
SOPHOKLES  
három thebaei t ra go edi áj ár oh

A tragikai versenyeknél, melyek Athenben a Dionysos 
ünnepeken szoktak tartatni, Phrynichus óta (500 k. K. e.) azon 
szabály létezett, hogy mindep versenyző négy drámával lépjen 
a küzdtérre. E négy dráma állt három tragoediából azaz egy 
tragoediai trilógiából, melyet egy satyrjáték zárt be, mi által a 
drámacsoport tetralogiáva lön.1) A trilógiához tartozó minden 
egyes dráma önmagában egészet képezett; azonban a három fő 
cselekvény közt nem volt nagy hézag és történeti távolság, azért 
hogy egy nagy egész részeinek tekintethessenek s a valószínűség 
és egység megsértése nélkül egymás után egy napon előádat- 
hassanak.2) A negyedik dráma vagyis a satyrjáték azért adatott 
hozzá, hogy a 3 tragoedia megindító benyomása után a kedé
lyek felviduljanak s vidámabb kedélylyel távozzanak a hall
gatók ; továbbá, nehogy a tragoediák által a dionysiák egészen 
komor színezetet nyerjenek. Azonban ezen negyedik dráma is 
rendesen a 3 előbbinek folytatása volt és aze'rt a trilógiát s 
tetralogiát egy módon lehet meghatározni. A tetralogía négy 
drámának összfoglalata melyek a bennök feldolgozott mythosi 
anyag összefüggése, a cselekmény alapjául szolgáló eszme egy
sége s a szerkezeteknek egymásra vonatkozása által egy nagy 
egységgé köttetnek össze.3) Miután ily szoros tárgyi összefüg
gésnek kell lenni a trilógia- vagy tetralogiában, hihetetlen, hogy

L ü b k e r. Reallexikon d. eláss. Alterth. „tetralogia“ szó alatt.
2) P i e r e r. Univ. Lexikon „trilógia* szó alatt.
3) Conversations-Lexik. B r o c k h a u s  Leipzig 1868. „tetralogia* 

szó alatt.
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pl. két különböző mondakör regéi is egy trilógiává dolgoztat
hattak volna föl. Sőt a trilógiák fenlevő címeiből is látjuk, hogy 
csak egy s ugyanazon mondakör mondája képezte meséjöket. 
A monda egységén kivül még a főeszme és a szerkezet egysége 
is megkivántatik. Szükséges tehát, hogy az egyes drámák közt 
szoros kapocs legyen; hogjy az 1-sőben vonatkozás, előkészítés 
legyen a 2-ikra, a 2-ikról a 3-ikra s viszont hogy az utóbbiak
ban visszatekintés, hivatkozás legyen az előbbiekre. Különösen 
pedig szükséges az, hogy minden drámának vége a következő
nek elejével szoros kapcsolatban legyen s bár némi időköz az 
egyik és másik meséje közt lehet, mégis egymás folytatása és 
pedig majdnem szükséges folytatása kell hogy legyenek.

A görög classica irodalomból csak egyetlen trilógia ma
radt főn teljesen, t. i. Aeschylus Orestiája, melynek részei: 
Agamemnon, Choéphorok és Eumenidák. A hozzá tartozó satyr- 
iáték Proteus elveszett. Több tetralogiának csak címeit ismerjük, 
így pl. Aeschylutól: 1) a Persáknak (Phineus, Persák, Glaucus 
és Prometheus); 2) a Lykurgeának (Edonok, Bassaridák, Ifjak 
és Lykurg) ; 3) az Oedipodeának (Lafos, Oedipus, Hetek The- 
bae ellen és Sphinx) stb. Általában el van fogadva, hogy a drá
máknak ilyféle csoportosítása Phrynichus idejétől kezdve volt 
szokásban; de hogy meddig tartott, azt pontosan meghatározni 
nem lehet; Sophoklesről tudjuk, hogy ő a régibb szokástól 
eltért s tetralogiák mellett egészen önálló egyes darabokat is 
bocsátott versenyre.*) Később is adattak elő tetralogiák; ilye*

#)L . W e s t e r m a n  Bwíypacpot-ban píof So^oxAouc. A Dionysos-ünnep 
három részre oszlott, u. m. Aiovóota xá xoit’ áypoóf v. tá puxpet, A^vaia és A.taé 
xat’ aoxo o. tá fxíyáXa-ra; egyes drámák előadása valószínűleg csak a 
Lenaeákon volt megengedve. — A r i s t o t e l e s  hármas egységéhez, melyet 
a drámától megkíván, tartozik az idő egysége is ; legalább ily értelemben 
magyaráztatik általánosan a fjjjxoc szó (L. Arist. PoStic.). T e i c h m ü l l e r  
a philologusok 25-ik gyűlésén Halléban (1867-ben) hozta szőnyegre e kérdést, 
s támaszkodva a ,Tpctyqj$ía‘ szó azon értelmére, melyben Plató használja 
(1. P ia  t. Symposion érteim. S a u p p e H.), hogy nemcsak ,szomorujátékot* 
jelent, hanem egész tragikai játékot, azaz: tetralogiát, azt állítá, hogy 
Aristotelesnél is ily értelemben kell felfogni — s a fxijxoc-t erre vonatkoztatni. 
E szerint ,{x x̂oc‘ annyit jelentene, mint azon i d ő t a r t a m o t ,  mely alatt
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nek voltak: Oedipodea Meletostól, PanÜionis' Philoklestől; 
Euripides tragoediai közül összetartoztak: 1) A phoeniciai nők, 
Oenomaos és Chrysippos, a 4-ik címe elveszett. 2) Iphigenia 
Aulisban, Alkmaeon Korinthban és Bacchae.*) — Tetralogiák 
előadatásának biztos nyomai vannak a IV-ik század közepéig.

