
G a l a m b S á n d-o r

SENECA, A BÖLCSÉSZ DRÁMAÍRÓ

Nincsen még egy olyan nagy embere a pogány ókornak, akinek annyi
eszmei kapcsolata van a kereszténységgel, mint Senecának, a Néró kora
beli sztoikus bölcselőnek.

Nem mintha ő maga ismerte volna a kereszténységet, Ha futólag ta
lán észrevette is, aligha tartotta többnek, mint a zsidóság egyik szek
táj ának.

Senecát azonban erkölcsi elveinek magasztossága, nagy humanizmusa
és különősen az a hét boldog esztendő, mialatt a fiatal Néró helyett való
sággal ő uralkodott a birodalmon, - a későbbi századok előtt olyan tisz
telethez juttatta, hogy egész legendák keletkeztek keresztényi voltáról.

A legérdekesebb történelemhamlsítás az a 14 levél, amelyeket állí
tólag részben Szent Pál írt Senecának, részben pedig Seneca Szent Pál
nak. Ezeknek a leveleknek még Szent Jeromos is hitelt adott, s vele
együtt az első keresztény századokban nagyon sokan. Az apostolnak és
bölcselőnek személyes viszonyát sokak szemében bizonyítani látszott a
Filippibeliekhez írott levél utolsó előtti bekezdése: "Köszöntenek titeket
az atyafiak, kik velem vannak. Köszöntenek titeket minden szentek, fő

ként a császári házból valók." Szent Pál szeriteken Néró udvarának tit
kos keresztényeit érti, s a későbbi köztudat ezek közé sorolta tévesen
Senecát is. Tévesen. mert a levél Kr. u. 63-ban kelt, amikor a bölcselő

már nem <tartózkodott az udvarnál.
A levélváltás azonban ennek alapján hívőkre talált, sőt legendák tá

madtak nemcsak arról, hogy Seneca Keísztusnak titkos követője volt,
hanem arról is, hogy a 72 tanítvány közé tartozott.

Az apostol és a bölcs levelezésében Szent Agoston ugyan nem hitt,
de szerette Senecát ő is, sőt idéz műveiből. A pogány sztoikusnak tekin
télye a keresztény világban azután is újra meg újra jelentkezik. Az 567-es
tours-i zsinat egy erkölcsi véleményben Seneca tekintélyére hivatkozik,
Clairvauxi Szent Bernát pedig Jenő pápát az ő szavaival bíztatja. mond
ván: Nem erős férfiú az, akinek lelkét nem acélosítja a veszedelem.

S a középkor elmúltával sem szűník meg Seneca tisztelete. Egyik
munkáját Kálvin János adja ki, s tisztelik őt Zwingli és Dávid Ferenc
is. A XVII. században pedig özönével jelennek meg - jobbára katoliku
soktól - a bölcs rnűveíből összeállított mondásgyűjtemények,Keresztény
Seneca címen.

Pedig ez a kiváló elme több ponton való hasonlósága ellenére sem
mondhatö keresztényinek. Az öngyilkosságot például, sztoikus elveinek
megfelelőleg - ha a becsület úgy kívánja - még ajánlja is, a lélek hal
hatatlanságát pedig bizonytalannak véli. Senecának a keresztény szel
lemhez való viszonyát a legelmésebben Erasmus határozta mea, amikor
azt mondta, hogy ha a pogányság felől nézzük őt, akkor keresztény, ha a
kereszténység felől, akkor pogány.

. .. Most azonban elsősorban Senecável mint drámaíróval akarunk
foglalkozni, de drámái értékelésiéhez szükségesnek látszott keresztény
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vonatkozásénak tisztázása, éppenúgy, mínt ahogy szónak kell esnie élete
folyásáról és politikai szerepléséről is.

Lucius Annaeus Seneca Cordovában született, Kr. u. t-ben. Apja
Marcus Annaens Seneca, lovagi rendhez tartozó férfiú, szintén elég je~

lentős név 'az irodalomban. Fiát gondos nevelésben részesítette; Rómába
kerülvén az ifjú, rétorra lett, s törvényszéki szereplésével nagy sikereket
ért el. Majd bölcséletre adta magát, de részt vett a politikai életben is.
A 32. évben megkapta a quaestorságot, Claudius uralkodása elején nagy
tekintélyre tett szert, ám Messalina vádaskodására eljárás indult ellene.
Vagyonának felét elkobozták, s Corsica szdgetére száműzték. Itt nyolc
álló évet kellett töltenie. Könyveket ugyan kapott, de családjából és
baráti köréből senki sem követhette. E1s6 felesége már meghalt, s két
fia közül is csak az egyik élt, Maccus. A fiút a nagyanya nevelte, kihez
Seneca gyermeki tisztelettel és szeretettel vonzódott.

Mikor Rómában új irány került hatalomra, Agrippina visszahívatta
abökset, s fia, Néró mellé retorika tanárnak tette meg. Akkoriban az
előkelő iházaknál alkalmazott szónokrnesterek egyúttal erkölcsi nevelők

is voltak. Agríppína azért választotta Senecát erre a tisztségre, hogy a
nagynevű, a népszerű bölcselőnek és szónoknak hirnevével a császári
udvar fényét növelje. A rehabilitált férfiú ezenkívül szenátor és prétor
is lett.

