
SOPHOKLES ÉLETE.

Mig az epikus költő a rajta kivül és távol eső dolgokat 

nyugodt szemlélettel alakítja egészszé; mig a lyrikus saját lelkének 

érzelemvilágát és a természet szépségeit törekszik úgy előállítani, 

hogy bennünk is hasonló érzelmeket keltsen: addig a drámaköltő 

a művészet fenséges hatalmával belenyúl az emberi akarat és 

szabad cselekedetek mélyébe és azt szemünk előtt viszi ezélj a 

felé, a melyet vagy elér, vagy pedig beleütközik az örök szüksé

gesség korlátaiba és vagy engedni lesz kénytelen nyomasztó kény

szerének, vagy pedig a fellázított természet összezúzza az ellene 

szegülni merészkedő! De midőn ezt teszi a dráma, nem nélkülöz

heti a másik két elemet; a honnan magyarázhatjuk azt is, hogy az 

epikus és lyrai költészet már magas fejlettségi fokon volt, midőn 

még a dráma csak kezdetének korszakát élte. Hogy a dráma, a 

melynek — mint ilyennek — nyomait az ókor egyéb népeinél 

hiába keresnénk, egyedül a görögöknél s itt is csak Athenben 

jutott érettségre, annak okát a dráma jelzett mivoltában találjuk ; 

ugyanis e műfaj csak is a görög nép vallási szertartásaiból és 

ünnepeiből volt fejleszthető, mert ezek már magukban igen sok 

drámai elemet tartalmaztak. A görögöknek nem tetszett az hely

telen merészségnek, hogy isteneiket, a kik közöttük jártak, templo

maikban székeltek, ünnepeikben részt vettek, cselekvényeikben 

emberi személyek által ábrázolták.1) így személyesítették Apollót 

a sárkányharezban, Zeus és Here nászát a Samos szigeten; az 

eleusisi mysteriumok sem voltak egyebek, mint hogy a papok és 

papnők Demeter és Persephone történetét nézőjáték gyanánt elő

adták. De különösen Dionysos tiszteleténél fordulnak elé ilyen

*) E tekintetben nómikép megegyeznek velők a középkori moralitá
sok és mysteriumok íb.
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előadások: az anthesteriákon a második archon neje rejtvényes 

szertartások közt jegyeztetett el Dionysos mátkájául, s ezen 

ünnepélyes meneten magát az istent egy kiválasztott szép férfiú 

helyettesíté.]) Hasonlókép jelképes cselekményekben ábrázolták az 

edonok királyának, a bősz Lykurgosnak, szomorú kimenetelű sor

sát is; ez ellene szegül a Dionysos-cultus behozatalának és 

korbácscsal (PootcX̂ yO kergeti el az istent és kísérőit (évteoos 
Y’jvalxac)2).

És csakugyan a dráma első csiráit a Dionysos tiszteletére 

rendezett ünnepekben és jelmezes menetekben találjuk ; ugyanis 

ezeken az őt környező satyrok képében a kar az ő szenvedéseit és 

örömeit éneklé meg. Hogy ezen énekek tragoediának )

neveztettek, az vagy abból magyarázható, hogy a magát Dionysos 

kíséretének tekintő kar a satyrok szerepére jutott, a melyeknek 

alakjuk némileg hasonlított a kecskéhez; vagy pedig — és ez valóbb- • 

színű — mivel ilyen alkalmakkor Dionysosnak a szőlőt pusztító 

kecskebakot szoktak áldozni.8) Az így előadott lyrai-epikus dalok 

a ditbyrambos4) egyik faját képezték s bennök különösen az 

emberi kedélyhangulat szélsőségei, a kitörő öröm és mély fájdalom, 

nyertek kifejezést. Azért kétféle dithyrambost különböztethetünk 

meg: az egyik víg, a másik komoly tartalmú volt ,* azt a tavasz 

kezdetén, ezt pedig a közelítő tél idején énekelték, midőn t. i. a 

természet jelenségei azt mutatják vala nekik, hogy az isten meg

öletett, vagy legalább halálához közel van.

Ez utóbbiból fejlődött lassankint a tragoedia; azonban a

*) V. ö. Müller-Donaldson: A régi gör. irod. története. Ford. Récéi

Emil. I. k, Pest, 1801. 329. s köv. .lap.
*) Sophokles Antigoné 955. s köv. Kissé más alakban adja elő Ho*

meros Ilias VI. 130—140; a Lykurgost ért büntetésre vonatkozólag 1. Hygi-

nus Fab. 132 és 242.
8) Ugyanis Dionysos a többi között a bor és szőlőmívelés istene is 

volt; innen eurrá̂ uXo;, vagy mint Aelianosnál (V. H. 3, 41.) <rca©uXínjs neve 
is előfordul. Mivel ezen isten ily szoros viszonyban volt a dráma eredeté
vel, a drámai költőket és művészeket különösen Aiovvaou Tc/vcxat-nak nevez

ték. V. ö. L. Preller Griech. Mythologie. BerL 1860. I. k. 554. s köv. 1.
*) Ezeknek állítólag Árion (620 körül Kr. e.) adott először művészies 

alakot s darabjait karok által adatta elő; azért mondja Herodotos I. 23.: 
xái ot£úpa(xj3ov Jtptotov avSpwítwv TrÓv íjueí; íÓjjlsv (javra te xa't őiSáijavTa év Ko- 

p{v$o>. Suidas pedig így szól róla: .WfíTdti xa\ -paYixoü xpójxov eup̂ rijs y
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fejlődéB phasisaíra részletesen kitérjeszkedni jelen tanulmány fela

datának határain kivül esvén, csak azon költőket fogjuk chronolo- 

giai sorrendben felemlíteni, a kiknek nevéhez fűződik a tragoediá- 

nak úgy belső, mint külső története Sophoklesig.1)

A tragoedia első mivelője — a kit e névvel jogosan 

illethetünk — Thespis volt; nála már nemcsak kar, hanem egy 

színész (ímo%(Árrfi) is szerepel, azért őt tartják a «színészet 

ősapjáénak; Kr. e. 536 táján lépett először föl Athenben. Utána 

rövid időközökben így következnek a drámaírók: Choerilos, 524- 

ben, Phrynichos, 512-ben, Pratinas, 500-ik év táján, ez utolsó 

honosította meg a satyrdrámát az athéni színpadon.
Mindezek fölött azonban messze kimagaslik a tragoedia 

«első nagymesterének», Aeschylosnak, óriási alakja; élt 525— 

456-ig2). Habár első versenye alkalmával, midőn a 25 éves ifjú 

Pratinasszal állt szemben, a győzelmet kivívnia nem sikerült, 

mindazáltal határozottan ő bírta az elsőséget Sophokles első 

felléptéig. Ettől kezdve pedig mintegy 13 évig a két nagy tragikus 

minden irigykedéstől ment barátságos egyetértésben osztotta meg 

egymással a dicsőséget; míg nem Aeschylos halála után Sophokles 

majdnem teljesen egyedül állott senkitől meg nem közelítve a tra- 

gikai művészet legmagasabb fokán. Végre ezen 14 évig tartó 

periódus után a nála ifjabb, de szintén fényes tehetségű Euripi- 

desnek is helyet engedett eddig korlátlanul élvezett drámai egyed

uralmában.

Ezen előzmények után áttérhetünk tulajdonképeni felada

tunk, Sophokles életének, tárgyalására, mindenekelőtt azonban 

érintenünk kell az eredeti forrásokat, a melyekből azt meríthetjük. 

Sophoklesnek két életrajza maradt ránk a régi korból: az egyik 

Suidas Lexikonában, a másikat pedig egy névtelen scholiasta irta 

bevezetéskép Sophokles tragoediáihoz; ebben ő idézi Aristoxenos, 

Heraclides, Istros és Satyros akkor még hihetőleg meglevő ide vágó 

munkáit. Mellesleg említést tesznek Sophoklesről a következő régi 

irók: Aristophanes és scholiastája, Plató, Aristoteles, Diodoros, 

Pausanias, Athenaeos, Eusebios, Diogenee Laertius, Philostratos,

*) V. ö. Welcker Nachtrag zu dér Schrift iiber die Aesch. Trilogie. 
1826. 227. s köv. 1.

*) Életét és műveit 1. dr. Télfy Iván Aeschylos czimü munkájában ; 
megj. Budapest, 1876. Az akadémia kiadványa.

19*
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Stobaeos, Plutarchos, Pollux, Strabo, Aristides, Cicero, Yalerius 

Maximus, idősebb Plinius. Sok becses adalék lehetett a chiosi Jón 

irataiban, minthogy ő Sophokles kortársa és barátja volt; azon

ban az ő feljegyzései az Athenaeosnál fentartott néhány adoma 

kivételével elvesztek. Ide számíthatjuk még a párosi márvány

krónikát, vagy máskép Arundell- márványokat; e görög feliratok 

valamint egyéb híres férfiak, úgy költőnk életére vonatkozólag is 

hiteles chronologiai adatokat tartalmaznak.

Sophokles az általánosan elfogadott nézet szerint a 71-ik 

Olympias 2-ik évében vagyis Kr. e. 495*ben született; Kolisch ez 

ellenében magából a Btoc £o;poxXéoo;-ból, honnan ez adatot merí

tették, bebizonyítani igyekszik, hogy születési éve 2 évvel előbbre, 

tehát a 70. 01. 4-ik évére, teendő.1) A névtelen életíró még a 

következőt is állítja: rjv §’ Aia/óXoo (iiv vswrepo; Snrj Sexásrca, 

Eop'.icí8ot> dé TtaXaiórspoí stxoaiTsaoapa; azonban ezt semmiféle hite

les adattal Össze nem lehet egyeztetni, még akkor sem, ha — mint 

Lessing teszi, a számokat megfordítjuk. Legfellebb ez esetben az, 

hogy Euripides 17 évvel volt fiatalabb, némileg alapulhat a hagyo

mányos mondán, mely a salamisi ütközet napján oly érdekesen 

hozza össze a három nagy tragikust.

Szülőföldje, forrásaink általános megegyezése szerint, 

KoXcovóc wncio;, Athén egyik községe volt.2) Költő még alig dicsőí

tette meg szebben a földet, melyen először látta meg a napvilágot: 

egyik legszebb tragédiájának (Oedipus Kolonosban) színhelyéül

1) Alexander Koliscli. De Sophoclis anno natali et fatali. Inaug. Diss.
v. Halle. 1878.; ő a Bio; ezen adatát: rspo tójv nsXoaovvTjaiaxöjv tremv így 
változtatja meg: *p. tőív íhX. eret V. ö. C. Bursian Jaliresbericht. Berlin, 
1880. 13. Bánd. 23. s köv. 1.

a) Suidas: Sô oxXfj;, Eô tXov, KoXcuv̂ ev ’ASTjvaío;. A névtelen életíró : 

’lvjftvexo ouv Eô oxsrfc x'o Ŷ v<>í ’Â íjvoio?, oijtxou RoXfuvíjSev. Aristid. sehol. p. 485: 
ZooortXf̂  ix KoAtovoö, 0 izoa\T/fi. Cicero de fin. V. 1, 3. : convertebat ad sese 
Colonus, ille locus, cuius incola Sophocles. Ebedül Istro9 van más véle
ményen, szerinte Sophokles phliusi volt; azonban róla már az őt idéző 
életíró így szól: ’Aüiaxeov ős xai xw vloxpto oá'jXívn avxov oix ’Â vaíov, áXXi 
<l>Xiásiov eívai, rX̂ v y«p vlarpou jcap* ouWvi £<rriv eúpeív. Lessing, Leben des 

Sophokles (Sámmtl. Werke. Wien, 1802. 20. k.) 25-ik lapon ide vonatkozó
lag így szól: • Strabo azt mondja, a régi Phlius a Koelossa-hegy mellett 
volt.*E körülmény azt a gondolatot kelti bennem, nem mondott-e Istros 
KoX(ov7;$ev helyett IfoXfoíafjSev-t ?»
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őzt tette, és ott alkalma nyílik aztán, hogy a hely szépségeit ama 

híres kardalban oly remekül megénekelje. Ugyanott azt is meg

magyarázza, miért nevezték szülőföldjét imrioc-nak; Poseidon és 

Athéné egy alkalommal versenyezvén egymással, melyik tudja 
nagyobb jótéteményben részesíteni az emberiséget; ez az Akropoli- 

son tisztelt sz. olajfával, az pedig a lóval ajándékozta meg Athén, 

különösen pedig e Kolonos lakosait*).

Atyja, Sophillos,2) Aristoxenos szerint réxTtov rj */ocXxeóc — ács, 

vagy kovács, — Istros szerint pedig (i/x̂ aiporcoiöc t'/jv ép-faoíav — 

fegyvergyártó volt; azonban ezeket már a biographus megczáfolja 

es egy középutat mond, mely szerint az úgy mint Isokrates és 

Demosthenes atyja rabszolgákat tartott a fegyvergyártásra. Plinius 

azt mondja róla 8) principe loco genitus, Lessing ebből kiindulva 

azt állítja, hogy nem foglalkozhatott semmiféle üzlettel; mert 

Plutarchos Isokrates életiratában annak atyját ta>v (istpíwv tcoXitcov. 

közöl valónak mondja, pedig ez fegyvergyáros volt. Szerinte tehát 

Sophillos a város azon előkelő nemesei közé tartozott, a kik saját 

vagyonuk jövedelméből éltek, vagy az ötszázmérősök (xevra- 

xoatojisőipLvot), vagy legalább a lovagok közé. Istros és Aristoxenos 
állítása és általán Sophillos kézműves voltának eredete valószínű

leg abból magyarázandó ki, hogy a KoXíovós íjnrioc-on kívül volt 

még bent a városban is egy KoXwvó;, a mely á̂ opatoc-nak nevez

tetett, a hol azok, a kik bérért szoktak dolgozni (ot {uofrwtoí) 

rendesen összegyűltek; innen a kézműveseket általában KoXwvtTai- 

nak nevezték, Sophillos pedig szintén KoXüovforjc volt4).

Bárminő volt azonban atyjának polgári állása, az bizonyos, 

hogy jómódú és tehetős ember volt, a ki fiának gondos nevelést 

adhatott. Ezen korban az athéniek nevelése még megtartotta régi 

szigorúságát; minden polgárnak, a ki a müveit névre igényt akart

*) Azért mondja Sophokles:

flnrotatv tov aXe<XTr4pa jraXivov
npu>~at;i xaíaoc xtíiok; á̂ utaí;. Oedipus Kolonosban. 714—715.

a) Nem pedig Sophilos; mert azt egy részről az analógia (MéyiXXoí, 
KJpiXXo? stb.) másrészről bizonyítókok támogatják : v. ö. Lobeck Pathel. 

prol. p. 118, Marm, Parium Corp. Inscr. II. 297. 1.
3) História Nat. 37. 11. 1.
4) V. ö. G. E. Lessing id. m. 27. s köv. lapj.
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286 SAMU FERENCZ.

tartani, a nevelés hármas folyamán át kelle mennie, ez pedig a 
Ypa(JL{iaTixrj, (AOoaiXYj és Yujtvaarix̂  volt.

Mindezekben az ifjú Sophokles szép előhaladást tett, a mint 

azt határozottan állíthatjuk bizonyítékaink alapján. Hogy a 

grammatikában mely alatt a régiek nem csupán a nyelvtant, hanem 

a költészetet, szónoklatot, történelmet, bölcseletet, szóval vala

mennyi akkori tudományt értettek, — mily eredménynyel tanúit, 

bizonyítja Cicero is, a ki őt «doctissimum hominem* nevezi.1) 

Istros pedig a Bío$ idézetében így szól: AisírovTjdnrj év Tcaioí xal itep: 

xaXatoTpav xai jíoô ixt̂ v, ki tov á[j/pQtép<«>v eotetpavwíb), a mi vagy az 

iskolai gyermekversenyeken, vagy pedig a Panathenaeákon történ

hetett. A zenei művészetben Athén ezen korbeli legünnepeltebb 

mestere, Lampros, volt oktatója2), a ki nemcsak nagy zeneművész 

és a görög zenének tudományos rendszerbe állítója volt, hanem 

még a költészetben is oly hirre emelkedett, hogy Plutarchos egyik 

zenei értekezésében darabjait Pindaroséi mellé helyezi. Ez vezette 

bele Sophoklest a régi komoly zenébe, a melyhez később is hű 

maradt és a mely darabjainak lyrai részében oly fenségesen vissza

tükröződik mindenütt.

Életének ezen szakáról csak igen hézagos tudósításaink 

vannak, a mi annál föltünőbb, minthogy úgy a hagyomány, mint 

ennek nyomán életírói későbbi korának egyes mozzanatait oly 

csodás mondákkal ékesítették föl.

Ifjúságának egyik fénypontját képezte a 75. 01. 1-ső éve 

(480. Kr. e.), a mely hazájára is oly dicsőséget hozott. A salamisi 

híres tengeri ütközetben, mivel még nem érte el a katonáskodás 

idejét, nem vett részt, hanem a nők, gyermekek és öregek közt 

valószínűi eg Troezen városában tartózkodott a harcz lefolyása 

alatt. Midőn aztán Themistokles ügyes csele következtében a 

görög hadsereg fényes diadalt aratott, az ennek örömére rendezett 

trophaeumon a győzelmi paeant éneklő gyermekek karának veze

tőjévé (££áp*/ü>v) a szép testalkatú ifjú Sophoklest választották ki, 

és ő ez alkalommal csinos tánezával s ügyes czithera-játékával bá- 

jolta el a nézőket.8)

l) De divin. 1, 25, 54.
*) Athenaeos Lib. I. p. 20. E .: -oooxXíj; j;pb; xo> xaX'oc tf(v

óipav xaí óp̂ aTixíiv 8e3cőaY(jivo; xa'i (jlou jix /jv  é t i  tzoui tíiv 7;apa Aátijipto. V . ö .

Athén. L. II. p. 44., hol Lampros személyiségét írja le.
8) A névtelen életíró: Mstí t /;v I v £aXa;iívi vauaâ íav 'ASíjvaítiv Jtep't
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A kor, mely Sophokles tehetségeit megérlelé, oly idő volt, 

a minő csak ritkán és rövid időre szokott föltűnni az emberiség 

történetében. A régi darabosságot az uj finomság és magasabb szel

lemi élvezetek váltották fel; a harczias erények a társadalmi eré

nyekkel a legszebb harmóniában egyesülve a tudományoknak és 

művészeteknek oly lendületet adtak, minőt hasztalan keresnénk 

másutt. A nép annak tudatában, hogy ő mint Görögország első 

nemzete, egyszersmind a földnek legkitűnőbb népe is, ámbár tör

vényei eddig sem valának tulszigoruak, mégis levetett magaról több 

oly bilincset, melyek az államhatalom részéről, a nélkül hogy be

lőle valami különös haszna lett volna, a polgárokra sulyosodtak.1)

Athén most a dicsőség legmagasabb fokán, egész Göröghon 

élén áll, ő lett az Ipeiojia fEXXá5oíi. Eleven szabadság, erkölcsi és 

műveltségi egyenlőség uralkodik a gyorsan emelkedő államban, de 

a melyben az egyediség a legszabadabban érvényesülhet; a tudás 

és akarat, az alaki és anyagi műveltség tökéletes egysége ékesiti 

plasztikus alakját, mely örökre világitó tornya marad a késő idők 

szellemének. A művészet és tudomány sehol sem szövődött még 

annyira az élet minden körülményeibe a nyilvános helyektől kezdve 

egész a családi szentélyig — mint Athenben, a fény ezen városá

ban, a görög élet eme mintaképében és középpontjában. A művé

szetben megjelenített istenségek az ifjúságot tiszteletre, jó és nagy 

elhatározásokra.buzdíták, s igy a művészet a hazai vallás és erény 

lángját folyton élesztgeté. A szerénység, szemérem és erkölcsös

ség példáit nem táblákra, hanem az élet példái által az ifjúság szi
vébe vésték.

Ilyen korban tölté Sophokles ifjúságát; a nagyok dicsőségét 

és jeles tetteit szemlélve hasonlókra buzdult ő is fel és nagy szor

galommal képezte magát jövendő életpályájára.

A névtelen életiró szerint a tragoediában Aeschylos volt taní

tója : nap’ Ata/úX(;> 8é ttjv xpaYtpőíav xai rcoXXá sxaivoúp*pjasv

sv xoi<; áy&ai. Lessing2) azonban ezt lehetetlennek tartja, hogy azon

zpóizatov ovtojv tjLET3 Xupoc; yu;avb; (azaz könnyű chit ónban) xXi]Xt£jijiEvo; Tűt; 
jcatav\£ou<xi twv emix'wv V. ö. Paus. I. 36.; Plutarch. Arist. 19.;
Athén. I. p. 20.

1) V. ö. Westermann Pauly Real-Encycl. VI. 1. 1303. L 
*) Lessing id. művo 51. s köv. 1. Dr. Ottó Ribbeck Sophokles und 

seine Tragödien. 1873. Berlin, p.]4. Schneidewin-Nauck Sophokles. Berlin,
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időben, midőn még oly kevés jó darab volt és a művészet szabályai 

nem voltak megállapítva, Sophoklest taníthatta volna Aeschylos, 

a kinek művészeti tehetsége nem volt egyéb, mint Bakchosnak ter

mészet fölötti ajándéka, a mint azt Aeschylos maga beszéli elPau- 

saniasnál: yE<pv) 8' ’Ata*/óXo<; (jLetpáxtov ov xa&sóSete év &7p<p <poXáao<*>v 
aiâ oXá;;, xaí ot Aióvooov zicíavavxa. xsXsöaai Tpa*fü>őíav 7roietv ü>c 5* 

r̂ v *fjtiipa, xeí&sa&ai yap éfteXsív, páora 7cetpá)(î vo<; rcotetv. (L. I. 

21. 2.). Habár nem szabad szóról-szóra érteni az itt elmondott cso

dás esetet, annyi még is bizonyos belőle, hogy ő nem tanulta a 

művészetet, hanem merész szelleme a benne rejlő isteni ihletés 

szárnyain emelkedett a magaslatra, melyen előtte még nem járt 

senki. Azért mondotta neki Sophokles: el xaí zá Séovta jroieíc, aXX’ 

oox sidu>€ ve,1) a mely szavak azonban nem azt jelentik, mintha 

Aeschylos részegen irta volna darabjait, hanem, hogy ő a művé

szet szabályai szerint költött ugyan, de azokat nem ismerte.2)

Készünkről az egész dolgot, valamint a névtelen életirónak 

idézett szavait úgy fogjuk fel, hogy Sophokles azon útra lépett, a 

melyet a nagy Aeschylosnak ragyogó phantasiája és nagyszerű alko • 

tásai jelöltek ki számára; azokon tanulmányozta ő a drámai mű
vészetnek úgy belső tökélyeit, mint a külsőre, a kar berendezésére 

s általán az előadásra vonatkozó kellékeket. «Nem csekély szeren- 

C8é volt rá nézve, mondja Bernhardy8), hogy Aeschylosban oly 

előde volt, akinek lángesze az ő utait is egyengeté és tökéletes tech

nikája részére a leghathatósabb eszközöket nyújtotta; a ki ily 

kitűnő nyomokba léphetett, annak nem kellett annyira feltaláló

nak lennie, mint inkább a szigorú és szerves rendszerhez kellett 

alkalmazkodnia.»

Sophokles 28 éves korában lépett először föl nyilvános ver

1865. Allgemeine Einleitung p. 4. azt állítják, hogy «ép xígy mint Pindaros, 
a ki az öregebb Simonides tauítványa volt, Lasos, Apollodoros és Agathokles 

iskolájában tanult, Sophokles is a tragoedia nehéz művészetének elsajátí
tására a nagy mester, Aeschylos iskolájába járt».

*) Athén. X. 33. 428; v. ö. Stobaeos Florileg XVIII. 33. Brumoy 
Théatre des Grecs T. I. p. 175.

8) V. ö. Dr. Télfy id. m. 8. és köv. 1. Solger: Uebersetz. Berl. 1808. 
Vorrede p. XIV.

3) GrundriBS dér griechisch. Literatur II. 290. 1. V. ö. F. G. Welcker
Die Aeschylische Trilogie. Darmstadt, 1824. 156. 1. Adolf Schöll Sophokles,
sein Leben und Wirken. Frankf. 1842. 27. és köv. 1.
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senyen a 77 ik olympias 4-ik évében, vagyis 469-ben Kr. e. Apse- 

phion archon eponymos idejében; ellenfele Aeschylos volt. A költők 

elkészített darabjaikkal a három erre rendelt ünnepen (nagy és kis 

Dionysiák és a Lenaea) egymással versenyre keltek a győzelemért. 

Most a nagy Dionysia-ünnepen, miután már két nap elmúlt külön

féle tragoediák előadásában, a harmadik nap reggelén a más váro

sokból is összegyülekezett közönséget Aeschylosnak pompás és 

fönséges darabjai gyönyörködtették; ezt még eddig nem ismert 

költőnek, Sophoklesnek, első kísérlete követte. És ez utóbbi oly 

tetszést idézett elő, hogy a győzelmekhez szokott Aeschylos diadala 

nagyon is kétségessé vált; a közönség kiváló érdeklődéssel várta a 

pályabirák ítéletét; ez azonban most egészen rendkívüli módon 

történt. Plutarchos Kimon életrajzában igy beszéli el az esetet: 

ÍIjxÓTTjv dtŐaoxahíav zoö Eo'poxXéous szí véoo xafrévtoc ’Â scpttov ó 
ap/íov cpiXovetxías oootjc xai írapaTá£eio<; t<í>v &eaTó>v xpttác [Jiév oíix 

ixXfjpüíae too áfcővo?* tó? de Kí(jl(OV (isrá rwv ooatpanjYcov rcapsXftwv 

stí tHacpov £7coi7jaaxo táj detj) Tá? vsvojuojiivas arcovőás, oox átpTjxsv 

aotoos Í7reXfrstv, áXX5 ópxwaa? r̂ váptaae xaíKaai xal xptvai 8éxa 8vtaí, 

ázó yuXffi {uá<; ixaatov. (8. fej.)

A szenvedélyek és a pártoskodás a legnagyobb mérvet öltöt

tek ; Sophokles törzsrokonai, az aegeusi phylebeliek, természete

sen a legközelebbről valának érdekelve, mert nemcsak a költőre, 

hanem az egész törzsre is nagy dicsőség háramlik, ha az ifjú lesz 

a győztes; de másrészről Aeschylosnak is voltak hatalmas pártolói. 

A dolgok ilyetén állása mellett az archon nem mert az ítélethozatal 

közönséges módjához fordulni és habozik, mi tevő legyen. — Egy 

véletlen körülmény azonban segítségére jön ; Kimon, a nagy hirti 

vezér, épen ekkor tért vissza egy szerencsés hadi vállalatból s a 

színházban a szokásos hálaáldozatot mutatta be az isteneknek ve

zértársaival együtt. Ennek végeztével el akartak távozni, azonban 

az archon őket kérte fel pályabirákul, mivel hogy ők távol lévén 

egyik félnek sem voltak előleges pártfogói. Letették az esküt és a 

győzelmet Sophoklesnek Ítélték oda; a nép pedig, a mely a lovagias 

Kimont szerette, megnyugodott az Ítéletben és lelkesedéssel koszo- 

ruzta meg az ifjú költőt; és a győzelem emlékére a réz tripusba 

ezt vésték: «Az aegeusi phyle győzött a tragoedia-versenyen, a kolo- 

nosi Sophokles volt a darab szerzője, Apsephion pedig archon.#1)

*) V. ö. Dr. O. Ribbock i. m. 5. 1.
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Minthogy a pályabírók (xpitat) száma itt tiz volt, ezután ezen 

szám lett törvényessé1) ; mig az előtt rendesen csak ötöt szoktak 

kisorsolni a nagy tanácsban titkos szavazás utján megválasztottak 

közül. — Plutarchos idézett elbeszélése ellen azon nehézséget 

teszik, hogy az ezen évbeli archon neve nem Apsephion — vagy 

más olvasat szerint — Aphepsion, — hanem Phaedon volt; ez 

utóbbi Diodorosnál és halikarnassi Dénesnél fordul elő, mig Dio- 
genes Laert. müvében (II. 5. 23.) és az Arundell-márványokon az 

Aphepsion név szerepel. Ezen eltéréseket Palmerius a következő 

módon egyezteti össze: «En hajlandó vagyok azon véleményre, 

hogy mindkettő igaz és hogy ugyanazon évben volt Aphepsion is 

Phaedon is archon eponymos, úgy t. i. hogy az egyik időközben 

elhalván, a másik helyettesité őt hivatalában. »2). E coniectura-t 

valószínűvé teszi az is, hogy maga Plutarchos is fölcseréli a neve

ket ; így Theseus életrajzában Phaedonnak nevezi az ezen évbeli 

archont.
Azonban határozottan téves Plutarcliosnak azon állítása, 

hogy Kimon ekkor Theseus csontjaival tért vissza a Skyros elleni 

háborúból; ugyanis ekkor még folytatni kellett a háborút és csak 

megerősítés szerzése végett hajózott Kimon a Pirteusba, de a vá

rosba nem ment be, legalább úgy nem, mint Plut. mondja, vala

mennyi vezérével s egész ünnepélyességgel. Az ujabb kutatások 

nyomán bizonyos, hogy az Eurymedon partjainál vívott (77. ol. 

<>-ik évében) kettős győzelem volt az, a mely után Kimon a diadal

nak megünneplése végett Athénbe visszatért.8)

A darab, melylyel Sophokles ezen első pályakoszorut elnyerte, 

elveszett; azonban most Lessing idevágó vizsgálódásai után tudjuk,

\) Solger Vorrede p. XCVII.; Sauppe: Ueber die AVahl dér Ricliter 
in den musisch. Wettkámpfen an den Dionysien (Bericlite iiber die Ver- 
handl. d. k. sachs. Gesellsehaft dér Wissenscli. zu Leipzig vöm 17. Febr. 1855.)

*) Exercitationes pag. 482. V. ö. Lessing id. m. 67. és köv. 1. Egé
szen különös Petit Samu megjegyzése. Miscellaneorum lib. III. c. 18.; sze
rinte az arcbon neve Demotion és az Aphepsion nevet csak valamely ké
sőbbi másoló vitte bele Plutarchos szövegébe, a hol eredetileg ávk̂ to; volt; 
azért választotta tehát az archon eponymos az Ítélethozatalnak e rendkívüli 
módját, hogy mint Sophokles rokona ne látszassák valamit annak érdeké
ben tenni.

3) Krtiger Hist.-philol. Forschuugen 1. 40. és 49. s köv. 1.
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hogy az a Triptolemos nevű tragoedia volt.1) Ebben Sophokles az 

áldást és civilisatiót dicsőíti, a mely közvetve Athén által szárma

zott az egész földre. Tárgya a következő volt: Demeter az ifjú 

Triptolemo8t megtanítja a földmivelésre és szárnyas kígyóktól vont 

kocsiján elküldi a föld minden népéhez, hogy az attikai műveltsé

get, a gabona termelésének módját és a szelidebb erkölcsöket ter- 

jeszsze a messze lakó barbárok közt; az elmegy, bejárja Kisázsiát, 

Itáliát s sok más országot, mindenütt ünnepeket alapit az istennő 

tiszteletére. Végre győzelmesen visszatér Attikába; Kepheus meg 

akarja őt gyilkolni, azonban Demeter közbejöttével neki engedi át 

az uralmat, ő pedig atyja, Eleusinos, nevéről Eleusist alapítja.2) 

Sophokles részére tehát egyrészről a hazafiui büszkeség nyomhatta 

le a győzelem mérlegét; az athéniek már ekkor számtalan vidé

keken megfordultak hadjárataikban, talán épen azon helyekre em

lékezteié e darab a pályabirákúl felkért hadvezéreket, melyeken ők 

dicsőségesen táborozának.

Nem tudni határozottan, de valószínű, hogy valamint Aes

chylos, úgy Sophokles is az eleusisi mysteriumok beavatottjai 

közé tartozott; mert nemcsak ezen, hanem egyéb tragoediájá- 

nak több helyén lelkesülten énekli meg e mysteriumokat s ün

nepeit.8)

Aeschylos az őt ért vereség miatti haragjában, igy beszéli el 

Plutarchos, (Kimon élete 8. fej.) elhagyta hazáját és Siciliába ván

dorolt k i; ez azonban már azért sem hihető, minthogy a következő 

évben hozta színpadra Oédipodia czimű trilógiáját, a melylyel győ

zött is.4) Theophrastos szerint pedig azt mondotta Aeschylos ekkor, 

hogy ő darabját az időnek áldozza.

x) Id. m. 97. s köv. 1. Ő Plinius ezen szavaiból indul ki: «Ezek vol

tak a vélemények N. Sándor uralkodása alatt, midőn Görögország leghíre
sebb és az egész földön leghatalmasabb volt, annyira, hogy halála előtt 

körülbelül 145 esztendővel a költő Sophokles Triptolemos tragoediájában 
az italiai gabonát mindenek felett dicsérte.* Hist. Nat. XVIII. 7, 12. Nagy 

Sándor a 114 Olympiasban, vagyis 323-ban halt meg.
*) Tartalmát előadja: Georg Thudichum. Sophokles ; íibersetzt. Darm- 

stadt, 1855.
®) P. o. Oedipus Kolonosban 681, s köv. v., 104S. s köv. v., Antigoné 

1119. s köv. v.
4) Egyébiránt helyesen jegyzi meg Welcker, Die Aescliylisclie Trilo- 

gie 518. 1.: «Egy athéni polgárnak, marathoni győztesnek öreg napjaiban
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Sophokles most már szerzett tekintélyével fölléphetett az uj 

irányban, a melyet az Aeschylos által megteremtett alapból kiin

dulva, úgy a belső szerkezetben, mint a külső alakban és előadás

ban érvényre juttatni törekedett.

Suidasnál egy névtelen grammatikus ezt mondja Sophoklesről: 

l̂ípÉs toö §pá(i.a Trpóc Spájta áYamCeaftat, áXXá |j.t̂  xetpaXoYtav.1) E 

szavak értelmét igen különbözően fogták fel. Lessing és Hermann 
szerint2) Sophokles egy drámát állított egy ellenében; ha ez igaz 

volna, igy czáfolja őket Welcker, akkor Aeschylosnak is egy drá

mát kellett volna Sophokles ellenében állítani, de ez esetben mi

kép mondhatta a grammatikus, hogy e szokást Sophokles kezdette ? 

Welcker8) a maga nézetét következőkép fejti ki. A tetralogia 

elnevezés alatt oly három tragoediát és az ezekhez utójáték gyanánt 

csatolt egy satyrdrámát kell értenünk, a melyeknek egy és ugyan

azon mythosra vonatkozó tárgyuk volt: Sophokles azonban a triló

giái kapcsot feloldotta, vagy legalább annyira meglazította, hogy 

mindegyik tragobdia külön is befejezett egészet képez. Ő is három 

drámával — illetőleg 4-gyel — lépett fel, csakhogy ezek nem ne

vezhetők trilógiának, legalább azon értelemben nem, a mint itt a 

grammatikus a tetpaXoYta szót használja. Azonban Aeschylos az ő 

szokását ezután sem adta föl, nála még később is egybefüggő egé

szet képez a trilógia, mint azt úgy az ő, mint fia és unokája darab

jaiból láthatjuk; ezért a versenyen, a melynek lefolyását imént raj

zoltuk, nemcsak két mű, hanem kétféle műfaj állott szemben egy

mással, — és a győzelem az ifjú költő által képviselt uj irányé lön.

Némelyek szerint ezen újításai közt kiváló helyet foglal el a

bizonyára több okra lett volna szüksége arra, hogy hazáját elhagyja, mint
az, hogy egy Dionysos ünnepen nem koszoruzták meg.» Azonkívül dr. Télfy
id. m. 17. lapján határozottan kimutatja, hogy Plutarcli állítása téves, kü

lönösen chronologiai okból.
8) Dindorf Comm. de vita Syphoclis p. XXXV. a grammatikus sza

vait Thespisre vagy Clioerilosra vonatkoztatja és így egészíti ki: -po;
•/.a\ Xo'iptXov aYfim̂ dmvo; zott rpfTito; p̂;e x?X.; vagy pedig egy régibb más tra
gikusra, ezeknek kortársára. V. ö. Schneidewin Allgem. Einl. 23. 1.

J) Az első id. m. 122. 1.; ez pedig De tetralogia p. 3. V. ö. Witzschel 

Pauly Pical-Encycl. 6. köt. 2. 1732. 1.
*) Aeschylische Triologie 509. s köv. 1. V. ö. Naehtrag etc. müvének 

16. és köv. lapjait, a hol nézetét Hermann recensiója ellen ismét más 

szempontokból világítja meg.
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harmadik színész — iptta-fom̂ ní]; — fölléptetése; ugyanis Aristote- 

les1) igy szól: Tö iö>v órcoxptttöv Tr̂ frcx; s£ svö<; ets őóo Tcpüvcx; Atô ó- 

Xos Tfraifs, xa'i rá xoö yopoö X̂átrwoe, xaí tóv Xó̂ ov irptóiaYtovtot̂ v 

jtapaaxéoassv -cpst<; 5é xal <JX7jvoYpa<píav XorpoxXî . Azonban a Vita 

Aeschyli azt állítja, hogy már, Aeschylos háromra szaporította 

a színészek számát; hasonlóképen nyilatkozik Themistios is2): 

ftéorts 8k 7rpóX0Y0v xé xat pTjaiv ££eopev* AlayóXos §é tphov uiroxpttfjv 

xat áxpípavras. Lessing8) azt hiszi, hogy azért tartották Sophoklest 

it rpttaYtüvíaTTj; feltalálójának, mivel ő mindegyik darabjában három 

színészt alkalmazott, mig Aeschylos ezt csak ritkán tette. Schöll 

szerint pedig Aeschylosnak csak azon darabjaiban szerepel a har

madik színész, a melyek Sophokles fellépése után kerültek színre4). 

Welcker állítása szerint pedig már előbb is alkalmazta azt Aes

chylos, csakhogy néma szerepekben.5) Mi azonban e vitás kérdés
ben veterán hazai tudósunk, Dr. Télfy Ivánnak, nézetét fogadjuk 

el, a ki ugyanis Aeschylos tragédiáinak tárgyalásában nyomról 

nyomra bebizonyítja, hogy azokban szükségkép kelle szerepelni a 

a harmadik színésznek, sőt ha a kar vezető különálló szerepét 

tekintjük, még a negyedik szereplő személy szükségét sem tagad
hatjuk.6)

Hasonló nézeteltérések uralkodnak arra nézve is, vájjon 

mennyiben helyes a névtelen scholiasta azon állítása, hogy a kar- 

személyzet számát Sophokles emelte tizenkettőről tizenötre ?7) 0. 

Müller szerint ugyan az Eumenidákban csak tizenkét személy 

képezi a kart, valamint egyéb drámáiban is; 8) azonban való-

SOPHOKLES ÉLETE. 2 9 3

3) Költészeti. IV. 17. V. ö. Diogenes Laert. III. 56. T'ov ős xpítov 
2 <>9 oxXr,5, x a t ouveTcXíJpoxxe ~r̂  Tpxvio&íav.

*) Egyik beszédjében: úrsp tou X̂ yeiv,  ̂ ”tí>? tw oiAoaósptoXexT̂ ov; Ed. 
Harduin. p. 316.

s) Id. in. 121. és köv. 1. V. ö. Daciernek Aristoteles Költészettana 

TV. fejezetéhez írt jegyzetét.
*) Id. m. 57. 1.

5) Aeschylische Trilog. 514. és köv. 1.

•) Id. művének Iá, 29, 43—45, 57—58, 63—64, 7:2—73, 79—80, 
83-ik lapjain.

7) V. ö. Dr. 0. Bibbeck id. m. 11. és köv. 1.
*) Eumenidákhoz írt magyarázatok 76-ik lapján így szól: «Gerade 

die Stelle, die flir fünfzehn Choreuten beweisen soll, liefert einen unum- 
stosslichen Beweis flir die Zwölfzalil».
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szinü, hogy Aeschylos e tekintetben is megelőzte Sophokles ú jí

tásait.1)

Minthogy a görögöknél az előadás a darab lényeges kellékéhez 

tartozott; azért a költőknek jártasoknak kelle lenniök a színpad 

berendezésében és leleményeseknek a színpadi díszletek alkalma

zásában. Már Aeschylos sokat tett e tekintetben, az ő fellengző 

képzelete kifogyhatatlan volt a színpadi látványosságok létre hozá

sában : szárnyas griffek, repülő alakok, megjelenő szellemek, dör

gés és villámlás, pompás királyi diadalmenetek gyönyörködtették 

a nézőknek szemeit és értelmét egyaránt. Azonban Jón2) Aeschy

losnak a oxrjVÓTrota-ban kifejtett művészetét mxpóc-nak mondja: 

valóban elképzelhető, mily borzasztó hatást idézhetett elő, midőn 

az Eumenidák (v. is ’Epivás?) eleven kigyó>hajjal jelennek meg a 

színpadon. E vad nagyszerűséget Sophokles egész jelleme* és 

müveinek megfelelőleg szelídítette; ugyanis az ő drámáiban a sze

mélyek inkább húsból és vérből való alakok; nála a «vérboszúló 

Furiák* flökörszarvú Jó» és a «vad Kassandra* nem töltik el rém

képekkel a nézőket.'

