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A BRAMARBAS AZ ANTIK KOMÉDIÁBAN.

Aristoteles a közép és új komédia által alkotott jellemeket három 
osztályra osztotta, u. m.: tréfáló, gúnyoló és szédelgő jellemekre. Min
den egyes irányra több példát hozhatunk fel, de minthogy a komédia 
ezen későbbi virágzásából görög darab nem maradt ránk, úgy vagy a 
római utánzatokhoz, vagy a theophrastusi harmincz jellemrajzhoz, 
melyek tudvalevőleg mind a komédiából vannak merítve, kell fordul
nunk. De nemcsak ezekben, hanem azoknál az Íróknál is, a kik a min
dennapi élet tüneményeit és jellemeit néha néha érintik, találunk 
felvilágosítást a komédia alakjaira nézve. Hálás feladat e jellemeket 
keletkezésökben és további kiképzésökben kutatni és az őket megjelölő 
kifejezések történetét megvilágítani, mert ez által az ó-kori ethologia 
vázlatát kiegészíthetjük, és az új-komédiát, mely csak töredékekben 
van előttünk, mélyebben megismerhetjük.

Ribbeck vállalkozott arra a feladatra, hogy a csonka theophras- 
tuei jellemrajzok fonalán e typusokat történetileg megvilágítsa. Mint 
azelőtt az etpwv-nal megkísértette (Éhein. Mus. 1876. 381.1.), úgy most 
egy külön kötetben anuak ellentétét, az *X<cóv-t fejtegeti, s ehhez a 
plautusi Miles gloriosus fordítását is csatolja1). £  mű fonalán vázoljuk 
a bramarbas jellemét az antik irodalomban.

Mint sok görög kifejezést, mely a jellemfogyatkozásra vonatkozik, 
úgy aXa£<úv-t is eredetileg jó értelemben vették. A szó etymologiája kétes 
ugyan, de Pollux (I. 195.) a szót a ló dicsérendő jelzői közt említi, a mi 
a «délczeg»-nek felel meg. E tulajdonság túlzása és ferde, hívatlan 
alkalmazása folytán vált a fogalom gáncsszóvá. Mindenekelőtt jellemző 
a fej büszke tartása ; így használják a kifejezést az üres, magasan álló 
kalászokra is. A páva e fogalommal majdnem egyértelművé lett, azért 
mondja a becsületes Dikseopolis Aristophanesnél: Utálok én már 
minden követet, pávát és nyegleséget. A dandy-ket nevezték leg
először gúnyos értelemben áXa£<úv-nak, így Aristophanes (Ach. 605.) 
Theodorost, Diomeia demosból Ato[xEiaX<4va;-nak nevezi. E mellett 
azonban állatokról is mondották. — A szó legrégibb definitiója az 
emberi jellemre való vonatkozással Xenophonnál fordúl elő (Kyrop. 
II. 2. 12.), a hol Kyros egy haragvó taxiarchos ellenében, a ki a víg 
czimborákat, kik a többieknek mulattató tábori históriákat mesél
nek, alazonoknak nevezi, ezeket védi és az aXaCcúv fogalmát csak azokra 
alkalmazza, a kik gazdagabbaknak és bátrabbaknak mondják magokat,

*) Alazon. Ein Beitrag zűr antikén Ethologie tind zűr Kenntniss dér 
griechisch-römischen Komödie, von Ottó Bibbeck, Leipzig, Teubner, 1882.
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mint valóban vannak és oly dolgokat ígérnek véghez vinni, mely erejö- 
ket felülmúlja, s ezt haszonleső czélból teszik. Ép így ítél Xenophon 
Kyrop. I. 6. 22. és a Memorabiliákban I. 7. az aXaíoveía-ról. Platón az 
alazon-t egyszerűen az igazságszeretőnek állítja ellenébe, tehát egy a 
hazuggal; Aristoteles azonban szűkebb határokat szab. Szerinte a he* 
lyes középutról, az igazságról két módon lehet eltérni. Vagy nagyíta
nak s ez az áX<ovEÍa, vagy kisebbítenek s ez az eíptuvaa. Az aX<iúv úgy 
mint az eTpwv hazudik; amaz az által, hogy olyasmit tulajdonít magá
nak, a minek birtokában nincs, ez pedig az által, hogy tagadja azt, 
a mije van. Az indok szerint azonban háromféle áXa£tóv-t különböztet 
meg; az egyiknek semmi határozott czélja nincs; ezek inkább hiúk — 
jxáxatoi — mint rosszak. Ide tartoznak azok is, a kik mindig csak önma
gukról szeretnek beszélni (nepiauToXoYta). A másik dicsőség és tisztelet 
után sóvárog ; de a legaljasabb a harmadik, a ki szemfényvesztése által 
pénzt vagy más nyereményt keres.

A szó használatát, ép úgy mint az eTpwv-ét a peloponnesusi há
ború és az ó-attikai komédia virágzása előtt nem találjuk ; ekkor is csak 
a nép nyelvén fordul elő. A tragédia, bár mennyiszer lett légyen alkalma 
e fogalomról beszélni és attól óva inteni, gazdag synonymikus szókin
csébe nem vette fel e szót. Talán Kratinos volt az első, a ki alkalmazta. 
Aristophanesnél már teljes értelmében fordul elő s gúnyos kitétele 
annak, a ki fellépése és magaviselete által annak látszatát akarja fel
tüntetni, amije nincs. De e jellem annyira fejlődött s oly sok variatió- 
ban fordult elő, hogy Aristoteles a komédiáról irt theoriájában mint a 
komikus személyek három főtypusainak egyikét állította fel az eípwv és 
a P<ü;xoXó*/oí mellett.