Minthogy Sophokles három thóbai tragoediájában (Oedi- 
pus király, Oedipus Kolos oson és Antigoné) egy monda van 
feldolgozva, lássak, mennyire vannak meg bennök a trilógiái 
kellékek.

Ha Sophokles e három thebai tragoediájának meséjét te
kintjük, első pillanatra szoros összeköttetést vélünk köztük fel
találni, sőt még érveket is találhatunk, melyek ezen véleményt 
támogatják. Ily nézet mellett harcol S c h ö 11 A., s mind Soph. 
fordításához irt bevezetéseiben5) mind más müveiben6,) a három 
tragoediát mint trilógiát tünteti föl sőt még a tetralogia eszmé
jét is megemlíti, azt állítván, hogy a három darab hihetőleg 
valamely Ismene című drámával volt kiegészítve. Azonban 
K v i c a 1 a J. ellenkező nézeten van s röviden bonckés alá veszi 
Schoell érveléseit.7) Különösen Kvicala értekezésének nyomán 
akarunk e tárgyról nehány szót mondani. — Könnyebb tájéko
zás végett előrebocsátjuk az Oedipus-mondának rövid vázlatát.8)

La’ios thebaei királynak, kinek neje Jokaste (Homer sze
rint Epikaste) volt, a jósda megjövendölte, hogy, ha fia születik, 
ez atyjának gyilkosa lesz. Midőn tehát neje fiat szült, Laios 
megkötözteté és átszuratván lábait a Kithaeron hegyre kitéteté.

egy tetralogia előadatott; s miután Aristoteles szerint ebben egységnek kell 
lennie, ez annyit tenne, hogy a tetralogiának megszakasztás nélkül kellett 
előadatnia. Y. ö. Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen. Berlin. 1868. p. 163. s.

Hóman 0.
*) L ti b k e r. Reallexikon, „tetralogía“ szó alatt.
5) Sophokles Werke verdeutscht von Adolf S c h ö l l .  Lieferung. 1. 

3. 4. 7. 8.
6) S c h ö l l .  Die Tetralogien der att. Tragiker. Berlin 1839. — 

Sophokles Leben u. Wirken. Frankfurt. 1841.
7) Z e i t s c h r i f  t für die oestr. Gymn. 1870. VIII. Heft. pag. 695. ss. 
*) L ü b k e r. Reallexikon d. dass. Alterth. „Oedipus“ szó alatt; és

S t o 11. Götter u. Heroen. II. pag. 131. ss. P r e l l e r  Mythologie d. Gr.
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Azonban a gyermek a könyörülő szolga által egy pásztor kezébe 
jutván, ez átadta a gyermektelen Polybos korinthi királynak s 
nejének Meropenak. Ezek a gyermeket dagadt lábától Oedipus- 
nak nevezték s saját gyermekükként nevelték. Midőn már 
ifjúvá fejlődött, egy korinthi öt talált gyermeknek nevezé. Meg- 
boszankodván e fölött Oedipus, s nevelő szülőitől nem nyervén 
felvilágosítást, elment a delphii jósdához, megtudakolandó szár- 
mazását. A jósda azonban kérdését mellőzve csak azt felelte, 
hogy atyját meg fogja gyilkolni, anyját nőül veszi s nemzetsége 
az emberek előtt utálat tárgya leszen. Az iíju Polybost és Merő- 
pét hivén szülőinek, — hogy ajósoltakat kikerülje, Thebae felé 
indult. Daulis környéken egy szűk hegyi utón szembe jő vqle 
az ismeretlen Laios kisérőivel, s midőn Oedipust az útból kiszo
rítani akarnák, Oedipus bántalmazá a kocsist, miért Laíos Oedi
pust megfenyíté, ez pedig felindulva Laíost és kisérőit egynek 
ki\ételével agyon verte; ez épen azon szolga volt, ki Oedipust 
egykor a Kithaeron hegyre vitte. Thebae közelébe jutván Oedi
pus, megtudá a rettegés okát, melybe a Sphinx ejtette e várost, 
s megfejtvén a szörny talányát, hogy azon állat, mely reggel 
négy lábon, délben kettőn és este hármon jár nem más mint az 
ember — megmenté a várost további áldozatoktól. E jótettért 
Oedipus az uralkodó Kreontól a Thebae fölötti uralmat s az 
özvegy Jokaste királynőnek (saját anyjának) kezét nyerte jutal
mul. Evvel nemzé Eteoclest, Polynicest, Antigonét és Ismenét. 
(A régibb monda szerinte házasságból gyermek nem Származott, 
hanem Eurygania nejétől.) — Több évi boldoglét után nagy 
döghalál és éhség pusztította Thebaet s ennek elhárítása céljá
ból megkérdeztetvén a delphii jósdát, ettől azon választ nyerte, 
hogy Thebae a vésztől csak úgy fog megmenekülni, ha Laios 
gyilkosa száműzetéssel vagy halállal lakói. Oedipus buzgósá- 
gában maga is nagy átkot mond a gyilkosra s a legszigorúbb 
Ítélettel fenyegeti. A gyilkos felöl megkérdeztetik Tiresias jós 
is, ki azonban nem akarja a gyilkost megnevezni, miért Oedi
pus gyanakodik, hogy Tiresias Kreonnal szövetségben ármányt 
szőttek ellene s e miatt halállal fenyegeti őket. Ekkor Tiresias 
kimondja, hogy a gyilkos maga Oedipus. Erre eszébe jut Oedi- 
pusnak a jóslat, de hogy az üldöző eszmétől, miszerint ő atya-
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gyilkos, menekülhessen, előhívatja a szolgát, ki Laios kíséreté
ből megmenekült, s ez fölfedezi, hogy Oedipus La'iosnak fia és 
gyilkosa, anyjának pedig férje.