Különösen a színpad hátulsó* és oldalrészeinek díszítése volt 

az ő számára fentartva: gyönyörű vidékek, elragadó tájak, büszke 

királyi paloták és művészies festmények ékesíték a színpadot; és 

erre Sophokles kora két legkitűnőbb festőjének — Polygnotos-s 

Agatarchosnak — ecsetét vette igénybe.8)

Satyros szerint ő alkalmazta először a görbe botot (xa|X7r6X7j 

gaxnrjpía); Istros azonkívül azt is állítja a névtelen életiró idéze

tében, hogy a színészek által viselt fehér kothornos is Sophokles 

találmánya.4)

A drámaírók rendesen maguk is felléptek darabjaiknak — 

legalább első — előadásán; e szokást azonban ő gyenge hangja 

miatt nem követhette: xaraXúsas djv órcóxpioiv toö 7rotr̂ toö Siá tyjv 

tőíav ta/vocpemav jraXal *fáp xai ó Ttoirjir̂  üírexpivsto — mondja a

*) V. ö. Dr. Télfy I. id. m. 99. és köv. lapjait, és az ott idézett ere
deti forrásokat.

*) Plutarcbosnál Mór. pag. 79. B.
8) V. ö. Dr. Ottó Bibbeck i. m. 11. s köv. 1. — Euripides azonban 

már nem törődött sokat a színpad díszítményeivel, és személyei is «rongy
mezben jelennek meg ott».

4) E kérdésre vonatkozólag v. ö. dr. Télfy ív. id. m. 12. lap.
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névtelen életíró. Még is két ízben fellépett: 8á(ju>pt<; czimű darab

jában az általa oly ügyesen kezelt czitherán játszott nagy tetszéssel 

a hasonló nevű — Thamyris — dalnok szerepében, a ki a múzsá

kat vakmerően versenyre hivja fel, de Jegyőzetvén, büntetésül 

szeme világát elveszti.1) A ílXovxpiat (vagy Natjatxáa) czímü satyr- 

játékban pedig a «fehérkaru és sugártermetü# Nausikaának szere

pét adta s a mosás bevégzése után vígan mulatozó leányok közt ez 

alkalommal mint ügyes labdajátékos tűnt ki.2)

Épen ezen őt a fellépésben gátló körülmény miatt volt külö

nösen neki szüksége jeles színészekre,8) akikre mindenkor számít

hatott darabjai előadásánál; s ezért állítólag egy szinésztársaságot 

is alapított.4) Mert habár a színészek nagyobb részt államfizetést 

huztak, még is voltak némelyek, a kik különösen egy költő körül 

csoportosultak és csak annak darabjaiban léptek fel, mint Klean- 

dros és Mynniskos Aeschyloséiben. Sophoklesnek is volt néhány 

különösen kedvelt színésze: Klidemides, a kiről Kallistratos azt 

mondja, hogy valóságos fia volt Sophoklesnek*5); Tlepolemos6) és 

Kallippides; végre Polos, erről Gelliusnál7) a következőket olvas

suk: «Is Pólus unice amatum filium morte amisit. Eum luctum 

cum satis visus est eluxisse, rediit ad quaestorai artis. In eo tem- 

pore Athenis Electram Sophoclis acturus gestare urnám quasi cum 

Orestis oBsibus debebat. Ita compositum fabulae argumentum est,

*) A névtelen életíró így szól: <í>ao\ d' ott xat xî ápav ivaXajiwv ív jjwív;.) 
xtá 09t(xúpt8t 7:0x6 lxi$&ptaev, ô ev xa\ £v tíj ttojxíXt} atoa (Polygnotos festő által) 

{xtta xtSápa$ YeTP̂ ?̂ au V. ö. Athén. I. 20. Pausanias X. 30.; Plínius Hist. 
Nat VII. 57. Az idézett szavakból egyébiránt az tűnik ki, hogy nem ját
szotta végig Thamyris egész szerepét, hanem csak czitherázott, a mi a
darabban többször fordult elő. V. ö. Lessing id. m. 102. 1.

i) Athén id. h. áxpo>; 8e íavaíoiav/, ote ttjv Nausixáav xoĉ iíxev.

*) Ilyen pedig nem sok volt, mert a színészeknek a drámai művé
szetben való jártasságon kívül még rendkívüli természeti tehetséggel kellett 
biraiok; hogy a szenvedélyek hullámzását kifejezhessék, erős és ügyes test,

valamint kellemesen csengő hang kivántatott.
4) Dr. O. Bibbeck id. m. 5. 1.; Schöll id. m. S6. 1.; Schulz De vita

Soph. 115. 1.
R) V. ö. Aristoph. Békák 791. v. és Apolloniusnak a Békák 803-hoz 

írt scholionját.
*) Aristoph. Felhők 1269-ik vershez a scholiasta: áXXoi ol Tpaytxov 

ĵ oxp'.TT4v eivat tov TXr,RáXE|jLOV auvfyio; Í7C0xp'.v<5{xev0v SoípoxXeí.
7) Noct. Attic. L. VII. 3.; V. ö. Gyrald. Diai. VI. p. m. 692.
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ut veluti fratris reliquias ferens Electra comploret, commiserea- 

turque interitum eius, qui per vim exstinctus existimatur. Igitur 

Pólus lugubri babitu Electrae indutus ossa atque urnám a sepulcro 

túlit fílii et quasi Oresti amplexus opplevit omnia non simulacris 

neque imitamentis, séd luctu atque lamentis veris et spirantibus. 

Itaque cum ági fabula videretur, dolor actus est.* S így elképzel

hető, hogy az érzelmek mily megrendítő közvetetlenségével mond

hatta ő a szívrázó panaszt, mely Dr. Télfy fordításában így 

hangzik:
• Óh a legkedvesebb halandó fönmaradt 

Emléke! Vérem hamva I Mily reménytelen 
Fogadlak; máskép mint midőn elküldtelek !
Most semmi vagy, s ezt tartom a kezemben én I*1)

Ezen körben élt és munkálkodott Sophokles a költészet terén, 

a melynek majdnem egész idejét szentelte és müvei oly nagy dicső

séget szereztek neki, hogy rövid idő múlva nemcsak Göröghonban, 

hanem a külföldön is ismeretessé lön. A minek következtében több 

uralkodó — névszerint Archelaos makedoniai király és a siciliai 

tyrannosok vetélkedve törekedtek a legfényesebb ajánlatokkal őt 

is, mint nagy hírű kortársait — Aeschylost és Euripidest — udva

rukba csábítani; azonban Sophokles mindenkor visszautassá azo

kat, híven kimondott elvéhez:

"Öottc fáp <S>s tópavvov sjMcopeóetai
Kstvoo sori 8oOXqs, xáv sXsó&epos jíóXtq.2)

Hazájához oly rendületlenül ragaszkodott, hogy azt soha 

máskép, mint annak szolgálatában el nem hagyta és egész költői 

tevékenysége hazája nagyságának és dicsőségének emelésére irá

nyult. És ezt becsülték is benne honfitársai, mert senki sem élvezte 

dicsőségét oly háboritlanul, és senki sem nyert annyi pályadijt, mint 

ő ; koszorúinak száma Suidas szerint 24, Diodoros szerint pedig 

18 vala, a névtelen életiró pedig igy szól róla: Húszszor nyerte el 

az első dijat, igen gyakran a másodikat (ősotspeta), a harmadikat 

(zpíza) soha; — mert a mely darab már harmadiknak volt Ítélve, 

azt elbukottnak tekintették.

Sőt az athéniek annyira tisztelték benne a nagy költőt, hogy

*) Electra 1126—1130. v.

*) Nauck. Sophoclis incertamin fabularum fiagmenta p. 253. n. 788.
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midőn az első jutalommal megkoszorúzott Antigoné czímü tragé

diáját előadatta, őt hadvezérnek — or̂ an̂ ó; — választották a 

6amosi hadjáratban, a melyet a névtelen óletíró Aneea elleni hábo

rúnak nevez (sv t<j) xpöí ’Avaíav ttoXÍ(j.(j>). E z elnevezés onnan szár

mazhat ik, hogy a samosi aristokraták az athéniektől eltizetve, 

Anaeából perzsal segítséggel tértek vissza1), és Melissos, asamosiak 

vezére, meg is verte ekkor az athéniek seregét, a melynek fővezére, 

Perikies, ez idő alatt Athénben volt. Azonban alig tért vissza Pe- 

rikles az újonnan választott strategosokkal, a samosiak fölött hatá

rozott győzelmet aratott s magát Samost is 9 hónapig megszállva 

tartá. Ebben a második samosi háborúban vezérkedett Sophokles 

Perikies oldalán; a háború pedig a 85-ik Olympias 1 -söévére esik, 

a midőn Morychides2) volt az archon; s a mint Seidler3) állítja, 

az Antigonét is ugyanazon évben adták elő. Seidler BoeckhésMus- 

gravius ellenében így okoskodik: «Immo magis consentaneum est 

Sophoclem, quum recenti adhuc floreret laude, isto honore orna- 

tum esse, quam anno post, quum, ut fit, populi studium deferbuis- 

set.* így tehát nem is azért választották meg hadvezérnek, mintha 

az Antigonében kifejezett némely eszmékből következtetve, tán 
nagy vezéri tehetséget sejtettek volna benne, hanem az elismerés

nek ezen adójával akarták a kedvelt költőt megtisztelni; mi rész

ben azt is szem előtt kell tartani, hogy a strategosok nemcsak a hadi, 

hanem egyéb közigazgatási ügyekre és más államokkal való tár 

gyalásokra is felhasználtattak. Sophokles inkább mint ügyes, finom 

diplomata tett szolgálatokat e háborúban hazájának, különösen 

pedig a szövetséges chiosiak- s lemnosiakkal folytatott legjobb 

eredményű alkudozásokat.

Midőn ily czélból Chiosban tartózkodók, megismerkedett 

szellemes ifjú barátjával, Ionnal, a ki költőnk szeretetre méltó 

nyájasságát és vidám humorát érdekes anekdotákban ecsetelte. így 

az Athenaeosnál4) található közlemény igen szépen tünteti fel, mily

*) Scholiasta AristiJ. p. 225. C. v. ö. Miiller-Donaldson Görög irod. 

tört. L k. 390. I.
*) Aristophanes scholiastája a Darázsok 283-ik sorához csatolt jegy

zetében valószínűleg iráshibából Aopiyíőr̂ -t mond. , .
s) Dissertat. A Seidler de tempore, quo acta est liaec fab. p. XXIH. 

Erfurdt kiad. I. k.
4) X III. pag. 603 E—604 D. v. ö. Plutarchos Perikl. óletr. 8.; Cic. 

De off. I. 40. Val. Mai. 4, 3 ext. 1.

Philolojto Közlöny. VII. 3. 2 0
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kedves volt Sophokles a mulatságban és jóbaráti körben. Midőn 

egy alkalommal lakománál ültek, egy csinos fiú borral telt serleg

gel kinálá Őt s a bor felszínén úszó kis forgácsot nem tudta hamar 

eltávolítani, így szólt hozzá: fújj rá erősebben; és a fíu közelebb 

hozá fejét a serleghez, mire a költő hirtelen átkarolván őt, meg

csókolta. A jelenlevők mosolyogtak az ügyesen kivitt cselen, ő 

pediglen így szólt: a hadászatban gyakorlom magamat, mert hát 

Perikies azt mondja rólam, hogy értek ugyan a költészethez, de a 

hadvezérkedéshez nem. Ion kedélyes elbeszélését így fejezi be : 

xotaöta rcoXXá sXeYé te xal Ircprjooe, Ste icívoi tj icaíCoi. tok jtévrot
TCoXiuxá oőre aocpó? ofrcs î v, áXX’ tbc &v Tt<; eU ta>v yprjaz&v

’Aöiflvaítóv.
Plutarchos idézett helyén pedig azt mondja neki Perikies : 

06 (íóvov zá<; /stpac, w SorfóxXsic, dél xa&otpá< l/stv tóv OTpaiTĵ óv, 

áXXá xal xá<; &|>sic. Habár ezen és hasonló mondásokkal mintegy 

megpirította Őt Perikies, köztük baráti jó viszony volt mindvégig, 

és Sophokles még öreg napjaiban is kedélyesen mesélget fiainak, 

miként hallgatta az oolymposi Perikies» dörgését. Barátságukat 

épen nem zavarták politikai nézeteltérések; mert Sophoklestől 

ilyen tendentiák távol állanak; ő tisztán a költészetnek él s ha 

művészetébe belevegyül is egy-két ártatlan szó, a melyek kora 

viszonyainak bélyegét hordják magukon, ő e tekintetben is lénye

gesen különbözik Aeschylostól és Euripidestől, a kik tragoediáik- 

bán sokszor politikai czélokért küzdöttek. Méltán mondja tehát dr. 

Télfy: «Politikai nézeteiben valódi költőhöz méltólag egy párthoz 

sem szegődött, hanem az uralkodó pártokon kívül, vagy fölül állt. 

ő  nem alacsonyítja le a költészetet a politika szolgálójául s még 

kevésbbé az uralkodó hatalom hízelgőjéül. Sőt nem rettegett korá

nak zabolátlan demokratáját a törvény iránti engedelmességre 
inteni.#*)

Ugyanezen hadjárat alkalmával ismerkedett meg a történe

lem atyjával, Herodotos-szal, a ki ez időtájban Samosban tartóz

kodók és közöttük szoros barátság szövődött.a) Sophokles barátjá

1) Családi Lapok 1856. I. félév 558-ik lap. V. ö. Schöll Adolf id. m. 
97. és köv. lapj., a hol megczáfolja azon nézetet, mintha © szavak: n<5Xt; 
Y«p oux fjxis avőpó; fa$’ lv<5<. (Antig. 737.) Perikiesre vonatkoznának.

2) Mások szerint azonban nem itt, hanem már előbb Herodotosnak 
Athénban való tartózkodása alatt kötöttek barátságot, mielőtt a görögök
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nak tiszteletére egy ódát is írt, mint azt a Plutarchosnáll) található 

töredék matatja:

yf i i5t]v 'Hpooórq) teö£ev £o<poxp?jc stécov <ov 
Trévx* ércl rcsríjxovTa.

A köztük levő barátságos viszonyt mutatják ama vonatkozá

sok is, a melyek költőnk tragoediáiban a történetíró műveire elő- 

fordúlnak. így midőn költőnk az Oed. Kol. 337—341. sorokban 

így szól:
tOh mily híven követi e testvéri pár 
Egyptom népe jellemét s szokásait.
A rokka mellett ülnek ott a férfiak 
Ki nem mozdulva házukból, míg nejeik 
Kinn járnak és az élet gondját viselik.*

Ezen ismeretét alig meríthette máshonnan, mint barátja 

müvéből, a hol a II. k. 35-ik fejezetben a nevezett népről ezeket 

olvassuk: A nők forognak a nyilvános téreken, vesznek és elad

nak, a férfiak pedig otthon ülnek és szőnek. Hasonló módon utal 

Herodotosra (I. 32.) a Trach. nők elején és az Oedip. kir. 1528— 

1530. sorában kifejezett Xófoc ápyato?; vagy Klytaemnestra álma 
(Electra 417-ik s.) Herodotosnál I. 108; ilyen még Oenom. fragm. 

429. Herod. 4; 64. stb.2). Mindazáltal ezek még nem jogosít

hatnak föl ama föltevésre, hogy a költő utánozta volna a törté
netírót.

Költőnkkel még egyszer találkozunk mint hadvezérrel; Plu

tarchos 8) írja, hogy egy hadi tanácskozásban Nikias Sophoklest, 

mint a strategosok legidősbjét, szólítja föl először véleményadásra; 

de ez Nikias kitűnő hadi tudományára és okos belátására czélozva,

Thurium gyarmatosítását megkezdték; mert oda tudvalevőleg Herodotos is 

elköltözött. V. ö. Grundriss dér Griech. Litter. Bemhardy8 2. II. 315. 1. 
Müller-Donaldson Gör. ixod. tört I. 390. 1. Schöll. PhiloL X. 25. s köv. 1.

*) Mór. pag. 785. B.

*) Valószínűleg ezen többszörös megegyezés bátoríthatta föl valame
lyik interpolatort, hogy a Herodotosnál (III. 119.) elbeszélt esetet belevigye 
az Antigoné tragoediába (905—912. s.); — némelyek szerint e betoldás 

Jophon nevű fiától származik, a ki atyja halála után e darabot némi vál
toztatással újra előadatta. V. ö. AristOteles Ehet. III. 16. p. 1417. a 32. 
kelméidé win Ant. erklárt 115. 1. Schönborn Progr. Bresl. 1827.

*) Nikias életében 15-ik fej.

20*
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szerényen így válaszol: «Én vagyok ugyan a legrégibb (rcaXatórátok), 

de te vagy a legöregebb (Trpeopúiaroc)#. Aristoteles l) még egy 

helyet említ, a hol Sophokles vezérkedett volna; azonban kétsé
ges, hogy ott csakugyan költőnkről van-e szó. Hasonlókép tévedé

sen alapszik Justinus tudósítása, a ki így szól: «Igitur Athenienses 

adversus tantam tempestatem belli duos duces deligunt, Periclem, 

spectatae virtutis virum, et Sophoclem, scriptorem tragoediarum, 

qui diviso exercitu et Spartanorum agros vastarunt et multas 

Achaire civitates Atheniensium imperio adiecerunt».2) Az epito- 

mator Justinus itt nagyon összetéveszti az időt, mert Perikies 

hadjárata a spártaiak ellen jóval előbb történt, mint a samosi; ez 

esetben pedig fönnebb idézett forrásainknak kellett volna valamit 

említeni arról, hogy Sophokles már előbb is volt hadvezér.8)

Néhány évvel később Sophokles a 'EXX7]vota[xíaí4) tisztét 

viselte, vagyis egyike vala a szövetségi kincstár kezelőinek. Úgy 

látszik, ezen állásával van összefüggésben azon elbeszélés, melyet 

a Bto; annak bizonyítására közöl, hogy a jámbor Sophokles 

<*>; oox #XXoí volt. Ugyanis egykor Herakles szentélyéből 

egy koszorút elloptak (Cicero szerint: pateram auream); Herakles 

álmában megjelent a költőnek és megmutatta neki a helyet, hol 

az el vala rejtve, erre Sophokles följelentette a dolgot az areopa- 

gosnál, s elrendeltetvén a vizsgálat, a mondott helyen csakugyan 

meg is találták az elorzott tárgyat; Sophokles a jutalmúl nyert 

talentumon egy templomot építtetett, a mely ez esetről 'HpaxXijs 

MrjvotfjC (Hercules Index) nevet nyert.6)

Hogy költőnk az isteneknek különös kegyében állott, kitűnik 

Apolloniusnak Domitianus császárhoz intézett védő beszédéből, 

hol a többi közt ezeket mondja : «’EvvÓ7jaa<; §s So<]>oxXéa töv ’Â tj- 

vatov, o<; XéYStai xal ávéjxooc $éX£a'. a>pa<; ö7:ep7cveóoavTa; *.6) 

Azonban a keresztény író itt korántsem tulajdonít csodákat a

x) Arist. Rhet. III. 18. p. 1419. a 26.
*) III. 6, 12, 13. V. ö. Strabo XIV. p. 446. Aristophanes scholiaatája 

a Béke 696-ik sorához.
*) Lessing id. m. 136. 1. V. ö. Sclineidewin Allgem. Emi. 10. e köv. 1.

4) Boeckli Staatsch. 2, 456. 462. 581. Az idevonatkozó feliratokat 
közli Télfy Corpus Juris Attici 270—273. számok alatt; v. ö. 1293. sz. va

lamint u. mű Comment. pag. 458—459.
5) Lásd még Cicero 1, 25, 54.
•) Philostratos de vita Apollonii V III. p. 158. 27.
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pogány költőnek; hanem valószínűleg ama paeanokra utal, a me

lyeket Sophokles vészes ragály, vagy inség és háború idején Apol

lóhoz intézett. Ugyanis Eustathiosl) szerint: «’Eoti 5é Ilaubv 

up.vo< uc et<; ’AftóXXaiva, 00 (tóvov eirl Tcaóoei Xoi|í.oo, <í>c ápti <j5ó(i.evoc,

áXXá xai S3ri zaóoet jroXéfxoo--- xoXXáxtc 8é xai ;rpo<35ox<ü{iivoo

tivös Setvoű cjöó[Aevo<;».
Ily pseandaJt írt ő Asklepios tiszteletére is, a melyet a nép 

még a késő utókorban is énekelt nyomasztó körülményei között2); 

s hihetőleg erre vonatkozik azon kép is, a melyet ifjabb PhiloBtra- 

tos leír; azon t. i. Sophokles és Asklepios alakja látható, velők 

szemben áll Melpomene, kezében méhkast tartva, a melyből mé

hek röpülnek elő és Sophoklesnek szájára mézet hordanak; ez 

azonban szemeit szerényen lesüti: «’AaxXiqriós 8é, Gtiiai, outo; 

£7705 ítaiava ítoo rcape77od>v 'ppá'petv xai xXoxó[iY]tt<; oux áica£tá>v zapá 

10b áxouoai, pXs{j.|i.a ts atkoö izpb<; os cpaiSpórrjtt (te|i.t7{JLévov rá? jrapá 

juxpöv oatspov sícî svwoei? alvíttstai*.8) Innen az általánosan elter

jedt hagyomány szerint Asklepiosnak kegyeltje volt, s az őt több

ször meg is látogatta4), egészséggel és hosszú élettel ajándékozta 

meg; a mit egészen természetesnek találunk, ha meggondoljuk, 

hogy késő öregségéig is folytonosan örvendhetett szellemi és testi 
ereje épségének.5)

Sőt a névtelen életíró szerint Asklepios és Alkon papja is 

volt: £<r/e xai nfyv xoö vAXx<úvoc íep<i>oúv7jv, 0? rjp*^v jietá 

’AoxXr̂ toö Ttapá Xstpom ipacpet?; 6) a mi nem épen valószínűtlen 

állítás, minthogy drámáinak több helye a papi dolgok alapos 

ismerőjére vall.

*) In L. I. Iliadis v. 473.

9) Philostr. de vita Apoll. III. p. 50. 27. Lessing id. na. 144—140. 

és 150. 1.
8) Philost. imag. 13, V. ö. Schneidewin Allgem. Einleitung 10—11. 1.
4) Plutarchos Num. 4: SocpoxXet xa\ ûívti tov ’AaxXr̂ iov |jii**Evw55jvat

aóvoí £a"\ rcoXXá aê pi Seöpo őiaatô wv T£xuî p»a.
h) Ad summám senectutem tragoedias fecit — mondja Cicero de 

senect. 7, 22.
•) Alkon, vagy mint Meineke írja, Álon, mint híres nyíllövő volt

ismeretes, de egyúttal azon herosok közé tartozott, a kiket iXe;íxaxoi név
alatt tiszteltek és különösen járványos, ragályos betegségek idején fordul

tak hozzá segítségért. V. ö. Meineke Comm. II. pag. 683.; C. Paucker De 
Sophocle medici herois sacerdote Dorpat 1850.
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Sophokles egész életében igen jellemes és kedélyes férfiúnak 

mutatta magát, a mi nem kevésbbé, mint költői hírneve, polgár

társai becsülését és szeretetét szerezte meg neki. Habár megtör

tént az is, hogy az ellenséges indulatú archon eponymos megta

gadta tőle a kart, minek következtében nem vihette darabját a 

versenyre; máskor pedig olyan által győzetett meg, a ki csak igen 

másod rangú költő volt. így tudjuk, hogy Oedip. kir. czímü kitűnő 

tragoediája nem nyert jutalmat, hanem Philokles, Aeschylos egyik 

unokája, koszorúztatott meg azon verseny alkalmával; a mi fölött 

való boszankodásukat alig tudják elfojtani azon régi írók, a kik 

erről tudósítanak bennünket s Philoklesre azt fogták rá, hogy 

nagybátyjától fönmaradt tragoediával versenyzett. Egyéb ellenfelei 

a drámai küzdelmekben ezek voltak : Bion és Euphorion — 

Aeschylos fiai —, Aristeas — Pratinas fia —, Morsinos, Melan- 

thios és Xenokles. l)

A tragoediai triumvirátus másik két tagja iránt Sophokles a 

következő magatartást tanúsította. Aeschylos-szál való viszonya 

mindvégig barátságos volt; ő nagy elődje iránt mindig tisztelettel 

adózott, az pedig elismerte az ifjú költő kiváló tehetségeit, és a 

Sophokles által úgy a tragoedia szerkezetében, mint a külső elő

adásban tett tökéletesítéseket és újításokat készségesen elfogadta 

és darabjaiban alkalmazta is .a) Egymás iránt való barátságos 

érzületüket igen szépen jellemzi Aristophanes a Békák-ban; míg 

Aeschylos és Euripides egymásnak gyöngéit kíméletlen szemre há

nyással illetik, addig Sophokles-szel szemben a legnagyobb előzé

kenységet tanúsítja Aeschylos, trónusát át akarja neki engedni, a 

mit azonban az nem fogad el.

«.............vExooe |xev A to/óX ov
D i e  d e  xaíHjX&s xcjvépaXe t í j v  §e£íav 
K qxeívo? ÍMte/wpTjaev a&ttji &povoö».

Arany fordításában e hely így hangzik:

«............ midőn lejött
Megcsókolá s ölelte Aeschylost
És ez fölállott a székről neki». (746—748.)

*) V. ö. Westermann Pauli Real-Encycl. VI. 1. 1298. 1. Aristopha
nes Thesmophoriar. 147—160. v., a hol Xenoklest és Philoklest nem igen 
szép világításban tünteti fel különösen jellemüket illetőleg.

*) V. ö. Schöll A. id. m. 56. s köv. 1.
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Ugyancsak ezen vígjáték vet némi világot azon viszonyra, a 

mely Sophokles és Euripides között létezett: ebből látjuk, hogy 

vele már nem állott oly jó lábon; Aeschylosnak készségesen áten

gedi az elsőséget, de Euripidesnek nem; ugyanis azt mondja róla 

Aeakos Xanthias azon kérdésére, hogy hát Sophokles nem vesz 

részt a Dionysos által rendezendő alvilági tragoedia-versenyen ?

Másod-vivó lesz : és ha Aeschylos győz,
Veszteg marad; ha nem, megküzd, igéri,
Euripidessel a művészetért*. (750—752.)

Már irányuk sem egyezhetett; az inkább eszményies Sopho

kles természetszerűleg idegenkedett az anyagias fölfogású Euripi- 

destől. A köztük levő különbséget legtalálóbban fejezi ki maga 

Sophokles: «Én úgy állítom elé az embereket, a minőknek len- 

niök kell (oTooc §et icotstv); Euripides pedig olyanoknak rajzolja 

őket, aminők (oloi etoiv)». Darabjaikban néha egymást kölcsönö
sen vagdalják; mindegyik ad a kar szájába a másik ellen irányuló 

gáncsot,J) a mit Sophoklesnél ugyan — tekintve békés természetét

— lehet csodálni, de Euripidesnél nem igen, mert Aristophanes 

szerint az ő nyelvétől őrizkedni kellett.2) Többször küzdöttek egy

mással tragoediáikkal; egy eset ismeretes, a midőn mindkettőjüket 

egy harmadik, Euphorion győzte le a 87-ik ol. 1-ső évében.

Clemens Alexandrinus8) bebizonyítani igyekezvén, hogy a 

nevezetesebb görög írók egymástól is mennyit plagiáltak, fölhozza 

Sophoklest s Euripidest is, és róluk is azt állítja, hogy egyik a 

másiknak gondolatait fölhasználta. Már maga a vád is igen szelíd 

alakban van előadva; azonban teljesen elenyészik az, ha a bizo

nyítókokat tekintjük, a melyekkel Clemens Alex. állításait támo

gatja. Ő példáúl a következőket idézi: «Euripides Orestesében 
így szól:

’Q <píXov tkvoo &éX*pr]tpov, ércbtoopos vóao*>.

Sophokles pedig az Eriphyleben :

éxetvTjs Srcvoo fytpóv vóaoo.

*) Miként ezt a komikusok parabasisaiban látjuk. így Polluxnál (L.
IV. C. 26.) a következőket olvassuk: Kát L of oxX% 81 aÚTí> lx t%  rcpo; ixeívov 
(Euptní&qv) jcoiéc aíiaviaxt;, Saxep ív l7Ĉ ovot|j.

*) V. ö. Aristophanes EípTjvr) v. 145—147.
*) Stromata L. VI. Hasonlókép ír egy bizonyos alexandriai Philostra* 

tos nep\ xo5 ZoooxXéovi; xXojcijs.

Digitized by v ^ o o Q i e



304 SAMU FERENCZ.

Mindkettőben az a gondolat van, hogy az álom jótékony 

orvos a legtöbb bajban: oly általános igazságok tehát, a melyekre 

mindegyik magától is könnyen rájöhetett.])
Mindazáltal Euripides irányában is szép tanújelét adta So

phokles nemesen érző lelkületűnek; mert midőn az meghalt, és 

halálának híre épen a színi játékok idején érkezett Athenbe, ö 

maga gyászruhában jelent meg és'a színészek fejéről levette a 

koszorút, a melylyel egyébkor ékesítve valának.a) Ámbár ezt 

Fritzsche8) chronologiai nehézség miatt tagadja és azt állítja, 

hogy Aeschylos halálának hírére tette azt Sophokles, ugyanis 

akkor az egész athéni nép gyászba öltözködött.4)

Költőnkről Aristophanes a Békák 82-ik sorában így szól:

ESxoXoc (iiv svM §’, soxoXo? ö’sxei.

Méltán csodálkozhatunk tehát a rajzon, melylyel ő a Béká

ban ismét előnkbe állítja Sophoklest: elnevezi yéptav xai axitpóz- 

nak, 'f'XoxspŜ -nek, a ki xép3oo<; sxart xáv srci pinbs ~\éoi.

Aranynál:

«Sophoklesből Simonides leve.

---------Bár vén é9 rohadt;

Egy 9zál gazon tengerre szállna pénzért*. (605—667.)

Oka talán az volt, hogy költőnk öregségében a színészek 

iránt nem volt valami bőkezű, vagy mint a scholiasta megjegyzi, 

ő is, miként a «gabnakufár»-nak csúfolt Simonides, tragoediáit 

pénzért írta : ott irci (uafop £p*fa<|>s tol (jíXt). Egyébiránt ilyesmifélé

ről vádolták némelyek őt már hadvezérségi idejéről, hogy pénzt 

zsarolt volna, a miért Xenophanes zsugorinak is nevezi.

Azonban Florens Christianus a Béké-hez írt jegyzeteiben így 

védelmezi Sophoklest: «De Sopboclis avaritia non adeo rés certa, 

cum postulatus olim a suis fuerit male administratse rei famili

áris. Ttimen ferunt ex praetura, quam cum imperio in Samo ges- 

sit, grandem eum pecuniam conflasse. Unde Xenophanes vocavit 

eum xó(j.ptxa. Est autem xí|i,pi£ 6 Xíav [uxpoXÓYOc rcepi tá ara.... 

Miror autem Aristophanis inconstantiam, qui maximum et pru-

*) V. ö. Lessing id. m. 156. 1.
a) Plut. Pomp. 78. V. ö. Vita Euripidis.
8) Hermann Opuscula V. p. 203.
*) V. ö. Dr. Télfy Iván Aeschylos 18. 1.

Digitized by v ^ o o Q i e



SOPHOKLES ÉLETE. 305

dentÍBsimam poétám et theatri scenici principem ita perstringat 

at vellicet, quem opere maximo laudavit in Nebulis. Sane tempe

rára sibi debuit ab hac scabie, prsesertim cum tantus olim fuerit ei 

honos habitus vei ab hostibus, ut cum bello Siculo multi captivi 

essent Athenienses, plerisque tamen parsum fuerit propter com- 

municatas ipsis Sophocleas fabulas. Séd prisca comoedia Satyra 

fűit tota; et, quod diximus antea, xaxox; Xéystv ’Atrixóv é-rci jjlsXí. 

Nec amicis quidem percebant comici.i

A lelkesült védelmet egészen aláírjuk; mert meg vagyunk 

győződve, hogy ilyen dolgok Sophokles becsületes jelleméhez nem 

férhettek; azonban Florens Chr. idézett szavait minden megjegy

zés nélkül nem hagyhatjuk. Először nem áll az, hogy Aristopha

nes a Felhők-ben valami rendkívüli módon dicsérte volna költőn

ket: ugyanis abban tudvalevőleg Sokratest gúnyolja Aristophanes; 

Sophoklesre legföllebb a 258-ik s. vonatkozhatik, a hol az Oed. 

Kol.-ból idéz. Másodszor pedig nem Sophokles, hanem Euripides 

müvei voltak azok, a melyek hazájoknak és az elfogott athéniek

nek ily kitűnő szolgálatokat tettek Szicziliában.

Sophoklesnek családi viszonyairól kevés bizonyosat tudunk; 

neje az athéni származású Nikostrate volt, a kivel négy gyermeket 

nemzett: Iophont, Leosthenest, Stephanost, és Meneklidest. Ezek 

közöl Iophon mint tragikus költő atyja nyomdokait követte és 

szép hírnevet is szerzett magának e téren; azonban azzal gyanú

sították őt, hogy atyja tragoediáit sajátjai gyanánt adta ki, azért 

mondatja a vele ellenséges lábon álló Aristophanes a Békák-ban 

Dionysos-szal:

Oft, zpív, f  av loípá>vt\ ájroXapoDV aotöv jxóvov,
^ v s o  lotpoxX éoo; őzt ttoisÍ xo>ScovíaTQ

melyet Arany János így fordít:

Nem, míg Iophont, — hogy mit csinál magára,
Sophokles nélkül — meg nem kongatom. (78—79.)

Suidas a következő drámákat tulajdonítja Iophonnak: ’A/tXXs'j;, 

TV)Xsrpo<;, Axxatcov/lXíoo lléf>ai<;, As£á(xsvos, Báx/ai, Ilevö’eús. Clemens 

Alex. *) még említi egy ASXwdoi czímti satyrdrámáját is; azonkívül 

Suidas ezen szavaiból: xai áXXot ríva toö zolzpo$ 2o'foxXéoo<; azt

L. L p. 205. edit Dau. Heiusii L. B. 1610.
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következtethetjük, hogy atyja halála után annak több drámáját i> 

vitte színre.

Törvényes nején kívül a sikyoni Theorisszal is voltak szerelmi 

kalandjai, attól egy Ariston nevű fia származott, a kinek fia ifjabb 

Sophokles *) szintén írt tragédiákat és állítólag nagyatyja halála 

után az Oed. Kolonosban czíműt nem sokára előadatta; ezen 

körülmény mutatja, hogy nincs igaza Athenaeosnak, midőn azt 

állítja, hogy Soplokles öreg korában (*fépa>v &v) szerette meg 

Theorist.2) A komikusok és utánuk némely ilyesmiken kapó írók 

aztán Athenaeos állításából kiindulva ráfogták Sophoklesre, mintha 

tragédiáiban kedvését Theorist istennő gyanánt dicsőítené. Athe

naeos beszéli, hogy érci SoojJiai; xoő ptoo ismét egy Archippe nevű 

hetsera iránt gyűlt szerelemre és vagyonát erre akarta hagyni. 

Azonban habár ifjúságában mint költő ő is talán kissé érzékeny 

volt a szépség iránt, öreg korában ilyenekkel nem tette magát 

nevetségessé; mint az kitűnik azon nyilatkozatából, a melyet 

először Platón és utána több író közöl.8) Ugyanis kérdeztetvén 

valakitől, mikép érzi magát szerelem dolgában, élvezi-e még annak 

gyönyöreit, így válaszolt: oly örömest váltam meg tőle, mintha 

őrült és vad gazdától szabadultam volna meg. 4) Az említett 

pletykákat megczáfolja költőnknek élete, a mely tiszta és ment 

volt az aljasság minden szenyjétől; csak egy tekintetet kell vet
nünk tragoediáira és azonnal meggyőződünk, hogy oly magasztos 

gondolatokat, oly nemes életelveket csak az hirdethet másoknak, 

a ki az erény és becsületesség ösvényéről soha egy hajszálnyira 

sem tért e l.8)

Sophokles végső éveit egy reá nézve igen kellemetlen eset 

szomorította meg. Ki ne ismerné a Cicero által oly naiv kellemmel 

előadott elbeszélést, mely szerint az agg költőt saját fiai bevádol

1) Clem. Alex. Aoy. ílpotpenT. p. m. 14. említi veo>tepo;-t.
*) Athenaeos X III. p. 592. A.
8) Platón Rep. I. p. 329. B. Pseudo-Aeschynes Epist. 5. Theon Rhet. 

1. p. 158. f. Plut. Mór. p. 1094. E. Clemens Alex. Paed. II. p. 227. Stó- 
baeos Flór. 6. 1. Cicero Cato maior 14, 17. Valerius Max. 4, 3 ext. 2. Am- 
mianus Marc. 25. 4, 2.

4) V. ö. Dr. Télfy Iván Csal Lapok. 1856. I. 558. 1.
5) V. ö. Schöll A. id. m. 367. s köv. 1. Bemhardy Grundriss dér

Griech. Liter.8 2. II. 313. b köv. 1. Collina V. Sophokles. Ford. Kont I.
Olcsó könyvt. 126. sz. 11. 1.
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ták, hogy öregsége és az ezzel összekapcsolt elmegyöngesége miatt 

rosszul kezeli vagyonát; azonban a bírák fölmentő Ítélete fényes 

elégtételt szerzett a xapavoíac őíxy] elé hurczolt Sophoklesnek.

Ezen csinos anekdotára vonatkozólag egész irodalmat talá

lunk a régibb és ujabb kritikusoknál; az egyik mellette, a másik 

ellene hordja fel érveit. Schneidewin az egész dolgott elveti és 

apodictice kimondja, hogy ámbár ide vonatkozólag «viel unnütze 

Untersuchungen»t hoztak létre, az anekdota egyedül a komikusok 

által költött tréfás elmésségek közé tartozik. *)

Úgy hiszszük azonban, hogy mig egy részről a költő életének 

teljes képéhez szükséges részlet az, másrészt az annyi különféle 

kritikai vizsgálódáson átszűrt érdekes eset tárgyalása e helyen még 

is számíthat némi jogosultságra. Annyival is inkább, minthogy 

az ezen kérdésben conservativ irányt követők között nem egy 

philologiai tekintély nevével találkozunk; például csak néhányat 

említünk; Boeckh,2) Bergk, ez utóbbi igy nyilatkozik: «Sane ex 

biographi narratione couicias comicum aliquem poétám hoc 

Sophoclis iudicium in scena spectandum exhibuisse : verűm talia 

non solent comici poetae fingere (quod esset inficetum parumque 

urbanum), séd ea, quse acciderunt aliquando, exornaut lepide et 

exaggerant: itaque si haec rés comoedise argumentum prsebuit, 

id ipsum indicio est, tale quid revera accidisse.» 8) Elismeri, habár 

nem minden föntartás nélkül, a történelmi alapot Bernhardy

is, a ki igy szól: « ............... igy tehát még is megmarad az

esemény históriai magva, melyet nyomós ok nélkül föladnunk nem 

szabad*.4)

Nézzük tehát az ide vonatkozó forrásokat; s itt első helyen a 

Bíoc £o'poxXéooc-t kell em lítenünk, a mely így adja e lő : «4>épetat 5é 

xat xapa ?roXXot<; rj xfjbt; tóv ötóv ’locpwvta y®vo{iívt) aottj> díxrj rcoté.

yáp ex (iiv NtxoatpátYjc ’lo'pwva, ex dé Oecoptöo<; Sixowvía? 5Apt- 

cyttova, tóv ex roÓToo ysvójisvov rcatöa Eo'poxXéa toí>vo(xa xXéov latepfev. 

xat icore ev $pá(i.att eioiflays tóv ’lô pwvta a&ttj> <p(tovövta xat rcpóc tofo;

*) Schneidewin. V. Aufl. 1865. Alig. Einleitung 13. 1.
*) Bhein. Mas. Erste Jabrgang 1827. 50. 1.
*) Comrn. d© vita Sophoclis p. XVII.
4) Bemh. Grundriss d. Griech. Literatnr.8 2. II. 317. 1. V. ö. Wel

cker Griecliische Tragöd. 263. s kör. lapj. és Kleine Schrift. I. 105. s köv. 1.
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'fpáxopac E'pcaXoOvia ríj) rcatpl a>s órcó Yfjpws Trapa'ppovövtf oí őé t«j> 

Íof &vri éTcettjrqoav. Eátopoc 8é <pTjotv aotóv eketv* et (iiv et(u EotpoxXi)s, 

oo ftapa<ppova>, et Sé irapa<ppova>, oöx eiji-i EocpoxXfjV, xat tóté tóv 0 $í- 
xoda itapavâ vtóvat*. Cicerónál pedig így találjuk De senect. 7,2 2  : 

Sophocles ad summám senectutem tragoedas fecit: quod propter 

studium cum rém neglegere familiarem videretur, a filiis in 

iudicium vocatus est, ut, quemadmodum nostro more male rém 

gerentibus patribus bonis interdici sólet, sic illum quasi desipien- 

tem a re familiari removerent undices: tűm senex dicitur eam 

fabulam, quam in manibus habebat et proxime scripserat, Oedipum 

Coloneum, recitasse iudicibus quaesisseque, num illud carmen 
desipientis videretur, quo recitato sententiis iudicum est liberatus. 

