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òDlPUsz, Thébének királya. 
JoKAszTE, a királyné. 
KREÓN, a királyné tesfvére. \ 
PAP és az esdeklök. _ 

TIRÉSZIÁSZ, a jós s vezérgyermeke. 
KORINTHI KOVET. 

AGGszoLGA. 

HI'RNÖK. 

KAR, thébei öregekböl. 

Néma személyek: 
ANTIGONE 

ISZMENE 

А királyné szolgálója. 

È Ödipusz és J okaszte leányai. 

A szi'n Thébében, a királyi lak elött. 



Tudnivalók. 

i 

l. А magyar tudós társaság ezen munkának csak ki‘ 
adója lévén, nem kezeskedik a' benne követett nyelvsza 
bályokról, sem irásmódról, sem végre akármi nemü nyel 
vet 's írást illetö elvekröl: egyedül arra kívánt a' kézira 
tok' birálatában ügyelni, hogy az elfogadott és sajtó alá 
bocsátandó munka, mint egész egy vagy más tekintetböl 
ajánlható legyen, 's a' literatura' jelen állapotjában kiadás 
ra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a' benyujtott kéziratokat 
a társaság fejenként és egészben; ez u. m. a’ Hellen Clat 
sz‘cusols' Isö kötete, Guzmz'cs Izído'r által fordítva, Schedius 
Lajos tiszt. és Kölcsey Ferencz ren. tag, mint e' végre 
hivatalosan megbizottak' ajánlására adatott sajtó alá. 

3. A társaság által kiadott kéziratok közül ez LXIII. 
sаáти. 

Pesten. Junius' le'n 1840. 

D. SCHEDEL FERENCZ , 
titoknok. 



о 



nLsö sziN. 

òDIPUsz,a РАР és ESDEKLÓK, utób KREON. Í 
ÖDIPUSZ. 

Oh gyermekek! vén Kadmosz Щи sarjzata! 
Mi az, hogy e székeken elöttem ültök itt, 
Mint lágyan esdeklök olajlombkoszoruval? 
A város is bús áldozattal tömve van, 
És esdeklésivel vegy‘t siralmakat! l 5; 
Bizonytalan híreknek aggódván hitelt 
Adni, magam érkezém, miként látjátok, oh‘ 
Apródaim, magam nagy hi'rü Ödipusz. — 
De szólj te hát öreg, jelesb közttük ki vagy 
Szólani helyettük, s monddsza, ide miért jöttefekî' 10.' 
Féltek valamitöl? vagy valamit óhajtotok? — 
Segítni kész vagyok. Kemény volnék , ha illy ' 
Lágy esdeklö sereg nem indi'tná szivem. ' 

PAP. 

Oh Ödipusz! ki tartományunkat birod, 
Látod, miként vegyes koruak itt esdeklünk IS. 
Oltáraid körül. Ezek, kik messze el 



6 szoPHoxLEsz. 

Röpülni gyengék, s ezek itt aggott papok , 
S közöttük én Zeüszé. Emezek itt iijuság _ 
Szebbei. S a koszorus nép piaczra följövén, 
Pallasznak üldögel hajós temploma köri'íl , 
Vagy jósoló Iszménosz hamvas t‘üzhelyén. 
A város is, miként magad látod, nagyon 
F ölzajdula; fejét sem merészli vetní föl 
Veszélyes örvényböl s a halál hullámiból, 
Sinl‘ö`dve ‚á'teílyes gyümölcsü földeken, 
Sinlödve asszonyai idétlen Szüků‘kön. ' 
Valón, e várost' a ’fäüzistren‚ ö'ldökli, ‘ ̀  
Elöntve rajta a veszélj‘rte’le‘mirigyet.` 
Kadmosznak el'vé'sz’ház‘a., a'íî'eke'te ‚ 
Hádesz gyarapszik jàjgatók ' 
Istenekhez ugyan téged én‘nem mérte‘lek, 
Sem ezek az apródak2 letelepedyén tüzed ' 
Körül; de emhberek k‘ŕêzött e‘lsö te vagy, 
Élet viszonyaiban, s h1'i‘kér'le’lsz isteneket.: 
Ki elvevéd rólunk, ‘jövé‘n e kad‘mei' u 
Városba,’ a‘ kegyçtleiiî énekü l‘e1‘íny l 
Keméns' adójë'ít.. eй, mikor még nem tudál 
Rólunk s nemis hallál, de egy isten szava, 
Mondják tevé, jobb életet hogy adj ̀ nekünk. 
S most leghatalmasabb fejedre , Ödipusz! 
Minnyájan esdeklünk, elötted buktan itt, 
Segi'ts ki a bajból, ha еgy“ istenek 
Közi'íl szavát adá, vaдy ember inte hwg. 
Мeл'1 a tapasztalt férjfiú, tanácsival 

20. 

25. 

'' .36. 

35. 

40. 



ÖDIPUSZ , A ’icminnr. 

‘Bajoknak is töbnyire határt mutat, tudom. 
Kelj, oh halandók jobbja! vedd föl népedet; 
Kelj, lépj vigyázva. Most is e föld már, hiszen 
Mentönek hív téged, korábbi „имéн. 
Országlatodnak nem maradna fön neve, 
Ha, jól kik állánk, majd le ismét csüggenénk. 
Emeld e jó várost eröddel újra föl! 
Hajdan mosolygó jóslatul szolgált nekünk 
Fényes szerencséd, ez legyen bár most is az! 
E város úra lenni mint mostan, ha vágysz , 
Népesnek adni, mint üresnek jobb, szabályt. 
Mert mind a vár csak semmi, semmi a hajó, 
Ha puszta emberben s lakói nincsenek. 

‚ n 

ÖDIPUSZ. 

Szegény család! jól tudva s rőjtve nincs nekem , 
Miért jövétek esdekleni. Csak jól tudom, 
Hogy betegek és igen is azok vagy’tok. De én  
Oh nincs közöttetek , ki mint én olly beteg. 
Mert rajtatok, kinekkinek csak Ön baja 
Fekszik, nem a másé is. Engemet szorít д 
А városé, engemet ez és az enmagamé. 
Nem édes álomban merengöt költetek, 
Söt a ki már sokat siránkozott, sokat 
Járt kelt bokros gondok tekervés utjain. 
Egyetlen a szer, mellyre fiírkézvén jövék, 
És ezzel éltem is.' D/Ienökeiilmz‘ fiját, 
Kreont, ki sógmmm, Püthóba küldtem el, 

' 2' 

45. 

50. 

55. 



s IZOPHOKLEBZ. 

Phöbosznak oltárához, azt kutatni ki, 
Mit téve vagy mit szólva mentendjük meg a 
Várost. Ha napról napra számalom az idöt, 
Aggódom, ó hogy mit csinál. Mert már továb, 
Mint kellene marad, s túl a meghagyott idön. 
Ha majd megérkezik, gonosz volnék ugyan , 
Mind azt ha nem tenném, mit istenség sngand. 

PAP. 

Már igy` te jól szólál. S ezek ime itt nekem 
lelentik, hogy Kreon közelget már felénk. 

öDlPUsz. 

Király Apollon! olly szerencsésen vezesd 
Ót, a jövöt hozzánk, miként ragyog szemed. ‚ 

РАР. 

Látszatra vidám ö , különben hoznae 
Sietve soklombú borostyánt _a fején? 

ÖDIPUSZ. 

Tudtunkra lesz tüstént. Illik öt hallanunk` 

Kreun megjelenik. 

Király! rokon! Menökeüsz derék fija! 
Mi jóslatot jösz hozni istentöl nekünk? 

KREON. 

Legjobbat. Én azt vélem, a nem jó is leliet,‘ 
Ha rendben áll minden , szerencsés végzetů. 

75; 

80. 

85. 



ömPUsz ,‘ A‚ xmÁLY. ` _ 9 
ÖDIP'USZ.‘ 

S mi volt a szó? mert sem merész én nem vagyok, 
Sem gyáva illyetén beszédet hallani. 90.. 

‘ KREON. 

Ezeknek ittlétükben akarod hallani? 

Én kész vagyok. Bemenni vagy tán jobb leszen? 

` ÖDIPUsz. 
Szólj mindenek elött. Nekem az óbajuk gyötröbb, 
Semmint az , a melly enmagani szi'vén fekszik. 

KREON. 

Elmondhatom мы, mit тeмы vevék. 95. 
Phöbosz király bizonnyal él kivánja a 
Mirigyet e helyröl üzni, ‘melly‘most dulja azt, 
S gyógyi'tlan a bajos hazát nem nézheti. 

ÖDIPUSL» 

Mi tiszmlás ¿han s mina'a baj ‘Smez 
какой, 

Шmüпe embert vagy hal’áll'al’vagy halált 100. 
Törlìlve, mert e városon vérsuly nehezül. 

öDlPUszf 
' 

S ki férfiú 'sorsát jelentik e szavak ?’ ‚ 
KREON. 

E földnek úra, oh ki‘rály! egykor Lajosz 



10 szoPuoxLEsz. 

Vala, ‚мeняt tebenned éledt városunk. 

ÖDIPUSZ. 

Hi'rét ugyan hallám, de nem láttam soha. 105. 

KREON. ‚ 

Ez meghalálozván, ‘vi1ágos a parancs, 
. Hogy élte gyilkosit fenyi'tse meg kezed. 

’ ёшгпёи; 

De mondsza, melly föld _rfjjtiî ¿liet? h‘ol nyqma 
А régi bünnek? Bâ akadni ‚nятым ' ` 

KREÓN. 

Mondá, hogy itt e földön, a mit ker'essz, MÓ. 
F öl is találod, a mit elbocsátsz ,‘ eыl. 

ÖDI'PUSZ. 

De Ыt hol? a házban, szabadban lelte vagy 
Lajosz halálát föl , vagy `idegen föld szienén?‘ 

KREON. 

Szent ügyben indult, mond , ki a házból, de meg 
Házába nem került, miót'a távozék. . 115. 

ÖDIPUSZ. 
a ' l ' 

S nem jött követ, nem úti társâi közül egy 
E helyre visszá, hogy feîöle 'hírt tegyen Ё " 

KREON. 

Elhaltak eggyig (ik, s ez eду, rémülve и ': ~ 



ÖDIPUSZ, A KIRÁLY. H 

Szemlélteken futásra kelt, s egyet tud ö. 

ÖDIPUSZ. 

S mi az? nem egyszer értni egyből is sokat. 
S ha van mi kis remény, a kezdet könnyü lesz. 

KREON, 

Hogy tolvejok közé került, mondá, s nem’egy 
Erö ölé meg öt, de többségnek keze. 

ÖDIPUSZ. 

Mint merheté ezt tenni a tolvaj, hanem 
Ha pénzzel innen vesztegetve volt meg ö? 

KREON. 

Gyanítva volt ez is. De Lajosz halva már, 
Bajok között ügyésze nem találkozott. 

ÖDIPUSZ. 

‘ De hát mi baj történhetett, hogy a megölt 
Király esete világra nem hozathatott? 

KREON. 

A sokszövényü Szphinx nekünk csak a jelent 
Visgálni, hagyni a mi nincs , parancsolá. 

ÖDIPUSZ. 

Én hát a dolgot újra kezdem nyitni meg, 
Phöboszhoz illöleg s tehozzád szinte úgy, ' 
Kik a meghalt iránt ügyelve szorgotok, " 

‘l 20. 

125. 



l2 szoPuoKLEsz. 

S bajtársnak engem is, i'gy illik, щитoк. 135. 
Épen nem a távol rokon miatt leszek, 
Söt enmagam miatt gyalázatelmosó. 
Mert a ki öt megölte, még rajtam is 
Akarhat állni vad boszút g'yilkos keze. 
Mit neki nyújtok Еgy, magamnak tartozom. 140. 
Noh, rajta hát nh gyermekek, távozzatok, 
S az esdeklés szent vesszejét vigyétek el. 
Kadmosznak egy más hi'vja meg népét ide , 
Hogy megtegyek mindent. Szerencsénk meм: bizony 
Vagy földeri’íl istennel, avvagy veszni 1НИ. 145. 

PAP. 

Oh gyermekek, keljünk! hiszen csak tudni azt, 
Mit ö elöbb jelengetett, jövénk ide. 
Phöbosz pedig, ki joslatát‘küldé, legyen 
Váltó nekün'k, és ö legyen bajszüntetö. 

KAR. ‚ _ y 

Sorozm:‘ ' 

Oh édes hangú szнт Zevsznek! böven aranyzott 150. 
Püthótól érkez'ten, mit hozsz ’ 
Szépragyu Thébének? Lelkem fúl, rémek ijesztnek 
Ijas k‘ezl'í, oh deli Päan! 
Körültted aszva lesem, mi jeleast7 
Mi jót vagy rosszat hozandsz tüstént, ' 155. 

’ Vagy röpülc'í órák mulvahreánk. 
Monddnekem,ohte Remény arany alka,teisteni Fama! _le 



öDiPUsz, A xmÁLY. 13 

Ellensorozat. 

Téged hívlak,elöbb Zeosz lánya, halhatlan Athéna! 
S öcsédet a föld asszonyát, " 
Ártemit, a ki dicsön a tanács szëkében ül elnök. 160. 
S a messzelövö nagy Apollont. 
Ti hármasok! bajüzök! nekem itt 
Világi'tson fényetek; s ha vészt 
Üztetek el várostól valaha, 
S a l'iitörö lángot lenyomátok, jertek alá most. 165. 

Végének. 

Oh jaj ! számtalanok mert 
А rám Бyй!t bajok. 
Nyaŕalyg az én egész hadam; 
Neki a dárda nem ügye. 
Oh ki menti meg! mert sem a 170.' 
Dicsö vidék gyermekei 
Nem diszlenek , sem szülni nem 
Tehetök a bús fájdalmu anyák ! 
Söt egyik a másik után, 175. 
Mìként a sebes röptü madár ' 
És a hatalmas tüz, lesietnek az árnyak ürébe, 
Éjnek istenéhez. 
Igy vész a megürült város el! ` 
Nyomorú nemzetségek 180. 
Halál vidékén dülnek oda, 
Irgalmatlanul ! 
Щи nök közeh'tve s az agg anyák, 
Oltár körül 1Ш1нlaк; 



M szoPHoKLEsz. 

`lnnen is onnan is fölzokogva ` 185. 
F ájdalmasan a búsesengök. 
És a gyászének l‘ebeg összevegyl'ílve jajokkal. 
Oh te azért Zevsznek gyönyörü lánya! 
Küldj , égszemü! eröt most. 

’ Areszt, a nagy eröüt 190. 
Ki ércz s paizs nélkül 
Zajogva kele ki ellenem s így emészt: 
Nyomd vissza, futva‘hogy kerülje ki 
E haza széleit, akar nagy 
Teremébe Amphitritének 195. 
Akar a vendégtelen öbölhez 
Trékia hullámai köztt. 

Mert végre mit az ég meg hagy, 
А jövö nap elves’zi. 
Ezt, oh tüzes villámokat 200. 
Leküldözö , oh Zevsz atya! 
Вzt te mennyköveddel sujtsd meg. 
Lükei király! teйши! ohajtnám , 
Röpülne hogy sebesen aranyos. 
Tegzedböl a dühösre nyнш! , 5205. 
Nékem hamar segédül. 
És a lobogó nyársu Artemiszt, 
Mikoron a lükei hegyeket 
Futozza. az aranyzott 
Sisakut , kit földünk igy nevez 210, 
А borszinü Bakhoszt, a vidámat, 
Münadákkal érkezöt 



öDiPUsz, A шахт. 15 

Esdèklem, jöjön el 
Szurkos tüzével , \ 

‚ 

Аz istenek között gyülölt isten ellen. 215. 

MAsonlK szíN. 

òDIPUsz és TIREszIÁsz. 

ÖDIPUSZ, 

Te kérsz, s a mit ‘kérsz , szómra ha figyelvén akarsz 
Indulni, hogy legyek segédůl a gonosz 
Ellen, segédet ám veendsz ‚és enyhülést. 
Avàtva mély titokba nem lévén, sem a 
Rég történt dologba, én sokat nem mondhatok, 220. 
Mert mélyre nem haték s jelet még nem vevék. 
Most én utolsó honfi honfiak között 

Hozzátok elsö szólok, oh Kadmeiak! 
Közületek ha látta valaki Labdakosz 

F Чай , Lajoszt elesnî hajdan .egyki á“ , 225. 
Öt fölhivom, jelentse ki ezt nekem. 
Háhogy ki félne önmagát vádolni 'a 
Bünröl, egyéb baj öt nem éri, tudja meg :‘ 
Elhagyja a földet bünhödtelen. Нaш 
Ellenben egy más gyilkolót tud földiek 230. 
Között, ne röjtse el; jutalmát tölem ö 
Bizonnyal elveendi, s hála is követL 
'Hatán barátját féltve egyki ‘гagy magát 



16 szopuoxLssz. 

A büntetéstöl, számra nem Бaрl , legyen 
A mit teendek akkor , im mindenkinek 
Tudtára: e földröl, ki legyen bár , azon 
Embert elűzöm, valahol én országolok. 
Be ne vegye s ne szólítsa senki öt; vele 
Istenek elött sem áldomáit, sem sem pedig imáit 
Ne ossza meg, s a szent viz is legyen tilalt. 
Elötte, mint átkunk elött bezárt legyen 
Mindenki háza. Igy jelenté ezt nekem 
Nem régen istentöl a pűthi jósolat. 
Illy baj szővetkezöje él bennem tehát ‘ 
Istennek és, ki elveszett, a férfiunak. 
És átkozott a gyilkos énnekem, legyen 
Egy ö, a lappangó , legyen bár мышь 
Rossz életét a rossznak én'végezem. 
És esküszöm: ha volna, s tudnám ezt, velem 
Egy házban, egy asztallal élne bár, magam 
Szenvedni fognám , mikre öt kárhoztatom. 
Ti hát, parancsolom, tegyétek mind meg ezt 
Erettem, istenért, s a rosszat szenvedö, 
Gyümölcstelen, vesztének induló honért. 
Ha erre iten bennetek nem gyujtna is, 
A tisztulás méltánya venne rá talán. 
Király , a legjobb férfiú halála ez. 
Ezt ti nyomozzátok, miként parancsolom , 
A ti királytok, a millyen volt ö elöbb. 
Hatalma most enyém a nö , az ágy, 
És gyermekei, ha gyermekeit is bńsveszély' 

235. 

240. 

245. 

250. 

255. 

260. 
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Nem érte, köz eredet miatt rokon felek.' 
Dé rajta most a` sors kemény csapást t‘eve , 
Kiért is én, miként atyámért harczolok. 
Kisértlen/itt hagyatni nem fog semmi is, 
Meglelni a шёл' gy'ilkosát s föláldani 
Ót Labdakosz. magvának és Polüdórosz 
És Kadmoszénak, még fölebb Agenorénak. 
Kik nem teendik mind meg ézt., esdeklem az 
Isteneket, e földröl kalász'okat solla 
Ne nyerjenek, sem asszonyaiktól gyeŕmekekgt‘, 
Söt e csapás, Vagy még nagyobb ált vesszenek. 
Ti többi Kadméiek, tinéktek, kik ezeket 

Mind megteenditek, legyen védi'íl Diké, 
És minden istenek kegyükbe tartsanàk. 

Ü KAR. _ 

Mikém fölátkozál király! vedd‘szómat úgy: 
Én sem nem öltem , sem mutatni nem tndok 
Gyilkost. А kérdést , itt ki a bünös, csak az 
Oldhatja meg, kit külde hozzád 'Phöbosz el. 

ÖDIPUSZ. 

Jól mondod. Ám kénytetni istent, tenni azt, 
Mit tenий nem akar ö , halandó merjenœ? 

KAR. 

Még egy van, a mit hasznosan tán mondanék. _ 

` ÖDIPUSZ. 
És volna még három ne titkold, mondd ki söt. 

HELLEN cmss. i. кöт. 2 

‘265. 

’ 276. 

27.5. 

280. 



18 5zopuoubusz. 

KAR. 

Phöbosz király után Tirésziasz a király, 
Иgy vélem, áll mint látnok; a ki töle vagy 
Kérdezve tudni, oh király! derülten ért. 

ÖDIPUSZ. 

'Volt gondom erre is, s a mi kellett, megtevém. 
Küldék, Kreon'szavára hozzá két követet. 
Hogy illy soká késik, nagyon csadálkozoiи. 

KAR. 

Egy hátra volna inég, de az már agg rege. 
ÖDIPUSZ, 

S mi volna az ? fontos lehet minden dolog. 
‘ KAR. 

Hogy némi útazók valának gyilkosi. 

’ ÖDIPUSZ, 
Ezt_ én is hallottam, de nincs tanúja egy. 

KAR. 

De hogyha egyki érzi részesnek magát, 
Hallván az átkokat, megijed s meg nem áll. 

ÖDIPUSZ, 

Ki tétre nem borzadt, szavakra sem fog az. 
KAR. 

De nincs ki öt vádolja.  Im hozzák ugyan 
Az égi jósolót, ki egy az emberek 
Között, kivel születve van az igaztudat. 

Tirésziasz megjelenik. 

290. 

295. 
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ÖDIPUSZ. 

Te oh, kinek minden ki'tárva Tirésziasz! \ Mi tudva s röjtve fönt az égben s földön itt; 
Tudod, ha bár nem látod is, miként nyavalyg 
E városunk, melly téged, oh király! feje 
S mentöjeként fogad. ha nem‘ .tudod talán 
Küldötteimtöl, {me mdd: Phöbosz nekünk ' 305. 
Küldötteink áltál jelenté vál'a'szl‘ll: 
Minden menekvésünk a bajból abban áll , 

Hahogy kitudhaljuk Lajosznak gyilkosit '," ì És vagy megöljük vagy kitiltjuk közzülünk. ‘ _ 
Te hát elöttünk nem tagadván semmit el, . ‚ `3“). 
А jósolatra bármiféle út legyen ‘ 
Elötted, oh segíts magadon, e városon 
És rajtam is; ritkl'tsd a meghalt átkait. 
Csak benned élhetünk. Segi'tni tudni és 
Akarni, a munkák legszebbe férfibań. ` n 315. 

TIRÉSZIASZ. 

Hajh, hajh! mi rettenetes nekem most a tudat, 
Mell)r yégre épeii nem segít! Jól tudva mind, 
F elednem illik ezt; különben nem jövök. 

ömPUsz. 

Mit? és te illy kislelküleg jövél ide? 

TmÉszIAsz. 

Bocsáss lakomba engeme't. Neked a tiéd 320, 
Könnyebb; enyémèt hadd', viseljem‘én; hajolj! 

2* 
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ÖDIPUSZ. 

Nenn jót beszélsz, sem kedveset, mclly tégedet 
мeveй, e városnak, tagadva neki szót. 

TIRÉsz1Asz_ 

Jól látom én, beszéded itt nincs a maga 
Helyén, sem idején, s én azt el nem szenvedem. 

KAR. 

Az istenekre! tudva szódat meg ne vond! 
Minnyájan {m térdelve hozzád esdeklü'nk. 

TmÉszrAsz. 

Minnyájan is tndatlanok vagytok. De én, 
Sem en sem a ti bajitokat föl nem födöm. 

ÖDIPUSZ. 

Mit szólsz? te tudva nem felelsz, söt szándokod 

F öladni rajtunk és a várost veszteni? 
TlRÉszIAsz. 

Kimélni söt téged s magam. De mit gyalázsz 
Hijában engemet? Ki `semmit nem tanulsz. 

ÖDIPUSZ. 

Nem? oh te rosszak rossza! xnég szikla is 
Gerjedne ellened. — Тe nem szólasz tehátê 
Annyira makacsnak s vadnak óhajtsz látszatni’@ 

TIRÉSZIASZ, 

Mákacsnak álli'tsz engcïamet, s hogy tenmagad 

325. 

330. 

335. 
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Vagy az, nem érezed, s gyalázkodol velem. 

ÖDIPUSZ. ' 

Ugyan ki, hallván töled illy beszédcket 
Ne gyuljon ellened, ki bennünk nem becsülsz? ' 340. 

TIRÉSZIASZ. 

Ez eljövend még mind , de én most hallgatok. 

ÖDIPUSZ. 

S azért, mert eljövend, te szólni tartozol. 

TIRÉSZIASZ. 

Nincs mit tovább szólnom; te mint tetszik, dühöngj 
Ezekre, lelked legvadabb indúlatiban. 

ÖDIPUSZ. 

Legyen , haragszom bár, de nem tévesztem azt, 345. 
Eszembla a mi van. Azért мы iiieg, nekém 
Úgy látszik, a tétben te részes vagy, habár ‘ 
Nem tenkezeddel; s te tudván értheted, 

Hogy csak tiéd a tett, s csak a tiéd egyedül. 

TmÉszIAsz. 

Ugyan? kivánom hát, maradj meg fönhozott 350. 
Birói szód mellett, s e napságtól ne szólj 
Akár ezekhez itt, akár hozzám , te ki 

E földnek éktelen s gonosz förtelme vagy. 

‚ ÖDIPUSZ. 

Milly tiszteletlenül lövelled ellenem 
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Beszédedet!` mentli‘etni mint reméled ezt? . 155. 

TmÉszlAsz, 

Már mentve van. Szavam hatalmas, mer! igaz. 

ÖDIPUSZ. 

Kitöl tanultad ezt? nem тeмы talán? 

TIRÉSZIASZ. 

Töled, ki szólnom, ellenemre kénytetél. 

ÖDIPUSZ. 

Mit szólanod? ismételd, hogy jobban értselek. 

'rmÉszlAsz. 

Elöbb nem értettél? szavakkal játszole? ' 360. 

ÖDIPUSZ. 

Ugy nem, hogy elmondjam; te mondd mëg egyszer el. 

TlRÉszIAsz. 

Gyilkosa Lajosznak, a kit most nyomozsz, te vagy. 

ÖDIPUSZ. 

Hasznodra kétszeres boszontásod nem áll. 

TIRÉSZIASZ. 

Пát többet is mondjak, nevelni haragodat? 

ÖDIPUSZ. 

Szokásod a hogy tartja, ám hiába szólsz. 365. 
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TmÉsziAsz, 

Lappangva, mondom, élsz te kedvesiddel itt, 
'Undok szövetségben,‚ s a bi'ín titok neked. 

ÖDIPUSZ. 

Véled, hogy illyeket beszélhetsz bi'intelen? 

TIRÉsziAsz. 

Hatán igazságnak van itt hatalma még. 

ÖDIPUSZ. 

Van ugyan; ám neked, neked nincsen. Süket 
F üledrefvak szemedre és eszedre vagy. 

TIRÉszIAsz. 

Boldogtalan! te csúfolódol i'gy, kinek 
Mind ezt szemére mindki majdan vetheti! 

ÖDIPUSZ. 
Egy hosszu éj neveltje vagy, ki sem nekem 
Sem senkinek, ki fénybe néz, bajt nem tehetsz 

A 'TIRÉszIAsL 
Elesned általam neked nem kell. Elég 
Az ездy Apollón, megteendni mind ezeket. 

ÖDIPUSZ. 

Kreone vagy magad kohnlmányai ezek? 

TmÉszlAsz. 

Kreon nem árt neked, de söt tennenmagad. 

“а 

37‘0. 
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‘ öDlPusZ. 

Oh kincs! s uralkodás, oh álfe'n'y képzetek! 
Hová ragadjátok irigylett életünk? 
Millyen ravaszság áll körülttök lest, ha már 
Ez eggyetlen föbség miatt, mellyet nekeni 
Kéretlen a város kczembe ád vala, 
Kreón, a hü, kezdettöl a szi'ves barát, 
Orozva ellenem tör és kivetni vágy: 
Elküldve a tátost, e cselszövöt, e sok 

Fortélyu kóborlót, ki csak haszonra les, 
Bübájatára ám csupádon vak szülött. 
Mondd meg de hát, ha jó5 jelentél meg te itt, _ 
Hogy a csalékony éneklö eb följöve, 
Védelmül e város miféle szert nyere 
Töled'? Jelentni a talányt nem mindenìk 
Volt képes akkor. Jósolat kìvántaték. 
l‘'ls íme, sem madár röpiilve, szólva sem 
Istcn tanácsot általad nem nyujta. Én 
Jövék, avatlan Ödipusz s véget veték, 
lîsszel találva, s nem tam'ta meg madár. 
S te most kivetni incselg5z, vélvén hatán 
Kreón thronához fogsz közelb tanácslani. 
Bünhi'tve lesz eщé“, te s а ki ezt veled 
Teendni kész; s ha még nem érzed , agg korod 

380. 

390. 

Szenvedve ollyakat, megértve érezed. 

KAR. 

Nekünk, ha fontoljnk, csak úgy látszik, te is 

395. 

400. 
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Oh Ödipusz! s az is haragban szóltatok. 
De illetlen most ez. Csak arról szóljatok, 

Isten szövényszavátnniként fejthetni meg. 

TIRÉSZIASZ. 

Te bár uralkodol, hasonlag ellened 
Szólani merészlek. Itt eröm van nekem is. 

Bár szolga, nem tiéd, Apollóné vagyok, 
Miként Kreónt uralni nem fogomsoha. 
Mondom tehát, mert engemet vaknak csufolsz, 

_ *sv"›_ 

405. 

410. 

Te látva bár, nem látod a vészt, mellyben 11152, 
Sem hol lakol, sem kikkel házban osztozol. 
Hatán tudod, honotti vagy? Nem tudva vagy; 
Gyülölt tiéidnek, fön a földön s alant. 
Anyád s atyád két élü átka üldve üz ' 
E földröl, isszonyú bokával. А ki most 
Jól látva látsz , majdan sötétségben tapogsz. 
Es a te bögésed! hol a szirt és a rév , 

415. 

420. 

S mellyik Kitharon, melly ne visszhangozza azt, 
Mikor menyegzös éneked riad s hajód, 
Melly meg nem áll, jó széllel házadhoz ragad 
A több rossz teljét te még most nem tudod, 
Mellyek reád é gyermekidre néztenek. 
Ezért Kreonra mocskokat szórsz s éri reám. 
S valóban itt egy sincs az emberek között, 

' Ki mint te, olly rosszúllrekessze életét. 
ÖDIPUSZ. 

