ADATTAR

SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA
EURIPIDÉSZ MAGYAR FORDÍTÁSA A 16. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL

A középkorban csak kevesen tudtak görögül, többnyire csak annyira, amennyi a szö
vegek mechanikus másolásához volt elegendő. Ismert a mondás: Graeca sunt, non leguntur. A humanisták fordultak ismét a görög nyelv és az antik görög irodalom felé, amelyet
addig csak a római írók közvetítésével ismertek. Görögül azonban csak a humanisták
elitje tudott a latinnal egy szinten, így a görög szerzők művei csak úgy válhattak az isko
lázottak olvasmányaivá, ha latinra fordították őket. Már Janus Pannonius próbálkozott
görög szerzők latinra ültetésévél, részleteket fordított Homérosz Iliászából is. Bizánc
elfoglalása után a nyugatra menekített görög kéziratok tovább növelték az érdeklődést.
A könyvnyomtatás elterjedése pedig publikussá tette az addig hozzáférhetetlen görög
szövegeket is. A három nagy görög drámaíró munkái először a 16. század elején jelentek
meg, ami egyúttal recepciójuk kezdetét is jelentette. Euripidész két tragédiáját, a Hekabét
és az Iphigeneia AuliszbanX Erasmus az 1504-ben, Aldusnál megjelent görög összkiadás
után rögtön lefordította, s 1506-ban és 1507-ben ki is adta.1 Fordításával a korábban
csak Seneca vérszegény drámáit dicsőítők figyelmét felhívta az addig ismeretlen görö
gökre.
A humanista műveltséggel rendelkező reformátorok körében, az Újszövetség eredeti
nyelven való tanulmányozása kapcsán előtérbe került a görög nyelv tanítása, s szorgal
mazták a Vulgatáénál pontosabb latin fordítások elkészítését. Felfigyeltek arra is, hogy a
görög drámák erkölcsi tanítását, pogány volta ellenére is, hasznosíthatják, s így felkarol
ták latinra fordításuk ügyét. A három nagy tragédiaköltő világlátása már az antik hagyo
mány szerint abban különbözik, hogy míg Aiszkhülosz a valóságosnál magasztosabbnak
láttatta az embereket, addig Szophoklész úgy vélekedett, hogy ő maga olyanoknak ábrá
zolja őket, amilyeneknek lenniük kellene, Euripidész pedig olyanoknak, amilyenek a
valóságban." Euripidész vallási és erkölcsi hagyományokat romboló alapállása a tudós
reformátorok számára, akik a katolikus egyházi tradíciókkal számoltak le, igencsak ro
konszenves volt.3 Főképp Melanchthon járt elöl Euripidész kultuszában. A wittenbergi
1
BORZSÁK István, Az antikvitás XVI. századi képe (Bornemisza-tanulmányok), Bp., 1960, 117-122 (az
Euripidész-kultuszról). - Hecuba et Jphigenia in Aulide, EURIPIDIS Tragédiáé in latinum translatae ERASMO
Roterodamo interpretae, Venetiis, per Aldum Manutium, 1507. Bécsben is kiadták 151 l-ben.
2
ARISZTOTELÉSZ, Poétika, ford. SARKADI János, Bp., 1974, 62 (25. rész).
3
Világirodalmi lexikon, II, Bp., 1972, 1300-1305 (SZEPESSY Tibor szócikke Euripidészről).
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egyetemen előadássorozatot tartott Euripidész drámáiról, majd a teljes Euripidészt kia
datta latinul 1558-ban.4 Tanítványai már korábban megjelentettek egy-egy darabot, így a
magyar Gyalui (Gelous) Torda Zsigmond az Oresztészt fordította le verses formában
1547-ben, s adta ki 1551-ben Bázelban, Kálmáncsehi (Sánta) Márton reformátornak
ajánlva.5 Ezzel egy időben Bázelban kiadták Euripidész mind a 18 fennmaradt drámáját,
Dorotheus Camillus latin prózai fordításában.6
A latin verziók megjelenése Európa-szerte magával hozta a nemzeti nyelvekre való
fordítások megszületését is. A reformációnak az anyanyelvet is hangsúlyozó s biblia
fordításokban is megnyilvánuló törekvése Magyarországon is arra ösztönzött némelyeket,
hogy az antik szerzők műveit is magyarra fordítsák. Ez nálunk azonban inkább a regé
nyes, főként késő antik szerzők munkáinak magyarítását jelentette, s azt is inkább a szá
zad utolsó harmadában, többnyire históriás ének formájában. Egyedülálló volt tehát
Bornemisza Péter vállalkozása, aki Szophoklész Elektráját fordította le.7 Ám nem mű
fordítást készített, az eredetit csak nagy vonalakban követte, s lényegében saját művet
teremtett belőle.
Gallen János kassai könyvkereskedő 1583-ból fennmaradt, s már száz esztendeje is
meretes hagyatéki leltárjegyzékéből tudtuk, hogy volt egy mára elveszett magyar nyelvű
Euripidész-fordításunk is a 16. században: „Bücher in octavo: ... Tragedia Eurip[idis],
ungrisch, VI ex[emplaria], den[arii] 59."8 Az irodalomtörténeti kézikönyvben Varjas
Béla is érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy „híradás van egy elveszett magyar nyelvű
Euripidész-fordításról is, amely feltehetően ugyancsak a reformáció szájaíze szerint tol
mácsolta az ókori szerző darabját."9
Vélhetőleg ennek az elveszett műnek a töredékét fedezte fel Borsa Gedeon könyvtör
ténész Brassóban, 1996 júliusában. A fordítástöredék Euripidész íphigeneia Auliszban
4
BORZSÁK, i. m., 121. - EURIPIDIS Tragoediae, quae hodie extant, omnes, latiné soluta oratione redditae,
ita lit versus versui respondeat. E praelectionibus Philippi MELANTHON1S (!). Cum praefatione Guilielmi
XYLANDRI Augustani. Basileae, [1558]. (Többek fordítása: Melanchthon, Xylander, Stiblinus stb.)
