
568 KRAUSZ JAKAB.

A RÓMAI SZÍNKÖLTÉSZET ÉS SZÍNMŰVÉSZET 
AKADÁLYAI.

A tulajdonképi vmköltészet a rómaiaknál ott veszi kezdetét, 
hol az olvasott s megkedvelt hellén költészeti remekek a nemzet
nél már mintegy otthonosakká váltak. A legelső hazai kisérletek © 
téren a drámai művészet, tehát épen azon műfélék körül tűnnek 
föl, melyekben a hellén költészet legmagasabb ragyogását érte el; 
mit részint abból fejthetni meg, hogy legelső iróik vagy inkább 
átdolgozóik még sajátkép görögök valának; részint, hogy magoknál 
a görögöknél is ezen időben már majdnem egyedül a drámai köl
tészet birt népszerűséggel. S habár ilyképen e legbevégzettebb min
tákon kezdték a rómaiak drámai költészetöket művelni, nem csak 
a görögökéhez hasonló méltóságra nem emelhették ezt; de sőt 
épen e költemény nem az, mely a római nemzetnél a legkevésbbé 
verhetett gyökeret, mely irodalmuk teréről legelőször letűnt. E jele
net okát a nemzet saját jellemében, politikai és gyakorlatias irá
nyában kell keresnünk.

Háború, polgári munka, jog és politika, ezek voltak a római 
élet sarkpontjai, s igy nincs mit csodálni azon, hogy a görög esz- 
ményiség, a szép és magasztos iránti finom érzék, az élet zavar
talan vidámsága idegenek voltak a római népszellemben. A római 
nem az ábránd, hanem az ész embere — ha tehát Apolló összbang- 
zatos lantjában a görög szellem jelvényét ismertük fel, akkor a 
rómaiakét a kardban és mérlegben találjuk.

«A költészet tartalma,* mondja helyesen Humboldt Vilmos, 
«a többi közt azt tartja folyton az ember szeme elé, hogy a mulé- 
kony élvezetet a tartós benső elégtételnek, a földi dolgokat a vég
telennek ne tegye elébe. Vallás és költészet nem csak együttesen 
működnek közre az ember műveltségén, hanem a vallási igazságok 
mind oly neműek is, hogjr épen a legfensőbb költői kifejezésre 
képesek, és a költészet sem magas, sem mély nem lehet, ha nem 
megy át mindig azon vidékre, melyen a vallás is mulat.» Igen, de 
a rómaiaknál még a vallás is egészen átment a gyakorlati életbe; 
a földmívesnek dús aratást, a pásztornak nyája szaporodását, a 
ház asszonyának tele éléskamrát, a katonának győzelmet, az állam
nak fejlődést igért. Minden gonosz és szenvedés, emberek és álla
tok betegsége, ragya és kártékony férgek, szegénység és szégyen
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ellenében oltalmat nyújtott. A gonosz szellemekkel megalkudni, s 
a jókat megnyerni volt törekvése; és ez gondosan előirt szertar
tások kíséretében történt. A papok szigorúan meghatározott sza
bályok szerint, bizonyos korlátolt jeleknek kicsinyes és pontos 
megfigyeléséből egészen üzletszerűen számítják ki az istennek 
helyeslését vagy kárhoztatását a nélkül, hogy a cselekvésre intel
met, tanácsot vagy felvilágosítást adnának. A görög ember vallása 
ellenkezőleg inkább a művészet gazdag alakzatainak s az élet köl
tői felfogásának magvait, mint sem cselekvése szabályait, inkább 
a  kifelé törekvő harmonikus tetterőket, mint sem elveknek és sza
bályoknak a benső felé forduló világát tartalmazza.

Ehhez járul, hogy a rómaiak istenei nem voltak élő lények, 
hanem puszta abstractiók. A görögök élénk phantasiája vallásuk 
minden istenségét erősebb, bölcsebb, szebb, de mindig természetes 
emberré alakítá. Az ő isteneik szerettek, gyűlöltek, pörlekedtek, 
ismét kibékültek, megjelentek a halandók szemei előtt, sőt egy 
ideig köztük is éltek emberi alakban. Azon mesék, melyeket a 
görögök isteneikről beszéltek, a világ leggazdagabb és legszebb 
mythologiáját alkotják. A római ember szemeiben az istenek 
csupán titokzatos, emberi alak nélküli szellemi lények valának, 
emberi érzések és ösztönök, emberi erények és hibák nélkül. Innen 
van az, hogy a rómaiak vallásában vannak ugyan istenek, de nincs 
hitrege, mythologia. Mikép is regélhetett a római oly homályos és 
határozatlan abstractiókról, minő a «hazulról eltávozás istennője* 
vagy a wkeresztbe szántás szelleme?* A görögök heros-cultusát a 
rómaiak épen nem ismerik, s hogy mily későn, s mily rosszúl van 
Bóma alapítási mondája koholva, már Eomulus királynak teljesen 
nem római átváltozása Quirinus istenné is bizonyítja. Numa, a 
római mondák legrégibb s legtiszteletre méltóbb nevének szemé- 
lyesítője, Kómában soha sem részesült isteni tiszteletben, mint 
Theseus Athénben.