És mi, ezeket ötöle hallva 'türjüke’f 

425., 
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Vesztedrc tüstént innen el! Nem hordode 430* 

Fordi'iva vissza lábad' e házból 1 Eredj! 

‘TIRÉSZÍASZ. 

Nem ffigtam jönni el ,'hahogy te nem hivatsz. 
ÖDIPUSZ. 

Nem tndtam én , hogy illy bolond leszen szavad. 
Különben e házhoz te nem fogsz jönni el. 

TiiiÉsziAsz. 

Most hát, miként te gondolod bolond vagyok. 435. 
Kiktöl születtél, áin azoknak bölcs valék.` 

ÖDIPUSZ. 

Kiknek? megállj! kik, mondsza szültek engeinet? 

TiRÉszlAsz. 

Azon nap, a melly szült, meg is ront tégedet. 

ÖDIPUSZ. 

Minden csupa szövény, mind homály, a nii1 beszélsz. 

TiRÉsziAsz. 

Legjobb találó illyenekben nem te vagye? 440. 
l 

ÖDIPUSZ. 

Csak csiifolódjá'l o11, ho1 épen nagy vagyok. 

TiRÉsziAsz. 

Es épen e szerencse hozza vesztedet. 
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ÖDIPUSZ. 

’ Menthessem e várost, egyéb goud nem feszít. 

TIRÉSZIASZ. 

Távozhatom tehát. Te gyermekem, vezess! 

ÖDIPUSZ. 

Vezesd csak el! mig itt maradsz, csak kinzasz, a 445. 
’ Kik itt jelen vagyunk; ha elliagysz, nincs bajunk. 

TmÉsZIAsz. 

Távozva mondmn el , miért jövék. A te 
Tekinteted nem 'ijeszt; hatalmad ártni nincs. 
Mondom tehát: az, kit te már régen keressz, 
Aggódva s hi'rlesztelve, Lajosz gyilkosát; 450. 
E férfiú‘ itt köztetek vagyon.. Jövény , 
De becsre itthonos. Ki fog majd tetszeni, 
Hogy thébei szülött. Ö elötte kedvetlen 
Lesz e nyilatkozás. Szemes volt, 'vak leend , 
S a dúzs nyomorgand. Majd idegen országokon ‚ 4эа. 
Botjának ösvényét követve bujdosand. 
Mindenki nyilván fogja tudni hogy saját 
Magzatinak atyjuk s bátyjuk ö együtt; hogy az 
Asszonynak, a ki szülte, férje és fija; 
Ágytársa atyjának s gyilkosa. Te most ezeket 460 
Bemenve fontold meg. Hazugságban ha kapsz, 
Mondd: jóslatomban nincs parányi bölcseség. 

‚ Ödipusz, Tirészínsz el. 
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KAR. 

Elsö soroznt. 

Ki az kit a delphi szikláról 
lstenszó lehirdet, 
А szörnyü szörnyek cselekvöje , 
Gyilkoló kezekkel? 
Órája, hogy` a sebesen szaladó 
Ménként izgassa futásra lábát, 
Mert 1i'íz és villámba fegyverzetten 
Rohan ellene Zevsznek szülöttje 
S az elválhatlan társ, 
A hünhi'tö kéz. 

Ellensorozat; 

S a hófejérletü Pa'rnaszról 
Emint villámolt le 

А föltünt jóslat mindeneknek, 
' А gyilkost nyomozni. 

Mert majd bikaként a vedonba futoz, 
Szikláli s barlangokon át a balga, 
Balga lábán, t'ízve, kün tévelygyén, 
Mellözhetni Apolló jósoltát. 
Melly öt mi'g éleihid 
Köri'ílhajtandja. 

Másodík sorozat. 

Rémi'tve ugyan mert rémít ’ 
А bölcsen j0sn111. 

465. 

470. 

475. 

480; 



ößiPUsz, _i ' xmÁLY. 

Nem tudva, nem is mondliatva, 
Mit mondjak , habozok, 
Csak reményben röpösök; 
Sem elöre nem látv‘ín sem hátra. 
Mert hogy a labdakidák és 
Polübosz fija küszködtenek , 
Sem elöbb nem tndám, 
Sem most nem tudhatom, 
Hog’y volna mihez hajlanom; 
S hogy a .nyilvánná tett 
Parancs szerént Ödipusz ellen 
A Labdakidáknak segédül legyek 
А titkos halálban. 

Második ellensorozat. 

És Zeüsz ugyan s Apollón 
Ttidják , ismerve j ól 
Az emberit is.‘ Hogy rajtam 
Emberjós kitegyen 
Ismeretben, nem igaz. 
Tudományra embert meghaladhat 
Ember is; én de ugyan, mi'g 
Igazabb 'kòzölést nem veszek , 
Nem itélek soha. 

Mert a szárnyas leány 
Egykor szabadon jött felé , 
S tudományát látók , 
S e város ö benne segélyt lelt. 

490. 

495. 

500.. 

_ 505. 

‚ 510. 
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Ö ellene ngyan lelkembe' sohà 
Nem fog rossz eredni. 

нАвмАшк szíN. _ 
ÖDIPUsz, KREON, KAR. 

KREON. 

L'akói e városnak! értvén a király, 
Ödip miként vádalt gyalázva engemet, 
ltt állok, illyeket türetlen. Ö hatán 
Azt véli, hogy most, e körényekben reá 
Vészt hozni, szófordńlatokkal ügyekszem 
‘(agy téttel, élni nem gyönyör nekem tovább, 
Imigy gyalázottnak. Nem is csekély dolog 
А veszteség, mellyet beszéde von reám. 
Söt legnagyobb az: rossz a városban nevem, 
Rossz tennelötted, rossz barátim között. 

KAR. 

De hát ha e bccsmérelés inkább hamar 

Harag hatalma és nem ész tanácsa volt 'l 
KREON. 

De hát miböl nyilatkozék , hogy illyeket 
А jós, javallatomnak engedvén, koholt? 

515. 

520. 

525. 
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KAR. 

Beszéltek illyeket, de én nem értem úgy. 

‚ _ KREON. 
Látotte j111, vagy volte hát helyén esze, 
Hogy' engem illy méltatlanúl vádolhat? 

KAR. 

Ezt nem tudom; királyi tétre nincs szemem. 530. 
Ödipusz érkezik. 

De íme házából elötted ö maga. 
ÖDIPUSZ. 

És tenmagad? ide mint jövél? millyen lehet 
Arczod, te vakmerö ‚ ki csarnokomba jösz, 
Ki gyilkosa valál ama Lájosznak , s jelen ‚ 
Rablója enkirályhatalmamnak? felelj ! 535. 
_Az istenekre, szólj! bolondnak tartasz~e " 
Avagy gonosznak engemet, hogy illyeket 
Akarva tész? Hiszed csalárd s alattomos 

Szövényidet nem ismerem s nem ügyelem'? 
S nem kábaságe hát ez a te merleted? 540. 
Uralkodást sereg s barát nélkííl imigy 
Vadászni, mit csak kines erön nyerhetni meg? 

KREON. 

S tudod te, mit mi'velsz? Az én beszédemet 

Halld meg viszont, s megértve azt, itélj magad. 

ÖDIPUSZ. 

с: ab Ul To szóban ügyes vagy, 1anи11ii töled én 
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Makacs, kit én rossznak s keménynek leltelek. 
KREON. 

Elöszer épen azt szavamból vedd ki most. 
ÖDIPUSZ. 

Most'épen ait ne mondd , miként nem vagy gonosz. 
KREON. 

Ha a makacsság, a mi esztelen, neked 
Birtok gyanánt tetszik, nem ész után itélsz. ' 550. 

ÖDIPUSZ. 

Ha azt hiszed, hogy a 1o11on megrontani 
Bünhödtlenül szabad, nem ész után hiszesz. 

KREON. 

Ezt mondom én is tenveled. De hát mi az 

Rontásnak a mit mondasz? Ezt tudasd velem 

ÖDIPUSZ. 

Tanácsolád , vagy nem tanácsolád, hogy én ` 555. 
Elki'ildenék valakit a tisztes jós után? 

\ 

KREON. 

Söt most is ezzel a tanácslattal vagyok. 

ÖDIPUSZ. 

Vaud › inostan annak mennyi ideje , hogy Lájosz ».4 
‘ KREoN. 

Akk  . ‚ , , 'n' ’ni tOrtent legyen, azt en nem tudom. 
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ÖDIPUSZ. 

Eltünve tünt le ö s halálkéz gyilkokl? . 564), 
‚ KREON'. 

Már régi és távol kor az, számolni rá. ì í ‚ w ,ì ‚’) 
öDIPUsz. '‘ '' "x" I 

M’ár akkor ama jós adáe jóslatit'l 
‘ i " l' ‘ ' l 

KREON. _ ‘ ‚ . › 
‘.'и| ,In ›'| \l 

Olly bölcsen a mint most s becsülve szinte úgy. 
:f ÖDIPUSZ. _1, › . . 

’‘' ''a1.`.\''_|;., ''I 

Emlékezette hát felölem факсы“ 
a ‘ ''' И. .‘ m! y.' ' V, 

Soha sem, az én tudtomra legalább, nem soha. 565. 
'ÖDIPUSZ. ' '.‘Í “M a“; ;='''=''='T 

S lépést az úgy eltünt után nem tettetek? ‘ 
3’ sor‘ ш zlnzullm u; ('' ahl KREOÑ.' 

Tettünk, hogy is ne? ám ki semmit nem tudánk. 
‚'öDiPUsz. " ‘ " ' " 'ff" ‘" 

Mért akkor illyeket nem említett a bölcs? 

KREOM’ I .tam'„J‘ ,',;, 4 

Azt nem tudom.‘ Mihéz nem Értek, hallgatok. 
‚Ö‘DIPUSIZ. ‚ 

Mi téged illet, azt tudod s bölcs vagy ha szólsz. 5707 
“ELLEN сыны. I. кöт. 3 
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KREON, 

Sxmi az! hamit tudok, tagadni nem fogom. 

ÖDIPUSZ. 

Csak az, ha ö `nem tart veled, nem foшa tán 
Lájosznak elvesztét enyémnek’mondani. 

KREON. 

Ha monde illyest, te lásd; töled de én 
Azt tudni, mit tölem te most, méltányolom. 

ÖDIPUSZ. 

Kérdezz: de hogy gyilkos vagyok, ki nem veszed. 

KREON. 

Az én hugom te hütveseddé‚ lett, иgye? 

ÖDIPUSZ. 

. Tagadni azt, mit ig'y beszélesz , nem lehet. 

KREON. 

És ö hatalmadban veled szint osztqzik? 
ÖDIPUSZ. 

Mindent kivánatára vesz kezem'böl ö. 

канон, 

S én közttetek nem osztozome a harmadik? 

öDIPUsz. ` 
De rossz barátnak téged épen ez mтa‘. 

KREON. 

Nem épen , a dolgot ha иgy mint én, veszed. 

580. 
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Gondold elöszer azt: ha egyki vйgyтe, 
Választni képes, biztosan, remegve vagy 
Km'mányt vezetni, volna esak ha'talma egy? 
Természetemre én, telietni vágyom’ azt 
Inkáb, mit úr teszen, lehetni mintseln úr, 
S nem tarциk azt bölesnek, ki másképen kiván. 
Most töled én félénktelen mindent birok; 

Volnék úr én magain, sok esnék kényielen!‘ 
l‘'ldesb azért az önnralkodás nekem 

Miként lehetne, mint a gondtalan hatalom? 
Ugy a csalódás még le nem kötött vala, 
Hogy azt’kivánjam, a mi sem szép sem haszon. 
Most minden idvezel, szeret iiiinden s ölel, 
Mindenki szóli'tgat, kegyed keresve meg, 
Szolgál szerencse mert ez eggy тon neki. 
Miként kivánjam azt, h'ögy ezt bocsássáiii el 'ë 
A bölcs gonosz, valóban esztelen dolog. 
Illy gondolatban én szerelmes nem vagyok; 
Sem türni, más ha ezt teendné, nem ‘fogom. 
Átlátni az igazat, te most Pi'ítluiit keresd, 
(звенa kérdezd meg, valéke hi'í követ. 
Мéд; is ha engem cselszövényben fog“; lelsz 
A jóssal, úgy engem ne egy birónak ad}; 
Kettönek adj át, én s te mondj reám halált. ‘ 
Sötét gyanúból csak ne “ИОН engemet, 
Igaztalanság mert a jdt rossznak vakon 
Gondolni, s a rosszat vakon jónak viszont. 
А jó barátot lökni el, nem más , hiszem 

585. 

590. 

595, 

(i0 0. 

605. 

610. 
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Mint' életét magátol , a mi legbecsesb. 
De majdidö tanít ezekre biztosan 
Téged, csak ez mutatja meg, ki hi'í barát, 
Ismerni a gonoszt, elég de egy naр is. 

KAR. 

Szépen beszéle annak ö, ki bukni fél. 
Király! a hirtelenkedö könnyen bukik; 

`ÖDIPUSL ' 

De ha siet az, ki rontni engem {пищи'ng ‚ 
Akarnom ellent nékem is sietni kell. 
Maradjak én nyugtan, mit ö teend, teszen. 
Ellenbe forduljak, sikamlik ö bizony. 

KREON. 

Mit fogsz akarni hát? eli'ízni engèmet? ‚ ' 
ÖDIPUSZ. 

Oh nem, nem üzni, ölni téged szándokom. ’ 
\ 

_ KńEoN. 
Ha hogy kifejtheted, „дым irigykedem. 

ÖDIPUSZ. 

Mint engedetlen s hi'ítelen , te úgy beszélsz. 
KREON. 

Мert véleményed helytelen. 
ÖDIPUSZ. 

Hám nézvv nem. 

61 5. 

620. 
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KREON. . . r 

Rám nézve sem illik. ’ 

ö'DlPUsz. 

Gonoszra illik ai." 

канон. 

De hogy ha rosет“ értesz? 

öDIPUsz. 

Urnak lenni ’kell. . ‘ 

KREON. 

Nenl rossznak, a millyen te vagy. 

ÖDIPUsz, 

Hajh , v'ár'osmn! 
KREON. 

A város eg‘yl‘aránt enye'm a tiéd. G3i?. 
Заказы‘: közelít. ‘ 

_ KAR. 

Már szünjetek, királyok! i'm jókor érkezik 
Jokaszte a házból. A kezdett pert vele 
Végezni itt el, legtanácsosb leszen. 

J OKASZTE. 

Milly oktalan csatát támaszta nyelvetek, 
Oh ti' ügyetlenek! Nem irtóztok külön 635. 
Bajokba dülni a köz inségu” helycn? 
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Ha nem nem vonulsze vissza Мrj? s Kreón te is 
Házadba, nagy bajt nem csin'rílni semmiböl? 

KREON. 

Hugom! mi bajt von férjed, Ödipusz reám, 
Igazra! két gonosz közé szori'tva be: 
Hagynom vagy a hazát , ölelnem vagy halált. 

ÖDIPUSZ. 
‚ 

Ugy mondtam.,' oh nö! mert gonosz téten kapám, 
Ki életemre cselszövényekkel töre. 

кввоы. 

Ne boldoguljak, mint kiátkozott, hamit 
E vádbeszédéböl tevék, úgy vesszek el. 

J OKASZTE. 

Az istenekre , Ödipusz! hidd ezt neki; 
Tiszteld az istenekre tett esküt hiven , 
Reám s azokra nézve ‚ kik hozzád közel. 

KAR. 

Elsö sorozat, 

Akarva hi'gy és okulva, 
Király! esdeklem. 

öDiPUsz. 

És mit kivánsz, liogy Нашек én? 

KAR. 

Az eddig :em kicsinyt 

640. 

645. 

. 650. 
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` 

Most eskvében nagyot 
‘' ¢ n. д ’ Bocsulendni. z ’ . ,f .’ 

\‘. öDlPUsZ. '' ' 
Tutod te mit kìvánsz? ` . 

KAR. 

Tudnm._ 

ÖDIPUSZ. 

KAR. 

А magát átkozta hive1 sötét 
Gyanúd alá ne vesd tiszteletlen. 

ÖDIPUSZ. 

Hig’yd` el мы“, tölem mikor kivánod ezt, _ 
Halált kivánsz nekem, vagy e földröl szökést. ' 

KAR. 

Második sorozat. 

`дem, a minden istenek 
Vezélf istenére Alioszra, nem, \ 
Isten s barát nélkül, 

Végveszéllyel vesszek el,' 
Ha volt e gondolatom. 
Egyedú'l'bús lelkem 
Gyötrödik a mirigyes földért, 
S az, ha ti még magatok ‚ ’. ,_ 
Az elöbbi rosszhoz rosszat gyüjtötök. 

Szólj, mit kivánsz? _‚ 

n 
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ÖDIPUSZ. 
Q 

Menjen tehát , ha hàlnom elvégezve már, 
Vagy tiszteletl‘en késztve hagynom földemet. 670. 
Csak a te képed , nem Kreóné költi föl, 
Irgalmamat, söt ö i'gy úgy gyülölt nekem. 

KREON, 

Gyülöltöd arczodon jeles. Ha majd betérsz 
Lelkedbe, bús leszen. De haj! az illyetén 
Természetek csak önmagoknak terhesek. 675. 

ÖDIPUsz. 

Nem hagysze slmenten nem menendsz? 

KREON. 

El, elmegyek. 
Töled balúl ismert, ezektöl itt de jól. 

‘' Kreon el. 

KAR. 

Elsö sorozat. 

Asszony! te mit? nem kiséred 
Be a házba ötl 

JOKASZTE. 

Tanulni, mint áll a dolog. 680. 

KAR. ° 

Szavakkal nézletek 

Harczoltak s illetlen 

Gyalázások. 
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JOKASZTE. 

Mind kettejétölef! 

KAR. 

Igen. ' 

JOKASZTE. 

S mit szóltanak. 

KAR. 

Eleget is, földünk veszedelinekor 
Hiszem, ha megmaradnak szavuknál. 

öDiPUsz. 

Lásd meg, miként уйrи, szóra ám te jó ki vagy, 
Hallgatva eltakargatod szivem hevét. 

KAR. 

Másodík ellensorozat. 

Király! jól tudod magad, 
Elmondtamnem egyszer azt neked, hogy én 
Csak esztelen volnék 

S gondatlannak látszanám, 
Hagynálak tégedet én , 
Szeretett honföldem 

Védjét, mikor a bajain nyögvöt' 
Segi'téd föl öt. 
Ha lehetsz, te légy társul most nekem. 

J OKASZTE. 

Az istenekre, oli király! tudasd velem, 

605. 

69e 

_ 695. 
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Ez мыши meПy dolog gyúlaszthata? 
ÖDIPUSZ. 

Elmondom, oh nö! most kit inkáb tisztelek, 700. 
Hogy ellenem Kreón mi ollyast gondola. 

J OKASZTE. 

Mondd, küszködésre “Мaй! ha állanak. 

. öDlPUsz. 

Tart ö Lajosz gyilkosának engemet. 

J OKASZTE. 

Ezt tudva tenmagad tudod, vagy )más után? 
ÖDIPUSz. 

А jóst, a roszszövényüt indi'totta be 705. 
Hozzám; magáról ö nemes nyelven beszél. 

JOKASZTE. 

Hagyd most a többit el, miröl szól'andanál. 
Hallj engemet , s tanuld meg innen , hogy soha 
Ember körülménye'it a jós föl nem födi. ' 
Példáit ennek röviden itt t(Лem vegyed. 710. 

Jött jósolat Lajosznak egykor, bár nem is 
Phöbosztól épen, még is ö szolgáitól: 
Hogy Moira öt a gyermek ált vesztendi el, 
Kit tölem és ötöle hagy leendeni. 
És még is öt, mint hi'rlelik, tán tolvajok, 715. ` 
De csak jövények hármas йt köztt gyilkolák. 
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А serdülö gyermek рedig harmadnapi 
Nem vala , hogy összekötve lábait külön , 
Járatlan hegyre, idegen ált kitéteté. 
És így Apollón nem tevé , sem hogy legyen 

atyja gyilkolója, sem hogy Lajosz azt 
Szenvedje gyermekétöl, a mi ijesztgeté. 
Ezekböl értheted, minök a jóslatok, 
Mellyekre nem kell hajtanod. S az isten is 
Jónak hamit találna, nyilván nyilna meg. ` ' 

öDIPUsz. 

Miként ragadják meg szavaid, oh asszonyom 
Lelkem nyugalmát! s bennem hábm'ìís az ész. 

JOKASZTE. ’ 

‚ Mi aggalomba dülve, mondasz illyeket l. ’ 
ÖDIPUsz. 

Vagy hallva nem halláme töled , hegy Lajoszt 
A hármas útnál gyilkolák meg egykoron? 

‚JOKASZTE. 

Beszélve volt ez igy, de vége tudva nincs. 

ÖDIPUSZ. 

De hát hol a hely, mellyen ö ezt szenvedé? 

JoKAszTE. 

А tartományt Phókisznak hivják s összeszött 
Utak vezetnek Daulisz és Delphiböl oda. 

720~ 

‘725. 

736. 
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ÖDIPUSZ. 

S mi ideje annak, ez hogy ‘Ё?r történlietett@ 735. 
'JOKASZ'ISE. 

Ellöbb kevéssel, hogy hatalmat véve te 
Ift megjelentél, lii're városunkba jött. 

ÖDIPUSZ. 

Oh,Zevsz! te mit végzél teendni énveleni? 

JOKASZTE. 

De hát mi fekszik , Ödipusz , most lelkeden? 

ÖDIPUSZ. › 

Azért ne kérdezz engemet. Csak Lajosz , 740. 
Mondd millyen alkatli' s korú volt akkoron?. 

JOKASZTE. 

Кagры“, szakálla pelyhezett, szökült feje. 
Arczban tetöled nem sokat külöobözött. 

ÖDIPUSZ. 

Oh én szegény! úgy látszik cnnuigam dülök 
A rettenetes átokba majd tudatlanúl. l ' 745. 

JOKASZTE. 

Mit mondasz?’ én aggódva nézlek, oh király! 

ÖDIPUSZ. 

Leverve lelkemben, lia még is 'lát'ujós. 
Inkább jelents te még, felelj vagy egyre csak. 
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JOKASZTE. 

Aggódva, mcgvallom, de kérdésed szerint. 

öDlPUsz. 

Kevéssel utazott, vagy öt mint föszemélyt 
Hórsférfiak közül követte hl'í sereg? 

JOKASZTE. 

Mindössze voltak ök öten, közttök vala 
Egy ’hi'rnök is. Lajosz szekérben Шt maga. 

öDIPUsz. 

Haj! haj! világos eddig ez. Ki volt ugyan 
Oh asszony! a ki neked illyeket beszélt? 

JOKASZT E. 

Egy a cselédböl, mert csak ö jött mentve meg. 

ÖDIPUSZ. 

Hatán jelen vanö a házban mostan is? 

JOKASZTE. 

Nincs ugy'an ö; azóta “мы; , miót' 
Тe birsz hatalmat, és La_joez elves'iett. 
Esenkedék megfogva‘jobbomat, hogy öt 
Mezöre küldeném, vigyázni nyájra f'öl; 
Hogy így a várostól lehetne message jól. 
És én elbocsátám' öt, ki méltó szelga volt, 
Нoй‘ néki még nagyebb kegyelmet is tegyek. 

öDiPUsz. 
Lehatne' tiistént ö! hivatni most мы: ~ 

750. 

755. 

760. 
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JOKASZTE. 

Tüstént; de Ы! még is mi végre, nem tudom. 

ÖDIPUSZ. 

Félek magamtól, hogy sokat hallottam, oh 
Asszony! e végböl csak kívánom látni öt. 

JOKASZTE. 

Hisz eljöhet. Méltó de tán én is vagyok 
Megtudni , oh király! mi bűslt olly igen. 

ÖDIPUSZ. 

Nem titkolom töled , engem ennyire 
Följuttatál. Ki volna nálad érdemesbb 
Tuthatni tölem, milly szerencse hordozott l 
Atyám nekem violt a korinthi Polübosz, ’ 
Anyám pedig a dóri Merope. Ott akkor én 
A honfiak között valék majd legnagyobb, 
Nem ére míg e sors, csudálandó ugyan, 
Méltó de nem, függesztni rá figyelmemet. 
Vacsora között egy telyesen borázätu 
Ember kimondá, hogy ’csak Ютa vagyok én 

h Atyámnak. Ingerlett s alig tartóztatám ' 
Az nap magam? Más napon anyámat kérdezém 
S atyámat a dolog felöl. Kedvetlenül 
Vevék az ember mocskoló beszédit ök. 

Én erre földerültem. .Űgy de szüntelen, 
Aggódva rajta, majd feledni nem tudám. 
Anyám s atyámnak tudta nélkül elmenék 

770. 

780. 

785.‘ 
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Püthóhoz. 

Nem válasz'ólt Phöbosz, de sok bajt jósola, 
Arra úgyan, a miért jövék, 

S veszélyt elöre , és gyötrelmeket: liogy én 
Anyámmal összenözve élendek, s fajat 
Nemzendek, a meПy ember útálata leend; 
S atyámnak én, kinemze engem, gyilkosa, 
Hallván ezeket, Korinthuszt tüstént elhagyám, 
A többi földet járni csillágok szerinb, 
Biijdosva, hogy ne lássam itt s ott a gonosz 
Jóslat' gyalázatát betelve ennemen. 
Igy menten eljuték e földre' is, te liol 
Mondád, hogy úr1i annak elveszett legyen, 
És néked, 0h asszony, valót m‘ondok: hdgy én 
A liármas útlioz jó közel valék; mikor 
A hi'rnök és utána majd a jó lovas 
Szekerben, a szavadszerinti' férfìú‘ 
Velem találkozék, s az iitból engemet 
Mind a kocsis mind ö erövel félre tolt. 

Én ekkor a kocsist, ki félre tolt, ütém 
Haragra gyúlva, meg. De nékem ‘a koifosb ‘\ 
Ö maga, hogy a szekérhez értein, kéthegyíi‚ 
Sarkantyuját vágá fejemliez‘közepett.` 
A kölcsöny érzöbb lett: botommal sujtva mert 
Kezére, ö tüstént hanyatthomlòk roда, 
Kidülve a szekérböl. A’ többit рedig 
Ott mind megöltem. Már ha e. vándor s [мужz 
Között forog fön egynémiïség, úgy vane ‘ 
Ember ki hozzám bajra mérkezö? vane ‘ 

790.3. 

800. 

805. 

810. 

815. 
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Isten gyülölte férfi töbl) kiivöltem? 
Kit már szabad nem lesz, sem honfinak se' más 
Lakosnak itt házába venni föl, velem 
Vagy szólni, söt elüzni tartozik. S magam, 
Nem más, hoztam enmagamra e gonoszt. 
Termét a megholtnak kezemmel mocskolám, 
Melly öt megölte. —— Milly gonosszá lettem én! 
Egészen undokság vagyok. S futnom ha kell, 
T_ávnzva látnom sem szabad kedveltimet; 
Nein honba lépnem — hisz anyámmal kellene 
Mint növel összekelnem, s megölnöm ott 
Polübosz atyámat, a ki nemzett és. nevelt. 
Nem jó1 itélne tán, ha ki ez'en bujokat 
Egy haragos istentöl rám küldve mondaná? 
Нem úgy, oh szent erönyü istenek! 
Ne lássam e napot, söt inkább tünjek el 
Kiveszve emberek közül, sem hogy reám 
E mocskot a sors fordulása hozza el. 

KAR. 

Aggaszt ez' úgyan, oh király! bennünk, de te 
Mig emberektöl nem tudandod, végy reményt. 

_ ÖDIPUsz. 

Hisz épen abban áll reményem, hogy a 
Hi'tt férfiat bevárjam, a derék ökrészt. 

JoKAèzTE.' 

S ha ö megérkeziktmi nyugtata'st remélsz? 
‘ . ` . 

820. 

830. 
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O 

‘ . ÖDIPUSZ. 

Elmondom én ezt is neked; ba ö veled 
Egyet beszélend,_töle_m a vész távozik. 840. 

‘. 

~ .'JOKASZTE 

S mit volt beszédemben reményül hallanod? 

ŐDIPUSZ. 

Mondád, hogy ö tolvajcsoportról tőn tanut, 
Melly azt megölte légyen. Ám ha ö is e 
Számban beszélend, én meg öt nem gyilkolám, ’ 
Ment nézni többnek eggyet épen nem lehet.' ц 845.‘ 
Ellenben egyröl fog ha ö, ki van 
Mutatva: a tét Sulya rajtam fekszik így; 

JoKAsm. Í . 
c 

A ' Mint látszik, a dolog különben nem” lehet, 
S őnéki már szavából el mít'vetni nincs.j ' ' " ' "Í" "i" 

Hallotta ezt a v'áros is, nem én magam. _ " ' "í 850g,l 
S ha még is ö valamit előbbi mondatán ` " " i' 
F orditna, még is, oh király! Lajos'zga nem 
Illy gyilkolás illik, kinek halált __ _ _ 
Hozandna, mint a bölcs Apollón szé} vala." '' м _ ‚ 
ES íme öt nem a szerencsétlen '', . '855.‚' 
Gyilkolta meg, sőt maga vesz.ett, ‘убила 
Én jóslatért ugyan nem indulnék soha” ' . ‘ ' 
Ezt tudva, már többé futozva ide s oda. _ «' ' 

ÖDIPUSZ. ‘L ‚ .l 

Igaz,'mit itt szólál.. De mégis küldjvel egy, ‘:““= .‚ 
BELLEN Guss. 1. кöт. 4 
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Munkást az ökrészért stováb ne hallogasd. 860 

JOKASZTE. 

Tüstént kiküldendek; velem te házba. Nem is tehetnék én, mi nem kedves neked. 
Mind a ketten el. . _, . . 

` KAR. 

Elsò вагoне 

Нa meg adná nekem Moira 
A szavak és tétek tiszta szentségét ,' 
Miként a törvények kivánják, ‚ _ ' ’ ' 865'. 
A fönségesek, a mennyei Aetller 
Magzati, kiket Ölümposz, 

‚ Az atya maga nemzett, nem a 
Romlékony’ férfi természet, _ _ 
S feledés el sohawnem altathat. 870. 
'Nagy is ('Sbennůk' az isten, 
Soha meg nem vénül. 