5
EURIPIDIS Orestes, Tragoedia cum primis elegáns, Latino carmine longe doctiss. expressa, nuncque
primum in lucem edita Sigismundo GELOO Pannonio interprete, Basileae, 1551.
fi
EURIPIDIS ... Tragoediae XVIII singulari nunc primum diligentia ac fide per Dorotheum CAMILLUM et
Latio donatae et in lucem editae..., Basileae, 1541; EURIPIDIS, tragicorum omnium principis, Tragoediae XVIII
latiné nunc denuo editae, ac multis in locis castigatae, Dorotheo CAMILLO interpretae, quarum catalogus
sequitur: Hecuba, ... Hippolitus, Iphigenia in Aulide, Bacchae..., Bernae, 1550; Basileae, 1551; EURIPIDES ...
in latinum sermonem conversus, adiecto ... textu Graeco, (trad., ed. Caspar STIBLINUS), Basileae, 1562.
7
Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából. Nagyobb részre fordíttatott, és az keresztyének
nek erkölcsöknek jobbításokra például szépen, játéknak módja szerint rendeltetett Pesti BORNEMISZA Péter
deák által. Bécs, 1558. (Fakszimile kiadása: Bp., 1923.)
8
J. KEMÉNY Lajos, Gálién János kassai könyvkereskedő hagyatéka 1583-ból, MKsz, 1887, 136-138;
KEMÉNY Lajos, Egy XVI. századbeli könyvkereskedő raktára, MKsz, 1895, 310-320.
9
A magyar irodalom története 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 361.
1(1
BORSA Gedeon, Euripidész magyar fordításának 16. századi kiadása, MKsz, 1998, 44-48. - Köszöne
tet mondok Borsa Gedeonnak, hogy 1996 nyarán elsőként nekem mutatta meg felfedezését. Ő a töredék
könyvtörténeti vonatkozásait írta meg, engem pedig felhatalmazott arra, hogy a szöveget közzétegyem és
elkészítsem annak irodalomtörténeti értékelését.
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című tragédiájának kicsiny részlete, amelyet az egykori könyv felerészben előkerült C
ívjelű füzete tartalmaz. A bevett sorszámozás szerint a tragédia 402^140. és 479-517.
sorai maradtak fenn e magyar fordításban, azaz 76 sor, amely mennyiségre nézve a teljes
szöveg 1629 sorának 5 százaléka, vagyis huszad része.11 Bármennyire rövid a rendelke
zésünkre álló szöveg, az világosan látszik, hogy fordítójának metódusa nagyon eltér
Bornemiszáétól. Az ő Electrájával szemben ez a fordítás nagyon hűségesen követi az
eredetit. Inkább bővít a szövegen, mintsem kihagyna belőle. A bővítések azonban illesz
kednek a forráshoz, nem átdolgozások. Egy korabeli műfordítás részlete van tehát a ke
zünkben. Ám a fordító nem szóról szóra fordít, meghallgatván Horatius intését: „Nec
verbum verbo curabis reddere fidus interpres" (De arte poetica, 133-134), hanem a
korabeli magyar nyelv sokszor nagyon ízes fordulataival élve azt a hatást kelti, mintha
eleve magyarul íródott volna a tragédia. A továbbiakban részletezendő aprólékos vizsgá
lódással az is bizton megállapítható, hogy nem a görög eredetiből, hanem a
Melanchthon-féle 1558-as összkiadás latin szövegére alapozva készült az ismeretlen
szerző magyar fordítása.
Tekintettel arra, hogy e magyar nyelvű Euripidész-kötet az említett 1583-as hagyatéki
leltárban szerepel, s Borsa Gedeon a tipográfiai ismérvek alapján az 1575-80 közti idő
szakra datálja a nyomtatványt, így a fordító személyét az 1560 és 1580 közti húsz évnyi
időszakban alkotó szerzők közt kell keresni. A magyarországi színjátszás elenyésző
voltát is tekintetbe véve, Bornemiszán kívül alig akad olyan személyiség, akinél egy
görög dráma lefordítására indítékot találhatnánk. A fordító talán nem is előadásra, hanem
olvasásra szánta művét, amely fontos erkölcsi kérdések végiggondolására és a magasztos
beszédstílus bemutatására volt alkalmas. Maga Bornemisza az Electra olvasókhoz szóló,
latin nyelvű utószavában ezt írja: „Nulli enim scriptores, omnium eruditorum consensu,
quam Sophocles et Euripides ad ornatam dictionem efficiendam magis conducunt." Az
az: Mert az összes tudós egyetért abban, hogy nincs egyetlen szerző sem, aki az ékes
beszéd elsajátítására inkább hasznos lenne, mint Szophoklész és Euripidész.
A teljes szöveg ismerete nélkül nehéz lenne választ adni arra a kérdésre, hogy a fordí
tónak miért éppen az Iphigeneia Auliszban című tragédiára esett a választása. Erasmus is
ezt a darabot tartotta fontosnak a Hekabé (latinul: Hecuba) mellé latinra fordítani, a 17.
század végén pedig Racine is ezt írta újra. Száz évvel később Gluck erre szerez operát.