Plutarchos Mór. p. 785. A: «XotüoxXt̂  Xéfetott jxév óxb twv öÍőjv 

icapavoíac dtxr̂ v ávayvwai î v ev Oidínodi tw esi KoXoovoö

aápooov, *5 earcv áp/f/ eotaou £éve’, í>a’)jxaaroO oh roü jxéXoo; '.pavevtoc 

iázitefj ex O-sátpo’) zoo t̂xaarrjpíoo 7Cpo:re(j/f tHjvai jxeia xpótoo xat 

t<I>v rcapóvtwv#. Apuleius ápol. 37.: «Sophocles poéta, Euripidiae 

mulus et superstes (vixit enim ad extremam senectam), cum 

igitur accusaretur a filio suomet dementiae, quasi iám per aetatem 

desiperet, protulisse dicitur Coloneum suam, peregregiam tragoe- 

diarum, quam forte tűm in eo tempore conscribebat, eam iudicibus 

legisse nec quicquam amplius pro defeusione sua addidisse nisi ut 

audacter dementiae condemnarent, si carmina sonis displicerent. 

ibi ego comperior omnis iudices tanto poetae adsurrexisse, miris 

laudibus eum tulisse ob argumenti sollertiam et cothurnum 

facundiae, nec ita múltúm abfuisse, quin accusatorem potius 

dementiae condemnarent.* Pseudo-Lukianos Macrob. 24.: *2o<po- 

xXfjc 6 tpâ oiSorcotóí; — 6ttó ’io<pd>vto<; toő oíéoc ezt téXet toü ptot> Tta- 
potvotac xptvó|xevo? Ávéyva) toí<; StxaTcats OtŐírcouv töv esi KoXwvoö, 

eTctSetxvójxevoc §tá toö $pá[í.atos orca); tóv voöv ó-ftatvet, áx; toóc Őtxa- 
Tta? tóv jxév ÓTcep t>ar>(i.áoat xatâ Yĵ íaaaO-at dé toö oíoo autof» 

jxavtav.»

Az előttünk álló forrásanyagból, melyet egész terjedelmében 

az áttekinthetés végett közöltünk, kitűnik, hogy lényeges elterés 

az egyes irók közt alig észlelhető, mindegyik mutatja, hogy a 

közös forrástól egyikök sem független. Iophont, mint vádlót, hatá

rozottan csak Bios és Ps.-Lukianos említi, mig a többiek általában 

íiait; hogy az egész úgy a phratorok előtt folyt le, azt csak a Bios 

maga mondja, a többiek már egész törvénykezési eljárásról szól
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nak; Cicero: «in iudicium vocatus est»; Phut.: «irapavoía<; ; 

Apai.: «accusaretur» és «iudicibus»; Ps.-Lukian, «<ívéyv<ú tol? 8txa- 

'Tcacc*. Érdekes továbbá a paraphrasis, melylyel Apuleius a felol

vasás eredményét kiczifrázza. Azonban ezen eltéréseket igen 
könnyen megmagyarázhatjuk azon körülményből, melyet a Bios 

is említ: yépevai Sé xai rcapa icoXXoíc: ezek talán mások elbeszélése 

után hallomásból közölték és jegyezték föl az esetet és bizony az 

utolsó részletekig nem igen vizsgálgatták kritikus módra azt. Mert 

habár Jákob *) őket, mint ónon contemnendae auctoritatis scrip- 

tores* ajánlja, és Hermann 2) is azt mondja róluk: «auctores 

locupletissimi»: még is e tekintetben legalább Schöll A.8) következő 

véleményét kell rájok alkalmaznunk: «Arról ismertesek e szerzők, 

hogy elbeszéléseikben, a melyeket rendesen élénken színeznek ki 

és tulajdonképen csak az olvasók mulattatására hoznak föl, a 

kritikai pontosságra nem igen törekedtek».

De különben is a Bios esik legközelebb korra nézve mind az 

elbeszélt esethez, mind pedig a komikusokhoz, a kiktől azt merí

tette. Schneidewin szerint a «Gewáhrsmann des Witzwortes» nem 

más mint Istros,. minthogy a Bios az ő csattanós szavaival fejezi 

be elbeszélését; már pedig «a peripatetikus Satyros irodalom- 

történeti és életrajzi irataiban mindenünnen öszeszedte az anek

dotákat a nélkül azonban, hogy a szigorú törteneti hűségre figyelt 

volna*.4) Ezt is megengedjük,; azonban mi nem állapodhatunk 

meg Istrosnál; mert — a mint a Bios szavaiból kitűnik — mind- 

kettejök előtt még más források is voltak.

Sokáig vita tárgyát képezte, hogy a Biosnak ezen a hagyo

mányozott szövegben kétségtelenül hézagos szavai: xaí ttots sv 

dpá[Lottt eiTrtforfs töv ’IorpőbvTa ar>t(j> <p{to*oövta xai rcpös xooc cppátopaí 

ifxaXowra zCa 7catpl <*><; ójtó jripiúQ rcapacppovoovtu, miképen igazítan- 

dók ki. Némelyek itt a mondat alanyául EocpoxXfjs-t akarták tenni; 

a mi által némileg igazolva lett volna az is, hogy az Oedip. Kol. 

1192-ik sorában a költő saját gyermekeire, nevezetesen pedig 

Iophonra tesz vonatkozást.6) Mások azonban, különösen Náke

*) Sophocles Questíones p. 349.
*) Ind. Lect. hib. Marb. 1836. p. VI.
8) Soph. Leben u. Wirken. 345. A. 145.
*) Schneidewin Allgem. Einl. 14. 1.
6) V. ö. Welcker, i, m. 264. 1. Bemhardy, i. m. 317. 1. Schöll i. m.

30, 386, 389. lapjai.
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begyőző argumentumaira támaszkodva, azt állították, hogy itt 

világosan egy komikusról van szó, a ki az atya és fíu közti viszály

kodást egyik komédiájában a színpadra vitte. Baké egész általá

nosságban csak ezt mondja: « . . .  maiori autem iure, suspicari 

possumus totam illám (se. actionem) e fabula sceuiea ortam 

esse.» *) Náke, valamint tőle függetlenül Schöll 2) Asóxwv-nal 

egészítették k i; mig Meier 8) IlXáttóv komikust vitte bele a szö

vegbe. Azonban legtöbb helyesléssel találkozott Hermann, a ki igy 

igazította ki a szöveget: «Scilicet Vitae locus non integer est: qni 

est ita scribendu8 : xaí rcoxe * * • áv Apá|iaoi el<nf]YaYe tóv lotp&vra, 

et reliqua. Aristophanes hoc fecerat in fabula, cui nomen erat 

Apájiata, in qua phrAtorum partes fuisse ex scholiasta ad Bán. 

810. constatv. 4) Minthogy pedig Aristophanes két olyan czímü 
vígjátékot irt, a melyben a Apáji/xxa előfordúl, t. i. Apá̂ axa r) Kév- 

xaopo<; és Apá|xaxa 7) N(opo<;, a kettő közül valamelyikben van szó 

a kérdéses esetről.

Bármelyik volt is azonban a három nevezett közül, az bizo

nyos, hogy egyik komikus és pedig a legnagyobb valószínűséggel 

Aristophanes ez esetet a színpadon valósággal előadatta. E nézetet 

a legtöbben elfogadták ugyan, de tovább nem kutatva egyszerűen 

a komoediában előforduló élezek közé sorozták az egész Iophon- 
processust, a mint közönségesen nevezni szokták.

Itt azonban egy fontos kérdésre kell megfelelnünk ; t. i. mily 

fokban tekinthetjük a komoediát történelmi forrásnak? — Ha 

többet nem, de annyit bizonyosan állíthatunk, hogy legalább is 

egy pár történelmi vonás mindig van a komikusok által említett 

tényekben is. Az ugyanis megtörténhetik, hogy — a mint Bergk 

idézett szavai mondják — «ea, quee acciderunt aliquando, exor- 

nant lepide et exaggerant,* de hogy az egész dolgot a levegőből 

kapják, azt még sem tarthatjuk lehetségesnek. Ha szabad magun

kat képletesen kifejezni, azt mondhatjuk, hogy a komikus kezei 

közt a tény valódisága a falba vert szeg, a melyre az ő saját 

alanyiságának színezetével fölékesített képet fölakasztja; ha nincs

*) Bibi. erit nov. a. 1825. I. 9.
2) Id. m. 381. v. ö. Berahardy i. h.
3) Alig. Liter. Zeit. 1826. Nr. 23.

*) Oed. Col.® praef, XI.; v. ö. Leutsch Pliilologus. XXXV. p. 254.
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a szeg a falban, a képet sem akaszthatja föl. Már most ha ezeket 

a mi esetünkre alkalmazzuk, be fogjuk látni, hogy Sophoklesnek 

Iophon által történt vádoltatása, felmentetése egy komikusnak, 

különösen egy Áristophanesnek kezein átmenve sok humorisztikus 

és a hallgatóság tetszésére számitó elemet vehetett ugyan fel; 

mindazáltal nem lehet az teljesen költői agy-szülemény, a melynek 

egyáltalán semmi valósággal megtörtént eset sem szolgált volna 

alapul.
Igaz ugyan, hogy a komoediában nem minden éleznek van 

meg a komoly része, a reális alapja; de nem szabad felednünk, 

hogy itt nem egyetlen tréfás ötletről, vagy szójátékról, hanem egy 

a színpadon valósággal előadott komikus situatioról, a mely huza

mos ideig a közönség figyelmét lebilincselte, van szó. Vegyük még 

hozzá azt is, hogy Aristophanes kortársa volt Iophonnak, sőt 

némikép Sophoklesnek is, s igy az athéniek előtt önmagát tette 

volna nevetségessé, ha olyan költött dolgot tüntet fel valónak, a 

melyet a még élő s szóban forgó személy könnyen megczáfolha- 

tott. «A régi komikusok pedig, mondja Welcker l), lehettek talán 

rágalmazók, torzsalkodók, de együgyüek bizonnyára nem voltak. 
Hol maradt tehát az ok, melynek alapján Sophoklest, a kinek 

nemes alakját csak ritkán merik érinteni a komikusok, ily ellen- 

mondásokkal telt helyzetben hozzák a színpadra ?»

Kellett bizonnyára egy concret esetnek lennie, a melyre a 

komikus— föltevésünk szerint Aristophanes— az ő előadását alapít

hatta. Aristophanes ellenséges viszonyban volt Iophonnal, azért 

ennek boszantására és nevetségessé tételére ezen esetet használta 

föl, a melyről tudomása lehetett neki, minthogy vígjátékaiból 

következtetve Sophokles családi viszonyaival ismerős volt. És ezt 

annál inkább megtette, mivel az atyára nézve, a kit tisztelt, dicső

ség, a fiúra pedig bizonyos fokú megszégyenülés származott abból.

Hogy azonban tulajdonképen miben állott a dolog, arra, 

mint láttuk, idézett forrásaink fölvilágosítást nem adnak: Lessing 

az általunk is említett Athenaeos-féle pletykákra gondol — azonban 

alaptalanul; Hense Ottó 2), a ki legújabban foglalkozott e kérdés

*) Klein. Schrift. I. 108.

*) Ily czímti művében: Studien zn Sophokles. Leipzig, 1880. a bio- 
graphiai rész 289—310. lapig terjed e czímmel: Dér Procees des Iophon.
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történelmi alapjának kutatásával, egészen önállólag a homályba 

burkolt esetet földeríteni magának a Biosnak szavai nyomán. l)

0 kiindulási pontját a 297-ik lapon igy jelzi: «In dem 

Erwáhnen dér Phratoren . . . treten die Wurzeln zu Tagé, mit 

welchen dér wuchernde Trieb dér komischen Erfindung noch in 

dem Boden dér Wirklichket haftet». Ugyanis a díxrj Ttajtavoíâ  nem 

tartozott a phratorok elé, hanem az archon itélőszékéhez; de 

minthogy itt valósággal phratorok szerepelnek, azt kell fölten

nünk, hogy a Bios ezen szava spcaXoövta nem bevádolást jelent itt, 

hanem csak annyit, hogy a legközelebbi rokonok gyülekezetében 

Iophon bizonyos köztük fenforgó egyenetlenség miatt atyjának 

szemrehányást tett. Mert azon alaposan lehet kételkedni, hogy a 

különben oly derék jellemű Iophon atyja ellen a nyilvános tör

vényszék előtt emelt volna vádat, ezt még akkor is alig lehétne 

föltenni, ha a mint Welcker mondja: «a leggyalázatosabb szenve

dély tüzelte volna is őt». Minthogy azonban egyetlen fenmaradt 

forrásunk sem származik azon .időből, a midőn az eset történt, 

könnyen megeshetett, hogy a komoediában előforduló phratorcol- 

legium helyébe bírókat (őtxaotaí és iudices) csúsztattak és a pusz

tán családi tanács kebelében történt szemrehányás már rcapa- 

voÉae lett; s ig,v adták a többiek is azt tovább csekély változta

tással.

Az atya és fiú közt fenforgó egyenetlenségre pedig finán- 

cziális körülmények szolgáltattak okot. Sophokles t. i. az életének 

vége felé készített Oedipus Kolonosban czímü drámáját színpadra 

akarta vinni; ez azonban sajátságos szerkezeténél fogva nagy 

költségekkel járó változtatást igényelt az előadásban a) ; a költsé-

*) V. ö. Meier. Alig. Litt.-Zeit. 1826. Nr. 23. 199. 1. de gentilitate

Attica.
8) Eme változtatások közül különösen kettő érdemel figyelmet : e lő 

ször e darab, minthogy benne egyszerre négy beszélő személy szerepel, 
okvetetlenül szükségessé tévé a negyedik színész felléptetését, a melyet 
alig lehet az úgynevezett TtapacTXTjvtov igénybe vételével pótolni, mint azt 

W. Teuffel teszi Ebein. Mus. N. F. IX. 137. V. ö. F. Ascherson Philol.
X II. 750. Schneidewin Enil. zu Oedip. auf. Kol. 30. 1. Másrészről pedig a 
kar nehéz szerepét kell e darabban tekintetbe vennünk, különösen pedig 

117—235 terjedő soros (xô axixcs) parodosnak szövevényes beosztása képe
zett itt eddig elő nem forduló nehézséget, úgy hogy a kart egészen áj Bze- 

repre kellett betanítani, s ez alatt természetesen magának Sophoklesnek 

kellett tartani és dijjazni azt. V. ö. Sclineid. id. h. 10. 1.
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gek fedezését pedig Sophokles a siciliai vereségek után beállott 

mostoha körülmények miatt sem az államtól, sem pedig egyes 

choregosoktól nem várhatta; s így saját vagyonára lett utalva, azt 

kelle e darab előadatására fordítani; ebben pedig fia Iophon 

veszélyeztetve látta nemcsak atyai, hanem anyai vagyonát is. Azért 

atyját a család kebeléből választott bírók — a phratorok elé — állítja 

s ott felelősségre vonja vagyonának könnyelmű eltékozlása miatt, 

vagyis inkább a darabnak ilyetén — neki esztelennek látszó beren

dezéséért.

És az atya mivel igazolja magát? Talán pompás védőbeszé

det mond, nagy hangon kezdi magasztalni a költészet hatalmát, 

vagy az ő hazafias törekvéseit? Nem, ő semmi ilyes «humbugot» 

nem tesz; hanem egyszerűen föltárja előttük a dolog valódi tény

állását: fölolvassa előttük a darabot, hogy ők maguk lássák és 

ítéljék meg; méltó-e az a rá fordítandó költségekre? Minthogy 

pedig minden műveltebb athéni polgár a színdarab dramaturgiai 

lényegével, különösen pedig a kar és a színészek szerepkörével 

nagyon is ismerős volt, bizonyára elégséges lehetett annak egy

szerű felolvasása, hogy az egész mű benső szerkezetébe beható 
pillantást vethessenek s azt teljesen felfogják. Ha már most tekin

tetbe veszszük azt is, hogy az egész nek dicsőségére vált az, 

ha valaki kebeléből lett győztes a drámai versenyen, megmagya

rázhatjuk azt a kitörő lelkesedést, a melyről forrásaink szólnak.

Ily formán igyekszik Hense a dolgot a maga reali6 alapjára 

visszavezetni, s nem tagadható, hogy érvelése, melylyel a kor
viszonyokat és a dráma szerkezete által igényelt külső és belső 

változtatásokat fejtegeti, alapos: mindazáltal befejezésül ő is a 

szives olvasó Ítéletére bízza a dolog eldöntését. «Möge inzwischen 
wenigstens in dem sogenannten Processe des Iophon das letzte 

Wort gesprochen werden, wirwagen kaum zu hoffen — gesprochen 

sein. Grammatici certant et adhuc — sub iudice lis est.»

Ha nem is osztozunk azon lesújtó ítéletben, a melyet Weck- 

lein *) Hense fölött mondott ; de többre nem érezhetjük magunkat 

feljogosítva, mint a mit Sedlmayer a cStudien zu Sophokles»-t 

ismertetvén, a mű ezen részére vonatkozólag állít. «Mi sem látha-
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1 Philologiecher Anzeiger V III, 292. 1.

PhilologUi KOslOny. VII. 8. 21
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tünk abban egyebet hypothesisnél, a mely azonban valószínűség 
nélkül épen nem szűkölködik*.*)

A különféle mondákban, a melyek mind a három tragikus 

halálát igen csodás színben adják elő, Sophokles életének végéről 

is igen különböző tudósításokat találunk. A Bios azt mondja Istros 

és kysikosi Neanthes után, hogy a Choa ünnep alkalmával Kai- 

lippides nevű kedvelt színésze jött hozzá és egy szőlőfürtöt hozott 

neki, a melynek evése közben egy éretlen szőlőszem (pát£ Irt ójAtpaxt- 

Coooa) a már igen öreg Sophoklest megfojtotta. Azonban ennek 

alapját már Lessing ifjabb Simonidesnek ezen epigrammájában 
keresi: 2)

’ E o [íá a tb } s , So<póxXss<;, ávfl-oc á o tő w v
Otvco7üöv B á x y o t )  pó rp o v ipeTrcójisvo?,

Simonides arra czéloz valószínűleg e szavaival, hogy So

phokles az Oedipus Kol. dolgozása közben halt el; mivel pedig a 

zoXu(í)vo(i.o? Dionvos — mint már említettük — a szőlő istene is volt, 

ő az istennek szentelt müvet értette «Bakchos szőlőfürtje» alatt; 

az említett későbbi irók pedig az ő rejtvényes szavait sajátképeni 

értelemben vették. Satyros 8) szerint pedig az Antigoné fölolvasása 

közben érte őt a halál. A harmadik monda4) pedig úgy adja elő, 

hogy egyik darabjának a drámai versenyen nyert győzelme fölött 

való öröm okozta volna halálát. Mindezek azonban épen annyi 

hitelt érdemlő legendák csak, mint az, hogy Aeschylos fejére a 

légben repülő sas teknősbékát ejtett, s hogy Euripidest a makedoni 

ebek szakgatták szét.

Annyi bizonyos, hogy nem valamely erőszakos halállal múlt 

ki, mint azt a komikus költő Phrynichos Moöoat czímű darabjából 

következtethetjük, minthogy ez csak néhány hónappal később 

került színre költőnk halála után; abban pedig ezt olvassuk:

K a h b Q  § ’ ire X e u tY ]^ ’ o68év ú ir o ji^ tv a ; x a x ó v .

*) ZeitBchriffc für die österreicbisclien Gymnasien. 1881. X. H. 747. 1.
*) Anth. Pál. 7, 20.; v. ö. LeBsing Zerstr. Anmerk. tib. d. Epigr. 67. 1.
8) Tr,v  'A vT iyóv^v ávaYiYvtooxovTa x a t fy x sc ó v T a  7:ep \ t i  t A t j  voijj-ia-t ;j.axp<o 

a y a v  á n o ie tv a v r a  tf ,v  ©wvr4v al>v t í j  x a : i 7(v a k t ív a t .

4) Diód. Sic. X III. 103.: ''Oti [xs*a t̂ v xoZ Őpáuato; xvá'fvwoiv, őre vtxrőv 

&xT,póy$rn /«pa vixrt5s'i{ eSAinev. Valerius Max. IX. 12. ext. 5.: Ancipiti sen- 
tentáarum evenlu diu sollicitus, aliquando tamen una sententia victor cau- 

sam mortis gaudium habuit.
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Tehát a hosszú, 90 éves koráig tartó életben eltöltött becsü

letes és eredményben dús tevékenységét az so&avaaía áldása 

tetézte.
Halálának évét közönségesen a 93. olymp. 2-ik évére teszikx) 

azon okból, mert már a következő év januarius havában azaz a 

Lenaea-ünnepen adták elő Aristophanesnek Békák czímü vígjáté

kát, a melyben már Sophoklesröl, mint a Hades lakójáról tétetik 

említés.
Költőnk sírjához is ily ékesen szőtt monda fűződik. A Bios 

szerint Dekeleia felől, a merre Kolonos és a költő családi sírboltja 

feküdt, a spartaiak ostromolták a várost akkor, midőn Sophokles 

meghalt; Dionysos a sereg vezérének álmában megjelenik és 

fölszólítja őt, hogy engedje meg kedveltjének ünnepies eltemet

tetését ; s midőn az nem hajt a kérésre semmit, ismételten meg

jelenik az isten. Eközben a menekülőktől értesülvén a városban 

történtekről, most már hajlandó lesz a parancs teljesítésére, és 

követet küld Athénbe ily izenettel: «Mivel tudja, hogy’ nekik egy 

igen kedves emberük halt meg, a kit az istenek kiválóképen 

kegyeltek, azért fegyverszünetet ad, hogy azt ünnepiesen eltemet

hessék*.2) A mire egyébiránt más ok is ösztönözhette a vezért; 

ugyanis a spártaiak az Arginon foknál szenvedett vereség után 

hajlandók voltak a Kleophon által megzavart békealkudozás fona

lát ismét fölvenni s azt véglegesen is megkötni; s erre most jó 

alkalom kínálkozott.

így aztán eltemették őt a lovas Kolonosban levő családi 

sírboltba, mely mintegy 11 stadiumnyira volt Athéntől a Dekeleia 

felé vivő utón. Sírja fölött némelyek szerint egy Setp-íjv, mások 

szerint pedig egy KtjXtjSmv /aXxf) állott e föliráasal — a mely 

állítólag Iophontól származik:

Kpójctü) T<j>Se rá<p<p Eo<poxX7) rcpoieta Xapóvra 
Tpa'jftx'g té/vijj, a/Yj(xa tö oejJLVÓtatov.

*) így határozzák meg halálának idejét: Müller (írod. tört. I. 404. L 

jegyz.) Schöll. Schneidewin (Alig. Einl. 18. 1.); Bitschl Opusc. philol. I 
pag. 427. Kolisch azonban idézett müvében «a régi hiteles kútfők* állítá

sát fogadja el, mely szerint Soph. a 93. ol. 3-ik évében halt meg.
*) Evvel egészen megegyezőleg adja elő a dolgot Plinius Hist. Nat. 

7. 30.; csakhogy mindketten a vezért hibásan Lysandernek nevezik, pedig 
az ezen időben nem itt vezérkedett, hanem a peloponnésosi hajóhad élén 
ájlt. Paueanias is elmondja az esetet, I. 21, 1., de a vezért nem nevezi meg.

21*
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Dioskoridesnek egyik, dialógus módra szerkezteit, epigram- 

májából következtetve, Sophokles sírján Dionysos szobra állt kezé

ben női maszkot tartva; ugyanis az epigrammában a vándor azt 

kérdezi Dionysostól, hogy a költő melyik darabjára vonatkozik 
azon álarcz; az pedig igy felel: ha úgy akarod Antigonéra, vagy 

ha jobban tetszik, Elektrára, mert mindkettő a legmagasztosabb 

művészeti termék.*)
Iophon azonkívül a síremlékre véseté atyjának Oedipus 

Kolon. czímü tragédiáját; Yalerius Maximus (8, 7 ext. 12.) ezeket 

irja: «Sophocles sub ipsum transitum ad mortem Oedipum Colo

neum scripsit, qua sola fabula omnium eiusdem studii poetarum 

praeripere glóriám potuit; idque ignotum esse posteris filius Iophon 

noluit Bepulcro patris, quae retulli, insculpendoo. Schneidewin 2) e 

szavakra támaszkodva, veti el az egész Iophon-processust; azt 

mondja ugyanis, hogy Iophon bizonnyára óvakodott volna atyja 

mestermüveül épen ezen tragoediát, a mely neki a phratorok részé

ről oly szégyenitő megfeddést okozott, az emlékkőbe vésetni. 

Ezen okoskodásra mi dr. Télfy következő szavaival felelünk: «Hát 

a bünbánatot egészen kifeledjük az emberi szívből? Nem bán- 

hatta-e meg Iophon atyja elleni vádját?* 8) Sőt épen azért, mivel 

ezen darab okozta a köztük fenforgott egyenetlenséget, mintegy 

annak jóvátételére és atyja szellemének megengesztelésére, evvel 

akarta emlékét megdicsőiteni.

Sophoklesnek emlékét honfitársai évenkinti áldozattal ünne

pelték meg, mint Istros a névtelen életiró idézetében mondja: 

’Atiiqvaíotx; 8iá rfjv toö ávSpös ápstirjv xai ([íTfjtpiojta írsiconrjxévat xax’ 

Ixo; aiktp 3-óeiv. És mivel életében oly szoros összeköttetésben volt 

Asklepios-szal, Dexion (Ae£ía>s áitb ttJs xot> ’AoxXtjtcioö 8e£uí>asa>c) 
nevet nyert a félistenek között, a kiknek sorába őt is fölvették, 

miként Archilochost, Aeschylost és egyéb jeles férfiakat.4) Mint

V. ö. Solger Vorrede p. CXI. E. v. Leutscli Pliilologus I. 128. 8 
köv. 1. Schneid. Alig. £inl. 19. 1.

*) Alig. Einleit. 19. 1.
3) Családi Lapok. 1857. I. félév 48. 1.

4) V. ö. Cic. Nat. Deor. 2, 24. Nitzscli. De apotheosis apud Graecos
vulgatae caussis Egyetemi értesítő. Kiél, 1840. 10. és köv. 1. Feldbausoh:
Ueber die Vergötterung dér Menschen bei den Grieohen und Römern bis

auf die Zeit des Augustus. 224. 1. (Harmadik függelék Horatius leveleihez.)
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egy negyven évvel halála után a nemes államférfiú Lykurgos, a ki 

a méltóságos és komoly múzsának nagy kedvelője volt és szónok

latát gyakran a tragikusokból vett idézetekkel szokta ékesíteni, a 

következő indítványt tette: yaXv.'xc, eixóva? ávaftsívat tő>v tto'tjtwv, 

Alo/óXot) XorpoxXéotx;, EoptiríSoo, xai rác Tpa7(|)8ías aot&v év xoivtp 

7pat}*a[jLévoo<; rpoXáTtetv xai tóv rcöXsax; Ypa^atéa napayiyvióaxew 

zqZ$ í>7roxpivo(iivoi<;. 1)
Az indítvány el is fogadtatott, és Sophokles szobra a szín

házban állíttatott föl )2; e szobor — vagy a mint Welcker hiszi, 

ennek másolata csak néhány évtized előtt került elő a terracinai 

ásatások alkalmával, és XVI. Gergely pápa azt a laterani museum- 

bán helyezte el, és jelenleg is ott van. Welcker Alté Denkmáler3) 

czimű munkájában ennek nyomán szépen rajzolja költőnk arcz- 

kifejezését.

Sophokles emlékét már a régibb költők számtalan dicsőítő 

epigrammákban tartották fönn; ilyenek voltak: az ifjabb Simoni

des, a ki Dionysos-szal mondatja el a költő magasztalását a kérdező 
utasnak, Statyllius Flaccus, kysikosi Krykios; a thebai Simmiastól 

kettőt találunk följegyezve, melyek közöl az egyik igy hangzik:

• Kuszszál föl halkan Sophokles hantjára borostyán
S zöldellő lombod’ szórjad a sírja fölé.
Rózsabokor nyíljék koszorú módjára körötte,
Dús szőlőhajtás hintse be nedvvel a sírt.
Ékes, bölcs szavakat mondott 6 mézes ajakkal 
A Chariszok s Múzsák ihlete támogatá*.

De sem e dicséretek, sem pedig a szobrok, a melyeket neki 

állítottak, hanem müvei voltak a valódi «monumentum sere peren- 

nius»; mert azok előtt az idő romboló vasfoga valósággal meghát

rálni kényszerült; ma is két évezred után is még mindig gyönyörrel 
és magasztos lelki élvezettel olvassuk azokat.

Sophokles részt vett ugyan — mint láttuk — a nyilvános élet 

mozgalmaiban, de azokban ő nem találta föl életének föladatát; 

a nyilvános élet őt, mint minden tüzes és enthusiasta szellemet,

*) Plutarch X. Lykurgos, p. 841. F. V. ö. Meier de vita Lycurgi 
p. XXXVI.

*) V. ö. Pausanias I, 21, 1. Athenaeos I. p. 19. E.
•) I. pag. 479. V. ö. Griechische Tragödien 1055. s köv. 1.
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elbágyasztotta; s akkor szellemi felüdülést Kolonos csendes és 

kedves ligeteinek árnyában keresett, ott aztán kényére követhette 

geniusának szabad röptét és áldozhatott a mazsák szentelt oltárán.

Azért nem is csodálhatjuk nagy költői termékenységét; 

ugyanis a névtelen életíró Aristophanes után 130-ra teszi darabjai

nak számát,l) Suidas pedig 123-ra; ezek közül azonban csak hét 

maradt fönn teljesen, ezek ily időrendben következnek egymás 

után: Antigoné (’AvTq’óvTj), Elektra (’HXsxtpa), Trachisi nők (Tpa/i- 

vtat), Oedipus király (OíŐíttoo? xopavvoc), Aias (Aiac), Philoktetes 

(4>LXoxtYjtY]<:), Oedipus Kolonosban (Oíőíttooc érci KoXamj>). Már 

Welcker2) 86 elveszett tragoediának és 18 satyrdrámának czímét 

sorolja föl. Nauck8) pedig 108 drámáját említi költőnknek s ezek

ből 658 fragmentumot közöl; a 659— 1009. azon töredékeket 

számlálja, el, a melyekről meg nem állapítható melyik tragédiá
ból valók, csakhogy szófüzés, stylus mind határozottan Sophok- 

lesre vallanak, azonkívül ugyanezt bizonyítják a külső argumen

tumok, azaz egyes írók és a scholiasták bizonyságai is ; végre az 
1010— 1022. számok alatt a «fragmenta dubia et spuriat vannak 

megemlítve, mert amint Collins mondja: «Az alexandriai korban 

különösen a zsidó bölcsészek sok falsifikatumottoldottak a töredé

kek közé, különösen olyanokat, melyek az egyistenség- és a tul- 

világi életre vonatkoznak, hogy igy a zsidó vallás tekintélyét e nagy 

géniusok mondásaival emeljék*.4)

E nagy számú fragmentumok közt vannak azonban olyanok 

is, a melyek csak néhány, vagy egyetlen szót tartalmaznak;5) de 

a melyek részint Sophokles n y e lv i sajátosságának megismerésére 

becses anyagot szolgáltatnak a nyelvbuvárnak, részint pedig a 

költő sokoldalúságát és a nagy terjedelmű mondakört mutatják,

l ) vK y s t  Se Spá|xaT0t, ♦'>? ©tj<x\v ’A p io ro ip áv r ,; , pX* t o ú tw v  o - vsvóSsvtoci t£ . Ú g y

ezt, mint Suidas számait Bergk és Boeckh különfélekép variálták.
*) Griechiscbe Trag. 90. s köv. 1.
r) Tragicorum Graecorum fragmenta. Lipsiae, 1856.

*) Collins V. Sophokles. Ford. Kont lg. Bpest. Olcsó Könyvt 126. 

sz. 19-ik 1.
6) P. o. az Ixinból csupán ez egy szó: őí|tov maradt fönn egy scho-

liasta idézetében Ap. Ehet. 4, 14.; vagy a Siyphos-ból egyedül Hesychios-
nál találjuk e két szót: Xapfauv Tpt̂ üfwv; Priamos-ból pedig Pollux és Arist, 

scholiastája a Darázsok 289. sorához 4 szótöredéket mentettek meg szá

munkra.
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melyet darabjaiban feldolgozott. Ha az ismeretes nevű drámákat 

a mythosi anyag szerint osztályozzuk, a trójai mondakörre s 

annak kiágazásaira 40 darab esik, a tbebaira 6, míg a Trach. nők 

ez. az OtyaXtac aX(*>ai<; eposra vihető vissza. Az eposi cycluson 

kívül eső mondakörök közül kiváló előszeretettel foglalkozott az 

attikaival, ide tartóznák: Tereus, Prokris, Kreusa, Aegeus, Phsedra 

v. Theseus; azonkívül az ős-mythosból Attikára ennek még Orei- 

thyia és Triptolemos, valamint a salamisi herosok: Aias, Teukros 
és Eurysakes.

Azonban mivé válnak e mondák Sophokles kezei közt! 

Bármily csodálatosak és természet fölöttiek legyenek azok eredeti 

alakjukban, oly természetes és egyszerű lefolyást ad ő azoknak, 

hogy csak hinnünk és vele együtt éreznünk lehet. Ő leszállította a 

tragoedia múzsáját arról az emberi képzeletet is úgy szólván felül

haladó magaslatról — a melyen Aeschylos tragoediái állanak — a 

tiszta emberi cselekvés körébe; ő nála a mythos nem egyedül 

erkölcsi és vallási ideák megtestesítésére szolgál, hanem a cse

lekvő személyeknek következetesen kifejtett lélektani motiválása a 

főszempont, mely drámáinak szerkezetében mindenütt előtérbe 

lép: és ehhez képest alakítja most már a meglevő mondát is, a 

minek következtében az ismeretes eseménynek szemlélése mindig 

uj és uj gyönyörrel tölti el a néző és hallgató közönséget.

Aristoteles azt mondja, hogy egy ioniai költő (valószínűleg 

Ion) igy nyilatkozik Sophoklesről: jióvov Eo'poxXéot iTp/áveiv '0(ir(- 

poo |xaíb]nfyv, mások tragikus Homerosnak, vagy 'OjrrjpixcfaaToc-nak 

mondják őt. l) Miben hasonlított tehát annyira Homeroshoz ?

Az epos és a dráma sok közös tulajdonsággal bírtak, a mire 

nagy befolyással lehetett a hármas egység szigorú követelménye; 

mert e miatt sokat csak elbeszélni lehetett a színpadon —  b igy 

az eposi elemnek később is jelentékeny szerepe lett a tragoediá- 

ban; ezért tárgyalja majdnem egészen párhuzamban az epos és 

dráma szabályait Aristoteles is. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, 

hogy csupán csak az a körülmény indította őket az említett elne-
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*) Suidas s. v. IloXeutüv: eXeyev ouv *Op.7]pov tx'sv SoooxXáa éntx'ov. £o«oxXex 

ő'c '’Ojwjpov Tpaycxöv. A Bios pedig: to j:av ouv 'Opipixaíc tuvó|xâ £, tóu;  te
vx; (j&ou( ©Epei xat’ ?x,vo$ toű koiijtoű xál xí;v ’Oőúaa'eiav 8*iv koXXoÍc Őpáuaatv 

iitoYpáfeTfltt. V. ö. Athenaeos V III. p. 277. E. Mai Leohner De Sophocle 

poéta '0(Mf)put(DT&Tb>. Erlangen, 1859.
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yezésekre, mivel Sophokle3 azt a magaslatot érte el a tragédiá

ban, a melyet Homeros az eposban; volt valami, a miben valóság

gal tanítványa 8 pedig leghívebb tanítványa volt Sophokles Home- 

rosnak, a miben csakugyan xat’ t/vo? toö rcoiTjtoö (se. 'Ojxrjpoo) járt. 

A liomerosi évipys:a, mely szerint a személyek jellemzése nem 

hosszadalmas leírások, hanem maguknak a személyeknek cselek

vése által történik mintegy észrevétlenül rövid, finom, de világos 

és érthető vonásokban: ez ékesíti Sophokles jellemeit. «Személyei 

oly tökéletes képrajzok — mondja dr. Télfy Iván —, hogy minden 

vonásukból kiviláglik az őket éltető azellem, és Sophokles kezében 

a tragikai költészet az emberi lélek ösztönei, szenvedésai, törek

vései és tusáinak valóságos tükre.*1) Nem az euripidesi sophis- 

tika az, melylyel Sophokles jellemei oly ékesen szólók és meggyőzők 

minden kevés beszédüségük mellett is, hogy önkénytelenül annak 

részére állunk, a ki legutoljára szólott; hanem Homeros hősalak

jait szemléljük bennök, a kik mindent belső meggyőződésük és az 

isteni törvények szerint cselekesznek. E hősök jelleme szilárd és 

hajthatatlan, semmi szenvedés, semmi veszély, vagy akadály el 

nem tántoríthatja őket egy hajszálnyira sem kitűzött czéljuktól; 

hanem saját erejök tudatában ellenállhatatlanul törnek a felé; 

habár a küzdelemben előre láthatólag elbuknak is.

Sophokles jellemalkotásában oly mozzanatra találunk, a 

melyet sem Aeschylosnál, sem pedig Euripidesnél fel nem lelhe

tünk; ő ugyanis mély emberismerettel és finom költői tapintattal 

több drámájának főhőséül nőket választott, és pedig szerencsésen. 

Mert az erkölcsi és érzelmi világhoz a nők sokkal közelebb állanak, 

mint a férfiak; a belső harezok, az indulatok és szenvedélyek, 

melyek a felhevült állapotban rendesen a tettek irányzói, bennök 

sokkal inkább alakot öltenek; s azért drámai jellemek alkotására 
a nő igen alkalmas. Aeschylos a nőket csak figyelmére is alig 

méltatta; Euripides drámáiban ugyan nagyobb tért engedett nekik, 

de inkább csak rut oldalukról mutatta be őket: Sophokles Anti

gonéja, vagy Elektrája pedig e nem tiszteletére késztet bennünket. 

A hatalmas érzet, mely Elektra egész valóját eltölti, az atya iránti 
tisztelet és gyermeki kegyelet, a melyet a halott iránt is híven 

megőriz, a gyenge nőt a legmagasabb szenvedélyig fokozott hajt

*) Csal. Lapok. I. félév, 558. 1.
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hatatlan jellemmé teszi. Mily fönséges Antigoné önfeláldozása 

testvéréért, a kinek meggyaláztatását elviselni nem bírja, hanem 

inkább maga is a biztos halálba rohan. Valóban a Sophoklesi 
tragoediák tökéletessége: a helyes szerkezetet, a jellemek, szorga

lom és gondos simítás eredményei.

Sophokles az élet ideáljának megvalósítását tűzte ki drámái

nak feladatául; hősei míg egyrészről oly sajátos egyedi vonásokkal 

bírnak, a melyek csak is bennök találhatók, más részről pedig az 

emberiség általános eseményének képviselői.1)

Sophokles a tragikai cselekvényt művészi kézzel készíti elő 

különféle peripetiák és az eseményből előre érezhető következ

mények által. Ha a derült időben hirtelen czikázó villám és eget 

rázkodtató robajjal lecsapó dörgés kedélyünket jobban megren

díti is, azonban a lassankint képződő óriási felhőtömegek rémes 

alakjai, a minden oldalról sötétülő látóhatár, a megsürüsödött 

tikkasztó lég, melyek a közelgő vihar előjelei, a lélekbe mélyebben 

benyomulnak és maradandóbb hatást keltenek. És ezen utóbbi hű 

képe Sophokles drámai alkotásainak; a jellemeket, körülményeket, 

cselekményeket oly művészies csomóba bonyolítja — mi közben 

a fenséges és megragadó jelenetek egész során át vezeti a szem

lélőt — hogy a katasztrófa kikerülhetetlenné válik s épen ez által 

nagyszerűvé. Nézzük p. o. az Oedipus királyban mint működnek 

össze Oedipus gőgje, a melytől elvakítva már legközelebbi rokona 

s az agg jós részéről is trónja elleni áskálódást lát, a szerfölötti 

vágy hogy a születése titkát fedő homályos fátyolt föllebbenthesse, 

a pásztor kicsikart vallomása, a korinthusi hírnök leleplezése a 

nagy katasztrófa előidézésére, mely a hatalmas királyt porrá zúzza 

és a szerencsétlenség legmélyebb örvényébe taszítja.

Továbbá mily nagyon felkelti csodálásunkat Sophokles a 
situatiók mesteri rendezésében, a mi által a cselekmény kifejlesz

tését eszközli, a hatalmas ellentétek ügyes csoportosításában, a 

melyek a cselekvény hatását erősítik, — oly körülmények összeho

zásában, a melyek a végkifejtés iránt a nézők figyelmét folytonosan 

feszült és nem lankadó érdekeltségben tartják. És a hatás foko

zására nem ritkán a személyeknek eredeti természetével s körül

l) V. ö. Schöll. id. m. 74. s köv. L Weatermann Pauly Real-Ency- 
clopaedia. VI. 1. 1305. éa köv. 1. Schneidewin Alig. Einl. 26. s köv. 1.
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ményeivel ellenkező helyzetet alkot, a melyből származik aztán 
a küzdelem.