Elsó ellensoi'ozat. 

Hatalom nemze zsai'i'iokot, 

Нa1a1oiйа a’ mel1yel csak hián puffad 
Azokra, mik nem jók,‘neni illök. " i ' ’ 875. 
Rémitö meredek fokra vivé ‚Ы, ' ' i " ' 
Hogy znhanása veszélybe, ' ' 
Inainak útát szegje el. 
Kellö esdekletem nékem, 
Neki isten eméssze e várost _ д \‚ Щ `‘330, 
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Soha távol ne maradjon 
S legyen 6 védelme. 

Másodík sorozat. 

De haki magasan kezével 
Vagy szavával fönhejazva j'ár, 
Nem félve Dikét sem a szent 
Istenek lakát tisztelve. 
ót a rossz Moira veszi'tse el, 
Bús eset vad kéje törje meg, 
Ha a jót 1ó1 szeretni makacs 
És tiszteletlen téteiben; 
Vagy disztelenül hivalkòdó. 
Ugyan is, melly ember kerüllleti 
A lélek nyilait ezek közтt 
Bizton el? ha már becsesek 
Az eféle tétek,_ 
Mi végre énekeljek én? 

Má'sodik ellensorozat.‚ 
Soha nem ügyekszem a földnek 
Hódolólag szent homályiba,' 
Mint nem küszöbödhez, Abai! 
Sem Olümpiához már nem; 
Mindeneknek ha nem érthetök 
A leküldött otti jóslatok. 
Ne, oh mindenható Zeüsz! ne, 
Kedved ha tisztán hallani van, 
Ne légyen elötted az titok, 
Örök úr! hogy Lajosz fölött inog 

88 5. 

890. 

895. 

900. 

905. 
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Az istenek sавeт; zsámolyához menni föl, 

A нeт hajdani пaи‘ jósolat. 
Veszve vész, mert nem becsüli 
Senki már Apollont, 

S omolva ddl, mi isteni. ‚ _ ‚ ' ’ _010‚ 

NEGYEDTK SZiN. ' 
JOKASZTE, KÖVET, óDIPUsz, AGGSZOLGA. 

JoKAszTE. ` 

Ti tartomány királyi! gondom érkezett 

Kezembe vНe jószagú fiizéreket. 
Мыt Ödipuszt fölötte megragadta már 
Lelkében a sokféle bú. Nem mint okos ' ’ 915.__ 
Ember tekinti újban a mult dolgokat, 
Söt mind az, a ki rëmekröl szól, embere. 
Mivel tehát rajt' intve nem segi'thetek, 
Hozzád, lükei bölcs Apollón! indúlok, . 
Mint legközelebbikhez tevén imáimat, '' ~ 920 
Hogy nyújts nekí‘ink irgalmad ált' enyhi'íletet, s ' ’ 
Kik aggva gondok köztt szorongunk, láПa öt 
Leverten, a roncsolt hajó kormänyosät. 

KÖVET érkezöleg. 

Oh 'idegenekl tán töletek megtudhntßni, 
бай!) királynak csarnolca't; imég aж МйzeШ, 925. 
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Нa tudva nálatok, ma _hol tartózkodik? 
v 

KAR. ' ъ, 'fi v 

Im háza, oll jövevény! ez itt, ‚s bent ö maga. 
De magzatinak anyjuk, im e fíiasszony itt. 

KövET. 

Áldás legyen hát rajta, s mindenkoi‘ vele 
Áldás maradjon, ha valóban nöje ö. ‚ 930. 

JOKASZTE. 

Veled hasbnla'g, jó jiîvevény! méltú ki vagg 
Szépliangu idvezlésedért. De mondsza, mi 
Ügyben jövél, vagy mit kivánsz jelenteni? 

Ü ’ ' '‘‘"|i ‘_ri' ‘ ’, . 

KÖVET. 

Jót, asszonyom! házadnak is, férjednek is. 
JOKASZTE. 

Mi volna volna az? hozzánk kinek küldötfje va‘g‘y?"’ 935. 
f ‚ 

' \ 
KÖVET. 

Küldöm Korinthosz. A kíive'tség tán' neked ‘’ ' “` ‘ 
Edes leszen. Hogyan nem is? ‘vagy tän мomoр?" ' ‘ 

'JOKASZTE 

Hogy hogy@ hatalma mint lehet kétes ’szinü’.' “' ‘’ 
köVET'.‘‘ n ‘ 

Az iszthmi földnek népe 'ö6 kivánja föl 
Emelni, mint mondä, királya székilie.‘ " 'd' ' 940. 
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JOKASZTE. 

Hogyan? az aggott Polübosz ott nem úre már@ 

KÖVET. 

Nem úgyan, öt már a halál foglalta el. 

J OKASZTE. 

Mit mondasz? elhalt hát Poll'íbosz? 

KÖVET. 

Úgy van, miként 
Mondom, ha úgy nincs, én halállal haljak el.’ . 

JOKASZTE. 

Sietve tüste'nt, oh leány az úrnak ezt 945. 
Jelent'ni menj.  Oh istenek! jóslatitok 
Hol vannak? Öt régóta retteg’ve kerülé , 
A férfiut, hogy meg ne ölje Ödipusz. 
Es {me most a sors, nem ö vesztette el. 

öDlPUsz feuépve. 

Oh nömnek, Jokasztének érdemes feje! 950. 
Miért hivattál csarnokombol most ide? 

JOKASZTE. 

Halld meg szavát e férfiúnak, s hallván, itélj! 
Mi lett az isten bölcs szavábol e szerint! 

ÖDIPUSZ. 

Valljon ki ez@ s hozzám mi hi'rrel érkezik? 
\ 
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JOKASZTE. . 

Korinthi ö, jelentni jött atyád felöl, 955. 
Hogy ö, Poli'íbosz, már nem él’, söt elhalt. 

ÖDIPUSZ. 

Mit! oh jövény! tolmácsa szódnak légy magad. 

KÖVET.` '’ 
Nyilván ha már kell szólanom magamnak itt 
Tudd meg, hogy innen halva költözött el ' 

' ` ÖDIPUsz. 
Tálán csalárd kéz, иgу‘ ЪeЁeЁЫёБ nyçmta el? ‘ 960. 

‚ ‚ ‘'n _ . ‚т; ‚‚ 

_ . . KÖVET. . Agg és erötlen testet egy perez olthat el. ‘ 
_òD1PUsz. ‘ ‘ ` . 

Öt, a szegényt ‚tehát ,hetegség ölte meg. 

KÖVET. "' Az aggkor is, hiszem segi'tett rajta ` '' .‘ 
‚ ‘ ömpussz.' „д“... 

Hej, hej! ki mire ügyeljen, oh asszony! йová!” 
Püthói jós szavára, vagy tal’án a fönt _ Q65.' 
Kiáltozó madárra, melly szerint nekem 

‚и 

1 

Kell vala atyämat ölni meg’êf‘s ö_'halva_ már 
‘А föld alan „мы“: mig‘itf'è'n én ' ` ‘ ‘ " 
Fegyvert sem érintek, hanemha ö szökött 
Hozzám', kivánva hogy tölem halált vegyen. ; 970. 
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Igy ö magával vitte a szent Мышей, A semmi foganatut, Polübosz Hades’zbe le. 

JOKASZTE. 

Nem mßndtam én `mind ezt elöre meg neked? 
ÖDIPUSZ. 

Monda'd, de elmémet závarta fe'lelem. 
JOKASZTE. 

Most hát ne tarts belöle semmit lelkeden. 
n. 

u ÖDIPUSZ, 
“Р unyaágy! ne háhori'tson ez továb 9 

JOKASZTE. 

S mit féljen ember hát, ha öt mindig a sors 
Vezérli és elöre semmi nem' dei‘ül'! 

Legjobb .igy éini, a ы ‚мм ma. iis’w mfr 
Anyád jegyágyától se rettegj semmit is: 
Mert llisz' sok ember álmodá 
Mellette anyjának. De a ki il 
Megvetni tud, könnyen leéli é 

980. 
már , hogy feküdt 
lyeket 
ltét. 

‘ 'ÖDIPUSZ. 

Mind szépek ezek, a mint elöttem monик! el. 
Нa az, ki engem szült, nem él nc még; de most 985= Hogy él, beszéded‘ bár mi szép , rémit a‘ sors. 

JÜKASZTÈ. 

Átya'd lialálà földerŕtlietë sze'ined! 

975. 
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ÖDIPÜSZ. 

ш ёrыeь, úgy van Ám ‚мы gmaba' um. 
KÖVET. 

Molly asszony az, kitöl jö rád félelem? 
öDIPUsz. 

Merope, öii'eg! Polübosz házi asszonya? 
KÖVET. 

S mi az, mi félelexnlie ejte általa? 
ÖDIhPUSZ. 

Egy istenadta jósolat, keclves jövényi ' 
_ катит. 

Mi 16so1a11та$у túdni máának, tán tilalt@ 
ömPUsz. 

:at mama iuik. Lmas mondá, »my ¿n ' 
Siját anyámmal összenöszendem, s atyám 
Wérét saját kezemmel öntendem. S ez az, 
Mért Korinthból messze régtôl távozom. 
N‘kem szerencse ugyan ez; még is szülék 
Szemfényüket láthatnom, ádeaebb gyönyö'r. 

дкё‘гвт. 
Eze‘rt gyötrödve hát, keríílöd városunkê 

‘ ÖDIPUSZ. 

Нoг, j? öi‘e’glI ne legyek atyámnak 3уШю5aг 
' KÖVET.’ 

Mit? "est nem ад meмышeь föl e hiú 
wielen am, 36 „мы ьшаащшм 

\ 

990. 

100.0. 



őva'k , hogy eljövén 
, majd engem segíts jólétre. föl. 

= 1010. 
ÖDIPUSZ. " ' DX ' Í 4 ' '' Rémit az istenszo, beüt ta'n telje meg. ‚ ,. 

' l. I '. KOVET ' f. .w Mocskolni, lnk világra hutunak, remegsz? a 
ÖDIPUSZ. Ugyan csak ez, mmde'g ez egy remit; oreg' 
KÖÓET És nem t dod, hogy minden ok 'nélkl'íÍ' remeg: e 

ÓDIPUSZ 
Hogyan, ha ők 'szültek ,' s nekik m 

_ agzatjuk' of, '. 

1005. 
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KövE'r. 

Mert vérre nincs veled Poli'íbosznak köze. 

ÖDIPUSZ. 

Mit mondasz? engemet nem ö „тeмшт 

KÖVETa 

Nem, épen úgy nem, mint ki most elötted áll. 

ÖDIPUSZ. 

Miként hnsonli'thatn'a nemzöm senkihez? 
_. KÖVET. 

Ö téged úgy nem neшze soha, miként nem én. 
ÓI'JIPUSZ. 

De hát ñjának ö m'iérl: hi'tt engemet!î И 

_. KÖVET. 

Ajándokúl vettßmer’t kezemböl мамы. 

ÖDIPUSZ. 

S az idegen ölböl' "пet úgy kedvelheté? 
KÖVET. 

Mert 6 elöbb gyermektelen búvalkodott._ 

ÖDIPUSZ. 

Nemzél , vagy úgy vettél, hogy engem neki adj? 

KöVET. 

Sötét Kithäron völgyein találtalak 

1020. 

1025. 
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ÖDIPUSZ; 

És mit keresve, útazál azon helyen'? 
/ KÖVET. 

Ott állva ó’rìzém a’ he'gykedvelte nyájt. 

ÖDIPUSZ. 

Pásztor valál ‘ teluít ‘, fs _'kovályga’l§§szolgaként@ 

KÖVET. 

És naked, oh mi! akkorban атм. 

ÖDIPUSZ. 

Mi 'baj gyбаöы; engem, hogy akkor fölvevél? 

KÖVET. 

Lábadnak ebben lesz bokája a tanú. 

ÖDIPUSZ. \ 
Jaj ‘ennekem miért szólsz e régi baj felöl? 

. KövE'r. 
Én ott keresz'tdl‘àzńl‘t'ßokádat omdzálnf" 

‘ ömpus'z, 
Miuyen g'yalámff’ ¿z faim" máf шагает 

`кб‘7вт; 

És Еgy neveztetél à sxòrstó'l,‘ a' mivagy. 

ÖDIPUSZ. 

Atyám 5 anyámtó1’1 a magy istenekre, szölji: '‘! 

1030. 

'1035. 

.'''î . 



önulusz , A KmÁLY. (B1 

KÖVET. 

Аzt nem tudom, tudhatja csak, ki 'cítadotn 

ÖDIPUSZ. N _ 
Mástól vevél teт“` s nem tenmag'at’i l'e'lé‘l? 

‚ кфщвт, ' 
Nenn, téged egy más‚ pásìtor ada ott uekem ät. 

ÖDIPUSZ. . ` 
Ki az? vаду általod kiadni szóval ötê 

 ' ‚ xövn‘r, 

Hogy Lajoszékhoz tartozott, сse]: azt’ tudom. 

ÖDIPUSZ. ' 

Talán из földnek királya volt ‚шььг 
KÖVET. 

Csak úgyan úgy, ökrésze volt a férfilí. 

ÖDIPUSZ, 

Нa még talán életbe volna, látnom öH' 

KÖVET," ì‘ 
EМ ti tudhatjátok 'legi‘r’ikáßb 'l'i'o'nièiakf. 

öDíPUsvz'. 
Van itt közöttetek,' ti kik hoziáhkd'közel, 
Ki öt, az épen most jelentmst ökrészt 
Ismemi? Ha ö|: kün а pezón: иgу belöl 
Látándja, hogy jelentse? Ideje tudni öl. 

1040. 

1045. 
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l KAR. 

Mást nem tudok, mint a' kit ohajtál elöbbs 'f‘ë 1 

Látliatni a mezöröl, Ám ezt is maga 
Jokaszte fogja biztosan megmondani. 

ÖDIPUSZ. 

Isnieretes oh asszonyl elötted ö, kiéi‘t 
Élöbb kiküldénk s a kiröl ez itt beszél'! 

JOKASZTE. 

S ki az, kit ö mond? n1i, ne hajts semmit reй. 
Sem mondatin ne fügiön elméd. hesztalan! 

ÖDIPUSZ. 

Nem úgy leend, hogy éndia' mái‘. elöttem e 
Nyilván jelek, nememre ne liozzak den'it. 

JOKASZTE. 

Ne nh! az istenekre! ha még 151 valamit 
Tenéleted, ne tudd; i'gy is beteg „дoк! 

ÖDIPUSZ. 

Bizzál! te rossz nem lész, habár a harmadik 
Anyátol én harmadszoros rab legyek is. 

JoKAszi'E. 

Мég iS hajolj! esdeklem; illyes mit ne't'égy. 
ÖDIPUSZ. 

Нeт, nem liajolhiitok; ki kell tanulnom ezt. ' 

i055. 

'l 060. 

‘ 1065. 
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JOKASZTE. 

Oh! és tanácsom jó; szavam hasznos neked. 

ÖDIPUSZ. 

S ez a te jó tanácsod engem rég gyötör. 

JOKASZTE. 

Boldogtalan! vaj meg ne tudd, ki vagy, soha. ‘ 

ÖDIPUSZ. 

Ha rögtön egyki nem megy, az ökrészt híni be? ‚‘ ` ‘’ 
Hagyjátok ezt örvendni dúsféuyú' nemén! 1070. 

JOKASZTE. _, , 

' Oh, szerencsétlen! csak ennyit mondhatok, 
S utolszor is most, talán többet soha! 

KAR. 

Miként megy, Ödipusz! ragadva nöd 1kínos; 
Fájdalmitol tölünk! Igen félek, ne hogy 
Elhallgatása hozzon ellenünk veszélyt. ч 1075. 

1.,' 

ÖDIPUSZ. _ 

Hozzon, ha már úgy kell; de én b_ármilly kicsiny, 
Ismerni származtom gyökét bátorkodom. 
Ő szinte mint 'asszony magáról tart sokat, u 
szégyenli tán az én alanti véremet. 

‘ ' U J De en, a kenkegyu szerencse gyermeke 1080. 
Magamnak én már nem leendek dísztelen. 
S íme ez anyától leltem én, kit vele rokon 
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Gyors hónapok kicsit neveltenek s nagyot. 
Imigy neveltböl már belólem nem leend 
Más, hogy ne meчem tudni származásomat. i085. 

KAR. 

soнты. 

Már ha vagyok szellemi'í jós, 
Hatni jövendöbe tanult, 
А nagy Olümpre ügyelve, 
Oh Kithäron! téged _én 
A km'ányi tele holddal, 1090; 
Mint hasеnát Ödipusznak és nevelöjét, ' 
Dicsérendlek karlejtéssel, ' 
Mint szerelmek мoщам 
Fejedelmi családunkra~ ‚ 1095, 
Нe}: ijeh! néked Phöbosz! 
Legyen néked ez kedvedre. 

Ellensorozat, ‘_ 

Oh! ki az ég boldogi köиt, 
Ki szült téged, fiú! ki? 

Tán a hegyek tetein fön 1100 „ 
Járdaló Pán, tán Phöbosz 
Átkarolta szüzek egg'ye — 
Mert a mezök gyönyöreî után mosolygnak _? 
Vagy tán kit Ki'illéne úral, 
Tán a borkedvü isten, “об. 
А ki föllegormokon jár, › 
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Helikoni leányokból 
Nyert el eggyet, ö a kikkel 
Gyakran i'ízi játékát? 

Az aggszolga közelit. 

. ‘ ÖDIPUSZ. 

Ha nem csalódom, oh öreg! bár még vele 
Nem voltam érintésben, öt látòm, a 
Rég várt ökrészt. A hosszu kor bilyegzeti 
Egyeznek, öt mutatja szintúgy termete. 
Különben isinerem vezérjeit is; az én 
Cselédim ök. Мég is bizonnyal öt nekem 
Te mondhatod. Tüstént elötted itt terem. 

KAR. 

и 

О az bizonnyal, Lajosznak volt haki ‚ ' 
Cselédi köztt más, hi've s pásztor embere. 

ÖDIPUSZ. 

Te szólj elöször is, ha i’óla volte szód? 
Korinthi vendég! 

KÖVET. 

Épen arról , kit látsz. 

ÖDIPUSZ. 

'‚l‘e hät öreg! — jöj csak’közel, s tudt1in felelj, 
Mit «sied én kérdek. — ть Lajoszé vani? 

SZOLGA. 

Szolga'ja, kit nem vett, de házánál nevelt. 
нвььшч cLAss. i. icö'n. 

1110. 

1115. 

1120. 
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ÖDIPUSZ. 

Mi volt a dolgod és mi szeri'í az életedë 

SZOLGA. 

Éltem nagyobb részén gulyákat örizék. 
ÖDIPUSZ, 

Melly tájakon нoш1“ gyakrabban örzeni! 

SZOLGA. 

Majd vala Kithäron, majd vidéke térhelyem. 

ÖDIPUSZ, 

Ismerted ezt a férfiat, s tudod ld ö? 

SZOLGA. 

Miféle munkában, á mi férfiröl beszélsz? 

öDIPUsz. 

Ki itt elötted 1Ш. Нa volt dolgod vele? 

SZOLGA. 

Nem annyira, hogy eszembe jutna hirtelen. 

KÖVET. 

Uram! ne csúdáld ezt; de én öt ismerem 

.Íól s visszaemlékeztetem; mert jól ьиdnт, 
Mikor Kithäron szép vidékén összejött 
А: én egyes gulyám az ö kettösivel. 
S társalkudám e férfival három tele 

Hold napjain, kelö шvaмп“ ösziglen. 

1125. 

1 130. 

H35. 
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De tél felé száilásra hajtám a gulyát, 
Óvéit ö is Lajosz hajlékiba. Y ‘ 
Igy szólva nem történteket beszéleke? H40. 

SZOLGA. 

Ez mind igaz, de régen elmult dolgokat.' 

KÖVET. 

Mondassza most, a gyermeket, kit elhozál 
Nevelnem öt miként enyémet, ismered?` 

SZOLGA. ` ’ ‘ 

De minek a `régi dolgokat beszélni most? 

‚ KÖVET. "' " Í ‘ 

Im itt van, a ki ott kicsinyke még vala. 1145 

SZOLGA а vonatig félre. f in‚ . ‘. . ‘t 

Hogy veszne el! — Hallgatni hát nem tиdиe ma? 

öDIPUsz. ` 'f 

Ne fedd, ne ät öreg! söt a miket te szólsz, 
F eddésre inkább érdemes mint az , mit ö. 

SZOLGA. 

Mit, oh te legjohb úr!‘ miben vétettem én? 

ÖDIPUSZ. 

А gyermeket, kit mond, hogy el nem ismered. 1150. 

SZOLGA. 

Tudatlapul beszél, s hijában fa'mdoz. 
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ÖDIPUSZ. 

Ha kedvezésre nem , zokogva szólni fogsz. 

SZOLGA. 

Az istenekre! engem agg embert ne verj. 

ÖDIPUSZ. 

Nincs, a ki tüstént hátra kösse két kezét? 

SZOLGA. 

Boldogtalan! miért? mit óhajtsz tudni'hát? 

ÖDIPUSZ. 

A gyermeket, kit ô emli't, te adtad át? 

SZOLGA. 

Én adtam át. Oh hogy el az nap nem veszék! 

ÖDIPUSZ. 

Ez még megeshetik, igazán ha nem beszélsz. 

szoLGA. ‚ 

Söt sokkal inkáb, ha szólok, elveszek. 

ÖDIPUSZ. 

Ez ember, úgy l'átszik, velem játékot i'íz'. 
SZOLGA. 

nNem úgy, de mondtam már, hogy öt én adtam át. 
ÖDIPUSZ, 

S hol, vetted öt? másé, avagy sajátodö? 

1l55. 

1160. 
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SZOLGA. 

Nem volt enyém, más valaki adta nékem át. 

бхэхгпзи. 
А honfiak közül? s mi rendü házbeli? ~ 

szoLGA,‘ _ 

Ne oh, uram! továb az istenekre, ne! "д ’ ` 1165# 
öDxPUsz. ` 

Meghalsz, ha egyszer még iránta kérdelek. 
szoLGA. ‘ 

Ö Lajoszéknak egymi' sarjadéka voltÃ 
öDlPUsz. _ ` ` / 

Tán szolga vér,_ avagy magával is ròkon’ê: 
SZOLGA. 

Jaj nékem! a milegnagyobb, kell ipondańońl. 
ÖDIPUSZ. 

És nékem hallanom! de kell, kell hallanom. ` h" ‘1170.‚ 

` SZOLGA' ‘ ' .. ‚ .(î 

Hivák sajátának. De ott ben drága m'íd, ‘ ‚ 
Leg‘obban ö tudhatja mind ezt köz'leni. 

ömPUsz. 

ó ama tán tenéked‘át? ‚ ,_ ' szOLGA. ` , ~. "' 
‘гen , király! 
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ÖDIPUSZ. 

S miféle czélzatból? 

SZOLGA. ` 

' Hogy elveszítsem őt. 

‘ öDlPUsz. 
Kit müle bajok köztt? 

SZOLGA. 

Remegve jóslaton. 

ÖDIPUSZ. 

És millyenen? 
SZOLGA. 

Hogy szüleit vesztendi el. 

ÖDIPUSZ. 

S mie'h adád’ a vénnek át a gyermeket? 

SZOLGA. 

sajnáltam öt, uram! hogy idegen földre el 
Vinné, gyam'thatám, ki itt s ott vándorolt. 
De ö a legnagyobb bajokra hagyta meg, 
S ha rólad itt a szó, szerencsétlen te vagy. 

‘ 

ÖDIPUSZ. 

Haj, haj! világos volna így ‘minden tehát! 
Oh fény! utolszor nézhetek hozzád ma föl.` 
Születtem, a kitöl nem illett; nösztem ott 
Hol nem szabad; s azt öltem, a kit ölni bűn. 

M75. 

1180. 

1185. 
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KAR. 

Oh emberek szülöttei! 

Miként vagytok ti elöttem ‚ \ . 
Egyтt mind élö semmik! 
Ki az, ki az közöttetek, 
Kit boldogság telje hordoz , 1190. ‘ 
Нa nem a mi csak csillámlik, 
Csillámlik és eltünik? 

A te bús képedre nézve ‚ . › 
S dämonodra, oh bajtele 
Ödipusz ! ember ki boldog nincs. 1195. 
Ki magasra nyilként röpülél, 
Szerencsének bi'rva teljét. 
Oh Zeüsz! s a görbe körmü szi'ízet 
Megöléd, a jósleányt; ‘ 
S hazámnak a halál ellen tornya le'vél. 1200. 
Azért királyomnak neveztelek, 
S tiéd lön a legföbbdics, 
Kinek a nagy nevü Thébe hódol. 
S mit hallani most@ ki boldogtalanabb’.' 
Ki bajra, ki a legvadabb átkokra, 1205. 
Ki egy veled az élet körén? 
Oh dicsö feje Ödipusznak! 
Ki fölhatott a magas révhez, 
Egy teremben gyermek lehetni s atya! 
Hogyan, oh nyomorú! hogyan vehetett 1210. 
F öl az atyai terem, 
Hallgatva, mi'g ennyire mehetél? 
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De ‘бывать a mindenlátó idö: 

Rég átka feliszik a nöszhetlen nöszön, 
A szülön és szülöttön. 1215. 

Hah Lajosz gyermeke! 
Oh téged, oh miért láttalak! 
Jajgatok most, hahogy ki más, 
Csak jajt harsogó szájból 
S этat SZÓlVa: 1220. 
Általad leheltem és — 

Majd elhúny ismét szemem! 

ÖTÖDIK SZÍN. 

H í R N ö K, K А в. 

HíRNöK. 

Oh ti, e föld mindenkor elsö érdemesi! 
Milly dolgokat hallandatok, s látandatok! 
Milly gyászba öltözendetek! ha o11)r közel 1225. 
А labdakidák'háza még is érdekel. 
Nem már, sem Iszter sem Phaszisz nem foшa 1e 
Moshatni soha tisztára azt, mit e tetö 

F ödöz. Világra tůnnek a rosszak hamar, 
Akartak és akartlanok. De legnagyobb `'1230.’ 
Kcserv, az önszerzett gyötrelmet érzeni. 
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KAR . 

Elég az, a mit már tudunk, hogy nincs nagyobb 
Inség, s te még mondhatsz azokhoz többeket? 

HÍRNÖK. 

Mit én hamartan mondhatok, mit tudnotok 
Illik, csak ez: meghalt Jokaszte dics feje! 

KAR. 

Oh, a szerencsétlen! s mi vitte erre öt? 

HÍRNÖK, X _ 
Ö maga magát. De a mi legfájdalmasabb, 
А már megestekben fogyatkozik, maga a 
Látvány. Azért még is hamire emlékezem, 
Halld a szegénynek durva szenvedéseit. 
Ahogy kigyult gerjelmiben, fölszökve a 
Terembe érkezék, azonnal a közel 
Társágyba dúlt, mindkét kezével fürteit 
Tépdelve s mentében az ajtókat maga 
F ölszaggatá, hi'ván a rég elhalt Lajoszt 
Emlékezék a régi vérröl, mellyböl az 
Kihalt; miként hagyá el öt, övéinek 
Anyját, a legboldogtalanb gyermekszülést. 
Majd a terem fölött siránkozék, hol a 
Kétszer szerencsétlen szülé férjtöl a férjt 
És gyermekétöl gyermekét. De mint veszett 
El, nem tudom. Mert bögve rontott Ödipusz 
Be , és miatta végbaját nem láthatók. 

1235. 

1 240. 

1245. 

1250. 
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Csak öt a körben futkozót figyelmezök,` 
Ki majd felénk fordnlva láncsát kér vala, 
S hol volna nöje (anyja, nem nöje már) 
Magának és szülöttinek kettös ere. 
De a dühöngöt rá vezette dämona, 
S nem senki emberek közül, kik ott valánk, 
S rettenetesen kiálta megböszülve föl, 
S rohant a kettös szárnyu ajtónak, a vájt 
‘Гasz511o11at kirántva a hajlékba dült, 
Hol függni szemlélök az asszonyt halva már, 
Szövött lepelröl. Ö pedig meglátva azt, 
Kegyetlenül ordítni kezdett a nyomor. 
S megoldta a leplet s az a boldogtalan _ 
Alant feküdt. Rettenetesek történtek ott: 

Levonva ö ruháiról arany himü 
Vert gombjait, mellyekkel összefiiggtenek, 
Átkozva verte önszemöldeit s imigy ` 
Szólatkozott: „Ha már nem láthatál elöbb 
Sem a miket szenvedt, sem a mi rosszakat 
Tön, most sötétben, a mit illetlen nekik 

Nézelni, nëzeljék, nem értve mit kiván.“ 
Igy szóla vad kedvében ö és többszer is 
Üté szemeit kéméletlen s pillájiról 
Szakálla hintve bi'borult, s nem tarthatá 
Halálos evü vércsöppeit; de mint fekete 
Zápor, rohantan a jeges vér folyt alá. 
Igy a veszély nem egyre, már kettöre jött, 
А férjre és asszonyra egyi'itt dült a rossz. 

1255. 

1 260. 

1 265. 

_ 1270. 

1215. 

1280. 
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S a régi boldog állapot (boldognak az 
Méltán becsültetik, de) e naр óta máx@ 
Sirám, gyalázat, átok és halál, s ha van 
Мég más, mi rossznak tartatik, nincs hija egy. 1285. ` 

KAR. 

És most mi bajjal mulat a boldogtalan ’l 

HÍRNÖK. 

Ordi'tva, hogy nyilnának a zárok föl és '.Mindenkí látná benne atyja gyilkosát, ‘ 
S anyjának  Esztelen beszélt, elhallgatoín. 
Mehetni e földröl s továb nem tengeni 1290. 
E házban átkozottan. Ekép szóla ö. 
De nincs erö már benne, sem vezérre nem 

Talált, s nagyobb, semhogy viselje, a baj is. — 
De jelenik immár neked ö; nyiladnak az 
Ajtók; ezennnel tenszemeddel nézheted 1295. 
Magában a látványt, пomoп külhoninak is. 