Három év múlva Agrippina megmérgeztette Claudiust, s Nérót emel
tet i császárirá. A szónok-bölcsész a fiatal uralkodó mellett marad, s hét
esztendőn keresztül rendkívül üdvös hatást fejt ki reá. Befolyását rész
ben Agrippína ellen volt kénytelen felhasználni, mert a féktelen ambici
óíú anyacsászárnő maga akart uralkodni, s a régi libertinus világot to
vábbra is fenn szándékozott tartani. Ezt a törekvését azonban Seneca
mcghiúsftotta. Munkájában segítségére volt jó barátja, Burrus, a praeto
riánusok parancsnoka,

Seneca kormányzása valóságos aranykort teremtett a 90 millió lelket
számláló egész birodalomban. Uralma alatt - mert hiszen valójában, ő
uralkodott - Augustus hagyományai, a mérsékelt, a demokratikus mo
narehía írányelved éledtek fel. A szenátus ismét törvényhozó testű

letté vált, a császáe csak első polgárnak számított, a törvénykezési eljá
rás újra a régi tisztességes lett, s megint lehetett szabadságról beszélni.
Ezekhez járult az ügyes adóreform, s az a lehetőség, hogy 'helytartóík
túlkapásai ellen a provinciák bátorsággal emelhettek panaszt Rómában.

S az irodalom is, amely Tiberius, Caligula és Claudius alatt szinte
haldoklott, új virágzásnak indult. Lucanusban. Persíusban, Calpurníus
ban az augustusi aranykor folytatódott. Ez szintén Seneca szabadszellemű

államvezetésének érdeme.
A boldog időknek hangulata érzik ki Szent Pál Római Leveléből is:

abból a passzusból, amely a világi hatalomnak való engedelmességet hir
deti, s amely a fejedelmet - talán éppen Senecára való gondolással 
Isten szelgájának nevezi, olyan szolgának, aki az alattvalók javát moz
dítja elő.

Seneca államférfiúi bölcsességét egyeakésőbbí római nagyok magas-
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ra értékelték. Toojantus császár azt mendta, hogy ezzel a kormányzással
egyetlen császár teljesítménye sem állja ki az összehasonlítást,

A kiváló férfi hatása azonban nem maradt állandó. Az udvar palota
forradalmai, Agrippina akciói a fia fölött való befolyás visszaszerzésére,
Nérót Britannicus megölésére ösztönzik. Ebben a gyilkosságban Senecá
nak része nem volt, de a fiatal császár gonosz ösztöneinek elhatalmaso
dását megakadályozni nem tudta. Néró egyre inkább a saját lábára akart
állani, 's hogy a mindenre elszánt Agríppína hatalmi törekvéseinek véget
vessen, anyját 59-ben megöleti.

Seneca jellemvonala ezen a ponton végzetes törést szemved. Ha lett
volna benne a viszonyoktól megkövetelt határozottság, s a közvélemény
felháborodását ügyesen kihasználja, Nérót rnegbuktathatja, és magát lVá
lasztáthatja meg császárra. Ez esetben az emberiséget megmenti a leg
szörnyűbb évektől. Hogy ó maga legyen imperator, ebben nem volt sem
mi képtelenség. Nerva is jogl;udósból lett azzá, s Senecának a trónra való
kilátását Juvenalis is érinti.

E helyett azonban a bölcsész Néró mellé áll, s a szenátushoz inté
zett ragyogó stílű levélben Agríppína tetteire és pártütő szándékaira veti
a hangsúlyt, mimtegy igazolva az anyagyílkosségot,

Cselekedetét tisztára rnosní nem lehet, legfeljebb magyarázni. Talán
így akarta veszni indult befolyását -' a köz [avára l - megmenteni,
avagy' talán egyik művében, a De constantia CÍműben kifejtett amaz eti
kai elve szerint járt el, hogy a bölcs számára más erkölcsi törvények
a kötelezőek, mint a tömeg számára, Szörmyű elvi elsiklás ez a különben
nemes felfogású elmélkedő részéről, s mindenesetre egyike azoknak az
okoknak, amelyek miatt Senecát kereszténynek tartani nem lehet.

De akármi volt is ennek a viselkedésnek indítéka, rossz számításon
alapult. Néró egyre inkább ledobja magáról volt nevelőjének hatását.
Seneca látja, hogy helyzete tarthatatlan, s 62-ben visszavonulni készül
a közügyektől. Nyugalmas, kontemplatív életet akar élni. Bátran tehette
volna, hiszen az akkori birodalom egyik leggazdagabb embere volt. Va
gyonát 300 millió sestercíusra becsülték, ami az 1914-es világháború előtti

érték szerínt kb. 52 millió koronával lehetett egyenlő. - Néró azonban
azzal az ürüggyel, hogy szolgálataira szüksége van, még egy darabig nem
ereszti el. Végre enged kívánságának, de a nyugalmat a bölcs nem sokáig
élvezheti. Néró, - ama koholt vád alapján, hogy a Piso-féle összeeskü
vésben része volt, - Kr. u. 65-ben öngyílkosságra 'kényszeríti. A sztoikus
bölcs sztoíkus nyugalommal hal meg. A halálba követni akarja nálánál
jóval fiatalabb, második felesége, POmpeia Paulina is, de neki az ön
gyilkosság nem sikerül.

A sztoícízmus Senecával próbált először a birodalom eszmei és ha
talmi vezetője lenni. Másodszor - 98-iban - Trajanusszal került ez az
irány kormányrúdhoz. harmadszor pedig az Antoninusok alatt, a II. szá
zadban. A vonal Senecatól vezet Trajanuson át Marcus Aureliushoz. Ér
dekes, hogy mindhárman hispán származásúak voltak.

Seneca filozófiai munkái közül a legjelesebbek: De providentia, De
constantia sapientis, De ira, De tranquillitate animi, De clementia, De
beneficiis és De consolatione, mely legutóbbi három levelet foglal ma-
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gában. Mindegyík mű tele van magasztos eszmékkel. fenséges erkölcsi
elvekkel. Kiemelésre méltó, hogy az író támadja bennük a rabszolgaság
intézményét, s az antik társadalom e páriáival szemben emberséges bá
násmódot követel. Ezeken kívül maradt egy félig versben, félig prózá-
ban írt szatirikus regénye, Claudius császárról. .