Az élet egyik pályáján sem hiányzott a talaj az alazonnak, de 
némely foglalkozás bizonyos előjoggal van felruházva ezen jellem meg
testesülésére. Aristoteles az alazon-okhoz először a rhetorokat és dema- 
gogusokat sorolja, hogy ha a diplomatia mestereinek tartják magokat* 
anélkül hogy valamint tudnának. Ezekről mondja Dikueopolis: Tudom 
a köznép szokását, hogy kap rajta, örvend, ha nyegle férfi városát, ma
gát dicséri egyre, joggal-jogtalan, (nem sejtve, hogy bőrére alkuszik). 
Kleont a lovagok mint valódi aXâ ióv-t jellemzik, mert oly sokat igér 
Demosnak s mint annak jótevője akar szerepelni. — A demagogusok- 
lioz csatlakoznak a diplomaták, a divat-rhetorok s mindazok, a kik a 
hiúság, a phantasia ködébe burkolódznak, a divatnak bolondjai, dithy- 
rambikusok, próféták, orvosok, mindenféle tudós. Mindezeket a Felhők 
költője alazon-oknak nevezi, s minthogy a közember felfogása szerint 
dialektika és sophistika új és veszedelmes mesterségek, úgy a bölcsé
szeket, szóval a tudomány embereit is, aXâ oveía-ról vádolják. Kratinos- 
tól fogva sophisták és bölcsészek a komédiának, mint alazon-ok bő
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anyagot nyújtottak ; a sarútlan philosophusok, egyik kezökben bottal, 
a másikban könyvvel mint jrctü/aXaCóve;, míg a platonikusok és peripate- 
tikusok büszke fellépésök miatt, mint alazonok. A költők is, a kik oly 
dolgokról irnak, a mikről nem tudnak semmit, a szegény és éhes dithy- 
rambus- és hymnus- költők, kiknek typusa a rongyos- poéta a Madarak
ban (904 s köv.), szintén alazon-ok. Ide tartoznak a próféták ífiávxstc, 
yp7]3[A<SXoYoO és kunizslók, a kik. ellen Euripides és Aristophanes oly 
gyakran kikelnek. A közép és új komédia még jobban fejlesztette ezt a 
jellemet s a római költők az Augur és Aruspex szerepében honosították 
meg szinpadjukoD. Jelképök a kakas (^Sos) profetikus kukorikolásával, 
büszke fejtartásával és lépteivel. A kuruzslókhoz csatlakoznak az orvo
sok; eljárásukról Asklepios templomában Aristophanes . Plutosában 
emlékszik meg. A sok ’laxpó; ez. komédia, valamint ’ActxXt)̂ ? és M7jxpa- 
Yup-nq; szintén az orvosokra vonatkozik. Menekratesről Atlienaeus (Y13. 
289.) azt mondja, hogy Zeusnak czímezteti magát, mert csak ő adja 
az embereknek az életet; a betegek, a kiket az epilepsiától megszaba
dított, mindig kíséretében voltak; az egyik mint Herakles, a másik 
mint Hermes, a harmadik mint Apollo és a negyedik mint Asklepios 
ezerepeit. Evvel az isteni chorussal járt biborruhábau, arany koszorú
val féjén, jogarral kezében. Philippos, macedoni királyhoz intézett leve
lét így kezdte: Menekrates Zeus Philippost üdvözli (/aípetv), a mire a 
király nagyon helyesen azt felelte : Philippos Menekratesnek jó egész
séget kiván (tyaívetv). Szellemi rokonságban áll evvel az orvos Plautus 
Mensechmi ez. darabjában. Ettől a moliére-i Médecin malgré lui jel
lemig csak egy lépés.