E fölfedezésre Jokaste meggyilkolja magát; Oedipusról 
* pedig innen kezdve igen különbőzök a mondák. Homér szerint 

(Hóm. Od. XI, 271. ss.) még ezután sokáig uralkodott Thebaeben 
üldöztetve az Eamenidák által. Más monda szerint magát meg- 
vakítá s a jóslat Ítélete szerint száműzetett vagy azonnal, vagy 
csak későbben, ésKolonoson élt Antigoné társaságában, hol The- 
seus attikai király igen jól bánt vele. — Minthogy azonban a 
jósda azt hirdette, hogy áldás leszen a földön, melyben sírját 
leli, s vész éri számüzőit, — Polynices, ki ez időben haddal jő 
Thebae ellen, kéri atyját, hogy részére állván biztosítsa neki a 
győzelmet; de Oedipus fiait, kik őt nyomorában elhagyták, meg
átkozza, hogy egymást gyilkolják meg. Ezután dörgés és vil
lámlás közt egy örvényhez megy egyedül Theseustól kisértetve 
s ott bevégzi életét. — Az atyai átok beteljesedett; 9) mert 
midőn Adrastos vezérlete alatt a Hetek Thebae ellen jövének, 
Eteocles és Polynices egymás karjai által lelték halálukat. Az 
uralkodó Kreon megtiltá, hogy Polynices mint saját hónának 
ellensége eltemettessék; azonban Antigoné, a szerető nővér por
ral behinté tetemeit, miért Kreon szigora ítéletét vonja magára, 
tettéért mély börtönnel lakói s itt önkénytes halállal múlik ki.

E mondát dolgozta fel Sophokles~az „Oedipus kir.“ „Oed. 
Kolonoson“ és „Antigoné" cimü tragoediákban.

Az „Oed. kir.“-bán fölfödöztetnek Oedipusnak előre meg
jósolt, de mégis öntudat nélkül elkövetett bűnei. Küzdésben van 
itt az önszeretet s önbizalom a hazaszeretettel, és miután az 
utóbbi győz, Oedipus önkényt, sőt akarva aláveti magát a bűn- 
hödésnek. Mindenesetre téves azon nézet, mintha a fatum ját- 

. szanék e tragoediában szerepet. Sophokles bizonyára nem tart- 
hatá Oedipus bűnének, hogy a jóslat után ¡óvatos nem volt 
s oly cselekedetekbe bonyolódott, melyek által épen telje
sült a jóslat, melyet kerülni akart; mert hiszen a jóslat nem 
volt föltétes: „Ha óvatos nem leszesz . . .  .a hanem határozottan

*) L ü b k e r. Reallex. d. eláss. Altt. „Adraetos“ ég „Antigoné“ szók
alatt.
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mondá „meg fogod gyilkolni atyádat és nőül veszed anyádat.“ 
Tehát a jóslat szerint annak szükségképen meg kellett történni. 
Azonban nem a tények elkövetése e tragoediánk tárgya, hanem 
a tettes kutatása s önküzdelemmeli fölfedezése, — a mi egy
szersmind a bünhödést is magában foglalja és mint Schöll 
mondja: látjuk a hőst magasságából, önbizalmából a hallatlan 
ocsmányság, önelitélés s vakság örvényébe sülyedni. 10) Ha 
tehát az előzmény fatalis volna is, a dráma tárgya nem az; 
hanem egyrészt az isteni gondviselés, másrészt Oedipus határo
zott ténykedése szerepel, midőn a bűnöst fölfedezni törekszik 
s azt minden tekintet nélkül megbüntetni igéri. Azonban hibája 
Oedipusnak, hogy a jóslatokat, különösen Tiresiasétnem hiszi, sőt 
a látnokot korholja s Kreont gyanúból meg akarja ölni. Azért 
kellett a jóslatnak érvényesülnie, Oedipusnak pedig lakolnia. De 
hogy a végmegnyugvás is meglegyen, Kreon a tettes fölfedezése 
után újólag kérdést intéz a jósdához, vájjon bünhődjék-e a 
bűnös.