Ödipusz megjeleník. 

KAR. 

Oh, mi kegyetlen, e szenvedélyt 
Nézleni! oh mindeneken tulható, 

Miket én láték valahán! Oh, o1i 
Nyomorú! melly gonosz bösz kapa el@ 1300. 
Mellyikük a magas dämonoknak 
Löke a bajba, illy mélyen? 
Haj ‚ haj! te igen nyomorú! már nem 
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Nézhetlek, реdig akarék jó sokнt 
Kérdeni, sokat is hallani, látn’i. 
Ennyire rémi'tsz engemet el. f 

ÖDIPUSZ. 

Ah, ah! ah, ah! 
Haj, haj! én, én nyonwrú! melly föld 
Vesz föl illy szegényt? 
Merre röpül a hang tölem el ígyl' 
0h dämon, hová üzesz? 

KAR. 

Inségbe, sem hallottba, sem látottba még. 

ÖDIPUSZ. 

Elsö sorozat. 

Hah! az éj köde, melly ìgy elcsufított 
Véghetetlen , ‘ 
Meggyözhetetlen , 
Meglábalhatlan. Oh j aj ! 
Oh jaj! ismét. Milly borzalom 
Bagad meg s bösz s emléke a rossznak! 

KAR. 

Нogy ennyi inségek köztt jajod kettözve jö, 
Nem csíída, kettösen gyötörnek bajaid. 

öDrPUsz. 

Ellensorozat. 

Ah, barátom'. egyetlen hi'í segédem! 

|305. 

i 3,10. 

1315. 

1 320. 
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Most is itten, 

Te itt velem vagy; 
A vak mellett 'maradsz, haj! 
Röjtve nem vagy nekem, tudom 1325. 
Sötétbe bár, hallván szavad hangját. 

KAR. 

Kegyetlen! oh miként meréd saját szemedet 
Kioltni? melly dämon vön erre tégedet? 

ÖDIPUSZ. 

Második fösorozat. 

Apollón volt az, Apollón, oh kedvesim! 
Ki reám e bajokat hozá, 1330. 
E g’onosz keserveket. 
Nem öngyilkos ölte öt, 
De én boldogtalan! 
Minek is nekem a szem, 

Kinek a nézletben nincs semmi gyönyöröm? 1335. 

KAR. 

Úgy van, miként mondod magad. 
ÖDIPUSZ. 

Harmadik ellensorozat. 

Mi lehet még‘nekem 
. шт vagy, vagy hallva kedves, 

"agy iitközben e'des, oh barátim? 
Vigyetek engem el, 1340. 
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Mint honüzöttet; 

Vigyétek, oh barátim! el 
’E nagy veszedelmet, 
A kiátkoztat, 
Magoknak az isteneknek 
Leggyülöltebbüket közttetek 

KAR. 

Eszedre szinte mint külödre ügyetlen'. 
Miként akarnám, hogy ne lássalak vala. 

ÖDIPUSZ. 

Második ellensorozat. 

’ Vèszett hát volna a pásztor el, ki lábamat 
Sanyarú kötelékeiböl 
Ki vevé; halál elöl. 

Kapott els megéltete, 
Kegyelmet nem teve: 
Haliogy ott meghalok, nem 
Leszek én néktek saj'nos, nem, magamnak is. ` 

KAR. 

Akarva én is ezt akarnám. 

ÖDIPUSZ. 

Harmadik ellensorozat. 

Sem atyám gyilkosa 
Nem leszek, sem nöse annak, 
Ki szült engemet, miként neveznek. 
Nyomórii vagyok i'gy , 
Eszteleneknek gyermekük, 

1345. 

1350. 

1360. ‚ 



önwusz , A KIRÁLY. 79 

Tölök szökött, magam szegény 
Nemzö velek eggyütt. ‘ 
S hami még rossztól 
Talán született nagyobb rossz, 
Mind abban részesült Ödipusz. 

KAR. 

Hogy jó tanáccsal tetted ezt, nem mondhatom, 
Nem lenni mert, mint lenni vaknak, érdemesb. 

ÖDIPUSZ. 

Legjobban ez, hogy téve tölem nem vala, 
Nekem ne mondd te, és tanácsot most ne adj 
Mert nem tudom, millyen szemekkel nézve majd 
Fognék atyámra nézni Hadeszben, vagy a 
Szegény anyámra, kiknek ellenük miket 
Én vétkezém, azokra nincs kötél elég. — 
De gyermekeim után kívánkozik szemem. 
Láthatni, mint serdülve serdülnek föl ők, 
Nem soha, ezen szemeimmel öket én soha! 
Nem már e várost s tornyait, nem istenek 
Szent templomait, a kiktől én, ezer Бajа 
Ember, habár legjobbnak érlelt Thébe meg, 
Önként szakasztám el magamat. Én rendelém, 
Habárki légyen a bünös, számüzni öt, a nagy 
Istenek elött tisztátalant s Lajoszok elött. 
Illyen fekélyemet tudatva már, egyenes 
szemekkel én nézhetni fogok bárkit is? 
Épen nem; a hallásnak e forra'sit is, 

1365. 

1370. 

1375. 

1380. 

1385. 
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Füleimet elzárnám, lehetne csak; se' nem 
Bánnám, ha e test csukva lenne s a szegény 
Már lenne együtt vak, süket. Hisz távol a 
Rosszaktol é1ni messze, bölcsnek szép gyönyör. 1390. 
Oh, oh Kithäron! mért vevél föl engemet? ’ 
Vagy mért nem öltél meg? hogy azok elöttmagam 
Soha ne mntattam volna, a kiktöl levék. 
Oh Polübosz! oh Korinth! s atyaiaknak hiiin 
Hitt csarnokok! milly kellemet neveltetek 1395, 
Bennem ti föl, kiben borongott annyi rossz! 
Im most gonosz vagyok s gonosztól származott. 
Oh hármas ut? s iné1yen leröjtözött lapály! 
S te tölgyes' ott! s ösvény a hármas ut között! 
Kik véremet saját kezemböl, az atyait 1400. 
Ivátok, emlékem vane még nálatok? 
Mit tettem én ott közttetek, s jövén ide‘. 
Mit tettem ismét itten? — Oh terem! terem! 

Nemzett s a nemzö benned én viszont, mikor 

Azon magot vevéd föl 6s együtt szülél 1405. 
Atyákat és testvéreket, magzatokat és 
Új hölgyeket, ’nöket és anyákat és 1ní még 
Az emberek között utálatosb lehet. . 

De mondva sem nemes, mi téve nemtelen. 
Csak hainai‘ azért az istenekre! kün valahol 1410. 
Vagy röjtsetek, vagy öljetek meg, vessetek 
Tengerbe vagX, s itt ben ne lássatok továb. 
Itt a bajost érintni inéltóztassatok. 
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Jertek, ne féljetek! halandó nincs egy is, 
Viselni úgy, mint én, ki tudja őnbaját. 1415. 

KAR. ` 

De im a kit kivánsz, igen jól érkezik 
Kreón, ki már úgyis tanácsra s tétre itt 
Helyetted e földünk egyetlen örje lesz. 

ÖDIPUSZ. 

Hah! végre ez! most ezt mi szóval illetem? 
Bizalma hozzám mint lehet, ki engemet 1420. 
Nlindenben ezelött s mindenütt rossznak talált? 

KREON. 

Nem gunyolólag, Ödipusz! jövök feléd, 
Nem szemrehányólag korábbi rosszakat. 
De már ha emberek között nem átalod 
Magadat,'a mindent éltetö nagy Héliosz ’ M25. 
Világa rezzentsen s elötte olly gonoszt ’ 
Pirúlj mutatni, mellyet a föld sem, sem 
Szent vízözön, sem nap világa nem tür el. 
Tüstént be ki'sérjétek öt házába most; 
Rokonnak illik látni csak, vagy hallani ' 1430. 
Inkáb a szenvedö rokon gyötrelmeit. 

ÖDIPUSZ. 

Az istenekre! már ha véltlen elvitetsz, 
Q 

Hozzám, ki jó vagy, a gonoszhoz eljövén 
'Tég’y eggyet énvelem, nem érettem, tennedért. 

KREON. 

S mi az , mit érettem kívánsz, hogy meg legyen? i435. 
“ELLEN cmss. i. кöт. ' 6 
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ÖDIPUSZ. 

Vess engem földŕöl ki csak hamm' a oda, 
llol nincs halnndó, a ki szóli'tson, egy is. 

KREON. 

Teendem ezt bizony, «je istentöl elöb 
Illik lanulnom aт‘, teendö mit vagyok. 

öDIPUsz. 

De hiszen, elég „идgти hangzott szavu 
Hogy az atyagyilkos, a szentlen vesszen el. 

KREON. 

Így sинa 6 йё’yаn, de mint most этana1‘ 
A dolgok, illik töle tudnunk, mit tegyünk. 

ÖDIPUSZ. 

идy hát az elveszett iránt kérded meg ötê 

KREON. 

És most az istennek te már hitelt adansz? 

ÖDIPUSZ. 

Azz is kivánom töled én, sürgetlekis 
Ki ott a házban van, temettesd el, miként 
тeми, ¿e agyeld, illik a tiéidet. 
Engem pedig már arra ne méltass, hogy ez 
Atyai falak lakója, mig élek, legyek. 

1440. 

1445. 

1450. 

Ne, söt a hegyeken hagyd, magamnak helyt vegyek, 
Kithäronon , melly már enyémnek mondatik; 
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Hol nékem élönek jeles si'rt rendeie 
Anyám s aty’ám, hogy tölük ölve haljak el. 
És annyit is tndok, hogy engem sem nyavalya, 
Sem semmi más el nem veszi't, mert illy dühös 
Bajokra életben maradni nem fogék. 
A végzet ám menjen nekem, miként mehet. 
A férfi gyermekek körül nincs mit, Kreón! 
Aggódnom. Ok már férfiak, bár ho1 legyenek. 
Inséget éltükben talán nem érzenek. 

De ke't leányom, a szerencsétlen szüzekl' 
Kik nélkül asztalomra nékem étel soha. 

Nem tétetett, söt a mihez nyulék magam, 
Mindenben 6k is részesültenek hasont. 

Ezek szorongatnak. Karolnom öket hagyd, 
Engedd, zokoghatnom bajaimat övelük. 

Antigone és Iszméne sirva jónek 

Menj király! 
Мen], oh nemes nemzett! ha öket foghatom 
Szintannyinak tartom, hamint látná szemem. ‚ 
Mit mondok? 

Nem hallom édeseimet, istenekre! itt 
Könnyükben olv'adozni'ìl és a szánatos 
Kreón hozá ölembe a szeretteket! 

Jól mondom 1 

KREON. 

Úgy van. [de éi1 rendeltetém öket, hahogy 
A régi báj tölük gyönyörrel hatna ráfl. 

1 455а 

1460. 

i465. 

1 470. 

i413. 

6* 
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ÖDIPUsz. 

Áldás reád! jobb dämon igazgàsson továb . 
Az élet ösvényén, enyém mint engemet. 
Oh gyermekeim! hol vagytok? ide , emost ugyan 
Testvéri ölbe jôjetek, közelgietek! 
Melly nапel: egykor atyailag nyilatkozott, 
Mighog'y szemem világa függe rajtatok. 
Ki néktek, oh leányaim! nem tudva még, 
Levék atyätok ott, hol ültetett magam. 

Siratlak benn'ek', ha nem láthatlak is, 
Elöre látva e rövid élet bajait 
Fölöttetek, mig éltek emberek között 
Melly honfi járuland felétek nyájasan? 
Mell’y ünnep ékeiben lelendtek föl gyönyört? 
Hanemha inkáb sir_va térendtek haza! 

S ha majd a házassági konba léptetek, 
Melly férfi lesz ki, gyermekim! elég esztelen 
Magára venni a közös дaтaм, 
Melly földulá, kik szültek engem s títeket? 
van hátra még mi rossz?  Atyátok ölte meg . 
Atyját, ölelte azt, ki szülte‘ öt; vetett 
Hol vetve volt‘ ö maga; s ugyazzal щeкet 
Nemzett, kitöl ö vette ègykor lételét. 
E “Мaк érendnek. Jegyezni el ki fog@ 
Nem, oh bizonnyal senы nem, szeretteim! 
De fénytelen s meddük, felejtve multok el!  
Menökeüsz fija te! ki csak magad maradsz 
Atyául e kettönek, :im mi, kik szülénk, 

1480. 

i485. 

1490. 

1495. 

l 500. 
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Mi ketten elvesztünk. Ne hagyd gyámoltalan 1505. 
Remegni férfi nélkül, árva `véredet! 
Bajokra atyjukhoz hasonlókká ne tedd, 
Söt szánd’meg öket, nézve gyengeségüket, 
Kik mindenektöl elhágyatva nélküled. 

1510. Ezt, adva jobbodat fogadd nemes szivü! 
Még volna több is, oh lçányim! bennetek 
De gyenge még az ész. Végóhajtásom egy: 
Nem élni hosszu életet.' Néktek рedig 
Mosolyogjon annál szebb , a millyen volt enyém. 

KREON; _ 
EЩЁ. Könyüid nem sziìnnek már? Házadba eredj! 1515. 

öDlPUsz. 

Engedek, ám nem örömest. 

KREON. 

Minden csak idejében jó. 

ÖDIPUSZ. 

Tudode mit gondolok én? 

KREON. 

`C'sak sz‘ólj, él tudni fo’gom. 
öDIPUsz. 

Küldj idegenbe engemet. 

KREON. 

тeмы! kérd ezt. 
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ÖDIPUSZ. 

De gyülölnek az тenek. 
KREON. 

Annál fogsz hamaráb nyerni. 
ÖDIPUSZ. 

Hiszed azt? 

\ KREON . 

A mit nem hiszek, nem örömest mondom is aж. l520 
ÖDIPUSZ. 

El innen. Vezess! 

KREON. 

Eredj! s hagyd a'gyermeket. 
ÖDIPUSZ. 

Nem ezeket, “Лem nein veszed el. 
KREON. 

Ne kivánj mindent. 
Lám mindent kivánva éltedben, elvesztél. 

KAR. 

Lakosi Thebének! tekintsétek, im itt Odipusz; 
Ki a sötét szövényt megoldta, s lön nagy hatalmu. 1525. 
Kit sem _alii‘zelgé‘s nem szédi'te, sem a szerencse. 
Milly kegyetlen shrs hullámai köztt bnkkant le! 
Neki halandót, avégnap elött, mig nem teljét 
Érendi az élet pályájának.,' bajtalanul 
Futva meg azt, dicsérni boldognak, keljetek. h 1530. 
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FÜGGELÉK. 

l. '  

szoPHoKLßsz 

A hellen dramaturgiának, nem alapi'tója ' ez Ae 
szkhülosz de legszerencsésb rendezöje s intézöje, örök 
idökre határozója volt Szophoklesz. 

’ Született Athénében Kr. e. 498ban;meghnlt 40Gban. 
A hellen theatrumban (müszínben) szükséges jó vál 

tozásokat tön. Igen нatal korában adta magát a' színmŕí 
vészet’re, s korán nyert diadalt az idösb, de még élö‘ 
Aeszkhüloszon. Összesen tizennyolczszor nye‘rt jutalmat, 
bátor miként hiszik, szava gyengesége miatt ö maga nem 
vön szerepet, mit más szi'nmüvészek мышь, a szn'nészek 
Кбит. 

Elsöbsége , minden 'hellen szi'nmüvészek , jelesen 
Aeszkhülosz fölött, Швek mi'ívei még rendszeretlenek, 
és darabosok _ a classikai pontosság, komoly szilárdság, 
emberileg nemes férfias kharakterek, folyvást eleven mun 
kásság, a vallrís és eröny mindig lélekisméretes tisztelete, 
de leginkább‘a komoly ész és finom érzelmek köztt gyö 
nyörün kitünö összehangzat, harmonia. 

Szopboklesz e szerint mindenkor mesteremarad а 
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lehetségiglegtökéletesb színészi classicìtásnak. Ben.ne a 
mügond majd nem utólérhetlen , méltó, ki a szi'nmi'ívészet 
nek eredt fiata'lainknak példányul ajánltassék, kit foly 
“бы szemeik elött tartva птицей: meg, mi illik, mi 
nem; mi kevés és mi elég, mit csak igen ritka újból és 
csak igen ritkán tanulhatnak. Szophoklesznél egy szó, egy 
betü sincs elvesztve, s telyes, minden hiány nélkül, s vi 
lágos az egész. 

Szophoklesz sz‘i'nmi'ívei ösizesen sайти többre tétet 
nek; hozzánk csak hét juta el. Ezek között még kettö 
nek nyujt anyagot Odipusz: Оьдтои; am .Kulm/w és Avn 
yawy, en annak leánya. Mind a kettöben, úgy mint e mi 
énkben ugyanaz a szellem nralkodik: nemes komolyság 
egyesülve a legñnomabb érzelmekkel. . 

Szophoklesz föuézete, fögond j a — philoszophiai tekintet 
ben — a szükségest (az örök végzetet) hamoniába hozni 
a szabadsággal. S nemde, ez volt mindenkori foglalatos 
ságuk a bölcselkedöknek, magoknak a kcresztényeknek 
is, más és más nev.ezetek alatt?  Hösei nem istenek, 
nem csudafiak; de a végzet és gyarlóság alá vetett, a 
lehetségig a'llhatatos erönyü emberek; föerönyük ezeknek 
küzdeni a bajokkal, mi'g lehetséges; el nem csüggedni, 
de elég szerényeknek is lenni, alávetni magokat qz elke 
rülhetetlen végzetnek, meghajolni föntebb hatalom alatt , 
de erönyük sérelme nélkül. 

Szophoklesz nem csak‘ tollal, de fegyverrel is 11ic8ö1 
té hazáját. Periklesz idejében ö vezeté a sereget Sza 
mos ellen. 

1L 

ÖDIPUsz, А KIRÁLY. 

Szophoklesz Ödipusza, mellyet azért‘ nyújtok itt a 
magyar honnak, hogy birja benne a legremekebb hellen 
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„шmат, saját nyelvén, — egy fe'rñat tüntet elönkbe , 
nem kevesehbé nagyot és jót, mintbajost és szerencsétlent. 

A miinek röviden egybevont foglalatja azért: Odi 
pnsz a szeretetre legméltóbb, szenvedö népe váltságaért, 
шаta s akaratja nélkül, söt akaratjának épen ellenére, 
legutálatosb vétkekkel terhelt, önmagát rettenetesen bün 
tetc'i király. ‚ 

Ez foglalatja e jelen szi'nmú'nek, tagadhatlanul a leg 
tragikaibb, erkölcsi világban leghösibb. — Tekintsük :it 
az egészet röviden, s szolgáljon ez Prologns gyanánt. 

Ödipnsz, kinek egész élete a végzetnek titkos $zö 
vénye, született Thébében Kadmosz városában, Lajosz 
n thébei Нинy és .lokaszte gyermeke. A szülök meg va 
lának intve a jósok által, hogy leendö Бuk atyját ölen 
di meg. E bajt tашишì akarván Lajosz a gyermeket 
hi'i szolgájának adá а“, hogy vesztené el. A jó 4tpásztor 
megsajnálá a gyermeket és pásztor társának adá, hogy 
nevelné'öt idegenben föl. Ez Poli'íbosznak a korinthi ki 
rálynak, mint urának‘ajándékozá azt. Poli'i'bosz és Merope, 
a inagtalan pár, sajátuk' gyanánt nevelék Ödipuszt, foly 
vást titkolva elötte a csalódást. Eléré már az iijn kort, 
hogy egyki korinthi lakos borszeszében szemére veté 
bizonytalan ágyból létét. Ödipusz megpanaszolá ezt ‘ál 
szi'ilc'iinek. Ezek a szót hazugnak álli'ták, s a titkot föntar 
ták. De Odipusz nem nyughatván., Delphi'be ment meg 
kérdeni Apollónt. 

Ez neki eredetét ugyan meg nem jelenté, de hogy 
тур“ megölendö s anyjával nöszendö lenne, rémi'té.  
E boldogtalan jósolat telyesülhetése félelméböl oda hagyá 
hösünk Korinthot, bejárá ege'sz Hellászt; йtközben, egy 
hármas йt körül bizonyos ntast, ki neki, a kitérni nem 
kûlönben vonaglónak kitérni nem akart, azért is általa 
elöszer támadtatott meg, úgy talála véletlenül, hogy meg › 
halna. Kreón, a királyné testvére Thébébe épenfakkor 
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érkezék, mikor Kreón, a kìrályné testvére, Lajosz ki 
rály tévedte 1“a vezeté a kormányt, s a nép szorongva 
aSzphinx miatt segédért esengett. Ez a‘hi'res Szphinx, arr/1.~ 
ban leány,‘ többi testébeii szárnyas oroszlány, röjtvényt 
tanula a músáktól, mellyel Héra (Juno) által küldve Thé 
bébe, hogy addig emé5sze a város gyermekeit, napon 
ként egyet egyet, mi'g a röjtvényt (‘gyш meg nem nl 
dandja. Már Kreón gyermekx is martalékúl esett. Ek 
kor Kreón kihirdeté, hogy a királyi szék és .lokaszte ke 
ze azé leend, ki a röjtvényt megoldandja. Ódipusz lön a 
szerencsés, nem tndva milly szerencsétlem'il: mert a féfiú, 
kit útközben megölt, Lajosz vala, az ö‘valóságos àtyja , 
és Jokaszte , kit mostnöül veendö; valóságos anyja. Ez 
zel több .esztendöt élt át boldogul; idövel négy, két fiii 
és két leány gyermeket nemze, népe tiszteletének pedig 
folyvást bálványa maradt. 

baj tódula most a városra (s ez kezdete a szi'nmi'í 
nek): terménytelenség a tartományban, min'gy a városban; 
à papság és a nép fölvonul a királyi lakhoz; esdeЫЫeёг 
ülnek otf az oltár lépcsein, s megjelen közöttük vigasz 
talólag Odipusz. Megki'sértve minden: a delphi jóslat, 
Tirésziász, a vak látnok. Majd követ érkezik Korinthból, 
ugyan az a pásztor, a ki Ödipuszt `egy‘kor Polübosznak 
ajándékozá, jelentni Polübosz'halálát, s Ödipuszt hi'ni 
meg az üres királyságba. Ez megismeré Ödipuszt, s most 
megismerteti Ödipuszt is Ödipusszal. Hivatik a még élö, 
de Lajosz halála óta, Ödipusznak pedig megjelentével Thé 
bében, a magát künn röjtögetö pásztor, kitöl a korinthi 
átvevé a kisded Ödipuszt. .I'gy fejlödik _ki lassanként a 
titok, s Ödipusz a fejlödés `alatt gyanúból gyanúba, té 
vedésböl tévedésbe esett, végre‘ mindent tisztán Щит 
Ödipusz veszve láи; magát. Miként történìk ez mind a 
színmi’í `folyamában, részenként fogjuk elmondani. Most 
vizsgáljuk , mennyire tragikai az anyag. 
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'l‘öbben az йj, különösen franczia mlïbirák közöit,_ 
megismervén a1. anyagnak magának tragikai tnlajdonát, a 
kivételben találtak gáncsot. Avégzetnek (fatumnak) mond_ 
ják ök: jóval többet tulajdoni't a mi'íberl Szophoklesz, mint 
sem a színmi'ínek; természete és „адa engedi. Ugyn'n is, 
ki itt a vétkes? Nyilván a végzм, Ödipusz рedig, a 11o1 
dogtalan, egészen tiszta. Illyen lévén pedig a mi'ínek 
böse, képes lehete bennünk sz'fínatot (könyörületet) és fé 
lelmet gerjeszteni? nem inkáb ìszonyatot és имaт az 
istenek irántl  De, ha én megfordi'tom a kérdést, s aж 
kérdem , hahogy Ódipusz tndva , akarva élt volna , 
anyjával nö gyanánt : fogtunk volnae iránta' szánatot 
érzeni, és nem inkáb telyes шинa! a nélkül, hogy az 
iszonyat legkisebbé is enyhülne bennünk?  Nincs visszá 
sabb hiedelem, mint azt hinni, hogy a tragoedia hösének 
gonosznak kell lennie.' Illyent ugyan egyet semmutat a 
hellen szi'nml’ívészet, bár egyet se mutatna az йj koré is! 
А gonosz nem méltó, kit költész megénekeljen, nem, kit 
fölmutason. Bajokkal telyesnek kell a szi'nmi'í hösének 
lennie, mellyekkel küszdjön, s vagy derék gyözelem ko 
szorúzza erönyét (ez épen nincs a tragoedia természete el 
len) vagy dicsö halál; dicsö annyiban, hogy a lehetöségig 
megküszdött bajaival, s csak a lehetetlenségnek engedett. 
Sem onosznak sem ávának nem szabad színml'í hösé ` 

’ 

nek lennie’, gyarlónak‘ ingen és hibásnak, millyenek ki 
sebb nagyobb mértékben legnagyobb emberek is. És illyen 
a mi Ödipuszunk; hirtelen, indulatos, makacs; de solla 
nem alacsony, nem gonosz. . 

' А végzet (ища) az egész hellen mythologiában és val 
lásban uralkodik, 'kinek még a halhatatlan istenek is alá 
ja voltak vetve némi esetekbeir. Erröl senki nem kétel 
kedhétik, a ki Iliászt, habár csak futólag is megolvasta. 
Tegyünk mi helyette esetet, a dolgoknak elöre nem 1i1 
um, nem vélt összeütközésüket (kereszteny értelemben 
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vett gondviselést nem legkivánatosbb sükerrel vel‘ietnénk 
szi'nmüveinkben) s az egész nehézség szétoszlik, s aztán 
ne az йj franczia világban, hanem a régi Hellászban gon 
doljuk magunkat lenni. 

Bajokkal küszködö, nagy erŕinyü, habár némi gyen 
geségü és vétségü ember, valódi höse azért a komoly szi'n 
mi'ínek, s Szophoklesz Odipusza itt remek példány. A go 
nosztévö , a szerelmes bohó, a veszedelmet akarva vagy 
vakon keresö kal'and, illyen nem lehet, A két utolsó 
maradjon a vigszi'nmünek sajáta, az elsö pedig örökre 
számüzött a mi'ívészi világból, vajha az élet ’közepébölis! 

ELsó szíN. 

’ Foglalatja a szi'nnek, a város jelen szomorú á'llapot 
ja, mellyen segi'tni mindenképen késznek jelenti magát 
Ödipusz , a magát feledt, egyedi'il népe jólétét ügyelö ki 
rály. E végre már ezelött elküldé Kreónt a delphi isten 
séghez, megtudni a szert, melly foganatos legyen a рuп 
ti'tó miri'gy ellen. Az istenség Lajosz gyilkoszít parancsol 
ja fölkerestetni, és vagy megöletni, vagy számüzetni. Odi 
pusz igéri az istenség parancsának, mennyire hatalmában 
áll, telyesi'tését. Annyi már jelentve, hogy a gyilkos Thé 
bében föltalálható. Ödipusz elöszer is mindjárt Kreónt kér 
dezi, mit tudna a gyilkosról. Kreón annyit tud, hogy 
Lajosz ki'séröji közül csak egy szabadnlt meg; ez haza 
jövén azt az'egyet tudá, hogy tolvajok тьмы; meg 
a királyt. ` 

Az elöadás egyszerü és méltóságos, mellyböl Odi 
pusz szi've atyailag iiyilatkozik szenvedö népe iránt. A 
pap beszéde szerény.visszhangja a nép királya iránti há 

_ lájának, tiszteletének. A kar végre szomorú elégiában ke 
sergi a vuros шsеgы. 
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1. v. K a d m o s z , Thébének építóje és népesi'töje. 
21 . I s z m e n o sz ,' thébei folyam , mellynek partján 

állott Apollón oltára , mellynek láng~ s hamvából jósol 
tak a papok. ‘ 

27. A tú'zist e n, A‘pollón , másképen a naр; ennek 
tulajdoníttatott a hirtelen halál. 

30. H a desz az alvilág, a holtak orszäga. 
36. A ke‘gyetlen énekü leány  Szphinx. 
70. Р üt h ó , régibb neve Delphinek.` 
83. So klo mbu b o ro s tyá n; szokás volt, hogy azok’ 

kik kedvezö jóslatot nyertek , borostyánnal koszorúzottak 
’ térnének vissza. 

151. Задaчa Zei'isznak. Minden jóslat tulajdonlag 
Zeüsztöl, a föistenségtöl származott; Apollón annak Явка“) 
csak hirdetöje volt, 

154. Ija s k ezü, oh deli Paián (ила ôalœ Паши) 
az i'jtól (wg) és Delosz szigettöl neveztetett i'gy Apollón. 
Paián pedig annyi mint gyógyász, mert mint illyen is tisz 
юныe“ Apollón. 

159. Athane v. Athéne, a bölcseség istenasszonya, 
másképen Pallasz, a romaiaknál Minerva. 

16|. Artemisz, az ki a romaiaknál Diana avadászat 
és fekéltelen szüzesség istenasszonya; arany thronon ül, 
körülvéve nümpháktól , kiknek ö elnökük, királynéjuk~ 
Valamint Apollónak'a féríiak hirtelen hala’la úgy tulajdo 
m'ttatik az asszonyoké Artemisznek. Késöbi költészek 
ezt az istenasszonyt Szelénével, a holddal és Eileithüiá 
val a szülés istenasszonyával cserélék föl. шывш az, ki 
a romaiaknál Lucina, 

172. А dicsö vidék gyermekei: a föld hgyü 
mölcsei, vetések stb. 

178. Éjnek istene: Erebosz, tulajdonlag a holtak 
országa. 



04 ' szomioxmzsz. 

188. Zeüsznek gyönyörü leánya, Athéne, ki 
a harczban is okos megfontolással munkál; ellenben a testre 
erösb de é5zre gyengébb, mindent indulatosan cselekvö 
Areszt, ki ellen itt fölkéretik, könnyen legyözi. Így az 
ö segi'tségével sebzé meg a hadistent Diomédesz Ilomernél. 