A filozófiai művek közül tő@b Je van fordítva magyar nyelvre is.
Nem érdektelen, hogy egyik levelét Petőfi Sándor ültette át.

Bennünket. azonban főképpen szindarabjaí érdekelnek, ezek a nagy
hatású művek, melyeknek értékelése tekintetében annyira megoszlanak
a vélemények.

Senecától nyolc tragédia maradt fenn teljesen, egy pedig elég bő

töredékekben. Ez a körülmény, függetlenül a darabok értékétől, már ma
gában is érdekessé tenné őket, hiszen az előbbi kor római tragédiaköltői

nek (Pacuvíusnak, Acetusnak stb.) egyetlen művét sem bieja az utókor,
s csak apró fragrnentumokból, leírásokból. tartalomközlésekből lehet ró
luk fogalmat alkotni. Seneca követői közül is csak egy névtelennek tra
gédíája maradt a maga teljességében az utókorra.
. . .. A császárság első százada a római tragédiaköltészet alkonyatát

hozta. Ez az alkonyat azonban még olyan sugáresévát tud magából árasz
tani, hogy fénye másfélezreden át ragyog tovább.

Az alkonyati csóva Seneca tragikus költészete.
A darabok előkelő drárnaisága, jellemzésbeli finornságai éles ellen

tétben állanak azzal a szinházi közízléssel. amelyet akkortájt Rómában
tapaBztalhatunk.

A drámairodalom süllyedése a császárkorral kezdődik. A szemet-szá
jat táttató szinpadí látványosságok egyfelől, a merész Irivolságtg menő

szabadosságok másfelől, támogatást kapva a cirkuszok látványainak ideg
borzalmaitól, lassan-lassan érdektelenségbe fojtják a szinjátszásnak és
a drámairodalomnak köztársaságkori igényesebb megnyilvánulásait.

A régi drámairók persze egy darabig még rnűsoron maradnak. Pacu
viust és Acciust a Kr. u. 1. században is elő-előveszí'k, de később már
csak kiragadott részleteket adnak elő műveíkből.

Nagy külső pompa lesz a szinpadon divatos. Pompeius seinházának
megnyitására Accius Clytaemnestráját választják, de aligha a szöveg ked
véért. Inkább azért, mert a trójai zsákmánnyal hazatérő Agamemnon
király bevonulása nagy látványosságra ad alkalmat a rendezőnek. öt
száz öszvér, háromezer kocsi, azután elefántok. zsírátok serege robog át
a színpadon, A felvonulás aligha tartott egy őránál rövidebb ideig. Accíus
lilarabjának cselekménye persze állott ez idő alatt.

Ebben a korban jönnek divatba a vígjáték alsóbb fajai is: a panto
mírnek, az atellánák és a mimusok. A pantomimek szereplőí csukott szá
jú maszkban zenekíséretre végezték mozgásukat, Ez a műfaj természet
szerűleg rendkívül fejlesztette a római színész mozgásbelí kifejező ké
pességét, sajnos azonban, puszta külsőségek felé terelte a színjátszás e
formáját is a ruhák megkövetelt pazarsága és a kísérő balett pompája.

Az atellánák tipikus figurái: a fösvény, alóvátehető öreg, a száj
hős katona, - igen népszerűekkéválnak, de olcsó hatásokra és banalitá
sokra csábítják a színészt, Ennek a műfajnak azonban megvan az a tör-
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ténetí jelentősége, hogy alakjai az olasz commedia dell'arte-ban tovább
élinek.

A rnímusok még népszerűbbekké válnak, mint a pamtomimek és az
atellánák . Ezekben az álarc nélkül játszott s a köznapi életből merített
tárgyú, szabadoshangú rövid közjátékokban nők is felléptek - még hoz
zá fé1meztelenül. Az idegizgató érdekesség fokozására olykor a tragédiák
ból is merített tárgyát a rnimus. Előadásukban elmentek a verizmus leg
szélsőbb túlzásáig. Igy pl. az egyik mimusban egy Laureolus nevű zsi-.
ványt a nézők szemeláttára feszítettek keresztre.

. .. Hová menekül ilyen körűlmények között az igényesebb dráma
író?

Magáraházak dobogójára. ahol előkelő ízlésű közönség előtt a dara
bokat ún. recitátorok jelenítik meg.

Hogy miképpen folyt le a császárkorban az ilyen recitáció, arról
sajnos keveset tudunk, csak kövétkeztetésekre vagyunk utalva.

Valószínű, hogy egyazon darabot, a fellépő alakok száma szerint,
több recítátor mondott el. A Kar énekeinek - esetleg táncainak - elő

adására szintén külön recitátor-csoportot kell föltételeznünk, úgyhogy
aligha tévedünk, ha egy-egy ilyen recitált tragédia előadását valami ora
tórium-féle megjelenítésnek képzeljük el.

Ezeknek a produkcióknak színhelye legtöbbször valamely magánpa
lota tágas belső tere volt, amelyet ilyen alkalomra némileg átalakí
tottak. Nagyobb népszerűséget ígérő recitációkat tartottak fürdök csar
nokaíban, szinházban, sőt nyilvános tereken is, de igazi helyük mégis ma
gánépületek terme volt.