Ez utolsó tényben látja Schöll az átmenetet a második 
drámához, melynek címe „Oedipus Kolonoson.“ Schöll szerint e 
befejezés csak megnyugvás, vagy inkább várakozásunknak föl
keltése a következők iránt. Igaz, hogy itt hézagot vélünk észre
venni, mert, ha e dráma befejezett egész, nem tudjuk meg Oed. 
jövő sorsát, a jósda válaszát; — azonban a jósda válaszát hatá
rozottan következtethetjük az előzményekből. Nem hangozhatott 
az másképen, mint hogy „Oedipus hagyja el hónát“ — mert 
különben Apolló önmagával jő ellenkezésbe, ha visszavonja 
előbbi határozott jóslatát, miszerint Thebae csak úgy menekülhet 
meg a dühöngő vésztől, ha La'ios király gyilkosa száműzetik 
vagy halállal bűnhődik. Még az sem mentő ok, hogy Oedipus 
akaratlanul követé el a tettet; mert a mindentudó jósdának ezt 
is kellett tudnia, s ha ez mentő körülmény lett volna, bizonyára 
Ítéletét is szelidebbre szabta volna. D<3 meg másrészt Oedipus 
maga mondja ki esküvel erősített ítéletét s ezt azután is ismétli, 
midőn már tudva van, hogy ő maga a bűnös. Sophoklesnek meg 
kellett említeni, hogy a jósdához még egyszer kérdés intéztetett,

,#) Soph. Werke übersetzt v. S c h ö l l .  »Oed. Kol.a 3. Lief. pag. 23.
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de nem nyújthatta drámájának meséjét annyira, hogy a választ 
is beleilleszthette volna. Pedig, ha Soph. csak föltehette volna 
is, hogy hallgatói fölmentő s kedvező Ítéletet is várhatnának, meg 
kellett volna a választ említenie akár már „Oed. kir.“-ban, akár 
utólagosan a második drámában. — Épen azon körülmény, hogy 
csak azon választ várhatjuk, miszerint Oedipus száműzessék, és 
másrészt, hogy Soph. ellenkező jóslatról említést nem tesz, nem 
is tehet, érvül szolgál annak bebizonyítására, hogy „Oed. kir.a 
és „Oed. Kel.“ szoros összefugésben nincsenek.

Az „Oed. Kol.a című drámában ugyanis Oedipus úgy lép 
fel, mintha a vészes titok felfedeztetése után még sokáig Thebae- 
ben maradt volna, s csak később — Schöll szerint, valamely 
országos bajban emlékeztek meg, hogy ennek is ő lehet oka és 
ekkor száműzték. így Soph. ellenkezésbe jött a delphii jóslattal, 
mely Thebaenek nyugalmat csak a téttes bünfrödésének föltéte
lével ígért, és ellenkezésbe Tiresiás jóslatával, kinek szavaiból 
kivehető, hogy Oedipus nem sokáig maradhat Thebaeben (Oed. 
kir. 417 s k. vv. 449 s k. v.). Ez ellenmondások ĵsak úgy tűr- 
hetők s nem annyira feltűnők, ha „Oed. kir.a és „Oed. Kol.a 
nem egy trilógia részeinek képzelteinek. Föltéve tehát, de meg 
nem engedve, hogy „Oed. kir.a drámának kell folytatásának 
lenni, akkor sem lehet az „Oed. Kol.,tf miután ez egészen más 
álláspontból indul ki, s az összefüggés hiányát épen abban is kitün
teti, hogy Oedipusnak Thebaeben tovább maradása sem a jósda 
válaszával sem mással indokolva nincsen. Az egész „Óid kir.M- 
ból azt kell következtetnünk, hogy a bűnös, bár ki is legyen az, 
meg fog btintettetni azonnal. S hogy Kreon mégis mintegy 
reményt gerjesztve Oedipusban kérdést intéz Apollóhoz, evvel 
Sophokles csak Kreonnak egy szép jellemvonását akarta kitün
tetni, ki nem torolta meg Oedipu3 hirtelenkeddseit hatalmának . 
súlyával, hanem kész megbocsátani, ha az istenek megengedik. 
Bizonyos, hogy sem Kreon, sem Soph. nem hiheite, s a hallgatók 
nem is várhatták, hogy Apolló most fölmentse Oedipust Ha 
azonbon a jósda válasza mégis kedvező lett volna, ezt nyíltan 
kifejezve kellene látnunk; ha pedig ismét csak az előbbi jóslatot 
erősíté meg, úgy a száműzetés azonnal foganatosíttatott volna. 
Hogyan értsük tehát a két dráma összefüggése esetében, hogy
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Oedipus, ki az „Oed. kir.“-ban még java korában van kis leá
nyai körében, már „Oed. Kol.“-bán mint ősz'vak koldus jelenik 
meg felnőtt leányával Kolonoson ? Tehát „Oed. Kol.“ eleje nincs 
kellő összefüggésben az „Oed kir.“ drámával.

