
monarchista demokratizmusból fakadó illú
ziókról s csak periférikusán említi meg a 
francia forradalom radikalizálódásával nálunk 
is megerősödő reakciós intézkedések soroza
tát, a szellemi élet fokozatos elfojtását. Pedig 
e tényezők mind közrejátszanak Kármán 
eszmei s művészi fejlődésében. 

A tanulmány mellőzi továbbá Kármán 
szabadkőművességének részletesebb tárgyalá
sát, pedig ennek kapcsán (»Sejtelmei egy fia
talabb testvérnek a szabadkőművesi rend 
céljairól«) kifejthette volna az író világnézeti 
korlátait. A »Sejtelmek« közlését különben 
a válogatásból is hiányoljuk. 

/ 

FALUS RÓBERT: SOPHOKLES 

Művelt Nép Könyvkiadó. Bp. 1954. 

Falus könyve, mely rövid idő múltán követte 
a Művelt Nép ismeretterjesztő sorozata kere
tében az első — antik-irodalmi tárgyú — 
ismeretterjesztő munkának, Szabó Árpád 
»Homéros«-ának megjelenését, méltán meg
érdemli, hogy alaposabb figyelemben része
sítsük. 

Ugyanúgy, ahogy Szabó Árpád munkáját 
Devecseri Gábor Homéros-fordításai, Falus 
»Sophoklés«-ét is egy műfordítás-kötet előzte 
meg és ihlette, »Sophokles összes drámái« 
— különböző írók tollából származó — fordí
tásainak szép gyűjteménye. De a két szerző 
konkrét célja (a célkitűzés szükségképpen 
azonos lényegi tartalmán, egy-egy nagy ókori 
költő alkotásainak a modern olvasóhoz való 
közelebbhozásán belül) más volt. Szabó 
Árpád egy-egy jellegzetes vonás felvillantá
sával igyekezett megmutatni azt a Homérost, 
akit évszázadokig nem ok nélkül tartottak 
»a legrégibbnek és legjobbnak«. Falus viszont 
igyekszik összefoglalni mindazt, amit So-
phoklésről tudni lehet s ezt az összefoglalást 
átolvasztani egy olyan Sophoklés-monográ-
fiává, mely megadja a nagy ókori költő 
— annyira nélkülözött — helyes marxista 
értékelését. E ponton is teljesen egyetértünk 
Sarkady János megállapításával, aki a »Tár
sadalmi Szemle« 1954 októberi számában 
»Jelentős kísérletek ókorkutatásunkban« cí
men írt cikket — többek közt Falus könyvé
ről is, s a könyv egyik fő érdemeként épp a 
fentemlített, s sikeresen megvalósított cél
kitűzését tudja be. Hozzátehetjük,ehhez még 
azt is, hogy Falus munkája annál is inkább 
nehéz (de egyben izgató) feladat megoldását 
jelentette, mivel Sophokles kérdésébén a 
modern magyar filológia sokkal kevesebb fá
radságot szentelt a problémák tisztázására, 
mint például í Homéros esetében. Legfeljebb 

Ezek azonban csak kisebb hiányosságok, 
megítélésünk szerint az új Kármán-össze-
állítás egyike a »Magyar Klasszikusok«-sorozat 
eddigi legjobb köteteinek. 

A nyomda tevékenysége azonban ismét erő
sen kifogásolható, mindjárt a címlapon »Ma
gyar Klaszikusok« szerepel (egy sz-el), a 39. 
lapon pedig az »érzelemvilág gazdagsága he
lyett »gazdasága« stb. Szeretnők remélni, 
hogy a kiadó- átérezve e sorozat irodalom
politikai fontosságát — ezentúl nagyobb fi
gyelmet fordít az alapos korrektúrára. 

Fenyő István 

Trencsényi-Waldapfel Imre az említett mű
fordítás-gyűjteményhez írott — első kísér
letnek számító — bevezető tanulmányát 
emelhetjük ki, melyhez sok ponton Falus is 
csatlakozik s melyre még következő soraink
ban visszatérünk. 