190. Aresz, az ki a romaiaknál Marsz, a hadisten. 
195. тel0iiié1) e Amphitrité nek , a tenger is 

tenasszonyának, tulajdonlag a tengernek mélységébe. 
196. A vendégtelen öböl Thrékiában (Tra 

cziában) Aresz hazájában , mellynek lakosai vadak és 
vendégtelenek voltak. . 

203. Lükei király, Apollón, kivel mindjárt szüle 
tése után Lükiába futott az üldözött anya, Létó. 

210.  214. Bak khusz n ak az aranysisaku boristen 
nek kiséröi voltak a Majnadák a Thürszosz bottal. Ó ma 
ga lobogó f1íklyával zokott járni az éji orgiákhoz, vagy 
is a tiszteletére rendelt ünnepre. 

215. A1. istenek között gyülölt isten, Àresz, a min 
dent diiló , puszti'tó hadisten , kit maga is gyülölt Zeüsz. 

MÁsoDlK szíN. 

Ödipusz a népllez adja parancsát, Lajosz gyilkosa 
felfödözésére. Kimondja és esküvel erösi'ti átkát annak 
fejére. Megjelenik Tirésziász, a látnok__, kinek von1a 
tott beszédéböl végre az sül ki, hogy Odipus'l‚ maga a 
gyilkos, ki övéivel tiltott szövetségben él, jelentve egy 
szersmind a bajok, mellyek reá és lдyermekeй‘e eljöven 
dök. Rémülésbe féltékeny aggalomba helyzi e rettenetes 
nyilatkozás az olvasót és nézöt, a kedvelt szerény erö 
nyü Ödipusz miatt s nyugtalan várakozás esetébe ejti, s 
örömest hinné, hogy tán a látnok szavai nem igazak. 
Ödipusz hallva ezeket, Kreónt veszi gyanu alá, ki illy 
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fоr“Дyш iiton kiva'nná öt az országlástól elmozdi'tani,.liog_v 
maga nralkodhassék, a megvesztegetett látnok segi'tsége' 
vel. A nép, melly most a' kart képzi, bármi vallásos kü 
lönben s vakon szokott a jóslatoknak hinni, Ödipnsz mel 
lett nyilatkozik. 

222. Utol s ó ho n fi ;' mert nem taт; magát született 
Thébeinek. _ ' 

240. A s z ent vi' z: szokás volt áldozatoknál egy edény 
ben 'vizet nyujtani , kinekinek, hogy kezét hintse meg ve. 
le; a vizben 1Лёшat tüzéböl vett lobogó kanócz oltatott 
elöbb el.' Hellen neve a viznek s az edénynek: Zsgwßov. 
v_ „дни, kézmosó és mosás. 

143. A püthi jós olat, a‘delphi neveztetett i'gy azon 
sárkánytól, vagy kigyótól, mellyet Apollón ölt meg. 

266. Labdakosz, Polüdórosz, Kadmosz, Age 
nor, alulról föl, Lajosz ösei. _ 

274. Diké , az igazság istenasszonya. 
284. Tirésziás, a király: hajdan a bölcsek, a 

látnokok királyoknak neveztettek. 
347. Ézeket csak azért итìк mondani Ödip‘usz , hogy 

ingerelvén a мышкoй; kivegye belöle az igazat. S itt kez 
dödik a kettö közötti versengés' s viszont gyalázkodás, 
melly közben mind a két fél hi'í; marad kharakteréhez: 
Tiresziasz mint_látnoki tekintetét föntartani tudó , Odi 
pnsz‘ mint heves indulatu, de tisztaságában bi'zó fejede 
lem. A kar esilapi'tani irparkodik az ingerletteket. 

391. A csalékony ebzSzphinx, ebnek neveztetik, 
mert a thébeieknek gyülölt. 

470. Zeüszne k szülöttje, Apollón 
472. A bi'i' n h it ö K é r: egy avégzet istenei közül. Ezek: 

Moira, vagy Aisza, maga az örök változhatlan végzet: 
Ker, az inség baj és eröszakos halál istennéje: többnyire 
többes számban jelennek meg (Kngeç) Tug/11, jó rossz eset, 
nem mindig személyesi'tve jelen meg. Акщш’, mintegy 
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az emberben lakozó isteni szellem, melly embcr sorseit 
jóban rosszban intézi: 

473. A hó fe h érl e tü P a i‘ n a ss z, hegy Phokiszban, több 
nyire havas. Ennek déli sziklás fok‘án állott a delphi jóslat. 

HARMADÁK sziN. 
A gyaniíba vett Kreón, komoly és tiszta lelkü férfiú 

hoz illöleg védelmezi magát, és mindenkit megg‘fgyözhete‚ 
ártatlanságáröl, csak a Tirésziász beszéde ált mélyen ér 
deklett, természetesen is indulatos Ödipuszt nem. Nem 
lehet nem fájdalmas, két egyenlöleg tisztelt, szeretett, 
egyenlöleg jó és nagy férfiút meghasonlva látni egymás 
között, .épen akkor, mikor egyetértve kell vala nekik a 
közbajon segi'tniük. Jokaszte lecsilapi'tja a versengöket, 
megtevé, mit asszony tehete legiobban. Ódipuszt elakar 
ja vonni ajóslat hitelétöl; azonban épen ez a beszéd tá 
maszta Ödipusz lelkében йj gyanút, ha csakugyan még is 
ö volna a gyilkos. A kar kedvetlenségét jelelenti, a mi 
kötelességében is állott, Jokaszte szabad gondolkozásán, 
mellyel az isteni jóslatot becsmérlé, és megadja a 1isщ1ele 
tet, melly isteneket illeti  E színben értji'ik elösv‘er is 
Ödipusz valóságos kilétét, élete rövid elbeszéléséböl; egy 
szersmind nevekedik aggalmunk, hahogy Ödipusz leend 
a keresett gyilkos; azért is nevekedö nyugtalansággal 
várjuk az ökrészt, a dolognak egyetlen élö s azér‘: hite 
les tanuját. 

Több van e szi'nben, mi a mai kritikusnak vissza 
tetszhetik, miként többnek, s e többek között Voltaire 
nek valóban vissza is tetszett. A fontosabbakat nem hagy 
hatom szó nélkül. Mindenek elött l‘Ödipusz és Kreón 
egymásiránti viseletük szúr szemet. Ödipusz egész dü 
hével támadja meg, csupa gyanúból Kreónt, a rokont , av. 
eddigi állhatatos hl'íségü barátot. Kreón ellenben úgy vé 
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delmezi magát, mint egy megtestesült dialektikus, 8zo111a 
tesz korából, épen nem úgy, miként a höskor hösfija, 
miként példáúl Amadisz és Roland. Nem tagadhatni, hogy' 
Odipusz jelen önviseletében van ollyan mi, mit az elsö 
szín Ödipuszától nem várhatánk, bátor már ott épen nem 
homályosan jeleng a különben jó és nagy férfuinak épen 
e kharakterében helyzett szerfölötti ònbecse,' ‚s büszkesé 
ge. De ne méltányoljuke a mi'ívész finom tapintásáta lép 
csönkénti haladásban? Mi itt egész teljében áradoz, a1. 
ingernyés embernek hirtelen és heves indulatossága, an 
nak az elsö színben már mutatkozik alapja; észrevelietô 
leg tör ki a látnok ellen a második szl'nben, hogy itt ke 
vesbé legyen idegeni'tö annak határtalan kiöntése. De hát 
kellette illyennek lennie Ödipusznakl én azt hiszem, 
szükségképen illyennek kell lennie a‘számítni tudó tragikus 
mester kezében. Elöszer is miként már fön jelentéín, a 
hösszínnui föszemélyének, nem ugyan sem gonosznak, 
sem gyávának, de embernek, némi gyengeséggel birónak 
_kell lennie. Nagy erönyü s érdemü férfuínak legközeleb 
bi, mert legtermészetesebb tulajdona az önbecs, a mi ugyan, 
mi'g határai között marad, nem gyengeség, söt eröny; de 
a mi közönségesen történik, határait túllépve, gyengéjét, 
sötét oldalát `mutatja a hösnek. — Második megjegyzés 
itt az , hogy miután a vétkek, mellyek miatt szenved Ödi 
pusz, egészen a végzet munkái, mellyekhez Ödipusz, 
csak eszközül szolgált, tudta s akarata nélkül, ha magli 
han Ödipuszban épen semmi Yvétség nem találtatnék, be 
ütne az eset, hogy szánakozás helyett ntálat foglalná el 
lelkünket, az igaztalan végzet és kegyetlen istenek ellen' 
Végre, a gyanú, mellyböl eijedt Ödipusz önviselete, nem 
e'pen olly alaptalan , mellybe maga ne enék a hideg vérü 
olvasó ‘гagy nézô , hanem ha Szophoklesz tekintete áll el~ 
lent, ki Kreónt igen kitüntetöleg tuдaчa velünk `16ni111. 
òdipuszban pedig .a gyanú majdnem szükségképen ta'madt, 

нвььвп cmss. i. кöт. 7 
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bál “й hi'í barátnak Штатaм.“ ...mig Kreó‘nt: nz ural 
kodói vágy könnyen inegszöki ollykor anle‘gjolib embert 
is; Tirésziász irtózatos vádainak bai‘kl elott 1s liihetlense 

(azértmég az igen vallásos kai' 1s vonakodott azoknak ‘Metalen Ödipnsza’‘elie'n hìtelt adni) a saj1í't tisztasàgat 
ìsmerö Öd'ipusz elött рейg szìnte lehetlenségük, init дyа} 
nittasson bár'kivel is, lannái ìnkáb az` annyira levert Odi 
рussин egyeb‘et,` “laftßmßs fDfféi’ynäl , az idegen майma 
zat“ királyt megbuktató cselszö‘vényneflQ’ Hogy pedig a 
gyam'i legközelebb Kreónt érte , .ïokaszte testvérét, a nép, 
kedveltét, Tirésziász majdnem határtalan tisztelöjc't —— ez 
igen 'termé‘szetes. 

А mi ellenben Kreón hidegvériiségét illeti, ez is a 
sz‘emély és a szerep kharakteréböl van ineri'tve. Kreónt, 
Odipuszhoz intézett beszéd'e (5834317) olly férñúnak .bé_ 
lyeg‘l‘ia` ki telyeseи megelégült, ‘d Sßk bajjal járó önural 
kodást sz'inte мам, azért kevés’ és igen ‘mérséklett szen 
Veilélyü S váз’yщ 1511?“ a nélkíil hogy betanult dialectikns~ 
naк kelljen Ы tart'ann'nk, terinészetesen hidegvérü bölcs. 
E ‘tekintetben azért egészen ellenterinészetii Ödipusszal, 
мы‘f a megtámadás is ‘csak ellenkezö következményü le 
hetett ö benne' 'De hidegvériiséget kivánt Kreónban a 
nn'ívészi 'szerep is: “так, hogy Kreón a heves niegtá~ 
inadást ̀ hnsonhevüleg‘ nyointa “Двa vissza: 

\ 

gott volna ebböl következni? 'Olly 
ininden ékes és édes vagy keserii beszéde folyamával 
sem leend 'képes 'eloltan'. Ez рeйд; a ml'ivész kitüzött 
vze'lját fenekestůl forgatta volna föl! S aztán ismét csák 
Hellászba kell magnnkat áttenniiiik: hogy Párisban “aду Ё'Ёaп Pesten is ez az i egész 'tragödia egy párviadal'lál 
ÍS'Í‘l‘wzlaveg'ízodni, igen .hihetöf De Athénében sem az elet, 
_s î iik “"‘Sz‘in emberei nem valának elég \’a(\a1‹‚›1`б1Ь’е\’й11 bîì Oil' s_znbeli 'k'uszköde'sük befejezésére, egymás véféf 

dm el. iliaszban, Akllilei'isz ésAgamemnón fiáüil 

ugyan mi fd 
ti'íz, mellyet тишe 

‘A 

\~ 
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és hatalmas királyok s több mások a szavakat épen nem 
kímélik , nem is válogatják egy'más ellen, de egymás vé 
rét annál inkáb kímélik, az egy nemzet nagy hösei. Mű~ 
színben kardoskodni, víni, ölni minálunk nem tudom mi 
jeles mulatságnak tartatik! Hellászban nem látott dolog volt. 

Fontosb, azért nehezebb megoldása kérde's az, mi 
ként valószínü , hogy Ödipusz és Jokaszte annyi ideig él 
vén a legszorosb szövetségben, csak most nyílnak meg 
cgymás iránt a legérdekesb dolgokban? Odipusz úgy lát 
szik, csak most tanulja ismerni elödjét Lájoszt az. ország 
lásban; és Jokaszte is csak most új férjének kilétét, avég 
zetnek jóslat útján tanult, feje fölött terhes föllegként füg 
gö rettenetes határozatát. Nem a művész nagy szorultsá 
gának nyilván jelee ez? Tudatni kívánván ő, a mi mul. 
hatlanul szükséges, nézöivel s olvasóival a színmlivel szo 
rosan összefüggö régibb dolgokat, mint a jelennek okait, 
hogy ezt eröszak nélkül lássék tenni, a legeröszakosabb, 

~ minden valószint fölmúló útat választá. Ezt az első tekin 

tettel csakugyan nagy fonákságot már Arisztotelesz meg 
jegyzé és a csomót, talán legjobban, meg is oldá, de csak 
az elsöre nézve t. i. hogy Ödipusz csak most tudja meg 
Lajosz eröszakos halálát; azonbanamegoldás mindkettöre 
egyaránt illik, Arisztoteles azt mondja : hogy ha szükséges a 
művésznek valamit fölhozni a valószín ellen, tegye azt. 
legaláb a regén' kívül. Regén kívül van pedig Ariszto 
telesz értelme szerint mind az , a mi az eléadás elött vagy 
után történik. Ez nem a nn'ívész munkája , tehát nemis 
a művész dolga, az elöbbi vagy utóbbi történet fonáksá 
gaért felelni. Mind egyik mind másik fonákságának lát 
szott dolog jóval elöbbi az előadásnál, róla tehát, ha nem 
valószínü, nem a művész tehet; elég hogynem hihetlen 
egyik is, s ez elég, hogy a müvész vele czéljára éljen. 
Hogy egyik sem hihetlen sőt, jól megfontolva mindent, 
mind a kettö csakigen is hihetö, s .azéri még valószi'nü is, " 

‚ ‘ 1 * 
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ége mтaбa. Miként veszett el. La 
Kreón sem так tisztán. A meg 

tes , hogy félénk 
az egész do 

mind a kettönek minös 
josz, még .lokaszte s szabadult egyetlen ökrész, igen természe 
ségböl csak шaгát iparkodván szabadi'tani, hogy Lajosz és társai megölettek, logról annyit tudott, e mellett különben homályos volt elötte az egész dolog; volt oкa Odipusz elött, kiröl jóval többet tudott, röjtöz 
ködni. Adjuk aжt is hozzá, hogy Thébének akkori szo тoт állapotja egészen más dolog iránt foglalatoskodtatá mindnyájukat, semhogy azidegen bizonytalan hir мáд Lajosznak egészen ismeretlen gyilkosa ellen fordi'thatták S aztán Odipusz elött nem épen volt tud 

mellyre figyelmét csak a jóslat 
vétele gerjeszheté mnnkálólag föl (L. a 105. v.)  hogy рedig Ödipusz sa?“ szövényes eredetét s kalandjait eddig ‚I 
elhallgatá,'fontos okai voltanak, mellyek a szi'nmiiböl vi lágosabban tünnek elé, semhogy részenként fölhordani 
szüséges volna. 734. D зu“ s z, Р h oki s z jelesb váro'sainak egyike. 

866. A menn'yei Aether magzati. А törvények 
neveztetnek i'gy, mellyek egykoruak a legidösb istenség 
gel. Az Aether, fija Khaosznak és az Éjnek. 897.99. A föld szent homályi. — Apollón del 
phi jóslataa föld alól adatott. Ab ai k ü s zö b e. Abai "á ros Böotiában, Helikon Мatt, hires még régibb jós12“ 
ról, mint a delphi volt. 900. Olümpia, peloponneszi város, hol Zeosz 523% 
kokkal is tisztelteték, mellyekre Hellász minden részeiböl 
lódult a nép. Mind ezekben a kar zugolódik , hogy Jokaszte olly 
megvetöleg szóla a jóslatokról. 

volna gondukat. 
ton` kivül a gyilkosság., 
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NEGYEDiK вып. 

Ez a szi'n remekét nyújtja a szi'nmi'ívészi elmének. 
Jokaszte , hasztalanoknak látván a ti'inödö Odipuszra min 
den okoskodásait, már készi'il Apollónnak, áldozni fe'rje gyó 
gyulása végett. S i'me Korinthból a követ, Polübosz halálát 
jelentöleg s Ödipuszt, a megholtnak velt fiját thrónra hive 
lag. Diadalmat láta itt a könnyelmi'í a'sszony, mellyben Odi 
pusz is osztozik, bizonyos lévén már, hogy шла“: nem ö 
ölte meg, s már meg sem ölendheti a holtat. De az anyai te 
rem még is aggasztja, ’mert él még anyja, Merope.’Ez ag 
galomtól akarja öt megszabadi'tani a követ, dea dolog épen 
ellenkezöleg йt ki, mert s itt fejlik ki a rettenetes titok  
Ödipusz nem gyermeke a korinthi háznak; Lajosz és Jo 
kaszte fija ö ‚ a boldogtalan, s i'gy atyai vérgyilkos s anyai 
‚vérszepli'tö! Smilly csinnal vшeй a szi'nmiivész e rettenetes 
igazság kifejlésének fonalát! Ödipusz a követ beszédéböl 
,még 'nem látja az örvényt, melly elötte nyiladozik, igen а 
csak elöb diadaliiwskodó Jokaszte, kit most _a nem várt fel 
födözés rémülésbe és magán МИН ragad. Odipusz legna 
.gyobb szorgalommal nyomozza saját eredetét. Mindenki 
látja (тe fölött a förgeteget, s retteg a boldogtalan miatt; 

'csak Odipusz nem lát semit is, eredete kitanulásába me 
.ri'ílve. Végre ИláЕНk neki is. Eljajdul , a kar рedig szo 
.morún elmélkedik‘az emberi nagyság semmiségéröl. 

919. Lükei bölcs Apollón, kinek oltára ott volt 
,közel a thébei királylakhoz. 

939. I s z tmo s z n ak a tengarszorulat neveztetik, itt 
.különösen a korinthi és szárónai tengeröböl köztti értetik. 

' 994. _L o xi asz, maga Apollón nevezteték i'gy. 
‘1036. Oiömovç, ouîsœ , v. otöaœ (давай, ‚У. dagadt) 

igéböl és zou; (láb) névböl, annyi mint dagadtla'bu. 
1082. S {me ez anyától, — a szerencsétöl. 
1089. Kithäron, a hegy, mellyen nevekedett баз 

pusz; személyítve. 
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1096. lj h e h , ijlre h! örömkiáltás. 
1098. Ödipusz a fiú , kinek születése szövevényes , s 

illyen esetben istenek között keresék a hellenek a nagy 
férfiaknak eredetüket. 

1100. P á n , a nyájas pásztor isten. 
1104. K ül l é n e u r a , Hermesz (Mercurius) az iste 

nek hi'rnöke , ki Мaмин az Arkadi Kůlléne nevi'í hegyen 
’5ziileteth ‘ 

1105. A borkedv ü isten , Bakkhosz. 
1106. Helik oni Пeй nyok, a mйsák. 

 

òTöDxK ваш. 
А nagy förgeteg után, melly bennünk megrázott, ér 

kezik a hírnök s elmondja a karnak, a mik történtek. Ha 
Jokaszte és Ödipusz szemeink elött kegyetlenkedtek vol 
na magokon, miként vagyunk kiemelve hirtelen az i'zlés 
szép világából! miként ragadtatánk eröszakòsan ki szép 
csalódásunk álmából! Jól érzék ezt a finom i'zletü helle 
nek, és soha a szín‘ben nem gyîlkoltattak. — Megjelenik 
végre a magát kidühödt boldogtalan király, 'most már meg 
‘битa sz'eme "мяátы; leesilapodva az indulatok "щ! há 
borgása után, magát a mindent csudálatosan intézö vég 
zetre bi'zván egészen, melly ellen sükeretlen minden em 
beri dacz, ‚és eröködés.’ Csak lágy panaszokban lélegzi 
ki IIYOmOrń állapotán érzett, mély fájdalmát; atyai gyen 
gédséggel keши'31 két ártatlan leánya jövendö sorsát. Её] 
tözni az emberek elöl, telyesi'teni a saját feje ellen ho 
тoп átkot, s nem élni sokáig, egyetlen végohajtása. 

Ez ellen a szi'n ellen azt vélik, s talán nem épe‘n ok 
nélkül, á fönemhtett mi'íbi'rák, .hogy ez egészen elmarad 
hatott volna; miután a IV. szi'nben minden tudtunkra ada 
tон: föl van már födözve Ödipusz eredete, benne ‘látjuk 
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a vétkest, s az általa kimondott itéletet reá szállani vì5и 
sza. Nincs mit egyebet várnunk. Aval; Ödipusznak au. 
eddig nem is említett; itt is csak néma leánykákiiak meg 
jelenésük épen nem vala szükséges. Még a. következew` 
döken is ütköznek ml'ibi'ráink: Ödipusznak Ödipuszhoz il, 

`letlen' panaszáb'an, a kinek különben i maза‘t nem sze 
meitöl, hanem hösileg, életétöl kell vala inegfosztania; 
Kreón durva embertelenségében, ki eröszakkal ragadja ki 
az érzékeny atyának karjaikôzül szeretett gyermekeit. 
Nam `csuda, mondják, ha Szophoklesz maga, ,érezvéu mind 
ennek szükségtelenségét, az elöbbiekben mutatott roppant 
színmüvészi erejét veszti S telyes lankadtságba' di'íl. 

Hogy mind az, mi ez V. szi'nben‚ történik, átaм“ vé 
ve a nézöket vagy olvasókat, bizton` elmaradhatott volna, 
annál inkáb hogy már a hi'rnök elmondta az iszonyú biin 
di'jt:' tökéleltesen‚ egyértelemhen vagyok mübi'i‘áinkkal. De 
ismét Hellászba, jelesen Thébébe .vagypk kénytelen uta 
sítani öket. Thébe mélyen érdekelt ,` fölötte megra'zot.t la 
kosai ne Мне“: volnae még egyszer úgy szeretett, tisztelt, 
most elveszett boldogtalan királyatyjnkat? Azt, ki vala 
mint hajdan saйt hasznával, dicsöitésével menté meg ç 
várost, i'rgy mo5t sачёt romlásával, egész házának veszté 
yel lön megváltója? Aztán‘, a mi mindenkire nagy érdekü, 
ha láиф: elöbb a saját erönyében bi'zott, daczos királyt, 
kire már már hajlandók valánk haragnnkat önteni; ne lás 
suke a 'magá'ba szállt, törödött boldogtalant, a ki nem 
gyáván ugyan, de még is szükséges és illetékeny bánat 
tal, szere’ny önmegadással hódol az örök végzeteknek.l ha 
láttnk a kemény férjet, rokont és barátot; ne lássuke az 
érzékeny atyát, a barátjával kibékelt barátot? Szóval: ha 
шт]; a hatalmas, hatalmában büszke, indulatos királyt, ne 
lássukeagyarlóságáç szerényen megismert, vallott embert, 
A hatalom, a fény, boldogság, maga a fényében elbi'zott 
eröny hiú árnyként tüntenek el; helyükben (Ш elöttünk a 
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levert, homályban tapogó boldogtalan ember, kinek meg 
mentett ‚erönye, minél egyszerübben, annál tisz'tábban 
ismerteti veli'ink maгát. О‹1iрnzna1‹› nem hösileg kelle ki 
mulnia (ezt csak a kétségbeesett gyengéb i'zmú asszony 
teheté), .Ödipusz részéröl ez nem fogna elégtéti'il 3zo15i51 
ni. Вt Odipnsz hc'íssége csak nevetséges fogott lenni. ПФ‘ 
a csalódásából rettenetesen eszmélt, bánatos lélekismeret, 
nem a haragos elszántság munkált. És mellyik öngyilkost 
esudálta valaha a bölcs? A mérséklett panasz, esendesen 
s érzékenyen ömlö könyi'ík nem alacsonyi'tják le az em 
bert; a jó embei szi'vének gyöngyei azok, s Szophoklesz 
Odipusza nem megátalkodott ridcg szikla, de érzékeny em 
ber és atya. Kreón tétében , ki maga vezeté a kinos atyá 
nak ölébe gyermekeit, semmi dnrvaság nincsen. Örökön 
nem tarthata az érzékeny jelenet, s Ödipusz maga is ki 
тnкта visszavonulni. Végre, hami lankadtság van ez 
V. szi'nben, azt nem a mi'ívész erötlenségének,' hanem a 
körülmények váimzásának kell tuiájdonffanunk. Más 64i 
pnsz és más körülményekben áll itt elöttünk. S a bánat 
a szomorú érzékenység csak lankadt lehet. Csudálom el 
lenben a nn'ívésznagyságát, jelesen ezen szi'nben. Illyen 
a magát villámaiban, ropogó mennyköveiben, fôrgetegé 
ben kidühödt, majd csendes esöben enyhitö ég. ь 
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Személyek. 

AGAMÈMNON, argoszi király, most az egész hellen 
had fövezére. 

MENELAOSZ, spartai király, Agamemnon öecse. 
KLÜTAEMNESZTRA, Agamemnon nöje. 
IPHIGENEIA, Agamemnon és Klütämnesztra leánya. 
AKHILEUSZ, a mürmidonok veze're. 
AGGSZOLGA, Agamemnon házában. 
HI'RNÖK. 
KAR, kalkhiszi asszonyokból. 
ORESZTESZ, Agamemnon és Klütämnesztra fija, иб 

talan személy. 

A szi'n: Aulisz Böotiában‘. 



nLsö sziN. 

AGAMEMNON e'. AGGSZOLGÁJA. 

AGAMEMNON. ’ 

Hamar a házból jöszte ki, oh öreg! 

AGGSZOLGA. 

Sietek.  De mi szokatlan ez, oh kiriily' 
Agamemnon ? 

AGA MEMNO N ‚ 

Meghallod. 

AGGSZOLGA. 

Jövök im. 

Úgy is igen álmatlan aggkorom, 
‚ . ш _ r :Ё. 

És elég éles még szemem is. 
’ "' .' .' i 

AGAMEMNON. 

Mondsza, mi csillag ragyog amett alé@ ' 

AGGSZOLGA. 

Sziriosz az, a Pleiadeszekhez 
Közel es sebesen szökdelve lebeg. 
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AGAMEMNON. 

Még sem zeng a' Szárnyas kar, s a tenger 
Sem zajlong, a szelek is mély csendben 
Nyugszanak itt Et'iriposz'partjain. 

AGGSZOLGA. 

De te mért rohanál sátorodból, 

e Agamemnon király? 
Im még csend lebeg Auliszon, 
S még ör sem mozdul a falakon. . 
Menjünk be. 

AGAMEMNON. 

Irigylem sorsodat, oh öreg! 
S azokét is irigylem, kik hír és vész 
Nélkül éldegelnek dicstelenek. 
Azokét nem ugyan, kik dicsben ragyognak. 

AGGSZOLGA. 

Pedig az életnek ez egydisze csak. 

AGAMEMNON. 

De ez a disz oh vajmi sikámló! 
És vágyni utánna ugyan 
Édes , keserű ha jelen maga már. 
Majd isteneink vélt haragjuk 
Dnlja föl életünket ; 
Majd az emberi vélemények 
Szomoritják el a szivet. 

10. 

15. 

2'0. 

25. 
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AGGSZOLGA. 

Fejedelemtöl ezt nem szeretem 
Hallani. Téged nem örömre csupán 
Nemzett, Agamemnon! Atreüsz. 
To is halandó lévén , 
Illik nyögnöd is, ha örülni akarsz. 
EМ: az istenek igy rendelték, 
Mécsed fölgyujtva elötted, 
Irod e levelet, 
Melly most is kezedben van még. 
Törlöd a betüket most, majdan 
Lepecsételed , ismét feloldozod. 
Mécsedet földre veted s könyl’ílc 
Folynak arczadon alá. 
Zavar elméd már közelít teljes 
Tébolyodáshoz.  Mi bajod, mi bajod? 
Mi szokatlan bií gyötör, oh fejedelm’l 
Jer, közöld velem dolgaidat. 
Jó s ln'í emberhez szólandsz bennem, 
Kit nöddel küldött Tündareosz 

Menyajándékul , 
Menykövetül s ügyészül. 

AGAMEMNON. 

Voltak Lédának három szüzlányai: 
Phöbe, Klütämnesztra, az én feleségem, 
S Helene, kiért nagy számmal érkeztek jeles 
Kérök, Hellásznak gazdag fiatalai. 
Boszú, kietlen forra és viszon halál 

30. 

35. 

40. 

45. 

50. ‚ 
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Készült, ha n‘em nyerendhetik meg a szüzet. 
Csüggedt azért kétkedve Tündareosz atya: 
Adjae, ne adjae, s miként ragadja meg 

'A jobb szerencsét. Most eszébe az juta, 
Egymásnak esküt eskjenek, viszont kezet 
Nyujtván a kérök, lángos áldozat körül 
F ogadja föl , megátkozván magát kiki, 
Kinek nóül jutand a tündaris leány, 
Hogy ezt segitendik, s az ellen fegyverük, 
Ki a nöt házából oroтa kapja el. 
ч37ì11on3, s az ágytól elverik földulva , bár 
Hellen legyen, bár idegen az, lakvárosát. 
Az eskü meglön igy, s a vén Tündareosz 
F ortélyos ésszel öket imigy lepte meg. ——‚ 
Választva hogy leánya, most megen‘gedé, 
Akarkihez vonzná Aphrodi'te k'egyheve. 
S választva lön (Мг‚o1i soha ne lett voln1i az!) 
Menelaosz. — Phrügiából azonban ‘el‘iöve 
Az istenasszonyok birája, mint a nép 
Regéje tartja, drága öltözetben, tele 
Arannyal , a vad fényüzet csilámival, 
Helenét, az ¿it szeretö sz’erettét elvivé 
Távol hazájától, Idának nyájihoz. — 
Menelaosz, a magán hagyott , bejárta most 
Dühöngve Hellászt, s emlegetve a letett 
Esküt boszulni ö‘; a rosszcseli'i rablón. 
A hellenek, fegyvert ragadva omlanak _ 
Mindünnen. Aulisz szoros'föl‘déiîe, hogy . 