S eresszük fantáziánkat kissé szabadabbra. Gondoljuk el, hogya dús
gazdag Seneca egyik villajában - talán Nomentanumban, talán Alba
numban - vagyunk. összegyűl itten Róma 150-200 előkelője. Magas
igényű közönség, amely torkig van a szinpadi előadások trükkjeivel és a
mímusok obszcenitásaival. EIjön a bölcsész-költő kastélyába, Seneca-prö
miérre, Magával hozza fejlett irodalmi ízlését, a görög rnűveken csiszoló
dott formaérzékét. s titkolt ellenzékiségót Nérónak egyre jobban kibon
takozó zsarnoki hajlamával szemben, s ezzel együtt kíváncsiságát, hogy
vajon a liberális államférfi hol rejtett el valami célzást császári nevelt
jének ádáz tulajdonságaira.

Ez a közönség különösen fejlett érzékű a bölcseleti kérdések iránt
is, valamint igen szeréti a lélektaní. mélységek rajzát. Kedvét leli a re
torikus dikciókban, s igen vájt a füle a lírai metrumok zenéje iránt.

Ezt a szellemileg-testileg elkényeztetett vendégsereget a szerző a leg
nagyobb előzékenységgel látja el. Ott sürögnek rabszolgát, akik a meg
hívottak szempillantását is lesik. Maga a puritán életű házigazda ételben
italban fölöttébb mértékletes: húsfélét alig eszik, de a vendégek kapják,
amit szemük-szájuk megkíván. A pompás ételek mind a vendéglátó nagy
úr birtokairól jutnak az asztalra. A finom borok az itáliai szőlőkből, a
pikáns ízű tengeri állatokat Seneca halászai fogták, s egy~gy egzotikus
ételfajta az egyiptomi birtokokról kerül eléjük.

Az ínyenc falatok mellé ínyencek számára való írodaleni táplálékot
is kapnak. A dobogón felsomkoztak már Róma legjelesebb recitátorai és
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karénekeseí, akiknek próbáín nyilván maga az illusztris szerző is meg
jelent, hogy útbaigazításokkal lássa el őket.

De félretéve a novellairó fantáziáját, kérdezzük meg filológiai 5zá
razsággal: mit fog ez a hallgatóság a darabok láttára-hallatára megálla
pítani.

Először is hagyománytisztelő hajlamaira kellemes hatással lesz, hogy
a költő a tragédia tárgyát ugyanabból a mondavílágból merítette, amely
ből a nagy attikai meaterek is merítettek. Megállapítja, hogy az író formai
tekintetben nagyjában követi Homtius Ars poeticájá:nak a hellenisztikus
rnodoron alapuló szabályait.

A dobogóról feléje muzsikáló karénekek külső ritmusa tetszetős en
nek a közönségnek, A szerző sorai - ha zenéjük néha kissé hűvös is -
kellemesek, korrektek, s zökkenők sohasem sértik a fület. .

Az attikai tragédia hatását veszi észre a vendégsereg a bőven alkal
mazott vítaíelenetekben, az ún. agónokban. S a jelenlévőknek irodalmi
lag legtájékozottabb része dicsérőleg állapítja meg, hogy ezek a latin
agónek a hasonló görög jeleneteknél könnyedebbek. elegánsaobak. A ré
giek darabjaiban súlyos kardokkal vágdalkoznak a szembenálló felek, itt
finomabb szúrásokkal ejtenek egymáson sebeket.

A széles festésű, epikus részletek alkalmazását színtén görög hatás
nak érzi a közönség. Nem únja őket, nem tartja őket drámaíatlanoknak
- rnínt ahogy egyíkét-másikát ma bizony annak tartjuk -, hanem élvezi
a bennük megnyilatkozó lendületet és plasztikus szemléletességüket.

Előbb alélekrajz kedveléséről volt szó, Nahát a római publikumnak
ez az igénye Seneca darabjainak élvezésekor bőségesen kielégülhetett.
Méltán csodálhatták a szerzőnek lelket elemző képességét, s megállapít
hatták, hogy bár a nagy görög mcsterek - kivábt Euripides - színtén is'"
menték az embert, de Seneca Lélekfestése árnyalatosabb, részletezőbb, s a
szívben végbemenő halkabb rezzenéseket is észrevevöbb.

A lélekrajznak ezzel a finomságával összhangban a szeoeplők kife
jező rnódja is sokrétűen hajlékony, és igen elmés; a hegyes mondatokban
gyakran egész lelki folyamatok sűrülnek össze epigrammatikusan.

Sajnos azonban, ennek a rövid mondatokban robbanó stílusnak meg
van a maga nem előnyös ellentéte is. A szónokíasság a rétori szellemű

latin közőriségnek nyilván tetszett, de vajon rnít szólt ahhoz, hogy ez a
szónokiasság nem egyszer dagályba árad, hiperbolákra fakad, s öncélú
tirádákban puffasztja szét magát? Ezeken persze a korabeli műértő hall
gatóság is alkalmasint fejcsóválva akadt fenn, valamintihogy ez volt fő

oka annak, hogy a mi modern korunk ízlése jóideig elfordult Senecától,
- s ez akadályozta meg, hogy nagyszerű értékeit kellőképpen elismerje.

Ezzel a stílustúlzással sajnos egyéb tartalmi túlzások is jártak együtt.
A vévesen szörnyű mozzanatoknak részletező és kíméletlen leírása a cir
kuszok iszonyatathoz szokott rómait persze kevésbé izgatta fel, és 
mondjuk ki magyarán - kevésbé umdorította, mint a tartózkodóbb kép
zeletű modern embert.

Itt azonban ne felejtsünk egy enyhítő körülményt. Seneca borzasz
tóságait éppen a rnodern századokban annyira becsült angol drámaírás
(Marlowe, Shakespeare stb.) sem átallotta követni. A Titus Andronicus
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halmozott szörnyűségeí, vagy Lea» kiTályban Gloster szemének nyilt:
színen történő kítolása, nemcsak 'hogy versenyezhetnek a latin darabok
merészségeível, hanem - mivel emezek csak recítálva mondattak el"
amazok: pedig a néző szemeláttám mentek végbe - még túl is tesznek
rajtuk. Ha ezt meggondoljuk, akkor az összehasonlítás nem az Erzsébet
korabeli angol dráma javára üt ki.