A könyv a görög dráma kialakulásával és 
Sophoklésig megtett történeti útjának meg
rajzolásával kezdődik : a szerző ügyesen kap
csolja össze az irodalomtörténeti probléma 
megoldását azoknak a társadalmi—történelmi 
momentumoknak tömör összefoglalásával, 
melyek az előbbit megvilágítják, megértését 
elősegítik. A történelmi háttér — a célnak 
megfelelően csak vázlatosan megrajzolt —• 
képébe ágyazva s a költő életének e történeti 
keretbe illeszkedő folyamát követve adja az 
egyes drámai alkotások külön-külön elemzé
sét és értékelését, melyek így kimagasulnak 
a fölvetődő problémák sokaságából s mágne
sekként irányítják magukra a figyelmet. 
Végül egy rövid elméleti záró-fejezet »A so-
phoklési tragikumról« próbálja összefoglalni 
s általánosítani a leglényegesebb megálla
pításokat . . . 

A könyv szerkezete tehát nagyon ügyes : 
a szerzőnek így módjában áll az egyes műve
ket tárgyaló fejezetek között átmeneteket 
teremteni, anélkül, hogy a problémák össze
mosódnának. Ugyancsak dicsérettel kell illet
nünk a könyv eleven stílusát, mely helyen
ként a művészi próza magasságába lendül. 
Egy kicsit már bántó is az az ellentét, mely 
egyes lelkes, költői hangulatú részek (pl. mind 
járt a »Dionysos ünnepé« c. fejezet első négy 
bekezdése) és a rájuk következő száraz, érte-
kező-hangú, történelmi és közgazdaságtani 
terminus technicusokkal túlzsúfolt sorok 
(az említett fejezet ötödik és következő 
bekezdéseinek) stílusa közt fennáll. Az az 
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érzésünk, hogy Falus — egy kicsit nagyobb 
fáradsággal — ezeken a helyeken is ele-
venebbül, eredetibben, színesebben tudta 
volna kifejezni magát. 

Ugyanígy dícsérően kell nyilatkoznunk a 
könyv tartalmi gazdagságáról s a benne 
foglalt (zömükben helyes) megállapítások 
és ítéletek sokaságáról. Persze az egyes 
drámák elemzésének részleteiben nem min
dennel érthetünk egyet (egy ilyen hibára az 
»Antigoné«-val kapcsolatban Sarkady is rá
mutat). De nem óhajtjuk itt az egyes művek 
elemzése során felmerülő részletproblémá
kat egyenként megemlíteni. Fontos az, 
hogy a könyv egészéből egy olyan Sophoklés-
portré bontakozik ki az olvasó szeme előtt, 
mely mint ember — hogy Trencsényi-Wald-
apfel Imre szavait használjuk — »sugárzó 
alakjával« mint költő ragyogó, ma is gyújtó 
eszmékkel gazdag, formáját tekintve is töké
letes szépségű alkotások meggyőzően bemuta-. 
tott nagyszerűségében közel kerül mindnyá

j u n k szívéhez. Kétségünk nem marad a 
'Tkönyv elolvasása után, hogy Sophokles gaz

dag költői örökségét — Lenin útmutatása 
szerint — beleolvasztani új, szocialista kul
túránkba egyik igen fontos és szép feladatunk. 

Emellett a részletekben is találunk dicsé
rendő értékeket. Nagyszerűen tudja Falus 
az egyes drámák szereplőinek jellemrajzát, 
a sophoklési jellemábrázolás nagyszerűségét 
meg-megvillantani egy-egy alak •— a drámá
ban elíoglalt helyének — rajza közben. Nem 
felejti el kibontani azokat a gyengéd szálakat, 
melyek az egyes mitikus hősöket a költő szivé
hez fűzik : különösen megragadok Deia-
neira, Antigoné s az öreg Oidipus király alak
javai foglalkozó részletek; finom költői 
érzékről s nagy műveltségről tanúskodnak 
ezek a sorok, az egész könyv legmelegebb 
sorai. Fontos ezt kiemelnünk azért, mert 
ha a drámai konfliktus, a ragyogó dikció, a 
matematikai pontossággal felépített cselek
mény — Falus könyvében is kitűnően bizo
nyított — erényei tekintetében elismerték 
is Sophokles (s általában az antik dráma) érde
meit, a köztudatban ugyanakkor makacsul 
tartja magát az a téveszme, hogy az antik 
dráma a jellemek ábrázolására nenrsokat ad, 
hogy a cselekmény folyamán a jellemek nem 
fejlődnek, csak szócsövek egy-egy tipikus 
élethelyzet számára. Falus könyvének emlí
tett részletei mindennél ragyogóbban bizo
nyítják, hogy Sophokles drámáiban — ahogy 
már Trencsényi-Waidapfel Imre hangsú
lyozta — »a tragikus jellemek maguk is sze
münk láttára változnak, alakulnak, fejlőd
nek.« 

