii jósda a
spártaiaknak, midőn azok a messenanak ellen harczoltak, (e háború
a történelemben úgynevezett második messenai-i háború 685—668
között) azt tanácsolta, hogy az athenaiiaktól kérjenek segélyt s ez
esetben biztosan győzni fognak. A kérésre az athenai-iak Tyrtaiost,
a sánta iskolamestert küldték oda, kinek lelkesítő dalai oly óriási
hatást tettek, hogy a spartaiak győzelmesen tértek vissza a csatá
ból. — E monda teljességgel valószínűtlen s mint Bernhardy he
lyesen jegyzi meg, (Gr. Lit. II. a. 131) semmisem hangzik mese-
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szerübben, m int az a jóhiszemű előadás, hogy a spártaiak az ő zárt
államukba egy teljesen idegent fogadtak volna be s még hozzá ezt
az ismeretlent politikai teljhatalommal egy nehéz háború vezetésé*
vei bízták volna meg. Azonban mint minden monda, úgy ez is rejt
magában igazat, csakhogy az jelképesen van előadva.
Tyrtaios költeményei Spartaból Athenai-ban, innen bizony
nyal rövid időn egész Hellasban elterjedtek, s mint harczdalok,
m int harczi erényekre lelkesítők nagy tekintélyben állottak.
A régiek különben három osztályba sorozták összes müveit.
Az elsőt tevék az «Eunomia» (törvényszerűség) czím alá sorozottak,
melyek politikai tartalmúak voltak s a spártaiakat a törvények
tiszteletben tartására, az állami rend iránt engedelmességre in te t
ték. E költeményeit akkor költé Tyrtaios, mikor a messenai-iak a
háborúk viharai m iatt földjeiket mi vetetlenül hagyták s a spartaiak
aztán, kiknek itt birtokuk volt, kárpótlásúl új földfelosztást köve
teltek. Emez az ó korban nagy hírnek örvendett költeményfüzér
tehát a belső zavarok által gerjesztett tűz csillapítására volt szánva.
Fájdalom, az egész műből alig maradt pár töredékünk s ezek épen
mert hitvány romok, távolról se mutatják azt a kiváló fontosságot,
becset, melyet az ókor nekik tulajdonított.
Második osztályba tartoznak az «Indulók*, melyeket a spar
taiak akkor énekeltek, mikor csatába indúltak. Ezek sokkal heve
sebb természetűek voltak, mint az említettek, rohamosabbak úgy
gondolat, m int érzelem tekintetében. Ezek kezességül szolgálnak
arra, hogy mennyire bizalmas lábon állott a költő a népélettel,
melynek épen legmélyéről ragadta ki az eszmét, hogy ismét vissza
ültesse abba. Ránk következő egyetlen költemény m aradt e fajból;
Föl Spartának férfiai,
Nemes atyák magzatjai!
Pajzsotokat jól tartsátok,
Bátran forgatva dárdátok,
Éltetek ne kíméljétek!
Nem szokás ez itt, de vétek.
Tyrtaiosnak először említett müvéről, az «Eunomia»-ról, nem
igen beszélhetünk, az • Indulók# nem tartoznak ide s ennél fogva
Tyrtaios müveinek harmadik osztályára, ránk nézve rendkívül becses
elegiáira térünk. Az említett két költeményfajnál szerencsésebb &
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mondhatni az összes elegiai termékeket egybe véve, a legkedvezőbb
helyzetben vagyunk Tyrtaios költeményeinek eme harmadik osztá
lyával, az «Int éhnek *-kel,, melyekből három teljesen ép, egész darab
jutott el hozzánk. Harczdalok ezek, melyek csüggedetlen kitartásra,
hadi vitézségre intenek. Az egyik e csoportba tartozó elegia
im ez:
Szép a honért küzdő férfinak halála,
Kit ez az elsők közt harczolva talála.