Éppen ilyen megítélés alá esik az a körülmény, hogy az egyébként
horatiusi normákat követő Seneca egyszer-kétszer megtöri az ún. vérti
lalmat, vagyis azt a szabályt, hogy erőszakos halálnak nem szabad a
színpadon előfordulnia. Ez a tilalomáthágás azonban csak látszólagos.
Recitálók közvetítvén a szöveget, Medea gyermekgyílkossága, vagy Jocasta
és Phaedra öngyilkossága csak szó, a szavaló szava által jutott a közön
ség tudomására, nem pedig szinpadi valóságosságában. vagyis nem tör
tént "coram populo".

A Seneca-kiadások legelsőként a Hercules [urens című darabot szok
ták közölni. A tragédia Eurípídes hasonló című munkájának újra való
feldolgozása. A különbségek azonban olyan mélyrehatóak, hogy színte
egészen eredeti latin művel állunk szemben.

Seneca tragédiáját is Juno gyűlölete rnozgatja, aki az Alvilágból di
csőségesen visszatérő Herculesre őrültséget küld, mire ez rohamában meg
öli gyermekeit és feleségét, Megárát. Bódultságából ébredve rnegtudja,
hogy mit követett el. Öngyilkos akar lenni, de Theseus és Amphitryon
kérlelik, hogy mondjon le szándékáról. ~heseus, aki az alvilági úton tár
sa volt, azzal érvel, hogy a hős ember bátorsága légyen egyenlő a szenve
déssel. Az öreg Amphitryon pedig, a test szerint való atya (mert az igazi
atya Jupiter) arra kéri, hogy maradjon támaszal neki, különben ő is vé
gez magával. Hercules enged a kérdéseknek. bíztatásoknak. - élni fog
tovább is, és elmegy barátjával Athénbe, hogy megtisztulást kapjon ön
tudatlan gyilkosságának foltjától.

Ezzel végződik a rendkívül érdekes mű. A tirádákban itt is akad túl
zás, sőt dagály, de cselekményének koncentráltsága, lélekrajzának biz
tossága, etikai felfogásának emelkedettsége által méltán veszi fel a ver
senyt rniritájával, Euripides Heraklesével.

Az államférfi politikai meggyőződése és Néró felé vágó intelme is
megnyilatkozik. Lycusban, aki a távollévő Hercules uralmát bitorolja és
Megarat nőül akarja magához kényszeríteni, - Seneca pompásan rajzol
ja a kérkedóparvönüt s az erőszakos, cinikus zsarnokot, aki szemérem
nélkül vallja az uralkodás főszabályának, hogy az uralkodó képes legyen
elviselni a felé áradó gyűlölséget.

Politikai jellegű célzás van aJbban a művészíen fölépített ebbeszélés
ben is, amikor Theseus elmondja, hogy miket látott az Alvilágban. Itt
míndenkí a maga földi életének megfelelő bánásmódban részesül. A ke
gyetlen zsarnokok hátát plebejus kezek verik vesszővel véresre, azok a
királyok azonban, akik mérséklettel vitték a kormányt, az elysíumí
mezők szépségeít élvezik.

- A Trotules {Trójai nők) című darab cselekményileg két euripidesi
tragédiának: Hekabénak és A trójai nőknek összeolvasztása.

A költői és lélektani árnyalatokban gazdag, erőteljes darabnak köz-
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ponti hőse nincsen, csak tártgyi és hangulati középpontja. a rabságba
jutott trójai nőknek szomorú sorsa.

- A Medea című tragédiát is Eurípides műve sugallta Senecának. A
legfőbb eltérés a két dráma között, hogy a latin darabban Jason egé
szen más valaki, rnínt a görögben. Eurípídes Jasona számító és hajlékony
lélek. A római önmagával tusázó, rokonszenves fértfiú. Nem feledte el,
hogy az Argó úton mit köszönhetett, Medea segítségének. Am amíkor
Colohisból menekülve, felesége - hogy megmentse az argonautákat 
feláldozta a saját öccsét, véribűnbe keveredett, amelyért a hellének ha
lállal akarják büntetni. Jason fél, hogy a megtorlás gyermekeire is kiter
jed. Creo, corinthusí király leányával, Creusával kötendö új házassága
megmentené a kisfiukat, Medeát is a bűntetéstől, csak a vétkes asszony
nak kellene - gyermekei nélkül - számkivetésbe mennie.

Jasont tehát apai szeretete készteti a hűtlenségre, s itt van sorsának
végzetszerűsége. Gyermekei végett hagyja el régi asszonyát, s ennek
bosszúja éppen gyermekeitől fosztja meg.

A darab jeleneteinek hatásossága, lélekfestésének ereje, dialógusai
nak csattanós volta, egy-egy velős mondásnak bámulatosan tömör megfo
galmazása a mű alkotóját költői ereje egész teljességében mutatda,

Mint külön érdekesség krívánkozik kiemelésre a Kar néhány sora. Az
argónauták útjára visszapillantva így dalol a Chorus:

Sok év múltán eljön a kor majd,
Hogy az ükeanos fölbontja a tér
Kötelékét, s megnyíl mind a világ:
Új földrészeket ad majd Thétys,
S nem lesz már a határ ama Thúlé.