Jól mutat rá Falus Sophokles költői pá
lyáján ama két szakasz különválására, mely 
egy — az egykorú politikai eseményektől el 
nem választható — ideológiai törés, meg
torpanás eredménye (116.1.) csak a mar

xista módszer helyes alkalmazása vezethette 
el a szerzőt az ezzel kapcsolatos problémák 
ilyen világos, helyes megoldásához. 

Van azonban a könyvnek, mint említettük, 
számos igen vitatható állítása s fogyatékos
sága is. 

Nem kapunk választ például a kar szere
pére a sophoklési drámában — mindössze 
néhány utalást találunk az egész műben —, 
pedig ez a kérdés, ha Nietzsche fantasztikus 
megoldási kísérletétől s a polgári tudomány 
e tekintetben tapasztalható bizonytalanságá
tól eltekintünk is, Trencsényi-Waidapfel 
Imrénél is igen vitathatóan szimplává egy
szerűsített megoldást nyer. Nyilvánvaló — 
már csak Falus utalásaiból is —, hogy a kar
éneket úgy felfogni, mint ami »a közönség 
szempontjából értelmezte s a közönség nevé
ben ítélte meg azt, ami a színpadon történik« 
annyit jelent, mint egész kézzelfogható té
nyeket — mikor például a kar »társadalmi 
hátteret« jelenít meg a dialógus szócsatája 
mögött — figyelmen kívül hagyni. 

Elmossa Falus a sophoklési drámák isten
alakjainak, az egész »isteni világrend« pontos 
jelentésének problémáját: beéri annak a 
kevesetmondó igazságnak ismétlésével, hogy 
az »emberi világrend«, az osztálytársadalom 
rendje fejeződik ki benne. Már Sarkady rá
mutat ezzel kapcsolatban a megfogalmazás 
általánosságára. S tényleg Falus gyakran 
hangsúlyozza, hogy Sophokles hősei lázad
nak »a fennálló rend« ellen, (lásd 164. lapon 
stb.); de hát mit jelent a »fennálló rend« 
pontosan? A periklési demokráciát? Sarkady 
épp az »Antigoné«-val kapcsolatban bizo
nyítja, hogy Antigoné lázadása mennyire az 
athéni demokrácia ideológiájának jegyében 
történik. De más esetekben is hasonlóképpen 
nehéz volna feltennünk, hogy az uralkodó 
»hitvány« rend Sophokles szemében az athéni 
demokráciával lenne azonos, még akkor is, 
ha — mint ez - tényleg bizonyítható — 
látja ennek bizonyos »hitványságait« is! So
phokles hősei lázadnak s első korszakában írott 
drámáiban többnyire elbuknak; bukásuk 
mögött — öntudatlan ballépéseik mögött — 
viszont legtöbbször a kegyetlen istenek vég
zetes akarata sötétlik. A »Trachisi nők«-kel 
kapcsolatban Falus hangsúlyozza is, — nem 
mintha másutt nem lenne meg ugyanez! — 
mennyire »éles és tömören egyértelmű So
phokles isten-bírálata«, amikor egyes sorai 
már »valamennyi isten, az egész világminden
ség ellen emelnek vádat«. Viszont a »Philok-
tétés« és az »Oidipus Kolónosban« a lázadás
ról való — igen különbözőképpen motivált — 
lemondást mint az istenek akaratában való 
megnyugvást fejezi ki. Világos tehát, hogy épp 
Sophokles politikai állásfoglalásának szem
pontjából nélkülözhetetlen az istenek — a 
sophoklési drámában játszott — bonyolult 
szerepének pontos és végleges tisztázása. Igen 
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erős a gyanúnk, hogy Sophokles számára az 
»isteni világrend« (éppen, mert maga is val
lásos!) nem egyszerűen a korabeli társadalom 
vallásos visszfényét jelenti, és ha — nagyon 
helyesen — mégis azt keressük benne, nem 
lehet Sophokles vallásos meggyőződésének 
a drámákból kielemezhető fejlődéstörténetét, 
mint ami a tükrözést közvetíti, figyelmen 
kívül hagyni, és mindent leegyszerűsítve, 
pontos megfeleléseket általános formulákba 
öltöztetve megállapítani. 