Az újkori Euripidész-magyarítások közt is ez a tragédia jelenik meg először, 1840-ben
Guzmics Izidor tollából.12 Mindenesetre az embereket lélektani vizsgálódásokkal bemu-

1
' Borsa Gedeon számítása szerint a fordítás 1/16 része maradt fenn a töredékben, ezért ő 64 levélből álló
könyvet rekonstruál. Jómagam úgy látom, hogy a fennmaradt fél C ívfüzet (8 lap) a latin minta 76 sorának
felel meg. Egy egész ívfüzet tehát átlagosan 160 latin sort adhatott vissza magyarul. Az egész latin szöveg
1629 sor, ami azt jelenti, hogy 10 ívfüzetből (A-K jelű ívekből) állt a nyomtatvány. Ez 80 levélnyi, azaz 160
lapnyi terjedelmet jelent.
12
Ödipusz, a király. Szophoklész színműve. Iphigeneia Auliszban. Euripidész színműve. Az eredeti hel
lénből fordította GUZMICS Izidor, Buda, 1840 (Hellen classicusok magyar fordításban, 1). További magyar
fordítói: Szabó Károly (1849), Radó Antal (1892), Csengery János (1911), Devecseri Gábor (1961) = EU
RIPIDÉSZ Válogatott drámái, Bp., 1961, 887-945.
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tató Euripidésznek talán ez az egyetlen műve, ahol ő maga is idealizál, méghozzá egy
nőt, íphigeneiát magasztosítva a hazaszeretet heroinájává.
A töredék a drámának az a részlete, amikor a Chorus, Agamemnon és Menelaus
Iphigenia feláldozásának elkerülhetőségéről beszél, ezenközben a követ jelenti a lány
érkezését a táborba. A magyar szöveg actusokra és scenákra van osztva. A töredékben
kiírva az Actus I. Scena IIII. olvasható. Valószínűleg öt felvonásra bomlott a szöveg,
miként Bornemisza Electrájáml. Ez itt is a fordító hozzáadása, hiszen a latin kiadások
egyike sem tagolja így a tragédiát.
A következőkben rátérek a drámatöredék szövegének bemutatására és az ahhoz fűzhe
tő megjegyzésekre. Természetesen a szereplők görög nevei minden esetben latin változa
tukban olvashatók, mint például íphigeneia = Iphigenia, Klütaimnésztra = Clytemnestra.13 Mindjárt a szöveg elején Menelaus így szól: „Heu, heu! Jaj én szegény fejemnek,
egy jó barátom sincsen-é?" A görög eredetiben a magyarral egybecsengő ajaj (aloa)
olvasható.14 Nyilvánvaló, hogy a latin heu jajszó a forrásból való átvétel, s egyedül az
1558-as verzióban található. így e szöveghely egyrészt bizonyítja a latin előzményt,
másrészt eldönti, hogy a sok verzió közül melyik volt a fordító előtt. Az azonosított latin
szöveg a továbbiakban is pontosan a magyar fordítás mögé illeszthető.
A Menelaus és Agamemnon közt folyó párbeszéd végén a fordító egy, az eredeti drá
mában nem szereplő mondatot ad Agamemnon szájába: „Bezzeg úgy, bár kotornál el
innen, ne prozsmálnál, mert valami kövötet látok, hogy jő hozzám, valami új hírt mond."
A bővítés nyilvánvaló célja az, hogy a következő Actus I., Scena IIII. elején megszólaló
követ érkezését jelezze. Ez egy mai drámakiadásban zárójeles vagy kurzív szerzői utasí
tás lenne, valahogy így: Menelaus el, egy követ érkezik. A mondat nyelvi tekintetben is
érdekes, hiszen a prozsmál ige eddig csak Bornemisza £/ec/rajából volt adatolva, ott
Electra mondja: „Tarts dolgod, ne prosmall", majd később Parasitus: „...mind ell prosmital oe..."15 A nyelvészek a 'fecseg' jelentésű prézsmitál igét ebből a prozsmálbó\, illető
leg a prozsmitálból származtatják, amely a próza régi zs-hangú ejtésével eredetileg
prózsál volt, ahogy ma mondanánk: szövegel}6 Bornemisza hapaxa mellett a „kotornál el
innen" felszólítás ma inkább kotródjál el formában ismert. A régiségben a kotorj el,
vakarj el szerepel felváltva. Balassinál a Szép magyar komédiában: „Hagyj békét, vakarj
el!" Ugyancsak ott egy helyütt a mondatszerkesztés a kevés szóegyezés ellenére is na-

n
A Játékban szóló személyek" így a következők lehettek: AGAMEMNON, ÖREG, CHORUS,
MENELAUS, CLYTEMNESTRA, IPHIGENIA, ACHILLES, SZOLGA, KÖVET. A cím pedig ilyesféle
lehetett: Iphigenia Aulisban. Tragoedia, amely Euripidesbőlfordíttatott magyarnyelvre N. N. által.
14
EURIPIDIS Tragoediae ex recensione Augusti NAUCKI, editio tertia stereotypy II, Lipsiae, Teubner,
1909, 17.
15
BORNEMISZA, /. m., F2r, az Actus quarti, scena secunda végén; Hlr, az Actus quinti, scena quinta vé
gén.
16
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, főszerk. BENKŐ Loránd, III, Bp., 1976, 284 (prézsmitál
címszó).