(Marticskó J. fordítása)

Mi sem természetesebb, mint hogya XV. század végétől egyesek eb
ből Amerika felfedezésére vonatkozó jóslatot véltek kihallaní. Valójában
persze nincsen másról szó, minthogy Senecát a koralbeli Róma egyre tá
guló világtávolának nagyszerűsége ihlette meg: olyanformán, míntha ma
napság, a mesterséges holdak keringése idején valaki a Vénuszba vagy a
Marszba történő utazás lehetőségéről zengene. Az persze feltehető, hogy
a merész főlfedezőket a Medea-beli kardal még csak bátorította, hiszen
tudjuk, hogy Colernbus is e senécai sorokkal lépett haj ój ára.

- Euripidesí témát dolgozott fel a római költő Phaedrában is. Mivel
ez a történet szintén eléggé ismerős - kivált Racine műve tette a világ
irodalom közönsége előtt ismerőssé -, csak egy-két jellemző mozzanatot
emelünk ki belőle. Különösen a nagyjelenet - Phaedra és Hippolytus
jelenete - érdemes a megismerésre.

A szituáció a következő: Phaedra királyné beleszeretett mcstoha
fiába, Hippolytusba, s mivel távollévő férjét, Theseust halottnak gon
dolja, megpróbál közéledni a szűzi gondolkodású fiatalemberhez.

A királyné eleinte nehezen birja szóra magát. Hippolytus tisztelettel
és gyöngéden bíztatja. hogy csak beszéljen. "Tudasd velem bánatodat,
anyám!" - mondja, Milyen hasító irónia szólal meg ebben a mon
datban! Az imádott fiatalember éppen akkor nevezi anyjának Phaedrát,
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amikor ez annak a legkínosabb. A királyné fel is szísszen a névre, s azt
feleli, hogy szélítsa inkább nővérének vagyrabszolgájának. Vegye át At
hén fölött a kormányzást, hiszen az Alvilág nyilván nem fogja visszaad
ni Theseust, Hippolytus viszonválaszában az önkénytelen irónia más
iránylban folytatódik. Azt mondia, hogy ha apja csakugyan meghalt,
úgy viselkedik majd, hogya királyné nem érezí özvegynek magát, fél
testvéreivel pedig édestestvérekként bánik, s anyjuk mellett az apa sze
repét fogja betölteni.

Szegény fiú nem tudja, mit mondott. Phaedra rnost már nem rejti
érzéseit. Térdre esik előtte, illetőleg - recitálásról lévén szó - meg
mondja, hogy íme láss térden magad előtt. A tiszta lel.kű ifjú szörnyű

tírádában fakad ki. Haragjában kardot ránt, és Phaedra hajába markol.
illetőleg - dobogót előadásról lévén szó - megmondja, hogy kardját ime
kirántotta, s ihajorn ragadta az asszonyt. Majd elengedi és elrohan.

Ez a százegynéhány sorra terjedő jelenet az egyetemes irodalom
egyik remeke. Legcsodálatosabb benne, hogy a felépítés, a dialógusveze
tés nagy tudatossága nem hervasztja el a művészi hatást. Lélekábrázo
lása pedig mélységekbe markol, nyelve artísztikus, drárnaísága izgalmas.

A jelenet után a darab cselekménye nagyjában azt a folyást veszi,
mint amit Racine feldolgozásából ismerünk. Phaedra conrídente-íának, a
Nutríx-nak szavaiból azonban hadd idézzünk egy mondást, A Dajka sze
rint a játékot most már tovább kell játszani, s a fiút vérfertőzéssel kell
vádolni, másképpen Phaedra a közvélemény előtt veszve van. "A bűnt

bűnnel kell éltakarni !" Ez a hatalmas sor visszhangzik azután Shakes
peare Macbethjében és Schiller Wallensteinjében is tovább.

Még csak egy mozzanat legyen a darablból megemlítve, mint amely a
római költő borzalom-széretetére jellemző. Hippolytus hulláját nem egy
ben, hanem darabokban viszik az apa ere, úgy, amint a megbokrosodott
lovak patája és a kerek küllői ezéttépték. Számunkm rnűvészietlenül vad
ez a jelenet, de ismét ne felejtsük, hogy a császárkor közőnsége a cirku
szokban még szörnyűbb látványokhoz szekott hozzá, azonkívül, hogy nem
Illúzlós színpadon, hanem pusztán recítálva folyt le a dolog.

- A görög rnondavilág egyik leghátborzongatóbb epizódja Thyestes
története. A szerenesétlen - bár nagy bűnös -apa elé saját gyerme
keinek összedarabolt holttestét tálalja ételül a maga féktelen bosszú
jában Atrens király. Nem a mi idegrendszerünknek való téma. Nem is
foglalkozunk elmondásával, csak egy-két részletre hívjuk fel a figyelmet.

Atreusban az államférfi-költő ismét elbizakodott, sőt szadista zsar
nokot rajzol. Bizalrnasának, a Satellesnek. az alattvalókra nézve így fe
jezi ki vezető elvét: "Akarniuk kell azt is, amit nem akarnak!" Latin
fogalmazásában - Quod nolunt, velint! - csodálatosan tömör mondás,

De a Iegdrámaíbb hatású csattanó, amit Thyestes rnond Atreusnak,
amikor megtudja. hogy gyermekei húsából evett. Az ördögi Atreus az
edény tartalimára mutatva megkérdi tőle: "Megismered-e fiaidat?" Mire
Tihyestes ezekkel, a már Lessingtől is megcsodált, szavakkal felel: "Meg
ismerem - fivéremet !"

A főszereplőkön kívül említésre méltó a Satelles alakja. Míntha ben
ne Seneca önkritikát akart volna gyakorolni. A Satelles igyekszik a ki-
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rályt seörnyű cselekedeteitől eltanáesolni, de nem sikerül neki, - s lám:
meggyőződése ellenére is mellette marad.