Oly nép, mely csak a jogtudománynak és törvényességnek 
élt, s melynek fő teendője volt küzdeni a jogokért; hol a patrí
ciusok gőgjökben, a plebeiusok pedig lealáztatásukban folyvást 
gyakorlati eredmények után törekedtek; mely költészet helyett 
csak töredékeket tudott fölmutatni a XII táblás törvényekből, 
s e törvények renkívüli szigorral büntették a költői lelkesedést: 
ily nép nem dicsekedhetik költői bölcsővel, s nem birt a lét
nek ama magasztos érzetével, melynek legdicsőbb gyümölcsét
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a hősköltemények teszik. Nem volt Homérjök, ki az ős idők hősei
nek tetteit megénekelte volna; daczára az őseikre való büszkesége 
nek, a családok és nemzetségek szigorú elkülönítésének, az átörök
lött hagyományok és régiségek iránti tiszteletnek, soha sem birtak 
tulajdonképeni hősi énekekkel, mert épen az hiányzott bennök, a  
mi költőben múlhatatlan, t. i. a képzelet, phantásia. Midőn elődei
ket dicsérik, egyszerűen elmondják a nekik tulajdonított hős te t
teket és erényeket, sőt még az istenekről sem tudnak egyebet,, 
mint erőiknek, tulajdonságaiknak száraz sorozatát adni. «Jenem. 
Kriegsbauernadel, * úgy mond Klein a maga erőteljes nyelvén, 
«jenem Amalgam von Kamnes, Tities und Luceres, hatte die N atúr 
das Organ das Poesie versagt: ein reizbar sinniges, leicht erreg- 
liches Gemüth und die blühende, gestaltenholde Phantasie.»*)

A költészet, bármennyire ápoltatott is, Kómában a nép szel
lemével nem tudott egybe forrni, idegen, exoticus növény maradt. 
Azt pedig legkevésbbó sem lehet mondani, hogy ott valaha o tt
honossá lett, mint a görögöknél és főleg Athénben. Aeschylos, 
Sophokles, Euripides, Aristophanes bizton számíthattak az egész 
népnél érzés- és értelemre. A görög költészet Homértól kezdve a  
nép szellemével sarjadzott: mindnyájának közbirtoka volt. Hóra- 
Hús egészen helyesen mondja:

Graiis ingenium, Graiis dedit őre rotundo
Masa loqui, prseter laudem nulhus avaris. *)!

Átlátták, hogy Kóma a költészeti előmunkálatok teljes hiá
nyában csupán történelmében találhat anyagot egy, sajátját 
képező, szellemi életnek kifejtésére. Kóma állam volt, a mi 
Görögország nem volt, és ennek hatalmas öntudatán alapszik 
Naevius merész kísérlete, ki a történelem segítségével igyekezett a 
római nemzeti épost és római nemzeti színjátékot megalkotni. 
Azon kísérlet, igy itél Mommsen, mely a monda isteneit és herosait 
Kóma királyaival és consulaival akarja helyettesíteni, a gigasok 
vállalatához hasonlít, kik egymásra rakott hegyekkel kísértették 
meg ez ég ostromát; istenvilág nélkül nincs antik épos, s nincs 
antik dráma és a költészet nem ismer surrogátumokat.

A római emberben hiányzik főleg a szív szenvedélye, a vágy

*) Gesch. d. Dram. II. 288. lap. 
Ars poet. 323. v.
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az emberinek eszményítése s az élettelennek eniberítése után s 
ezzel a költészet művészetének legszentebb eleme.

A drámai költészet, mely inkább mint más, megkívánja a 
tökéletes szellemi fejlettséget, az óvatos tiszta szemléletet, bölcse
leti világnózletet, a magasztos érzület és emelkedett beszéd szép 
összhangzatát — oly nép közé ültetve át, mely még a szabad fej
lődés elemeivel foglalkodott — sem alapra, sem tartósságra szert 
nem is tehetett. Tárgya a görög hitregékböl volt véve, melyek sötét 
távolból származván át, ez idegen népnél csak általános emberi 
érdeket kelthetett; alakzatának pedig sem tartalma és köre, sem 
harmóniája nem volt, hiányozván benne a lyrai elem (a görög 
chorus), mely a bölcselő költői lelkület, a drámai alakítás lényegé
nek hiányát is tanúsítja.