így az agg és gyönge Oedipus szemeitől megfosztottan, 

nyomasztó szükségben bolyong, hű leányától vezetve, hogy 

valahol pihenést és nyugalmat nyerjen. Elektrának együtt kell 

élnie atyja nyomorult gyilkosaival, a kiket ő a legmélyebben 

gyűlöl, ki van téve a gúnynak és nélkülözésnek, és a szenvedélyek 

óriási harczát vívja keblében, midőn erezni kénytelen tehetetlen 
gyengeségét azok ellenében, a kiknek kezében van a hatalom még 

ő fölötte is. A megragadó ellentétek hathatós példáját látjuk 

Philoktetesben: az erős hős elhagyva mindenkitől a puszta szige

ten testi fájdalmainak súlya alatt meggörnyed és jajgat, mint a 

gyermek; mily iszonyú érzelmek dúlhatnak Philoktetes kebelében, 

midőn csak nyöszörögve vonszolhatja testét és sebének bűze még 

a véletlenül a lakatlan szigetre tévedteket is elriasztja tőle! Itt 

különösen «a testi szenvedések, melyeket Sophokles oly híven 

ecsetel, épen a nagyszerű ellentét által hatnak reánk; mert az 

ember panaszkodik csak e tragoediában, de a hős cselekszik*.2)

Miként a cselekvés a valódi élet magasztos képét állítja elénk 

Sophokles drámáiban; úgy a nyelvezet is a kifejezések élethü 

igazságával e követelménynek a legszebben megfelel. A tragoedia 

nyelvezete mindenesetre az élet nyelvezete, a mennyiben t. i. maga 

a tragoedia is az életnek képe: a mily viszonyban áll tehát a 

művészi igazság a tapasztalati igazsághoz, oly viszonyban kell 

állani a tragoediai élet nyelvének a köznapi élet nyelvéhez; abból 

kell kiindulnia, de nem szabad abba belevesznie. S igy van ez 

Sophoklesnél: az ő kifejezése mindig életerős, belső méltósággal 

teljes, mérsékelt és magasztosan egyszerű. Aeschylos nemcsak 

dialógusaiban a phantasia legmerészebb képeit használja és 

hasonlataiba olvasztja azokat bele; hanem a közönséges beszédbe 

és egyszerű leírásba is ily képeket vegyit, úgy hogy óriási nagy

szerűségét követni alig bírjuk. *) Euripidesnek nyelvezete pedig

x) V. ö. Lessing Laokoon v. a festóaz és költész határairól. Ford. 

Braun Zs. Budapest, 1877. 68—78. 1., valamint Trach. nők. 1088—1089. s.
*) Ide vonatkozik Plutarchosnak (Mór. p. 79. B.) ezen jegyzete; 

o SocpoxX̂ ; eXcye, x'ov A'tayűXov őyxov, eTta t'o rctxp'ov r,a\ xatáre/vov

T7js aitou xatatJxsuSjfc tpítov 7)8tj to Tifc Xfc£ews (ictapáXXetv eíőo;, 8nep ŜtxtuTotTOv xott 
pAttaxov. Az itt említett gúnyolást valószínűleg csak Ion tulajdonítja v So-
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egészen a közönséges élet szavakban dús és terjengős beszéde; a 

költői kifejezések virágait érezhetőleg csak is külső diszül hasz

nálja. E kettő között szerencsés középutat tart Sophokles. Az ő 

nyelvezete mindig választékos, rövid és gyakran épen egyszerűsége 

által fönséges; képei mindig a tiszta valóságból kölcsönzőitek, 

kellő mértéket tart azokban, csak ott halmozódnak össze, hol a 

szenvedélyek lángolnak föl: az ő tökélye nem egyes kimagasló 

szépségek elragadó hatásában nyilatkozik, hanem a színekben 

gazdag különféleségek művészies összhangjában, a mely az ő 

nyelvezetét, úgy mint egész költészetét a legnagyobb mértékben 

átlengi. Sophokles kiválóan képviseli a görög nyelvnek amaz 

egyedül sajátos zengzetességét, a mely Horatiust e szavakra 

fakasztá: Grais dedit őre rotundo Musa loqui.x) Nem volt költő 

az ó-korban, a ki oly műgonddal, oly művészi öntudattal használta 

volna fel a görög nyelv dús kincstárát, mint ő, s mindent a maga 

helyén alkalmazva és a helyes mértéket megtartva, úgy hogy az 

eoxaipta — melylyel a Bios őt jellemzi — a legnemesebb értelem

ben illeti meg Sophoklest.

Kiváló figyelmet érdemelnek párbeszédei, a szenvedélyek és 

indulatok — a tragoediának emez alapelemei — különösen itt tűn

nek fel a maguk valóságában; a természetesség a legszebben egye

sül a művészi alkotással. Szép példa erre Aiasban a szenvedélyes 

Teukros és Menelaos hosszú perlekedése (1046—1162); ezek 

valódi görög éles elműséggel mintegy szóharczot vívnak egymás

sal. Mily óvatossággal szólítja meg atyját, Kreont, a jegyesét 

megmenteni akaró Haemon, hogy jobb gondolatokra bírja őt: 

eleinte a legnagyobb tisztelettel és higgadtan szól, de később 

mindig hevesebb és hevesebb lesz a szóvita, az ezelőtt oly szelíd 

ifjú ingerülten gúnyolja atyját; és végre a midőn az érzelmek

phoklesnek; mert ennek szelid és kellemes bája ellentétben áll Aeschylos 
cgrandiloqnentia>-jával. V. ö. Lessing id. m, 34. s köv. 1. Welcker Aescb. 

Trilog. 525. 1. Schultz De vita Sophoclis p. 136. Bemhardy azonban azt 

hiszi, hogy itt Sophoklest Euripides-szel cserélte föl Plutarchos s igy az 
egészet Aristoph. Békák 1010—1011-ik verseire kell visszavezetni. Grundr. 

d. Griech. Literat.3 II. 2. 425. 1.

*) De arte poetica v. 323—324. V. Ö. Solger Vorrede p. XXXV. ss. 
T. W. Schmidt De ubertate orationis Sophocleae. Pars I. II. Magdeburg, 

1855. Neu-Strelitz, 1862.
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a legmagasabb fokra esi gáztattak, haraggal és boszúérzettel válnak 

szét (Antig. 630—765).

Valamint az egész drámai cselekvés, úgy különösen e pár

beszédek uj élénkséget nyernek a harmadik szinész közbelépése 

által: a különféle hatások közül, a melyeket épen ő idéz elő, csak 

néhányat akarunk említeni. A tritagonista a két egymás ellen 

küzdő szereplő közé lép és fokozza a helyzet érdekességét (Elektr. 

673—803); közvetíti a cselekményt, midőn a rokon érzelmű 

szerepbe biztatólag hat (El. 1326—1384); vagy egyenesen elha

tározásra birja a feleket (Philokt. 573— 627): békitőleg lép közbe 

(Oedip. kir. 637), vagy ellentörekvésével az egyetértést megzavarja. 

(Philokt. 974— 1290).*) A komikusok MéXttta-nak nevezik költőn

ket 2) Suidas szerint: őtá zb rfib, a Bios azonban más okot említ 

«mivel, úgymond, a méh módjára a szépségeket mindenünnen 

igen jól tudta összehordani és a körülményekhez képest alakjainak, 

általán költészetének kiszinezésére fölhasználni. Dió Chrys 3), a ki 

Sophoklesnek ifíovty ftaoiJ-aoríjv xai jĵ aXottp érce táv tulajdonit, 

egyik utánzójáról a következő verset közli:

" 0  8 ’ a o  Eo rp o xX é o tx; t o ö  j i i X i u  x s p */ tO (iiv o o
vfío ;re p  x a ő t e x o o  z z p i é X z i y z  ró  O T Ó [ia .

Általáben Sophokles költészetének alapjellege a kellem és 

kedvesség; épen azért Phrynichos Arab.4) igen helyesen ily nevek

kel különbözteti meg a három nagy tragikust egymástól: Ato/óXo?

6 jieifaXocptovótatoc, lorpoxXijs ó yXówjc, Eopntídrjs 6 izavaófo<;. A 7X0- 

xórrjs, melyet benne a régiek annyira magasztaltak, leginkább a 

kardalokban s nélia az ájró axtjvfjs-féle énekekben szemlélhető. Ari

stophanes 5) a béke áldásai közé sorozza, hogy már szabadon élvez

heti a békés foglalkozásaihoz újra visszatérő nép EocpoxXéooc jxéXTj.

*) Schöll id. m. 05. 1. Westermaim Pauly Real-Enc. VI. 1. 1307. 1 
Schlegel Ueber ti. dram. Dialóg. Kritisch. Schr. I. 12. Göthe Gesprache mit 
Eckerraann 3. 128. és 130,

3) Sehol. Oed. Col. 17.: °!!rrs jAsXisaav atutov éxáXeaav ot Xfo[x'.xo;. V. ö. 

Sehol. Aius 1109. Sehol. Aristoph. Vesp. 462. Hermesianax Athenaeosnál
X III. p. 589. C.

*) 52, 17.
4) Sc^pooTtxrj llx p x a x e w f. L. VI. p, 324,

6) L. Béke 531. v.
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Egyik scholiasta*) ezt mondja: £o<poxXéo?.><; i£:ov xai )(apaxTept<mxöv 

tó yXafopöv xai {leXtpSixóv. A lyrai részletekben nemcsak a termé

szet bájait énekli meg oly lágyan csengő hangokon; hanem a 

karnak az események és a cselekvés fölé emelkedő reflexiói való

ságos bölcselmi ódákká lesznek.2)

Meg kell még e helyen említenünk költőnknek az egykorú 

drámaírók — különösen Choerilos — ellen intézett Ilepi /opo6 
czímű drámaturgiai értekezését,8) a melyben azt, amit gyakorlatilag 

a kar és lyrai elem helyes alkalmazására nézve követett, elméle

tileg is kifejtette.

Sophoklest a régiek egyhangú ítélete a tragikus művészet 

fejedelmévé tette; Homerost 6 tcoiyjtiíjs, Pindarost 6 Xopixóc, Aristo- 

phanest 6 xoopiixó; és Sophoklest xai’ é&yljv a 6 xpayixóz névvel 

illetik. Cicero, a ki a görög irodalmat alaposan ismerte, Sophok

lest mesternek mondja a maga nemében 4) ; Ovidius5), Vergilius 6) 

és mások a legszebb dicséretekkel halmozzák el.7) Drámáinak 

fejtegetésével és méltatásával már az ókorban sokat foglalkoztak > 

úgy az élet különféle viszonyaira alkalmazható jeles mondataiból, 

mint költői szépségeiből egész anthologiát lehetne összeállítani.

Lessing említi a számos közmondásokat, a melyekre So- 

phokles müvei szolgáltattak okot;8) ilyen az «Equus Sophocleus* 

is, a melyet Philostratos és Caelius Khodoginus különböző módon 

magyaráznak, legvalóbbszinü azonban, hogy e szép hasonlatban, 

a melyet Orestes a hü paedogogos-ról mond, bírja alapját:

*) Az Oedip. Kol, az említett súíttko; £ive kezdetű parodoshoz írt scho* 
lionban.

*) V. ö. E. Müller über die Sophokleische Naturanscliauung. Lieg- 
nitz. 1842.

*) Suidas 8. v. SoyoxXf(í.
4) Orat. 1. 4. v. ö. De div. 1, 24, 54.
*) Ámor. 1. 15, 15.: Nulla Sophocleo veniet iactura cothumo.

•) En érit, ut liceat totum mihi ferre per orbem
Sola Sopliocle tua carmina digna cothumo. (Eclog. V ili. 9—10. v.)

7) Épen azért igen elszigetelten &11 néhány kritikus állítása, a kik 
iv«>|xaXíav vetnek költőnk szemére. V. ö. Longinus De subl. 33, Dionysios 
Vet. scriptor. censura 2, 11: o \iév (Sô oxXíj?) noir̂ ixó̂  lattv év t&í; ővo[xaat xa\ 
itoXXxxn i)í KoXkoü töo e?í őtáxevov xóurcov lxr.íxx«>v olov eí; lőtiüTtxíjv
xavT&naai Tarncivőr̂ Ta xaT̂ pyetat.

•) Leben des Sophokles 160. s köv, 1.
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Mint a nemes mén, bárha agg kor nyomja is 
Nem veszti bátorságát a veszély között,
Hanem fülét hegyezve vár rá, úgy te is. (El. 25—27.)

Ily hasonlatokban, képekben, a nemzeti játékoknak magasz - 

tos rajzaiban, Sophokles müvei gazdagok; ezek összbenyomása 

alatt mondhatta dr. Télfy költőnket oly szépen jellemző szavait: 

(•Darabjai olvasásánál úgy érezzük magunkat, mintha Attikának 

tiszta legében lehellnénk s felhőtlen ege alatt járdalnánk. Alakjai

ból édes zene látszik ömledezni s a lélek gyönyörködik bennök 

mint a belvederei Apollo szemléletében». *)
Pannonhalma. Samu F erencz .

A GÖRÖG ELEGIA AZ ALEXANDRIN KORIG.

II.

Az elegiák Kr. e. körülbelől 650-ig általában harczias szí

nezetűek voltak, ez a szellem lengte át valamennyit. — Ez idő 

után azonban az ionok, miután a lydek járma alatt görnyedve, 

azoktól a legfelsőbb fokú élvvágyat elsajátították, ekkor, mondom, 

a szívek nem lelkesültek nagyszerű tettekért, a hanem szűkebb élet 

körében kerestek s találtak szórakozást, örömöket. Természetesen 

az elegiának, mely a jelen költészeté, alkalmazkodnia kellett a 

kor szelleméhez, minélfogva el kellett dobnia a fegyvert, hogy a 

vidámság, a kedvteli élet kifejezőjévé váljék. Ez iránynak volt 

képviselője Mimnermos. Hogy hol született Mimnermos, azt ma már 

nem lehet biztosan meghatározni. Az adatok majd Kolophont,2) 

majd Smyrnat,8) majd meg mást említnek szülővárosaként. 

Minden bizonynyal ion eredetű volt, s költői pályafutása a hét 

bölcs ideje körül, tehát Kr. e. 625 körül esik és így Solonnak, az

*) Családi Lapok 1856, I. 558. 1.
a) Tengeri hatalomról és lovasságról híres város. Kis-Ázsiában, Samos 

szigetétől északra.

*) Smyma, egyike a leghíresebb, legvirágzóbb városoknak Kis-Ázsiában 

Lydia nevű tartomány nyugati részén a tenger mellett. A görögök egyik 
törzse, az aiolok alapították. Mai neve: Ismir.
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ismert államférfinak, idősebb kortársa volt. Életkörülményeiről 

igen igen keveset tudunk.1)

Valószínűleg előkelő családból származott s szülői a gyer

mek neveltetésére mindent elkövettek, úgy hogy már ifjú korában, 

mint képzett, mívelt férfiú jelenik meg. Mívelt lelke, emelkedett 

szelleme által magához tudta édesgetni magát a nagy állam

férfiút, Solont is, ki utazása közben ismerkedett meg vele. Ez 

ismeretség csakhamar a legőszintébb, legbizalmasabb barátsággá 

vált. Miként élt a költő, arról ugyan semmi bizonyságunk nincsen, 

de körülbelől hozzá vethetünk a dologhoz, ha figyelembe veszszük, 

hogy mindazok, kik az ó-korban róla említést tesznek, őt mint a 

szerelem, a vidám társadalmi élet részesét festik. Sokat forgott a 

társadalmi körökben s finom műveltsége és a köznapin felül emel

kedő szelleme által bizonyára lelkes irányadója volt a körnek, 

melyben megjelent.

Ifjú kora épen abba az időbe esik, mikor hazája Halyattes 

lyd király által elveszté függetlenségét, el szabadságát, és politikai 

önállóságát. Enynyi veszteségért hol lehetett volna kárpótlást, 

némi vigaszt találni egy különben alapjábam élvvágyó népnek, 

mint a fényben, a pompában, az örömök, — gyönyörökben, víg- 

ságban, élvezetekben. A közszellemnek magával kellett ragadnia a 

költőt is s ő az élet édessé tevésére anynyival hajlandóbb, készebb 

lehetett, mert arranézve még ifjú kora is erős rugóként működött.

Mikor már túl volt férfi kora delén s mintegy háta mögött 

látta az ifjú kort, melyett úgy szeretett, melyet úgy felhasznált, 

megdöbbenéssel gondolt arra, hogy a szép napoknak vége, a ki
fogyhatatlan mulatságoknak hoszszu évadja lejárt, az örömöket, 

miket az ifjú kor nyújtott többé visszahozni, megujítni lehetetlen. 

Egész lelkében megrendült e gondolatra s inkább óhajtott meg

halni, semmint egy gyötrelmes, hoszszú öregséget kelljen átélnie, 

ezért mondja*:

Bár betegség nélkül, gyöírő gondoktól menten,

Érne el a halál hatvanadik évemben.

Erre Solon, a komoly, tetterős férfiú azt felelte:

A GÖRÖG ELEGIA. 327

*) L. Schoenemann: De vita et carm. Mimnermi értekezését s még 

részletesebben: Marx: Comment. de Mimn. poéta elegiaco.

Digitized by v ^ o o Q i e



328 BOROS GÁBOR.

Jól teszed, hajkövetőm vagy s kitörlöd mit mondái,
Hogy szebbet jobbat mondok én ne neheztelj értté,
Változz meg te édes ezavú s énekelj eképen:
Bár a halál nyolczvanadik esztendőmben érne.

E pár sor némi világot vet a két költő közt fennálló barát

ságra, de egyszersmind egymástól elütő természetökre is. Solon az 

élet változatos eseményeiben egy az igazságos istenek által létesí

tett rendet lát, s épen ezért az istenek hatalmában teljes meg

nyugvásért kedélye sokkal derültebb, életnézetei már alapjukban 

sokkal vidámabbak, mint Mimnerinoséi; bátran szembe megy az 

öregséggel, mitől Mimnermos rettegve fél.

A tárgy, melyet Mimnermos, úgy látszik, legtöbb elegiájában 

felhasznált, épen az ifjúság egyik legfőbb gyönyöre: a szerelem. 

S ez természetes is. A szerelmi költészetnek soha kedvezőbb talaja 

nincsen, bensőbbé, igazibbá sohase fejlődhetik, mint épen a politi

kai csendélet alatt. Szinte örvendenünk lehet és kell is ama körül

ménynek, hogy Mimnermos épen abban a korban ólt s nagyra- 

törő szellemét nem foglalta el más egyéb, mint a magánéletre oly 

szükséges s ennek közép és tetőpontját tevő eszményi érzelem: a 

szerelem. Ezt vitte ő be költeményeibe, ekint az elegiát egy új 

vonással gazdagítván, annak új látkört kölcsönözve, midőn meg

teremtette, ha szabad úgy mondanunk: a társadalmi elegiát s e 

faj legkitűnőbb képviselője lett. Hogy milyen volt ő e tekintetben, 

arra nézve alig kell egyébre gondolnunk, mint arra, hogy az ifjú 

ion ingerlékenysége, az élvezetek egész hoszszu sorában letelt élete 

az érzelmeknek valóságos lángtengerévé vált.
Utóbb aztán, mikor már test és lélek elveszték rugékonysá- 

gukat, természetszerűleg borult el kedélye az emberi élet rövidsége, 

az ifjúság mulékonysága felett. S e kedély-átalakuláshoz járult 

még egy másik körülmény is. Egész leikével szerelmes volt egy 

Nanno nevű fuvolásnőbe, de mert már túl volt az üde fiatalságon, 

mert a hölgynek ifjú lelkében nem érinthette úgy az érzelem húr

jait, hogy azok viszhangot adjanak az ő érzelmeire, szerelme vi

szonzatlan maradt. Szerencsétlen szerelmének egész kétségbeesé

sével jaj dúl föl s ad kifejezést szomorúságának, bánatának és mind

ezekért az öregséget okolja:
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Ha az arany Kypris *) tólünk már messze van,
Mit is ér az élet, mi örömünk lehet ?
Óh haljak meg inkább azon pillanatban,
A hogy szívemben ő nem kelt már érdeket!

Ha titkos szerelem édes, szelíd élve,
Ölelés, bűvös csók boldogságot nem ad,-----
— Ifjúság virága gyorsan elröpülsz te,
S nélküled a kebel kopár puszta marad.

Mert majd elközeleg a komor öregség,
Kúttá, nyomorulttá tesz, ha szép s jó valál,
Lelked gyötri folyton a gond s keserűség,
Unott lesz az élet, óhajtott a halál.

A gyermekek előtt gyűlölt leszesz akkor,
Megvet a nő s reád nézni alig átall,
Kerül, ki szeretett addig------lám ama kor
Ily nyomasztóvá lett egy istenség által.

Eöviden szólva hát Mimnermos itt azt mondja, hogy a sze

relem és pedig látnivaló, a viszonzott szerelem nélkül örömtelen 

nz élet s mert az öreg korban erről szó sem lehet, azért ez egy 

nyomasztó, nagy teher.

Tovább menőleg így énekel:

Mint a fán a levél, melyet a napsugár 
Által a viruló kikelet fakaszt,
Úgy éltünk virága perez után oda már,
Arasznyi ideig élvezzük csak azt.

Egy isten se tanít meg jóra se roszra, *)---
A Kérek *) közelgnek rémes-komoran,

1) arany Kypris. — Kypris, a szerelem, a szellem, szépség istennőjé
nek, Aphroditének mellékneve, melyet Kyproa szigetétől kapott, hol a habból 

született istennő először szállott ki szárazra. *Arany* mellékneve kinézésére 
vonatkozik, s e melléknevet a költők használták mindarra, a mi felülmúlha
tatlan tökélyes és értékes volt; így mondták pl. arany kedves, arany mell, 
arany száj, a. szem stb.

*) Azaz az ifjúság él egyik napról a másikra, öntudatlanúl átéli a jót 
úgy mint a roszszat, — mély hatással egyik sincs reá, e ez szerencséje az ifjú
ságnak, ebben rejlik boldogsága.

3) Kérek, a különböző iszonyt gerjesztő halál nemek személyesítői, ellen

tétben Thanatoa-sál, azaz a csendes kimúlással.

PhlloioigUi KözWny. VII. 3. 2 2
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Egyik a nyomasztó öregséget hozza,
Másik’ kezében az élet vége van.

A mily gyorsan a nap szétszórja sngárit,
Az ifjúság ép oly gyorsan tova száll, —
S ha már nem szedheted életed virágit,
Az életnél, akkor, becsesb a halál.

Mert ezer baj ér: a nyomor snjtja ezt itt,
Másnak gyermeke nincs, ki véde marad,
Azt betegség gyötri, ez családját veszti, —
Nincs ember, kit Zeus meg nem látogat.

Fájdalmas panaszaiban kifogyhatatlan, hiszen ha látjuk, 

hogy azt a legdrágább kincsünket ragadja el a végzet, melyhez 

félő odaadással ragaszkodtunk minden pillanatban, viszsza tudjuk-e 

fojtani gyarló emberi szívünknek fölhangzó keserveit •?! Mimner

mos minden gondolata ama középpont: az ifjúság, illetve szere
lem körül csoportosult, nem csoda, hogy annak múltán az élvvágyó 

ión az öregségtől megretten. Ez az az állandó thema, mely Mim

nermos szívét egészen betölti, s mely azt a gyötrő keserűség, a 

kínzó bánat epesztő fájdalmával nyomja. Ezért mondja tovább:

Hogyha látom az életnek viruló szép korát,
Verejték tör ki testemen és remegés fut át.

Tovább kellene hogy tartson éltünkben e szakasz,
Ámde mint tünékeny álom, csak oly rövidke az ;

S annak múltán azonnal ott függ már fejed felett,
Az öregség, az idétlen, a gyűlölt, megvetett;

A férfi rút lesz általa, hogy fel sem ismered,
Szemed világát veszti el és meggyöngül eszed.

Vagy egy másik költeményében

Hogyha nagyon szép is volt valaki egykor,
Am ha az ifjúság egyszer tova száll,
A barát nem kedves a barátja előtt,
Az atyát gyermeke se tiszteli már.

Imhol egy a keserű bánat végtelen oczeánjába merült szív 

kínos jajgatásai. Szerelme pokoli szenvedély, a végetlen szerelem 

gyilkos lázában mint vulkán tör ki a szilajságig hévvel dobogó
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szív vészharangjainak rettentő zúgása. A rajongó vágy minden 

pillanatban felüti fejét s érzelgős vágyakozásában a költő egy tova

tűnt rövid de szép álom: az ifjúság után eped. Mélység, igazság, 

valódiság' lengi át szerelmét; neki nem elég, nem is élvezet, ha 

csókolhatja kedvesének ajakait, de úgy hogyha őt magát nem 

bírja maga iránt szenvedélyig ragadni. Ifjúsága oda, — még az a 

vigasztalása se lehet meg, hogy az imádott szívét meghódíthatja 

s így az ifjúság elvesztéseért némi kárpótlást szerezhet. Ott áll 

előtte a komor valóság, az eszményi világgal tökéletesen ellenkező 
világ, egy kétségbeejtő, sivár látvány, egy rémalak, mely körül 

nem bír egyebet észrevenni, mint bajt, nyomort, szenvedést, ott 

áll előtte a megtestesült öregség. Megborzad e kisértettől s e bor- 

zadály nem pillanatnyi, hanem áthatja egész lelkét, szabadulni 

attól talán még álmában se tud, annak lidércznyomása alatt sajog 

szíve, egész valója. Ettől menekülni nem bír, egyedül szívével 

legalább bizonyosan nem. Eszét hívja hát segélyül, hogy uralkod

jék a tehetetlenné vált szíven, a harcz k itör a szív és ész között 

s ez utóbbinak sikerül legalább rövidke időre diadalra jutni. Köl

tőnk az erkölcsi világ felé fordúl tekintetével, ennek fénylő régiói

ban keres, ha találna egy üdítő oázt s az ész mutat is ilyet. Ha 

már az élet oly anynyira tele van ezernyi aggálylyal, gonddal, 

búval, — ha az ember legszebb, szerinte egyedül szép kora oly 

futékony, olyan tünékeny; úgy nem lehet más feladatunk — fűz

hette tovább gondolatait a költő , — mint lehető leginkább arra 

igyekezni, hogy életünk minden perczét, a míg s a menynyire 

csak lehet, felhasználjuk, értékesítsük, vegyük ki részünket az 

élvezetekből, a gyönyörökből. E gondolkozásnak eredményeként 

álljon itt e töredék :

Bősz tettel ne sérts idegent, ne sértsd tiéidet,
De méltányosság hassa át mindenha tettidet, 
Gyönyörködtesd tenszívedet, — gonosz lelkű akad,
Ki jót mond felőled, kevés, több a ki roszszakat. —

Körülbelől anynyit fejez itt ki a költő, hogy az ember töre

kedjék az életet minél kellemesebben tölteni el, mikép jut azonban 

e kellemekhez, azt ne igen fontolgassa s ne adjon arra, hogy a 

közvélemény mit beszél. Ez az a megállapodási pont, melynek 

árnya alatt a költő nyugalmat, üdülést keres. A bánatos kebel 

önmagához szól leginkább, midőn a keserv elfeledésére s az örö-

22*
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mök élvezésére serkent. Mintha csak az újkori elegia hangjait 

hallanók, melyben a bánat-sujtott lélek nem a környezetből, hanem 

saját magából igyekszik vigaszt merítni.

Ezen kívül Mimnermosnak nehány elegiájában találunk epi

kus vonásokat is, a menynyiben az epos körébe tartozó tárgyakat, 

mythikus és heroikus mondákat, majd meg történelmi eseményt 

is dolgoz fel. íme pár töredék:

Helioenak *) nagy munkáját 
Minden nap meg kell tennie,
Nem lehet se lovainak 
Se néki szünetelnie,
Nyugalma nincs, hogyha egyszer
Az Okeanosból kikel
A korai rózsaujjú
Eos, *) és száll az égre fel.
Szárnyas öblös járműve van,
Melylyel a habon átevez,
A Hephaistos kezeinek 
Értékes aranyműve ez.
A Hesperidák kertjéből 
Ez viszi a víz tetején 
Az alvót, míg meg nem áll az 
Aitbiopoknak mezején ;*)
Ott pihen a fogat, mig a 
Regg-szülte Eos megjelen;
Ekkor Hyperion fia
Más ezekeren4) tovább megyen.

E költeményben a költő gyengéd lelke sajnálatot fejez ki a 

felett, hogy Heliosnak menynyi fáradalmat kell kiállania azért,

*) Helios a személyesített nap, a napisten. Hyperion és Theia fia, 
ki keleten az Okeanos világfolyamból kikel s áthaladva az égen két- vagy 

négylovú fogatával, estve nyugaton ismét az Okeanosba merül alá. — Utóbb 
hozzá tevék, hogy alámerűlte után felszálltáig, szóval az éj alatt egy He
phaistos által készített csónakban,— költőnk szerint aranyágyban pihen.

*) A hajnal rózsaujju istennője, ki rendszerint a nap kocsija előtt jár. 
s) Az Aithiopok (sötét színű emberek) Homeros szerint (Od. 1, 23 k.) 

két részre vannak oszolva, egyik keleten a másik nyugaton lakik, de mind
kettő a földnek épen legszélén, — amazok afrikaiak, ezek meg ázsiaiak. — Az 
istenek nagyon szerettek náluk mulatni.

4) Az az a rendes nappali kocsin.
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hogy a földet bevilágítsa. — Megjegyzem itt, hogy Homeros még 
nem ismeri a Mimnermos által kezelt mythosnak azt a részét, hogy 

a nap isten minden nap nyugatról keletre is megyen.

Ide tartozik még következő töredék is:

Ja8on l) az aranygyapjat 
Sohse hozta el Aiaból, *)
Viszsza se tért soha többé 
Gyötrelmes, kínos útjából;
Kevély Pelias munkáját 
Soha el nem végezhette,
Okeanos8) szép folyamát 
Ő soha el nem érhette.

Aietesnek városába 
A hol a gyors Heliosnak
— A nap istennek 6ugári 
Arany ágyban lenyngosznak,
— Hova az isteni hős indula,
A partján Okeanosnak — — —

Sajnos, hogy e néhány sorból nem lehet kiokosodni a tekin

tetben, hogy mily módon használta fel a költő a mythost s mikép 

idomította azt önálló felfogással saját czéljaihoz. E részben épúgy 

nem mondhatunk határozott véleményt, mint a következő törté

nelmi tárgyú elegiai töredékről:

*) Jason, Aieson király fia, a még kiskorú gyermek helyett bátyja, Pelias 
uralkodott. Mikor a gyermek fölserdült, visszakérte az uralmat, de az ármá- 

nyos bátya csak úgy volt hajlandó erre, ha az ifjú elhozza Kolkhisból az arany 
gyapjút. Jason el is indult 50 kitűnő hőssel az Argó által készített hajón (innen 
az Argonauták =  Argó hajósai név) s számos küzdelem után el is hozta azt 
Aietes király leányával Medeiával együtt.

Azonban Mimnermos e regének más változatát követte, miről azonban 
a töredék teljességgel föl nem világosít.

*) Tartomány a Középtenger mellett, közönségesen Kolkliisnak egy
része.

8) E név említése némi világot vet a Mimnermos által feldolgozott mon
dára, a mennyiben e szerint Aietes király az ismert fÖMnek épen legszélén 
lakott Kolkhis tartománynak Aia városában, — hova azonban Jason el sem 

juthatott, nemhogy viszszahozhatta volna a sárkányőrizte kincset.— így ido
mítják a költők saját czéljaikra a regéket.
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Elhagyva Neleus városát1) a nagyot,
Vonzó Ázsiánál ért hajónk szárazot,
Merész ellenségként tovább menve, nyomba 
Kevélykedve értünk kedves Kolophonba,

. Bevettük — elhagyva a folyót: a Halest — *)
Az aiol Smyrnát is, — isten akará ezt.

Mimnermosnak végre még egy érdeméről kell említést ten

nem! hogy t. i. kitűnő fuvolás volt, futta «a fügefa nótáját* vagyis 

egy sajátságos ión dallamot, melyet akkor énekeltek, mikor a 

városból, szokás szerint, kikergették az elátkozottakat, hogy ekép 

a város megszabaduljon minden bajtól, rosztól.

Mindent összevéve elmondhatjuk, hogy Mimnermos az elegia 

költészetben valóságos korszakot alkotó jelenség, mert azt egy 

nagy lépéssel vitte előbbre.

A külvilág jelenségeit figyelemmel kíséri, ezek hatnak reá, 

de mert azokat saját énjének tulajdonaivá teszi, mintegy magába 

olvasztja, ezáltal minden egyedisége daczára is költészete általános 

érvényű tárgyilagosságot nyert. Ö volt azonban az első, ki az álta

lánosnak igáját bizonyos tekintetben lerázva magáról, az egyén 

individuális jogosultságát érezve, az elegiát az egyediség határai 

közé ékelte, mindazáltal megtartva még a régi panaszos, kesergő 

hangot. — Költeményeiben a nyelv mindenütt tiszta, kellemes, 

kifejezéseiben gyöngéd s az alakot kitűnő ügyességgel kezdi.

Mimnermos az elégiaköltészetnek új pályát nyitott, közelebb 

víve azt rendeltetéséhez. Maguk a tárgyak, melyeket feldolgoz, 

magától a tartalom megnyerőségétől és az előadás fényétől, zomán- 

czától úgyszólván bűbájos színezetet nyernek. Hogy dalai mind- 

anynyian homlokukon hordják ama bizonyos bánatos kedély kife

jezését, annak oka nem csupán ama körülményben rejlik, hogy 

hazája idegen járom alatt nyögött, mi ugyan az ión gyöngéd lélekre 

kétségkívül kellemetlenül hatott, hanem saját életének viszontag

ságaiban, növeltetósében művészi kiképeztetésében is. De végre is, 

bármint van a dolog, tény, hogy Mimnermos elegiáinak úgy alak

ját mint tartalmát teljes és tökéletes bevégzettségben hagyta 

utódaira. Utána már az elegia-költők mindinkább eltértek az

l ) E város a P őse időn tengeristen fia által alapított Pylos, délnyu

gatra Messenaitól épen a tengerparton.
*) Egy kicsinyke, jéghideg folyócska Kolophon közelében.
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epikus színezettől, a tárgy náluk szintén mindinkább távozott a 

hősköltészetétől; a költők mindinkább egyedi, személyes viszo

nyokhoz fordultak, ezáltal az elegiáknak kiváló élénkséget, mozgé

konyságot kölcsönözve.

Sajnálatos, hogy Mimnermostól oly kevés töredékünk van, 

minélfogva csupán általánosságban ítélhetünk róla, pedig az elegia 

már általa oly fokig jutott, melyen alig különbözik a modem ele- 

giától, a menynyiben mindkettőnek egy ezélj a van; mindkettőnek 

közös jellemvonása az, hogy a költő fájdalmának ad kifejezést, 

ámde a bánattól levert szív mégis tud találni egy révpartot, hova 

elmenekülhet a meglevő vagy csak bekövetkező csapás elől. Az 

újkori elegiának az az általános vonása mi a múlandóság felett 

töprenkedő lélek érzelmes merengésében áll, e jellemvonás, mon

dom, megvan már Mimnermos költeményeiben. Ő az elegiának 

valódi, megillető helyet biztosított a lyrai költemények óriási biro

dalmában.

És most ismét meg kell vállnunk Iónia legétől, át kell men

nünk az anyaországba, Hellasba, hogy megismerkedjünk Mimner

mos nagy kortársával, az ő barátjával az ő merő ellentétével: 

Solonnal. A bajok, melyekben Athenai Mimnermos korában szen

vedett, könynyen felismerhetők, de nehezen voltak orvosolhatók. 

Az összes jogokat, a fennálló hatalmi viszonyokat kellett tekin

tetbe venni annak, ki az állam megbomlott épületét ha nem is 

teljesen, legalább valamenynyíre ki akarta javítgatni. És akadt 
egy férfiú, ki vállalkozott az ember feletti munkára. E férfiú Solon 

volt. Czélja elérésére nem gondolhatott valamely eszményi, viszony- 

talan becsü közigazgatásra, — az említett körülményekből folyó- 

lag neki olyat kellett teremtenie, a mi a viszonyokhoz képest 

lehetséges vala és a melynek tökéletesedhetése a jövőben ne 

legyen kizárva. A hatalmat nem vehette el a nemesektől, de a 

polgároknak is kellett abból bizonyos részt adni vagy legalább is 

reményt nyújtani, hogy joguk legyen abból később részesedni. 

S ezt elérte a nagy államférfi azáltal, hogy a jogokat és köteles

ségeket a jövedelemhez és pedig a biztos, ingatlan vagyonhoz 

viszonyította, ezekre alapította. Éles látásával gondoskodott arról, 

hogy legyenek választottak, kik a bekövetkezendő czélszerű és 

szükséges újításokat végre is hajtsák. — Az államéletben tett eme 

reform nyilván magával vonta a társadalmi s magán életi viszo

nyok átalakulását.
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Solon miután új törvényeket adott, tíz évre eltávozott Athe- 

nai-ból, hogy az alatt a törvények keresztül menjenek a nehéz 

tűzpróbán. Mikor azonban viszszatért, minden megváltozott vo lt; 

törvényei nem sokáig maradtak életben, a hatalmas családok, a 

vagyonosabbak az egyeduralomra törekedtek s azt el is érték.1)

A történelem feladata már az események részletezése, s azok 

felett hozott ítéletek kimondása; a mit röviden érinténk, csak a 

kor ismeréséért tettük s hogy annál jobban megérthessük Solon 

költészetének mivoltát, mely államférfim működésével öszsze volt 

forrva.

Solon királyi családból származott s élete a 7-ik évszáz eleje 

és a 6-ik évszáz középső fele közé esik, tehát 630—559 Kr. e. 

Valószínűleg már ifjú korában foglalkozott költészettel s Homeros 

és Hesiodos, a két legősibb eposköltő, kedvencz olvasmányai vol

tak. E kori költői működéséről nincs semminemű fogantyúnk, ha 

csak nem veszszük ide oly költeményeit, melyekben szerelem, 

öröm, bor stb. vannak érintve, p l:

Kypria saljának és Dionysosnak 
És a Musáknak szép művei engemet 
Most fogva tartanak, — ama művek, melyek 
Vidámmá, kedvessé teszik az életet.

Költőileg s politikailag egyiránt jelentős szerepet SoIod csak 

a salamisi ügyben kezdett játszani. Salamis sziget felett hoszszas 

ideig viszongásban állottak egymással Athenai és Megara városok. 

Már több kísérlet hiábavalónak bizonyult arra nézve, hogy az 

athenai-iak a szigetet visszafoglalják a megaraiaktól s a miatt az 

elkeseredés oly fokra hágott, hogy az athenai-iak halálbüntetés 

terhe alatt megtiltották, mikép valaki háborút merészeljen éleszteni. 

Solonban felébredt a tett-vágy, érezte, hogy ő van hivatva a dolgok 

élére állani s a mi felette különös egy jelenség, első fellépésével 

egy törvényt játszott ki, azt a törvényt, melyet épen az imént 

említénk. — Őrültnek tétetve magát, hírnöknek öltözve megjelent 

a piacztéren s elszavalta ott ama 100 versből álló nagyszerű ele

giát, mely a szigetről «Salamis» nevet kapott. Fájdalom e nagy 

költeményből csupán pár sorunk van. íme:

*) L. Falke, Hellas u. Rom. 20. köv. 1.
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Salamisból ide *) mint követ jövék,
Beszéd helyett ékes költeményt hozék.

E pár sorból látjuk, hogy Solon e költeményben úgy szere

pelt, mint a kit Athenaiból Salamisba küldöttek s onnan aztán 

mint hirnök jött viszsza, minél fogva az előadás sokkal szabadabb 

lehetett, annak színezete sokkal elevenebb, megnyerőbb lön.

E költeményből maradt fenn még e pár részlet is :

Hont cserélve inkább phlegandrosi *) lennék,
Avagy sikínosi *) athenai-i helyett,
Mert könynyen mondhatnák majdan az emberek:
Attikaiból im salamishagyó lett.

S mikor a költeményt valószínűleg következő két sorban 
végezte:

Menjünk Salamisba s hajókra sietve,
Küzdjünk, a nagy szégyent végre megszüntetve, —

akkor a növekvő lelkesedés tetőpontra jutott s ellenállhatatlanúl 

hadjáratra indította a népet.

Solon e nagy költeményében, mint az említett pár sorból 

következtethetni, két ellentétes érzelemnek küzdelme volt kifejezve. 

Egyfelől a dicső múltra való viszszaemlékezés, mely a lelket föl

emeli, — másfelől a szerencsétlen jelen szégyene, gyalázata, mely 

a lélekre csak leverő hatással lehetett. E két szemben álló érzelem 

küzd egymással, egyszer egyik, másszor másik kerekedik felül, 

míg nem végre is kiegyenlítését a kettőnek, kielégítését a lélek

nek, a Skylla és Kharybdis közül való szabadulást, csak a férfiúi 

akarat, erős elhatározás adhat s mint az utolsó sorokból gondol

ható, adott is.

Bár ama csekélyke részletek távolról sem adnak felvilágo-

’) t  i. Athenaiba.

*) Phlegandros vagy Pholegandros egy csekély, említésre alig méltó 
sziget az aigei tengeren Krétától északra.

*) Jelentéktelen szigetecske az aigei tengeren Krétához közel.
Az egész költemény értelme ez: ha egy athenaii e szigetek valamelyi

kére menne, legott gúnyolnák, hogy ím ez ember az attikai népből való, Sala- 

mist elhagyta; ha velem történnék, bizony inkább szeretném ha nem athenaii 
hanem phlegandrosi vagy sikínosi lennék, egy szóval akármelyik kis sziget

ről való, — így szívesebben eltűrhetném a gúnyt, a megvetést.
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sítást arról a kiváló költői erőről, mely Solon e művét áthatotta, 

de maga a hatás — a történelemből ismert tény — elég kezesség 

arra nézve. A hatás valósággal nagy vala; Solon vezetése alatt egy 

új hadmenetet indítottak a sziget meghódítására, mi be is követ

kezett, — ennélfogva mint Hertzberg mondja: «ward dér jnbelnde 

Beifall dér Bürger und die Eroberung dér Insel dér wahre Schluss 

dér Elegie Salamis*.