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gyón hasonló az Agamemnon szájába adott mondatéhoz: „Hagyj békét, menj inkább a
juhokhoz, mert valami farkasordítást hallok mind a völgyben".17
A követ beszédében Iphigenia, Clytemnestra és Orestes érkezéséről beszél, majd el
mondja, hogy „az Euritus víz mellett nyugodnak mostan". Aulisz közelében soha nem
volt Euritus (Eurytus) nevű folyó vagy patak. A görög eredetiben, a 420-421. sorban
eurüton pára krénén (eűpwov Jtapóc Kpf|vnv), azaz jóvizű forrásnál olvasható. Erasmustól kezdve az összes fordítás ebből a 'jóvizű' jelentésű eurüton szóból csiholta az Eury
tus vízrajzi nevet. Itt tehát nem a magyar szerző félrefordításáról van szó. Ám ez egyúttal
újabb bizonyíték arra, hogy nem volt előtte a görög textus.
A latin eredetiben a követ azt mondja, hogy „Ego verő praecursor propter tuum
apparatum venio". A fordításban: „Én penig örömmondani jövék elöl, hogy készülnél
hozzá..." A praecursor előhírnököt jelent, a fordító az akkori magyar szóhasználatban a
sokkal erőteljesebb hátterű jó hírt, „evangéliumot" hirdető örömmondót idézi fel. Balas
sinál: „...örömmondásoddal tölts bé az én fülemet" (LI. zsoltár). A görög eredetiben a
433^435. sorok szövege Devecseri Gábor fordítása szerint a következő:
„Artemisznek avatják föl a szűzleányt,
Aulisz nagy úrnőjének. Ki lesz a vőlegény?"
Az áldozási-kosarakat készítsd ki hát, ...
A latin fordítás arcpoteAÁ^ouoi'áldozattal ajánlják' igét az initiant 'felszentelik' igével,
az é£,á%o\) Káva 'kezdd meg a kosarak előkészítését' kifejezést pedig a primitias fer
'zsengét vigyél' szavakkal közvetíti. A magyar fordító előbb a „Dianának adnák zsen
géjül az leánt", majd az „adj az Dianának ajándékot zsengéjül" fordulattal írja körül az
áldozattételt. A zsenge magyarul a korai termést jelenti, s a latin primitiae-t ezzel szokták
fordítani, miként a vizsolyi bibliában Pál apostolnak a Korinthusbéliekhez írott I. levelé
nek 15. része 20. versét: „De Kristus feltámadott a halálból, és azoknak, az kik elaludtanak, lőtt első zsengéje." A Vulgata szerint: „Nunc autem Christus resurrexit a mortuis
primitiae dormientium." A görög textusban a primitiae, azaz zsenge szó helyén az
ájuapxi'l szó áll, amely áldozatot kezdő adományt, a termés zsengéjét és első termésáldo
zatot jelent. Ebből is látható, hogy az Euripidész-fordító a tragédia szavainak pontos
értelmét a latin közvetítés leegyszerűsítő volta miatt adta vissza tökéletlenül. A me
nyegzői készületre utaló sorban a 'furulya' vagy 'síp' jelentésű tibial trombitának fordít
ja, bizonyára szándékosan. Bár a latinban kimaradt az AGA. rövidítés, a fordító mégis
észreveszi, hogy Agamemnoné a szó.
A szöveg épp Agamemnon azon monológjának kezdeténél szakad meg, ahol a latin
szövegkiadásban a margón ez az összegzés olvasható: „Laus ignobilitatis", azaz a nem
nemesi származás dicsérete. A női karvezető kétsoros szánakozása után, Menelaus és
Agamemnon párbeszédének kezdetén új jelenet kezdődhetett a magyar fordításban.
17
Gyarmati BALASSI Bálint, Szép magyar komédia, kiad. KŐSZEGHY Péter, SZABÓ Géza, Bp., 1990, 4445 (actus IV, scena III).
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A szöveghiány után Menelaus beszédében a fordító a sententia szót kétszer is értelemnek
fordítja, így a 479. sor sententia szava alapján kiegészíthető a ...lömre töredékszó:
értelömre. Menelaus önkritikus szavaira, a Chorus reagálása után, Agamemnon válaszol.
A görög eredetitől eltérően a tragédia itt következő 508-510. sorait a latin fordítások és a
magyar átültető is Menelaus szájába adják. Végül a fordítástöredék ott ér véget, ahol
Menelaus Agamemnont nyugtatja azzal, hogy nem szükséges felettébb félni a néptől.
Épp e párbeszéd után következett volna a Chorus vélekedése a mértékletes szerelemről,
amelyre a latin szövegkiadásban a marginalia így utal: „Mediocris amoris laus". További
összevetésekkel a fordítási metódus jellegzetességeit még érdemes lesz egyszer feltárni,
hiszen ez a fordító azonosításában is segíthet.
Tekintettel arra, hogy a töredék az erdélyi Szászföld székhelyén, Nagyszebenben
nyomtatott könyvből való, a magyart legfeljebb második nyelvként beszélő könyvnyom
tató valószínűleg nem változtatott a hozzá beérkezett kézirat szövegén. Tehát feltehető
leg a szerző nyelvállapotát tükrözi az előkerült könyvrészlet. Az előbbiekben tárgyalt
prozsmál igén kívül ritka szó vagy kifejezés alig akad. Talán csak a nem kell szintagma
ninkell alakja mondható kirívónak, valamint a kénytelen szó kékételen változata. A pedig
szó, amely itt penig változatban háromszor is előjön, azért érdekes, mert mások, így
Bornemisza is, a kediget használják. Más korabeli magyar fordításokhoz hasonlóan a
megszólítás esetében itt is megmarad a latin vocativus: Menelaé. Összességében a szöveg
nyelvi jellegzetességei Balassiéira nagyon emlékeztetnek.