A zene figyelemben részesült ugyan a rómaiaknál, de koránt 
sem oly mértékben, mint a görögöknél. A zene a görög állam- és 
életviszonyokkal a legbensőbben összeolvadott; és oly fontosságot 
tulajdonítottak neki, hogy zenét nem szeretni, nem érteni egy vala 
a barbár nyerseséggel és benső rosszasággal; tudták, hogy a zene 
és ének föltárják a hangok, a rhythmus és dallamok világát, mely
ben az ember érzelme él; hogy semmi más művészet nem bir oly 
hatalommal az emberi kedély fölött. Mi több, a görögök úgy voltak 
meggyőződve, hogy a zene megváltoztával, megromoltával, meg
romlik az állam is. Azért szívósan ragaszkodának a régihez, és 
csak ha igazi tökéletesedést látának módosításában, engedték azt 
meg. Terpander híres zenész tamboráját, mert egy gyei több húrja 
volt, kifüggesztették, sőt magát Terpandert pénzbírságra Ítélték. 
Hasonlókép jártak mások is. — A zene nem csak az állam egyes 
polgárainak, hanem az államoknak is összetartó kapcsa, közös 
ügye vala. így a dór messeneiek harminczöt fiút és egy fuvolást 
szoktak küldeni tanítóik vezetése alatt kisegítőül Rhegium ünne
pélyeire. A jó zenét és szép karéneket becsület dolgának tekinték. 
A görögöknél a zene nem csak a hangérzék, hanem az egész 
szellem gymnastikájakép szerepel. Nem időtőltő játék az, hanem 
dallama és harmóniája által az indulatok és szenvedélyek szeli- 
dítésére s így erkölcsi képzésre czéloz, úgy hogy minden szépnek, 
nemesnek, magasztosnak ápolóját, minden erénynek szülőjét látták 
benne, úgy vélekedvén, hogy a zenei műremek, mint szép léleknek 
szüleménye, a vele mulató lélekben is csak szépet szülhet. így 
értjük azt, hogy Aristophanes a zenét tartja tulajdonképi művelt
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ségnek, míg az olvasást és az elemi ismereteket csak nyers kezdetnek 
mondja, és a lopást, ha oly egyén követte el, ki nem tud tambo-j 
rázni, kevésbbé számítja be; hogy Sokrates a philosophiát a  zenei 
koronájának, Plató pedig — hasonlóan a pythagoraeusokhoz —  a 
zenét bölcseletnek tartja.

A rómaiak a zenét is pusztán gyakorlati hasznáért pártolták, 
hogy t. i. a lakomáknál s dőzsöléseknél a különben már eltompult 
idegeket új mozgásba hozza. S bár a zene a vallási ténykedések 
közé tartozott, mégis hogy mennyire maradtak távol annak esz
ményi fölfogásától, azt Cornelius Nepos eme szavai bizonyítják: 
Scimus enim musicen nostris moribus abesse a principis per
sona . . . 1) Még Alexander Severus alatt is csak ily fogalommal 
bírtak róla: cantavit nobiliter, séd nunquam alio conscio, nisi 
pueris suis testibus.2)

A tánczot a görögök nélkülözhetetlen testképzőnek tartották és 
az abban kitűnőket meg is jutalmazták. Sokrates nem csak dicséri 
a tánczot, hanem nagy dicsőségnek tartja, hogy abban még agg 
korában is gyönyörét tudja lelni. S mit találunk a rómaiaknál ? 
Azt, hogy ők legfölebb is mulatsági eszköznek tárták a tánczot, s 
az abban való tényleges részvételt a szabad egyének részéről leal- 
jasítónak tekinték. Úgy látszik, a rómaiak általános véleményét 
fejezi ki Cicero, midőn mondja: Nemo fere saltat sobrius, nisi 
forte insanit; 8) Seneca pedig igy nyilatkozik: Torpent ecce ingenia 
desidiosa iuventutis — cantandi saltandique obscoena studia effe- 
minatos tenent.4)

Mind ebből kiviláglik egyúttal az is, mennyire szűkölködtek 
a rómaiak a drámai művészet finom fölfogása nélkül és hogy 
dramájokban a mimetikuB művészetek legkorlátoltabb közreműkö
désének lehetett csak helye. A görög mindenben önmagát adta elé 
és legnagyobb dicsőségének tartotta, hogy a nemzeti ünnepélyeken 
személyesen versenyezhet a legfőbb díjért; a rómaiak látványos 
játékait rabszolgák végezték, ők pedig csak kevély nézők valának.
A pantomimus8al a monarchia előtt nem találkozunk; a gymnastikai 
játékokban a rómaiak általában C3ak passive vettek részt, Gibbon

x) Epam. 1.
*) Lamprid. Alex. Sev. 27.
8) Pro Mur. 6, 13.
*)■ Controv. I. praef. p. 49. Búr.
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kifejezése szerint: the most eminent of the Greeks were actors, the 
Rom ans were merely spectators. l)

Igaz, hogy az inkább látni és hallani, mint olvasni szerető 
képzettebb osztálynak, sőt magának az alnépnek is egyik főbb 
szellem i életkivánalmát a néző játékok tették; de nem a gyöngéd 
kedélyű, a nemes szenvedélyekben élvezetet találó hellének szo
m o rú  s egyéb néző játékai voltak, melyek a belsőleg fejletlen, 
szívfogékonytalan rómait gyönyörködtethették. A harczias verseny
já ték o k , diadalmenetek, s hasonló fényes látványok, a panto
mimek, a gladiátorok véres játékai, állatviadalok, zajos bohózatok 
s tb . valának inkább, mikben e szilaj, anyagias, gyakorlatibb nép 
vágyai kielégítést találtak. Innét van, hogy magok íróik is haj
landók voltak még a magasabb élvezeteknek 6zánt görög drámákat 
is  szemrehatóbb, puszta látványos darabokká, mimi bohózatokká 
m ásolni; innét, hogy a nép az andronicusi, enniusi stb. drámák 
á lta l egy időre kiszorított satirai bohózatokat ismét visszakövetelte.