Az orvosokat a szakácsokkal hasonlították össze, ezek pedig tisz
teletnek tartották mellettök helyet foglalni. A komédiában még nagyobb 
ezerepök van, mint amazoknak. Maison, a szakács, már a megarai 
komédiában állandó alak volt. De finomul kidolgozva még csak Athén
ben találjuk. Hogy mily jövő várakozik reá, azt Aristophanes már 
előre sejtette, mert Kleon utódját ép ebből a kategóriából választja, 
úgy hogy a demagogusok alazon-ját az áXâ ovsía nagy mestere, a hurkáé, 
győzi le. ’AXâ ovtxóv 8’lax't âv to tgSv piayeípcuv cpüXov mondja Athenaeus, a 
kinek műve kiapadhatlan forrás e typus jellemzésére. A szakács jól 
tudja, hogy az eledel készítéséhez nem elégséges az egyszerű főzés; van 
ezakácsiskola, rendszer és történet. Azt állítja, hogy a szakácsmester
ség a vad embereket czivilizálta, mert eleintén nyersen felfalták egy
mást, később egy állatot megsütöttek, s észrevették, hogy ez jobban 
ízlik. A hét bölcs nem volt más, mint derék szakács, kiknek mindegyike 
más ételt talált fel. De a tudomány e téren is haladt; nem főznek most 
már erős fűszeres életeket, mint Kronos idejében ; az ioniai Sophon óta 
az olaj jött divatba. Sikon nagy iskolát alapított; itt előadták a csilla
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gászatot, hogy a csillagok állásából, mely minden eledelnek ízét adja, 
a kellő időt megfigyelhessék ; építészetet és mórtant, hogy a konyhát és 
a kéményt építhessék, gyógyászatot a kellő mértékletesség megtartá
sára, Epikur és Demokritus tanait az összhangról, hogy ellenkezőket 
ne keverjenek össze ; festészetet a tálak kiékesítésére, de még a hadá
szatot is, hogy a különféle eledeleket illő sorrendben feltálalják. Éjjel 
mestereik műveit tanulmányozzák, nappal pedig a tűzhelynél ülnek s 
segédeiknek úgy parancsolnak, mint a hadvezér a csatában. Mindig 
homéri kifejezéseket használnak, így iilpoKec-t személyek, ó * t v e n 
dég, pjXa juhok, ouXoyúTat só helyett; a szikrák nálok «Hephaistos 
kutyái;» oly annyira, hogy a házi gazdának egy szótárt kell segítségül 
vennie, hogy megérthesse őket. Végtelen konyhaszabályokat recitálnak 
el, s a sok beszéd és dicsekvés főtulajdonságai a derék szakácsnak, ép 
úgy, mint a hadvezérnek. Ezekhez hasonlítják magokat leginkább; 
ellenségeik a vendégek, a kik már jó idővel az ebéd előtt a lakomára 
készülnek, s jaj a szakácsnak, ha valamit találnak, a mi nincs inyökre. 
ő  azonban, mint valódi bölcs, minden vendég számára megtalálja az 
ízletes és alkalmas ételt. A szerelmes párnak csak kis halakat ád, mert 
nem éhezik annyira, gondolataik ugyanis máshol járnak; a philosophu- 
soknak nagy darabokat tálal, mert ezek legtöbbet esznek; az öregek 
mustárt és csípős ételeket kapnak, melyek a nyelvet csiklandozzák. Ha az 
emberek temetésről jönnek, ő csak a fazékról a födőt veszi le, s azonnal 
mosolyognak. Csak azt nem szereti, ha a házi úr, a ki fogadta — csakis 
fogadott szakácsok voltak — mindent, a mit átad neki, megszámlál, 
mert akkor még többet dug zsebre. Ha valaki egy szakácsot megbánt, az 
nemsokára lakói érte, mert művészete kedves az istenek előtt. De a 
szakácsok a család titkait is hamar megtudják, és minden pletykát na- 
gyobbítanak: ha valami rosszat hallanak, egész eposokat csinálnak be
lőle, de ha valami jó történik, akkor némák, mint az areopagíták. — 
Dicsőségök elmúlt, amint állandóan mint szolgák egy úrhoz szegődtek, 
de ez még csak a Menandros utáni komédiában fordul elő. — A római 
színpadon e jellem nem játszik oly nagy szerepet; mindig csak episodi- 
kusan lép fel, mert a római szakács mindig rabszolga volt s ez által a 
büszke jellem is megszűnt. Állásának egyedüli méltó képviselője a sza
kács a Pseudolusban, a hol (IH. 2.) az imént felsorolt jellemvonások 
némelyikére akadunk. Terentius e jellemet sohasem léptette fel, s a 
római komédia többi töredékei közt is csak kétszer találjuk a szakács 
említését.

Maison-nak nevezték a komédiában a hajós legény állandó jelle
mét is. Ez, ha a messze utazásról hazatér, elég hazugságot mesél; mily 
magas személyekkel találkozott b mily előkelő módon bántak vele.