De mindenek felett fájdalmas koldulni,
Ha ki veszte várost és kövér mezőt,
Kicsinyekkel s öreg szülőkkel bolygani,
S ha még ifjú hitves is követi őt.
Gyűlölik, a kikhez esedezve fordul
Nehéz szükségében és nyomorában,
Elrútítja nemét, szidja szép alakját,
Szégyen és gyalázat *) vannak nyomában.
A ki emígv bolyong, ki se gondol azzal,
Nem lel irgalmat, nem mély tiszteletet,
Küzdjünk hát e honért és gyermekeinkért,
Nem kímélve többé már az életet.
Küzdjetek ti ifjak együtt, egymás mellett,
Ne féljetek s rútúl meg ne fussatok,
Sőt legyen lelketek bátor, erős, edzett,
És az élethez ne ragaszkodjatok.
Az aggokat pedig, kiknek nincs gyors lábok,
—Megfutva a liarczból — nehogy ott hagyjátok.
Rút, ha ifjak előtt elesett agg fekszik,
— Ki mindig ott küzdött az első sorba’, —
Fehér hajfürtökkel, hófehér szakálla],
Kilehelve bátor lelkét a porba.
Ám ifjúhoz illik minden, míg a dicső
Ifjúság virága ékesíti őt,
Míg él, vagy ha harczban elől küzdve hull el,
Tisztelt a férfiak s kedves nők előtt. —
ím e találkozunk végre egy költeménynyel, mely már nem töre
dék, hanem teljes egész. A költemény középpontját az ifjakhoz intészégyen és gyalázat. A görög törvénykezés atim iával (becstelenség
vádjával) sújtotta azokat, kik magukat a csatában gyáván viselték. Az
ilyenek polgárjogukat teljesen elvesztették.
3
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zett ama felhívás teszi, hogy védelmezzék hazájokat. Erre nézve
aztán következő motívumokat hozza fel a költő: a hazáért meg
halni szép dolog; a hontalan sorsa iszonyatos; gyalázatos, ha az
ifjak megszaladnak s az öregeket ott hagyják az ellenség martalócz
kezeiben; a derék vitéz vagy életben m arad s magasztalva lesz,
vagy dicső, hős-halállal múlik ki s emléke így is fenn marad.
A második nagy költemény következő:
Legyetek Herakles legyőzhetlen sarja,
Zevs még jó hozzátok, föl bátran csatára,
Meg ne rémítsen a sok ellen, a férfi
Törjön az ellenség legelső sorára ;
Legyen a lét gyűlölt, szeretett a halál
Fekete szelleme, mint a nap sugára.
Könyhozó Aresnek rettentő munkáját:
A vad harcz dühét már jól megismerétek,
Voltatok üldözők, voltatok futók is.
Ifjak, már mindkettőt túlságig vittétek.
Az egyik rész bátran az első sorra ront,
És vitézül ököl-liarczra menni is mer,
Kevesen esnek el, de népet mentenek,
— A ki gyáván megfut az erényt nem ismer.
Ugyan ki tudná a sok bajt felszámlálni,
A sok gyalázatot, mit szenved, ki gyáva! ?
Borzasztó, ha hátban éri azt ki megfut,
Az ellen fegyvere, véres harcz zajába’,
Bút a holttest, a mely ott fekszik a porban,
Ha nyakszirten x) éré az ellen dárdája.
Álljon meg mindenki vasszilárd lábakkal,
Mérges fogaival rágva ajakait,
Széles pajzs öblével borítsa be mellét,
Födje bé lábszárát, czombját és vállait.
Jobb kézzel forgassa hatalmas lándzsáját,
Lobogjon borzasztón a forgója fején;
Lőtávolon belől, iszonyút mívelve,
Tanuljon megállni mindenki a helyén.
Menjen kardjával az ellen közelébe,
Vagy mártsa gerelyét az ellen szívébe.------

’) nyakazirten. E kifejezés szintén a gyávaságra czéloz, hol t. i. a/,
ellenség csak nyakát látja a megfutamodónak.