A római ugyanis testestül lelkestül a gyakorlat embere lóvén, 
nem nagy súlyt fektetett a szívmüveltségre és nem igen törődött 
az elmélettel, melyet a művészi dráma igényelt. Ő a darabok 
színre hozatalát inkább csak mulatságos időtöltésnek tekinté; ezért 
a  színpadon a komédia jóval felette állt a tragédiának; a nézők 
arcza elkomorodott, ha a remélt vígjáték helyett valami szomorú 
játékot kezdtek adni. Ennek okát egyfelől a dolog természetében 
leljük fel, miszerint t. i. a vígjátéknak, mely anyagát s személy
jellemeit inkább a napi élet jeleneteiből veBzi föl, szükségképen 
közelebb kellett simúlnia a bazai viszonyokhoz és a népélethez, 
mint a tragédiának; míg másfelől maga a római nép hajlama is — 
mint ezt az archaicus korabeli népköltészetből kifejtett s oly 
annyira kedvelt atellánok; satirák stb. mutatják — inkább húzott 
a komikai, mint a komolyabb néző játékokhoz,2) úgy, hogy Livius 
megjegyzése szerint8) eredetileg is a népbohózatok adtak első ösz
tönt arra, hogy Livius Andronicus összefüggőbb tartalmú, görög 
minták után alkodott színdarabjaival föllépett.

Élvezetet nyújtott nekik Plautus darabjainak ripők légköre,

*) c. 40,2.
*) L. Hor. Sat. I, 7, 32; Cic. p. Cael. 16, 38 ; de or. II, 54 kk ; Plánt 

Aul. III, 2, 31; Quintil. Inst. Or. I, 4, 25 és VI, 3.
3) Lib. VII. 2.
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a lebujnak a ház elleni philisteri oppositiója, a röstelkedést nem 
ismerő, de csókolni való könnyelmű leányok obi igát korcsmá- 
rosaikkal, a kardcsörtető zsoldosok, a különös humorral rajzolt 
inas népség, melynek menyországa a pincze, végzete a korbács. 
Gyönyörködtek az elegáns grisettekben, kik kendőzötten és fel
ékesítve, divatos hajékkel és tarka, arany hímzetü uszályos ruhá- 
ben jelennek meg, sőt néha épen a színpadon végzik az öltözködést. 
Szívesen hallgattak találó tréfákat, grotesk ötleteket, durva, parasz
tos trágárságokat és egyértelmű kétértelműségeket. Kedvelt alakjuk 
volt a pnrasitus is, kinek, mert a gazdagok asztalánál velők együtt 
lakmározhatott, kötelessége a vendégeket tréfákkal és talányokkal 
mulattatni és alkalom adtával eltűrni,, hogy az edényt a fejéhez 
vágják; végre az arczátlan, minden gazságat örömmel megvalló 
bordélytulajdonos, mely fajnak díszpéldánya Ballio a «Hazug*-bán.

Mindamellett a vígjáték sorsa Bem lett sokkal kedvezőbb 
Kómában, mint a szomorújátéké; minthogy e münemre sem olyan 
volt e nemzet politikai égaljn, hol fz  virágzóbb tenyészést talál
hatott volna. A római népnek ugyanis a görögöktől egészen külön
böző államélete, különösen a nemzet rendei közt a jogegyenlőség 
behozatalával is fenmaradt éles különködés stb. oly állapotok 
valának, melyek a nézőség tetszésével összhangzóbb ó-nemű víg
játéki modort — mint Naevius száműzetése is mutatja — csak
hamar elölték. Az uj*nemü komédiára nézve pedig eleinte a római 
életviszonyok egyszerűsége, s azon magasabb műveltség hiánya, 
melynek ellenében a napi élet félszegségei föltünedeznek, s mely 
az ízesebb komikai nevetséges érezhetésére képesít, a nemzeti víg- 
játék-költészet megalapításához elégséges anyagot nem szolgáltat
hatott. Ezekhez járul a nyelv tekintete is, mely a finom elméssé- 
gekben s czélzatokban gazdag hellén darabok visszaadásában egé
szen hű soha sem lehetett.

Volt még Rómában mindenféle szemfényvesztő, kötéltánczos, 
akrobata, hasbeszélő s más efféle; és megesett, hogy valamely 
szomorújáték kellő közepén a hallgatóság egy kedvelt tánczos 
medve vagy egy pár ököl-vívó fölléptetését követelte; megtörtént 
az is, hogy drámai előadások alatt a közönség egyszerre kirohant 
kötéltánczosokat vagy vívókat bámulni. A római ünnepélyrende
zőknek eszök ágában sem volt a közönséget a költészet hatalma 
által, habár csak mulólag is, a legjobbak érzéseinek magaslatára 
•emelni, a mint ezt a görög színpad tette virágzásának korában.
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Mifélék voltak Eómában a színigazgatók s a nézők, matatja az, 
hogy az 587-ki triumphális játékok alkalmával a rendező az első 
görög fuvolásokra, miután dallamaikkal megbuktak, ráparancsolt, 
hogy zenélés helyett kezdjenek el egymással öklelődzni, a mire a 
^közönség ujjongása csakugyan alig ért véget.