Minthogy azon a győztes hadvezér dicsősége mindezeknél fénye-
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eebb, azért a sokféle áXa£<míx a katona dicsekvésében éri el tetőpontját. 
A görögnek a legrégibb időktől fogva volt alkalma a szájhős természetét 
fejlődésében tanulmányozni s már a legrégibb naiv költők a nagy testi 
erő mellett önkényt a szellem egy bizonyos deficitjét tételezték fel. 
Gondoljunk csak Aresre Homerusnál úgy az lliasban, midőn megsebe
sül, valamint az Odysseában, midőn házasságtorésen érik. Mennyit 
szenved Lamachos az Acharaaeiekben, mert a háborút annyira szereti t 
Mint hozzák összezúzott testtel a színpadra, a hol jajgatásainak paró
diáját Dikaeopolistól kell hallania ! Magokat az isteneket sem.kímélte a 
komédia e tekintetben; akár Peisthetseros nyilatkozatait a Madarak
ban, akár Dionysos gyáva magaviseletét a Békákban nézzük. Az aristo- 
phanesi alakok közt az athéni Falstaff, Kleonymos és a hermokopidák 
perének inquisitora, Pisandros, a ki ellen Platón a komikus egy egész 
darabot irt, tartoznak ide. Nagyban fejlesztette e katonai alazonokat a 
zsoldos szolgálat idegen oszágokban, a mely a tízezer hősies vissza
vonulása óta mindinkább terjedt. Mennél ingóbb talajon álltak az ilyen 
condottierek, annál büszkébben kellett fellépniök, hogy fentarthassák 
magokat. Nikostratos, az argosiak hadvezére, Herakles módjára orosz
lán bőrrel és buzogánynyal indult a csatába; Adaios, makedoni Philip
pos alvezére, győzelmeit fenhéjázó bulletin-ekben adta ki, a miért is 
Philippos kakasának nevezték s ezen név alatt léptették fel a színpadon. 
Különösen a henczegő makedón bramarbasokkal találkozunk gyakran a 
töredékekben, de ez csak addig tart, míg Görögország szabad. Meny* 
nyíre növelte Nagy Sándor diadalmenete minden egyes tisztnek, sőt 
közembernek önérzetét, arról a komédián kívül az egykorú források 
tesznek említést. Hisz mindaz a mit láttak és tapasztaltak, az ismert 
határokon túl ment: a roppant nagy utók, a sok ismeretlen tartomány és 
nép, a mesés kelet minden csodája, a nagy vérengzések az ismeretes 
csatákban, a roppant gépek a városok ostromlására, a győzelmi orgiák 
és a sok préda, melyben minden katona részesült, mindez elég tárgy 
volt az ismét hazatérő katonának. Nem vitt-e véghez Nagy Sándor Achil- 
leshez méltó tetteket, nem gondolhatták-e, hogy a homéri csatározások 
koraismét beállt ? Nem hasonlították-e Nagy Sándor menetét Dionysosé- 
hoz? Ehhez járult a hízelgő rhetorika, és a phantastikus lelemény, a mely 
e tettek leírásánál nem ismert határt. Egy sereg sophista és tányérnyaló 
veszi körül Nagy Sándor és embereinek asztalát és pénztárát. A legmeré
szebb hyperbola köznapi phrasissá lesz. Miután Nayg Sándort Ammon- 
Zeus fiának ismerték el s isteni fenségének kultusza az udvari cere
móniákhoz tartozott, hadvezérei is isten fiainak tekintették magokat. 
E szédelgés a Demetriusra, Poseidon és Aphrodité fiára irt athéni hym- 
nusban tetőpontját érte el. A keleti nőknél nem kevésbbé voltak szeren
csések a nyugat harczfiai, mint később odahaza akarták lenni.
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Az új-komédia és még néhány levél Alkiphrontól, valamint Lu- 
kianos egyes darabjai, melyek azonban a komédiából merítvék, mutat
ják, hogy mily szemmel nézte az ironikus athéni e martáalis katonákat, 
a kik makedoniai, syriai, rhoduei vagy cyprusi zsoldban álltak s Görög
ország egyes városaiban ütötték fel táborukat. Aristophanes ideje a de- 
magogusban és sophistában, Antiphanee- és Alexisé a szakácsban, Me- 
nanderé pedig a hetvenkedő katonában látta az iXâ oveíx legtökéletesebb 
typusát. Bibor chlamysban vagy pánczélban, fején sisakkal, melyen 
nagy kócsag van, oldalán fényes pajzs és kard, így lép fel a színre. 
Álarcza és neve már eléggé jellemzik. Thrason, Thrasoriides, Thrasy- 
leon, Bias, Polemon, Stratophanes, Cleomachus, Antamoenides, Haire- 
siteiches, Pyrgopolinices vagy rómaiasan Polymachteroplagides, Patroné, 
Pultiphagonides, Therapontigonus, Platagidorus s még oly hosszúk is. 
hogy a viasztábla négy lapjára sem férnek (Curculio 410) ezek czímei. 
Szavai és mozdulatai után Ítélve, valódi oroszlán; bombaetikus kifeje
zésekben irja le győzelmeit s mutogatja sebeit. Haragjában dönnög, 
de nagy testében nyulszív rejlik. A veszélyben megfutamodik, a sérté
seket nem veszi fel, gorombaságok megijesztik, pénzzel megelégszik. 
Nagy hajfürteivel Adonisnak tartja magát s szépsége ép oly ellenállha
tatlan, mint karja, Erős mezején ép annyiszor győzött, mint Marsén, 
de valóban a legrútabb megaláztatást tűri. Ostobasága és jóhiszemű
sége oly nagy mint hetvenkedése, s azért mindig megcsalják. — A kevés 
töredék nyomán nem ismerhetjük e jellem minden válfaját és a sok 
helyzetet, melybe juthatott. Menander különös előszeretettel hozta a 
színpadra, s bizonyára finomabban jellemezte, mint római utánzói. 
Mint egy tragikus heros paródiája lépett fel Thrasonides MiaoJjxsvo; ez. 
darabjában, a melyből Lukian a XIII. hetaera-dialoguet merítette. 
A hetvenkedés számos példáját több plautusi darab mutatja: Antamoe
nides a Poenulus-ban és Curculio a hasonezímű darabban a netovább
ját érik el. — A milyen az úr, olyan a szolga. A szolga (cacula), a ki 
Pseudulus-ban mint Polymachaeroplagides fellép, ép úgy szól és gon
dolkodik mint ura. Csak Stratophanes Truculentus-ban képez kivételt, 
mert itt az apai büezkeség az, a mely e kedélyes katona szívét eltölti. 
Jelleme mégis kitűnik a szakácscsal való szóharczában, a mely gyenge 
utóhangja a Kleon és Agorakritos közti versenynek.