Ezzel kapcsolatban érintenünk kell a könyv
nek talán legvitathatóbb, ugyanakkor tán 
leglényegesebb részét, a sophoklési tragikum
elmélet vázlatát. Falus itt is igen fontos (és 
helyes) megállapításokat tesz. Ezt a kérdést 
azonban, nem sikerül megoldania . . . 

Egyik feltűnő —bár nem a legsúlyosabb 
hibája az a nem épp szilárd kiindulópont, 
mely a »kiváíó« és a »középszerű« ember szem
beállítására épül. (Lásd 131. lapon.) Az, hogy 
Kreónt »a jámbor középszerűség minden hit
vány vonásával felruházott« (83.1.) emberként 
állítja szembe Antigonéval — nem tudom, a 
»középszerű« ember ilyen megvetését, utála
tát feltehetjük-e Sophokles esetében? —, 
ugyanakkor, amikor hangsúlyozza, hogy az 
istenek a Kreón-féle embert (tehát a hitvány 
középszerűt) szeretik, —• igen ám, de alkalom
adtán azért csak veszni hagyják! —, azt je
lentené, hogy a fennálló világrend a (zömük
ben középszerű) emberek nagy többségének 
megfelel, s aki többre születik, annak — 
mondjuk — nincs szerencséje.. Ez volna a so
phoklési tragédiák mély eszmei mondani
valója?! 

Sokkal súlyosabb hiba már, hogy Falus 
állandóan a bűnt emlegeti, még ha hozzá
fűzi is, hogy ez sokszor öntudatlan. Meggyő
ződésünk szerint itt »bűn«-ről beszélni a leg
nagyobb tévedésekre vezethet. Érzi ezt már 
Aristoteles is. Falus azonban — legalábbis a 
fordítás szerint, melyben a »Poétika« XIII. 
fejezetének vonatkozó részeit közli —- nem 
érti pontosan az aristotelési szöveg finom 
disztinkcióit. »Ne szerencsétlenség csapjon 
át szerencsébe, hanem — ellenkezőleg —• 
szerencse szerencsétlenségbe, mégpedig ne 
gonosz cselekedet, hanem valamely súlyos 
vétség következtében.« A »súlyos vétség« az 
eredetiben áfiagría fieyáhrj — s a á/nagría 
itt minden mást inkább jelenthet, mint »vét
séget«, »bűnt«. A. Gudeman* helyesen idézi 
O. Hey ezzel kapcsolatos megállapítását: 
»Je nach dem Charakter oder der Schwere 
der áfiaQxía bedeutet diese einen Missgriff, 
Fehlgriff (aber nicht Fehltritt!), Verrech
nung, Versehen (nicht: Vergehen!), Fehl-
schluss, Irrtum . . . « Igen nehéz lenne jó 
magyar kifejezést találnunk a szó lefordítá

sára, de ez nem is lényeges. A lényeges az, 
hogy a tragikus hős nem látja, mit cselek
szik, nem ismeri a valóságos viszonyokat 
— így érthető csak Reinhardt látszat — való
ság ellentétéről alkotott koncepciója —, s 
még csak az elvakultság, melyet a tragédia 
beteljesedését jelentői anagnórismos —• fel
ismerés — old fel, még az sem a hős bűne, 
hanem rajta kívül álló erők játéka. Az istenek 
sohasem a hősök »tetteit« büntetik — melyek 
»tényleges« bűn-voltát Falus szorgalmasan 
igyekszik kimutatni (az »Aias«, az »Oidipus 
király« stb. esetében), — hanem olyan tettek 
véghezvitelébe kergetik bele őket, melyek 
sulvától önmagukban összeroppannak. Aias 
esetében ez az elvakultság még primitív 
formában fogalmazódik: a Pallas Athéné által 
rábocsátott »őrjöngés«-ben ölt testet. Kre-
ónnál már reálisabb valami: .a hatalom
vágy és makacs szenvedély önmaga kuszasá
gaiba belebonyolódó »elvakultsága«. Oidipus 
— vagy akár Antigoné, Philoktétés, Déia-
deira — »elvakultsága« már ennél is több : 
a maga igazának tudatában becsülettel küzdő* 
ember tragikus öntudatraébredése, aki bele
ütközik a nála keményebb — s eddig nem is 
sejtett — »valóságba«. 