Ez eseményben le volt téve Solon elhaladásának, folytonos 

emelkedésének, alapköve. Eszélyességét, ha még nem is bölcses

ségét, el kellett ismernie minden józanúl gondolkozónak; éles esze 

s költői lelkülete tagadhatatlanúl egyszerre fölragyogott, magához 

hóditá a népet. Ez mutatta meg az ösvényt, melyen utóbb őt a 

törvényadó nagy fontosságú szerepére méltatták.

Hihetőleg e korban irta következő elegiáját:

A mi városunk nem veszhet el sohasem,
A boldog istenek e Zevs ezt így végezék,
A hatalmas atya nagylelkű gyermeke:
Pallas tartja rajta mindig védő kezét.
Bár a kincsre vágyó esztelen nemesek 
Örvénybe szeretnék vinni városokat,
S álnok vezetői a népnek hasonlag,
Kikre az önhittség hoz bajt, nyomort sokat.
Vidám lakomákat csendben ünnepelni,
Nem értenek ők, sem határt vetni vágynak,
Nem tisztelik, mi szent, nem mi közös vagyon,
Jogtalanul szerzett gazdagságra vágynak.
Rabol ez itt, az ott, semmit se kímélnek,
Szent alapjait se félik már Dikének;*) 
ő hallgat, bár ismert előtte múlt, jelen,
S boszúért a kellő időben megjelen.
Az ily városoknak veszte múlhatatlan.
Ki nem kerülik a nehéz szolgaságot,
S ez szúnyadó tüzet és belharczot ébreszt.
S elragadja soktól a szép ifjúságot.
És forrón szeretett városunk majd gyorsan 
Gonosz cselszövények örvényébe rohan.

*) A jog, igazság, törvények védistennője ; szigorú, kérlelhetetlen bün

tetője, megtorlója minden jogtalanságnak.
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Míg a népet ily sok baj kínozza, addig 
Sok szegény idegen hon földére kerül,
Méltatlan lánczokra verve és eladva 
A szolgaság jármát hordozni kényszerül.
Mindenki házába így eljut a közbaj,
Ajtó, kapu nem gát a nyomor utában,
A legmagasb falon áttör, áthat mindent,
Rejtőzzék valaki bár lakja zugában.
Lelkem készt engem, hogy megtanítsam Athént:
Miként legtöbb közbajt gonosz önkény szerez,
Ám a törvényesség rendet és közjót szül,
S bilincset épen a jogtalanokra tesz.
Kisimít durvát, óv túlságtól, dölyföt tör,
Elöli csírában a romlás rügyeit,
Helyrehoz elcsavart jogot, gőgöt aláz,
És megszünteti a viszálynak magvait, —
Haragos czivódást elfojt s mi rósz vala,
Az mind jó, szép, igaz s nemes lesz általa.

Ebben az elegiában a néppárt túlbizakodottsága s a köznép 

nyomora felett panaszol s inti az athenaiiakat, hogy államukat 

ne döntsék a végromlás veszélyébe.

Különben az egész költemény három részre osztható. Az első 

részben a nemesek hírvágya s ezzel együtt a népvezérek káros mű

ködése van tárgyalva, kik maguknak is romlást hozandanak. 

A második rész a két párt magatartásából származó rósz követ

kezményeket sorolja fel, — míg a végső rész a törvényesség, 

jogosság, méltányosság jó következményeit, szép eredményeit em

líti meg.1)
Mint már említők, Solon új törvényeket adott. E törvény

adásban az volt feladata, hogy a hallatlan nyomást, melyet a gaz

dagok a nép tömegére gyakoroltak, czélszerü, egyik pártfelet se 

sértő, sőt mindkettőt kielégítő módon szüntesse meg vagy legalább 

szelídítse, a mennyire lehet. A feladat nehéz volt. Egy felkorbá

csolt tengert kellett lecsillapítani; nem plátói államot kellett 

alkotnia, nem lehetett a képzelem segélyére támaszkodni, hanem 

alkalmazkodnia kellett a jelen viszonyaihoz, s ezekből kellett 

elvonni a helyest, a jogost, a szükségest. S Solon feladatát

*) L. Stoll. Anthologie I., — mely műve legyen itt még az utalás 

a később mondandókra nézve is.
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mégis megoldotta. A mi egész törvényadáBának általános, közös 

jellemvonása, az abban áll, hogy kiválóan a nép érdekeit vette 

figyelembe, tekintetét különösen ez osztály növelésére, művészi 

kiképeztetésére forditá: az egyesnek jogot igyekezett biztosítni. 

Ö maga mondja egyik töredékében, hogy utoljára maga a nép is 

belé szokott ama régi állapotba, «nem találhatni a világon, a nap 
alatt oly népet, mely ennyire belészeretett volna a szolgaságba*. 

Ezt a szomorú állapotot szüntette meg ő, midőn új életet öntött a 

népbe:

Mert a népnek adtam akkora hatalmat,
A minő méltányos, menynyi néki elég,
Jogaiban én őt meg nem csonkítottam 
S a régihez újat én pem mellékelék.
Vigyáztam, hogy a ki hatalmas, vagyonos,
Régi jogaiban azt is meg ne sértsem,
---Védő pajzszsal álltam én, hogy egymás felett
Előnyöket nyerni egyik se kisértsen.

Solon, miután törvényeket adott, — mint már érintém, 

útazni ment Egyptomba, Lydiába 8 ezeken kívül meglátogatott 

néhány szigetet. Ez időre esik Mimnermogsal való ismeretsége, 

melyről föllebb szólottam. A mondottakhoz itt még hozzá teszem, 

hogy ugyancsak Mimnermoshoz intézvék e szavak is:

Mindig többet többet tanulva öregszem.

Solonban megvolt az ön becsérzetnek őt megillető, méltányos foka, 

ezért mondhatta szintén Mimnermoshoz: «halálom ne legyen 

könynytelen, bár ez által barátimnak fájdalmat, keservet okoznék*. 

Míg Mimnermos, a kéj elemhez szokott ión irtózik csak a gondo

lattól is, hogy valaha öreg legyen, addig Solon azt óhajtja, hogy 

tisztes öregségben, mikor az erényt sokáig gyakorolta már lelki' 

ismeretesen, ekkor érje a halál; midőn egy tettekben gazdag múlt 

után nyugodtan, önvád nélkül, elégedetten tekinthet viszsza az 

eredményekre, melyeket elért.

Solon tíz évig volt távol hazájától. Mikor visszatért, Peisi- 

stratos állott a hatalom élén. Solon e férfi hírvágyát, hirszomját, 

nagyravágyó törekvéseit veszélyeseknek találván az államra : 

nyíltan föllépett ellene s intette, figyelmeztette a népet a hazug 

politikára. De hasztalan munka volt. Peisistratos kényúr lön, a 

teljes hatalom kezébe jutott. És csudálatos! Solon mégse veszté

34 0  BOROS GÁBOR.
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el minden reményét, még mindig lehetőnek tartja a változást, csak 

nem szűnt meg inteni a népet:

Ha nyomort szenvedtek önhibátok miatt,
Ezért isteninket ne hibáztassátok,
A rút szolgaságot magatok szerzétek,
Az eszközt kezükbex) épen ti adtátok.
Egyenként, mint rókák, ravaszúl működtök,
Am öszszesen mindent bárgyú észszel tesztek, 2)
A hízelgő férfi szavát nézitek csak,
Ámde tetteire sohse figyelmeztek. —

Egy államférfiunak működése azonban a világtörténelemnek 

tán épen korszakalkotó eseménye lehet, mindazáltal hiányzik róla 

az a varázs, mely a költészetnek, a költőinek nélkülözhetetlen 

föltétele. Solonnak említett művei is lehetnek nevezetesek s bizony

nyal azok is voltak az államéletre nézve; előnkbe állíthatják a 

hónáért, a hon érdekeiért mindenha lelkesedő honpolgárt, ki azok

ért, ha kell, akár életét is áldozni kész, de semmi szin alatt se 

nagyon fontosak a költészetre nézve. Túlzás nélkül mondhatni ki, 

hogy Solonnak imént érintett költeményei, melyek az Ő államfér

fim tevékenységéhez a legszorosabban fűződnek, említésre méltók 

ugyan a végre, hogy Solont mint államférfit ítéljük meg, de &z 

elegia-költészet haladására befolyással nem voltak s érdeme e 

részben csak anynyi, hogy az elegia pályáján megmaradt s nem 
engedte viszszaesni azt.

Máskép van a dolog azon költeményeivel, melyeket Athe- 
naiba viszszatérte után jóval irt. Ezek már költőiek, ezek méltán 

igényt tarthatnak a költészet elnevezésre.

Útazása közben szerzett soknemű ismerete, az emberek ta

nulmányozása, a nagy mennyiségű tapasztalat s a tiszta önismeret, 
a különben is gondolkozni szerető főnek új, kifogyhatatlan tápot 

nyújtottak a költészet tekintetében. E részben Solon a bölcsészeti 

szemlélődésnek gyakorlati alkalmazását tűzte ki czélúl. Előtte most

T. i. a kényuraknak a ti esztelenségtek adta kezökbe az eszközt, 

hogy titeket szolgaságra vessenek.
*) Érdekes lesz az összehasonlítás kedvéért ide igtatnom Schiller kö

vetkező párversét:
JeJer, nimmt mán ihn einzeln fúr sicli, scheint klug und vernünftig, 
Nimmt mán in corpore 6ie, gleich wiri ein Dummkopf daraus.
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minden létező, minden anyag élőnek tűnt fel, előtte a tárgyak, a  

fogalmak, mint pl. a hit, a vallás, a művészet, a tudomány, mind- 

anynyian mint érző, gondolkozó, cselekvő lények jelentek meg. 

A külvilág b a saját bennső életének mozzanatai felett hozott íté

let lánczolatos öszszefüggésbe hozta azokat s költőivé tette azál

tal, hogy nemcsak mint a rideg értelem müvei, hanem mint a szívhez 

szóló képzelem által beragyogott elemek hatottak. A költői gondo

latok mintegy érzékelhetőkké válnak, a hideg ész eszméi jótékony 

melegtől áthatva, besugározva állanak elő. Solonnak eme költe

ményei nem vonatkoznak már közetlenül az államra, hanem az 

önállóan gondolkodó ember öntudatát, az egyedi szellem emanczi- 

pácziójának egy nemét mutatják.

E költemények sorozatába jő mindenek előtt a Múzsákhoz 

intézett szép ima, a tőről metszett hellén emberi boldogságtan, 

egy kiszakított lap az erkölcstan könyvéből, egy jól felhasznált 

emberöltő alatt szerzett tapasztalatok, talpra esett életnézetek 

gyűjteménye. — íme a költemény:

Olympi Zevs s Mnemosyne1) dfc6Ő gyermekei:
Múzsák, hallgassátok meg könyörgésemet! 
óh adjatok áldást nekem a halhatlanoktól,
S emberek részéről mindig jó hírnevet;
Kedves legyek a barátnak, az ellennek gyűlölt,
Azok szeressenek, ezek meg féljenek,
Legyen vagyonom, de csupán joggal szerezzem azt
--- A boszú napjai majd eljövendenek.
A gazdagság, vagyon, miket az istenek adnak 
Az embernek mind állandó kincsei maradnak,
De mit nagyravágyás szerez, nem válik díszére,
Koszra viszi s önkénytelen árnyat von lelkére.
Az ily gazdagság bárkire vészt hoz nagyon hamar,
Kezdete a bajnak, gonoszságnak csekély,
De, mint szikra, gyorsan élei és végre iszonyú,
Sokáig fenn nem áll semmi, hogyha kevély.
Zevs mindent czélhoz vezet: mint a tavaszi szél 
Elűzi hirtelen a felhőt az égről,
A zord tenger hullámait háborgásba hozza,
S elsöpri az áldást a munkás földéről, —
Feljut az istenek magas lakáig az égbe,
S az ég kék derűje föltetszik ím legott,

1) Mnemosyne, Zeus neje, az emlékezet istennője, Róm. Moneta.
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A napnak tüze fölragyog a kövér mezöken,
Hol a pusztulásnak nyoma se maradott:
Ilyen Zevs boszúja is, nem mint az emberé,
Mely gyorsan mindenre egyiránt nehezül,---
Soká nem maradhat rejtve az istentelenség, 
Bizony elébb utóbb a rósz csak kiderül.
Az egyik korábban lakói, más később, — némelyek 
Bárha a büntetést sohase szenvedék,
Ez nem marad el, az atyák bűnéért meglakol,
Az ártatlan gyermek, a jövő nemzedék.
Mi halandók ápoljuk a jót úgy mint a roszszat, 
Mindennek legbeosesb a dicsőség fénye,
Hogyha szerencsétlenség ér, akkor jajveszéklünk, 
Addig uralg rajtunk éltünk vak reménye.
Kit a nehéz szenvedések fájdalmi kínoznak, 
Annak fővágya, hogy legyen egészséges,
A ki gyáva, az szeretne vitéznek látszani,
Ki rút, azt hiszi, hogy alakja szép, ékes.
A ki vagyontalan, kit a szegénység nyom,
Arra tör, hogy legyen övé minden vagyon. 
Mindenki küzd. Tengerre száll ez itt, és hajóján 
Kincsét haza vinni vágyik epekedve,
Vad szélvészek viharában elszántan evezget,
Még drága életét is koczkára vetve.
Ez sokfájú földjét szeli, szántva évről évre,
Nem törődik, csupán a görbe ekével,
Más Athéné vagy Hephaistos művészetéhez ért, *) 
S mire szüksége van, megszerzi kezével.
Amaz a Múzsáknak művészetit tudja,
S nyitva áll előtte a bölcsesség útja.
Azt jóssá tévé Apollon, *) a meszszelövő úr,
S ez előre tudja ha vész fenyegeti,

*) Athéné és Hephaistos a kézművek istenségei, a kézműves tőlük 
kapja arravalóságát, ügyességét, gyakorlottságát, épen mint a hogy a költő a 
Múzsáktól a lelkesültséget, a szép gondolatokat, a mély érzelmeket, a föl- 

lengző eszméket. Hasonlókép az orvos Paiontól, a jósok meg Apollontól kap
ják rátermettségüket, tudományukat.

*) Phoibos Apollon a napisten, a zene és költészet, a jövendölés 
és a tudományos gyógyászat istene, ő  egyszersmind a romlást hozó isten, ki 

boszúlni és büntetni tud, betegséget küld s rögtön halált hozhat. Oly hatalmas, 
hogy maguk az olymposi istenek megreszketnek, ha felhúzott (jával közöttük 
megjelen.
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Mert megáldák az istenek; — de a kiszabott bajt 
Madár*) vagy áldozat el még sem űzheti.
Némelyek Paion *) művéhez tudnak: jó orvosok,
Ámde biztos czélhoz ezek se vezetnek,
Halk jajokból nagy fájdalmak sokszor állnak elő,
Hol már nincs hatásuk szelíd gyógyszereknek,
Sokszor meg nehéz betegek felgyógyulására 
Érintésük elég az orvos kezeknek.
A sorstól jő a rósz, a jó, s el nem kerülheted 
Az eredményt, mely az égiektől jött le,
Ki se tudja müve végét, melynek kezdetén van,
Minden dolog bajjal vagyon öszszekötve.
Néha az, a ki igyekszik jót s jól tenni mindig,
Előre nem látott nagy veszélybe rohan,
Másnak — ki egész éltében tán csak roszszat teve,
Müvén az égiek ezer áldása vau.
A gazdagság bármekkora, sohasem elég nagy ;
Kinek mi közülünk a legtöbb van ebből,
Az még többre vágyik s vágya kielégithetlen,
Hasznunk bizony mástól nincs, csak istenektől,
A gazdagság vészt hoz reánk, Zevs meglakoltat,
S a pénz elvándorol amahhoz emettől.

Ennek az egész nagy költeménynek tartalma az, hogy a 

jogtalanság sohase szül jót. S ennek az általános tartalomnak 

részleteiként vannak felhozva: hogy az igazságos úton szerzett 
vagyon áldást hoz szerzőjére; a jogtalanul szerzett birtok ellenben 

csak bajt, nyomorúságot. Az emberek Átéval, a vétkek megboszu- 

lójával nem gondolva, ki pedig a csak távol jövőben létező, ártat
lan nemzedéken is felveszi büntetését, — a halandók kergetik a 

szerencsét mit sem érő reménykedéseik között. Az embernek nincs 

más vagyona, mint az erény, az istenek áldásának kérése s az a 

tudat, hogy Zeus az igazságosnak boldogságot, a gonosznak ellen

ben romlást okoz.

Ez időtájt írhatta következő töredékeit is, melyekben a ba

rátság, szerelem, gazdagság, élet stb. vannak érintve. P l.:

*) T. i. az, ki a madarak ilyen-olyan röptéből jósol.
8) Az istenek orvosa, kit később Apolonnal azonosítottak.
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Ei se lehet boldog itt az ég alatt;
Mind szenvednek, kikre süt a tiszta nap.

Tehát nincsen a világon igazán boldog ember, még a földi 

értelemben vett boldogság se zavartalan, mert a külső körülmé

nyek felett uralkodni nem mindig áll az ember hatalmában.

Egy másik töredékében így szól:

Bizony vagyonosnak, gazdagnak mondjuk azt,
Kinek ezüstből és aranyból van bőven,
Lovai is vannak, öszvérei szintén,
És gyönyörködhetik áldásos mezőben;
S az is az, kinek csak a szükséges van meg,
Ezzel megelégszik, több nem is kellene,
Van neje s gyermeke (ha ezt is eléré)
S ehez járul még az ifjúság kelleme.
--- Ilyen a földi kincs! Mert senki magával
Kincsét a Hadesbe bizony nem viheti,
Magát a haláltól, nehéz betegségtől,
Sem az öregségtől meg sohse mentheti.

E költemény frappánsan tünteti fel azt az általános görög 

felfogást, hogy a dolgokat úgy kell venni, a mint vannak, belé kell 

nyugodni a kérlelhetetlen sors végzésébe; a boldogság pedig nem 

a vagyontól van feltételezve, ellenkezőleg vagyonos igazán csak 

az, a ki ki tudja elégitni szükségeit, mert igényei nincsenek magasra 

csigázva, kinek egyszerű, családi köre megadja a földön elérhető 

legfőbb boldogságot.

A közölt mutatványok alapján, úgy vélem, világos, hogy a 

mily nemes, emberies szellem hatotta át a törvényadót, ugyanaz 

tükröződik viezsza költeményein is. Valódi athenai-i ő, magas mű

veltséggel, tisztult érzelmekkel, melyek a haza boldogságát 

czélozzák.

A mint láttuk, az ión elegia fejlődésével előbb Hellas poli

tikai s szellemi fejlődését vonta maga után, körébe, aztán a lyrai 

elemek fokozatosan nagyobb mérvű felölelése által elfordult a 

háborúkban, harczokban nyilvánuló külső tevékenységtől s a 

bennső államéletben kereste és kapta meg tárgyát. Solon által az 

életbölcsészeti tanok hirdetése, az életre szükséges intelmek, 

tanítmányok, a nemesítő, javító útbaigazítások, vezérelvek követ

keztében az elegia az oktató színezetet vette föl. Nagy veszte-

PhüologUi KOtlOny. VII. 3. 23
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ség, hogy épen e fajta műveiből olyan kevés példányunk mara
dott fenn.

Solon költészete minden ízében a véleményezés álláspontján 

áll, tanít, oktat minden sorában s ama melegség és üdeség által, 

mely, önszívéből fakadva, költeményeit, mint derűs napfény lengi 

át, a valódi költői értékre e tekintetben méltán igényt tarthat. 

Nála az elegia tárgya a történelmi jelen. Eöltőileg pedig az oktató 

elegia azáltal lett jogosult, hogy nem leledzett száraz elvontságok 

hínárjában, hanem mert az abban foglalt oktatói elem egy hosz- 

szú, küzdésteli élet eredménye.

Most végül hadd vessünk egy futó pillantást a különbségre, 

melyben Tyrtaios és Solon elegiai állanak. Tyrtaios dalaiban, a kato

nának született spártai, mint egy katekhismosban mindazokat a taní

tásokat és rendeleteket öszszefoglalja, melyek a férfit derék polgárrá, 

kivált derék harczossá tehetik. Mert ha a kívülről jövő ellenség 

ellen biztosítva van a város, akkor annak belsejében is kevésbbé 

állhat elő baj. — Az athenai-iáknál megfordítva volt a dolog. 

Kívülről nem fenyegetett ellenség, de benn forrongás dühöngött, 

tehát a belső államéletet kellett átalakítani. Míg hát Tyrtaios nem 

ismer magasabb erényt, mint a vitézséget, addig Solon nem talál 
fontosabbat, mint festeni a nyervágy szomorú következményeit, 

inteni az önkénytől, óvni az elnyomatástól.1) — Ez röviden a kü

lönbség a két költő között s e különbséget a néptörzs, a kor, a 

különböző viszonyok, állapotok létesítették, melyeknél fogva külön

böző helyeken, különböző feladatok, más és más intézkedések, 

törvények álltak elő a fejlődés mindennemű ágazataiban.

Most egy bölcsészről kell szólnunk, ki csekély számú elegiai 

töredékei daczára is megérdemli, hogy legalább pár rövid sorban 

mint költővel foglalkozzunk vele. Ez Xenophanes, ki 615-ben szü

letett Kolophonban, s így virágkora 580—540 közé esik. Szülő

városából azonban, tán a szabad szellem által felidézett ellenszenv 

miatt, csakhamar távozni kényszerűit. Átment elébb Göröghonba, 

sokat bolyongott szerteszét s miután Alsó Italiában Elaia városban 

bölcsészeti iskolát alapított s ott számos hallgatója volt, nagyon 

öreg korában, a hagyomány szerint 92-dik évében halt meg.

J) L. Hartung: Die griech. Elég. I. 7. köv.
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Bölcsészeti érdemeinek méltatása nem tartozván ide, csupán 

anynyit említek meg, hogy ő s iskolája a világot nem mint vala

mely folytonos változásban levő anyagot tekintették, hanem mint 

egységet, mint egy oly lényt, mely örök változhatatlan, s melyet csak 

elménkkel foghatunk fel. A görög néphit s a sok-istenhivés ellen 

küzdött. Ö volt az első, ki azt tanította, hogy:«csak egy isten van, kit 

a halandókhoz sem alakra se gondolatra nézve hasonlítni nem le

het, csupa fül, csupa szem, csupa ész, gondolkozó, uralkodó minde

nek felett, legfőbb, ki mindig ugyanegy állapotban marad, sohase 

változik, se kezdete se vége nincs». Xenophanes tehát az istenség 

eszméjét az egység és örökkévalóság méltó jelzőivel ruházta föl. 

S e gondolkozásmód kifolyása az a tanítmány is, hogy egyedül az 

intelligentia reális birtok. — Különösen Homeros és Hesiodos 

ellen kelt ki, kiket, miután ők az isteneket emberi alakkal, termé

szettel, tulajdonokkal ruházták fel, erkölcsrontóknak tartott. Nem 

lehetetlen, hogy e tanok hirdetése volt oka hazájából élűzetésének. 

Xenophanes oly bölcselő, ki erkölcstanát a gyakorlatból vett 

tapasztalatok nyomán építi fel. Xenophanes be tudott pillantani 

az isteni dolgok természetébe, ez pedig csak nagy, mély szívü 

ember tulajdona.

Bölcsészeti rendszerét a «Természetről* czímü eposban írta 

le s e müvén kívül gúny dalokat, paródiákat is írt. Minket most 

elegiái érdekelnek, melyekben mindenütt észrevehető bizonyos 

bölcsészeti színezet. Ámbár erkölcsi tanítmányokat fon be a köl

tői lepelbe, azért vele született ion természetét nem tagadhatta 

meg. Az élvezetvágy meg volt benne is épp úgy, mint honfitársai

ban, de aztán megvan benne a mérséklet is, melylyel a kicsapó

* tüzet féken bírja tartani.
Egyik művében előttünk áll egy lakoma leírása, a mint ő azt 

szereti s rendezni óhajtja:

Tiszta már a padló, tiszta a kéz s pohár,
Koszorú díszeleg mindenkinek fején,
Illatos kenőcs van töltve a csészébe,
Vidámsággal teli a vegyítő-edény1)

*) A bort a görögök ős idők óta hideg vagy langyos vízzel vegyítve 

itták ; bárbár dolognak tárták a bort tisztán inni. A vegyítés a kétfülű, nagy, 
hasas vegyítő edényben történt s az arány, — melylyel a két folyadékot

23*
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Aztán más bor is van, az íze mézédes,
Zamatja kitűnő, ittassá nem tészen,
Középen a tömény szent illatot bocsát, *
Hideg, tiszta, édes víz is van ott készen.
Ott a barnás kenyér; a megrakott asztal 
Majd hogy le nem roskad a méz-, sajt terhétől, 
Középen az oltár koszorúkkal rakva,
Fölhangzik a lak a ke (ívnek örömétől.
Legelébb istent kell dicsőítni dalban
— Erkölcsös embernek — és jámbor beszédben, 
Áldozva és szívből fogadalmat téve,
Hogy mindig csak jogost teszen életében.
Ionod anynyit szabad, hogy vezető nélkül 
Haza mehess, ha csak nem vagy felette vén, — 
Dicsérd a férfit, ki ivás közben nemes,
Beszéde tárgya a szép múlt és az erény; —
De nem a Gigasok’ s Titánoknak harcza,
Sem a Kentavroké, vagy más hős küzdelem, 
ősregék ezek mind, mikben mi nemes sincs, 
--- Ámde mindig jós szép az istenfélelem.1)

vegyíték — Hesiodos szerint (Op. 591) ez: */* víz, V« bor, mi azonban csak az 

erős borokra állott; — rendes vegyítési arány ellenben ez : á :5 vagy 2:3 —
*) Xenophanes emez egész költeményének jobb megértésére nézve áll

jon itt egy rövid megjegyzés a görög syinpoaionrul. — Mikor már az 
evésnek vége volt, következett a tulaj dónké ppi ivás, a symposion, mit 
jobb magyar szó hiányában duskándk'nevezhetnénk. A symposion czélja 

nem csupán a bor élvezete volt, hanem — legalább a műveltebbek körei
ben — szellemi mulatság is, melyet a bor mellett folytatott vidám beszél
getés s a lant mellett énekelt bordalokkal (skolion) élénkítettek. Maga az 
ének lényeges szerepet játszott s az illető dalokat vagy egész karok adták 
elő, melyet a vendégek alkottak össze, vagy mint kördalt egyesek rendre 
egymás után. A duska kezdetén a vendégek koszorúkkal ékesítették mago
kat ; áldozattal, imával, vallásos énekkel nyitották meg azt. Azután kezdő

dött a voltaképi ivás. Körbe járt a pohár balról jobbra s- minden egy italt 

előzött meg vagy követett. Nem ritkán abban lelték a dicsőséget, hogy 
ki tud nagyobb s több poharat üríteni ki, józannak maradva.

Természetes, hogy e szabályszerű ivások a kedélyek fölélénkülét>e 
folytán lassanként renden kívüliek lettek s ivott kiki tetszés szerint. Mu
latságul szolgáltak különböző társas játékok; talányok megfejtése, szójá
tékok, a tréfa ezer meg ezer neme stb. — Az egész lakomának vezetése 
egy választás vagy sorshúzás által kijelölt elnökre volt bízva, a ki gondos
kodott a borok kellő arányú vegyítéséről, a mulatságokról 8 a vendégek
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E költeményből világos az erkölcsi irányzat, mely oda igyek

szik hatni, azt ajánlja, hogy a lakomán ne a Gigasok s Titánok 

harcza, tehát ne a durva, szellemtelen küzdés legyen a beszéd 

tárgya, hanem az erkölcsre hatékony tettek, az erény. A lakoma 

zaja, vidámsága közben aztán tartsa meg az ember a tisztesség kor- 

látait beszédben és tettekben egyiránt.

Egy másik költeményében mintha csak Solont hallanék. 

Ekép szól:

Nyerjen bár valaki 6ebe9 futásban győzelmet,
Avagy ötös viadalban Zeus szent berkében,
Olympiában Pisánál,*) — avagy ökölharczban,
Vagy tudjon megállni helyén a bírok hevében,
Vagy az ököl-birok harczban, — a mint azt nevezik,
S bámulják bár a polgárok dicső, szép hírnevét,
Legyen a megtisztelő hely övé a versenyben,
S kapja bár a népnek közös kincséből kenyerét, —
Az állam ez ajándokát, *) mely becses emléke,
S nyerje bár lovak által el mind e dicsőséget:

illendő ellátásáról. De mindez elővigyázat daozára sem lehetett a fellievtilt 
kedélyeket mindig féken tartani, s költőnk elegiájában az illem korlátairól 
igyekszik gondoskodni. Az egyszerű, komoly férfiúhoz illő, de azért kedé
lyes lakomának adja rajzát, mintegy óhajtását fejezve ki, hogy ekép tart
sák a dnskát.

*) Pisa Peloponnesos egyik tartományának Pisatisnak tán főhelye. 
Közelében van Olympia tartománya. Itt tartották a Zeusnak szentelt olym- 
pi*i játékokat; itt volt az ugyanosak neki szentelt berek, Altis, Alpheios 
folyam, Zeus nagy oltára s Göröghon legelső szobrásza Pheidias által készí

tett arany, elefántcsont szobra. Volt itt sok templom, kápolna, oltár s 
istenek szobrai. E sok épületnek s térnek, nem pedig valamely városnak 

volt neve: Olympia.
E helyütt tartották az olympiai versenyeket. A verseny kétféle volt:

1. gyalog és 2. szekér verseny. Az első kővetkezőkből állott: futás, ug

rás, ökölharcé, diskos (kerek érczlap) dobás, birkózás. Későbbi korban a 
versenyeknek még egy iszonyatos neme járult a főlebbiekhez, az úgyneve
zett : ököl-birok harcz, melyben tehát a fölebbi kettő volt egyesítve. Még 
később a kettős futás is az említettekhez járult, melyben t. i. valamely 
kijelölt czélig s onnan vissza kellett futni. A másik verseny-nem a sze
kérrel való, mely abból állott, hogy itt 1, 2, 3, 6, lovas szekérrel felállí
tott oszlopok ügyes kikerülése mellett kellett elsiklani a kitűzött czélig.

*) Nagy dicsőség volt, ha valaki egyes győzelmet nyert is, ha ki 

2—3-ban is diadalmas volt, emberre nézve legnagyobb szerencsének tar
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Nem érdemesebb, mint én, mert férfi — s lóerőnél,
Jobbnak és dicsőbbnek tartom én a bölcsességet.
Bizony nagyon helytelen és oktalan ítélet:
Elébb tenni bölcsességnél minden testi erőt,
Tűnjék ki bár a férfiú birok- s ököl-harczban,
Avagy ötös versenyekben az egész nép előtt, —
Vagy futásban, bár ezt — mivel a verseny mutatja,
Ki a férfi ? — az erőnél becsüld mindig előbb;
Mindezzel nem lesz nagyobb az állam boldogsága,
A városnak is mindez csak kis örömet szerez,
Ha ki Pisa partjainál győz is a versenyben,
Azért az állam kincstárát nem gazdagítja ez. —

A költő e müvében óv a testi erőnek túlbecsülésétől, megrója 

azt a régi öszszgörög felfogást, mely szerint valamely erő-verseny

ben győzőt többre becsülnek a bölcsesség és eszélyesség min

den derék harczosánál, mint a hogy ma nap mondanók: a szellem 

az, a mi megelevenít, ennek művei állandó, igazi becsüek, ezek 

méltók a magasztalásra.

Egy harmadik költeményében a kolophoniak dőzsölő életét 

támadja meg: «Ők a lydektől eltanulták a haszontalan, féktelen 

erkölcsöket, mikor még kényúri járom nyomása alól szabadon, 

menten éltek valódi bársony köpenyekben mentek a piaczra, szá

muk mind együtt ezernél nem volt kevesebb, pompás hajókkal ke- 

vélykedve, szobrokhoz hasonlóan, művészi olajtól csepegtek.*1)

Xenophanes felhozott pár műve mutatja, hogy ő nem szüle

tett költő, a költészet és pedig a költői forma nála csak eszköz, 

hogy abban elburkoljon életigazságokat, intelmeket, tanítmányo- 

kat. Sem a verselés, sem a költői dikczió, sem maga az egész mű 

színezete nem emelkedik ugyan a kitűnőségnek kevesek által elér

hető fokáig; de miután költészetének fő jellemvonása épen abban 

áll, hogy a közönségesen dívó költészet mindennapisága ellen 

kel ki, tehát ujítni akar, s e harczban néha valódi érzelem —

tották s a ki minden versenyben győztes maradt,azt emberen felüli, isteni 

lénynek tekintették. Sőt nemcsak az illető győző maga, hanem családja, 
szülői, rokonai, városa, szülőhelye mind kiváló tiszteletben részesültek. A 
győztes maga nagy pénzjutalmat is kapott s az államnak abban a kegyé
ben részesült, hogy az államférfiak közös étkezéshelyén, a prytaneionban 

étkezett.
x) L. Osann, Beitráge z. gr. u. r. Literaturg. I.
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melegség és mindig szellemi felvilágosultság mutatkozik: ennél

fogva Xenophanes, egy bölcselkedő költő, ki épen a bölcsészet 

segélyével igyekszik javítni, elég érdekeB egy alak ; nem elveszte

getett idő az, mit a vele foglalkozásra fordítunk.

Érdeme a független, önálló gondolkodás, mely őt korának 

közönséges életnézeti fölé emelte. Az igazságot kereste mindenha 

8 a komoly buzgalom által elért bölcsészeti eredményeket megér

tetni mindenkivel, kicsitől nagyig, szembeszállni évszázas esz

mékkel, véleményekkel, — mindez oly feladat, mely méltó arra, 

hogy az utókor legalább egy pillanatra ne feledje el Xeno- 

phanest.

Kr. e. 600 körül Megaraban [a korinthosi Isthmos és Attika 

közt A’ekvő városban] Theogenes tartotta kezében a fő hatalmat. 

Theogenes a népbarát álarcza alatt a dór nemesség ellen foglalt 

állást. Hanem ez uralma nem sokáig tartott. A nemesség mégis 

csak hatalomra vergődött s Megara ez időtől kezdve a folytonos 

küzdelmek, szenvedélyes pártharczok színterévé lön. — A nemes

séget elűzte a nép s aztán ennek uralma vette kezdetét. A nép a 

gazdagok vagyonát kiosztot!a a tömeg között s oly hatalomra tett 

szert, hogy a nemességnek minden törekvése daczára is csak 

később sikerült némi jogegyenlőséget hozni létre.

E politikai viharokba, körül belől 540—500 Kr. e. esik élete 

egy elegia-költőnek, kinek neve: Theognis. Törzsökös nemes csa

ládból származott s a polgárháborúk zavara miatt ő is egyike volt 

azoknak a politikai menekülteknek, kik kényszerültek elhagyni 

hazájukat. — Elveszté vagyonát, földönfutóvá lett. Szívesen 

eltűrte volna még tán e csapást is, csak ne lettek volna a kormány 

élén a «parasztok». Igen, a földművelők kezében volt a hatalom 

pálczája, midőn a költő egyik barátjához, Kyrnoshoz, ekép szól: 

«a város még mindig a város, de a nép egészen más; azok, kik 

előbb nem is tudtak törvényről, jogról; kik vállaikat kecskék 

kopott bőrével takarák s mint az erdők félénk szarvasai távol

maradtak a kapuktól,----most ők az előkelők; míg ellenben a

kik előbb nemesek voltak, azokat most közönségeseknek hívják. A 

jobbak csalják egymást, a csaló undorral röhög, nemcsak nemes, 

sőt közönséges értelmük sincsen. Mondd: ugyan ki tudja elviselni 

ezt?* — E nehány sor teljes magyarázatot ad Theognis állapotá

ról, kézzel foghatóvá teszi az ő kényszerhelyzetét, mely hazája 

elhagyására ösztönözte.
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Hóna szerencsétlen körülményei miatt feljajdúl a költő jobb 

érzete, erőteljes hanggal kiált föl, keserű szemrehányással, —  

említett barátjához intézve szavait:

Csak remény, a nemes van még az emberek között*
A többi isten Olympra mind viszsza költözött; 
lii földön Hűséget 8 Eszélyt, Szemérmet se látom,
A Kharisokat1) se, mind-mind el tűntek, barátom!
Az eskü nem szent, nem igaz, elveszté hitelét,
Nem féli az ember többé halhatlan istenét.
Kihalt, — híre hamva sincsen itt jámbor embernek, 
Törvényest, méltányost, jogost itt már nem ismernek.

És végül odateszi a jó akaró figyelmeztetést:

Ám a mig élsz, mig láthatod a ragyogó napfényt,
Imádd az isteneket és tiszteld mindig Erényt.

Fohászkodj liozzájok s égess jó kövér csontokat, *) 
Reménynek hozz elébb s utóbb is áldozatokat.
Vigyázz a gonoszokra, kik hamis szót emelnek,
S az örök istenek közül egyet se tisztelnek;
Mindég idegen birtokra, a máséra vágynak:
A gonosz tett követője szégyenteli vágynak.

A költő önmagához is szól e végsorokban, megtört lelkének 

csupán egyetlen vigasza maradt, a remény, egy jobb jövő reménye, 

mit nemes lemondással, önmegadással vár.
Addig pedig, míg e szebb s jobb kor bekövetkezhetik, hadd 

legyen legalább távol a viszályok, küzdelmek, a nyomor színhelyé

től. Sokat, sokat bujdosott, bejárta Euboiát, Spartát, mígnem a 

siciliai Megaraban új hazát talált s polgárjogot is nyert. A müveit 

lelkű férfiút kétségtelenül mindenütt szívest örömest fogadták, 

tanulhatott, okulhatott mindenki tőle s a kik nem gondolkoztak 

ilyen komolyan, legalább is élvezhették társaságát. — De a hon

l) A Kliarisok (rómaiaknál Gratiak), névszerint Euphrosyne, a hálá- 

datosság jelképe, Aglaia, a részvét, szívesség, előzékenységé; Thalia az 
elfogulatlanság, szendeség, szerénység és nyájasságé. Mindhárman a sze
relem istennőjének Aphroditénak szolgálnak s a társadalmi élet vidámmá, 
kedvessé tételére rendelvék.

a) Azaz a levágott állatnak legjobb, legkövérebb részeit kell meg
áldozni.
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vágy elnémí thatatlan érzelme felébredt lelkében, hazáját, mely 

anynyi nyomorúság, nélkülözés kútfeje volt, mégis csak forrón 

szerette, nem csak boldogságot, de még megelégedést se lelhetett 

sehol. 0 maga mondja:

Ámde nem éreztem magamat boldognak egészen:
Nem pótolta nekem semmi a drága hazát.

Utóbb, nem tudni mikor, ismét viszszatért hazájába, talán 

mert a honvágy gyötrelmeit nem birta tovább kiállani, talán mert 

szebb, jobb állapotot remélt találni. Hanem szíve csak fájda

lommal tölt el. Vagyona elkobozva; hajléka nem volt, hol anynyi 

fáradalom után megpihenjen, a békéről még álmodni is merészség 

lett volna, a lázadás újult erővel tört ki, mit ő a költők által sok

szor használt viharnak s szélvésznek eresztett hajó képében 

következőleg ír le egyik barátjához Simonideshez (kiről alább 

szólandunk) intézett elegiájában:

Volnának csak kincseim, Simonides, mint rég,
A nemesek körében anynyit nem szenvednék.
Beám nézve sok minden érdektelenné lett,
A nyomor a pénz iránt érzéketlenné tett.
Jól tndom, miért jutánk — bevonva vitorlát —
A nyílt, nagy tengerre ki, a sötét éjen át.
Szivatytyuzni nem tudnak, az ár mindkét szélen 
Betör, sohase leszünk túl e nagy veszélyen!
A kormányost a rúdtól a nép már letette,
Ki hajónkat biztosan és bölcsen vezette.
Oda van a fegyelem, rabolnak, koboznak,
Ám a prédán jogosan csak nem ősz takoznak;
Most a jó nemeseket a roszszak vezetik,
— Bizony félek, hajónkat a habok elnyelik — 
Talányszerűn jóslom én ezt a nemeseknek,
Miből, ha okosak, a roszak is érthetnek.

E költeményt hát Theognis épen a forrongó lázadás köze

pette írta, mikor Megara városa oly örvény szélén állott, mely

ről a költő megjósolhatta a város bukását. És valóban a kereske

delmileg oly virágzó, számos gyarmatot alapító, gazdag város 

utóbb anynyira lehanyatlott, hogy egész Görögország előtt gúny s 
megvetés tárgya lett.

Theognis állása, mint pártembernek, kitűnik minden sza-
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vából; szenvedélyességében anynyira engedte ragadtatni magát, 

hogy nála az érzelmileg nemes elválaszthatatlan a születósileg 

nemestől, ez utóbbi amannak nélkülözhetetlen, kizárólagos feltétele. 

Nála a jó és rósz körülbelől anynyit tesz, mint nemes és közember. 

--- Menynyire haladt korunk e tekintetben ?!