A féltékeny katonát Menander IIspixetpo;Aév>) ez. darabja mutatta. 
Haragjában kedvesének hajfürtéit vágja le és megvesszőzi. De nem
sokára megbánja tettét. Mint Ajas az általa lekaszabolt nyáj közt, úgy 
fetreng Polemon a földön s jajgat a hajfürtök miatt. — Finomabban és 
több valószínűséggel mint Plautusnál találjuk e jellemet Terentius 
Eunuchusában. Menander K6Xa£-a szolgált itt mintaképül s ép ezért e 
szerep legjobban mutatja a Menander jellemzését. Harczi tetteiről ke
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veset szól, de annál többet kellemeiről, attikai elegancziájáról és élczei- 
ről. Mindig királyoknál hivatalos, kik csakis vele ebédelnek; a nők 
rajongnak érte, de ha szükséges szolgálni is tud nekik, hisz Herkules is 
Omphalenél ezt tette.

Más fajtából való az áX<<óv Theophrae tusnál. Ez nem is volt 
katona s mégis 'dicsekszik a hadjáratokkal, melyekben Nagy Sándor 
alatt részt vett, a sok kincscsel, a melyet szerzett; Antipatros már több
ször meghívta, de ő jobbnak találta otthon maradni.

A gazdagsággal való dicsekvés majdnem mindig a miles gloriosus 
jellemzéséhez tartozik; ehhez járul némi bőkezűség, az egyedüli szép 
■vonás, a mely néhanéha jellemzi. Theophrastus jelleme inkább JcTto/oXa- 

*><úv, koldus henczegö, s ennek neve és fogalma is már az ó-komédiában 
található. Theogenes, Aeschines és Proxenides a Madarakban az aXc£o- 
vsía-n épült felhőkakukvárnak henczegő szegényei, kik az ó-komédiá
ban gyakran felléptek. De az iij-komédia és a mindennapi élet szol
gáltatta Theophrastus Dák az áXa£túv ty pasát, a mint nála találjuk. 
Leírása sokkal ismertebb, hogy sem itt egyes jellemvonásait fel kellene 
sorolnunk.

A görög és római rhetoriskolákban szorgalmasan űzték az er
kölcs- és jellemfestés művészetét (/apax-njpiaî , descriptio, notatio); egy 
ilyen példát találunk a Ehetorikában, mely Herenniusnak van ajánlva 
(IV. 50.;, 8 mely oly mintaszerűen mutatja be a gazdagságot színlelő 
aXo£<óv-t, hogy méltó ideiktatni. «Nézzétek csak, ó bírák, azt az embert, 
a ki dicsőségnek tartja gazdagnak tekintetni, mily arczczal néz reánk. 
Mintha csak mondaná, adnék valamit, ha nem volnátok oly tolakodók. 
Baljára támasztja állát, s azt hiszi, hogy gyűrűjének szépsége s az 
arany fénye által mindenki szemét megvakíthatja. Egyetlen szolgáját
— én ismerem, ti alig — majd ezen, majd azon a néven hívja. Hej, San- 
nio, úgymond, jer csak, hogy ezek a barbárok (Syrus, Phryx stb.) ne 
csináljanak kárt. A ki nem ismeri, azt hiszi, ha ezt hallja, hogy a sok 
között csak egyet választ ki. Fülébe súgja, hogy vagy odahaza az asz
talt terítse, vagy nagybátyjától a mórt kölcsönözze ki, hogy a fürdőbe 
jöjjön, vagy hogy a lovat állítsák ajtaja elé vagy más valamit készít
senek el, hogy vele henczeshessen. Azután hangosan kiáltja, hogy 
mindnyájan hallhassák: Vigyázz, hogy jól számítsanak *), ha lehet az 
éj beállta előtt. A szolga, a ki ura jellemét már jól ismeri, azt feleli: 
akkor többet kell küldened, ha azt akarod, hogy ma végezzünk vele. 
No jó, hát vidd magaddal még Libanust és Sosiat. Erre esetleg ide-

r> Rendesen servi-t egészítenek ki «ut diligenter numerentur* után, 
de ez nem helyes; inkább pénzre vagy más árukra kell gondolnunk. A heu- 
czegő szándékosan hallgatja el az. alanyt.
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genek lépnek hozzá, a kik ét, mikor utazott, fényesen fogadták. 
Ez nagy zavarba hozza emberünket, de ő hű marad elveihez. Jó, hogy 
jöttök, úgymond ; de még jobb lett volna, ha mindjárt nálam szállta
tok volna le. Ezt úgyis tettük volna, felelnek amazok, ha lakásodat tud
tuk volna. «Hisz ezt könnyen megkérdezhetitek volna; csak jöjjetek 
hát.* Követik; útközben folytonosan hetvenkedik. Azt kérdi, hogy áll 
a termés ; villái leégtek, azért nem mehet falura s újra építeni sem mer 
még; «ámbár Tusculanumomon mégis megtettem a bolondot, hogy a 
régi alapokon újra építek.» E beszéd közt egy házba jő, a hol az nap 
egy társas összejövetelnek kell lennie. Minthogy a háziurat ismeri, ven
dégeivel belép. Itt lakom, úgymond. Mustrálja az ezüstöt s megnézi a 
terítéket. Erre belép egy szolga s megsúgja neki, hogy ura mindjárt 
jönni fog; nem akarna-e távozni. Úgy, felel, menjünk uraim ; bátyám 
Falernumától jön, szeretnék eléje menni; jöjjetek osak a tizedik órában 
(az evés ideje) ide. Az idegenek távoznak. Lélekszakadva fut házába, 
amazok a tizedik órában eljönnek. Keresik, de ekkor megtudják, hogy 
kié tulajdonkép a ház; kinevetik őket s fogadójukba visszatérnek. Más  ̂
nap ismét látják; elmondják neki mi történt; panaszkodnak. Ő azt feleli, 
hogy a tájék hasonlósága tévútra vezette őket s az utczát eltévesztet
ték ; daczára annak, hogy rosszul érezte magát, egész késő éjfélig várt 
rájuk. Azalatt szolgájának Sannionak meghagyta, hogy mindenféle 
bútort, terítéket és szolgát kölcsönözzön ki. Az ügyes szolga mindezt 
pontosan teljesítette, az úr a vendégeket házába vezeti. A főépületet, 
úgymond, egyik barátjának kölcsönözte a nászünnepélyre. Egyszerre a 
szolga azt jelenti, hogy az ezüstöt visszakérik, mert a ki kölcsönözte 
már retteg érte. A pokolba, úgymond, az épületet kölcsönöztem neki, 
szolgáimat is átengedtem, most még az ezüstöt is akaija ? No nem bá
nom, daczára annak, hogy vendégeim vannak ; jó lesz a samosi (cserép) 
edény is.*