Cicero korában Rómában leginkább Enniup, Pacuvius és 
Accius szomorú- és Plautus vígjátékai adattak; és ez alkalommal 
Plautusnak sokat kellett a rövid és léha bohózatok által elkényez
tetett közönség megapadt fogékonyságától és nyugtalan türelmet
lenségétől szenvednie; annyira, hogy az igazgatók kénytelenek 
voltak Plautus darabjainak hosszúsága miatt mentegetődzni. Men
nél jobban leapadt a játékrend, annál inkább irányult úgy az 
igazgató és előadó személyzetnek tevékenysége, mint a közönség 
érdeke is a darabok színpadi kiállítására. Óriási összegeket költöt
tek díszletekre és jelmezekre; volt eset, midőn 600 felszerszámozott 
öszvér léptetett végig a színpadon; a trójai színházi sereg meg 
arra használtatott, hogy mustra-kirakatul szolgáljon a közönségnek 
a  Pompeius által Ázsiában legyőzött nemzetekre nézve.

A valódi színpadi költészetet az alexandriai irodalom nem 
ismerte soha; csak a fattyú-drámát, mely pusztán olvasásra, nem 
előadásra íratott, volt képes Itáliában meghonosítani. Mifélék 
voltak ezen az alexandrinismus szülte drámák, körülbelül megítél
hetjük abból, hogy Quintus Cicero a gall téli szállásolás unalmait 
enyhítendő, tizenhat nap alatt négy szomorújátékot készített.

A Seneca-féle tragédiák közöl egy sem hozatott színpadra, 
sőt erre valószínűleg számítva sem volt. Alapjelleme valamennyi
nek: declamatori hatásra számítás és a hellén (Sophokles és 
Euripidestől vett) eredetiek fölé törekvés, s innét a rajtok érezhető 
nagy keresettség, dagály, túltömöttség, s itt-ott az ezekből szü
lendő természetietlenség és homály. Senecában több volt az ész, 
mint az ízlés; a drámai tehetség pedig teljesen hiányzott nála, s 
igy a tragédiát nem is képes fölfogni, mint oly egészet, melynek 
részei közt meg legyen a kapocs; nem képes fölmutatni változatos 
jellemeket, melyek a nézők tetszését megnyerjék; még csak a 
közönséget érdeklő helyzetek sem fejlesztetnek természetesen. Igaz 
ugyan, hogy tragikai színezetet tud adni az előadásnak; merész 
gondolatokat s szabad mondatokat tüntet föl, melyek, habár nem 
illenek is oda, utánzásra méltóknak találtattak egy Comeille, 
Racine, Alfieri, Weisse által. S talán innen merítették az ujabb
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dráma-irók ama sallangos declamatiókat, melyeknek következtében 
oly igen eltérnek az ő műveik a görög mintáktól b ama rövid, csí
pős feleleteket, melyeket azelőtt senki sem használt, utóbb pedig 
legfőbb szépségeknek tartattak.*)

hangéa) és Regei8) a római tragédia fölfogásában és értéké
nek meghatározásában Scaliger ars poetica-jának és a 17. századbeli 
philologusok- és mübirálóknak, nevezetesen Heinsim, Muretus 
és Dryden nézeteit közelítik meg, mely utóbbiak Seneca tragédiáit 
a három nagy görög tragikuséival egy kategóriába Borozzák. Sőt 
Hegel abbeli meggyőződésének ad kifejezést, hogy a rómaiak görög 
minták nélkül is eredeti és a tökéletesség magaslatán álló költé
szetet teremtettek.4) Furcsa egy argumentatio, melynek ellenke
zője mellett. a római költészet történetének minden egyes lapja 
bizonyít.

A színházban előadott szomorú- és vígjátékok soha sem emel
kedtek hatásra nézve a görög színházak magaslatáig; sőt ellen
kezőleg a circusokban, kivált Kóma hanyatlása korában, mind 
vadabb élvezeteket adtak a népnek, mely hol rabszolgák véres 
tusáiban, hol fenevadak vérengző marczangolásában gyönyörködött* 
Schlegel (Philosophie dér Geschichte, IX. értekezés) e pontra 
vonatkozólag így nyilatkozik: «Mintegy ékességéül az általános 
békének, melylyel Augustus a római világot megajándékozta, s a

*) Tkyestesben, Atreus neki gyermekeit tálalja föl, igy szólván :
Expedi amplexus páter 

Venere, natos ecquid agnoscis tuos ?
Thyestes erre így felel:

Agnosco fratrem.

Az elárult Medea kezdetben dühöngve jő, s többi közt fölkiált:
Parta iám, parta ultio e s t ,
Peperi.

S midőn a dajka sajnálja őt, hogy semmi sem marad fön számára, sem roko
nok, sem vagyon, azt feleli:

Medea superest.
Hijppolytua-bán Theseus kérdi Phaedrát, minő bűnt vél kiengesztelhetőnek a 
halállal; s az ő felelete:

Quod vivő.