- 'Dhyestes történetének folytatásáról szól Agamemnon. A darab iro
dalmi forrása Aísohylos Oresteíájámrk első része. A különbségek azonban
az egyes karakterek rajzában itt is olyan [elentékenyek, hogy a latin
mű eredetinek nevezhető,

A mese magva az, hogy a Trójából győzelemmel hazatérő Agamem
non királyt felesége, Clytaemnestra s ennek szeretője, Aegísthus, meg
ölik. A nagy királlyal együtt esik áldozatul a rabnőként hozott Cassandra,
trójai királyleány is.

Új mozzanat a történetben az a jelenet, amikor Aegísthus Agamem
non közeledésének hírére Clytaemnestrát ráveszi, hogy tegye el láb alól
férjét. A Dajka viszont lebeszélni igyekszik úrnőjét a rnerényletről. S
kifejlődik egy iz-galmas hármas agón, rmkorís a királyné két ellentétes
hatás között ingadozik.

A csábítónak, Aegísthusnak alakja külön megemlítést érdemel. Erre
aléleknyomorékra származásának szörnyűsége nyomta rá bélyegét. Aty
ja, T'hyestes, a borzasztó lakoma után megkérdezte az Oraculumot, hogy
miként állhatna fivérén, Atreuson bosszút. A válasz ez volt: ha saját
leányától, Pelopeától fia születik, ez fogja a megtorlás művét végrehaj
tani Atreus egyik fián (tehát Agamemnonon), Thyestes vállalta a vér
fertőzést, s ebből az undorító egyesülésből született Aegísthus.

A szemnyes származás miatt Aegisthus lelke egész. életre megmérge
ződött. A mai lélektan ezt az állacetot kisebbségi komplexusnak nevez
né. A görög tragikusok Aegísthusában semmi ilyenfélét nem lehet talál
ni. Ezt a lélektani vonást Seneca vezette a világirodalomba.

Agarnemnonnak a palotában - tehát nem előttünk - végbemenő

meggyilkolását, a látnoki képességű Cassandra a kapun kívül rnondja el
aKarnak, akárcsak a görög eredetiben is történik. Aischylos nagyvona
Iúsága helyett azonban itt részleteket, még pedig iszonyú realízmusú rész
leteket kapunk. A vizionáló Cassandra elbeszéli, hogya királyné éppen
most arra kéri urát, váltson más ruhát, vegye fel azt, amit ő maga szőtt

neki. Megtörtéeuk. A köntös nem engedi mozogní a király karját. Ekkor
Aegísthus beleszűr Agamernnonba, de gyönge idegzete rníatt Illem elég
mélyen. Most az asszony ragad bárdot, és nyakába vág urának. A félig
levágott fej vékony húsdarabon még egy ideiig a testen lóg, a vér az
áldozat mellére csurog le róla, s a királyi arc még rángatózik. Azután
rnínd a ketten - most már Aegisthus is erőre kap! - szétszabdalják a
holttestet. Mind a két gyilkos méltónak mutatkozik vérségi eredetéhez.
"Emez 'Ilhyestes fia, amaz Heléna nővére !U

A bosszú órája azonban rnindkettőjűkre ütni fog. Eleettának sike
rül agvermek Orestest megmentenie, hogy majdan apja halálát megto
rolja, Ezt megtudván Clytaemnestra, arra biztatja Aegísthust, hogy ölesse
meg Electrát is. Ime hogyan válik - Seneca mesterí keze alatt - 'a té
továző asszonyból férjgyilkos. s mennyire kész lenne már gyermekgyilkos
ságra is. Csak vért kellett szagolmía. Aegisthus azonban ezzel a mondás
sal - "Ujdonsült zsarnok az, aki mindjárt halállal büntet!" - csak
börtönbe vetteti Electrát.
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Ennek a megrendítő tragédiának, egyéb kiválóságain kivül még az a
[elessége is megvan. hogy írója kevesebbszer téved dagályosságba, mínt
egyéb drámáiban.

- Az Oedipus círnű tragédiában Seneca sokkal hívebben követi
Sophokles remekmüvét, mint egyéb darabjaiban míntáival szemben tenni
szekta- Ez a drámája inkább szabad átdolgozásnak hat, míntsern ere
detinek. Ami változtatásokat azonban végrehajtott benne, nem mond
hatók szerencséseknek,

Hanem egyik karénekét a benne küejtett gondolat míatt meg kell
említenünk. A dal tárgya a fátum korlátlan hata1ma. "A végzet visz ben
nünket, - adjátok meg magatokat neki ... Kikerülihetetlen utakon jár
minden létező, s létünk legelső napja már meghatározza a legutolsót.
Maguk az istenek sem tudják megmásítani a dolgok menetét, amelyek
önmaguk okainak vannak alárendelve." Gyönyörűenmegfogalmazott gon
dolat, de szemmel látható, hogy írója nem lehetett keresztény.

- A nagyon szép mozzanatokat tartalmazó, de sajnos csak töredé
kekben fennmaradt Phenkiai nők című darabot, amelynek sugallója
megint Euripides volt, mellőzzük, - s rátérünk Seneca utolsó művére, a
Hercules az Oeta hegyén címűre. Ebből a tragédiából egyes magyarázók
meglepó keresztény vonatkozásokat véltek kfhallaní.

A történet magva ugyanaz, mint Sophokles Trachisi nők című darab
jáé. Dejanira, Hercules felesége itt is azzal akarja férjének szerelmét
vísszaszerezní, hogy elküldi neki a Nessus vérével átitatott inget, amely
nek bűvös hatásáról meg van győződve. Az mg azoniban csontig hatóan
égetni kezdi a hős testét, levetni pedig nem tudja. Erre Hercules öngyíl
kösságra határozza el magát. Máglyát rakat az Oeta hegyén, fellép reá,
és !hősi - sztoikus ! - bátorsággal hal meg.