Szerelmesek gyakran fitogtatják kedvesök előtt nagy gazdagságu
kat, ha nincs is semmijök. Bosszul járnak, ha a\iő azután szavuknál 
fogja, mert egyhamar nem tudják, honnan szerezzék elő azt, a mit 
Ígértek.

A görögöknél tehát sohasem hiányzottak az áXa£oveía számos pél
dányai, de különösen az retoliaiakról mondották, hogy ez már velők 
született jellemvonásuk. Pythagoras iskolája Nagy-Görögország lakóit 
is az áXot£ovsía hirébe hozta, mert szerinte tudatlanok és külső fényre és 
pompára sokat tartanak. A rómaiaknál Prteneste lakóit mondották het- 
venkedőknek (Plaut. Bacch. 24. Pnenestinum opinor esse: ita erat glo- 
riosus). A rhodusiak nagy bizalma hadihajóikban e közmondásban 
nyert kifejezést: Íjjaeí* 5áxa ‘Póőtot, őexx v?^, a melyet henczegőkre alkal
maztak. De az áXâ ovEta tulajdonképi typusa minden görögnél a perzsa,
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egyáltalán a keleti volt. Barbar fényűzésük és buta gőgjük, a mely 
Xerxesnól már tragikus hybrisbe csapott át, gyakran fordult elő a görög 
komédiában, mint az aXaCovcía jellemvonásai. A pun kereskedő e tekin
tetben rokonuk.

Ez Bibbeck könyvének gondolatmenete és főbb eredménye. A má
sik két fejezettel, a mely az áXaCtóv szó synonymikájával és a plautusi 
Miles-sel foglalkozik, rövidebben bánhatunk. Az «X<tóv kifejezés syno- 
nymái, melyek részint az állatvilágból, részint az egyes testmozdulatok 
elnevezéséből vannak merítve, nincsenek teljesen összegyűjtve. Ezt a 
szerző más alkalomra halasztja. Csak a legtöbb kifejezés, melyek ma
gyarázatát Eusthatios, Hesychius, Photius, az Etymologicum Magnum 
s több scholiasta nyújtja, vannak összegyűjtve.

«A plautusi Miles gloriosus* minthogy bevezetésül szolgál a mun
kához csatolt sikerült német fordításhoz, a mely a szerző kiadása alap
ján (T. Macci Plauti Miles gloriosus, emendabat adnotabat 0. Bibbeck, 
Teubner 1881.) készült, elhagyva a szövegből mind azt, a mit ö nem 
tart Plautustól valónak. Minthogy nálunk Csiky szintén lefordította a 
darabot s a nemzeti színházban adták is — mily sikerrel, nem tudom
— azért néhány megjegyzés nem lesz felesleges. — A görög eredetinek 
szerzőjét nem ismerjük. Seleucus király említése (V. 75.), a ki 306. E. e. 
vette fel a királyi czímet és a kit 281-ben meggyilkoltak, az új komédia 
fénykorára útal, midőn Menander, Diphilus és Philemon működtek. 
Menandertől azonban nem való a plautusi darab eredetije, mert a kü
lönböző darabokat, melyekben a görög művész e jellemet előállította, 
annyiszor említik s oly határozottan jellemzik, hogy ily példányról, 
mint a ránk maradt, nem feledkezhettek volna meg. KóXâ -ban ugyan 
szinrehozott egy katonát tányérnyalójával együtt, de ép erről következ
tethetjük a terentiusi prológusból az Eunuchushoz (30. v.), hogy N»- 
vius hasonczímű darabjában s tán Plautus is egy elveszett darabban, 
felhasználta, de ép a Miles-ben nem. De nagyon is lehetséges, hogy 
vagy a görög költő vagy Plautus maga egyet-mást kölcsönzött a menan- 
deri alakoktól. — Minthogy Plautus nemcsak a Truculentusban, a 
melyet agg korában irt, hanem már az Epidicusban is, a melyet a 
Bacchides előtt irt, a katonai henczegést csak röviden érintette, mert 
valószínűleg már nagyon kopott théma volt, úgy feltehető, hogy a Miles 
korábbi évekbe esik. A vonatkozás Naeviusra (210. s köv.) arra enged 
következtetni, hogy a darabot több évvel a költő végleges száműzetése 
(204. K. e.) előtt irta, tehát színpadi működésének második tizedében.