Theognis költeményeiben mindenütt az aristokrata nyilatko

zik teljes erejében; a neve alatt fenn maradt gyűjtemény az 

aristokrata nevelés kézi könyvét teszi; mint Bernhardy mondja 

(Gr. Literat. II. a. 460), a gyűjtemény «als ein politisches Lehr- 

buch des jüngeren Adelgeschlechts betrachtet werden können*. 

Theognis számtalan helyen valóságos gyűlölettel szól az új ural

kodó elemről. Igazi aristokrata, úgy hogy a személyes erény, a 

derékség előtte csak az illető állásnak körében létezik. Innen amaz 

elnevezések: jó és rósz, melyeknek erkölcsi értelmük Theognisnál, 

valahányszor pártokról beszél, mindig tekinteten kívül áll. A nép 

emelkedése felháborítja lelkét: «taposs láboddal a semmirevaló 

népre s szúrd hegyes tövissel, a súlyos jármot tedd erősen nyaka 

köré.U — mondja elkapattan.

Épen emez említett tulajdonából folyik, hogy költeményeit a 

nemességhez intézi, melynek egyik képviselője Kyrnos, Polypais 

fia, egy nemes ifjú, a költőnek egyik fiatal barátja, kit Theognis jó 

polgárnak óhajtott képezni vagy legalább is el akarta hinteni benne 

azokat a magvakat, melyek később a jók, t. i. a nemesek erényei

nek terebélyes fájává nőjenek.

E körülmény kitűnik abból a költeményéből, mely valószínű

leg versgyűjteményének végén állott*) s mely következő:

Szárnyat adtam neked, melylyel átröpülhetsz 
Szárazon s tükörén a nagy tengereknek,
Ott leszesz mindig a vidám lakomákon,
Ott lebegsz ajakin minden embereknek.
Fuvolák hanginál kedves ifjak majdan 
Téged énekelnek édes bájos dalban ; —
S ha egykor Hadesnek sok-könyjŰ lakába.
Föld sötét ölébe kell jutni te néked :
Neved azért fenn áll a halál után is.
E földön örökké élni fog emléked.

*) L. Műnk, Gesch. d. gr. Literat. I. 69.
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Úgy e költemény mint sok más Theognis müvei között, 

kivált az erkölcsi tanitmányokat tartalmazók nagy részben Kymos- 

hoz intézvék. E tárgytól minduntalan viszszatér ahhoz, mely őt 

keserűséggel tölti. Sehogyse tud megbarátkozni azzal az eszmével, 

hogy őnemes létére elveszté mindenét; szerepléstől, befolyástól el 

van zárva a gonoszok által. Kimondhatatlan fájdalmat okoz neki 

az, hogy a nemes születésűt vagyis derék embert most nem becsü

lik többre, mint a gazdagságot; mindenki csak a gazdagságról 

álmodozik, mindenki csak arra tör, mert ez most a legszentebb 

czél, a legfőbb erény.

Elkeseredésének ekép ad kifejezést:

A nagy tömeg szerint egy erény van csupán :
A gazdagság, — egyéb haszonra nem segít; —
Legyen rhadamanthi igazság szívedben,
Vagy múld felül bár a Sisyphos műveit;

Bárha, mikor hazudsz, oly meggyőzőn tennéd,
Mintha valóságot, nem költeményt szólnál,
Vagy ha ajakidnak édes beszédében 
Isteni Nestorhoz tán hasonló volnál;
Légy bár sebesebb, mint a fürge Harpyák, *)
S Boreas sarjánál gyorsabb repülésben, —
Mégis mindenütt csak ez egy hangot hallod :
A földi hatalmat pénz tartja kezében. —

•Theognis morálja tulajdonkép az eszközt adja meg: mikép 
lehet az emberekkel jó egyetértésben élni, lehetőleg megmenteni 

az állást s idő múltán minél jobbat kapni.» A pénzvágy ellen 

kikel, de a pénzszerzést illő határok között ő maga is oly szükség

letnek tartja, mely nélkül még a nemes ember se bir tenni, 

haladni, emelkedni; ezért inti Kyrnost: «Keresd a szárazon, a 

tenger végetlen határin egy iránt, óh Kyrnos, hogy mikép szaba

dulthatsz meg a szegénységtől.* Mert «jobb a nyomorgó ember

nek meghalni, mintsem élni a nyomasztó szegénységtől kínoztatva».

— Theognis gyűlöli a szegénységet, mint valami nagy terhet s 

ezért fordul merész kérdéssel magához Zeushoz, s a többi istenek

hez, kik a jogost és jogtalant, a nemest és közembert egyiránt 

megáldják boldogsággal, kik büntetlenül hagyják a gonoszt: '

*) Az irtóztató rútság eszményképei, az alvilág lakói.
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Bámullak Zevs, ki uralkodsz egész világ felett,
Tiéd a legfőbb hatalom s legmélyebb tisztelet, —
Te ismered a szíveket, olvassz a homlokon,
Király vagy te s trónod felül áll minden trónokon.
Mint tűri szíved mégis el, hogy gonosz emberek,
A jókkal és igazakkal egy sorban legyenek ?
Vagy nincsen-e szövétnekünk, egy isten adta jel 
Mely utunkat megmutatja, — a hol haíadni kell ?
Lám egyformán megáldottak és boldogok leszünk,
Akár jogost és igazat, akár roszszat teszünk;
S maradjon bár távol a szív minden gonoszságtól,
Néha mégis lenyomva lesz baj — s nyomorúságtól;
Hogyha a derék férfi küzd nyomorral: képtelen 
Kikerülni a bűnöket, ott áll segélytelen. —

Theognis elegiái legnagyobb részének tárgya az emberi élet 

szemlélődése, abban a jó s rósz oldalok kiemelése, feltüntetése. 

Költeményei erkölcsösségre, humánus gondolkozásmódra, nemes 
érzületre tanítanak, tehát oly erényeket hirdetnek, melyek ma 

nap, keresztényi előhaladottságunkban is ép oly szükségesek, 

nélkülözhetetlenek, ha valaki meg akar felelni emberi hivatásá

nak. — Ámde kötelességünk megemlítni, hogy Theognisnál töké • 

letes jellemszilárdságról nehezen beszélhetünk. Hogy ez állítás 

nem légből kapott, arra nézve szolgálok egy pár példával. Egy 

helyen következőleg inti Kyrnost: «Kyrnos, barátod előtt mutasd 

magad sokféle változott alakban és a hogy mindenki érez, ahhoz 

alkalmazd tenkedélyed is; mutasd magad a sokat nyelt polyphoz

hasonlónak, mely a sziklához kapaszkodva jelenik meg,----—

aztán változtasd meg gyorsan a színt, mert a szilárdságnál az okos 

változékonyság bizonyára jobb#; — vagy mint egy másik helyen 

mondja: «Igaz barátságot soha semmiféle körülmények között ne 

köss senkivel itt a város népei között. Ajakiddal jelenj úgy meg 

mindenki előtt, mint szíves barát, de komolyan, híven, becsülettel 

ne kösd magad senkihez — — — », — röviden szólva tehát 

Theognis azt ajánlja: külsőleg legyünk nyíltak, őszinték, de ne 

szívben, lélekben íb . Igaz ugyan, hogy Theognist aristokrata dühe 

s korlátolt rövid látása sokszor képtelenségekre ragadja, de félre

ismerhetetlen az a gondolkozásmód, az az eljárás, melyet jó 

magyarsággal színeskedésnek, köpenyforgatásnak nevezünk. — 

Ez az igazság, ezt elhallgatnom irodalomtörténelmi vétek lett
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volna, mert az ítéletnek e téren se szabad elvakítatni engedni 

magát, még ha bámulja is azt, a miről szól. Csodálnunk kell 
Theognis aranymondásait, de elfogulatlanúl kell csodálnunk.

Theognis eddig említett elegiái körülbelől ugyanazt a jelle

get viselik magukon, mint a Solonéi s a miben elődjét felül múlja, 

az a gondolatok gazdagsága s a még inkább kirívó tanítói, oktatói 

színezet. S költészetének épen ez az oktatói erős oldala tette 

müveit oly használatosakká, hogy az iskolákban elegiáinak s 

epigrammjainak gyűjteményét mint kézi könyvet használták.

Theognis költészetének azonban egy másik ágával is meg 

kell ismerkednünk, mely ión könynyelmű vagy legalább is köny • 

nyed természetéből magyarázható. íme egy példa:

Ha bort iszom, elfelejtem 
Lélekölő szegénységem,
Ivás közben ez a gonosz 
Ellenség rám mi bút se hoz.
Csak egy van, mi bút hoz nékem,
Hogy az ifjúság tünékeny,
S ennek múltán nagy hirtelen 
A vénség mellettünk terem.

A költő, ki az életet magasabb szempontból is tudta tekin

teni, a vidám, derült, kedélyes élettől se volt idegen s miután kin

cseit elvesztette, annál inkább viszsza kívánta azt. Az élet úgyis 

ügygyel-bajjal tele, hogy az embernek szinte kötelessége az élve

zetekből is leszakítani minden órának virágát; le, különösen 

addig, míg az ifjúság szép kora tart. Ennek múlékonysága köl

tőnkre is rósz hatással van s ez az egyetlen, mi a vagyon-vesztett 

költőnek legalább emlékekben némi gyönyört nyújt. De bánatot 

okoz az a tudat, hogy az ifjúság hirtelen eltűnik s aztán bekövet

kezik az öregség, a ködös, borongós napok. Mindazáltal, ha Theog- 

nist Mimnermossal öszszehasonlítjuk, tagadhatatlan az a különb
ség, hogy mig Mimnermos félve retteg az öregségtől, addig 

Theognis, bár némi fájdalmas emlékekkel, de mégis nyugodt 

elszántsággal néz annak elébe, neki megvannak czéljai öregségében 

Í3, meg akarja valósítni azokat a tapasztalatokat, melyeket addig 

gyűjtött, érvényesíteni akarja a jót, mit elméletben megtanult, 
használni, tenni kíván. Ezért mondja:
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Kypros lánya enyhítsd búmat,
Űzd el tőlem a gondokat,
Mik felemésztik szívemet,
Add viszsza örömeimet.
Epesztő bánat ne éljen,
Szívemben vidámság éljen,
S ha eltűnt már ifjú korom 

Tegyek komolyan akkoron.

Költőnk Bzerelem dolgában se maradt hátra, hiszen a politi

kai viszályok, a nyomor, gazdagság között is megmarad az emberi 

érző szív, mely megköveteli jogait. Közös emberi természet ez 8 a 

szerelem istennője szolgája által gondoskodik, hogy senki se 

maradjon ki a listából, mint költőnk dalolja:

Ifjan, szépen száll fel Erős,
Ha a kikelet föl virul,
S ezer virág mosolyg felénk 
Mezőkről s a fák ágirúl.

Majd elhagyja a szép Kypros- 
Sziget gyönyörű partjait,
S az emberek közé jőve,
Egyiránt hinti magjait.

Az említett körülményre mutat még következő töredéke is, 

melyben egy vetélytársról szól, ki azonban meszsze mögötte 

marad, meszsze különösen abban a tekintetben, hogy bár a lány 

szülői e vetélytárs pártján vannak, ámde a lány a költőért eped; 

eleinte ugyan roszúl esik, hogy valaki más udvarol kedvesének, de 

mikor meggyőződik a leány igazi vonzalmáról, akkor a pillanatra 

fölzavart szív megnyugvást talál:

Nem iszom több bort, mert a lány mellett egy ifjú van,
Egy más, a ki roszabb, mint én, gyávább, mint jó magam,—

Jeges vízzel köszöntenek fel szülői engem,
* A szép leány rám néz----- merít és sóhajt mellettem,

Aztán csókok közt átfonom karommal derekán,
ő csak hallgat és egy sóhaj lebben elajakán.---

Theognis szereti a vidámságot, a jó kedélyt, szívesen vesz 

részt a lakomán s bizony teljességgel nincs ínye ellen a bor-szür-
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csölgetés; szereti a dalt, a zenét, mik oly jótékonyan hatnak a 
kebelre:

Hevesebben dobog szívem, ha a fölhangzó fuvola 
Vágyat ébresztő dallama édesen fülembe hat,
Örömest iszom s dalolok, fuvolák zenéje mellett,
Örömest tartom kezemben olvadékony lantomat. —

És most még egyszer viszszatekintve a mondottakra, ismé

telhetjük, hogy Theognis bár az elegiát egyetlen lépéssel se vitte 

előbbre, ám tőle a hanyatlás is nagyon meszsze van. Minden 

bizonynyal megvan az az érdeme, hogy az elődei által vert úton 

ügyesen meg tudott állani. Anynyi kétségtelen igazság, hogy fel

használta az eszközöket, melyeket az addigi elegia-kÖltészet 

teremtett; értékesítette a tapasztalokat, melyeket küzdelmes élete 
adott. Úgy áll ő előttünk, mint minden szépnek lelkes barátja s 

lehetőleg művelője.
A politika egyfelől, az erkölcstan másfelől az a két végpont, 

melyeknek horizonja között mozog s ha még e kettőhez veszszük 

a kor s egyedi életből vett tárgyakat, körülbelől öszszefoglaltuk 

Theognis költészetének fő jellemvonásait. Költeménye nagy részét 

bizonyos bánatos kedély állapot lengi át, mit épen életének viszon

tagságaiból érthetni meg, sőt azt vélem, tisztelettel kell meghaj

tanunk az erős akarat, eszélyesség előtt, mely Theognisnál azt 

eszközölte, hogy minden vesztesége daczára is elég bölcsességgel 

birt felülemelkedni a köznapi kétségbeesés fölébe, eléggé megedzé 

lelkét, hogy még a szerencsétlenség közepette is mulatni vágyott, 

szeretett. S még egyszer útalva Theognisnak említett pár ferde 

gondolkozásmódjára, hadd menjünk tovább1).
Ugyancsak Theognis korában élt még két nevezetesebb 

költő: Phokylides és Buenos; de ezek nem mutatnak anynyi 

önállóságot, hogy megérdemeljék a velők való foglalkozást. Tarta

lom úgy mint kifejezés tekintetében egyiránt Theognishoz csatla

koznak, az elegia haladására pedig semmi befolyással se voltak. 

Épen azért mellőzzük őket; megismerkedünk egy nagy lantos 

költővel, ki az elegiában is mester volt. E férfiú Simonides. A 

myrtói tengeren levő szigetek egyikének Keosnok Julis nevű váro

sában született 559 körül Kr. e. Születésileg ión volt. Kora a

l) Theognisról részletesen Hartung, Die gr. Elegiker I. 12—27. 1.
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belién történelem legfontosabb szakába esik. Hazáját korán 

elhagyva vándor életet élt, hol egyik hol másik kényúr udvarában 

töltve napjait. — Harmincz éves korában az athéni kényúr 

Hipparkhos udvarában tartózkodott, ki, minthogy a művészetek

nek s különösen a költészetnek lelkes Meecenasa volt, számos 

jótéteménynyel, kegygyei halmozta el a kitűnő költőt. E kényúr 

megöletése (514) után sok ideig bolyongott szerteszét Göröghon 

különböző helyein. A mindenkitől jól ismert, nevezetes marathoni 

csata (490 Kr. e.) győzelmet hozott költőnknek is. E csata után 

u. i. nehány évvel később az athenai-iak a dicső hősök neveit meg 

akarták örökíteni. A Marathon mezején elesettekre elegiát kellett 

írni. A 8zomorújátékíró Aiskhylos és Simonides versenyre keltek 

egymással. Az elsőnek túlkomoly és méltóságteli költészete nem 

volt eléggé alkalmas, nem volt eléggé hatásos. Simonidesnek 

magasztos irálya, gyöngéd és ok vetetlenül rokonszenvet keltő köl

tészete, az utánozhatatlan báj elragadta a nagy tragikus elől a 

pálmát. S ezzel meg volt alapítva Simonides hírneve. Ez időtől 

fogva ez új napfényből akart részesülni mindenki. Keresték barát

ságát, bámulták költészetét s ha gyászdalt kellett írni különböző 

alkalmakra, Simonidest keresték föl, a ki aztán megfelelt a vára

kozásnak mindig s munkáiért szép tisz telet díjakat kapott.

Simonides a persa háborúk korában érte el hírének tetőpont

ját (500—461 Kr. e.). — Életének utolsó részét Siciliában töltötte 

Hieron syrakusai-i kényúr udvarában, hol kora legkitűnőbb költői* 

mint Pindaros, Aiskhylos, Bakkhylides, Epikharmos, Xenophanes 

stb. mind szíves fogadtatásra találtak. Költőnk itt is megkülönböz

tetett tiszteletben részesült, nagy tekintély volt az udvari körök

ben ; maga a kényúr vele a legszorosabb, legőszintébb, barátsá

gos viszonyban állott. 90 éves korában halt meg ugyanott Kr. e. 

469-dik évben.

Simonides egyike volt Göröghon legkitűnőbb lantos költőinek. 

Az a sokoldalúság és ügyesség, melyekkel a legkülönbözőbb sze

mélyiségekkel bánni tudott, melyekkel azokat mindig meg tudta 

nyerni, az a könynyüség és feltaláló erő, melyekkel ő a legváltoza

tosabb viszonyokhoz (kényuralom, népuralom, nemesek uralma) 

alkalmazkodni tudott, s a mint ezeket saját hasznára tudta for

dítni, — mondom ugyanezzel a sokoldalúsággal és ügyességgel 

átbarangolta a hellén lyra sokszerü ágait s a régiek tanúsága sze-
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rint mindenikben egyiránt mester volt1). A mi minket közelebbről 

érdekel, elegiáiban általán a megragadó közvetlenséget, természe

tességet, a hangulat gyöngédségét s kiválóan azt a jellemvonást 

magasztalták benne, hogy igazán a szívhez tudott szólani. — ő 

volt megteremtője az elegia egyik műfajának: a gyászdalszeríí ele

giának. A hagyomány Simonidest nemcsak e költészetnem feltalá- 

lójának, hanem legkitűnőbb képviselőjének is tartotta. Fájdalom, 

e nemű költeményei ma már csak töredékek, melyek nem kelthet

nek kellő, megillető méltánylatot a költő iránt. Van azonban egy 

nagyobbacska elegia, melynek főtárgya a múlandóság; e felett 

kesereg, e miatt panaszol s méltó, hogy a magyar közönség leg

alább gyönge fordításban megismerje, vagy ha már ismeri, emlé

kezetében felújítsa. Eme mimnermosi fajdalmas hanggal írott 

költemény a következő:

Semmi vagyon itt e földön örökre fenn nem áll,
Nincs igazabb a khiosi férfi *) szavainál:
«A mily gyorsan fiihervadnak virágok 8 levelek,

Oly kevés ideig élnek a gyarló emberek. *

Sokan hallották, de kevés vette ezt leikébe,
A remény csak mégis megvan vén s ifjú szivébe*.
Az ifjú lélek, míg ragyog üde szépségében,
Sok haszontalanra gondol könynyelműségében;
Nem eszmél az öregségre, nem a halálra sem,
Betegség nem aggasztja, míg él egészségesen ; —
Ifjú, gyermeteg kedélyek meg sem emlékeznek :
Mily rövid tartama van az ifjúság- s életnek.
Vésd szívedbe hát a szókat és okulj ezekből,
S a míg élsz, vedd ki részed a nemes örömekből!

Lám itt ismét a modern elegia hangjával találkozunk, mely 

a búba merült szívnek, a költemény utolsó felében, végsoraiban 

kielégítést, megnyugvást nyújt.

Simonidesnek különben sokszoros érdemeiről beszélni, arról,

*) L. Ulrici e. m. 512. lap.
2) T. i. Homeros, az utólérhetlen eposköltő, kinek születése felett 7 

város vetélkedett, mindenik magának vitatva a dicsőséget, mint a párvers 
mondja:

Hét város vitatá, hogy övé bölcsője Homérnak:
Smyrna, Khodos, Kolophon, Salamig, Khios, Argos, Athenai.

Philologüd Köílőny. v n .  3. 2 4
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hogy pl. milyen volt az epigrammában vagy a dics-énekekben, 

milyen a hymnusokban, dithyrambokban, — mindez nagyon 

meszsze esik feladatunk keretétől. Sajnálatos, hogy épen elegiáiról 

mondhatunk legkevesebbet. Mindazáltal a legáltalánosabb voná

sokkal Simonides elegiai működésére nézve tisztában volnánk. Az 

ő korában, midőn a lantos költészet már kiváló lendületnek örven

dett mindenféle irányban: az államélet maga is oly sokoldalúvá 

vált, hogy az elegia nem birta átkarolni azt, nem tudott a felett 

teljhatalmúlag uralkodni. Épen ezért úgyszólván viszszavonult s 
most már kizárólag a magán élet, a vidám társaság korlátai közé 

szorult. Az elegiának csupán egyetlen ágát tűrte még meg a nyil

vános élet, az úgynevezett gyász-elegiát.

A legkitűnőbb költők foglalkoznak moBt is elegiák írásával, 

ámde e költőknek, hogy úgy mondjam, nem volt fő feladatuk, nem 

volt tulajdonképi szakmájuk az elegiaköltészet.

így volt a dolog Simonidesünkkel is. Ő a költészet más fajai

ban mőködött valódi odaadással, az elegia írást csak mellékesnek 

tekintvén, más lantos költészeti ágakban képezte magát.
Mindazáltal, mint már említők, mester volt a gyász-elegiában 

is; mester volt kiválókép abban, hogy a lélek legmélyéről támadó 

fájdalmat, keserűséget a kedves halott felett oly természetes 

hűséggel, oly bensőséggel tudta kifejezni, hogy még a legidegenebb, 

legközönyösebb szív is átérezte a fájdalmat, bánatot.
Elégedjünk moBt meg Simonidesre nézve, egy nemzetnek 

évszázadokon uralkodott, általános, öszszhangzó ítéletével, mely 

őt a görög lyrikusok legkitűnőbbje, Findaros mellé sorozta és a 

gyász-elegia legelső korifeusaként tisztelte.

A nagy fontosságú persa háborúk (500—461 Kr. e.) végüket 

érték. A hatalom és döntő határozat a teljes jogú polgárok kezébe 

ment át. Minden erő, minden tehetség szabad fejlődésnek indult, 

a közművelődés bámulatot* gyorsasággal haladt előre.

Athenai a műveltség Mekkája lett. Államférfiak és hadvezé

rek, költők és tudósok, szobrászok és festők, építészek, bölcsészek 

s történetírók egyformán oda zarándokoltak. A persa háborúk égő 

zsarátnokai közül egy csodás város keletkezik; egymás után 

szülemlenek azok a műemlékek s műremekek, melyek mindenha, 

örök időkre utánzandó példányokúi szolgálhatnak1).

*) L. Falke e. m. 28 1.
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A népuralom lerombolta a politikai határköveket, igénybe 

vett minden erőt, pályát nyitott minden tehetségnek, — a haladás 

minden irányban óriási léptekkel ment előre. A népuralom zászló

jára tűzte az *excelsior» jelszót, — áthatott mindent, — a szellem 

szabadon lélekzett föl, a lélek egy érintésre megelevenült. Felde

rült Athenai fénykora, az a kor (Kr. e. 461—431), melyre büsz

kén tekintett a görög mindenha, s melyet legfőbb tényezőjéről 

Perikies korának nevezett a hálás nemzedék.

E dicső korban virágzott Ion, Orthomenes fia, 452—449 

között. — Kis-Ázsia nyugati partjaitól nem messze fekvő szigetről, 

Khiosból származott s fiatalon került Athenaiba. Kora legkitűnőbb 

személyeivel, egy Aiskhylossal, egy Sophoklessel állott barátságos 

lábon.
Mint ión születésű, rendkívül mozgékony lélekkel megáldva, 

a kor törekvéseiben lényeges részt vett. Csaknem egyetemes 

műveltséggel dicsekedhetett b a mi első e nemben egész Hellas- 

ban: prózaíró és költő volt egy személyben. Irt történelmi 

müvet, népszerű bölcsészetet, — ezeken kívül elegia-, dráma-, 

epigramma- stb. költő volt és mindenikben jeles. De a mily gyors 

volt fejlődése, oly rövid volt élete, — talán a szakadatlan, a 

kitartó munka felemészték erejét, gyönge testalkata nem bírta ki 

a szellem rugékonyságát, — 423-ban már letűnt az élet színpadá

ról, — csak emlékét hagyva fenn egy mindig ifjú, mindig tevékeny 

léleknek, — mint Aristophanes, a vígjátékíró mondja:

Ion, Khiosból, a ki irta nem rég 
Itt lenn a «Hajnalcsillagot* ; miért is 
A mint fölért, hajnalcsillag leve.

[Arany. Arist, fordítása. Béke 777 köv.]

Más nemű müvei nem tartozván ide, csupán elegiáiról mon

dunk el anynyit, hogy azokban a társaság, szerelem, a bor, a 

vidám kedv örömeit énekli meg. A két nagyobb töredék, mely fenn 

van, következő, — egyik:

Borivóknak nagy barátja, Dionysos király !
Ki mindig vidámság s öröm eszközlője valál!
Fejedelmi lakomákon, hellén gyűléseken,
Mióta szőlőfürtöt ád a föld a hegyeken ;
Egy csoport víg gyermek termett elő spajzánkodik,
S riadó zaj közt egyiken a másik átbukik, —

24*
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A mint egyszer a lármának vége s már csend leve, 
Fölbugyog a nektár, a föld e menynyei leve.
Vidám, jó kedvet varázsol a bor az isteni,
S a jóllét boldog érzetét fel bírja költeni;
Ő szülője az örömnek, a táncz- s vidámságnak.
— Mind e jókat ő, a király, adta a világnak,
Azért légy üdvöz általam Dionysos atyám,
Ki szereted a koszorút, örülsz a lakomán !
Add te kellem kedvelője, hogy mindig jót tegyek 
Öröm s pajzánság közt élve, mindig vidám legyek.

E költemény eléggé bizonyítja, hogy valódi született költővel 

van dolgunk. — Ion e müvében a bor istenének Dionysosnak 

áldásait festi. Dionysos által lett a vidámság az emberi társadalom 

közkincsévé, ő szelídítette meg a durva szokásokat, erkölcsöket, ő 

hozta öszsze az embereket társaságba, öszszejövetelekre, övé az 

érdem egy része a költészet, a művészet alapkövének letevésé

ben. — Nagyszerű e költeményben a lelkesültség vidám, elragadó 

lengülete. A költemény dithyrambikus ujjongása folyton * emelke

dőben van, meglepőleg emelkedik a szeszélyes hang s a költemény 

végén tetőpontra ér, de úgy, hogy az olvasó teljes kielégítést talál 
a végben.

Hasonló szellem, a bor és szerelemtől ittasult kedély világa 

árad el a második költeményen:

Légy üdvöz dicső királyunk, megmentőnk és atyánk ! 
Korsóinkba ím szolgáink legott bort töltsenek,
Ezüstös kancsóinkba is vegyítsenek abból,
Khryso6, x) kezeid legelébb a földre öntsenek.
Legelőbb Zevsnek áldozzunk. Qeraklesnek aztán,
Majd Perseus sarjainak, Prokies-2) s Alkmenének,8)
Igyunk, tréfáljunk, tánczramind a kinek kedve van, 
Mulatozzunk, — egész éjjel hangozzék az ének.

Mintha csak Anakreon valamelyik bordalát hallanók. «Igyunk, 

mulassunk» ez a költemény alaphangja. Ion a sympotikai, 

a lakomák élénkítésére szolgáló elegia mestere volt. Érdemei

*) Egy szolga neve, ki a lakománál a bort tölti. 
*) Prokies, Heraklesnek ivadéka.

3) Alkmene, Herakles anyja.
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daczára aligha nem hibaként róhatjuk fel a különben genialis köl

tőnek, hogy az elegia határait úgyszólván eltörölte, az ő elegiája 

már-már a dithyramb-költészetbe csapott át.

Az anyagválasztásban s feldolgozásban Ionnal körülbelől egy 

körben mozgott Dionysios 400 körül Kr. e. — «Ércz» melléknevét 

az érczpénznek Athenaiba vitele következtében kapta. Gyengébb 

költő volt, mint a milyen államférfi. Költészetében a politika hát

térbe szorúl 8 ép úgy mint Ionnak, bor, szerelem, dal, vidámság 

az ő állandó tárgyai. A mit megróttak benne, az a merész hason

lat, a keresettség a képekben, metaphorákban. Ilyenek, hogy pl. 

asztaltársait Dionysos evezőlegényeinek, Dionysost magát a poha

rak evezőjének stb. mondja. Képzelme túlcsapongó, mintegy haj- 

hászsza az új meg új hasonlatokat, képeket, nála már a költészet 
nem teremtve, hanem csinálva van.

Költeményei különben úgy látszik egy Theodoros nevű 

barátjához intézvék, ki maga is foglalkozott költészettel, —

Theodoros, fogadd ím ez éneket,
Melyet kóstolóul nyújtok én neked ; —
Bár lenne számodra abban élvezet,
Kit szint’ a Kharisok hatalma vezet,
Foglald költeménybe majd feleleted, 
így a lakomának díszét emeled. *

Meg kell jegyeznünk, hogy e költészeti irány igen fontos 

reánk nézve, mert abban leljük fel az elegiának későbbi, a szó tel

jes értelmében: készítés-módját, azt a műgondot, mely a költészet

nek jó formán csak külalakjával foglalkozott1). Ez az irány 

azonban míg egy részt haladás, más részt, a mi a költészet tulaj

donképi feladatát illeti, óriási viszszaesést, hanyatlást mutat.

Még csupán egyetlen költővel van dolgunk s ez: Krates, a 

különcz, ki Kr. e. 350. vagy 330 körül élt; vele is csak azért, 

mert az ő költészete az elegiának egy új irányával, mondhatnám, 

elkorcsocsult alakjával ismertet meg.

Az, a ki minden szellemi s testi fényűzést megvetett, ki előtt 

a szükséges is fényüzési czikk, míg a nélkülözhetetlen az igazán 

szükséges, — az, a ki ilyen az életben, nem lehet más költészeté

ben sem. Ugyanaz a különcz modor rí ki költészetéből is. Ő már 

így énekel:

l) L. Osann e. müvet, hol D. legterjedelmesebben van tárgyalva.
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Olympi Zevs s Mnemosyne dicső gyermekei:
Mazsák, hallgassátok meg könyörgésemet!
Adjatok csak táplálékot a gyomornak bőven,
Hogy szolgaság nélkül töltsem az életet.

íme a parodikus hang, mely legfőbbnek állítja a gyomor 

kielégítését, de a nagyhangú pathos kitünteti a valóság nevetséges 

voltát s épen ez által lesz paródiává. — De a hellén szellem nem 

tűr elnyomatást, megboszulja magát. A költő maga belátja, hogy 

a lélek kielégítése, az: ő neki is szüksége, belátja, hogy a méltá

nyos eljárás, a jogosság az emberek iránt s a saját magunk csele

kedeteinkben is az, a mi igazi birtok, a mi erény; épen azért még 

ugyanazon költeményében így szól;

Nem vágyódom óriási mérvű kincshalomra,
Nem vágyom hangyaként gyűjtött szerzeményre,
Ám jogosság iránt legyen mindenha érzékem,
Ez vezet birtokra s értékes erényre:
Nem hiú fény—de erénynyel áldozok Hermesnek,
S a Múzsáknak, ha majd azok, az enyimek lesznek.

S ezzel bevégeztük ismertetésünket. Igyekeztünk kimutatni 

az elegia fokozatos fejlődését, azokat a phasisokat, melyeket az 

érzelem tág'körében érintett.

Látnivaló, hogy az elegiának különböző fajait osztályokba 

sorozni teljesen fölösleges, sőt bizonyos tekintetben képtelenség 

is, mert a különböző fajok néha itt, néha ott, de sokszor átcsapnak 

egymás körébe. Az irányokat azonban, melyeket követett, szemmel 

tartani szükséges, mert eként az egész tárgy fölött könynyebb 

áttekintetet nyerünk*).

Az elegiának irodalmilag legelső alakja: a harczias-politikai, 

melyben a költő harczra serkent, illetőleg az állam különböző 

körülményeivel ismertet meg férfias, erőteljes hangon. Második a 

társadalmi, mely, mint neve mutatja, a társadalmi viszonyok köré

ben mozog és pedig e czím alatt annak épen vidám oldalát karolta 

fel kedélyes hangon. Azután az oktató, mely az életre szükséges 

alapelveket, a boldogulásnak tényezőit tárgyalja komoly, meggyőző 

hangon. — Majd meg a yyászszerií; mely a fájdalomnak, keserv

nek volt kifejezője, néha gyászos, néha panaszos hangon. Végre

') L. Weber Die eleg. Dichter d. Hell. 409—441 lapokon.
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volt még egy faj, egy korcsalak: a humoros-parodikm, melynek 

tárgya az életnek komikus oldala, a komolynak nevetségessé 
tétele.

Mindezen változataiban feladatához mindig hü maradt, 

imindig a fölindult— veszedelem vagy öröm— szerelem vagy gyász 

által illetett s a nagy tenger háborgó hullámaiként legellenkezőbb 

érzelemek által hányt-vetett kedély az, mely élményeit a disti- 

khonba, ezen, a hullámzó lelki állapotnak oly szépen megfelelő 

művészi formába öntötte» 1). Természetes aztán, hogy e mellett a 

kor általános irányzatai megfelelőleg idomították az elegiát, de 

más felől az az éles ellentét, mely a fennebb említettekből kitűnik, 
valósággal sohasem létezett, a különböző fajok átjátszanak egy

másba s dönthetetlen határvonalat vonni közöttük lehetetlen.

Az elegiát, mint említve is volt, rendszerint lakomáknál, de 

ezen kívül a polgároknak nagyobb öszszejöveteleinél is adták elő 

és pedig oly élénk szavalással, mit mi ma napság színpadias de- 

klamácziónak nevezhetnénk, — majd zenekíséret nélkül, majd 

meg fnvolakísérettel kapcsolva öszsze. Az előadást azonban nem 

úgy kell képzelnünk, mint akár csak a mai melodrámáknál szokás, 

hanem csak úgy, hogy a zene a szavalatot megelőzte s ha hosz- 

szabb volt az előadandó költemény, annak egyes szüneteit is zene

kísérettel töltötték ki s eshetőleg a mű végén ismét zenét alkal

maztak befejezésül.

Az elegiát letárgyaltuk az alexandrinusok koráig. — A görög 

szabadság letüntével elveszett a talaj, melyen anynyi szép, nemes 

és nagyszerű szülemlett. Eltűnt a szellemnek teremtő ereje, el az 

eredetiség. Tagadhatatlanúl e korban is írtak és pedig felette sokat 
írtak, de bár ne írtak volna olyan sokat!

Más volt a művészi élet, más az irodalmi tevékenység e 

korban, mindaddig, mig Göröghon felett a szabadság zászlója len

gett. Az irodalom, különböző ágaiban, nem a néphez, nem az egész 

nemzethez szólott, hanem a kiválasztott, tudományos közönséghez.

A költészet a népélettől elszakadva a tudósok szobáiba került, 

mert e müvek nem előadásra vannak már szánva, hanem csupán 

olvasásra; látszik rajtuk a nagy szorgalmú, kitartó tanulmány s 

épen e tulajdonoknál fogva sohse lehettek közkincscsé.

') L. Aigner : Az elegiáról 26. köv. 1.
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Az elegia mindinkább kezdé elveszteni egyedi jellemét s a 

hanyatlást már az utoljára említett pár költőnél észleltük, érintet

tük. Az elegia valódi kora a persa háborúkkal lejárt, a mi azután 

következett, az csak gyönge másolat, gyarló utánzás teremtő erő, 

ízlés és igazi tartalmasság nélkül. £  korban az elegia nem lelke- 

sültségből, nem a való életből merítette életszövedékeit; az alak 

tisztasága és csínja, szóval a külsőség az, mi, csaknem minden 

egyebet kirekesztőleg, figyelemben részesült. Tudósok, nem költők 

írnak most elegiát, költött mindenki, lett legyen bárminő állású, 

tudós vagy művész, ifjú vagy családapa, képzett vagy műveletlen, 

költött mindenki kötelességszerüleg. S minden művön, mely e 

korból való, meglátszik a tudományosság, már akár valódi akár 

ál is az, ezt szintén lehelték a költeményekre. Akárminő tárgyra 

rányomták ezt a tudomány-fitogtató bélyeget. — Mindent öszsze- 

véve: az elegia ez időben az álvirágzás korát élte.
Dr. Boros G ábor.

PETRARCÁBÓL.

Hogy irigyellek, kapzsi föld, ma téged,
Mely öleled, kit látnom nem szabad már!

Melynél a harcz közt békét lelt a lélek,
A szende képet ott fogod magadnál!

Hogy irigyellek, Ég, mely béfogadtad,
S lelkét mohóan tenszívedre zárod!

Mig édes tagjai itt lenn maradtak,
Az ritka szívnek tárt honodba szállott!

Hogy irigyellek, szellemek az égben,
Kik ott lehettek mostan is a’ mellett,

A kit keresve annyi vágytul égtem !
Halál, halál! téged is irigyellek !

Mikor te gyönge életét kioltád,
Ki lett az oltva itt is, enszívemben,

Gyönyörrel nézed azt a bűvös orczát,
8 hogy nézzem én is, nem szólítasz engem !

B a d ó  A.
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V. A hazafi lyra. Jeremiádok.
Említettük, hogy a vallásos énekek dallamaiba a hazafi- 

érzelmek hangja is belevegyül, hogy még szent Dávid cytheráján 

is meg-megrezdül a haza fiság húrja.

A hazafiság egyik legjellemzőbb vonása a magyar lyrának. 

Népköltési gyűjteményeink arról tanúskodnak, hogy a magyar 

népre a nevezetesebb politikai események mindig élénken hatottak ; 

a nép nem alkotott ugyan hős költeményt vagy más epikai müvet 

történeteiből, de dallal kisérte ezredéves itt-létének fontosabb 
korszakait; s egy ilyen rövid dal gyakran többet fejez ki hosszúra 

nyúló elbeszéléseknél, belőle a kor közérzületét jobban megértjük, 

mint kötetnyi krónikákból. Népköltészetünk — fájdalom — a 

politikai események ilyen hatását nem őrizte meg korábbról a 

XVII. század utójánál, a kurucz háborúk idejénél. Ettől fogva 

azonban Magyarország története le van rakva népdalainkban; a 

Thököly-Rákóczy forradalomtól a legújabb szabadságharczig alig 

van kor, alig van fontosabb háború, melynek a népköltészetben 

emléke ne maradt volna. Századok története, régi idők lelke tük

röződik vissza azokban a dalokban, melyek a «Ne higyj magyar a 

németnek* kurucznótától a «Rég veri már a magyart a teremtő»-ig 

szakadatlan sort képeznek. ]) De tudjuk, hogy a magyar nóta már 

300 év óta szomorú s így a XVII. századot megelőző időkben is 

hű kísérője kellett, hogy legyen a nemzeti életnek. A hazafiság 

érzelmeinek e korban még erősebben kelle hangozniok s hogy e 

hangokat a népköltészet máig nem őrzé meg, okát nagyon hamar 

beláthatjuk. Nemzetünk azóta annyiszor forgott veszélyben, annyi

szor vitt élethalál-harczot, hogy az újabb érzelmek hatása alatt 

a hazafiság régi hangjai elnémultak.
De a mi nem maradt meg népünkben, azt fentarták a XVI. 

század nyomtatott és írott müvei. Számtalan költőben buzog a 
honszerelem, számtalan költeményben hangzanak a hazafi-érzel- 

mek. Ez érzelmek a magyar lyrában nem különös tünemény. 

A százados csapások, bel- és külháborúk, annyi válság, annyi

*) A magyar lyra hazafias jelleméről lásd bővebben Arany Lászlónál: 

A magyar politikai költészetről. Budapesti Szemle. IV. köt. 88. 1. 1874.
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enyészettel fenyegető veszedelem a magyarban kiválóan kifejleszték 

a hazafivá érzelmeket; mélyebb bonszerelemre és rendíthetetlen 

ragaszkodásra taníták a magyart s így természetes, hogy költészete 

is ez uralkodó érzések hangjait fejezi ki. S volt-e század, mely vál

ságosabb lett volna reánk, mint a XVI-ik, volt-e idő, mely több 

hazafiságot követelt volna a magyartól, mint a mohácsi vészre 

következő korszak?
A nagy csapás után két részre szakad az ország, elébb politi

kailag, majd vallásilag is; két táborba gyűlnek a magyarok, a 

törökbe és a németbe; itt a katholikusok jutnak túlsúlyra, ott a 

protestánsok. De párt és felekezet senkiben sem öli meg a hazafit; 

a katholikusok és Ferdinánd hívei csak úgy vallják magukat 

magyaroknak és nemzeti pártnak, mint a reformátusok és János 

király emberei. Szivök mélyén egyformán gyűlölik akár a törököt, 

akár a németet s a hazafi csak úgy szeretne szabadulni az egyiktől, 

mint a másiktól. Egyeseket ugyan önző érdekek is vezetnek tetteik

ben — válságos időben mindig több a romlott ember, — de a 

legnagyobb részt vallási és hazafiui érdekek gyűjtik a két tábor 

valamelyikébe. Nagy elkeseredéssel folyik a küzdelem. A régi és új 

vallás harczol egymással; nemzeti és idegen király ontják a magyar 

vért a korona birtokáért; azon kívül Magyarország, mint a keresz

ténység bástyája, birkózik a hatalma tetőpontján álló ozmán biro

dalommal, a keresztény vallás és nyugati civilisatio halálos ellenével. 