*) Vindiciae Trag. Rom. Lipcse. 1822. 4.
a) Diversa Vir. doctor. de re trag. Rom. judicia. Gott. 1834. 4.
4) Id. m. 8. lap.
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szolgaság kárpótlásul az irodalomnak és a költészetnek is megvolt 
a maga arany-korszaka, a mennyire ez a pogány világnak Hanyat
lásra hajló érett korában lehetséges volt. Plautus és Terentius 
csupán csak a görögök utánzóinak tekinthetők; Virgilnek és Hóra- 
tiusnak költői jelleme és gyönyörű irálya a világtörténelem Írójá
nak figyelmét leginkább csak a nyelv tekintetében vonják magukra, 
melyen irtak, s mely az egész újabb korban minden népnek közös 
nyelve volt, s még jelenleg is az. Mindezt azonban, még Ovidius- 
nak termékeny képzelő tehetségét sem véve ki, az utókor nem 
tekintheté egyébnek silány böngészetnél azon dús aratás után, 
melyet a görögöknél a művészetek és a költészet geniusa hozott 
létre. A rómaiak költészetét nem az ő költeményeikben kell keres
nünk, miként a görögöknél, hanem a circus mulatságaiban találta 
kifejezését, melyeket az okos Augustus fentartani jónak látott; a 
küzdelmekben, midőn a haldokló gladiatomak kellemmel és mél
tósággal kellett elesnie, hogy a nép tapsait kiérdemelje; a circus- 
bán, mely oly gyakran hangzott a keresztények elleni engesztel
hetetlen gyűlölet zajától s a gyilkos szavaktól: Oroszlánoknak a 
keresztényeket.»*)

A nőknek az amphitheatrum iránt való szenvedélye, mondja 
Juvenalis, legnagyobb gyöngeségük volt. Semmiféle alkalomra sem 
piperézték föl magukat gazdagabban és gondosabban, mint ide. 
Öltözékeket, ékszereket, vánkosokat, szolganőket kértek kölcsön 
itt való mennél fényesebb megjelenhetés végett. Ovidius a legal
kalmasabb helynek tartja az arénát szerelmeskedések és gyöngéd 
kalandok szövésére. — Még a betegek is, elfeledve fájdalmaikat, 
csatlakoznak a vigadó lakossághoz, mely sebes áradatban ömlik a 
színkör felé; — elfoglalandók, ha kell kiküzdendők a legjobb 
helyeket. A tolongásban rendszerint nyomtak agyon embereket; 
Caligula császár idejében egyszer 40 előkelő férfit és nőt nyomtak 
agyon ily gladiatori előadáson. A vágy ezen embertelen látványok 
iránt évről évre növekedék, úgy hogy vért folyni és meghalni látni a

*) Lessing (Laokoon, p. 45.): «Klopffechter im Kothurn körmén höch- 
stens nur bewundert werden. Diese Benennung verdienen allé Personen dér 
sogenannten Seneca’schen Tragoedien, und ich bin dér festen M emuiig, dass 
die gladiatorischen Spiele die vomehm6te Ursache gewesen, warum die Bö- 
mer in dem Tragischen noch so weit nnter dem Mittelmássigen geblieben 
sind.» V. ö. Stael, de la littérat. p. 63.

Philologial Közlöny. VII. 5. 38
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legnagyobb élvezet vala. S nem csak a közönséges nép szomjazott 
e vérre, hanem még gondolkodó férfiak is helyeselték azt, épen úgy, 
mint korunk némely bölcselői a párbajt; Titus, az emberi nem gyö
nyörűsége, száz napon át adatott véres küzdelmeket; a jó Traján 
123 napig, 2000 küzdővel. ,S a gladiátorok nem csupán rabszolgák 
valának; midőn a császárok alatt az emberi méltóság összetapos- 
tatott, Nero egy napon az amphitheatrumban 400 senator és 
500 lovag által adatott küzdelmet ; mi több, még császárok is, 
nevezetesen Commodus, és asszonyok is vettek rész a viadalban.

A circusbeli játékokért való rajongáshoz képest, a színházat 
soha sem kedvelték nagyon Rómábán, s ha volt is némi vonzó 
oldala, nem épen a legnemesebb jellegű. Túlnyomó helyet foglal
nak el az érzékien kegyetlen motívumok, az anya- vagy gyermek
gyilkosság az Eumenidákban, Alkmaponban, Kresphontesben, Méla- 
nippában, Medeában, a szüzek feláldozása a Folyxenában, az 
Erechthidákban, Andromedában, Iphigeniában. E mellett nem 
keresték az ügyességet és a kellemet, miként a görögök, hanem a 
rendkívülit, az erőszakos fölindulásokat: midőn a régi Afraniusnak 
«Tüzvésze» előadatik, a házak valóban fölgyujtatnak, s a színészek
nek szabad rablás engedtetik azokban. Egy Icarus valóban leesik 
a légből, s egy medve azonnal hozzá futván, szétszaggatja őt. 
A Prometheus dráma valódi kivégeztetéssel végződik, midőn bizo
nyos Laureolus keresztre szegeztetvén, egy fenevad által szét- 
tépetik; egy másikban Orpheust igazi medvék szaggatják szét a 
baccháns nők helyett; egy valaki Herculest ábrázolva az Oeta 
hegyén megégettetik; egy másikat Atys példájára megcsonkítják: 
egy medve tépi szét Dsedalust, ki szárnyakat óhajtana magának; 
Mucius Scaevola hős tettét rabszolga utánozza, s noha semmit sem 
vétett, kezét meg kellett égetnie. Martialis1) adja elő és bámulja 
ezen jeleneteket, melyeknek szaporításával vásárolták meg a csá
szárok azon nép szabadosságát, mely a szabadságot mindenütt 
kioltotta. Egy néptől, mely ilyenekért tud hevülni, hiába várjuk az 
attikai tragédia ezélj át: a szenvedélyek aristotelesi katharsisát.