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Forgót a forgóhoz, lábszárhoz a lábezárt,
Lábot lábhoz téve, pajzsot pajzshoz nyomva,
8 a mellet a mellhez, küzdjön a férfival,
Kardmarkolatot vagy hoszszú gerelyt fogva.
Ti heloták *) pedig pajzsaitok alól
Az ellenségre nagy köveket szórjatok,
Sima lándzsátokat vessétek reájok
S a panoplítákhoz *) jó közel álljatok.
Ebben a költő a vitéz küzdelemre int, elm ondja: mikóp kell
viselnie magát a bátor harczfinak s végül inti a nehéz és könynyü
fegyverzetűeket, hogy miként harczoljanak.
Végül itt van a harmadik nagy elegia:
Meg se említeném, szóra se méltatnám
Ki csak birkózni tud, vagy kinek gyors lába,
Legyen bár oly erős, nagy, mint a Kyklopsok,
Bár a thrák Boreast legyőzze futtába’ ;
Legyen bár oly gazdag, mint Kinyrass) s Midas,
Termete Tithonosénál ékesebb,
Lehet királyibb, mint Tantalosfi Pelops,
S Adrastos4) nyelvénél szava édesebb ;
Híre van, de nincs harczi bátorsága
— Férfi csak ezzel lesz harczban derék ember —
Ha nem elég merész az ellenre törni,
Ha véres halállal szembeszállni nem mer.
Ez az erény, melynél szebb győzelmi díja
A harczban kitűnő férfiúnak nincsen,
x) heloták. Ezek hadi foglyok voltak, kiket aztán a spártai nemesség
rabszolgákká téve, azokkal műveltette a földet. Háborúk alkalmával uraik
fegyverhordozói voltak, majd meg parittyát, pajzsot s rövid lándzsát hordva:
a könynyű fegyverzetnek osztályát alkották. Számuk az állam virágkorában
250 ezer körül volt. E túlságos felszaporodás miatt a nemesség az úgyne
vezett titkos háborúkat (krypteia) hozta divatba, mi annyit tett, mint külö
nösen éji orvtámadások által lehetőleg apasztani a helóták számát. A ha
nyatlás korában sokan nyertek személy-szabadságot.
*; panopliták, a teljes fegyverzettiek, kiknek fegyverhordozói voltak
a helóták.
*) K inyras, Kyprosnak királya, kit az égiektől adott vagyon, földi áldás
képviselőjének tartottak.
*) Adrastos, Argos királya (Peloponnesos Argolis tartományában) a
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Ezért úgy a népnek, mint az egész honnak
Az a legbecsesebb, a legdrágább kincse :
Ki mindig elől küzd, futásra nem gondol,
Koczkáztatja éltét, halállal szembe néz,
Kik mellette állnak, azokat buzdítja---------Csak az ilyen férfi lehet derék vitéz.
Gyorsan megszalasztja az ellen sorait,
S bátran feltartja a harcz zúgó habjait;
Ha maga az első küzdők közt esik el,
Fölemeli népét, atyját és városát,
Átfúrt pajzsa s melle, lyukgatott pánczélja
Mutatják elölrőlx) véres csaták nyomát.
Megsiratja öreg meg ifjú egyaránt,
Az egész város mély, gyászos keservre kél,
Sírját feldíszítik, gyermekit tisztelik
S minden sarjadékát, — neve örökre él.
Annak dicsősége nem veszhet el soha,
Sőt halhatatlanúl él tovább sírjában,
A kit az iszonyú Ares pusztított el
Honért s gyermekekért vívott hős tusában.
Ám ha kikerüli a halál szellemét
S visszatér a harczból hírrel, győzelmesen,
Tiszteli ifjú, agg s míg Hadesbe jutna,
Még nagyon sok napját tölti el édesen.