Ha helyben hagynék is, hogy „Oed. kir.“-ban nem kielé
gítő a befejezés, hanem szorosan összefüggvén az „Oed. Kol.“ 
drámával, a büntetlenül szenvedő hős csak emebben találja meg 
nyugalmát saját akarata és vágya szerint választván meg tar
tózkodási helyét: miért nem tette Sophökles az „Oed. Kol.“ 
cimü tragoediát egy trilógia befejezőjeül, s miért hurcolja a 
nézőt újra a szenvedések, bajok színhelyére a harmadik darab
ban ? Ha a megnyugvás hiánya miatt befejezetlen „Oed. Kir.,“ 
akkor „Anligone“ dráma épen e hibában szenved, s csak „Oed. 
Kol.“ van helyesen befejezve, melyben Oed. — mint Schöll maga 
is bevallja, — bűnössége esetében önkényt, vagy legalább aka
ratával megférő érzettel távozik és pedig azért, hogy nyugalmat 
nyerjen. Kibékül éltének kcscrítőivel az Eumenidákkal, s e ret- 
tenes istennők berkében települ le. Annál feltűnőbb, hogy Schöll 
nézete szerint nem végződik e darab sem belső sem külső kibe- 
küléssel, hanem a bűn növekedésével. E bűnösségét abban találja, 
hogy Oedipus kimondá az átkot, mely gyermekeit, Tebaet s 
Kreont szerencsétlenné teszi; hogy nem bocsát meg sem fiainak, 
sem rokonának, sem hazájának ; továbbá hogy azon vélemény
ben van, miszerint ö teljesen ártatlan. Mindezek azonban vétkül 
nem róhatók fel neki. Oedipus a második tragoediában (Oed. 
Kol.), ha nem is ártatlannak, de mégis olyannak tüntettetik föl 
mint ki büntelenül lön a gonosz tettek részese s a szenvedések, 
bajok után meg fog dicsőülni. Továbbá, hogy Oed. tettei nagy 
bűnül be nem számíthatók és hogy legalább nagy részben ártat
lan, azt bizonyítják magok az istenek ia, hiszen Ígérték, hogy 
áldás leszen a földön, mely Oedipus holttestét befogadja: S ha 
Oedipus büntelensége érzetében panaszkodik is, ezt nem az 
istenek s nem scrsa ellen, hanem végzete ellen teszi.

Az sem róható fel bűnül, hogy hazájába térni nem akar, 
noka tudja, hugy ezáltal más földnek leszen előnye hazája fölött, 
mert Oedipus e határozata is az isten akaratján alapszik; 
88 s k. vv-ben mondja:
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E versekből, melyekben Oedipus a nyert jóslatét hirdeti, 
kitűnik, hogy maga Apolló adta Oedipusnak tudtul, miszerint At
tikában maradjon; hogy ez az athénieknek előnyül, a thebaeiek* 
nek hátrányul szolgált, nem Oed. vétke, hanem a számüzőké. Tette 
eléggé indokolt az által, hogy inkább engedelmeskedett az iste
neknek, mint hazájának. Ezt ki tűn tété maga Sophokles is 
kiemelvén azon gondolatot, hogy a thebaeiek nem annyira Oedi
pus iránti tiszteletből hivák hazájokba tnint inkább azon okból, 
hogy ez által fölényöket bizt< sítsák ellenségeik fölött (Oed. Kol. 
399 és 784 vv.)

Polynices iránti viselete csak az átok szigorú kifolyása, 
mely ha felfogásunk szerint nem is megérdemlett büntetés, de 
méltó következménye Polynices önző viseletének, melynek 
indító oka nem az atya iránti szeretet volt, hanem az, hogy 
Oedipus bocsánatát kinyerve annak hajlamával győzelmet nyerjen 
a harcban fivére fölött s így az uralmat saját részére hódítsâ  
Sőt Theseus és Antigoné is igazságosnak látják az atyai átkot? 
s ha kérik is Oedipust, hogy hallgassa meg Polynicest, nem 
kérik, hogy bocsásson meg neki. — Sophokles nyugalmat igért 
Oedipusnak, s e szomorú jelenetet csak azért szőtte közbe, hogjy 
a szenvedő hős érdemeit a megdicsőülére jobban kiemelje. És 
kellett is Sophoklesnek Polynicest itt fblléptetni, me:t mindkét 
testvér hallván a jóslatot, mely szerint atyjok sírja áldást hozó 
leend, — miután Eteokles vagy legalább annak részéről Kreon 
megjelent, atyját részére megnyerendő, szükségképen várjuk a 
másik testvér megjelenését és kérelmét is.

Legkevésbbé méltatlan pedig Oedipusnak viselete Kreou 
irányában. Kreon szavaiban és viseletében színlelés rejlik és
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habovza h a l l g a t  Oedipus vádjára, moly a 761 b k. vv.-ben 
foglaltatik:

® n  á r t  a t  olpcőp xanb navtoq áv (pégmv 

Xóyov ötxaiov firjxápiifjia ttoixíI ov 

t i  taxira TTBigq. x a u l öevtsgov & sXhq 
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Ebből látszik, hogy a szemrehányásokat magától elhárí
tani önvádja miatt nincs bátorsága. Különben e bánásmódot 
eléggé megérdemelte már Kreon az által, hogy elcsábítja Isme- 
nét, elragadja Oedipus egyetlen vigaszát és támaszát Antigonét, 
mi elég világosságot vet jellemére, melynek fonáksága, ocsmány
sága még jobban kirí Theseus nemes és nyugalmas viselete 
mellett. Kreon még Theseust is izgatja Oedipus ellen, mit azon
ban az önérzettel utasít vissza.

Általában Kreon kedvezőtlen jelleme itt igen nagy ellen
tétben áll azzal, melyet „Oed. Kir.“ drámában látunk; mi már 
magában elég érv arra, hogy „Oed. Kol.a nem lehet szorosan 
vett folytatása „Oed. kir.u-nak. „Oed. kir.u-ban Kreon türelmes 
sőt gyáva Oedipus gyanúsítása ellenében; nagy lelkű, midőn 
Oedipust megmenteni akarván a jósdához még egyszer kérdést 
intéz; nemes keblfí, hogy Oedipusszal nem érezteti hatalmát. 
Ellenben az „Oed. Kol.“-ban alattomos, színlelő, midőn Oedipust 
megnyerni akarja; szívtelen, midőn Antigonét elragadja, jellem- 
telen, midőn Ismenét elcsábítja stb. E jellemkülönbség már vi
lágos jele, hogy Sophokles szoros összeköttetést a két dráma 
között nem akart létesitni, különben a jellem egységére vagy 
legalább fokozatos átváltozására tekintettel volt volna. Hiába 
törekszik Schöll már „Oed. kir.a végén Kreonban feltalálni a 
következő jellemtelenség csiráját. Igen természetes, hogy 
Schöllnek ilyféle átmenetet erővel kelle keresni, nehogy egy 
személynek ily ellentétes jellemzései közt hézag legyen; azért 
akar Kreon tettoi és szavaiban változást felmutatni. Azonban 
a mit Kreon „Oed. kir.a végén tesz és mond, nagyon méltó 
előbbi jelleméhez és változást épen nem árul el; mert itt csak 
önérzetteljesen, de nemesen nyilatkozik jelleme tettek és sza-
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vakban. Ha nem is sir, nem jajgat Oedipus és Jokaste fölött, 
de látszik, hogy sajnálja őket.