Mindazokat a vonásokat, melyeket az aX<tóv jellemzésénél ki
emeltünk, a plautusi Miles-ben feltűnő vonásokban találjuk. Oly karri- 
katura, a mely a valószinüség határain gyakran merészén túlcsap s 
nem is tehetjük fel, hogy a görög eredeti ennyire ment volna. Az állító
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lagos tiszt, a ki Seleuous király számára katonákat zeoldba fogad, 
mindjárt az első jelenetben nagy plasticitással előtérbe lép; a parasitue 
oldala mellett mint dicsőségének visszhangja és hírnöke ezt még jobban 
feltünteti. De e rövid bevezetés csak előjáték. Úgy mint a Mostella- 
riában és Cistellariában önálló felvonást képez, de az expositio eltérő- 
lég majdnem mind a többi darabtól, még csak erre következik egy 
prologus alakjában. Csak a Cistellariában találunk még üyesmit, de ott 
egy istenség, Auxilium, mondja el a prologust, ámbár már az előtte 
való jelenetekben a szükségest megtudtuk. A prológusban említett ülő
helyek (82. v.), melyek 146. előtt nem léteztek, a prologus egy részének 
későbbi voltára mutatnak. A csacskaság, a hosszú s még sem kimerítő 
tudósítás, az ízetlen élezek, melyek nem méltók a pliutusi múzsához, 
szintén egy ifjabb íróra vallanak abból az időből, mikor a fabula palliata 
már elhervadt s új darabok hiányában a régiekhez nyúltak, melyeket 
alkalomszerüleg megtoldottak vagy megnyestek, hogy újaknak lássa
nak. Prológusunk szerzője nem nevezi meg sem a latin, sem a görög 
költőt; a hosszú expositio egy nehéz felfogású publikumot tételez fel e 
mégis csak a cselekvény egy részére, a mely a második felvonással 
véget ér, szorítkozik. A cselekvő személyek neveit nem tudjuk meg. 
Minthogy az, a ki a prologust elmondja, egyszersmind főintrigans, a ki 
azonnal szövi a cselekvény fonalát, úgy feltehető, hogy Plautus is Pa* 
lsestrionak ilyforma szerepet juttatott. A 145—153 v. semmiesetre sem 
való Plautustól, mert a későbbi jelenetekkel oly naiv ellentétet képez, 
hogy Plaulusról ilyesmi nem tételezhető fel. A következő öt jelenet 
(2—6) a prologus végén mondottakat igazolja s egy önmagában kerek 
egészet képez, a mely a cselekvény további menetére semmi befolyással 
nincs. A kettős szerep és a helyváltozás motívumát minden cotnbina- 
tióban sok ügyességgel és jókedvvel viszi keresztül a költő. Egy bizo
nyos parallelismus a compositióban ezt világossá teszi. A rhythmusok 
változása a cselekvény menetét és a hangulatot híven visszatükrözik. 
Az öreg lármázó trochaeusi septenárai nyitják meg a cantica-t a ebben 
a metrumban folytatódik ez és a következő jelenet. De a mint a női 
elem előtérbe lép, jambikus septenarokat hallunk, míg Sceledrus, bá 
múlva a leány merészségén, azonnal trochaeusokba csap át, a melyek a 
jelenet végéig tartanak. Jambikus septenarok még kétszer fordulnak 
elő a darabban; a harmadik felvonás harmadik jelenetében, s a legszebb 
részben (IV. 5.), a hol a nők a Milest a hálóba csalják.

Ha e felvonás compositiója és keresztülvitele a görög mintakép 
rovására esik is, úgy még sem hiányoznak önálló fordulatok és hozzá
tételek. Eltekintve a római felfogástól és szokásoktól, a római hadügy
ből kölcsönzött metaphoráktól, a scelus és Soeledrus gyakori szójátéka, 
a koczka-törvényre való utalás, az elzárt Nreviusra való szives meg
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emlékezés, a fatalismue, melylyel Sceledrus őseire visszatekint és a 
jövőbe néz, Plantnstól valók. — A Miles roppant butasága, gőgje, kéj
vágya és az a körülmény, hogy még csak rövid ideig volt Ephesusban, 
menti ki, hogy oly könnyen megy a lépre, s hogy az agglegény házi 
viszonyairól, a ki szomszédja, nem tud semmit. Lehetetlen volna ez, 
ha a 246 v.-bŐl a Miles és az öreg közti személyes viszonyra követ
keztetnék.