A drámai művészet e hátrányaihoz járult színköltőik, de kivált 
színészeiknek kevésre becsült helyzete. Midőn Sophokles költői láng
elméje Athénben kegyelettel teljes csodálatot s hadvezéri főrangot

l) De spectac. passim; v. ö. Suet. in Ner. 11; és Tertuil. Ápol. c. 15.
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érdemelt ki; itt az eladósodott Plautus kézi malmok hajtásával 
tengette életét. S hogy Terentiust a művészi érdemet méltányló 
Scipiók, Laeliusok társalgásukkal tisztelték meg, majdnem páratlan 
leereszkedésnek tekinthető. «A költőmestersóg#, úgy mond Cato, 
«azelőtt nem állt tekintélyben; ha valaki vele foglalkozott, vagy 
vendégségek alkalmával ráadta a fejét, naplopó volt a neve#. Egy 
színpadi költőnek bére nemcsak csekély volt, hanem azon felül 
még csak akkor fizettetett az ünnepélyt adó hivatalnokok által, ha 
a darab nem bukott meg. A színköltő nem csak a bérért dolgozók
nak már magában véve is kevéssé becsült osztályához tartozott, 
hanem a közvéleménytől a legfeltűnőbb módon lenézetett, s rend
őrileg bántalmaztatott. E szűk és kínos korlátok közt a költészet 
elfulladt, ügy, hogy méltó bámulatunkat érdemlik az egyes jelesek, 
kik lángkeblök hívását követve, e közhidegség daczára is oly neme
sen áldozták oda életfáradalmukat a drámai művészet szelíd mú
zsájának. így történt, hogy mig az attikai színpadot Athén legne
mesebb fiainak nemes versengése teremtette, addig a római, egészben 
véve, nem lehetett más, mint annak kontár másolata, melynél még 
csodálkoznunk kell azon, hogy egyes részletekben képes volt annyi 
bájt és humort fejteni ki.

A színköltők sorsában osztoztak a színészek is.
Sophokles (Nausicaa és Thamyris czímű darabjaiban), Aris- 

tophanes (a Lovagok czímüben) stb. mint fő szereplők magok is 
föllépve a nép tiszteletét önirányukban csak magasztosíták; mig az 
iszonyú Nerónak legrútabb vétségül az rovatott fel, hogy a szín
padra föllépett. A római szigorú jellem t. i. aljasnak tartotta az oly 
embert, ki mesterségével nem volt képes valami szükséget kielé
gíteni, hanem csupán mulattatásul szolgált; és becstelennek azt,ki 
pénzért színlelt érzelmeket, s magát látványul és a nézők gúnyjá- 
nak kitette. Ez okból a színészeket minden polgári jogtól megfosz
tották, a censorok kitörölhették őket a tribusokból, egy testökre 
nyomott bélyeg kizárta Őket minden hivatalból, sőt még a légiókba 
sem vétettek föl; játék közben elkövetett botlásaikért pedig veréssel 
lettek megbüntetve. S ha egyesek emlékszoborral tiszteltettek meg, 
vagy — mint Roscius és Aesopus — ritka színművészi képességek 
tekintetéből közbecsülésben álltak is, ezek csak ritka kivételekül 
szolgálnak, melyek magára e művészi állásra szebb színt épen nem 
vethetnek.

A római színpadon, a görögtől eltérőleg, a nők is fölléphet-
38*
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tek, csak hogy illendő öltözetben; de becstelenség szennye tapadt 
rájok, és a senatoroknak megtiltatott nőül venni színésznőket, vagy 
a bohóczok leányait és unokáit.1) Ezekből veszi magyarázatát, 
hogy az ateüánok játszóit kivéve — melyekben t. i. szabad rómaiak 
is fölléptek — a többi szinészségre rendesen csak rabszolgák és 
szabadosok (libertini) adták magokat; ezekből, hogy az első kő- 
színkört, mely t. i. előbbi szokásként a játékfolyam után nem rom
boltatott le, csak Kr. e. 54-ben (R. é. 700) találjuk Rómában, habár 
a tragédiát már 185 évvel előbb hozta Livius Andronicus színpadra. 
S maga e színkör is, 8000 nézőt fogadó roppant nagyságából Ítélve, 
inkább a pantomimi s egyéb látványos előadásokra volt számítva, 
mint a tulajdonképi drámaiakra.3)