Epén ily erőtetett átmenetet talál Schöll „Oed. Kol.a alap
eszméjéből „Antigonédra, tagadván, hogy „Oed. Kol“ alap
eszméje a kielégítés, kibékülés; hanem úgy velekedik, hogy 
átmenet az „a kibékülhetetlenből az átok daemonára,“ 11) mi
után, úgy mond, Oedipus átka kiséri „Ant.“-ban gyermekeinek 
minden léptét és még sirja is örökké rettegés tárgya marad '
honfitársaira nézve. E véleményét csupán gyanúsítással véd
heti, t. i. becsempészetteknek tartja azon helyeket, melyekben 
Oedipus a kiengesztelődés felé látszik hajolni. Hogy azon helyek, 
hol Oedipus kibékül a rettenetes istennőkkel, hol Oedipus mint 
jámbor, büntelen tüntette tik fel, hol haláláról dicsőítve tétetik 
említés, mind becsempészettek lennének; hogy több máson kivül 
azon helyet is, melyben Oedipus, midőn Theseus nem hiszi a 
jövendölt ellenségeskedéseket, a gondolkodásmódok s viszonyok 
időnkinti megváltozásáról szó), Sophocles unokája csempészte 
volna be, csak azért, mert már akkor Thebae Athénnél barát
ságban élt, s ez által a békét, szövetséget még inkább ajánlani 
akarta: ezek oly állítások, melyeket felhozni könnyű, de bebi
zonyítani Schöllnek nem sikerült.

Valamint tarthatatlan azon állítás, hogy „Oed. kir.u vége 
előkészületi kapocs az „Oed. Kol.“ című tragoediához; úgy nem 
áll az, hogy az „Oed. Kol.a tragoediában előforduló atyai átok 
s az abból kifolyó viszonyok szerkezetre nézve is szoros ka
pocsban lennének „Ant.a-val, csak azért, mert ebben az átok 
teljesedik Oedipus gyermekein és Kreonon, s Antigoné teljesíti 
Polynices kérését, hogy t.,i. őt eltemesse. A miket Schöll a két 
szerkezetben egészen hasonlóknak talál,12) azok igen természe
tesen megmagyarázhatók, miután egy szerző müvéről van szó; 
de másrészt épen ez ellenérv is lehet, miután hihetetlen, hogy 
Soph. egy trilógiának tagjaiban úgy szólván ugyanazon jelene
teket ismételte volna. Hogy Sophokles a harmadik drámában 
(„Ant.“) Oedipus átkát teljesedésbe hagyja menni, ez a monda

**) Soph. Werke übers, y. S c h ö l l .  3. Lief. p. 44.
» )  Soph. Werke, übers, v. S c h ö l l .  Lief. 7. pag. 7. ss,
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tartalmából majdnem szükségkép foly, és a trilógián kivül, sőt 
ha két külön Írótól származnának is a drámák, hasonló okosko
dást könnyen kezdhetnénk.

A mit Schöll „Ant.“ -ben jelzői s egyéb ilyféle hivatkozá
soknak tart pl. hogy Ant. „a szerencsétlen Oedipus szerencsétlen 
gyermekének“ neveztetik (379. v.), kinek bajai „fékezhetetlen 
atyjától“ származnak (471.) s kinek sorsa „az atyától örökségül 
hagyott harc, melyen át kell küzdenie magát“ (835. v.) — ezek 
Antigoné sorsának egyszerű indokolásai s a mese alapeszméjé* 
bői oly önkényt folynak, hogy csak nagy erőszakkal láthatunk 
ezekben szerkezeti összefüggést egy meséjére nézve omezt meg
előző darabbal.

Egyenesen ellene szól a trilógiái összefüggésnek az, hogy 
Sophokles „Antig.“ drámát egészen más álláspontból s más 
viszonyokból kezdi, mint ez „Oed. kir.“ és „Oed. Kol.a-ból kö
vetkeznék. — „Ant.“-ban jele sincs annak, hogy Antigoné vak 
atyját kisérte volna, vagy, hogy ez Kolonoson halt volna meg. 
Sőt ellenkezőleg a 49. s k. vv. szerint

otfAi' (pQÓvrjaov, oJ xaaiyvtjZr}, nazrjg 
mg vqjv ánsx&rjg ővaxXirfg z ÁnwXtzo, 
nQog avzocpGjQOiv áfi7rXcexr]ii(izo)v dinXag 
oxpug ngá^ag avtng ctizovgyqi iiq í  —