Fegyver csördül mindenfelől és fegyver-okozta pusztulást, romlást 

lát a szem, merre csak széttekint.

Ha más időnek nem, úgy e kornak kelle lángoló honszeretetre 

gyújtania a jobb magyarokat; ha más időben nem, úgy e században 

kelle a költészetnek hazafi-érzelmekkel eltelnie. S valóban a kor 

egész lyráján átvonúl a hazafiság hangja. De mint a középkor, a 

reformatió első századában is a költészet minden neme a vallás

nak hódol; család, társadalom és haza a magyar költészet ez elő- 

korában összeolvad a vallással.

A középkor lyrájában a hazafiság eszméje egybe van forrva 

a katholicÍ8mussal és a királysággal. A boldogságos szüzet a magyar 

nemcsak mint isten anyját imádja, hanem hazája patronáját is 

tiszteli benne. «Képe leng a magyar zászlókon — úgymond 

Gyulai — *) s a hazafi, mint a Peer-codex egyik költeménye bizo-

*) Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Második kiadás. 249. 1.
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nyitja, úgy sóhajt föl hozzá, mint a ki a halottak föltámasztója, 

az ellenség megnyomoritója, a királyok jó tanácsadója, magyarok 

megoltalmazója. Szent István és László nemzeti védszentek, a 

keresztény és nemzeti dicsőség hősei. Szent István jobb keze, mely 

a kereszténységet és a monarchiát megalapítá hazánkban, vallásos 

és nemzeti ereklye, melyet szent ének magasztal. Szent Lászlót a 

Peer-codex éneke, mint szentet és hőst dicsőíti, a szent-háromság 

szolgáját, szűz Mária választott vitézét, mint deli termetű és 

oroszlánszívű lovagot, kegyes királyt, ki két országban tündöklik, 

Magyar- és mennyországban. E két országért lelkesül a magyar 

hazafi, isten választott népének hiszi nemzetét s a magyar korona, 

mint az isteni pártfogás, királyi jog és nemzeti szabadság jelképe, 

földi és mennyei hazájának összekötő kapcsa.»

A XVI. század vallásújítása szakadást idéz elő mind a hit, 

mind a hazafiság egységében. A hazafiság együtt jelentkezik ugyan 

a vallásos érzésekkel, de a politikai és társadalmi viszonyok változ- 

tával, az új vallással a hazafiság eszméje is egészen máskép nyilat

kozik. A protestantismus inkább az ótestamentomhoz fordulván, azt 

rövid időn igen elterjeszti; ennek szelleme és költészete uralkodik 

az uj vallás szellemén és költészetén, mely istenéül is a zsidók 

erős, bosszúálló istenét választja. Az általános pusztulás és romlás 
önkénytelenül is megférközteti e felfogást a szivekben. E hit azon

ban túlcsap a reformatio hívein és meghódítja a katholikusok 

lelkét is. Mindenik felekezet«siratja az ország romlását — mondja 

Gyulai, ezt isten büntetésének tartja, de a főbűn értelmezésében 

lényegesen különböznek egymástól. A katholikus szerint a régi 

hittől elszakadás vonta magára isten haragját, a protestáns szerint 

a régi tévelygés uralma. Csak a hitbeli és erkölcsi javulás adhatja 

vissza a magyar földi hatalmát és mennyei boldogságát. A XVI. 

századbeli katholikus és protestáns énekekben ez eszméket 
találjuk.*

De itt egy kis tévedést kell helyreigazítanunk, a mibe Gyulai 

is beleesett. A hazafiság ezen eszméje tisztán protestáns eredetű 

és a mint láttuk a magyar reformatio szelleméből önkényt foly; 

nem is nyilvánul e században másutt, mint a megújított vallás 

énekeiben. Később a katholikusok is meghódoltak ez eszmének; a 

reformatio elterjedte után az ő szivökben is élt az istennek ilynemű 

felfogása, de érzelmeiket a XVI. században még nem fejezik ki.

Hiába keressük a katholikus énekeskönyvekben, a Batthyány-
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codexben és sárospataki hymnáriumokban a hazafiság érzéseit, s 

keresse bárki, nyomukra nem fog találni. Gyulai maga sem hivat

kozik XVI. századbeli költeményre, hanem a XVII. századi Zrínyit, 

mint a katholikus felfogás legkiválóbb és legpregnánsabb képvise

lőjét hozza fel bizonyságúl. Mi -azt hisszük, hogy a katholikus fel

fogás csak az antireformatio nagy embereinek, egy Forgáchnak, egy 

Pázmánynak agyában ért meg és vált tiszta eszmévé; hogy határo

zottan csak ezek hirdették először szónoklataikban, hogy ezek hasz

nálták először fegyverül a nagy katholikus mozgalomban, a mint 

tették azt a reformátorok hitelveik terjesztésére az előző században. 

A katholikus reactió férfiai kicsavarták a fegyvert a protestánsok 

kezéből s mig az előbbi korszakban némán hallgatták a rajok 

omló vádakat, a XVII. században szellemileg s majd számmal is 

felülkerekedve, szint' oly erővel és sulylyal vetik vissza a vádakat 

a protestánsokra, kik e korban elébb az irodalom s később a poli

tika terén mind több s több veszteséget szenvednek; s a mint a 

reformatio vihara a katholikus múzsát hallgatásra bírta, úgy némul 

el az antireformatio szélvészében a protestáns múzsa s legföljebb 

régibb termékeit újítja föl.

Hogy a katholikusoknál a hazafiság eszméje valóban így 

fejlődött, bizonyságomul szolgál egy XVII. századbeli katholikus 

vallásos mű x) előszava, a mely híven megismerteti a katholikusok 

akkori felfogását, sőt a korábbi idők jellemzéséhez is nem egy éles 

vonást szolgáltat.

«A mi magyar nemzetünknek — úgymond a névtelen szerző

— igaz keresztény hitnek világosságára való megtérése után, isten 

anyjához, boldogságos szűz Máriához oly nagy tisztelet gyökerezett 

szivekben, hogy minden áldásokat, külső hadakozásokat, országnak 

csendességét, földnek bőségét ezen hatalmas királyné kegyelmes- 

ségének tulajdonítottak és valamint a közönséges anyaszentegyház 

egész világon a tévelygéseknek és eretnekségeknek kiirtásában a 

dicsőséges triumphust egyedül a szent szűznek engedé, úgy méltán 

Magyarország neki hálálja, hogy oly boldog és üdvösséges változás

sal scythiaí pogányságnak kegyetlenségéből kiöltözvén, keresztény

ségnek szelídségében öltözött stb. A külső és belső isteni tiszteletnek

*) Regulái avagy Rendtartási a Nagy-Szombath városában lévő 
Nagy - Boldogasszony Congregatiájának stb. Nagy - Szombatban. Anno 
MDCCLXXIV.
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tündöklő fényeskedésével azt nyerte országunk, hogy apostoli első

királytól, szent Istvántul-- szűz Máriának gondviselésére bízatott

és testamentom szerént hagyattatott, honnand Regnurn Marianum, 

azaz örökös szűz Mária országának neveztetett.

Azonban időnek folytában, midőn sok különbféle vétkeknek, 

kiváltképen becsúszott eretnekségnek gonoszsága által őstől maradt 

ájtatosságnak buzgósága,. . . Nagyasszonyunk tisztelete követke- 

zendőknek szivekben meghűlt és (oh könyhullatásra méltó dolog!) 

teljesen elalott volna, oly nagy és keserves nyomorúságokra akada, 
(t. i. Magyarország) úgymint ellenségnek rablásra, jószágok pusz

títására, városok és faluk tűz által való megemésztésére, hogy 

ezekről könyhullatások nélkül emlékezetet sem tehetünk. Oly 

nagy gonoszság volt isten anyját elhagyni. Ezt Forgách Ferencz 

esztergomi Cardinal sokszor prédikálotta és hirdette, országunk 

romlásának és pusztulásának török-tatár által, nem más oka, hanem 

hogy őstől maradt régi boldogságos szűznek tiszteletitül elhaj
lottak.*

S a tévelygők bűnei miatt — folytatja az előszó — a pogá- 

nyoktól bizonynyal megsemisíttettünk volna, «ha az isten anyjá

nak tisztességéért reánk nem fordítja irgalmas szemeit és segétő 

kezeit.»

íme így nyilvánul a katholikus felfogás a XVII. században; 

ezt hirdetik Forgách és Pázmány prédikáczióikban és vitairataikban, 

ezt hangoztatja nagy epo9ában Zrínyi; ezt zengi a lyra a katholi-

* kus ének-gyüjteményekben. A XVI. század költészetében ellenben 

aprotestans hazafiság eszméi uralkodnak. Farkas András, Szkhárosi 

Horvát András, a számos jeremiad szerzői mind a megújított vallás 
hívei, kik énekeikben a mily protestánsok, épen oly hazafiak.

E költők a magyar népet isten választott népének hiszik, 

melyet az isten Szittiából úpy vezetett Magyarhonba, mint a hogy 

a zsidókat Egyptomból kiszabaditá és adá nekiek az ígéret földét.

•Istennek hatalma

— mondja a Csoma-codex egy névtelenje —1)

Magyarország, hogy esék mi kezünkben,
Pogányok valánk az régi üdőben.

‘ De az isten hoza ily szererencsére.* (t. i. a kereszténységre)
«Magyar nemzet!

') Thaly Kálmán: Vitézi Énekek és elegyes dalok. I. köt.
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— szól korához Szkhárosi Horvát*)

nagy sok jót tón teveled az isten,
El-kihoza Szittiábói az jó kevér földre. —
Pogányságból az kerésztény hitre*.
•Igen megharagvék, erőssen őket veri,
Pogány királyokkal, idegen népekkel 
Országokat dulatá, raboltatá,
Ellenek támasztá nagy hatalmasságval 
Babyloniából Nabuchodonozor királyt.* *).

Farkas, Szkhárosi és többen folytatják az összehasonlítást a 

két választott nép közt. A kegyelmes isten nemcsak a pogányságból 

menti ki mind a kettőt, de további útjokban is folyvást pártul fogja 

őket; igaz birákkal, istenfélő prophetákkal látja meg a zsidókat, 

hősöket és bölcs királyokat küld a magyarok közibe. «De nem 

lőnek az istenhez engedelmességben,» Isten azért megharagudott 

a bálványimádó zsidókra, hogy parancsolatját hátraveték.

De az istennek haragja reánk is fölgerjede,

•Mert elfeledkezénk <5 nagy jóvoltáról,
Kegyelmességéről, sok jótéteményiről..
Haragra indítók hitetlenségönkkel
Yakságinkkal és nagy hamisságinkkal--
Paráznaságokkal, rettenetes bünökvel.**)

Ezért «Bosszúálló ostora rejánk szállá
Köztünk meghasonlánk, irigység, gyülölség
Miköztünk támada.......
Végezetre osztán mirejánk kihozá 
Basáival az hitetlen török császárt.
Minket meg is vere és mi országonkat 
Mind elégetteté, dulatá, raboltatá.* 4).

De az isten a zsidónépnek még megkegyelmeze, megmenté 

a babyloniai fogságból, visszavivé őket szent földjükre. Sőt annyira 

terjedt irgalma, hogy

•Mikoron az idő immár betölt vala,&).
Atyaisten elbocsátá szent fiát.......

x) Szkhárosi Horvát András: Az átokról (De raaledictionibüs.) Lásd 
Hofgref és Bornemisza gyűjteményében; újabban Toldynál: A magy. költ. 
kézikönyve. I. köt. 49. 1.; Régi Magy. költők Tára II. köt. 207. 1.

*) 8) 4) 6) Farkas András: Az zsidó és magyar nemzetről. Hofgref és
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De a zsidó papok jobb része nem vövé,
Sem ah papok sem ah szerzetes zsidók.
Uronkat megölék és 6 tanétványit 
Kergetnie kezdik, határokból kiözék*.

Ezért «Nagy haragját az úristen rajtok megjelenté,
Városokat megtöreté és semmié tévé,
Nagy szükségben gyermekeket megél tété,
Ő magokat búdosóban mindörökké ejté».l)

A költő ekkor a magyar néphez fordúl s óva inti, okúljon a 
zsidók példáján. Nagy bűneinkért az isten nagy csapásokat mért > 

reánk, de még nem vesztünk el, csak térjünk hozzája. Sok rendbéli 

prédikátort küldött ezért közinkbe, kövessük őket, hagyjuk a régi 

tévelygést, gyülölséget, irigységet, fösvénységet és a nagy pártos

kodást ; s ne bizzunk senki másban, mint Krisztus érdemében.

Ezek a XVI. századbeli magyar hazafiság dogmái; Farkas 

András és Szkhárosi Horvát a dogmaticusok, de eszméiket átveszi 

a század majd minden énekese, érzelmeik visszahangzanak a 

legtöbb költeményben, kivált a jeremiadokban.

A jeremiadok ujabb keltű elnevezés Jeremiás prophetáról; 

a régiek lamentatióknak, siralmaknak nevezték; nem a XVI. 

század és nem a protestantismus szülöttei. A lamentatiók a római 

egyháznak is fontos szertartásos énekeit kepezték már régebb 

időtől fogva; megtalálhatók a mi katholikus karkönyveinkben is. 

De a rituális lamentatiók és a XVI. századi protestáns siralmak 

között nagy az eltérés. Az előbbiek a bibliai szövegnek hű másai, 

prózában fordítva, eredeti zsidó-jellegök megtartva; a bennök levő 

eseményeket az egyház a hazai viszonyokhoz nem alkalmazza, a 

bennök nyilatkozó érzelmeket csupán vallási buzgóságból énekli s 

nem egyszersmind a hazafiságtól indíttatva. A protestáns költőt a 

vallásosság mellett főkép hazafi-érzések ösztönzik Jeremiás siralmai 

átköltésében; nem is ragaszkodik annyira az eredetihez; inkább 

csak eszméket, képeket, hasonlatokat vesz át belőle, de ilyeneket 

kölcsönöz a zsoltárokból is; a siralmakat nem is egészen, hanem 

csak részben, az 5-ik fejezetet dolgozza át. Ez a néhány versszak

— igaz — a biblia legszebb helyei közé tartozik, s a töröktől-

Bornemisza énekgytijteményében; újabban Toldy: A magy. költ. kézi
könyve. I-8Ő kiad. I. köt., Régi Magy. Költők tára. II. köt. 13. 1.

l) Szkhárosi Horvát: Az átokról.
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némettől sújtott,bűnbánó magyarnak ajakára misem illett inkább* 

mint a propheta keservének, panaszának majdnem a kétségbe

esésig fokozódott hangja, párosulva az istenbe vetett rendithetetlen 

hittel és bizalommal.
Panasz és fájdalom a magyar hazafias lyra állandó hangjai; 

a magyar még a múlt dicsőségén sem lelkesülhet zavartalanúl; 

az öröm poharába belévegyfil a bánat öröme. Vörösmarty, midőn 

a honfoglalás dicső tényére emlékszik, akkor sem tudja elnyomni 

a méla bút; hőskölteményét nem az örvendő lelkesedés, hanem az 

*elegikus bánat hangjaival kezdi.

Mennyivel inkább elfogta a bánat a XVI. századbeli költő 

szivét, midőn fájdalommal látja nemzete viszálkodását, hazája 

romlását. A közpusztuláson nem segitliet ugyan, de a végenyészet 

gondolatával nem bír megbarátkozni. Azt véli, hogy az isten a 

mint bűnei miatt sújtja a nemzetet, úgy az erkölcs javultával le is 

veheti róla ostorát. Oly erős hitű kor fia teljesen soha sem esik 

kétségbe, hazája végromlásában soha sem nyugoszik meg. Kölcsey 

stoicus lemondásának, megdöbbentő resignatiójának hangja idegen 

e században. A hivő lélek a sír széléről is ezt kiáltja: «Recordare, 

domine quid acciderit nobis /» A nagy propheta siralmában ott talál

juk a keserv mellett a reményt, a bünhödés mellett az isteni irgal

mat ; imé az ok, miért a protestáns költők oly annyira kedvelték 

a jeremiadokat, miért hogy a zsidó költő minden érzelme, minden 

gondolata s majd minden szebb kifejezése átment vérökbe.

A jeremiádok szerzőit jobbára nam ismerjük; pedig e költe

mények száma nem csekély. Maga a protestáns énekeskönyv majd 

i20 ilyet foglal magában, a Csoma-codex több hasonló tartalmú 

éneket őrzött meg; az unitáriusok egyházi lyrája is nem egy szép

pel dicsekedhetik; sőt még a szombatos költemények között is ott 

találjuk a kor egyik legkedveltebb jeremiádját: «Emlékezzél, mi 

történék, Uram, mi rajtunk».

A siralmas énekek igen szűk körben mozognak; csak a 

fájdalom, panasz és végül a reménység szólal meg bennök.

A csapások alatt meggörnyedt nemzet, a küzdelemhen és 

szenvedésben kifáradt ország elkeseredve fordúl istenéhez:

• Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk 1*).
Tekints reánk immár, nagy úristen, a mennyégből!..

*) Az itt idézett sorok több, legnagyobb részt ismeretlen szerző
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Hallgasd meg mostan mi könyörgésünket* . . .
és tVedd el rólunk haragodat

És a te kemény ostorodat.»

S ekkor a csordultig telt szívből kicsap a panasz, a kifakadás 

árja. A költő a büntetések hosszú sorát alig győzi elszámlálni. 

Jeremiás és Dávid szavaival siratja a hazát.

• Örökségünk, édes hazánk másra fordula,
Mi házuuk és jószágunk idegenre szállá . ..
Árvaságra nagy ínségre miként maradánk,
Mert nincs nékünk földön hazánk, sem pedig atyánk,
Igyefogyott özvegységre marada anyánk*.

A nyomorúság minden neme eláraszta bennünket.

• Arra jutánk, hogy még vizet is pénzen vészünk,
És mi erdőnk fájában nagy áron vészünk.
Mind betöltötted a mi fejünkön esküvésidet,
Nagy átkaidat s ellenünk való sok fenyegetésidet*. 4

Valóban ama borzasztó átkok, melyeket Mózes népe fejére 

jósol s a melyeket Szkhárosi Horvát oly erőteljes nyelven s még 

borzalmasabb részletezéssel ád elő, mind reá szállottak a magyar 

nemzetre. A jámbor énekszerző nem megszokásból, hanem igaz 

érzésből ismétlé ezeket, mert íme

• Messze földről az úristen hoza reánk népet.x)
Kinek nyelvét meg nem értők, nagy kegyetlen népet*,

Szegedi Kis István *) pedig történeti tényeket beszél, midőn 

az idegen népről írja:

•Jámbor vén népeket ők tisztelni nem tudják,
Az csecsemőket is egy szálnyira sem szánják. . . .
Az gyermekszülőkön semmit nem könyörülnek,

Sok gyermekágybeli asszonyi állatot 
Az lóhátra felvonnak.

énekeiből vannak kiszemelve. Az énekek bármely régibb protestáns és 
unitárius gyűjteményben megtalálhatók.

*) Szkhárosi Horvát: Az átokról.
f) Szegedi Kis István: Az magyaroknak siralma* éneke a tatár 

rablásról. Bornemisza P. gyűjteményében; újabban Toldynál: A magy. 
holt. kézikönyve. I. kiad. I. köt.

Philologüd Közlöny. VII. 3. 25
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Gyenge szép szüzeket rontanak és vesztenek,
Nagy sok ezer szüzet ők megszeplősitenek,
Ki miatt szegények nagy szégyenletekben 

Nagy hirtelen meghalnak.

Buhájokat róluk éktelenül levonják,
Az szegény rabokat mezítelenül hagyják 
Mint egy sereg csordát az tatár ostorral 

Előttök hajdogálják.

Nagy sirván anyjoknak az gyermekek kiáltn&k 
•Adnál vizet innom, édes anyámé azt mondják,
O édes anyjoknak csak nem hasad szívek 

Hogy csak azt sem adhatják*.

Bibliai képek és kifejezések, de egyszersmind való események, 

melyeknél az énekes szemtanú volt, többeket pedig maga is végig 

szenvedett. A biblia szavaival csak azért él, mert hazafisága egybe- 

forrad a vallással s mert gyenge ereje önkénytelen hódol az 

ótestamentomi propheták fenséges költészetének. De azért igazán 

szivböl fakadnak e panaszok :

«Elve véd mi tőlünk országunkat, királyunkat1)
Földhöz veréd a mi koronánkat.*

S a vér csakugyan arczába szökött a magyarnak, midőn Petki 

Jánossal2) éneklé:

•Példák vagyunk, csak szidalmak 
Már sok nemzetek közt 

Földhöz veréd mi zászlónkat 
Az ellenség előtt. . . .  

így vevéd el bátorságunk
Fényes fegyver között*.

A szégyen pirja lepi el a hős Balassa arczát, midőn elkesere

déssel hangoztatja:

*) A protestáns énekeskönyvből.
2) Petki Jánosnak, egy különben ismeretlen énekszerzőnek, költői 

szépségekben gazdag siralmából Dávid F. és Heltai Gáspár unitárius éne
keskönyve, II. kiad. 699. 1. (1610?). A költemény a Básta korából való; 

újabban közié V. Nagy János: Az unitáriusok énekeskönyveiről Kér Mag
vető 1871. VI. évf. 93. 1.

Digitized by v ^ . o o Q l e



A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 370

«Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép ! x) 
Kedves böcsüit véred lett csufoltságossá,
Szablyádnak bö zsoldja nagy olcsóságossá,
Megceorbult nemzeted változott korcsossá,
Neved ékessége nagy utálatossá. •

Igaz fájdalom és méltó bosszú érzete fogta el az erdélyi 

hazafi, szívét, ha a Báthory Zsigmond és a Básta korára gondolt.

•Erős harczon levágatál
Sok vitézt közzülünk;

Fegyver közzül kit elhozál 
Válogatva bennünk,

A döghalál nagy hirtelen 
Elvévé közzülünk.

Tettetes főszemélyeket 

Urakat vevél él,

Városunknak szép piaczát 

Ontözéd verőkkel *).

A költő végre belefárad a panaszba, a siralomba; nem néz
heti, hogy hazája veszten vész; mint a költemény elején, ismét 

istenhez fordúl és kérdi:

• Mire uram! mindörökké, hogy elhagysz minket t>8)

Vétkeztünk ugyan ellened, megérdemeltük a te ostorodat, de ne 

büntess érdemünk szerint,

• Mert ha mindent érdeme szerént büntetsz,
Ki hol maradhat meg, ha bűnéért fizetsz. *)

Hivatkozik aztán a kétségbeesni nem akaró hivő mindre, a 

mivel csak istent megengesztelheti. Nem a bosszúálló istenhez, de 

a végtelen kegyelmű atyához esd.

• Hol tetszik meg irgalmad kérdi — ha vesztünkre sietsz,s).
Mellyet ezer ízig is kitérjeszthetsz ?»

1) Balassa Bálint. A magyar nemzetnek romlott állapotjáról. Szilády 
kiadásában LXXVI. ének. 130. 1.

a) Petki Jánosnak említett siralmas énekéből.

3) Egy protestáns jeremiadból. Lásd a régi énekeskönyveket.
*) Egy unitárius énekből. Dávid F. és Heltai G. gyűjteményében.

&) Egy protestáns jeremiadból. Ez eszmével Balassánál is gyakran a 
találkozunk. V. ö. Sziládynál LXXXVII. ének, 135 1.

25*
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Megemlékezik istennek esküvéséről, Izraelnek tett erős foga

dásáról, hogy el nem veszti; s bár a magyar nemzet csak * vadfának 

oltott éga» s nem «isteni kéztől plántált szőlő,* mint Ábrahám 

magva, de azért a megszabadítás napját hazájára is reményű a 

költő. Hivatkozik a zsidó nép egész történetére. Az isten a maga 

választottad, ha bűnbe estek, megostorozta, csapással meglátogatta, 

de végül ismét magához téríté és fogadá. Hivatkozik a költő arra, 

hogy ő, ha meg is tántorodott isten utján, mégis csak keresztény ; 

a pogányok pedig, kik nemzetét pusztítják, hitsorsosait legyil

kolják,

•Csak hallania is nevedet nem akarják, *)
Te szent halálodat nevetik és káromolják.*

Hivatkozik arra, hogy az isten mindazokat, kik híveit valaha 

csak üldözték, Hollophernest, Nabugodonozort, Antiochust, Heró- 

dest, kegyetlenségükért iszonyúan lakoltatta.

S midőn mind erre hivatkozott, mégszilárdul benne a szaba

dulás hazafi reménye, meggyökerezik szivében az isten segítségé

hez való vallásos bizalom. Erős hittel néz a jövőbe, mert onnan 

csak élet int feléje; a végenyészetre még a legkomorabb lelkű 

énekes 6em gondol, nem veti föl azt a másik lehetőséget, melyre 

az újkor nagy vatese szerint el kell készülnünk, midőn

« . . . .  jőni fog, ha jőni kell 
A nagyszerű halál.*

A XVI. század protestáns költője ellenben a remény és biza

lom erős hangoztatásával végzi énekét. Az ur megelégli a haragot, 

leveszi rólunk sujtoló kezét, ráfordítja ostorát a pogány okra, hogy

«Ne mondhassák, nékünk nincs istenünk, sem hitünk,
Ne mondják szemünkben: nem segít meg istenünk*.

Isten irgalmából, régi tetteiből vigaszt kell merítnünk s 

reményt vennünk a jövőre.

« .. Keresztények t ne essünk most kétségbe, *)
Erős bizodalmunk legyen az egy istenbe,
Bizony majd meglátjuk szabadulásunkat 

Még ez földön éltünkben.

*) Szegedi Kis István: Az magyaroknak siralm. éneke.
*) Szegedi Kis István: Az magyarobiak siralm. éneke stb.
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Kegyelmes az isten, nem ver örökké minket 
Egy szempillantásig hagyott mo9t csak el minket,

De örökké való irgalmasságából 
Ismég felemel minket. •

Imé így nyilatkozik a hazafiság a XY1. század költészetében.

VI. Tanító és feddő költészet.

A XVI. század költészetének vallási jelleméből önként követ

kezik a tanító irány. Az újkor költői még a renaissance után sem 

bírnak szabadulni a középkor százados hagyományától; az iroda

lom művelői, kik, mint a középkorban, a reformatio első századá

ban is jobbára egyházi férfiakból telnek ki, a költészet főczélját 

még folyvást erkölcsinek vélik.

A XVI. század magyar reformátorainak, jámbor lelkészeinek 

és tanítóinak munkáiból mindig kiérzik, hogy szerzőjük egyházi 

személy. Papok maradnak e szerzők a költészet minden nemében; 

áramában úgy, mint epicában, de főkép a lyrában.

E kor színmüvei az új vallás mellett kardoskodó vita- és 

gunyiratok; az elbeszélő költemények jó része csak a tanulság 

kedveért iratik. A protestáns költő a bibliából veszi elbeszélése 

tárgyát, hogy a dogmai fejtegetés némileg igazolva legyen s hogy 

az erkölcsi tanításra bő alkalmat vehessen magának. Batizi András 

csak azért foglalja versekbe Gedeon hosszú históriáját,1) hogy 

példával bizonyítsa: «nem érdemünkben, de isten irgalmában kell 
bíznunk». Ugyancsak Batizi azért írja meg Izsák patriarcha házas

ságát, Székely Balázs pedig a szent Tóbiás életét,2) hogy e két 

történetből kitűnjék, mikép a házasság isten szerzése. De nemcsak 

a bibliai epicába vegyül bele a dogma és tanítás, állandó kísérője 
a legvilágibb tárgyú elbeszéléseknek; ott találjuk a drávai névtelen

*) Batizi András: Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép his
tória, és Izsák pátriárkának szent házasságáról való szép história. Lásd 
Hofgrefnél és Bornemiszánál; újabban Régi M. Költők Tára II. kötetében 

74. és 113. 1.
*) Székely Balázs: Az szent Tóbiásnak egész históriája az szent 

bibliából énekbe szerzeteit. Lásd Hofgrefnél; újabban Régi M. Költők Tára
II. köt. 325. 1.
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Riistán császárjában,1) de nem nélkülözi Giscardus és Gismunda 

szerelmi históriája9) sem. Mint a hazafiság érzése az egész költé

szeten elömlik, a didaxis is behatol — néha ugyan erőszakosan

— a kor minden költői termékébe.

A tanító költészet fellép önállóan is, mint az aesopusi mesék

ben, de általában közte és a költészet többi faja közt éles határt 

vonnunk nem lehet. A bibliai elbeszélések vallásos tanulsága össze- 

foly a Toldytól 8) erkölcsi beszélyeknek nevezett költemények 

általános tanításaival; az ünnepi és kivált catechismusból 4) való 

dicséretek csak egy lépésnyire vannak Batizi, Dobai András, 

Melius Péter tisztán dogmai fejtegetéseitől vagy vallási vitáitól.

E helyütt azonban a tanító költészetnek csak azon darabjaival 

foglalkodunk, melyekben a tanítás és erkölcsi intés egybeforr a 

vallás és hazafiság eszméivel, sőt egyenesen ezekből táplálkozik.

A protestáns szerzők legkedveltebb tárgya az utolsó ítélet s 

erről való elmélkedéBÖkbe szövik bele a hitelveket és a hitérzel

meket. Mi is illenék e szomorú kor theologus-költöinek ajakára 

inkább, mint az utolsó Ítélet hirdetése ? A politikai és vallási küz

delmek közepett, a romlottság és erkölcstelenség e századában a 

hazafi-költő, a vallásáért buzgó protestáns énekes mivel vélt 

kortásaira inkább hatni, mint ama borzalmas napnak föltüntetésé

vel, a mely «eljő nagy haraggal*. A költő elégedetlen mindazzal, 

a mit maga körül lát; bántja, hogy a reformatio, melyért ő vallási 

és hazafi okokból lelkesül, nem hódit akadálytalanúl; szive vérzik, 

hogy hazája darabokra tépve, a feloszláshoz közéig; elkeseredik, 

hogy a szegény népet, melyhez rendszerint maga is hozzátartozik, 

garázda főurak kényökre fosztják, pusztítják; elkomorítja annak 

tudata, hogy e bajokon nem segíthet, mert a csapások «háború- 

tengere* istennek méltó büntetése. Mindez érzelmek kifakadásra 

jutnak ama művekben, milyeneket Szkhárosi Horvát szerzett

J) A drávai névtelen Rusztán császárja, egy a Romai Gestakból vett 
elbeszélés, melyet a Csorna-codex őrzött meg. Lásd Toldy: A magy. köl

tészet története I. köt. 129. 1.
*) Enyedi György, unitárius superintendens: Igen szcj) história az 

Tancredu8 király leányáról, Gismundáról és az királynak titkos tárnicsá

ról. Debreczen. 1577.
8) Toldy: A magy. költ. története. I. köt. 188.
*) A régibb protestáns énekeskönyvek az eredeti dicséreteknek egy 

faját jelölték e névvel.
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legtöbb sikerrel, de minőket előtte is, utána is nagy számmal 

találunk.

Batizi András az első, ki a mély fájdalom és keserűség e . 

hangjainak kifejezést ad «Meglett és megleendő dolgokról* *) 

czímü hosszú tanító költeményében. A prophetákra és szent atyákra 

támaszkodva, bizonyítja, hogy a világ rövid időn elenyészik.

• Mikoron az ágak szépen kibimbóznak,
Jelentik, hogy az nyár immár közel vagyon,
Akképen az jegyek nyilván azt jelentik,
Hogy itilet napja immár elközelget. •

Inti tehát kortársait, hogy ne kövessék a «Krisztus temp

lomában czeremoniákval regnáló pápát, * minden bűn és veszedelem 
kútfejét, hanem

« . .. . minden ember leikéhez tekéntsen,
És az ő bűnétől minden megrettenjen,
Isteni félelembe 6 magát foglalja,
És várja nagy vigan az ur Jézus Krisztust.*

Hasonló intéssel végzi Dobai András is szépen verselt és 

felekezeti kifakadásoktól ment költeményét, *Az utolsó ítéletről*.a)

Egy unitárius ének 8) (Az utolsó napról való elmélkedés) a 

hitetlennek Nabugodonozort és Senacheribot hozza fel bűntől 

elrettentő példákul és az örök ítéletre emlékeztetve, inti Őt, hogy

• Gondolkodjál a te bűneidről,
Isten ellen való fertelmességedröl,
Tudod, hogy valaha számot adsz azokról.»

De legkiválóbb e nemben Szkhárosi Horvát «Átka», mely 

nem az utolsó ítéletet tárgyazza ugyan, de hasonló eszméktől és 

érzelmektől van eltelve. Költeményét nemcsak erőteljes nyelve, 

folyékony előadása teszi becsessé, hanem főkép ama vallásos-hazafi 

felfogás, mely szerint az isten bűnéért látogatja meg a nemzetet 

nagy haragjával. E felfogás a többi költőknek is sajátja; költe-

*) Batizi András : Meglőtt és megleendő dolgoknak, teremtést ül fogva 
mind az ítéletig való história. Lás 1 Hofgrefnél és Bornemiszánál; Bégi 

M. Költők Tára II. köt. 95. 1.
*) Dobai András: Az utolsó Ítéletről. Lásd Lugosey- és Csoma- 

codex; Régi M. Költők Tára II. köt. 143. 1.
*) Dávid F. és Heltai G.-féle unitárius énekeskönyv. II. kiadás, 

tQondolkodgyal ember a te bvneidreol» kezdetű költemény.
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ménye eszméivel és érzelmeivel másnál is találkozunk; de senki a 

vallásos meggyőződésnek oly hevével és a dictió oly erejével azokat 

kifejezni nem birja, mint éppen Szkhárosi.

Egy unitárius énekes csak szelid fájdalommal panaszolja,

hogy
• Csak egy ueküuk akár verjen minket az úristen,J)
Akár adjon itt ez földön sok jót kegyelmesen.*

Szkhárosi ellenben hatalmas hangon dörgi a fülekbe, hogy

•Rettenetes ez világnak mostan minden dolga,
Csodálatos nagy vaksága és hatalmassága,
Nem fog rajta az istennek semmi igazsága,
Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága.»

Ez ódái hangot majd mindenütt magtartja, költeménye így 

a fenségesig emelkedik. «A Deutoronomium átkát, mely alapját 

képezi a középkorban borzalmas művészettel kifejtett részletező 

átkozódásnak, erőteljes átköltésben» ismétli és azt hazai viszonya

inkra alkalmazza. Müvének jó részében Farkas András (A zsidó 

és magyar nemzetről) hatása alatt áll, de nem követi oly mereven 

az utóbbinak a két nép közt párhuzamot vonó rendszerét; alap

eszmében egyezik vele, de politikai nézete eltérő. Mig Farkas 

feltétlen híve a nemzeti királynak, kinek még a törökkel kötött sző- 

vétségét is bölcs cselekedetnek mondja, addig Szkhárosi pártra való 

tekintet nélkül ostorozza a fejedelmeket, kiken mind a királyokat, 

mind a főurakat érti.

• De jaj nekünk, hogy közöttünk nincs fejedelemség,*).
Miként vala Ninivében jó királi felség ..

Romlásinknak egyik oka fejedelmek vattok,
Nagy óhajtván mind ez ország panaszol reátok,
Kémélietlen az föld népén csak hatalmaskodtok,
Az istennek tisztességét nem oltalmazzátok,
Az istennnek hív szolgáit hamisnak mondjátok.*

S aztán méltó haragjában igy fenyegeti őket:

• Azt tudjátok, hogy az isten megvakult már, nem lát, *)
De nem alszik, rejánk pislog, noha sok bosszút lát,

*) Dávid F. és Heltai unit. énekeskönyv. «Magunk magismeretéről* 
czimü énekből, mely sokban emlékeztet Szkliárosinak feddő versezeteire.

*) és *) Szkhárosi Horvát András : Az fejedelemségről. Lásd Borne
miszánál és Régi M. Költők Tára II. köt. 168 1.
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Idgyól látja ez világnak minden álnakságát,
Majd levágja az fejszével az gonosz termő fát.»

Szkhárosinak túl aj dón képen i ereje nem is a tudákos tanítás

ban vagy a szelíd hangú erkölcsi oktatásban áll, hanem a feddő és 

vitázó költészetben. Mint a komoly satira és erős polémia kiváló 

bajnokát jellemzi Szilády Áron is, mely jellemzés egyszersmind a 

kor egész ilynemű költészetének adja sikerűit képét.

(A mi egyenes logikája éles fegyverének hegyét kikerülné, — - 

ugymond Szilády — azt a dialectika szigonyával metszi, vágja, 

hasogatja. Gúnyba mártott nyilainak sűrűségével árasztja el «a 

vakság, szemetlenség és tudatlanság» ostrom alá fogott területét s 

czélba vett tárgyait a megjelölt pontokon találja. Egy-egy tárgyat, 

mint például a fösvénységet, kegyetlenséget, gyülölséget külön

választ, ráolvassa az ellene szóló törvényt, parancsolatot; megbün

tetett példákban mutatja fel az ijesztő képet; erős, de hű vonással 

rajzolja a korabeli megfelelő állapotot, melyet azután vagy meg

személyesít vagy főfő szereplőiben támad meg.*
Nemcsak a vitatkozó vallásos költészet művelője, de egyszers

mind a Farkas Andrástól kezdett vagyis inkább a reformatio 

bevételével kezdődött politizáló költői iránynak is követője. Poli

tikai párthoz nem tartozik. «Különbség nélkül zúgolódik és kél ki 

fejedelmek és urak ellen; a törököt pedig isten átkának tekinti az 

istentől elhajlott s kegyetlenkedő urak alatt nyomorgó nemzeten. 

Kíméletlenül ront neki a szegény nép munkájából lépesedő nagy

ságos és kegyelmes uraknak; kárhoztatja a törvényhozást, megbé- 
Ivegzi a «sok hamis törvínt, harminczadot, vámot, ravást, dészmát, 

borfoglalást, borváltságot,* stb. mi mind csak telhetetlen fösvény

ség találmánya. így fedd és dorgál a XVI. századi vallásos népbarát, 

ki mindenkiben a szegény földmivelő ellenségét látja, s egy uj 

Dózsa György mellett hihetően vállalkozott volna Lőrincz 
szerepére.* *)

Valóban Szkhárosi kora polemicus és feddő költészetének 

legkiválóbb képviselője; elődeit felülmúlja s követői nem mérkőz
hetnek véle.

A polemicus költemények a reformatio szülöttei. Mindjárt az

*) Szilády Áron: Régi Magy. Költők Tára II. köt. Jegyzetek
449—450. I.
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első reformátorok hatalmasan reátámadnak a katholikus vallásra, 

különösen annak sebezhető oldalait ostromolván nagy tűzzel. 

A mint tudományos müvekben folyt a vita s kölcsönös vádaskodás, 

a mint nyilvános helyen is szóütközetre kelt a két felekezet s ez 

ütközeteket drámai dialógusokba foglalta, úgy foly a harcz a 

költészet terén is. Már az ünnepi és a szent Dávid zsoltáraiból való 

dicséretek hálaadásába vagy panaszába belevegyül több kevesebb 

polémia.
Dévai Biró Mátyás1) magunk érdemének üdvözítő volta ellen 

polemizál; Batizi a) hevesen megtámadja az Antikrisztus-pápát, a 

ki magát földi istennek nevezi, hamis embereket pénzért üdvözít, 

isten tiszteletét el változtatja, a szent-lélek istent aranyon eladja, 

misemondással kereskedik, Krisztusnak szent vérével és testével 

kufárkodik.

Valkai 8) a Dévai thémáját fejtegeti, egy névtelennek feddő 

és serkentő éneke ugyanezzel foglalkozik. Mindenik költemény, 

kivált az utóbbi keményen kifakad az érdemében s szertartásokban 

bízó katholikus ellen.

•De nem használ miseszolgáltatásunk,
Olvasásunk, processió-járásunk,

Utálatos sok zsolozsmatartásunk,
Egyházbeli sok szóval kiáltásunk.
Nem ekképen kell istent engesztelni,
Hittel szokott <5 megengeszteltetni.* *)

A protestáns költők mind e támadását, vádját, érvét megtalál

juk Szkhárosinál, ki a gúnynak, satirának és az erőteljes nyelvnek 

fegyvereivel teszi azokat hathatósbakká. Ügyesebben vitáz s támadó 

polémiájában, mely párhuzamosságával Farkas Andrásra, epicus 

elemeivel Sztáraira emlékeztet, rendszer tűnik elő. E rendszert

1) Dévai Biró. M .: Az igaz hit által való üdvözülésnek módjáról 
A régi protestáns énekes könyvekben 270. számú (catechismusból való) 
dicséret. Lásd Régi M. Költők Tára. II. köt. 127. 1.

2) Batizi A .: Meglett és  megteendő dolgokról. Lásd fentebb.

8) Valkai Kelemen: Az Isten előtt való igazolásról Megvan Borne
miszánál és a nagy-dobszai codexben ; újabban Régi M. Költők Tára II. köt. 
271. lap.

4) Thaly Kálmán : Bégi magyar vitézi énekek és elegyes d-alo1{. I. k*
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öntudatosan követi, mert mind a hat polemicus költeményéből 

szemünkbe tűnik. Elmondja előbb, hogy miről akar szóiani s e 

szavaiból már álláspontja is világossá lesz előttünk. Alaptételének 

helyessége mellett a biblia minden részéből bőven hord össze 

bizonyítékokat, s miután véleménye szerint olvasóit eléggé meg

győzte, ellenfelei ellen fordul a haragnak és gúnynak minden 

erejével.

Szint* úgy felülmúlja énekestársait a feddö költészetben is. 