с‘ ,F \ 

65. 

70. 

75. 
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Beérte'nek számos hajókon, sok .lovas 
Szekerekkel és paìzsokkal, ök engem, ki hogy 
Testvére vol‘nék Menelaosznak, tettenek 
А. had vezérévé (elöttem bár ki más 
Nyerhette volna e föméltóségot el). ‘ ~1 ‘ ‘‚ . 
Az összecsödült és szorult hellen sîereg, 
Нogy nincs hajózni szél, tünödve vesztegel. l 
Most Kalkhasz, a látnok , parancsolá neki 
Iphigeneiát, a lányomat föláldani’ 
E föld parancsnokának, Artemi’sznek, ngy 
Leend lhńvánt hajózásuk s le’dönthe.tik , 

‚Teendve ezt, Tróját; ha nem, fog ál‘lnin az. 
Hallván ezeket én, meghagyám világosan. 
Thaltübiosznak, bocsássa szét hogy a hadat 
Egészen, a leányt megölni nem hagyom. 
Azonban a testvér beszélni rá tuda 

` А szörnyüségre. Nömnek irtam hát leve'let., 
Küldné hogyide шyм, kif Akhil kér „öы. 
S pecsét alatt küldöttem azt tüstënt neki, 
Magasztva a hösnek nagy érdemeit, s hogy ô 
Nem fogna a haddal hajózni tova, ha csa'k 
Tölünk magával nöt Phthiába nem мы. 
EZ örv alatt a nöt idézgetém ide, 
Koholt menyegzövel keritve lányomat. ’ 
Ezt hellenek között csak én tu'dom s velem 

Kalkhasz, Menelaosz és Odi‘isgzeüsz. De mit 
'lìqsszul tevék, нм e levël jóvá teszi, 
Mellyet, mikém laitád öregem, a kedvezö 

90. 

 

100. 

105. 
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Homályban oldozék s megint majd bekötek. 
De raлa menj! vivén magaddal e tanút 
Argoszl‘m. Tartalmát azonban felfödöm 

' Elötted én szóval , mi irva benne van. 
Mert nömhez és egész családomhoz hi'i "agy. 

AGGSZOLGA. 

Szólj és född fel, hogy nyelvem 
Egy hangu legyen irásoddal. 

AGAMEMNON. 

„Azelöbihez neked e levelet , 
Léda gyermeke! küldöm itt: 
Ne bocsásd ide leányodat , 
Eüboia öblös szárnyaira, 
A zajtalan Auliszba. 
Lesz idö, hogy a leánynak 
Készitsünk menyegzöt.“ 

AGGSZOLGA. . 

De miként fog a lányt tévesztett 
Akhileüsz gyúlni haragra 
lâllened‘és nöd ellen? 
Nagy baj ez is. Szólj mit felelendsz? 

AGAMEMNON, 

Nem тet, csak nevet ád Akhileüsz. ‚ 
Ö menyegzöt nem vár ; nem tudja, 
Mit teszek én; nem, hogy a lányt 

110. 

120. 

125. 

130. 
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“eы hivám nöül,‘ 
Kit öleljen majd 

AGGSZOLGA. 

Szörnyet mersz, oh Agamemnon király! 
Mikor a lányt nöül hirdeted a hösfinak, 
S áldozatul hozod a danaoknak. 

AGAMEMNON. 

Зaj énnekem! esztelenül tettem. 
Haj, haj! mi veszélybe esém!  
De te ereszd meg inaidat,‘ a kort 
Semmit nem kimélve. 

AGGSZOLGA. 

Sietek fejedelm! 
AGAMEMNON. 

Sem forrás árnya alatt ne pihenj , 
Sem álomra ne dülj. 

AGGSZOLGA. 

Ki'mélj illyesekkel! 

AGAMEMNON. ' 

Valahol kettös utra találandsz, 
Vigyázz, netalán kikerüld a sebes 
Kerekü szekeret , melly ide a lányt 
Elliozandja, 

135. 

140. 

' A danaok hajóihoz. 

“ELLEN GLASS. i. кöт. 

145. 
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AGGSZOLGA. 

Lesz rá gondom. 
AGAMEMNON. 

` Törd fel a zárt s meиj. 
Ha talán utban leled a szekeret, 
Mlégfordítva rиdát, uti'tsd vissza megint, 
Küklopoknak vára felé. 

AGGSZOLGA. 

De hitelt, mondván ezeket, nyereke 
Feleséged s lányod elött, s hogyan am? 

AGAMEMNON. 

’ Örizd a pecsétet, mellyet viszesz 
А levél hátán. — 
Menj! a fényes hajnalnak 
Lángja pirul már , 
S Eliosznak Щz négyese föìtör. 
Türd velem a bajokat. 
Nincs ki halandó boldog végig, 
Nincs ki szerencsés. 
Нeт született még senki bajtalan. 

KAR. 

lsb sorozat. 

А hullámtalan Aulisznak ide 
Homokos partjára kiszállék, 
Eüriposz hullámain át 
Uszván, так vámsomat 

1 50. 

155. 

160. 

о! 
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Kalkhiszt, mellyet Arethuszához 
Csatlanak a tengermelléki vizek, 
Csak elöbb hagytam oda, 
Meglátni hös.' akhi'vok seregét', 
S akhi'vok hajós lapátait, 
Kik ezerszámu hajókon 
Szállandnak Trója alá. 
'A szöke fürtü hös Menelaoszt, 
Mint nevezék ö1 férjeink, 
És Agamemnont, a boldog honit , 
Készülten Helenáért, kit a 
Buja nádtermö Eürotásznak 
Partjáról elragadott az ökrész 
Рai'isz,’ Aphrodi'ta kegyéböl; 
’Mikoi. a harmatos forrásnál 
Hérával s Pallasszal küszde 

Szépségért kiíszde Ki'iprisz. 

Elsò ellensorozat. 

A bö áldozatú árnyligetén 
Sieték most Artemisznek; 

Arczam. özöng lányszemérem 
Gyengéd lángbiboriban.  
Itt szemlélni a paizs és fegyver 
Tál‘ait és'a danaok hadait, 
S a lovak sokaságát. 
S látám a két Ajaszt ülve együtt;’ 
Öleüsz és Telamon szülötteit, 
Szalamisznak koronáját; 

"11o 

175. 

185. 

., 
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190. 
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zilaoszt , Mellettük Protes lü Кoт'Шин. Mulatva oти sokcse 

És Palaine'deszt, neниe kit 
Gyermeke Yoszeidonnak , 

k mnlat , Nyilforgása tekéne 
Diolnédeszt és Merioneszt , 
Csndás faját a halandók között. 
És a hegyek ищeм: fejedelinét , ét Laertesznek. 

s aйt 

Aresz 

S lábaira szeleket gyözô , 
n szaladó Akhileüszt, 

‘210. S Khiron mi'ivesz n 
Látáin a part ho 
S tömérd homokon 

zve fntalnlani. 

Meggyözni futásban. 
S a pheréti Éümelosz 

va a legszebb 

215. 

220. 
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A befogottaknak. 
De kün a lfínczasok 

Lángpejek valának, 
F élre hajlongva törekvök, 

` Az erös körmüek. Irányban 
Ezekkel szökdelve fçlyvást 
A fegyverzett hös , 
A gyeplüszeg ellenében, 
S a tengelyek körül. 

' Második sorozat. 

Hajókat is láték számfölött. 
Kibeszélhetetlen látvány! ‚ 
Mint tele be itten az asszonyi szemkéj 
Édes gyönyörüséggel! 
És a jobszarvat ugyan 
Képzette phthioti serge 
Mürmidonoknak , 
Ötven sebes hajóval. 

’ Aranyos Ínílvá'nyok állottak 
Fön, az isteni nereiszek, 
Akhil hadának jegyei. 

Másodík ellensorozat. 

Közel valának Argosz sebes 
Evezö haj ói ; nékik 
Volt Kanapeüsz gyermeke, hös Szthenelosz és, 
A kit Talaosz gyámol, 
Mekiszteüsz fija, fö 

‘225. 

230. 

235. 

240.. 
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Vezérük. De Attikának 

Hatvan hajóit 
Tüstént hös Theszeüsz 

Fija. kormányozta. Pallasz 
Vala gyors kerekü szekerén 
Jó'jel hajósoknak a vizen. 

Harmadik sorozat. 

S látám a bojótok táborát, ötven 
Tengeri gályára fölosztva, 
Képekkel ragyogókat. 
Ezek között volt Kadmosz 

Az arany sárkánnyal , 
A hajóknak orrukon. 
S Leitosz , a föld fija 
Vezeté a tengerhadat, 
Kit Phokisz szi'ilt vala. 

Lokriszból pedig ugyan annyit 
Hoza Öleüsz fija, ama hires 
Throneiasz falait hagyván oda. 

Harmadik ellensorozat, 

A küklopoknak városából is 
Küld Atreüsz gyermeke' száz jó 
Hajót gyors evezökkel. 
Közöttük Hellasznak volt 

Maga ö buzdi'tója, 
Öccse kedvéért, kinek 
модe , Parisz miatt 

255. 

260. 

265). 
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Битыá férjét s a hazát. 
Láték Nesztortól is 

Püloszbol evezett hajókat , 
S a hajt'ikra függesztve jelül látám 
Itt lakozó bikalábn Alpheoszt. 

Mâsodik végének. 

Az änianoknak tizenke't osztály 
Hajónk volt: ezeknek Guneüsz király 
Parancsolt. Közel ezekhez 

Elisz fejedelmei  
Epejeknek nevezé a nép  
Éürütosz parancsola nekik. 
A fehér lapátu hadat is , 
Taphiont látám, kiket Megész 
Kormányoza, Phüleüsz szülöttje , 
Az ekhidui szigeteket elhagyván, 
Mellyek hajóknak nem közeli'thetök. 
Ajasz рedig, a szalami'ni nevendék, 
A jobszárnyat ' 
A balhoz vezérlé. 

Közel ezekhez állott a szélsö, 
Mellynek tizenkét gyors hajója 
Lapátokkal szori'tatott össze. 
Igy hallám s látám 
A hajós népet, 
Mellyel haki ütköztet 
idegen hajókat, 

275. 

280. 

285. 

290. 

295. 
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Visszatérést nem nyerend. \ 
Вzt hallám s látám 

A hajók raját. 300` 
S értvén ezeket, honn föntartom ‘ 
Az összgyült tábopnak emlékét. . 

` ' мАзошк sziN. 

MENELAOSLAGGSZOLGA, AGAMEMNQN,' 
HI'RNÖK. 

AGGSZOLGA. 

Menelae! szörnyet mersz; nem illik merned ezt. 

MENELAOSZ. 

Ne szólj! uradhoz vagjr te még fölötte hú’. 

AGGSZOLGA. 

Dicsö gyalázattal gyalázasz engemet. .|305 
MENELAOSZ. 

Majd sirni fogsz, ha azt teszed, mi nem ßzabad. 

AGGSZOLGA. 

Illetlen ám neked föloldnod e levelet. 

MENELAOSZ. 

Hellasznak ártalmat kivinned, éktelén. 
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AGGSZOLGA. 

'l‘usád haszontalan; kivinnem ezt, eressz. 

MENELAOSZ. 

Nem hagyhatom. 

AGGSZOLGA. 

S én hagyni nálad nem fogom. 

MENELAOSZ. ‘ 

Öreg, vigyázz! e pálcza vérzi meg fejed. 
` AGGszoLGA. 

Szolgának uráért meghalni, szép dolog. 
MEMELAONASZ. 

Engedj ki szolga vagy, fülemnek már unott. 

AGGSZOLGA az érkezö Agamemnonhoz. 

Oh Uram! igaztalan, mit ez velünk teszen. 
Im leveled elragadja tölem,h mert erösb , 
Nem nézve Menelaosz, mi nem szabad. 

AGAMEMNON. 

Hej! mi zene ez itt a kapuban s daczos beszéd? 

AGGISZOLGA.‘ 

Nem ezé, de az én szavam itt fontosb nyomatu. 

AGAMEMNON. 

‚ Te pedig o1i Мenelae! ini1 czivódol ezzel itt? 
s 

121 

310. 

315. 
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MENELAOSZ. 

Vesd szemed reám, ha szólni velem bátor vagy. 

AGAMEMNON. 

Atreüsz gyermeke féljen rád szemét vetni@ 

MENELAOSZ. 

Im e levél, jól megnézd, a leggonoszb levél. 

AGAMEMNON. 

. Látom , és kezedböl elöszer is ezt bocsásd. ’\ 

MENELAOSZ.' 

Nem, még minden hellen nem látandjaezt. 

AGAMEMNON. 

Vagy feltörve tudod azt, mit tudnod nem illik? 

MENELAOSZ. 

Hogy gyötrödjél , felfödém gonosz titkaidat. 

AGAMEMNON.. 

S hogy jöttél rá? Istenek! a te szemtelen elméd! 

MENELAOSZ. 
\ 

Lesve, ha lányod Argoszból a hadhoz jöne már. 

AGAMEMNON. 

S mi.gondod az én dolgaimra@ nem szemtelen ez? 

MENELAOSZ. 

. 320. 

325. 

Mert akarva akarám, s neked én szolgád nem’vagyok. 330. 
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AGAMEMNON. 

Nem kietlen ez? és házamban úr nem e'n vagyok? 
MENELAOSZ. 

Nemjársz egyenest? most igy majd ugy, máskép ezelött. 
AGAMEMNON.' 

Éles nyelvü vagy; gyülölt gonosz az éles nyelv. 
MENELAOSZ. 

‚,S a habozó lélek gonosz portéka és ravasz ‘ 
Barátaihoz. Tudd, akarom, s haraggal el ne vesd. 335. 
Az igazat. F ölötte nem dicsérlek téged én. ' 
Mint vágytál kormányra, tudod az Ilion ellen kelt 
Had fölött , nem mutatád ezt, de lelked értte sirt. 
Mint valál alázatos ; kez‘eket mint nyomdozál, 
S kapuid nyitva állának minden hellen elött. 340, 
S szót váltani, bár ne akarjon, szives mindennel, 
‚Erkölcsön keresve'n kormányt venni a néptöl. 
Kormányra jövén , erkölcsidet is változtattad: 
Már a mi valál nem voltál,’ barátidhoz barát. 
Elvonult, bezárkozott; pedig nem illik 345. 
.,Íó férfiuhoz, ki magasra kapott, erkölcseit 
Másolgatni, söt legyen barátihoz hiï; 
Maga boldog levén, boldogítson másokat is. 
Most hallod elöszer te ezt, mert rossznak elöszer 

Most találtalak. Mert hogy utób elérkeztünk 350. 
Ide Auliszba, elhalál az ég csapásán 
пoд nem volna kedvezö szeled. A hellen had 
Meguntan vesztegleni, visszatérni vágyott. 
Milly nyomom lesz neved igy, s milly csúf, ha vezérje továb 
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Nem leszesz ezer hajónak, s el nem önti nagy hadad 355. 
Mezejét Priamosznak! Mit tegyek? igy szólál s útat 
Mint nyissak, hogy rólam le ne huljon a vezéri dics'l 
Mikor aztán Kalkhasz javalá, hogy tengyermekedet ' 
Artemisznek áldoznád, jó evezés végett, ' 
Önként egyezél ‘te az áldozatban meg s önként —' 360. 
Nem eröszakosan (ezt ne mondd)  szólítád/nödet 
Ide elküldeni a lányt, Akhileüsznek jegyesét. 
Ezután elváltozva , más levelet irál titkon , 
Hogy nem fognál semmikép is lenni leányod 
Gyilkosa. Ez a lég ugyan az, melly fölvette beszédedet. 365. 
De ezerekkel történik ez i'gy: hogy fölkapjanak , 
Nincs a mit el ne követnének; de kirugnak majd 
Csufosan; most a bata itéletü népre nézvest, 
Majd, mert ök magok képtelenek kormányozni. 
Leginkáb Hellaszt siratom én, a boldogtalant, 370 
Hogy a sehonni vadak ellen törvén dicstétve , 
Fölhágy a gunykaczajgókkal miattad s 16nyodér1. 
Kincsért én ugyan kormányra nem emelnék soha 
Senkit; esze legyen, ki vezetni népet akar s hada1, 
Mert minden fériiu vezér, kit ész 6icsô11. 375. 

KAR. 

Keseri'í a testvérek közötti szóvita 
lls háború , mikor czivódva perlenek. 

AGAMEMNON. 

Böviden akarom a rosszat, s `)‘ól visszamondani. 
Szememet én, szerényebb, rád csufosan nem tüzgetem , 
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Testvérem ki vagy; gonosz nem tn'd pirulni csak. 380. 
Monddsza, hát mi keseri't, s vért szikráznak szemeid? 
Ki bántott meg? mit akarsz? legszebb teremért lángolsz? 
Nem tehetem ezt; ám sajátodat sem tndtad 
Megörzeni te. Én lakoljake a te vétkeidért, 
Ki nem vétettem? Dicsvágyam bánt? vagy ölelni мéр 385. 
Nöt ohajtasz, illemet tiporva és észt? 
A rossz embernek rosszak gyönyörei isr 
S hahogy én elejént nem jól tévén megváltoztam, 
Eszelösködöme? Te, inkáb, visszohajtva veszett ’ 
Nödet, ki helyett jó isten jobbal áldana meg. 390. 
Esket eskvének Tiindareosznak a vak szeretök, 
De a reményisten tevé ezt, иgy hiszem, inkáb 
Mint akár te, 'mint akár a te erönyöd. 
Ezeket vidd most táborba te, elveszed, hiszem diját 
Illy bohóskodásodnak. Ébren az isten; a nem 395 
Jól adott s kicsikart esket ö megitélendi. 
Gyermekeimet én, tudd, meg nem ölendem; rosz „даéм 
Boszut állani, a te kényed, igaztalan egy válalat. 
Engemet pedig megemészt könnyükkel nap s é}, 
Нa gyermekeimen, kiket nemzék, gonoszkodom. 400. 
E kevés hozzád {öыт ‚ de világos és igaz. 
Ne ‘феи5 bár eszmélni te, én esak a_zt teszem, a mi jó. 

KAR. 

Mi egészen más szinii beszéd ez amazénál! 
Mi helyesen int, ki'mélnia szülötteket! ` 

MENELAOSZ. 

Oh én szegény! hát már barátim nincsenek? 405. 
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AGAMEMNON. 

Megmntni csak te ne kivánd barátidat. 

MENELAOSZ. 

Miböl mutathatod, hogy egy atyánk vala! 

AGAMEMNON. 

Okos leendek én veled , de nem dühös. 

MENELAOSZ, 

De lám gyötrelmük is `barátoknak közös. 

AGAMEMNON. 

Jót téve hivj , gyötörve de ne engemet. 

MENELAOSZ. 

F áradni Hellasszal neked nincs kedved igy? 

AGAMEMNON. 

Hellasz egy isten ált együtt veled nyavalg. 

MENELAOSZ. 

Kevély hatalmadban veted meg véredet. 
Igy hát egyéb szerekhez illik nyulnom és 
Más más harátokhozs 

HIRNÖK. 

Hellasz parancsnoka‘. 
Agamemnon! im leányodat hozom, te kit 
Iphigeneiának neveztél egykor el. 
Kiséri öt az anya, te nöd, Klütämnesztra, 

410. 

H5. 
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S a kis fiú, Oresztesz; öket lásd s örülj , 
Ki nélkülök már régen idegenben mulatsz; 420. 
De mert nagy útat tettenek, most Eürütosz W 
vizében enyhítik kicsinke lábaikat. 
Ott a csikókat is a rét füvére mi 

Kifogva, hogy legyen mit enniük, vivénk. 
És én elöfutó jelentni itt vagyok , 425. 
Te hogy fogadni tudd. A had hírét vevé 
És tudja már, hogy lányod ide megérkezett. 
Sietve tódul a sereg, meglátni öt, . ‘. 
Mint egy jeles látványt. Azért hál boldogo 
A főhatalmasok , kiket becsül a nép. 430. 

Mi ez? kérdezgetik, menyegzö készül’e? 
Vagy , annyira ohajtván öt Agamemnon király, 
Kívánta ide magához’Z Ezt is hallhatni még: 
Beavatandják Artemisznek a sайцы, 
Aulisz királynéjának. És ki vezeti öt?  ‚ 435. 
De hagyjuk ezt. Föl! kosarat áldozatra hozz , 
Oh fejedelem! tégy födre koszorút. Te pedig hös 
Menelaosz! adj házadba fényes ünnepet. 
Sipok riadjanak s a lábak lejtsenek, 
Mert felderült a lány szerencsés napja ma. 440, 

AGAMEMNON. 

Mind jól van ez; de most te a sátorodba menj. 
A többi ugy hiszem, szerencsés véget ér.  
Hah! mit tegyek, szegény! hol kezdjem és miként? 
Az égi végzetnek sulyos bilincse nyom. 
Egy isten áll ellent, kinek mélyen szövött 445. 
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Fortélya semmivé dulá fortélyomat. 
Milly boldog az , ki nemtelennek szi'iletett! 
Szabad, gyötrelmének könyi'íket nyujtani, 
Szabad , panaszra kelni. A nagyoknak ez 
Mind vétek. A‚ nép kéje hajtja éltüket 450. 
Folyvást. S e néр kéjének {m mi hódolunk. 
Köny'liket én azért hulatni átalok, 
Kit illy kegyetlenül roliantak meg bajok. 
És most mikép Szóiitsam a шт és mikép 
F agadjam ör? Reti szemem mikép vetem 455. 
Ö foшa még gyötrelmimet tetézni, ö! 
Ki nem hivatva jött, igazsággal tevén 
Leányomért utat, diszi'tni ünnepét, 
Sokban sziveskedvén , s gonoszt bennem talál. . 460. 
És e szerencsétlen szüzet!  mit? ah! szüzet? 

Nem szüz hiszem , kit majd nöül Hádesz veлeц? 
Mint Миiat ez nekem , ha majd illy szókra kel: 
„Atyáml megölsz? — illyen menyegzöt tarts magad 
Magadnak és azoknak , a kiket szeretsz.“ 465. 
És még Oresztesz is közelben fölriad, 
Nem értve a kisded, de e'rtöleg nekem. 
Haj! haj! Priamosz fija, Parisz, Helenát 
Orozva ölt meg engemet. Ez az ö mive. 

KAR. 

Panaszlom én is, oh Нинy! gyötrelmidet, ‚ 470. 
Miként idegen asszonyt busi'thatnak bajid. 

\ MENELAOSZ. 
Bátyám! szori'tnom jobbodat most nékem'add! 
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AGAMEMNON. 

Lègyen, нoты“ gyöztes ki vagy, de nyomoru én! 

MENELAOSZ. 

Pelopszra , a mi közös atyánk atyjára és 
A hi'res Atreüszre, im itt esküszöm: "" ' 
Elmondom igazán, а mit érzek , én neked, 
Minden tekervén)r nélkül és világosan. 
Könyeid midön áradni láttam arczodon , _ 
Sajnáltalak, s éretted áztanak szemeim. ’ 
Elállok önként véleményemtöl, nehogy 
Keménynek érezz, és megegyezem veled. 
Azért javallom most, ne öld meg lányodat, 
Ne tedd szerencsémet tiéd elébe, mert 
Nem illik örvendnem nekem, mikor te nyögysz‘, 
S élniük enyéimnek tiéid vesztivel. 
S mit is akarok? ha házasodni kedvem 1Ш, 

Fényesb menyegzöt nem szerezhetek „мы 
Vesztével én hátyámnak, a mi nem szabad , 
Helenát cseréljem? e gonoszt a jó helyett? 
Esztelen ifjú valék elöbh , ki most közelb 
Visgálva értem, mit tesz ölni magzatot. 
Kezdém továbbá a szerencsétlen leányt 
Sajnálni szi'vemböl, tekintvegmint rokontL . 
Ki áldozat másnak szerelméért legyen. 
Vagy hát Helenának a te lányoddal mi köze? — 
ГordиЬщ Auliszból oszoljék a sereg, 
S könyi'íkkel, oh bátyám! szemedet áztatni szünj, 
S magaddal engem is könyl'íkre készteni. ‚ 

maьu:N сын. i. кöт. ‘ 9 

475. 

480. 

490. 

495. 
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S ha van jövendöd à leány iránt, te lásd. 
Engem nem illet az, s veled nem osztozOJn. 
Vad tervemet most már változva elhagyom. 
l'gy так ez hozzánk, kik egytöl Származánk, 
Szeretni egymást. Hisz derék embernek’ az 
Törvénye, hogy mindig, mi jobb, kövesse azt. 

ш. 

Most jól beszélél mint Zeüsz gyermeke, Tantalosz. 
Igy nem gyalázod meg te öseidet soha. 

AGAMEMNON. 

Dicsérlek, oh Menelae, hogy hitem fölött 
Magadhoz illöleg tevéd beszédedet. 

MENELAOSZ. 

Az atyafiak megoszlanak, majd szerelemért , 
Majd rút irigységböl. De én utálom az 
Illy keserü és kesergetö rokon vitát. 

AGAMEMNON. 

De már elért bennünk' a nem tágítható 
Baja lányomat véres halállal vesztenem. 

MENELAOSZ. 

Hogyan? ki készt téged, megölnöd a mi‘ tiéd? 
' AGAMEMÑON. 

Hellasznak ш egész töméraek щ)r hada 
. 9 MENELAOSZ. 

Ne hidd te ezt , Argoszba kt'ild csak vissza ö1. 

500. 

505. 

` 510. 

515. 
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AGAMÉMNON. 

Ez meglehetne titkon, ám egy más n‘ni иgy. 

MENELAOSZ. 

S mi voli'ia ez? fölötte a néptöl ne tarts. 

AGAMEMNON. 
1 

Kalkhasz a jóslatot tudatja mindkivel. 

MENELAOSZ. 

Nem, haljon ö meg csak; s nehéz ez neni leszen. 520. 

AGAMEMNON. 

A jósok eggyig dicsre vágyók és gonoszok. 

MENELAOSZ. 

Ök nem segi'tnek, sem nem ártanak nekünk. 
AGAMEMNON. 

Van inég de más ìsдa kitöl tarthatsz te is. 
MENELAOSZ. ’ 

Miként gyani'tsam én, ha nyilván nem beszélsz? 

AGAMEMNON. 
\ 

Odüsszeüszt értem, tud ö mindent , hiszem. 525. 

MENELAOSZ. 

Ötöle nincsen mit neked tartnod s nekem. 

AGAMEMNON. 

камин ö mindig s szereti öt a sereg.‘ 
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MENELAOSZ. 

Igaz, kevélység báitja öt, s ez benne rossz. 
AGAMEMNON. 

Gondola „Зaк вt «мы hellenek között 
S szavalni , mit jósolva Kalkhasz elbeszélt , 
S mikép igértem Artemisznek én s mikép ’ 
Nem nyujtok áldozatot. Ingerlve a hadat , 
Engem megôlni s швedы, föláldani 
A szüzet. Én Argoszba visszafuthatok, 
Utánam esnek, ott a küklopszi falakat 
Lerontva, puszti'tják egész országomat. 
Illyenek az’én bajim! Mi elhagyott nagyok 
Az istenektöl én , szerencsétlen király! 
Csak egyre kérlek Menelaosz: sereghez el 
Menvén, ne szólj , netán Klütämnesztra vegyen 
Észre valamit, mi'g Hadesz el nem nyeli a lányt , 
Ritkább könyükkel hogy sirassam lányomat, _ 

‘ 

És ti jövények, addig is hallgassatok.. 
` KAR. 

Soroz'at. 

Boldog, kinek mérsékletes 
Szerelmek és örömek köztt 

Észt nyujt Aphrodíta. 
Élete annak csendes'en lebeg. 
Az esztelen dühöng. ’ 
Az arany fürtü Erosz 
Kettös nyilat feнzй: egyik 

530. 

535. 

540. 

550. 
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Khariszeké boldog élefre, 
Amazon az élet hervad.‘ 

Teremünktöl messze vidd el ezt, 

Kegyes szépségü Küprisz! 
Szeli'd mosolygásu Kegyek 
S józan szerelmek gyujtsanak. 
Aphrodi'tától részem legyen 
Nekem i‘s, de képesént. 

Ellensorozat. 

Sokféle embernek szive 

S erönye is; de ki jó s nyilt, 
Mondd azt te deréknek. 

A nevelés s bölcs vezérkezek 

Erönyre vonzanak; 
De szeméremben diszleng 
A bölcs, s jutalma nem csekély. 
Azt, a mi illik, követni 
Nem hiu dics életünkben , 
Ez idövel sem örègszik el. 
Erönyhez törni híven 
Dicsö , s az asszony teszi ezt 

555. 

560. 

565. 

Titkon szerelmében, de a 
F érñ több bensö ékben r'agyog 
S kiderl'ti nemzetét. 

Végének. 

Maradtál volna o1i Parisz! 

Hol felnöttél, Idának hó 
Szi'nü boŕjaival, vad éneket ' 

570. 

575. 
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’Zengvén oli'impi nádadon , 
Phrügiának rossz gunyhói köztt, 
Bolyongván csak magad 
Tejes tögyü csordád után. 580.’ 
Mikor reád az' istennök 

ваш várt, hogy eljönnél 
Keblébe Hellasznak, 
A csarnokhoz, mellyei 
Elefántcsont ékesi't , 585. 
Hol Helenének szemébe 

Lövéd a szerelmet , 

S téged is szerelem büvöle meg. 
És most háboru, háboru ragad helleneket, 
Hajókon Trója ala'. 590. 

HARMADIK SZÍN. 

KLÜTAEMNESZTRA, IPHIGENEIA, AGAMEMNON, 
ORESZTESZ és KAR. 

KAR. 