Oedipus halála összeesik sajátkezű megvakításával. Itt Sopho
kles a monda azon alakját követé, melyet Hyginus is (Fab. 242.) 
említ: Oedipus ipse se oecidit ablatis oculis,13) — holott az 
„Oed. Kol.“ meséje evvel egészen ellenkező mondát követ.'To
vábbá Antigoné a 900. s k. vv-ben maga azt mondja, hogy aty
ját és anyját haláluk után megfüröszté, feldÍ3zíté s nekik síri 
áldozatokat hozott; pedig „Oed. kir.“ és „Oed. Kol.“ -ból azt 
tudjuk, hogy Jokaste rögtön férje bűneinek fölfedezése után 
meghalt s Kreon temetteté„el, mikor még Ant. kis gyermek volt; 
Oedipus halálát pedig csak Theseus látta, sírját csak ez ismerte

*') S c h n e i d e w i n :  Antigoné Einl. 6. és Anm. zu v. 50 etc.
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8 azért habár „Oed. Ko^-ban Antigonét illetőleg mondatik is 
(1602. v .):

XovtgoTg t i  vív'

¿ff&tjtt i  é^rjaxrjffav 17 vo (illetett 

de ezt nem lehet egyenértékesítni émtvp^iovg jjoag dovvcti-val, 
mint „Ant. “-bán (901. v.) áll. 14)

Egy másik érve Schőllnek az, hogy midőn Antigoné a 
hazatérésről gondolkodik, mintegy a következő drámára utalva 
mondja, miszerint minden eddiginél nagyobb bajok néznek eléje 
8 Theseustól biztatva elmegy a testvérgyilkosságot megakadá
lyozni, midőn az 1769. s k. vv.-ben mondja

Qqftag ő ijfiág 
tag coyvyíovg néfi'ipov, iá v  7Z(űg 
őictxoaXvffoofisv lóvtct q>óvov 
tolffiv ópaífioig.

Ez azonban csak a mesére vonatkozik s legkevésbbé sem a 
tragoediára. Hiszen „Ant. “-bán a testvérek harca csak háttér a 
többi cselekvényhez ; de meg kellett ezt is említenie Sophokles- 
nek, hogy a mese kiegészítve legyen.

Schőllnek főérve a trilógia védésében az, hogy Ant. veszte, 
bukása csak úgy lehet tragikailag igazolt, ha Oedipusnak „Oed. 
Kol.“-ban szem elé állított vétségéiért bűnhődik, miután úgy 
mond, Antigonénak saját vétsége önmagában oly csekély, hogy 
egészen eltűnik. Azonban mélyebben vizsgálva Antigoné visele
tét, sokkal bünösebbnek fog az feltűnni, mint hogy bukása, 
bünködése indokolt nem volna. Sőt, hogy Kreon makacsúl go
nosz jelleműnek tűnik fel, sokban Antigonénak tulajdonítható, 
ki heveskedései, kevélysége (pl. 469. s k. v.) által nem engedv, 
hogy Kreon megváltozzék, szive meglágyuljon. Ha van is joga 
Antigonénak fájlalni Kreon viseletét s szigorúságát, de őt gya- 
lázni, nyilvánosan a legtekintélyesebb thebaeiek előtt gúnyolni 
semmi joga. Ez Kreon királyi tekintélyét igen sértheté, s ha 
különben tilalmának áthágását, hogy Ant. eltemeté Polynicest,

14) K o v i c a l a .  Zeitschrift f. oest. Gymn. 1870. VIII. Heft pag. 612.
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megbocsátotta volna is, ily viselet bizonyosan büntetésre inge- 
relheté. — Igaz, hogy a holtak eltemetése a legkötelezőbb tisz
telet s vallásos tény volt; a holtat el nem temetni a kegyeletnek 
s vallásnak megsértése — talán ez inditá Antigonét is a tilalom 
áthágására — ; azonban Kreonnak tilalma tökéletesen jogos és 
igazságos. Polynices mint honáruló, mint saját hazájának ellen
sége lép föl; pedig ilyeneknek épen az volt büntetések, hogy 
tőlük a temetési szertartás megvonatott s testök a vadak marta
lékául hagyatott.16) Heveskedik Antigoné testvére ellen is úgy, 
mint Kreon ellen, s úgy látszik, a kar ki is mondja Sophokles 
Ítéletét (471. v.) :

őt)Xoí tó  yévvi^i copov él; cofiov natQÓg 
' trjg fzaiöóg * sixsiv ö'ovx éniatatat xaxoíg'

De az sem érv a trilógia mellett, mintha Antigoné az ösz- 
szefüggés következtében azért termetné el Polynicest, mert ez 
„Oed. Kol.tt-ban arra fölkérte; mert ha a felszólítás és annak 
teljesítése közt ily szoros kapocs volna, ez „Ant.“ bán föl volna 
említve, s Antigoné cselekvése nem egyszerűen úgy tűnnék föl, 
mint a szerető szív sugallata.

Mindezekből látjuk, hogy amint nem áll, miszerint „Oed. 
kir.“ drámának folytatása „Oed. Kol.tf, úgy annál kevesbbé 
lehet emennek folytatása „Ant.u De Schöll annyira megy a kö
vetkeztetésekben, hogy még „Antigonédnak is folytatását ke
resi valamely „Ismene“ című drámában.16) A négy dráma tehát 
egy tetralogiát képezne. Ismene szerepe úgy mond, sokkal ér
dekesebb s fontosabb, mint hogy azt Sophoklesnek szabad lett 
volna oly egyszerre elejteni, mert ez által hiányt érzünk, mely
nek helyrehozása csak úgy lehetséges, ha Ismene egy 4-ik 
drámában újra föllép s szerepét bevégzi. Schöll szerint ugyanis 
Sophokles azon eszmét akarta keresztül vinni, hogy az atyai 
átok, bár akarata ellen leányain is teljesedik, azért Ismenének

u) G u h 1 u. Kon.  337. v. — ti ti b k e r. Reallexikon d. eláss. 
Alterth. „Bestattung“ szó alatt.