Persze, igaza van Falusnak : ez a tragikum 
nem valami levegőben lógó, nem is misztikus 
babonák közé sorolható ténye a sophoklési 
drámának : épp a rabszolgatartó társadalom 
kegyetlen rendjével függ össze. De sem Falus
sal, sem Trencsényi-Waldapfel Imrével nem 
tudunk egyetérteni abban, hogy Sophokles 
»világosan felismerte« kora társadalmának 
ellentmondásait. Ez esetben a mitológiai ke
retben is módját találta volna, hogy világosan 
ki is fejezze felismerését. 

A költő azonban csak annyit mondhatott, 
amennyit megsejtett: a Periklés-kor külső 
pompája alatt sötét veszedelmek mozgolód
tak s az egyes ember — bármily »nagy« 
ember — jószándékú, gyakran boldogság fe
lé mutató — tette csak romlást hozott ön
magára s a társadalomra. Minden bizonyta
lannak, csalókának s az ember magasabb 
erők játékaként elvakultságban cselekvőnek 
tűnt. Ebben a zűrzavaros világban még a 
zsarnokság, a gyalázatos erőszak ellen lázadó 
tiszta öntudatnak is gyakran össze kellett, 
roppannia, s ezt Sophokles — bár szíve teljes 
melegével az elbukottak pártján áll — kö
nyörtelen igazságként ki is mondja. így csak 
az az ember írhat, aki nem számolt le a 
»fennálló rend«-del s még kevésbé jutott el 
valamilyen megoldás felismeréséig, de aki 
ragaszkodik az emberi becsületesség, az 
igazság, a tántoríthatatlan elvhűség nemes 
eszméihez, melyek — s ezt jól látja — a leg
gyakrabban bukásra vannak ítélve . . ; 

* A. Gudeman: Aristoteles I7EP1 nOAlTIKHZ. Ber l in-Leipzig. 1934, 242. 1. 
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Igen kézenfekvő ezek után levonni azt a 
következtetést általában Sophokles drámáira, 
amit Sarkady az Antigonéval kapcsolatban 
levonni kénytelen, hogy ti. esetében »nem 
lehet szó sem az ancien régime hősi bukásá
nak, sem a korán jött forradalmárnak tragé
diájáról«. Falus — a modern európai dráma 
testére szabott — Engels-meghatározást me
reven alkalmazza az antik drámára (Engels 
külön hangsúlyozza Shakespeare szerepét a 
dráma fejlődéstörténetében!), — s így nem 
csoda, ha elszakad anyagától és ellentmondá
sokba bonyolódik. A »bűn és bűnhődés« ke
resztény gondolata vagy hogy a tragikumot 
olyan (történelmi) feladat vállalása okozza, 
melyet a hős nem képes megoldani, •— távol 
állnak az antik drámától. A sophoklési tragi
kum épp abban áll, hogy legtöbbször az 
bukik el, aki nem vétkezett, mert elvakult-
ságában — a valóság félreismerése folytán — 
olyan tetteket visz véghez, melyek véglegesen 
szembeállítják az uralkodó »világrenddel« s 
melyek súlyát nem tudja elviselni. Még Kreón 
is azokkal a tetteivel készíti elő saját bukását, 
melyeket az adott helyzetben — egyre söté
tebb elvakultságában — a legbölcsebbeknek 
hisz. 