És itt lezárva megfigyeléseimet, egy attribúciós felvetést hozok elő. Elképzelhetőnek
tartom, hogy ez az Euripidész-fordítás Balassi ifjúkori szárnypróbálgatása lehet. Hasonló
vállalkozása volna, mint a Beteg lelkeknek való füves kertecske magyarítása 1572-ben,
amelyet szülei vigasztalására készített.18 A hazáért hozandó áldozat kérdését egy női
szereplő felmagasztalásával tárgyaló Euripidész-tragédia átültetése nem lehetett idegen
Balassitól. Egykorú említésből ismert, hogy Balassi 1589 táján Buchanan Jephtesdrámájának fordításán dolgozott.19 Csak Illyefalvi István Jep/ztes-fordítása jelent meg
1591-ben, Balassié azonban mára elveszett.20 Buchanan bibliai iskoladrámája, amely
fényes sikert aratott a 16. században, az íphigeneia Auliszban allúziója, még a hősnő
neve, az Iphis is erre utal. Nem zárható tehát ki, hogy Balassi ifjúkori fordítására emlé
kezve vállalkozott a hasonló kérdést, de másként feszegető humanista dráma átültetésére.

18

Megjelent Krakkóban, 1572-ben (RMNy 318). BALASSI Bálint Összes művei, II, összeáll. ECKHARDT
Sándor, Bp., 1955, 5-59.
19
Balassi hatvanegyedik éneke után olvasható ez a híradás egy prózai bejegyzésben: „Azért evilági éneket
a Jephtes históriájátúl elválva, ki még nem kész..." Vö. Balassa kódex, a fakszimile szövegét közzéteszi
KŐSZEGHY Péter, a kódex betűhív átírását jegyzetekkel és utószóval közzéteszi VADAI István, lektorálta STOLL
Béla, Bp„ Balassi Kiadó, 1994, 99.
"° ILLYEFALVI István, Jephta, sive tragoedia lephíe, ex Georgio Buchanano Ungaricis versibus reddita...,
Kolozsvár, 1590 (RMNy 645).
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Balassi újabban megismert jelmondata, a „Vita, quae fato debetur, patriae saluti
solvatur!","1 azaz: Életünket, amellyel a sorsnak tartozunk, fordítsuk a haza üdvére! nagyon is rímel az íphigeneia Auliszban mondanivalójára.

Euripidész: íphigeneia Auliszban, Nagyszeben, 1575-1580 közt, C2a—C3b és C6a—C7b
ívjelű lapok
A görög eredeti 402-440. és 479-517. sorainak magyar fordítása
Betűhív átirat:
...lobbi beßedektöl, meliet az Menelaus mond vala, mert igaz dolog az ki az ö magzattyánac nem akaria veßedelmet. Me. Heu heu lay én ßegeny feyemnec, egy io barátom
sincsené? Ag. Ha new akarnád gonoßat az te baratidnac tehát leßnek oßton. Me. Hol
mutatod meg tehát aßt énnekem hogy te igaz attyamfia voltál. Ag. Akaroc én te veled
együt tűrni eßes dologban, De nem akaroc bolondoskodniis. Me. Lám ßükseg volna az io
baratoknac hogy egymásnac nyomorúságán közenséggel bánkodnánac. Ag. Veled leßek
mikor igazán akarz czeleködni, de akkor mellet nem támadoc; mikor engem boßßual
illez. Men. Neked tehát nem tecziké hogy ebben együt töreködgyel az Görögökkel. Aga.
Mind egeß Görög orßagot veled ößue meg bolondította Isten. Mene. Te mostan az te
birodalmában diczeködöl, és engemet te attyafiat el arulz, En penig más módot keresec
ebben, és más barátimmal végezec. Agam. Bezzeg vgy, bár kotornál el innen ne
prosmálnal, mert valami köuötet látoc, hogy iö hozzám, valami uy hírt mond.
ACTVS I. SCENA IUI. Köuet Agamemnon.
Köu. O te Agamemnon Király iöuec hozzád köuetöl és el hoßtam az te leányodat kit
Iphigenianac hittál, az annya is az Clytemnestra veje együtt iö, és az te kis fiat Orestesis,
hogy öruengy rayta miuel hogy egességben látod. De miért hogy nagy meßße földet
iöttünc az Euritus viz mellet nyugodnac mostan, de mayd el iutnac, czac az louakat etetic
az füuön egy keuesse. En penig öröm mondani iöuec elöl hogy keßülnel hozza, az sereg
penig immár eßt meg hallotta, és nagy hire vagyon az táborba« hogy iö az te leányod,
mind az egeß sereg oda fut eleikben mostan és vgy nezic az te leányodat, kic bodogoc
minden n^pec közöt és hires neuesec, és aßt mondgyác az népec, Ma vagyoné
mennyegzö nap, vagy mit czinálnac mostan keßülneke, vagy az Agamemnon ßeretteben
hozattyaie ide leányát, nemei lyektöl eßt hallanád hogy kérdözic nemellyec pen ig aßt
moftdiác hogy az Diananac adnác sengeyül az leant, de ki veßi el ötét? No hadiárion ez,
te otton agy az Diananac ayandékot sengeyül, No vegyetec koßorut feyetökben, és te is
Menelaus Király keßüly az mennyegzöre, és fuyác eleibe az trombitát, és tánczollyanac
örömökben, Mert ez mai nap bodog napia volt az te leányodnac Agamemnon. Diczirlec
erötte hogy meg mondád, de eregy oda be...