Ha megöregedik, kitüntetik otthon,
Jogában nem sértik, dicsőségébe’ sem,
Ha gyűlésbe megyen, vénebb, ifjabb, kortárs
Mind helyet ád neki tiszteletteljesen.
Küzdjünk az erény e legfelső fokáig
Lankadatlan szívvel életünk fogytáig.
E költeményben tehát azt mondja a költő, hogy legyen bár
valaki kitűnő birkózó és futó, ez még nem sokat ér, ha nem egy
szersmind derék harczos is, csak a vitéznek lesz hírneve örök, csak
ez részesül tiszteletben mindenkor.2)
lm ez az a három költemény, mely elég tiszta képet nyújt
Tyrtaios költészetének jelleméről. Mintha csak Kallinost látnék
felújulni benne, csakhogy tisztúltabb, tökélyesebb alakban. Bámú*) elölről, azaz nem mint a gyáva, kit hátban ér a fegyver, hanem
szembe mer szállni az ellenséggel.
*) L. Buchholtz, Anthologie I. 10 köv.
.
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latos ügyességgel tudta egyesítni a tárgyilagost az alanyival, a kül
világot az ez által okozott benyomással s ennélfogva a lyrának szen
vedélyes hangját mindig kikerülé. Kallinost látjuk feléledni benne,
ugyanaz a gondolat-menet és emelkedettség, ugyanaz a lelkesültség,
az érzelmeknek, eszméknek ugyanazon színezete, egyazon tartalom,
sőt csaknem ugyanegy forma fordulatok a nyelvben s kifejezésben.
Tyrtaiosban az ion mozgékonyság és dór erély jól megférközött s
ezáltal elegiái nyertek életerőben, frisseségben. Nála minden gon
dolat abban öszpontosúl, hogy a hazáért meghalni szép, dicső do
log, s ezzel szemben az élet kellemei, a legbiztatóbb vérmes remény
kedések, a még oly gyönyörűnek Ígérkező jövő is, szóval minden
egyéb figyelemre se méltó. És mintegy hátterűi ijesztő alakban ott
áll a szégyen, a gyalázat, mely a gyávát éri s ez azért van oda festve,
hogy ugyanazon egy eszme, mely nála sokszorosan változtatva, ido
m ítva és változatosan színezve van, annál világosabban tűnjék ki.
A mi pedig Tyrtaiost Kallinostól ténylegesen megkülönbözteti, az a
közvetlenség az érzelemben, a megragadólag kifejezett való, a meg
kapó igazság, az érzések telje, gazdagsága s a nyelv hajlékonyabb,
tisztúltabb alakja.
Mindhárom költeménye egy közös thema körül forog, harczi
dicsőség, bátorság mindeniknek tárgya, és mégis mind háromnak,
m int láttuk, meg van egyedi becse, megkülönböztető jellege az által
hogy mindenikben új meg áj konkrét esettel találkozunk. Tyrtaiosnál végre a lelkesültség lángja hevesebb mint Kallinosnál, az elő
adás szélesebb alapokra van fektetve.
Költőnk müvei már feltüntetik a haladást, mely az elegia terén
észlelhető, feltüntetik abban a körülményben, hogy a költő nem
elégszik meg tisztán a külvilág tárgyaival, háborúval s a külső állam
élettel, hanem a nagy lélek egész hatalmával átfonja a külvilágot,
átidomítja azt saját eszméi, érzelmei, gondolatai szerin t; a szemé
lyes érdek mindinkább előtérbe lép, a lyrai bennsőség, az egyedi, az
alanyi m ind világosabbá válik, — egy szóval az elegia mindinkább
tágítja korlátait. É? Tyrtaios költeményei nagy befolyást gyakorol
tak a spartai szokásokra* erkölcsökre egyiránt. Nagy tiszteletben
részesültek s azokat, m int az ifjúság képzésének, növelésének lénye
ges tényezőit tekintették. Lakomák után, ha már egyszer áldoztak
az isteneknek, az ő dalait szokták énekelni.
D r . B oros G ábo r.
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