Ez a gondolat — mint fentebb hangsúlyoz
tuk — a legszorosabban kapcsolódik az embe
rek tömegeit emberszámba sem vevő rab
szolgatartó társadalom könyörtelen »világ-
rend«-jéhez : a legkegyetlenebb sors várhat 

holnap arra, aki ma még bölcsnek és boldog
nak hiszi magát. Kérdezi-e valaki a rabszol
gát, ki volt annakelőtte s mit »vétkezett«, 
hogy mindenét elveszítette, még a legdrá
gább kincsét, szabadságát i s? A »bűntelen
nek bűnhődnie kell« — ahogy Falus egy-
helyütt igen világosan megfogalmazza — : 
ez a sophoklési tragikum lényege. 

Nem szeretnénk itt abba a hibába esni, 
hogy Falus Könyvének vitatható pontjait 
túl hosszadalmasán elemezzük, bírálgassuk, 
azt a látszatot keltve, mint ha ez volna benne 
a leglényegesebb. Tény, hogy ezeken a pon
tokon s néhány kisebb jelentőségű megálla
pítást illetőleg, Falus komoly kezdeménye
zése továbbfejlesztésre s bizonyos-értelemben 
korrekcióra szorul. De hibái is erényeivel iker
testvérek ; nem egy túlzása a marxista szem
pontok túl merev alkalmazásában leli ma
gyarázatát ; az egyes Sophoklés-drámák sa
ját (külön) arculatának megrajzolása közben, 
átsiklik tekintete a legalább annyira fontos 
azonosságokon stb. A könyv azonban így is 
igen jelentős állomása ókorral foglalkozó 
irodalomtörténetünknek, s hiszünk abban, 
hogy a ma még vitás pontokon továbbfej
lesztve Falus kétségtelen eredményeit, egy 
megnyugtató, lehetőségig tökéletes So-
phoklés-képe alakul ki fejlődő irodalomtudo
mányunknak . . . 

Horváth István Károly 

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM 
ELSŐ ÁLLAfDŐ KIÁLLÍTÁSÁRÓL 

1954 decemberének utolsó napjaiban meg
nyílt az Országos Színháztörténeti Múzeum. 
Kapunyitása mintegy ötven esztendő mu
lasztását tette jóvá. — Nemcsak a magyar 
nyelvű színjátszás küzdött ugyanis óriási 
nehézségekkel, fennállásának első évtizedei
ben — ezekre világít rá a kiállítás anyaga! —, 
hanem színháztörténetünk mint történeti 
segédtudomány is. Az új múzeum egyúttal 
az ilyenirányú kutatások hivatott központja. 
Éppen ezért eredményeit az alábbiakban 
kétféle szempontból vesszük vizsgálat alá : 
a nagyközönségéből, mint ismeretterjesztő 
vállalkozást, és tudományosan, mint egy 
kutatóintézet tárlókban és makettekben nyúj
tott publikációját. 

A színház mindnyájunk számára külön
leges élményt jelent. Van, aki a klasszikus 
tragédiát kedveli, van, aki a modern operettet, 
de olyan ember, aki közönyös volna a színpad 
világával szemben, napjainkban aligha akad. 
Mindazok számára, akik a színház hatását 

egy előadáson túl is ízlelgetik magukban, 
akik számára a varázs nem szűnik meg a 
nézőtér odahagyásával, felejthetetlen élmény 
lesz a Múzeum most megnyílt kiállítása. 

Az öt teremre terjedő néznivaló komoly 
kultúrtörténeti adatokat közöl a lehető leg
látványosabb formában. Az első szoba a 
magyar színházi élet kezdeteit varázsolja 
szemünk elé. Nehéz és küzdelmes kor ez 
— éles határait 1790—96-taI vonhatjuk meg, 
az első magyar hivatásos színjátszó-csoport, 
Kelemen László társulatának életével —, a 
német, francia és olasz színjátszást pártoló 
főúri magánszínházak s Pest és Buda német 
társulatai versenyeznek egy maroknyi lelkes 
ifjúval és leánnyal. A hősök alakját már-már 
elhomályosítja az eltelt százhatvan év, s a 
biztató kezdeményezést kemény ököllel zúzza 
szét a Martinovics-féle szabadságmozgalmat 
vérbe fojtó Habsburg-zsarnokság. De ennek 
a társulatnak írtak, ezt lelkesítették Kazinczy 
és Vérségi, az összeesküvés tevékeny részt-
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