Hujah, hujahl a nagyok nagyoii is boldogok‘. 
A királyi leányt, "" ` " ' 
Iphigeneiát s mi királynénknt 
Klütämnesztrát, nézzétek itt! ` ' '‚ ' 
Mi nagyoktól származtanak ezek is', ‘ 595. 
S mi magasin kapá öket a sors fel! 
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Kegyesek de az istenek, a szükség 
Nyomta halandókat is áldani. ~ 
Itt Khalkisz lányai , itt „мы; be 
A királynét s lágyan emeljük le 
Szekeréröl a földre. Emeljük 
Gyenge kezekkel , nyäjasan a leányt, 
Agamemnon fejedelmi leányát. 
Nehogy elrezzenjen az иj jövevény. 
Semmi zavarodást vagy rémületet 
Ne okozzunk mi, 

Vendégek az argoszi vendégeknek. 

xLÜ'rÄMNEszTRA. 

J'ó végü jóslatul fogadjuk töled e 
Nyájas sziveskedést s szavadnak ékeit. 

Lehet reményem hát, hogy a hoztam jegyes 
Boldog menyegzöt fog találni. а Jöjjetek 
Emelni szekereimröl a menyegzei 
Ajándokokat, a házba hogy vigyétek el. 
S te oh leányom, hagyd el a szekeret, s hocs'ásd 
A földre gyengéd lábadat; meglankadál.` 
Azért ti oh lányok, vegyétek ölbe öt, 
És a szekérböl igy emeljétek. — Most 
Segédül egyki nékem is nyujtson kezet,‘ 
Szekérülésemböl lelépnem könnyüden. 
Ti a lovakhoz álljatok közel ; dühös 
Mert és ijesztö a lovak tekintete. 
E gyermeket vegyétek ölbe, csak kicsi 

600. 

605. 
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620. 
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Ö még, a szép Oresztesz , Agamemnon fija. 
Alszol, fiam? megráza a lovas szekér. 
Serkenj vigan nénédnek ünnepére föl. 725, 
Isteni dicsö férfiu, Nereiszszülött, Akhíl 
Lesz rokonod; ám neked is nemes véred s dicsö. 
Te is leányom! itt anyád mellé simulj, 
Oh Iphigeneia! hadd lássa boldogságomat 
Ez az idegen nép, benned édes gyermekem! 630. 
Hozzám közel szóli'tsd atyádat, a kegyest. 

IPHIGENEIA. 

Anyám! ha nem haragszol, én hozzá futok, 
S atyai keblére felnyomom szüz keblemet. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Idvezlégy, Agamemnon, dicsö király! nekem. 
Jövénk pnrancsodnak nem engedetlenek. 635. 

IPHIGENEIA. 

Engedd, nyughassék, oh atyám! keblem kebleden. 
Hosszú idö választa' bennünk' töled‘el. 
Рedig te látásod nekem egyetlen gyönyör. 

AGAMEMNON. 

Kedv'es leány! testvéi‘eid között, kiket 
Nemzék , irántam legszerelmetesb te ‘agy. 640. 

‘ IPHIGENEIÀ. 
Atyám! gyönyörrel nézlek, annyi napok ntán. 

AGAMEMNON. 

Es téged én. Ez a gyönyör közös nekíìnk. 
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ÍPHIGENEIA. 

Aiyám! oll idvezlégy! mi jó, hogy elhivál! 
\ 

AGAMEMNON félre. 

Valóban én itt nem tudom,_mi jó ini nem. 
P 

IPHIGENEIA. 

Mi nyugtalan nézsz rám! hisz én nyugodt vagyok.` 
AGAMEMNON . 

Királyt s vezért sokféle gond veszen körül. 

IPHIGENEIA. 

Légy most enyém, s üzd el ama rosz gondokat. 

AGAMEMNON. ‘ 

Egészen im veled vagyok s‘másutt sehol. 

IPHIGENEIA. 

Csak homlokod ránczit s szemed Геnyét deri'tsd. 

AGAMEMNON. 

Derült vagyok, kedves! de csak mi'g láthatlak. 
IPHIGENEIA. 

Arczodról a könylik potyognak még is im. 

,_ AGAMEMNON. 

Mert a jövendö távolat tartós1) lehet. 

IPHIGENEIA. 

Atyám, szerelmetes atya'm! nem értelek. 

645. 

650. 
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AGAMEMNON. 

Lelkes beszéded , oh leány , érzékenít. 

IPHIGENEIA. ‘ 

Tehát bohóskodom , ha ugy vigabb leendsz. 655. 

AGAMEMNON. 

Csudállak, oh le:íny! гена Mi ki'n hallgatniitt! 

IPHIGENEIA. 

h Maradj , Atyám! honn,`hü szülötteid közтt. 

AGAMEMNON. 

Lehetne bár! s mert nem lehet, bús gond emészt. 

IPHIGENEIA, 

Vesszenek a dárdák s Menelaosz veszett ügy e. 

AGAMEMNON. 

Többet fog elveszteni, mi engem veszte el. '660 
IPHIGENEIA. 

Meddig vagy itt Aulisz szorult öblébe' már? 

AGAMEMNON.' 

Мёg valami most is tilt továh vinncm a' hadat. 

IPHIGENEIA. 

11ol laknak a phrügek , taníts meg, atyám! 
AGAMEMNON. 

Hol soha Parisznak lakni‘nem kellett vala. 
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IPHIGENEIA‘. 

Messzire hajózsz, elhagyva engem, oh atyám'ê’ 66h5.' 
AGAMEMNON. 

Egy helyre fogszY eljönni majd .velem te. iS 

ц’нювршщ 

Oh , vajha illö volna társul menn'emfoda! ' x 

' fAGA‘MEMÑoÑ.' " " 
Akarsz te'? — Elmégy, ‚és velecÍ :haz’_én emlek'e‘m. i 

.' ‚‚ ‚ IPHIGENEI'A, 

Anyámmale atyám, vagy én magam megyek? 

AGAMEMNON. 

Atyád s ̀ anyádtól messze váltan csak‘magad. ’ ‘ IPHIGENEIA', 
Hát másnak adsz .házába engem , o11 atyám 'Ã 

AGAMEMNON. 

Hagyd el; nem illik lánynak ezt minderteni. ‘ 

IPHÍGENEIA. ' “ 

Siess, atyám! a phrügiektöl haza korán. " _ = ' 
` Ao'Al’/iENIN0N.' 

' ‘ ‚ f f А 

Egy áldozat kivántatik, míg itt lesz'ek. ` ,. _ ': 

IPHIGENEIA. ` _ ‚ 
Papokkal так; аoщrы vég/.mm ‘ f ' ‘ m5, 

l a 
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AGAMEMNON. 

Ott lész рeйg te is medenczéhez közel. 

IPHIGENEIA, 

Ollár körül hát kart nyitunke, oh шyáы? 

AGAMEMNON. 

Oh boldogabb mint én, ki még nem érted ezt!  
Menj lányom a terembe lánytársid közé. 
Keserü a csók töled, nehéz a kéznyomás, 680. 
Ki tölem olly hosszú idöre távozol, 
Oh kebel! oh gyenge arczok! oh aranyhajak! 
Hah mennyi gyötrelmet hozott nekünk Parisz 
S Helene! De hallgatok. Sebes könyhullatok 
Gyülnek szemembe, itt ha tartlak még továb. 685. 
Menj oh be, menj lányom! s te Léda gyermeke! 
Töled legyen nekem bocsánnt , hogy nagyon is 
Lágynlva látsz, Akhilnek adván magzatomat. 
Mert bár mi boldog a kötés, mé; is nehéz 
Szülöknek a gonddal nevelt jó gyermeket ‘690_ 
Távoi lakónak mini hajlékába át. 

KLÜTAMNESZTRA. 

Gondolod, hogy én érzéketlen vagyok’.' Nehéz, 
Hidd el, nekem is; azért nem is vádollak én, 
Midön Hi'imenhez hoztam el leányomat. 
ldö azonban és szokás enyhi'ti ezt.  695 
Nevét tndom hát már, kinek jegyezve van , 
De honnan és kitöl ered‘, tudnom te hagîyd. 
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AGAMEMNON. 

Aegi'na volt leánya Aszóposznak. Ezt  

KLÜTÃMNESZTRA. 

S ezt nöül isten ‘гaзy halandó vette el? 

AGAMEMNON. 

Zeüsz. 'Szülé рedig Äakosz királyt neki 

KLÜTÄMNESZTRA. 

És Äakosz gyermeki közül ki lett király? 
AGAMEMNON. 

Peleüsz. Leányát ez Nereüsznek vette el. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Isten szerint, vagy isten ellen vette el’.l 

AGAMEMNON. 

Zeüsz volt az eljegyzö, s önatyja'a kiadó. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

ris hol mé at el@ мы" habok könstt? 

AGAMEMNON. 

Péléüsz nemes házában‘, hol Khi'ron lakik. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Hol, mint beszélik, laknak a Kentaurok! 

AGAMEMNO N. 

Hòl istenek Péléüsz menyegzejét ülék. 
\ 

700. 

‚ 105. 
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KLÜTÃMNESZTRA. 

Ki volt Akhil nevelöje? atyja, vagy Theti5z? 

AGAMEMNON, 

Kbíron, ki öt rosz emberektó‘l elvoná. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Bölcs az ki igy nevel, s ki igy neveltet, az 15. 
AGAMEMNON. 

lllyen leányodnak jövendö férje, im. 

‘ KLÜTEMNESZTRA. ' 
Nem megvetendö. Mondsza, 6 most hol lakik! 

AGAMEMNON. 

Phthiában , a bö Apidanosz folyam körü'l. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Oda viszi hát lányunkat el a hös jegyes 'l 

AGAMEMNON. 

Ezt lássa majd az, a ki birni foшa öt. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Szerencse övelük. 'De mell)r napon viszi el? 

AGAMEMNON. 

Midön a boldogabb Szeléne telve jön. 

KLüTÄMNEszTRA. 

Az istenasszonynak van adva áldozat? 

710. 

715. 
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AGAMEMNON. 

Lesz, s épen ez foglalja most el gondomat. 720. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

És fogsze adni majd menyegzei Шкoлы“? j _ _ 
AGAMEMNON. 

Ha, mint fogadtam, isteneknek áldozom. _ . 

KLÜTÄMNESZTRA. 

S az asszonyoknak én hasonlót hol teнek? 

AGAMEMNON. 

A hellenek kemény farú hajóikon. ' ‘ 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Legyen, ha máskép nem lehet. De szólj , miként? 725. 

AGAMEMNON. 

Tudod, mit oh asszony? tanácsomat kövesd. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Mi _az? mikor nein voltam engedékeny én? 
AGAMEMNON. 

Csak én s a völegény leszünk az üniiepen. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Н1“ ti' teenditek , mi csak anyát Шeйie” 
'AGiAMEMNON. . 

Kiházasi'ijuk lányod hellenek között. ’ ' ’ 730. 
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KLÜTÃMNEszTRA. 

Úgy, s én azonban hol találandok helyet? 
l 

AGAMEMNON. 

Te térj Argoszba vissza, szi`ízeid közé. 
KLÜTÄMNESZTRA, 

Itt hagyva lányomat? s ki visz szövetneket? 

‚AGAMEMNON. 

Аж én viszek, mint illik, a jegyesek körül. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Nem igy van a szokás, s te nem javalhatod. 

AGAMEMNON. 

Hozzád nem illik itt a hadban irgened. 

‘KLI'JTÄMNESZTRA. 
Anyához illik férjhez adni lányait. 

AGAMEMNON. 

Illik, magokra honn nem hagynod lányidat. 

KLÜTÄMNESZTRÁ. 

Elég erös öket megóvni a terem. 
AGAMEMNON. 

Engedj! 

KLÜTÄMNESZTRA, 

Nem , Argosz istenasszonyárn , nem. 

740. 
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Te menj , s a külsö dolgokat végezd, rea'm 
Hagyván a háziakat, a lány menyegzejét. ’ 

AGAMEMNON. 

Jaj. énnekem! hijába jöttem, s a remény 
Megcsalt. Akarván nömet innen küldeni, 
Csalfán okoskodom, s szeretteim fölött 
F ortélyokat gyüjtök, de vesztek mindenü'tt. 
Мég egyтagyon: Kalkhaszt, a jósolót veszem 
Kérdöre, tán mit Artemisz káromra most 
Kiván, s baját Hellasznak elfordi'thatom. — 
Jó s engedékeny asszony illendö csak 
Bölcs férfi házában , vagy inkáb ne legyen egy is. 

KAR. 

Soroza't. 

Hát meglátja Szimoisz folyamot 
S az ezüst habn örvényt 
Hellasz összehuzott hada majd, 
Gályahajóin s fegyverekkel, 
És I1iom,~'rrójának 
Phöbosz kedvelte helyét! 
Hol Kasszandra, úgy értém , 
Elszórtan sárga haját, 
F elkoszorúzva borostyánnal 
A jószelleml'í istent 
Sejtve, illetés‘re hevül. 

Elleusorozat. 

Trójánák рedig vára fölött 
HELLEN CLA/ss. i. кöт. 

' 

10 
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A falak kò‘rül állnak 

Trója népei, hol vizeken, 
Majd ha feléjük tart szilárdnl 
Erczpaizsu hadisten , 
Szimoisz partjára hajón , 
Ot a fönragyogóknak 
Hngát, a szép Helenét 
Visszaragadni reményébcn 
'Hellasz földire, hellen _ 
Nagyhatalmn därda hegyén. 

‘идем. 

Peigamont pedig, a plm'igek ’ 
Várát bekeri'tve , 

S kötornyait, vérzö Aresz , 
Szelvén bajnok fejeket 
Nyakakról, s Trója várát 
F öldig lerontatva, majd 
Sok kаnyre készti lányait, 
S Priaiiiosz feleségét. 

S Zeüsz leánya, Helene 
Igen sokat fog sirni, fe'rje 
Öléböl kiszakasztatva. — Ne, 
Sem nekem sem gyermekimnek 
Olly sejtés ne adassék, 
Millyen a dús Lüda lányait 
S Phrügia hölgyeit 
Rezzenti , mikor rokka mellett 
Igy beszélgetnek: 

765. 

770. 

775. 

780 

785. 

79o. ` 
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„Ki foша majd a csinos fíirtöket , 
Lángba borult falait szernlélvén 

А veszni dült hazának, szétbontogatni? 
Miattad, lánya a kevély nyaku hattyunak! 
Ha nem csal a hír, hogy magadut, 
Léda! röpülö Zevsszel közöléd. 
Mikor Zeüsz átváltozott; 
‘Иgy, mint a költö pieriek 
Regében adák ezt át 
Hajdan korban az embereknek. ‘ 

NEGYEDIK ваш. 

AKHILEÜSZ, KLÜTAEMNESZTRA, AGGSZOLGA. 
AKHlLEÜsz. 

Hol itt a nagy hellen`seiieg parancsnoka? 
Mellyik cseléd jelenti meg, hogy Péléüsz 
Gyermeke Akhil, ajtaja elött, keresve öt? _h 
Nem mind azon lélekkel üljük Eííriposzt: 
N ötelenek ám a kik vagyunk, itt csendesen 
Ülünk a parton , puszta házainkat hamar 
F eledve; mások рedig elhagyták nöjeiket 
S gyermekeiket, követve a hadat, mire 
Lángot csak isten gy'ujthatott szivünkbe föl. 
Én dolgomat végzem шaгaм, mint illik ez; 
Más szóljon a mint tud, magáért ö maga. 

795. 

' son. 

805. 

810. 

10‚k 
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‚ Е11i113’у1‘a Péléüszt s Phars'zalosz vidékeit, 
Itt Eüriposz vékony egét szivogatom én, 
Mürmidonokat fenyi'tve, kik szüntelen imigy 
Sürgetnek: oh Akhil! de mit késü’nkf‘.l mi nagy 815. 
Idö kivá'ntatik, hogy I1ion alá 
Jussunk? te tedd aumit teendsz„ vagy haza vezesd 
'Tábo'rodag Atri'dák halasztását ne türd. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Nereisz dicsö gyermeke! beszédedet vevén 
Termemben, én téged köszöntni itt vagyok. 820. 

.AKHILEÜSL 

Áldott szemérem! és mi illem arczodon! 

’Kit látok én benned? dicsö ass'zony! ki vagy? 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Nem csuda, hogy ezt kérdezed, elöszex látva most? 
Engem. De szép, hogy tiszteled szemérmemet. 

AKH‘ILEÜSZ. 

Ki ‘гagy? mieTrt jövél a danaok közé? 
Mi'dòlgod itt ‘1 аsн0ny рa1zsos hösök között! 825. 

RLÜTÃMNESZTRA. 

Szült Léda engemet, Klütämnesztra nevem; 
Férjem pedig nekem ö, Agamemnon király. 

AKHILEÜSZ.' 

Helyes beszéded; ennyit illy kevés szóval! 
De `nékem asszonnyal beszélnem illetlen. 830. 
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KLÜTÃMNESZTRA.' 

Maradj , miért futsz? jobbodat kezembe add 
Inkáb; az eljegyzésr'e _]"ó' elöjel ez. 

AKHiLEÜsz. 

Mit mondasz? éne jobbomat neked? _ Mire 
Kelne Agamemnon , ezt ha tenném én veled! 

KnÜTÄMNFszTRA. 

Helyesnek álli'tandja ezt , ki fe'rje lész 
Lányomnak, oh Thetisz dicsö gyermeke, Akhil! 

AKHiLEÜsz. 
. ¢ › 

Mi férjet emlegetsz? egész zavarba hozsz, 
Hanemha tévedten beszélsz nj d'olgokat‘. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Természetes dolog, hogy ebben ütközöl, 
Midön az иj rokon menyegzöröl beszél. 

` AKHILEÜsz. 

Soha nem ohajtám én, oh asszony! lányoda't,’ 
De még Atrida'któl sem érkezett követ. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Mi volna ez? ha szóm neked csudálatos , 
Ez a tiéd , hidd el, nekem csudálatosb. 

AKiiiLEÜsz, 

Tnl1ild ki, úgy látszik, kutatnunk ezt nekünk 
Köz érdek, és lehet хzт/nик együtt igaz. 

840. 

845. 
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KLÜTÄMNESZTRA. 

Valóban ez n'em jól esett s engem pirít , 
Нogy ott menyegzöt hirdetek, ho1 semmi sincs. 

AKHILEÜSZ. 

Játszik talán egyki velem és veled. De vesd 
Tc ezt ki elmédböl s viseld el könnyüleg. 

KLÜTÄMNEszTRA. 

Élj boldog, oh vezér! egyenesen én reád 
Нem nézhetek, ki hazug ílletlem'il levék. 

AKHILEÜsz. 

Élj boldog, oh asszony te is! most féijedet 
Keresni e házban továbbad indulok. 

\ AGGSZOLGA. 

Oh vendég! maradj ! téged szóli'tlak Äakosz 
Unokája , istennö ñja, és téged Atrid' neje. 

AKHILEÜSZ. 

És ki hív nyilt ajtón át s remegö hangonê 
AGGSZOLGA. 

Szolga, kit mérésznek lenni , szerencséje tilal. 

AKHILEÜSZ. 

850. 

855. 

N em enyém, mert én és Agamemnon, mi nem osztozkodunk. 

AGGSZOLGA. 

Szolgálom e házat, mióta Tündár fölvett. 860. 
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\ AKHILEÜSZ. 

Ш állunk mondd mit akarsz, meg miért álli'tál@ 

AGGszoLGA. 

Csak ketten vagytoke itt a kapu elött? 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Csak magunknak szólasz, jersze ki bátran. 
AGGSZOLGA. 

Oh szerencse, tartsd meg., а kikért én szorgok! 
AKHILEÜSZ. 

A beszéd tartós leend, mert kezdete foтos. h 865. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

E jobodra itt, kérlek szólj rögtön , mit 1Шаrи! 

AGGszoLGA. 

Ismersz, ki vagyok, s milly hi'i hozzád s a tieidhez. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Ismerlek mint házam rég’i hl'í szolgáját 
AGGSZOLGA. 

S hogy jegyajándékul vön veled engem Agamemnon. 

KLÜTÄMNESZ‘TRA. 
Eljövél Argoszba velünk és‘mindig enyém valál. '870. 

AGGSZOLGA. 

Ugy van ,` a tiéd most is, de kevesbet Agamemnoné. 
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KLÜTÄMNESZTRA. 

Végre nyilatkozzál , mit akarsz nekünk mondani? 

AGGSZOLGA. 

Lányodat az atya, kit nemze, megölni szorongattatik. 
xLÜrÃMNEszrRA, 

штaт , a mit mondasz ,ôreg, s nem vagy eszeden. 
AGGSZOLGA. 

Elvágjal fehér szép nyakát a nyomorú ' lánynak! 875. 
_ KLÜTÃMNESZTRA. 

Oh boldogtalan én! féijem eszelösködike hát? 

AGGSZOLGA. 

Söt ezén van ö, de nem neked s lányodnak. 
‚ xLü'rÃMNEszrRA. 

És mi okból? melly gonosz'lélek zaklatja Í'. 
AGGSZOLGA~ 

A jóslat, mond Kalkhasz, hogy mehessen a had. 

KLÜTÄMNBSZTRA. 

‘ hová9'Én nyolno’rú, s az, kit megölend az atya ’Q_ 880. 
AGGSZOLGA. 

_Trója aй , ‘hogy Menelaosz nc'íjét kivivja. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Iphigen‘ein vesszen el hát Heleiiáërt? 
i 
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AGGSZOLGA. 

Tudsz mindent. Lányodat áldoza'tul veszi el Artemisz. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

S mire volt a menyegzö , melly házamból kiesala? 

AGGSZOLGA. ‘ 

Hogy örömest hozd lányodat, mint Achil jegyesét. 885. 
' KLÜTÄMNESZTRA. 

Oh lányom! azért jöttünke ide, hogy megölessünk? 
AGGSZOLGA. 

Szenvedtek‘,’ nyomorúk! s Agamemnon véghzete szörnyiì! 
KLÜTÃMNESZTRA. 

Elveszek én, nyomorú! szememen áttörnek a könyük. 

AGGSZOLGA.’ 

Igen kesen'íka’gyermeke vesztett anya könyüji! 

KLÜTÃMNESZTRA. ` 
És te aggfi, hogyan tudod s kitöl mindezeket? '‚ 890. 

’ AGGSZOLGA. ‘ 
Egy más levelet voltam elviendö hozzád. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Melly lányomat ide parancsolja, tiltsa ‘жgy innen? 

AGGSZOLGA. 

Jönni tiltá , mert ‚megokosult férjed akkor. 
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ь 

KLÜTÄMNESZTRA. 

S hogyan, hogì1 levelet hozál, s át nem adád nekem aт} 

AGGSZOLGA. 

Menelaosz ragadá el. Ö „кa minden rossznak. 895. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Oh Thetisz, ohPéléüsz gyermeke, hallod ezeket? 

AKHILEÜSZ. 

Hallam. Nagy bajba esél, s ezt nem könnyü türnöm. 

KLÜ‘TÃMNESZTRA. 

Megölendik , menyegzöd szine alatt leányomat! 

AKHILEÜsz. 

Férjedre azért bosszus vagyok és könnyen nem türò'm. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Hagyj engem halandót térdidhez leomlanom, 900. 
‘ Oh istenfi! miben is legyek én büszke immár'? 

Va’gy miért illik szorganom inkáb mint lányomért? 
Könyörülj rajtam, boldogtalanon, oh istenfi! 
Es azon, a ki nödnek mondatik, álnokul úgyan, 
De kit én koszorúztan hoztam ide, mint tiédet; 905. 
Most pedig áldozatra , mell).r becstelem't téged is, 
Ha nem lész „gыни: mert bár férje nem vagy, 
Мég is a tiédnek mondatik a szegény lánj'. 
E szakállra, hös jobodra, és anyádra! 
Ám neved vesztett el, csak te lehetsz segéd is. 910. _ 
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Egyedíil térded az az oltár, mellyhez járulhatok. 
Semmi barát nem mosolyog rám, s Agamemnon , hallod ' 
Milly gonosz merényü, s i'm én , gyáva asszony! 
Eljövék e föllázult hadhoz , melly minden 
Rosszra kész, dejó is, ka akar. Most te, ha akarsz. 915. 
Bennünk védeni, tán megélünk; de ha nem, elveszünk! 

KAR. 

Ki'n szülni bár, de az anyai szeretet nagyobb, 
S a gond szülöttökért 'anyáknak'köz becsük. 

AKHILEÜSZ. 

Magasbra hös lelk‘em szökelve fönlebeg, 
Melly nyögni józanon, ha üld a .sors keze, 920. 
S örülni szinte tud, ha nyájasan mosolyg. 

KAR. 

Bölcs férfiak törvénye ez: mérsékleni 
Az életet helyesen az ész tanácsival. 

AKHiLEÜsz. 

Édes lehet néhán feledni ész szavát, 
De van hely és idö, hol azt hallgatni kell. ‘ ц 925. 
És én, kit a leózanabb ember, Khi'ron 
Nevelt, szerény erkölcsöket tannltam én. 
És i'gy Atri'dáknak , ha jól vezérlenek, 
En engedek, ha nem, nekik nem hódolok; 
S érettük itt, mint Ilionnál szinÍte, szabad 930. 
Lelkem szerént dárdám Areszt megtiszteli. 

Téged pedig, férjedtöl ennyit szenvedöt, 
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Boldogtalan! mit Щи hös tehet, foglak 
Megosztva gyötrelmed segi'tni elleni'ink. 
Meghalni atyja ált a lány nein fog tehát , 
Mert öt enyémnek hirlelék, S személyemet 
F érjednek én játékra át nem engede'm. 
Mert bár nem én dò'föm szivébe 'a vasat, 
Мёg is nevem fogná megölni a leányt. 
Bár oka legyen férjed, de tiszta mái‘ továb 
Én sem vagyok, ha nöm gyanánt haland meg ö , 
Ki vétlen illy kegyetlenül szenved., csuda 
És méltatlan módon gyalázva meg velem. 
Én hellenek között legnndokabb férfiú, 
Söt semmi volnék (ám a fériiak között 
Kelne Menelaosz); én gonosznak fajzata 
S nem Péleüszé, gyilkot ha férjednek nevem 
Szolgálna.  Nem, Thetisznek atyja,’ Nereüsz., 
Kit lágy habok ringattanak, Nerei'isz tanúm, 
Nem fogja Agamemnon'érintni lányodat; 
Nem, még lepléhez sem nyuland kis ‘11a is. 
Vagy Szipülosz, vada]: határa, nagy leend, 
Mellyböl nemes véri'í vezérek jöttenek, 
Phthia pedig nem le... nekem többé hmmm; Í .; 
Keserü lesz a sós liszt s az áldozati folyain ’ 
Kalkhasznak. Úgyan hát mi i_s a jós”.t az, ki. ‚ 
Kevés igazságot, haziigságot sokat ’ ‘ 
_Mond, s hahogy szeren'csenem segi't, bukik. 

935. 

940. 

945. 

950. 

955'. 

És mennyi lány ohajtna lenni nöm, hahogy 
Teremben osztoznék velem? —; De hagyjuk ezt. 960. 
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Gyalázva meggyaláza Agamemnon király, 
Ha kelle a lánygyilkolásra én nevem, 
ЕМ kérje tölem ö. Klütämnesztra nekem 
A lányt ölembe hozni , késni nem fogott, 
S én öt , ha Тинa veszte t(Нe fiigg, nekik 
Átadni nem vonakszom, a 'k‘özjó miatt, 
Mellyért velük fegyverre kelve állok itt. 
Most semminek tartnak vezéreink engemet , 
S jól tenni, vagy rosszul, nekik könnyi'í dolog, 
E fegyverem mi'g Ilion táw’fol, leszen 
Tanú , ha lányodat kezemböl kivehetike; 
Vagy vérbe mártva lesz. Te addig légy nyugodt. 
Neked nagy istenként jelentem én ma megz‘ 
Az nem vagyok még bár, de az leszek neked~ 

KAR. 

Magadhoz és anyádhoz, a tengeri dicsö 
Thetiszhez illöleg beszéltél , oh Akhil! 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Miként, miként háláljam ezt neked, vezér! 
Kevéssele , vagy sokkal érdemleni kegyed? 
A jók ugyan dicsérve tölünk, némileg 
A szórt dicséretet neheztelten veszik. 

Szemérem óvja nyelvemet, panaszlani 
Mi titkon aggaszt , s téged az nem érdekel. 
De még is a jó férfiú, bár nem‘rokon , 
lllönek érzi védni a nyomottakat. 
Nyujts hát te irgalmat, kik irgalmatlanul 

065. 

970. 

975. 

980. 

985. 
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Zaklattatunk. Az a remény, hogy vöi'n leszesz , 
Megcsalt. S te is tarthatsz , hogy a megáldozott 
Leány menyegzödnek talán rossz jóslatul 
Szolgálhat. Ãm szükség tekintni erre is. 
Kezdete beszédednek hclyes, vége is;‚ 
Akard te és meglesz, leányom élni fog. 
Kivánod, elhozom karolni térdeid? 
Szemérem elleni ez ugyan, ’de ha akarod, ' 
O eljövend s szemérmet hoz szabad szemen. 
Vagy ö maradjon bár, te véd még is leszesz'? 

AKHILEÜSZ. 

Maradjon ö; _tisztelni a tisztát, helyes. 

KLÜTÄMNESZTRA, 

De még is n11, ho1 kell, helyes pirulni is. 
\ ‚ AKHILEÜSZ. 

Te még is a leányt el6inbe el ne hozd, 
Netán gyalázat férjen hozzánk oh anya! 
Mert a honi ügyektöl üres tömérdek had 
Rossz hi'reken kapkod s szeret mondani gonoszt. 
Ti kérjetek, ne kérjet‘ek, mindegy nekem; 
F öltéve mert nálam a viaskodás ugy is , 
E nagy veszélyböl titeket kimenteni. 
Tudván ez eggyet tudd, hazudni nem tudok. 
Hahogy hazudtam s titeket megjátsztalak, 
Haljak meg; ám éljek, ha lányod menlve lesz. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Söt élj! a szenvedök segitségükre élj. 

990. 

995. 

1000. 

1005. 
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AiiiiiLEÜsz. 

‘ Te most figyelj , _hogy a dolog jól süljön el. 
KKÜTÃMNESZTRA. 

Mi az, mit двy’ mondandsz? foglak hallgatni én. 
AKHILEÜsz. 