21

GÖMÖRI György, Balassi Bálint bejegyzése Stephan Haymb emlékkönyvébe, MKsz, 1984, 105-108;
Uő., Balassi-címer és bejegyzés egy boroszlói emlékkönyvben, MKsz, 1988, 196-198 (Hans von Braun em
lékkönyve).
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...lömre teric az mellyben te most vagy. Es énis aßt adom tanaczul neked, Hogy meg ne
öllyed ez te leányodat, az én haßnomat nagyobnac ne tulaidoniczad az te magzatodnál.
Mert hamis dolog lönne az; Hogy te keserűségben lönnel, Énnekem penig dolgom iol
esnéc, az te gyermekid meg halnánac és az enyimöc ez világon élnénec. Mert mit akaroc
én? Nem találnéké én más házaségotis ez Ilonae kiuöl nagy hirös Neues nemből, ha
akarnéc meg házasulni? De az én attyamfiat el veßtuen, kit énnekem niwkell vala el
veßtenem, vgya« az Ilonát hozom haza az iöien az én el veßet attiamfiért, gonoßt veßec
hozzám, eleb iffiu korombon igen bolond voltam de iól meg gondoluán mostan az dol
got, én iol látom melly nagy dolog legyen embernec az ö magzattyat meg ölni,
Ennekemis leg elößer az ßegeny leányodon való keserülösem iöue élőmben, gondoluán
hogy attyafíac volnánc, és az én házasságomért kellene meg hálni, de mi közi vagyon az
te leányodnac az Ilonaual? Semmi. Mennyen el bátor haza az Görög tábor innét; te penig
attyamfía hadd el ne siry, ne indicz fel engemetis sírásra. Ha penig valami jöuendö mon
dás volt az te leányod felöl, én nem gondoloc azzal az én reßemetis én te neked
tulaidonitom, de az elebbi kegyetlen §rtelömböl el vältoßtattam mostan igazan tertent
énnekem hogy az én attyamfiat ßeretuen el valtoßtam gonoß erkölczemböl, mert az
iámbor férfiúhoz illic affeje erkölcz, Hogy mentől iob ejrtelömmel élhet, azzal éllyen.
Chor. Ieles dolgokat beßellez, és az Tantalus Iuppiter fiahoz, méltó beßödeket, mert az te
eleidet nem akarod meg ßegyenitened. Aga. Diczirlec tégedet io Menelae, hogy illyen
beßedeket szollal, kit én te hozzád nem hittem volna, mint iámborhoz illic tekélletessen
beßellel. Mene. Az attyafíac közöt ßokott háborúság indulni az ßeretet mia, az czaladnac
kéuánsága miat, vtáloc én affeje attyafíakat, kic egy más közöt háborúságot inditanac az
ö alattoc valókért. Agamemnon. De azért immár ßükseg képpen arra iuttunc, az veßedelömre hogy meg kel ölnöm keketelen az én leányomat. Menelaus. Hogy hogy? Ki
keßörited t?ged arra, hogy ötét meg ölnéd. Agamemnon. Mind az egeß Görög sereg.
Menelaus. Nem keßörit ha ötét ismét vißßa küldet Argosban. Agamem. Akképpen azért
meg czalhatnam őket, de imez dologban nem czalhatom meg. Menelaus. Miczoda az?
Nem szűk...

A szöveg modern helyesírás és az RMDE tipográfiai konvenciói szerint:
[ACTUS I., SCENA III.
Agamemnon. Menelaus. Chorus.]
[CHORUS: .... e]lőbbi beszédektől, melyet az Menelaus mond vala, mert igaz dolog,
az ki az ö magzatjának nem akarja veszedelmét.
MENELAUS: Heu, heu! Jaj én szegény fejemnek, egy jó barátom sincsen-é?
AGAMEMNON: Ha nem akarnád gonoszát az te barátidnak, tehát lesznek osztón.
MENELAUS: Hol mutatod meg tehát azt énnékem, hogy te igaz atyámfia voltál?
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AGAMEMNON: Akarok én tevéled együtt tűrni eszes dologban, de nem akarok bolondoskodni is.
MENELAUS: Lám, szükség volna az jó barátoknak, hogy egymásnak nyomorúságán
közenséggel bánkódnának.
AGAMEMNON: Véled leszek mikor igazán akarsz cseleködni, de akkor melléd nem
támadok, mikor engem bosszúal illetsz.
MENELAUS: Néked tehát nem tetszik-é, hogy ebben együtt töreködjél az görögök
kel?
AGAMEMNON: Mind egész Görögországot véled öszve megbolondította Isten.
MENELAUS: Te mostan az te birodalmadban dicseködöl, és engemet, te atyafiad el
árulsz, én penig más módot keresek ebben, és más barátimmal végezek.
AGAMEMNON: Bezzeg úgy, bár kotornál el innen, ne prozsmálnál, mert valami
kövötet látok, hogy jő hozzám, valami új hírt mond.
ACTUS I., SCENA IIII.
Követ. Agamemnon.