Az egész második felvonás a darab fŐcselekvényében, mely a kö
vetkező három felvonásban foly le, csak egy episod, mert Pleusicles 
ezélj a, midőn Ephesusba jött s a Miles mellett lakást fogadott, csak 
kedvesének megszabadítása volt. E terv kivitelére czéloznak a titkos 
összejövetelek, melyeknél Palaestrio elnököl; ő mondja meg a teendő
ket, intéz mindent és végez. Az egész terv nem áll egyszerre tisztán 
szemei előtt; ép a lassú fejlődésben gyönyörködhetik a néző s ebben 
mutatkozik a művész ügyessége. Lépésről lépésre épiti fel a működési 
tervet, még pedig mindig improvisált cselek vénynyel, úgy hogy a búcsú
jelenetben (IV. 7.) kötéltánczosok merészségével játszanak áldozatuk 
ostobaságával; legtovább űzi ezt Palrestrio, míg a járatlan Pleusicles 
egy pillanatra mindent elrontani látszik, de Palaestrio lélekjelenléte segít. 
E művészi kivitel mellett azonban feltűnő a tapintatlanság, a melylyel as 
egész gépezet a Színpadra tereltetik. A harmadik felvonás elején a tanács
kozás PalíBstrio, Pleusicles és Periplecomenus közt egy kissé untat, mert 
nem vezet czélhoz; hisz Paleestrio egy egész új tervet ajánl. Vontató a 
sok ismétlés is, a mi átdolgozásra mutat. Egy plautusi darabban sem kell 
annyi személy az intriga keresztülvitelére, mint itt. Egy ily hatosfogat
nak vezetése a költőnek és a nézőknek valami új volt. A cselekvény 
menetét leginkább az öregnek hosszú fejtegetései (III. 1.) szakítják 
félbe; e színt a római költő maga tágította ki annyira, a mit a satirikus 
oldalvágás az apuliai és aminulai parasztokra, a római Matronaliak és 
a quinquatrusi Minerva-ünnep említése bizonyít. Különösen alkalmas 
volt e szín az interpolatiokra s a 639—70. vers, a mely a kéziratokban 
egymás után következik, azt mutatja, hogy itt különböző redactiok 
maradványaival van dolgunk. Pleusikles jellemzése is szenved e hosszú 
preelectio folytán. Fellépése butának és gyermekesnek mondható, csak 
később jő elemébe, s ha egy ideig gondolkodik is azon, hogy átöltözése és 
csele méltó-e hozzá, úgy mégis egész merészséggel játszsza végig szerepét.

Episodikus és shakespeare-i intermezzokra emlékeztet Paltestrio 
és Lurcio víg csevegése. Czélja, hogy Periplecomenus időt nyerjen a 
két nő betanítására. Finom lélektani vonás az is, hogy Sceledrus, a ki 
a fenyegető zivatar előtt menekül, nem talál alkalmasabb helyet, mint 
a pinezét s jobb vigasztalót, mint a bort. Az ellenmondás első elhatá
rozása közt, hogy távozni akar (581. v.) s a között, hogy a pinezét vá«
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lasztotta, nem okoz nehézséget, mert ezáltal a kellemest a biztossal 
fűzi egybe; hogy nem ment előbb a házba, azt az öreg megjegyzése 
bizonyítja (592. v.); Sceledrus tehát nem mondhatta az 582—84. verset; 
az utolsó vers egy pedáns olvasótól eredhet, a ki így az ellentétet ki 
akarta egyenlíteni.

A darab cselekvénye tehát három felvonásban, melyekhez egy- 
egy jelenet, mint elő- és utójáték fűződik, foly le ; ott a hetvenkedő 
egész fényében, itt legmélyebb megaláztatásában. A második felvonás 
élénk cselekvénye után a harmadik a főcselekvény előkészítésére van 
szánva, a mely a negyedikben formaszerű végét éri. Ez négy részre 
oszlik. Az elsőben (IV. 1. és 2. jel.) PalsBstrio és Milphidippa a szerelmi 
ajánlatot hozzák; a másodikban (3. és 4. jel.) a további cselekvény elő
készítése Philocomasiummal; a harmadikban (5. jel.) a döntő össze
jövetel Acroteleutiummal, a negyedikben (6—8. jel.) búcsú és kata- 
stropha. Némi tragikus iróniára emlékeztet, midőn látjuk, hogy a hetven
kedő egy boldog élet küszöbén látja magát s vakon vesztének rohan.

Minthogy tehát a cselekvény nem egységes, azért nagyon való
színű, hogy a darabban több eredetinek részei egy egészszé forrtak 
össze. Ezt feltűnő módon igazolja az, hogy az első motívum egy önálló 
novellának tárgyát képezi az tEzer és egy éj» históriáiban. Ennek 
czíme: «A mészáros, neje és a katona története*, vagy «A cserzővarga 
és nejének története.* A rászedett és tőrbe ejtett itt a férj, míg a 
katona végre a nő birtokába jut. Mindkét versióban meg van a titkos 
átjárat, a hasonló testvér, a rászedettnek ide-oda küldetése, míg végre 
önmagát sem ismeri fel és még a leitatás is. Ez összhangzásra először 
figyelmeztetett Bohde a görög novellaköltészetről és annak kapcsola
táról a kelettel tartott előadásában (a 30. philol. nagygyűlés emlék
iratai 1876.) és ugyanakkor Bacher a Zeitschrift dér deutschen morgen- 
lánd. Gesellschaft 30. kötetében (1876). De hogyan juthatott az attikai 
komédiatárgy a keletre ? Bohde egy régibb görög novellának felhaszná
lásából magyarázza ki. Nagy Sándor hadjárata óta bizonyára sok görög 
novella szivárgott át a keletre. De nem is kell ily messze mennünk. 
Ismeretes dolog, hogy Nagy Sándor idejében a tdionysusi művészek* 
egész Indiáig jutottak el. E színészek voltak a görög dráma terjesztői 
akkor, midőn a productio az anyaországban lassankint megszűnt. Nagy 
Sándor táborát is követte egy ilyen társaság, a mely minthogy nem 
merte a katona-táborban a Miles jellemét szinrehozni, a szerepet 
másra ruházta, a mint azt a keleti novellában látjuk. Ez előadások 
révén juthatott egy későbbi novellagyüjtő tudomására. Bacher nézete, 
hogy komédiánk tárgya a nagy indiai mondakörből származik, nem 
fogadható el.

Paris. KONT IGNÁCZ.
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