Legmagasbra az «Átokról• czimüben emelkedik, de ereje a 

•Fejedelemségről# és «Fösvénységről# *) írottakban sem igen 
csökken.

A feddő költészet már az előző században is virágozhatott. 

Jeles maradványa Apáti Ferencz feddő éneke. De a két kor e nemű 

költeményei között nagy a külömbség. Apátia) könnyed tréfával 

évődik a deákok fodor hajával, a táncz közben elhullatott pártákkal, 

a szemérem-kapáló csepkékkel, a lányok közt vigadó papokkal s 

apát urakkal, kiknek

• Igen kevés hajok, szántalan jószágok,
Erős regulájok, kevés zsolozsmájok,
Bársonyos szolgájok, fekete kápájok.*

A XVI. század protestáns költőinél eltűnik a tréfaszó, a víg 

hang komolylyá válik: «a nagy hit méltóságossá, a gonosz idők 

komorrá teszik ajkukat.* s)
E gonosz időkben a fejedelemség és fösvénység az, mit a 

költők leginkább ostromolnak; s méltán. A gonosz idők leggono- 

szabbjai a fejedelmek (t. i. a főurak); az aljasság és romlottság 

példaképei. S e főuraknak mindenesetre legnagyobb bűnök a fös

vénység, min nem annyira fukarságot, mint kapzsiságot, telhetetlen 

pénz- és birtokvágyat kell értenünk.
Sokat szenvedett miattok az ország, kivált az alnép; nem 

csoda, ha az alnépből került papok és költők predicatióikban és 

költeményeikben annyi panaszra fakadnak szenvedésök okozói

*) Mindhárom költemény Régi Magy. Költők Tára II. köt.
*) Apáti Ferencz feddő*éneket a Peer-codex őrzé meg. Megjelent 

Toldynak több kézi könyvében ; azon kívül Nyelvemléktár II. köt. 102. 1. 

és Régi Magy. Költők Tára I. köt. 200. 1.)
8) Beöthy Zsolt.: A legelső politikai színmű és kora. Századok. 1876.
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ellen. Elismerik ugyan, mint egy szelidebb hangú unitárius költe

ményben olvassuk, hogy

«Az isten az, ki választ mind királyt, mint császárt,x)
Fejedelmet és mellesleg bölcs tanács urakat....
(Sok jó napot hogyha kívánsz, tiszteld meg azokat.*)

Szkhárosi szerint is

•Isten szerzése az fejedelemség,
Fejedelmet illet azért minden hívség. >

De ez nem gátolja, hogy az istene- s hitehagyott, zsaroló és 

fosztogató főurakat a legsujtóbban ne ostorozza.
A fösvénység is nagy átokkép nehezedett e kor népére. 

Ezért, hogy alig akad költő, ki a telhetetlen pénz- és birtokvágy 

ellen ki ne keljen. Ezernyi és ezernyi a baj, melyet az uraknak e 

legfőbb bűne okoz; innen, hogy annyi énekszerző támadja meg e 

bűnben leledzőket, nemcsak vallási szempontból, hanem a nép 

iránti részvéttől is vezéreltetve.
A protestáns költő a fösvénységet a lélek megrontójának, az 

üdvözülés legnagyobb akadályának tartja. Ez alapeszme jelenik 

meg ama szépen gondolt költeményben 2) (Ének a gazdagrul), 

melyben a telhetetlen, vagyonában bizakodó gazdag este még vigan 

mulat, de éjjel meghal. A lélek odahagyja a holtat, reátapos és 

megpöki a testet, miért hogy ennek bűnös volta miatt örök kárho

zatra kell jutnia.

Szkhárosi is tehát a romlott osztályok közül a legromlot- 

tabbat, a fejedelemséget, a bűnök közzül a legelterjedtebbet, a 

fösvénységet szemeli ki gunyjának és satirájának tárgyául 03 erről 

szóló két feddő költeménye a legjobbak közzé tartozik, mit csak e 
nemben a század termett.

A tanító költemények még egy más kérdést is gyakran tár

gyalnak, melyet szintén a protestantismus hozott felszínre; ez a 

házasság kérdése. A reformátusok erősen bizonyítják, hogy a házas

ság isten szerzése. Ennek megbizonyitása kétszeressen érdekli 

őket; egyrészt mentség papjaiknak házasságára, másrészt éles fegy

*) Dávid F. és Heltai unitar. énekeskönyv. II. kiad. «Magunk meg- 
esmeretiröU szóló énekből.

*) Toldy F .: A magy, költészet kézikönyve. I. kiad. I. köt.
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ver a katholikus papság nőtlensége ellen. Fel is használják a 

fegyvert mindkét irányban; epicai müvekben, drámában többször 

vallják, hogy «isten szerzé a szent házasságot#; ugyanazokban s 

kivált a polemicus költeményekben nem egy kemény csapást mér

nek ellenfelelökre a coelibatus miatt.
Számos házassági ének maradt reánk, mely csak e tétel 

hirdetésére Íratott; Batizi Izsák patriarcha históriáját csak e vég

ből szerzi, azonkívül egy önálló «Házasságrul való énekben# is 

fejtegeti a kérdést; hasonló költeményt ismerünk Tar Benedektől1) 

és több névtelentől a Csoma-codexben.

A házasság e protestáns felfogásából magyarázható meg, 
hogy az énekeskönyvek szerkesztői, kik nevétől is borzadtak a 

virágéneknek, mért vesznek fel a vallásos lyrába oly költeményeket, 

melyek a férj és nő közti viszonyt, a hitvesi szeretetet tárgyazzák. 

A házasság szentségét akarák ezzel is föltüntetni. Nem is foglalnak 

az ilyen müvek hő szerelmet magokban, hanem a mint Nyilas 

István és Zsámboky Anna éneke 2) mutatja — sokkal inkább 

vallásos érzelmeket és a házas életre vonatkozó erkölcsi intel

meket.

Ez intések a gúny kíséretében is megjelennek az «Adhortatio 

mulierum* 8) czímű költeményben, melyben egy ifjú férj félig 

évődve, félig komolyan fiatal nejének tanácsokat osztogat. A tréfás 

tárgyalásnál fogva kiválik ez ének az egyházi költészetből és átme

netet képez a világi lyrához, melyre ezennel rá is térünk.

(Vége következik.)
K ardos Albert .
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*) Tar Benedek: Húzasságrul való dicsiret. Megvan a Bártfai éne
kes könyvben (1593. év); Régi Magy. Költők Tára II. köt. 153. Batizinak
• A házasságra l való éneke* is itt látott újabban napvilágot a 120. lapon.

*) Lásd ^H ázasok éneki» czim alatt Bornemiszánál; újabban Toldy 
s mások irodalomtörténeti olvasókönyvében.

3) A Lugossy-codexben maradt reánk. Az olvasókönyvekben szintén 
többször megjelent.
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HAZA I  IRODALOM.

T. M. Plauti Captivi. Iskolai használatra magyarázta és bevezetéssel ellátta 
Qerevic* Gusztáv. Budapest, 1882, Lampel R.

Tanulóknak szánt magyarázatos olvasmány-kiadásnál a kritiká
nak két dologra kell ügyelnie:

1. arra, hogy alkalmas-e az olvasmánynak választott mű iskolai 
használatra ?

2. arra, hogy megfelel-e a commentár az iskolai czélnak ?
A mi az elsőt illeti, csak örvendenünk lehet Gerevios választásá

nak. A Captivi ellen még a legszigorúbb pedagógus sem tehet kifogást.
Iskolai commentárnál sem a tervezetben, sem a kidolgozásban 

eredetiséget nem kivánunk, de igen is azt, hogy a szerző a maga tár
gyára vonatkozó irodalmat ismerje, hogy a maga apparátusát kritikai
lag megválogassa s a legjobb példák szerint feldolgozza, hogy jegyzeteit 
czélszerűen, jó magyarsággal s a mit minden alkalommal, de eddig 
kevés sikerrel hangoztatok, a magyar nyelv és irodalom analóg tüne
ményeire való tekintettel szerkeszsze. Ezt a követelést oly fontosnak 
taitom, hogy előbb-utóbb conditio sine qua non-ná kell tennünk.

Gerevics kitűnő apparatust használt s ebben áll commentáijának 
érdeme s hasznavehetősége. Részleteiben ugyan sok a hiba, de azok 
nagyobbrészt nem olyanok, hogy azért a munka czéljának meg nem 
felelhetne.

A magyar nyelv és stílus elleni vétségeket, a felületes contamina- 
tio-okozta következetlenségeket, a félreértés és fölösségbeli hibákat, 
melyeket már mások is megróttak, itt csak egyszerűen constatálom. 
Csak arról akarok tüzetesen szólani, a mi nemcsak Gerevics commen- 
tárjának, hanem majdnem kivétel nélkül minden commentámak a 
hibája, hogy sem a magyar nyelvre, sem a magyar irodalomra semmi 
tekintettel nincsen.

Innét van péld. az a visszásság, hogy a Capt. 157—160. vben 
előforduló Pistorenses, Panicei, Piacén tini, Turdetani, Ficedulenses 
nevek megértésére Gerevics Brix nyomán német szójátékokat idéz: 
«Die von Báckersdorf stb.», a mivel a magyar fordítást épenséggel nem 
segíti elő. Jó lett volna itt magyar helynevek közt keresgélni, ahol 
teszem: Kenyeri, Kalácsa, Rigómező, Pecsenyéd, Sonkád stb. hasonló 
szójátékokra ajánlkoznak.

A 119. vbeli szójátékot szintén csak német szójátékkal illustrálja 
(Fersengeld és Lösegeld geben). De az a kérdés, hogy fordítsuk azt 
magyarul ? Még a tanár is zavarba jön, mert a német példa nem segít 
a nehézségen. Én körülbelől így tenném a szójáték fordítását lehetővé:
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«Ha nincs mit adnom, hátat adjak, megszökjem ? Ha hátat adsz, 
majd̂ adok én neked a hátadra, * — hátat adni: megfutamodni (a ma
gyarba rég bevett latinismns: torga dare.)

A 134. (Gerevicénél 135) vhez való jegyzetben Brix a memoriter 
meminisse-féle figura etymologicáról azt mondja : «welche Plautus so sehr 
liebt, und zwar diejenige, welche uns nicht nur aus asthetischen Grün- 
den, wie die übrigen, sondern auch aus logischen widerstrebt.*

Gerevics ugyanazt magyarul így : «Akkor előáll a Plautus által 
annyira kedvelt etymologiai alakoknak (helyesen: alakzatoknak) egy 
faja, még pedig az, mely ellen kifogást emelhetni nem csak sesthetikai, 
hanem logikai okok alapján if>.»

Ez csak német embernek az Ítélete, azért is mondja Brix, hogy 
uns. Magyar ember máskép nézi a dolgot. A mi nyelvünkben az e fajta 
figura etymologica (kérve kér, nőttön nő, folyvást fogy, mentést megy 
stb.) nagyon közönséges és jellemző, sőt a kozmopolitikus kifejezés
móddal szemben szépségnek mondható. Lásd a Figura etymologica-ról 
6zóló értekezésemet a Nyelvőr III. 385—389 lapjain.

A prolog 1. vhez való jegyzet így szól; «Hos—ez a görög attractio- 
nak igen gyakori és ismert alakja, melyre vonatkozólag senkinek sem 
lehet kétsége, a ki a görög mondattant csak felületesen ismeri is.*

Ez a görögre ilyen alakban való hivatkozás elmaradhatott volna. 
Az olvasó könnyen azt hihetoé, hogy az az attractio graecismus, holott 
attractio-féle minden nyelvben található. A Captivibeo még a 107. v. a 
Trinummueban 137. és 985. v. A magyar nyelvbeli hasonló tüneménye
ket eddigelé még senki sem figyelte meg, azért figyelmeztetőül hadd 
álljon itt egy pár példa:

• A kit megtépett menyecskét, annak a kárját tartozunk megtéríteni.* 
írja egy falusi gazdaember dühös kutyáról szóló levelében.

Különösen tanuságos ez efféle példa: mindeneket tudja, miképen 
hogy kell lenni. Mhölgy. lev. 257. Itt az attractio megtörtént, a nélkül 
hogy az ige tárgyas ragozását bántotta volna.

Szakasztott ilyen szerkezetű a következő példa is: «mert akit 

elloptak kéneseket, mind hejre-igazodik még többekkel.* Gyergyó-Szent- 
Miklós. Nyelvőr VIII. 230—1.

Egyéb attractiós példák :
• Vadas uram levelét senkisem tudja honnan jött.* Magy. hölgyek 

lev. 276 lap. •Látom életemet, nem igen gyönyörű.* Vadr. 148. «Látom 
a ezipodet harmatos már.* Erdélyi Népdalok I. 17.

• Lássuk azt a sírást, miféle* Nyelvőr VIII. 229. V. ö. még Magy. 
hölgyek lev. 138., 169., 202., 237., 253., 257., 270. Bécsi cod. 12,21. 
Pesti Gábor mes. 196. Kát. próz. lég. 247 lap. «Nem tudja életben 
van e vitéz urát.* Zrínyi (Abafi kiad. 194 lap.)
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Végre idevaló még ez a kifejezésmód is: «Mit akarsz, hogy 
tegyek.* (Mit akarsz, mit tegyek.) Sohasem «hogy tegyem.* A 68—9. 
vhez való jegyzetben 12 sornyi angol idézet van, mely nemcsak számos 
tanuló, hanem számos tanár előtt is érthetetlen. Az effélét magyarra 
lehetett volna fordítani. Ugyanez áll a 334., 359., 596. stbhez iktatott 
idegen nyelvű idézetekről. (A legutóbbi nem «Marg.» hanem «Marq.» 
az az Marquardtból való.) A 68—9. vhez való jegyzetben ez is áll: «non 
invitatu8 (an — un — gerufen) hívatlan.* A zárjeles német fordítás 
érthetetlen éB nincs is a kellő helyen. Invocatus kettős értelmű szójáté
kot képez ; angerufen és ungerufen.

89. v. rel-hez való lett volna az a figyelmeztetés, hogy a magyar 
szakasztott így mondja: akár (v. akar.) velle: vei = akarni: akár.

195—6. v. jegyz. Cliiasmusra magyar példa: kard veri a combját, 
vállát veri mente. Arany Toldi sz. III. 30. stb.

464. v. jegyz. Az oxymoronra Gerevics latin példák után német 
példákat idéz, a helyett, hogy magyart 'keresett és idézett volna. Lásd 
Nyelvőr VII. 196. ügyes, ügyetlenség. Arany Buda halálában: szeren
csétlen szerencsés. Vadr. 417 stb.

Egyéb megjegyezni valóm közűi hadd említsem még fel:
136. v. j. *ne fle-ben hiatus van.* Nefle után t. i. Ne fle Egoné. 

A Bevezetés IX. lapjára kellett volna utalni. 107. v. fegyházőr nem 
találó. Inkább porkoláb.

131. v. jegyz. végén «miser monopyllabum.* Megfejthetetlen, miser 
az illető vben iambust képez.

949. v. A jegyzet első felében verbera azon anyag, melyből a 
szobor készült, a másikban a mire érdemes. Contaminatio. Az eus kép-, 
zőjű melléknevek valami anyagból valóságot jelentenek. Magyarul a 
statua verbera: ütleg-szobor 528. v. Thornton megjegyzésére semmi 
szükség, sőt azt sem tudni, mire való. 627 v. jegyz. obstetrix. Plautus 
szövegében obstitrix áll. Itt mindenesetre a legtöbb olvasó azt fogja 
hinni, hogy obstitrix sajtóhiba, pedig nem az. Egyébiránt az egész jegy
zet elhagyandó s csak annyi teendő helyébe obstitrix = obstetrix.

A Bevezetés XXXVI. 1. szerint az argumenta az Antoninusck 
korszakába tartozók. V. ö. a Trinumm. arg. 1. vhez való contaminált

jegyz.
U. o. t Minden acrostichon . . . .  annyi versből állhat (olv. áll), a 

hány szóból áll a darabnak a czíme.* Nem szóból, hanem betűből!
U. o. L. lap. A palimpsestus «az első és legjobb kézirat Freund 

szerint, Trienn. philol. I. pag. 152.* Freund azt csak Ritsclilék után 
mondja: maga nem is lett volna képes ama kézirat értékét megha
tározni.

Végre még a következő toll- és sajtóhibákra akarok figyelmeztetni:
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46—50. Félkörű záijelek közé teszi Gerevics, holott ez nem 
közbevetőleg mondott rész, hanem gyanns, toldásféle, a miért a kritika 
a többi szövegből kirekeszti, mit kampós zárjelekkel szokás jelölői. 
Lásd még Egy. Phil. Közi. VI. 691—694. Tanáregyes. közi. XV. 615.1.

73. v. jegyz. diabolnst helyett olv. Diabolust.
89. « « illicet « * ilicet.

115. • szöv. quidem « « quidem.
129. « jegyz. camificinam « « carnuficinam
134. « « líButum « « laetum
136. « szöv. defleam, « « defleam
206. « < deceat. « * deceat
465. « « ngc < « nec
654. « jegyz. officiis « « offuciis.

Több szó egybe van nyomtatva péld. 251. v. j. putema (putem a) 
stb. ellenkezőleg faisi locum, falsilocum helyett 262 j. stb.

Mindezekre a többé-kevésbbé fontos dolgokra a commentátor- 
nak egy újabb kiadásnál okvetlenül ügyelnie kell.

Hogy Gerevics Captivi-kiadását jelen mivoltában is approba- 
tióra érdemes műnek vallom, azt a kritikám elején elmondottak ntán 
fölösleges ismételnem.

Budapesten, 1882. aug. 14. P . T h e w r k w k  Emil.

CYNTHIA DICSÉRETE.

(Propert. II, 3.)

•Kérkedél, többé lány nem tesz kárt tebenned,
S lm’ horgon akadtál, gőgöd lelohadt...

Egy havig is nehéz, szegény te, pihenned,
S már új könyv hirdeti gyalázatodat ?*

Azt akarám, hogy hal porondon eléljen 
És dühödő vadkan zordon tengeren . . .

Komoly tanulmány közt akkor telik éjem :
Csak halad, s nem marad el a szerelem.

És a mi elbűvölt, nem ragyogó arcza,
— Nincs a liliom bár oly tiszta fehér;

Észak hava kél rajt’ a biborral harczra,
Tiszta tejben úszik a rózsalevél. —

Nem a hattyú nyakra lehullámzó fürtök,
Gyújtó szeme prirja, fényes csillagom,

Philologlai Közlöny. VII. 3. 26
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S nem arab selyme az, a miért hevűlök,
Ilyen semmiségért szívem nem adom.

Deli táncza bájol, ha pezsdül a serleg,
8 ő egy Ariadne, baochans táncz-vezér;

Mikor aeol hárfán ujjai dalt vernek,
A múzsák lantjával játéka felér.

És midőn versenyez Corinna hírével,
Kortársinál többre becsülve magát...

Ugy-e én kedvesem, a hajnalló léttel 
Üdvöt arany Ámor tüsszente reád ?

Istentül eredhet ily égi ajándék,
Ne hidd, hogy az édes anyádtól nyeréd.

A földbül ilyen kincs ki hogyan is válnék ?
Ily gyümölcsre tíz hó hogy volna elég ?

Róma leányainak magad válsz díszére,
Te léssz köztük első Zeus oldalán.

Nem is dőlsz örökké földi ágy ölére,
Helenának mássa szállt benned alá.

Csoda-é, ha lángol az ifjúság érte ?
Dicsőbb lett vón’ veszned Trója, e miatt!

S mégis a nagy harczot eszem föl nem érte,
Egy lányért a melyre két világ riadt.

Bölcs most Menelaos, a mért visszakérte,
Bölcsnek vallom Párist, hogy megtagadá.

Achilles, Priamos méltán veszhet érte,
Szívem e harcz okát már helybe* hagyá.

Az ős kor művészin kik győzni óhajtnak,
Fessék le remekben ez isteni lányt,

Mutassák keletnek, mutassák nyugatnak,
Kelet, nyugat érte lángol egyaránt!

Dr. Csengek ! J ános.

PETŐFI .CSÁRDA ROMJAI. FRANCZIA FORDÍTÁSÁRÓL.

(Az Egyet. Pliil. Közlöny szerkesztőihez.)

Nagyon megörültem, mikor egyik tekintélyes napi lapunkban azt 
olvastam, hogy Petőfi fenczímzett költeményét a Phil. Közlöny legújabb 
száma franczia fordításban közli és pedig oly kitűnő fordításban, hogy 
csak óhajtanunk kell, vajha költői irodalmunk többi remekeit is ily 
hivatott műfordítók mutatnák be a franczia közönségnek.
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Fájdalom, a fordítást — ez előleges magasztalás után — kezem
hez kapva, csak kis részben találtam a dicséretet s az ahhoz kötött óhajtást 
igazolva; és az ügy érdekében valónak tartom e részben nézeteimet 
elmondani.

A fordítónak a nyelvet, a melyből fordít, tökéletesen értenie, a 
nyelvet, a melyre fordít, tökéletesen bimia, és ha verset, versben fordít, 
értenie kell a fordítási nyelv verstanát s verselési szabályait.

Az első követelményt, a magyar nyelv tökéletes értését, termé
szetesen eszem ágában sincs Grubiczy úrtól (a Csárda romjai fordítójá
tól) megtagadni. Sőt a másodikat sem vonom kétségbe; Gr. úr, úgy 
látszik jól tud, s ba nem is épen ékesen, elég jól ír francziául, t. i. prózá
ban. De kétségbe kell vonnom, hogy értené a franczia verstant s még 
csak fogalma is volna a franczia vers szabályairól, a mint azok már 
MalesherbeB óta nemcsak megállapítva, de oly határozottan és szi
gorúan is vannak fixirozva, hogy azoktól a legkisebb eltérés sem enged
hető meg.

Mi magyarok eltűrjük a rossz verselést is. Nemcsak gyönge, de 
elismert jó költőink is vannak, a kik rosszul verselnek. De a franczia nem 
tűri el. Hogy jó költőnek tartson valakit, a ki a verselés szabályai ellen 
vét, arról szó sem lehet; de gyönge, vagy középszerű költő sem versel
het rosszul; talán a szedő-gyerek sem szedné ki, a korrektor pedig 
bizonyosan eldobná; szerkesztő nem akadna, a ki föl vegye. A franczia 
átalában a styl tekintetében nagyon kényes. Az elegantia ugyan ott sem 
adatik mindenkinek; de rosszul írt francia könyvet épen oly kevéssé 
lehet találni — mint, a példabeszéd szerint, döglött szamarat.

Isten mentsen azért, hogy a franczia irodalom a Petőfi • Csárda 
romjaidról Grubiczy úr fordításában vegyen tudomást, mivel az minden 
sorában vét a franczia verstan legelemibb szabályai ellen. Nem is vers, 
hanem rímes (a hol rímes!) próza, á la — Haviti.

Nem czélom itt a franczia verstant rekapitulálni, csak főbb tételeit 
kell emlékezetbe hoznom.

Nem tudom: hol kezdjem.
Talán nem csalódom, hogy Grubiczy úr az eredeti versmértéké

ben, alexandrinekben (hatosokban) akart fordítani. Versei azonban nem 
hatosok, hanem néhol 10, máshol 14szótagúak. A franczia általában nem 
ismeri a szabálytalan méretű verset, vannak ugyan különböző hosszú
ságú sorai, egy költeményben is (elég a számtalan példa közül csak a 
Lafontaine meséire hivatkoznom), de azok nem szabálytalan, szeszély 
vagy kényszerűség szerint változó sorok, hanem hármasok, négyesek, 
ötösök, hatosok, bizonyos törvény vagy szabály szerint vegyítve. Nem 
így Grubiczy urnái, ő hatosokban akar irni, de nem ismeri sem a hato
sok szabályait, sem átalában a szótag számlálás törvényeit.

26*
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Első törvény: a sor két egyenlő részre oszlik, három-három lábbal 
(hat-hat szótaggal.)

Második törvény: minden két pár-sor közűi, felváltva, egyik néma 
e-vel (mely a 13-ik szótag elhaló visszhangja) végződik, a másik a 
nélkül.

Harmadik törvény : sorközben a néma e, a szó végén, szótagnak 
számít, ha utána mássalhangzó következik, nem számít, ha magánhang
zón kezdődő szó jŐ utána.

Negyedik törvény: a diphtongusok (oi, ie, stb.) egy szótagnak 
számítnak.

Grubiczy úr e törvényeket nem csak nem respektálja, de úgy lát
szik nem is ismeri, sejtelme sincs rólok. Neki mindjárt az első szó, mely
lyel kezdi: Tói, úgy látszik két szótag; s az első sorban a belle egy 
szótag, holott mássalhangzón kezdődő szó (basse) következik utána. 
A negyedik sorban dóit ismét két szótag neki. Sorai, mint már említém, 
majd nem ütik meg a tizenkét szótagot, pl.

Que pour qu’un jour je te la sacrifie (10)
Je benirai ina vie, maudite aatrefois (11)

majd (még sokkal gyakrabban) túl mennek azon pl.

Avant que notre pays gemit sous le turc esclavage (14)
D’un terople de Dieu íme taverne ? et qu’est que cela fait? (15)
Et est ce que tout deux ne font pás égale partié de notre étre (17 vagy 18)

s isten tudja még hányszor. Nem akarom kiirai az egész verset, de 
mondhatom, hogy a sorok több mind két harmadában a szótag-számlálás 
helytelen.

A második törvényt annyira nem tartja meg a fordító, hogy 
néma e-vel végződő s a nélküli szókat egymásra rimeltet (hallatlan a 
franciában!) pl. Hongrie — favori, vallées, — feuilleter, parcourir — 
lire, plaine, — Bédouin, fantaisies — renuis, gaie — marié, buvérent 
poussiére, l’air — bruyéres: nála rimek gyanánt szerepelnek.

Sőt rimek gyanánt még az ilyenek is: fait — soulagé; fait — 
préservé, trépas — tóit (borzasztó!), menáger — effet, couservés — 
dernier; nem is említve a szintén rossz, bár nem épen oly botrányos 
rímeket, minők: égaré — apparait, baton — garcons, héron — postes- 
sion stb. stb ; mert jó rím, igazi rím, alig van nyolcz vagy tíz az egész 
költeményben. Pl. egyebet nem említve többest egyessel rímelni, nem 
lehet, mint pl. decouvertes — ouverte, pierreux — lieu, voyageeur — 
buveurs; ide tartoznak az s végű többesek, nem s végű (bár nem egyes
beli név*) szókkal, mint pl. étre — maitres, maintenant — temps, stb.

Mind ez oly hiba, nem: oly vétség a szabatos francia verselés 
ellen, hogy kívánnunk kell, vajha franczia embernek szeme elé ne kerül
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jön e fordítás, mert (legalább is) barbárnak nevezi nemzetünket, mely 
előtt ilyen francziasággal fel lehet lépni.

Nem ereszkedem ki a fordítás értelmi hibáira, bár volna nehány 
(nem sok) észrevételem e részben is; de azok másodrendŰek a verselés 
bűneihez képest. S oélom nem is a fordítás anyagi birálata, csak a dicső 
franczia nyelv, styl és ízlés elleni vétségek irányában való tiltakozás, 
hogy ha e fordítás francia kézbe kerül, emelkedjék legalább egy szerény 
szó, mely az illetékes olvasót meggyőzze, hogy a francia verselés törvé 
nyei nálunk sem mindenki előtt ismeretlenek.

Budapest, 18S3 febr. 10.
Szász K ároly.

VEGYESEK.

— Grobianus. A XIII. század óta vannak német nyelven verses 
utasítások, melyek az embereket arra tanítják, hogy vendégségek alkal
mával, asztal fölött miképen viseljék magukat. Az ily utasítás neve 
Tútchzucht.1) Ügy látszik, nem volt nagy hatásuk, mert még a XVI. és 
XVn. században is átdolgozzák és megújítják ezeket a régi verseléseket, 
hiszen pl. az egy Hans Sachs maga hármat írt és Brant Sebestyén 
híres JSarrenschijfjában (1494) külön renddé foglalja össze a neveletlen 
és durva lakomázókat, kiknek védszentűl Szt. Grobianust rendeli. 
Ezóta Grobianus és a grobiánusok kedvencz tárgyai a szatírának, 
melynek első ide tartozó (prózában írt) terméke 1538-ban e czímmel 
jelent meg: Grobianus' Tischzucht bin ivh genannt, Den Brüdern im San- 
Orden wohl bekannt, szerzője W. *S. (Wilhelm Salzmann ?), mely még a 
XVII. és XVIII. században is ismeretes volt és új kiadásokban 
megjelent. E munkócskán alapszik a XVI. század egyik leghíresebb 
könyve, Dedekind Frigyes latin költeménye, 1549.“) Dede-
kind Frigyes, egy neustadti (Hannoverában) mészáros fia, ki 1598-ban 
mint superintendens Lüneburgban meghalt, kitűnő humorral dolgozta 
fel tárgyát. Gúny és nevetség tárgyává teszi Szt. Grobianus piszkos és 
durva híveit, kiket Brant és társainak komoly ostorozása nem igen 
bántott. Dedekind megfordítja a dolgot: a legvastagabb durvaságra, a 
legotrombább viseletre tanítja a grobiánusokat, de oly igaz humorral 
és maró szatírával, hogy művének hatása el nem maradhatott. Mun

*) Moritz Oeyer, Altdeutsche Tischzuchten, Altenburg, 1882. Kitűnő 
dolgozat, mely a teljes anyagot fölkarolja és közli.

*) Grobianus, De mariim, sim^licitate libri duó, Francof. ajmd Chr. 
Egén [1549].
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kája e tekintetben némileg a XVI. század legnagyobbszerŰ szatírájára, 
az Epistolae obscurorum virorum halhatatlan gyűjteményére (1515) 
emlékeztet. Dedekind Grobiannsa, roppant tetszést aratott. Még meg
jelenése évében három helyen is után nyomták s a kiadások tömegesen 
érték egymást. Nem sokára megjelent német átdolgozása is, melyet 
Scheidt Gáspár wormsi tanító, ki 1565-ben a pestis áldozata lett, 
eszközölt.s) Hogy az eredeti munka e annak külömbözŐ fordításai hány 
átdolgozó kezén mentek keresztül, azt Milchsack pontosan kimutatja. 
Én csak a főbb adatok felemlítésére szorítkozom: Dedekind eredeti 
munkájának első alakja 1549-tól 1624 ig tiz kiadásban jelent meg, 
ugyanannak második átdolgozásából, melyben Dedekind már Scheidt 
toldalékait is felhasználta, 1552-tól 1704-ig 16 kiadás ismeretes. Scheidt 

fordítása 1551-től 1657-ig tizenöt kiadásban jelent meg, utána 
Hellbach Yendelin fordításában 1567—1704 öt kiadásban, Kienheckel 

Péter fordításában 1607-ben és Scherffer Wenzel fordításában 1640-től 
1708-ig három kiadásban. Említik még Wemer György német fordítá
sát, melyből azonban egyetlen példány sem maradt fönn. Ismeretes 
még két angol (1605 és 1739) és egy magyar fordítás, Csáktornyái 

Mátyás müve, Kolozsvár é. n. (XVI. sz).
A Grobianus a XVI. század durva müveletlenségének ijesztő 

tükre. A mit a kor jobbjai aljast, neveletlent, póriast tapasztaltak 
kortársaiknál, azt e könyv mind gazdag humorral nagyszerű virtusnak, 
utánzásra méltó erénynek tünteti fel és tanítja. Mulattató és művelődés
történeti szempontból érdekes könyv, melyet a modern olvasó is élve
zettel fog olvasni, bár, tagadhatatlan, hogy rajzai néha felkeverik 
gyöngédé bb gyomrunkat.

Még egy szót a magyar átdolgozásról, mely két példányban 
maradt reánk ; az egyik csonka példány, a Nemzeti Muzeum birtokában 
vau, 15 levél, A—Ds. Pontos czímét adja Szabó Károly RM.K. 340. sz. 
Eötvös Lajos írt róla, Budapesti Közlöny 1870, 48. sz. — A második 
példány teljes, 18 levél, A—Ea, az esztergomi érseki egyházmegye 
könyvtárában. L. Magy. Könyvszemle, 1881,117.1. Az első levél má
sodik lapján egy latin vers akrostichonja őrzi a fordító nevét: Matthias 

rertit Tsiacthornaevs. Ugyané fordítótól 1592-ből és 1599-ből még két 
munkát ismerünk (RMK. 257. és 311. sz.); a Grobianus utolsó versei 
alapján valószínű, hogy ez is 1592-ben jelent meg.
______ ___  H. G.

8) Grobianus, Von groben Sitten und unhöflichen Gebürden [Gedruckt 
zu Womis durch Georg Hoffman], 1551. — Ez első kiadás kitűnő lenyo
mata fekszik előttem Milchsack Gusztávtól, Halle, 1882, mint a Braune- 
féle Neudrucke deutselier Literaturwerke des XVI. und XV II. Jhts. 34. és 
35. száma. A bevezetésben a kiadó az eredeti műnek és összes átdolgozá
sainak kimerítő bibliographiáját adja.
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Összeállítja Hellebrant Árpád.

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Forbiger Alb. nnd Winkler Ad., Hellas und Kom, PopuUire Darstellung 
de» öffeiitlichen und hiiuslichen Leben8 dér Grieehen und Bönier.
2. Abih.: Griechenland im Zeitalter dee Perikies. 3. Bd. (des ganzen 
WerTies 6. und letzter Bánd, von Ad. Winkler). Leipírig, 1882. Fues\ 
(VL 691 1. N. 8-r.). Ara 11 mk.

Forbigeraek Hellas und Bőm czimii jeles munkájából Forbiger 
halálakor az első rész: Rom im Zeitalter dér Antonine, egészen (1871— 
1874. 3 kötet), a második részből Grieciienland im Zeitalter des Pe
rikies pedig két kötet állott készen; a még hiányzó harmadik kötetet 
Winkler írta meg egészen a sajátjából, népszerű és alapos előadásban. 
Minthogy az első két kötetben Athén irodalma és művészete Periklos 
korában alig volt érintve, az Athén topographiájára vonatkozó munká
latok nem voltak kellőleg felhasználva, Athén állami berendezésének 
ismertetése pedig csak a perzsa háborák idejére szorítkozott, a szerző 
e hiányt kipótolta és hat fejezetben Perikies tevékenységét a bel- és 
külügyekben, továbbá Athént az Akropolissal és a Kerameikossal, az 
Agoraval s egyéb jelentékeny helyiségeivel oly ügyesen és alaposan 
tárgyalja, hogy az olvasó a Perikies korabeli Athénnek csakugyan töké
letes plastikus képét nyeri.

Grimm Hermann, Ftinfzehn Essays. Dritte Polge. Berlin, 1882. 463 1. 
Ára 8 mk.

Tartalom: Ralpli Waldo Enerson. — Fiorenza. — Raphaels Schule 
von Athén. ;— Michelangelos Sarkophage in dér Sacristei von San 
Lorenzo. — Raphaels Madonna von Terranuova. — Zwei Stiche von 
Friedrich Weber (1. Tizians Irdische und himmlische Liebe. 2. Hol- 
beins Portrat des Erasmus von Rotterdam). — Die Entstehung des 
Volksbuches von Dr. Faust. — Ralph W. Emerson Über Goethe und 
Shakespeare. Uebersetzt ans dem englischen. — Bettina ven Arnim. — 
Die Brüder Grimm (1. Wilhelm. 2. Jákob. 3. Ludwig Emil). — Rauchs 
hundertjáhriger Geburtstag. — Anselrn Feuerbach. — Zwei Dürer’sche 
Kupferstiche. — Raphaels Galatea in dér Famesina zu Rom. — Ra
phaels erste Zeiten. — A kötet végén tárgymutató.

A legjelesebb német essayista e dolgozatai, mint az előbbi két kötet 
darabjai is, alapos ismeretek, szellemes felfogás és szép előadás által 
kitűnőek.

Kolmatschewsky L., Az állatéposz a nyugaton és a szlávoknál. Kazan, 
1882, Vin. és 316 lap.

Oroszul van írva, pedig tárgyánál fogva mások is szívesen olvas
nák. Ismertetését nagy köszönettel vennök.

T. Livii Historiarum Romanorum libri qui supersunt. Ex recensione Jo. 
Nic. Madvigii. Iterum ediderunt Jo. Nic. Madvigius et Jo. L. Ussin- 
giua. Vol. II. pars II., libros a vicesimo secto ad tricesimum conti- 
nena. Hauniae, 1882. Ara 3.50 mk.

Livius hatodik decasának első fele tizenkilencz évvel ezelőtt jelent 
meg Madvig kiadásában először, még pedig egyes-egyedűl a híres Co- 
dex Puteanus szövegére alapítva. Azóta Hertz, Heerwagen, Mommsen 
és Studemund nyomán Luclis (1879-ben) kimutatta, hogy Livius 26., 
27., 28., 29., 30-ik könyve szövegének megállapításánál a luteanuson 
kívül egy elveszett codex* spirensist is tekintetbe kell venni. MadYig
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ezen ujabb kiadásban elismerte Luchs állításainak helyes voltát, de 
azért szövege sok tekintetben mégis különbözik a Luchsétól, a mennyi
ben, mint az ilyen eclecticus eljárásnál előre látható, Madvig gyakran 
megmaradt a Puteanus olvasása mellett, hol Luchs a Spirensis olva
sását követte. Liviusnak legjobb szöveg-kiadása jelenleg mindenesetre 
a Madvig-Ussingé.

Mahrenholtz E., Moliére. Einführnng ,in das Leben nnd die Werke des 
Dichters. Heilbronn. 1882. 266 1. Ara 4 mk.

A nagy közönség számára ügyesen készített, igen ajánlható kivo
nat szerzőnek kitűnő nagy munkájából: Moliére'8 Leben und Werke.

Muth, Richard v., Mittelhochdeutsche Metrik. Leitfaden zűr Einführnng 
in die Lektüre dér Glassiker. Wien, 1882. 130 1.

A középfelnémet verstannak első rendszeres és teljes tárgyalása. 
Nagyrészt Lachmann kutatásain és nézetein alapszik, de minden kérdés
ben teljességre törekszik. Nyolcz fejezetre oszlik: 1. Hangsúly és hang
mennyiség. 2. Verselés és rhythmus. 3. Hangsúlyozott és hangsúlytalan 
szótagok. 4. A vers egyes helyei. 5. A rím. 6. A sonnetszot. 7. A vei s- 
szak. 8. A leich. — Egyik föjelessége a gazdag tartalmú könyvnek a 
példák nagy száma, melyek többnyire történeti sorrendben vannak kö
zölve, úgy hogy az egyes verstani jelenségek történeti fejlődését is fel
tüntetik. A szerző nem akar újat adni, hanem csak a tudománynak 
eddig elért, de roppantul elszórt eredményeit összefoglalni. Ez utóbbi 
feladatát kitünően teljesíti, de ad egyszersmind sok újat is, mert rend
szerességénél fogva sok jelenséget tárgyal, melyeket eddig alig méltat
tak figyelemre. Mindenképen örvendetes munka, melyet senki sem fog 
nélkülözhetni, ki a középkori német költészettel foglalkozni kiván.

Poetae Lyrici Graeci. Recensuit Theodorus Bergk. Editionis Qnartae Vol.
III. Poetas Melicos Continens. Lipsiae. Teubner. 1882. 747 lap. 
Ara 13.60 mk.

A görög lyrai költők Bergk-féle gyűjteményének ezen utolsó köte
tét is Schaeíer Arnold és Hiller Ede rendezték sajtó alá; Bergk maga 
még 1881 -ben meghalt és már csak a Pindaros műveit tartalmazó elaó 
kötet negyedik kiadásának megjelenését élte meg. Kéziratban azonban 
a másik két kötet is át volt javítva, és minthogy a kiadók kiváló gon
dot fordítottak arra, «ut haec editio ita prodiret quemadmodum 
Bergkius eam adomatam voluitu, e harmadik kötetet sem nélkülözheti 
a szakember. A kiadás majdnem minden oldala arról tanúskodik, hogy 
Bergk szorgalmasan és fényes eredménynyel dolgozta át művét. Alc- 
manuak, Sapphonak, Stesichorosnak, Anacreonnak, Simoni lesnek, Bacc- 
kylidesnek és sok más kisebb lyrai költŐuek ez a legjobb, ez az egye
düli hasznavehető kiadása.

Rzach Alois, Neue Beitr&ge zűr Technik des Nachhomerischen Hexame
tere. Wien, 1882. Gerold. 128 1.

Folytatása a szerzőnek 1880-ban megjelent müvének: tSitulien zűr 
Technik des nachhomerischen heroischen Verses*, melyben a rövid szó- 
tagoknak liquidák előtt előforduló megnyújtását figyelte meg a szerző 
az egész Homeros után való eposi költészeten végig. A jelen munká
ban a szerző n többi megnyújtásokkal foglalkozik két fejezetben : az 
első (p. 40—42) azon eseteket tárgyalja, mikor a szó vtgén álló rövid 
magánhangzó egyezelö mássalhangzó előtt hosszúnak vau véve, a má
sodik pedig (p. 42—126) azon eseteket, mikor a szónak egy mással
hangzóra végződő rövid végszótagja magánhangzóval kezdődő szó előtt 
nyúlik meg. Mindkét esetro nézve a legtöbb epikus költő bizonyos 
szabályokat állított föl magának, melyeknek felderítése Rzachnak nem 
ritkán a szöveg corrupteláinak felismerésére és helyreütésére ad al
kalmat.
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