KÖVET: Óh, te Agamemnon király, jövék hozzád követői, és elhoztam az te leányo
dat, kit Iphigeniának híttál, az anyja is, az Clytemnestra, véle együtt jő, és az te kis fiad,
Orestes is, hogy örvendj rajta, mivelhogy egészségben látod. De miérthogy nagy messze
földet jöttünk, az Euritus víz mellett nyugodnak mostan, de majd eljutnak, csak az lova
kat étetik az füvön egy kevéssé. Én penig örömmondani jövék elöl, hogy készülnél hoz
zá, az sereg penig immár ezt meghallotta, és nagy híre vagyon az táborban, hogy jő az te
leányod, mind az egész sereg odafut eleikben mostan és úgy nézik az te leányodat, kik
bódogok minden népek között és híres nevesek, és azt mondják az népek: Ma vagyon-é
menyegző nap, vagy mit csinálnak mostan; készülnek-é, vagy az Agamemnon szerettében hozatja-jé ide leányát? Némelyektől ezt hallanád, hogy kérdözik, némelyek penig azt
mondják, hogy az Dianának adnák zsengéjül az leánt, de ki veszi el őtet? No haddjárjon
ez, te otton adj az Dianának ajándékot zsengéjül. No, vegyetek koszorút fejetökben, és te
is, Menelaus király, készülj az menyegzőre, és fújják eleibe az trombitát, és táncoljanak
örömökben, mert ez mái nap bódog napja volt az te leányodnak.
AGAMEMNON: Dicsírlek érötte, hogy megmondád, de eredj oda bé...

[ACTUS I., SCENA V. vagy ACTUS IL, SCENA I.
Menelaus. Agamemnon. Chorus.]
[MENELAUS: ... értejlömre térek, az melyben te most vagy. És én is azt adom taná
csul néked, hogy meg ne öljed ez te leányodat, az én hasznomat nagyobbnak ne tulaj
donítsad az te magzatodnál. Mert hamis dolog lönne az, hogy te keserűségben lönnél,
énnékem penig dolgom jól esnék, az te gyermekid meghalnának és az enyimök^ez vilá-

gon élnének. Mert mit akarok én? Nem találnék-é én más házasságot is ez Ilonáé kívöl,
nagy, hírös-neves nemből, ha akarnék megházasulni? De az én atyámfiát elvesztvén, kit
énnékem ninkell vala elvesztenem, ugyan az Ilonát hozom haza, az jöjjen az én elveszett
atyámfiért, gonoszt vészek hozzám, elébb ifjú korombon igen bolond voltam, de jól
meggondolván mostan az dolgot, én jól látom, mely nagy dolog légyen embernek az ő
magzatját megölni. Énnékem is legelőszer az szegény leányodon való keserülésem jőve
élőmben, gondolván, hogy atyafiak volnánk, és az én házasságomért kellene meghalni,
de mi közi vagyon az te leányodnak az Ilonával? Semmi. Menjen el bátor haza az görög
tábor innét, te penig atyámfia, hadd el, ne sírj, ne indíts fel engemet is sírásra. Ha penig
valami jövendőmondás volt az te leányod felöl, én nem gondolok azzal, az én részemet is
én tenéked tulajdonítom, de az elébbi kegyetlen értelömből elváltoztattam, mostan igazán
tertént énnékem, hogy az én atyámfiát szeretvén elváltoztam gonosz erkölcsemböl, mert
az jámbor férfiúhoz illik afféle erkölcs, hogy mentől jobb értelömmel élhet, azzal éljen.
CHORUS: Jeles dolgokat beszéllesz, és az Tantalus, Iuppiter fiához méltó beszédeket,
mert az te eleidet nem akarod megszégyenítened.
AGAMEMNON: Dicsírlek tégedet jó Menelae, hogy ilyen beszédeket szólal, kit én
tehozzád nem hittem volna, mint jámborhoz illik, tekéletesen beszéllek
MENELAUS: Az atyafiak között szokott háborúság indulni az szeretet miá, az csa
ládnak kévánsága miatt, utálok én afféle atyafiakat, kik egymás között háborúságot indí
tanak az ő alattok valókért.
AGAMEMNON: De azért immár szükségképpen arra juttunk, az veszedeiömre, hogy
meg kell ölnöm kékételen az én leányomat.
MENELAUS: Hogyhogy? Ki készöríthet téged arra, hogy őtet megölnéd?
AGAMEMNON: Mind az egész görög sereg.
MENELAUS: Nem készörít, ha őtet ismét visszakülded Argosban.
AGAMEMNON: Akképpen azért megcsalhatnám őket, de imez dologban nem csalha
tom meg.
MENELAUS: Micsoda az? Nem szüks[ég ...]

Euripidis Iphigenia in Aul ide (Basileae, 1558, 473-475. és 476-478. lap):
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CHORUS: Hi dissimiles sunt prius dictis
Sermonibus. probe autem monent parcere liberis.
MENELAUS: Heu heu, non habeo miser amicos?
AGAMEMNON: Si non vis perdere amicos.
MENELAUS: Ubi ostendes, quod sis meus fráter?
AGAMEMNON: Volo tecum sapere, sed non simul furere.
MENELAUS: Atqui oportet amicos cum amicis dolere in commune.
AGAMEMNON: Adhibe me, cum recte facturus es: sed non,
cum me dolore affecturus es.
MENELAUS: An non tibi videtur in his laborandum esse cum Graecia?
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AGAMEMNON: Graecia tecum videtur divinitus insanire.
MENELAUS: Tu gloriaris nunc regno, prodens tuum fratrem.
Ego vero alias artes quaeram,
Et alios amicos. ANGELUS: O' rex Graecorum
Agamemnon, veni adducens tibi tuam filiam,
Quam Iphigeniam aliquando nominasti in aedibus.
Mater autem comitatur tua Clytemnestra,
Et filius Orestes, ut delecteris conspectu horum:
Postquam iam longo tempore non fuisti in aedibus.