A mellőzött feleség fájdalmának megható rajzában Seneca nagyjában
Sophoklest követi, de amíg a görög Dejanirát a hervadás szelid bája jel
lemzi, addig a római költő korosodó asszonya bosszúra készül ihűtlen fér
je ellen. Meg akarja ölni, pedig szenvedélyesen szereti. Uj lelki összetett
ség rajza el: hiába keresnők előzményeit az antik drámairodalomban.
Itt Racine lélekábrázolásának elővázlatával találkozunk: szerelern és gyű

lölet egyazon lélekJben ugyanazzal az imádott egyénnel szemben. Seneca
szerencsétlen asszonya azonban csak futó szándékában tör a férfi éle
tére, végülis megelégszik a Nessus-inggel, amelynek romboló hatását nem
látja előre.

Herculesben Seneca a sztoíkus életideált akarta megrajzolni. Ez a
Hercules a világ üdvéért küzdött, önként hal meg, azután az égbe kelve
felmagasztosul. Halála után újra megjelenik, hogy megvigasztalja any
ját, Alcmenát, aki sírva tartja kezében a fia hamvait rejtő urnát.

Természetes, hogy a modern magyarázat erősen kiemelte a darab ha
sonlóságát a keresztény passióval. Eszerint Hercules, aki az emberiségért
nagyszeru munkát végzett, s végül önkénytes ihalált vesz magára, hogy
azután égi atyjához, Jupitemez emelkedjék, - a Megváltó párhuzama,
Alcmena pedig kezében fia hamvaival - a pogány pieta. A párhuzamo
kat kiélezőknek azonban eszükbe juthatott volna, hogy a különségek
szinte még nagyobbak. Ez a Hercules zsarnokgyilkosságot követ el, bű-
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.nökbe esik, alá van vetve a testi szerelemnek, szégyelli a sírást, s halála
végülis nem áldozat, hanem a szenvedéstől való menekülés,

Az Oetai Hercules majdnem egyharmadával hosszabb, mínt Seneca
-egyéb drámái. Ha ez a terjedelem nem járna együtt bizonyos elnyújtott-
-Bággal, akkor a benne rejlő költői szépségek, s a rendkívüli erő és ma-
gasztossag miatt ezt a művet lehetne költészete csúcspontjának tekinteni.

- Sokáig Seneca tollából eredőnek véltek a kutatók egy Octavia cí
mű darabot is, amelynek főérdekessége, hogy Néró korában játszik, s
.szerepel 'benne nemcsak a zsarnok császár, hanem maga Seneca is. Az
újabb tudomány azonban azon az állásponton van, hogy a mű csak Néró
halála után íródhatott.

A XIX. századnak írodalomtörténeti és dramaturgiai Illendőségéhez

;SZinte hozzátartozott á nagy bölcsész-drámaíro darabjait támadni, sőt 
.amí a támadásnál is bántöbb - lekicsinyelni. Fölényesen csak hibáit
vették számba. Ezekre a hibákra valóban rá kell mutatní, de nem S2!a
bad abba az elfogultaágba esni, hogy csak ezeket lássuk meg. Észre kell
vennünk és méltányolnunk izzó drámaíságukat, az árnyalatos lélekábrá
zolást, az emberi életsorsok bemutatásában megnyilatkozó erőt, valamint
felfogásuk magasztosságát és nyelvük szépségeit. S főképpen ki kell
emelnünk Senecanak az egyetemes drámaírás fejlődésében ama jelentő

ségét, hogy a hangsúlyt a cselekményről átbíllentí a lélekfestésre. Ez az
a sajátság, amelynek alapján a latin tragikust a modern dráma előfutár

járnak lehet tekinteni.
A XIX. század műbírálóítés irodalomtörténészeit e darabokkal szem

ben már az is meggondolkoztathatta volna, hogy milyen óriási hatástuk
volt az utókorra. A XIV. században Seneca példájára indul meg a ke
resztény dráma fejlődése, - modora, stílusa, egyes motívumaí később ih
letik Lope de Vegát, Calderont, Corneille-t, Racine-t, a holland Vondélt
s a fiatal Shakespeare-t. Ekkora hatás, s még hozzá ekkora művész-el

mékre kifejtett hatás, nagy kvalitások nélkül érthetetlen volna.
Azért persze a XIX. század kiválóságai között is akadtak a drámaíró

'Senecának tisztelői. A legkülönb közöttük Ranke, a nagy német történet
tudós, aki hosszaob és igen elismerő tanulmányt írt a tragédiákról.

A XX. században végre komoly újraértékelés kezdődött meg. Az
olasz U. Morícca és C. Marchesi, az angol Sumrners és Garrod, a fran
ciák közül P. H. Damsté és Ikon Herrmann, a németek közül pedig Bírth
-és Begenbogen igyekeztek megigazítani az egymásnak adogatott és gyak
ran csak úiraszajkózott suitó véleményeket.

• • i , Seneeával az ókor nagy tragikusainak sora befejeződött. Amit
a tragédia-írás területén a három attikai mester és római követőjük al
kotott, az - átforrnálva ;pernze - örökségül maradt évezredek számára,
Az évezredek keretében mi modernek is benne vagyunk: a mai dráma
egészen más lenne, mint aminő most, - ha kétezerháromszáz eszten
-dővel ezelőtt nem él Aischylos, Sophokles meg Euripides és ezerkilenc
;száz esztendővel ezelőtt Seneca.

607