E körülmények közt a nemzeti drámai művészet Rómában 
föl nem virulhatott; hiányozván neki a drámai irodalom fő éltető 
eleme i s : a szabadság, melynek leplezetlen hirdetését a római hata
lom még köztársasági alakjában sem tűrte el. Meg voltak ugyan a 
nemzet fényes múltjának nagyszerű tárgyai, melyek a nemzeti drá
mákhoz gazdag anyagot szolgáltattak volna; de hogy választhatott 
belőlök a költő a nélkül, hogy a patríciusok és plebeiusok közt soha

*) Nero azonban erősen dolgozott azon, hogy a színészeket megszaba
dítsa a gyalázattól, s Gibbon följegyezte a nagy tiszteletet, melyben Nero egy 
Aliturua nevű zsidó színészt részesíthetett, és megemlíti a színésznek ism é
telt szerencsés közbenjárását, hogy a zsidók Üldöztetésén enyhítsen. Nero 
uralkodása alatt élt és (14 éves korában) meghalt egy kedves és tehetséges 
Eucharia nevű színésznő — ez volt az elBŐ, a ki Nero által épített görög szín
padon föllépett — a ki, úgy látszik, jobban kedveltetett és nagyobb befolyást 
gyakorolt, m in t majdnem minden más ily korban elhalt leány. Az ő szépsége 
az ó-korból ránk maradt sírfeliratok egyik legszebbikén van festve és az ő vo
násai a haldokló művészet utolsó eszményét képezik. ( Visconti, Iconographie 
Ancienne, 287).

*) A császárság civilisátiója végre nagyon népszerűvé tette a színházat; 
de e civilisátio a legerkölcstelenebb volt e világon, és ez erkölcstelenségben 
nagy része volt a drámának. A szemérmetlen érzékiség oly magas fokra há
gott, a minőről alig lehet fogalmunk. A nők néha egészen meztelenül léptek 
a színpadra. (Lásd a Sdbatier által összegyűjtött bizonyságokat, H ist. de la 
LégÍ8lation sur les Femmes Publiqucs, pp. 45—47; Magúin, Originea du 
Théii tre, tóm. I. pp. 284—287 ; és Lebrun, Diacoura aur le Thédtre, pp. 
79_82. Ezen utolsó iró, a mennyire csak birja, kicsinyíteni akarja az általa 
elismert tényeket, hogy az egyházi atyák invectfvái egészen az uj színházra 
essenek. E tekintetben legrosszabbak voltak a virág játékok.)
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ki nem egyenlített feszesség s pártviszályok lángjait vagy egy, vagy 
más részről, ismét föl ne gyújtsa? A respublica korabeli némely 
események, mélyek kiváltkép a tragédiához jelesnél-jelesebb tár
gyat nyújthatónak, a császárok idejében nem voltak színpadra hoz
hatók. Augusztus császári oltalma alá fogadván a költőket, hozzá 
szoktatta őket, hogy ezek nem szellemi nemes foglalkozásnak, s a 
tiszta magasztos érzelmek szükségképeni kifejezésének, hanem ke
nyérkeresetnek és mesterségnek tekintették a költészetet; midőn a 
nyári lakok, adományok, lakomák ritkultak, a múzsák is elnémul
ták. Tiberiust magasztalni vagy becsmérelni egyformán veszélyes 
dolog volt. Caligula minden jelesebb költőt irigy szemmel nézett. 
Aelius Satuminus néhány meggondolatlan vers miatt a Capito- 
liumról letaszíttatott; Sextus Paconianus a börtönben megfojta- 
tott; M. Scaurus halálra ítéltetett egy szomorújáték miatt, melyben 
Tiberius Agamemnon neve alatt vélte magát ábrázoltatni; Cremu- 
tius Cordus bevádoltatott, mivel Brutust magasztalta, s Cassiust 
utolsó rómainak nevezte; midőn Maternus Vespasianus alatt Cató- 
ról készített tragédiát, csakhamar módosítania kellett a kifejezése
ket, melyek e hatalmas úr füleiben rosszul hangzottak; Plinius oly 
annyira félt Nérótól, hogy nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott.1)

A latin szövetségi ünnep múzsái nemzeti ünneppé válhatott 
volna, mint a görög Olympiák és Isthmiák. Álba bukásához egy 
mondakör csatlakozhatott volna, a minő Ilion elestét ölelte fel, s 
Latium minden községe s minden nemes nemzetsége benne fel
találhatta vagy belé olvashatta volna saját keletkezését; de sem az 
egyik, sem a másik nem történt, s Italia nemzeti költészet és mű
vészet nélkül maradt.

Mind ennek következménye az volt, hogy a szorosan vett 
drámai művek Rómában, a mint már eredetileg a görögből kölcsö
nöztelek át, úgy később s mind végig csak a görögöknek kisebb- 
nagyobb mértékben sikerült utánzatai maradtak. Ezek után, úgy 
hiszszük, igazolt Herder emez állítása: «Als eine Sklavin war die 
Scenische Muse bei den Römem eingeführt, und sie ist bei ihnen 
ímmer auch eine Sklavin geblieben*.

Dr. K rausz J akab .

l) V. ö. Tac. A. IV, 31; Dió LVII, 22 ; Saet. Tib. 61.
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