Sed postquam longum iter fecerunt, ad Eurytum
Fontem, reficiunt foemineos pedes,
Et equae ipsae: in gramen pratorum
Dimisimus ipsas, ut gustarent cibum.
Ego vero praecursor propter tuum apparatum
Venio: exercitus enim audivit, velox autem
Fama pervasit venisse tuam filiam.
Omnis exercitus cursu venit ad spectaculum,
Ut videant tuam filiam. felices
Inter omnes homines, sunt clari et suspiciendi.
Dicunt autem, Est'ne hymenaeus? aut quid agitur?
An desiderio affectus rex Agamemnon filiae
Curavit adduci earn? ab aliis haec audires:
Artemidi initiant adolescentulam
Reginae Aulidis. quis'nam earn ducet?
Sed omittamus haec: tu primitias fer Dianae domi,
Coronate capita, et tu rex Menelaé,
Appara nuptias, et in domo
Sonet tibia, et sonitus sit pedum:
Venit enim hie dies felix puellae,
(AGAMEMNON:) Laudo, sed vade intro.

[MENELAUS: ...]
Et discedo a prioré sententia.
Non volo in te esse crudelis, vado e eo ubi tu nunces.
Et tibi suadeo, ne interficias filiam tuam,
Neque anteferas meam utilitatem; non enim iustum est,
Te gemere, me vero suaviter habere:
Et mori tuos, meos autem aspicere hanc lucem.
Quid enim volo? an' non egregias nuptias
Alias apparare possum, si nuptias desidero?
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Sed perdens fratrem, quern me minimé oportebat perdere,
Helénám accipiam, malum pro bono?
Stultus et Juvenilis eram prius: sed propius rem
Inspiciens, vidi quale sit interficere liberos,
Et me in primis miseratio infelicis puellae
Subiit, cogitantem cognationem,
Quae propter meas nuptias mactanda
Est. quid tuae filiae cum Helena?
Eat exercitus dimissus ex Aulide.
Tu vero desiste oculos tuos irrigare lachrymas
Fráter, et me provocare ad lachrymas.
Quod si quae oracula habes de tua filia,
Nihil ad me pertinent, tibi tribuo meam partem
Sed veni in mutationem a crudeli sententia,
Aequum mihi accidit, fratrem
Amans mutatus sum. Boni viri mos est
Ille, semper optima sententia uti.
CHORUS: Praeclara dixisti, et Tantalo filio Iovis
Digna: non dedecoras tuos maiores.
AGAMEMNON: Laudo te Menelae, quod praeter meam opinionem
Recte haec verba subiecisti, et ut te decet.
MENELAUS: Discordia fit aliqua fratrum propter amorem
Et cupiditatem familiae: abominor
Talem cognationem acerbam inter sese.
AGAMEMNON: Atqui pervenimus in necessarias calamitates,
Ut cruentam caedem exerceam in filiam meam.
MENELAUS: Qui? quis coegerit te ut earn occidas?
AGAMEMNON: Totus Graecorum exercitus.
MENELAUS: Non, si ipsam rursus mittas ad Argos.
AGAMEMNON: Eatenus possim fallere, sed ilia in re non potero fallere.
MENELAUS: Quid est illud? non oportet populum nimis timere.

Géza Szentmártoni Szabó
ÜBER EINE UNGARISCHE EURIPIDES-ÜBERSETZUNG AUS DER ZWEITEN
HÄLFTE DES 16. JAHRHUNDERTS
1996 hat Gedeon Borsa im Laufe seiner Forschungen in den Bibliotheken von Kronstadt (Siebenbürgen)
100 bis heute unbekannte alte ungarländische Drucke beschrieben. Unter ihnen befindet sich ein, aus einem
Einbanddecke ausgenommene Fragment einer ungarischen Euripides-Übersetzung, die zwischen 1575 und 80
in Hermannstadt gedruckt wurde. Aus einem 1583 stammenden Nachlaßinventar ist schon seit 100 Jahren
eine kurze Titelaufnahme bekannt: „Tragedia Eurip. Ungrisch, VI ex. d. 59." Aufgrund dessen erwähnen die
literaturgeschichtliche Handbücher, daß wir vor 1583 neben das Electra von Bornemisza, dessen Stoff von
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Sophokles entnommen wurde, über eine Euripides-Übersetzung verfügten, die heute als verschollen gilt. Die
Überreste des gefundenen C-Bogen enthalten ein 5 prozentiges Bruchstück des Tragödie Iphigenie in Aulis
von Euripides. Die ungarische Übersetzung geht nicht auf das griechische Original sondern auf dessen
humanistisch-lateinische Version zurück. Erasmus hat schon 1507 des Iphigenie in Aulis übersetzt. Die jetzt
gefundene Übersetzung basiert sich aber auf den Text der 1558 in Basel erschienenen Gesamtausgabe, die sich
auf die Vorträge von Melanchthon stützt. Der unbekannter Übersetzer konnte selbst Melanchthon-Schüler sein
oder der Einfluß des Praeceptors in Ungarn inspirierte ihn. Das Fragment folgt konsequent der lateinischen
Quelle, eher detaillierend als wortkarg, und der Leser wird an den Styl von Bornemisza erinnest. Aufgrund der
übersetzerischen Methoden kann Bornemisza als Autor ausgeschlossen werden, es konnte eher ein Erstlingversuch des jungen Balassi sein. Eine spätere, nur aus Erwähnung bekannte yepAte-Übersetzung von Balassi,
die auf des Drama von Buchanan basiert, enthält Anspielungen auf das hier behandelte Euripides-Drama.
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