16) Soph. Werke tibers. v. S c h ö l l .  Lief. 7. pag. 44. ss.
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Í3 áldozatul kell esni, s ezt a 4 ik drámában állította volna a 
költő szem elé. E dráma tehát a szokott satyr-játékot pótolta 
volna. Azonban ezt még képzelni is nehéz, ha meggondoljuk 
hogy „Aot.“ -ban nem Antigoné, hanem Kreon bukása a fővonás, 
evvel pedig Ismene további szereplése semmi összefüggésben 
nincsen.

Láthatjuk ezekből is, mennyire mesterkéltek Schöllnek 
érvelései; bár Kvicalával mi sem terjeszkedünk ki Schöll min
den egyes érvének cáfolatára. — Még csak nehány szót a tra- 
goediáknak keletkezési- idejéről.

Igen természetes, hogy Schöll, mint a trilógiának védője, 
a mese menetét tekintve, keletkezésre nézve is elsőnek állítja 
„Oed. kir.“-t, 2.-iknak az „Oed. Kol.“ címüt s utolsónak 
„Ant.“-t. Azok ellen, kik „Antigonét“ tartják az elsőnek a 
három dráma közül, Schöll főkép arra utal, hogy sok hamis 
adat lopta be magát az irodalomtörténetébe; mindennek dacára 
azonban oly adatokra, melyek az ő véleménye mellett látszanak 
bizonyítani, épen nem vonakodik határozottan hivatkozni. Vala
mint ő, úgy mi is felállíthatjuk azon kérdést: mely adatok hi
telesek? Az adatok többsége a mi véleményünk mellett szól, 
hogy t. i. „Ant.“ az első darab, és pedig a nélkül, hogy azokat 
értelmezgetnünk kellene; és hogy épen és kizárólag ezek volná
nak hamisak, nincsen okunk hinni. — Valerius Maximus17) irja, 
hogy Sophokles közel a 100 éves korhoz (azaz késő öregségé
ben; mert Soph. 91 éves volt) 18) fél lábbal a sirban irta „Oed. 
Kol.“-t s ezt fia az emlékkő vön följegyzé. Igaz, hogy Soph. 
kézirati életrajza19) egészen más sírfeliratot közöl; de hogy 
melyik adat hiteles, azt eldönteni nem lehet. — Más kéziratok 
szerint is Sophokles kevéssel halála előtt irta e tragoediát s ha
lála után hasonnevű unokája hozta azt színre. Igen sajátságos 
volna, ha ezzel az adat írója azt értené, mit Schöll, hogy t. i. 
Sophokles unokája is színre hozta e tragoediát. — „Antigonét“ 
illetőleg byzanci Aristophanes szerint „mondják, hogy Sopho-
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i?) Anecdotae 8, 7, 12.
lö) L ü b k e r. Reallexikon. „Sophokles“ szó alatt.
,9) L. W e s t e r m a n n  Bufypacpot p. 181.
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klea vezérségi állasát a samosi harcban a tetszésnek köszönheté, 
melyet „Antig.“ szinrehozatala nyert.“ — Ha ezen adoma nem 
is szorosan véve igaz, annyi mégis látszik belőle, hogy „Anti
goné“ ez időtájban már ismeretes volt s így keletkezése K. e. 
440. év körül tehető. Minden esetre sokkal előbb ismert volt 
„Ant.“ mint „Oed. kir.tt és „Oed. Kol.“ s ha azon helyek, me
lyeket Schöll felhoz20), vonatkoztathatók is a peloponesusi há
ború első éveire, oz csak azt bizonyítaná, hogy előbb nem Írat
tak a tragoediák; mert miért ne lehetne valamely háború körül
ményeit híven leírni vagy azokra hivatkozni akár utána sok 
évekkel is ?

Nézetünk tehát az, hogy Sophokles e három thebaei tra- 
goediájában csak a tárgy függ össze, de a kidolgozás, szerkezet 
nem. Ha felteszszük, hogy Sophokles e drámái trilógiák részeit 
képezték, akkor is inkább „Oed. Kol.“ lehet egy trilógia befe
jezése, s akkor fel kell tennünk, hogy mind „Oed. kir.“ mind 
„Oed. Kol.“ drámán később némi változtatások történtek, mert, 
mint láttuk, e két dráma sem tartoztatik szorosan együvé. Azon
ban nézetünk szerint valószínűbb, hogy Sophokles e három 
drámájának mindegyike önálló ; megírta ugyanis először 
„Ant.“ -t, s midőn az Oedipus*drámákat dolgozta ki, minthogy 
meséjök amazzal viszonyban van, néhány összekötő kapcsot 
használt, a nélkül azonban, hogy a három tragoediát egy triló
gia részeinek akarta volna föltüntetni.

__________  Mal mo s i  Kár o l y .

20) Soph. Werke tibers. v. S c h ö l l .  Lief. 3. pag. 13. ss.
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