Ha jobbra hajthatnók a megböszült atyát! 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Jaj! gyáva ö, a katonaságtól fél nagyon. 

AKHiLEÜsz, 

Ez semmi, majd egyе1: lenyomhat más okot. 
KLÜTÃMNESZTRA. ' 

Kevés reményem van, de mondsza, mit tegyek? 

AKHILEÜSZ. 

Kérd @t elc'ib, hogy meg ne ölje a le1inyt,' 
Ha nem hajol, hozzám azonnal elsiess. 
Hajolni hogy ha fog, kezem szükségtelen, 
S az atyja ált szebb életet nyerend a lány. 
En pedig iránta jobb barát maradhatok ; 
Sem a sereg vádolni nem fog engemet, 
Ha észel inkáb mint erövel harczolok. 
Ha jól süi el, minden barát örvendni fog, 
És néked is jobb lesz, ha gyözendsz nélkülem. 

1010. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Bölcsen beszélél hös, szavad szerént teszek 

1015. 

1 020. 
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Mindent, de semmit hogyha nem nyerek, 
Meglölni hol foglak? hová menjek, szegény! 
Hogy a te jótékony karodra szert tegyek? 

AKHILEÜsz. 

Magam fogok reá‘! ügyelni, hogyha kell. 
De Мы] nehogy csügged‘îe lásson a sereg; 
Nem illik ösi házatok' gyalázni igy, 
Mert a derék Tündárt gyaláznod, illetlen , 
Kinek a hellenek között dicsö neve. 

KLÜTÃMNEsz'rRA. 

Ugy van. Te légy vezér, követni foglak én. 
S ha vannak istenek , te mert jó vagy s kegyes , 
Boldog leszesz; ha nincsenek, mit szenvеdünk? 

KAR. 

Sorozat. 

Oh Hümen! a dal mellyet Libüa sipja 
S a vigalmat szeretö zenge lant ada , 
Eleget a pieri músakar 
Hangjával — oh e dal!  ‚ 
Mikor 'a pieri leánynak Péléonból 
Érkezve arany lábtyůikkel, 
Az istenek lakmájukban 
Lejtve tánczoltak , 
Péléüsz menyegzején, 
Édesen zengve Thetiszt, 

1025. 

1 030. 

1035. 

S Péléüszt magasi'tva , 

1 040, 

1045. 



п'ншьжшА Аиыsшых. `161 

’ Kentauri hegyeknek alján, 
Pélion berkében. 

S Dardanosz ékes magzatja, 
Zevsz termének kedvelt 1050. 

Édje, ott meri'tgeté a nektárt' 
Arany billikomokban , 
Phrügiának Ganümedje. 
Ott, közel a homokon 
Körö sleg tánczolának . i055. 
Nereüsz leányai ötvenen , 'imigy 
Ulvén meg a híres menyegzöL‘ 

Ellensorozat. 

Jegenye nyilakkal s zöld koszorukkal 
Siet a Kentauroknak lovakban dús 

Serege a nagy istenek közé , 1060. 
Bakkhosz poharára. 

Nagy, nagy — ezt zengedezik, oh Nereüsz länya! 
A thesszali szú'zek __ dicsö fény! — 
Mond Phöbosz, a látó.  S Khiron, 
Atudós: Föltün — * _ i065. 
lgy hallatá jóslatát — ‘ . ‘‘ 
Ki hazáját emeli 
Kopjás mürmidonokkal, "` 
S majdan igaz haragja gynjtja 
Priamosz nagy‘ várát. ‘ ‚ 1910, 
Тes1e körül arany fegyver 
Hephäsztosz szép mi'íve, 
Mellyel anyja a nagy istenasszony , 

HELLEN 1:i„155. i. кöт. l1 
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Thetisz földiszesi'té , 
Ki szi'ilé öt, a halhatlant. 
Imigyen énekelék 
Az ég boldog lakóji 
Az elsö Nereisz menyegzejét 
S Péléüszét, kitöl van Akhil. 

Végének. 

Neked рediд fölkoszol'uzzák fejedet, 
Szép fürtü leány , fi'ízött koszorukkal. 
Miként a barlang sziklájiból ` 
Ki csak most jött tiszta ünönek. 
N emes véred festi a vasat, 

Neked, ah! ki nem sip mellett, 
Sem nem pásztorok között 
Növél föl, anyád ölébe de 
Jegyesnek éki'tve. — 
Hol a szemérem? 

S mit tehet már az eröny 
Hatalmas szózata? 
De hatalmaskodik az eröszak, 
S az eröny, megvetve halandóktól , h1itrál. 
Szent törvények fölött 
Tombola legmérészb gonoszság, 
S közüggyel bajlódik nemünk, 
Egу istent hogy engeszteljen. 

1075. 
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ö'röDIK sziN. . . 
KLÜTAEMNESZTRA, AGAMEMNON, IPHIGENEIA, 

AKHILEÜsz , oREszTESz, HInNòK. 
 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Kijöttem a házból , keresvén féljemet., 
Ö régen elment volt, a házat hagyva itt. ' 
S leányom, a szegény, könyükben ázik ott, 1100. 
Sokfélileg jajgatva bús falak között, 

Hallván az atyjának kegyetlen végzetét. — . ‘> De {m közelget ö, kiröl szólék, maga ' ‘ _‚‘. ‚ ~. " 
Agamemnon , a férj , a kegyetlen rossz atya, 
Kinekgonoszságát ezennel foghatom. ‘_ 1105 

AGAMEMNON. .. ‚ ', г‘ 

Oh lánya Lédának , helyen lellek föl itt, ‘ ‘ .' ъ f' 
Távol leányu‘nktól s szabad kimondanom, 
Mit tudni eljegyzett leányoknak tilalt. 

.rf ` 

KLÜTÃMNESZTRA. _.. „и?“ 
S mi volna az , mit szorgosan titkolva mondsz? 

,~ AGAMEMNON. ~ .g . ..",.`„ 
Ereszd velem leányodat; már készen ё" i110, 
Oltáron a szent viz s a sóval elkevert y' in... I 
Liszt, mellyet a sыnt tüzre szükség hinteni. 
S' a szép tinók áldozatul Artemisznek, hogy 
A vér özönje öntse á‘; a szent helyet. ' 

Н * 
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KLÜTÃMNESZTRA. 

Helyes szavakkal élsz, de161eid! miként 
N evezzem én azokat, neveznem már ha kell? ‘ 
Jer, oh‘leányom! jer, tudod jól már ugy is, 
Mit végeze‘tt atyád. Leplezve hozd veled , 
Fölvéve, oh leány, Oreszt öcsédet is.  

‘ Iphigeueia megjelen. 
Im itt van ö , s рarancoda1 követni kész. 
Elmondnom hagyd elöb , mi b'ennünk érdekel. 

AGAMEMNON. 

1115. 

'1120. 

Miért sirsz, leányom '1 5 rám miért nem nézsz Vigan? 
S leplezve tölem el szemed mért röjtözik? 

IPHIGENEIA. 

Hah! Hol ‘k'ezdjem el kinyögni nagy fájdalmimal? 
Mindünnen óhajtoz kitörni bús szivem. 
Nenn látja végét s kezdetét gyötrelminek. 

AGAMEMNON. 

Mi ez@ hogy igy egyszerre rám rohantok itt? 
Зaщитa lelketek , .zavarva képetek! 

KLÜTÄMNESZTRA. 

oh férjs felelj egyenesen, a nii161 `1‹é;‹1elel‹. 
AGAMEMNON. 

Kérdésedet hallasd. Mi szükség inteni? 

è KLÜTÄMNEszTRA. 
E leányt, ki a tiéd s enyém, ölended'e meg? 

1125' 

1130. 
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AGAMEMNON félre. 

Hah! boldogtalan’l nem kelle ezt gyam'tanod.' 

_ KLÜTÃMNESZTRA. 
Mindenek elött ez egyre, kérlek, oh felelj. 

AGAMEMNON. 

Kérdezz ‚ miként illik, felelni ugy fogok. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

En semmi mást nem kérdezek, s te. erre szólj. 

AGAMEMNON. 

Oh végzet! oh szerencse! oh én istenem! 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Es a miénk! enyém s ezé, kik elveszi'ínk! 
AGAMEMNON. 

S téged mi bánt? 

KLÜTÄMNEszTRA. 

S‘te ezt ’kérdezhetedí 

Nincs, hidd el e tétben parányi bölcseség. 

‘AGAMEMNON félre. 

Elvesztem! a gondos titok felfödve ma'r. 

KLÜTÄMNnszTRA. 

Hallék s tu’dok mindent, teendö mit te vagy. 
S e1, a te hallgatásod , a gyakran kitört h 
Fohászok, :im ne szolj‘ te, ellened так‘. 

1135. 

i140. 
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AGAMEMNON. 

Im hallgatok. F ortélyaim megérdemlik , 
Kövesse hogy szégyen nehéz aggalmimat. 

‚ KLÜTÄMNESZTRA. 

Hallgass te már meg engemet, hogy lelkemen 
Mi fekszik, értsd. Nyiltan teszem beszédemet. 
S mindenek elc'ítt szemedre aт vetem, te hogy 
Engemet eröszakkal vevél el, Tantaloszt ' 
Elöbbi férjemet megölvén, s csecsemösömet 
Letépve keblemröl halálosan csapá 
F öldhez gonosz kezed, lvliért is ellened 
‘Zeüsznek érdemes fijai, testvéreiin, 
Dicsö ‘lovaglók , harczot indítának. Ãm 
Atyánk , az agg‘Tündareosz értted közbe jött, 
Hogy kéi'ted öt. Igy nöd levék.' Azóta hogy 
Hozzád s tiéidhez megengeszteltetém, 

' Légy tenmagad tanúm, ha hi'í nem voltame, 
És tiszta életi'í; s miként iparkoda'm _ 
А házi dolgokon, hogy honn légy vagy ne légy, 
Örvendj , s így‘ én velem te folyvást boldogulj. 
Mi ritka boldogság az illy nö féríinek! 
Ellenben a rossz nö nem épen rшшság1 
Három leánykához szülém e kis fiút; 
Kegyetlen! egytöl most akarsz megfosztani.. 
S okát ha kérdezik , miért ölöd meg öt, 
Mit fogsz felelni? vagy helyetted szóljak én? 
„Hogy Helenát nyerje vissza Menelaosz.“ Igen! 
нoжz asszonyért hogy gyermekiinket adjuk át, 

1145. 

1150. 
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A leggyülöltebbért szerelmünk életét!  \ . ` ‘ ' 
` Ha majd a haddal távozol, magányban én 

Tenélküled hosszú idöt töltendek el. 

Mit vélsz , a házban mint' találom föl magamat'@ 
Hol puszta székek ötlenek szemembe csak, 
S íîì'es leányterem! Köny'ükbe úszva ott, 
Ez egyet, ah! fogom siratni szüntelen: 
„Eй/eниз, oh 1eáпyom, kitöl éltet veид, 
Ö maga atyád, s nem más kezével`végze~ ki. 
Vigasztalásul ezt hagyá övéinek! “ — 
Nem nagy dolog, téged leányimmal , kiket 
Még meghagyandsz , aként fogadni majd , 
Miként fogadtatnod kivánja érdemed. — 
Ne, oh! az istenekre ne! ne kényszen't, 
Hogy én irántad rossz leg'yek, millyen te’ vagy. ‚  
Megáldozandod hát leányodat? — Miként 

' Imá'dkozol? s áldozva mit fogsz kérni majd? . 
Rossz visszafordulást, ki rútul indulál? 
S szabad nekem részedre ki'vánnom mi jót? 
Gonoszoke tán a halhatatlan istenek, 

Hogy lánya gyэтoм szeretni merjem én? _Ñ . 
Argoszba megtérendsz, ölelni gyermekid! " 
Mi joggal ezt? melly magzatod fog nézni ММ ‚ 
Nem tudva, közzülök kit adsz halálra még? 
Ez mind igaz. De hát király vagye te csak 
Egyedül? csak a hadnak tiéd vezérlete? 
Kit illet a néphez beszélni чazаt? 
Tróját akarjátok ti láай hellenek‘! 

1 'l 70. 
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Sorsozzatok, kinek leánya vesszen el ‘i 
Иt mindki egyenlö , s a hellenek között 
Nem téged illet egyedül, ölnöd lányodat. 
Vagy ölje anyjáért leányát, Hermionét 
Menelaosz, és ne tölem, a ki termedet 
Hdn örizem, rabolja el leányoinat, 
Hogy a ki vétkezett, leányát lássa meg 
Spartában, a boldog! — F elelj ezekre már, 
Oh féi‘j! hamit nem jól találtam sz'ólani; 
Jól pedig ha szólék, oh! ne öld meg lányodat, t 
Ne öld meg a miénket. Oh! legyen szived. 

KAR. 

Engedj, király! atyához illik'gyermekeit 
Kimélni , s ezt nem fogja senki gáncslani. 

IPHIGENEIA. 

Ha Orpheüsz nyelvén beszélhetnék, 
Utánam hogy „мы ragadna énekem, 
S engesztelést, kiktöl kivánok, nyerne ki: 
Ehez ragaszkodnám; de most könyiikben :ill 
Minden tehetségem, s ezekben eggy er'öm. 
Esdelve térdeidhez borúlok, oh atyám! 
Lezínyod , a kit szült anya'in egykor neked, ‘ 
Ne ölj meg engem éretlent, oh, mert beh szép 
Szemlélni e napoй! Ne kényszeri'ts , a föld 
Alatt mi van , látnom , te lányodat! hiszen 
Elsö valék, karodra kit vevél atya; 
Elsö , ki édes örömeket ada s vön viszont, 
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S hozzám te igy szólál: „`Mikor, lányom mikor 
Látandlak 6n féged szerencsés férfinek 
Házában élettel s erövel telyeset?“ 
Az én szavam pedig simi'tva arczodat, miként 
Most is, viszonzva im e volt: „Miként, atyám! 
Fogadlak én téged , megaggottat 'ssaját 
Házamban, érzékeny szives’hálák között, 
Köszönve a nevelés nyomasztó gondjait 1“ 
E szi'nü szókat feledni nem tudám , 
Oh! és te tudtad ezt , s megölni most akarsz! 
Ne, oh! Pelopszra esdeklem s Atreüszre, ne! 
Ne! és anyámra, ki hogy egyszer elszüle, 
Most érzi másodszor szülés fájdalmait. 
Mi dolgom énnekem Parisz s Helene között 
Történt menyegzövel, s ezért ölsze meg , atyám? 
Tekints reám, ne vond el arczod s csókot adj, 
Hogy már ha halnom kell, vihessem ebben el 
Magammal emléked, ha szómra nem hajolsz. 
Te ugyan öcsém, barátidat segítni, még 
Kicsiny vagy , ám azért könyl'íidet folyasd 
N 'nédnek éltéért atyánknak szine elött. 
.A szenvedés kisded szivekre is lehat. 

Nézd, oh atyám! némán eseng kicsiny fied 
Irgalmadért ira'ntam! hagyd meg éltemet! 
Két kedvesed, kicsiny fiad s nagyobb korn 
Leányodnak esdeklünk, atyám! lábaid elött. 
Egy bö foglalmu szó legyc'iz minden szinokot: 
Édesb halandónak e fénynél semmi sincs. 
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Èz nincs a föld alatt, s ki halni vágy, bolond. 
Szegényül élni, mint dicsöül halni, jobb. 

KAR. 

Oh átkozott Helene! miattad támadott 

E harcz Atn'dák és a gyermekek között. 

AGAMEMNON. 

Hol kell kegyesnek lenni hol nem, én tudom, 
Magzatimat is szeretni, van józan szívem. 
Nehéz nekem ugyan tennem ezt s nem tennem is 
Nehéz, de tennem készt'a szükség nagy ereje. 
Látjátok ott a nagy hadat hajókon! ím 
Érczfegyverében áll a sok hellen király, 
Kik Ilion alá mehetni veszteglenek. 
De Kalkhasz int, hogy nem lehet, s le Ilion 
Nem dül, ha téged meg nem áldozlak, leány. 
S vad gerj hevíti hellenek szívét, hova 
Elöbb evezni idegenek földjére 'el, ’ 
A hellen asszonyok rablójitfííldeni. 
Ezek, ha én nem telyesítem Artemisz 
Kedvét, reám s reátok hoznak bús halált. 

Nem Menelaosz készt, oh leányom! engemet, ' 
S érette ezt én tenni nem fognám soha. 
Hellasz , leányom! az, kinek jó s rossz szavát 
F ogadnom elkerülhetlen, kívánja ezt. 
Hellaszt szabaddá tenni, leányom! rajtad és 
Én rajtam áll, nehogy továb vad nemzetet 
Rettegjen, asszonyain eröszakos rablót. 

1255.‘ 
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KLÜTÄMNEszTRA. 

Oh leány! oh ti jövények! 
Jaj nekem, te meghalsz. Oh én nyomorú! 
Fut elöled atyád, s Hadesznek adand. 

IPHIGENEIA. 

Jaj nekem, anyám! e gyászének 
Engemet йgy illet mint tégedet. 
Oh soha e fényt, 
Soha e napragyogást — 
Soha, soha én!  Phrügiának 
Havas erdei, 
Idának bérczei! hova Priamosz egykor 
A gyenge magzatot veté , 
Lerántva az anyai kebelröl 
A halálnak bús ölébe , 
Pariszt, az idait, idait  

Igy , igy nevezik Phrügiában — 
Yajh soha öt, soha Priamosz, 
Mint tehenest tehenek között 

Ne neveltesse föl, 
A tiszta folyamok között, 
Hol nümphák csörögö forrásai , 
S virágokkal elegy 
ZöÍd virányai, 
És viruló rózsák s hiáczintok, 
Mellyeket istenkezek tépjenek. 
Ide egykor Pallasz jöve és vele 
A fortélyos Küprisz , 
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S Héra és‘Hermesz, Zeíîsz h111iö1“! 
(S küprisz ugyan kevély szerelmekben , 
Dárdájában Pallasz, 
Héra pedig Zeüsz király 
F ejedelmi ölében) 
Gyülöletes itéletre, 
Vetekedve szépségen, 
Danaoknak dicsöségükre , 
De nekem vesztemre, oh lányok! 

KAR. 

Zsenge áldozatul veszesz Artemisz Ilionért. 

IPHIGENEIA. 

S a ki engem, nyomorút nemze , — 
Oh anyám! anyám!  
Elsiet, hogy eladjon s veszni hagy. — 
Boldogtalan én! ki Helenát, 
А nekem búsat, kietlent látám! 
Meghalok, elveszek én, 
A gyilkos atyának 
Gyilka ölend meg. 
Vajh soha az ércz ortu hajókat 
Be ne fogadja Aulisz 
E révekbe, de inkáb Trója alá 
Indítsa sebes szelek ált. 

Nem kell vala ellenszelet'eresztnie 

Zevsznek, melly másoknak ugyan 
`Kedvezzen röpülésre, de másokat 

1 305. 

1310. 

1315. 

1320. 

1325. 



IPHIGEN EIA AULISZBAA. 173 

И: gyötörjön ‚ ott „актeи; 
Másokat révtöl indi'tson , 

' Másokat lekössön. 

Nemde tehát sokbaju ez a faj, 
Nemde sokbaju a hajlandóság? 

' Mért k'ell oh hát 
[Ианatos halált keresni? 

KAR. 

Haj ! mi nagy bajokat s gyötrelmeket 
Hoz danaidákra Tündárnak leánya! 
F áj, oh й} nekem ez, hogy a bajoknak ' 
Téged özöne ére. Vajha ne ért volna! 

IPHIGENEIA . 

Oh anyám! milly sokaság közelít ide felénk! 

KLÜTÄMNESZTRA. 

És az istenfi, leányom, kiért jövél. 
IPHIGENEIA, 

Nyiss’atok ajtót, lányok! elröjthetnem magamat. 

1330. 

1335. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

S ki elöl futsz leányom@ 

IPHIGENEIA. 

Akhil elöl tilt a szemérem. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

S mért ez? 

1 340. 
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Én AKHILEÜSZ, шага"! is veszélybe jöttem. 

i345. 
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KLüTÄi/INESZTRA. 

S minöbe, hŕis? 

`.sumlnniìsz ` 
Hogy kövekkel össze nem zuzának. 1350. 

FKLÜTÄMNESZTRA. 

S lányomért? 

AKHILEÜSZ. 

ПЗУ van. 
f 

\ KLÜTÄMNESZTRA. 

S ki vala 1il6165и rád emelni kezét? 

AKHILEÜSZ. 

Hellenek mindnyájan. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

S nem védtenek a mürmidonok? 

AKHILEÜsz. 

Ók voltak elsök ellenem. 

xLü'rAMîvnsziRA. 

Oh lányom! elveszénk. 

AKHILEÜSZ. 

Szerelembe dühült, a nevem. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

S erre te mit feleléll 
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AKHILEÜsz. 

Вogy ne ölnék meg jövendö nöinet. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

lgazán. 

AKmLEüs‚z. 
Kit nekem az atya jegyze el. 

KLÜTÃMNESZTRA. 
És ide rendele. 

AKmLEÜsz. 
De a lárma gyözön, 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Nagy rosz a sokaság. 
AKHILEÜsz. De azért én segítlek. 

RLÜTÄMNESZTRA. 
Egy te annyi ellen? 

` AKHxLEüsz. La'1od, in hozzáka fegyvereket. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Bár hasznosan! 
AKHILEÜSZ. En rellle'lek, 

1355. 
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KLÜTÄMNESZTRA. 

Megszabadul hát lányom általad!‘ 1360. 

AKHILEÜSZ. 

Mennyire raрa1и áll, meg. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

S hozzá nyulni ki merend 'ì 

AKHILEÜSZ. 

Ezren is, de Odüsszeüsz a vezér. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Sziszüphosz faja! 
AKiiiLEÜsz. 

Ugyan ö. . 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Önszántan , vagy küldve a_ hadtól? 

AKHILEÜsz. 

Küldve s akarva. 

KIÃÜTÃMNESZTRA. 

Rút válalat a gyilkolá's. 
AKHILEÜSZ, 

De én visszanyomom. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

A nein akaróthurczolná el! _ 1365. Í 

r 
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AKHILEÜsz. 

És arany hajánál fogva. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

S ekkor mit tegyek 6n? 

AKHILEÜSZ. 

Vond vi5sza leányodat. 

KLÜTÃMNESZTRA, 

És nem ölendik идy öt meg? 

AKHILEÜsz. 

Kardom Végzendi el ‘ezt. 

IPHIGENEIA. 

Oh anyám halljátok az 
Én beszédemet. + Hasztalan atyámra haragod; 

' Lehetetlenséget nem vihetünk mi végbe soha. 1370. 
E férfinnak készségét‘becsüljük mi ugyan, 
De tekintsük meg azt is, nehogy a had vádoljon, 
S még se nyerjünk semmit, s Akhilt bajba Мevиj1111. 
Halld meg hát anyám, mit én gondoltan gondolék: 
És meghalni szándékom ugyan, de dicsó'n akarok 1375, 

` 

Halni meg, távol minden makacs haragtól. 
Fontoljuk anyám, jól ha szólottame igy. Rajtam 
`“1138 szeme a nagy Hellasznak egészen; s a meheté5 
S Ilion romlása tölem fiigg csak; s asszonyaink 
Késöbb sorsuk e kezekben, hahogy a vadnépek 1380. 
Memének még valamit e boldog hon ellen. 
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Miután Helene boszultan lesz , rajtok s Pariszon , 
Mind ez az én halálom mive leend, s dicsöségem 
Innen halhatlan, s Hellasz meтöр szép nevem. 
[Чem is illik Szeretnem e kis életet olly igen. ~ 1385. 
Nem magadnak, egész Hellasznak szültél engemet, 
Oh anyám! Sok számtalan hös vön magára paizst, 
'Számtalan fogott lapátot a sértett honért, 
Vivni bátrak az ellenséggel s halni hazáért. ` 
3’ ennyit gátoljone az én egyetlen életem? ‘ 1390. 
EМ: tenni, mi jogunk? s hol a szó ellene mentségül? 
S fontoljuk még ezt is: Akhilnek nem illik 
Küszdeni hellenekkel egy lányért s meghalni. 
Egy férfm méltóbb életre mintezer lány, 
És, ha Artemisz kivánja életemet, ugyan . 1395. 
Én álljake ellent, istennönek halandó? 
Lehetetlen ez. — Adjátok Hellasznak testemet; 
Öljetek meg! .Düljön Ilion örök emlékemüll 
Ez magzataim, ez menyegzöm, ez koronám nekem. 
Illik a vadakon uralkodni Hellasznak, anyám! ' 1400. 
Nem vadaknak Hellaszon: szolgák azok, szabad ez. 

KAR. 

‚ Erzelmed oh leány! dicsö; a sors keze 
S a bosszus istennö haragja kegytelen. 

AKHILEÜSZ. 

Atri'd dicsö leánya! mint [еgott veled 
Engemet egy isten boldogi'tni, nöm ha leszesz! 1405. 
Hellaszt irigylem én neked s téged neki, 

12 * 
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Beszéded ám hozzád s hazádhoz érdemes: 
Nem küzdni istennel; hatalmasb nálad ö. 
Csak a lni jó s szíikséges, azt fontolgatod. 
De épen ez gerjeszti hozzád szivemet, 
Kinek nemes tulajdonit most láthatám. 
Te lásd, de én megóvni téged kész vagyok , 
S házamba vinni el. Thetisz legyen tanúm : 
Нa hellenekkel küszdve meg nem mentelek, 
Nyögendek én. Fontold , mi nagy rossz a halál! 

IPHIGENEIA. _ 

Elszánva mondom: nincs Юre s mire néznem itt. 
Elég vitéz fog halni még a sok kecsü 
Szép Tündarisz miatt. De te dicsö Akhileüszl 
Erettem el ne halj, se meg senkit ne ölj. 
Megtartanom Hellaszt, ha tölem fi'igg bocsáss. 

AKHiLEÜsz. 

Oh tántori'thatlan szi'íz! igy nincs mit szólanom , 
Ha néked úgy „так. Dicsö ez érzeted. 
Ezt, mert igaz, nyilván kimondanom mi tilt? 
De még is a bánat, lehet hogy meglepend: 
Tudd hát elöre, mit teendek majdan én. 
Most elmegyek, s e'kardot oltárra teszem, 
Meghalni hogy ne hagyjalak söt tiltsalak. 
$‚1‹6"eшi tán tanácsomat fogod te is , 
Ha majd az éles gyilk nyakad körül forog. 
Neiи, e merényed ált nem hagylak halni meg. 
Az istenasszony templomában várom el, 
E kап«111211 én, a. te megérkezésedet. El. 

1410. 

1415. 

1420. 

1425. 

143o. 
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IPHIGENEIA. 

Anyám! mit ázik néma könyiikben szemed'? 
KLÜTÄMNESZTRA.' 

Oh én szegényl nincse sirásra most okom? 
IPHIGENEIA . 

Ne, oh ne lágyíts most, anyám! söt bátoríts. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Jó, ellenedre nem leszek most, gyermekem! 
‘ IPHIGENEIA. 

Fürtit hajadnak hát ne vágasd el, se ne 
Végy föl miattam fekete gyászruhát,' anyám! 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Mért mondod ezt, leányom! ha már elvesztelek? 

_ IPHIGENEIA. 

Épen nem; élek én, s te általam ragyogsz. 
‚KLÜTÄMDIESZTRA 

Mit mondasz? és halálodon nesirjake?‘ 
IPHIGENEIA. 

Ne, oh anyám! részemre sirbolt föl nem áll. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Hogyan? s meghalni hát nem a sirbolt maga? 
IPHlGENEIA. . 

Zevsz lánya oltárán nyilik sirbolt nekem. 

1435. 

1440. 
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KLÜTÃMNESZTRA. 

Most lányom‘! 'engedek neked, mert j'ól heszélsz. 
IPHIGENEIA. 

Mint a ki boldog, és hazáját élteti. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Te'stvéreidnek általam mi jót izensz? 

IPHIGENEIA. 

` Azokra se ölts föl fekete ruhát, anyám! 

KLÜTÃMNESZTRA. 

S töled mi szépet mondjak a szüzeknek én? 

1PH1GENEIA. ' 

Hogy éljenek. Oreszteszt nekem hösül neveld. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Öleld meg hát tüstént, utolszor látod öt. 

IPHIGENEIA _ 

Szerelmetes gyermek! te küszdél mint' tudál. 

KLÜTÄMNESZTRA. 
Argoszba megtérvén, mit óhajtsz tennem mt? 

IPHIGENEIA, 

Atyámat à te férjedet gyülölni szünj. 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Kemény csatát fog e'rtted ö'kiállani. 

1445 

1450. 

1455. 
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IPHIGENEIA‘. 

Hellasz miatt, Мин'ta ellen veszt el ö. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

De 'csak esalárdnl, Atreüszhez illetlenül. 
IPHIGENEIA. 

Ki'sérni , mi'g e fürtök épek, ám ki fog? 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Én, lányom! én. 

IPHIGENEIA. 

Nem, oh anyám! nem jól beszélsz. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Tapadva lepledhez. 

IPHÍGENEIA . 

Hajolj szavamra és 1460. 
Maradj. Ez illöb, oh anyám! neked s nekem. 
Atyám cselédi közzül egy ki'sér le majd 
A szent ligetbe , hol reám vár Artemisz. 

KLÜTÃMNESZTRA; 

Oh leányom! elválsz? 

IPHIGENEIA. 

S vissza nem jövök soha. 

KLÜTÃMNESZTRA. 

Anyádat itt hagytan! 
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IPHIGENEIA. 

S nem érdemelten ezt. 

KKÜTÄMNESZTRA, 

Megállj! ne hagyj itt! 
IPHIGENEIA. 

Sirni nem hagylak továb . 
S ti gyenge lánykák énekeljetek velem 
Fönéneket, bajimhoz illöleg , Zeüsz 
`Dicsö leányához , szerencsés jóslatul 
Danaoknak. Egy vegye föl a kosárt ,‘ s tüzet 
Gyujtson savas liszt tisztulására föl. Atyám 
Karolja jobjával az oltárt. lm jövök 
Váltságtokúl , oh hellenek , diadalmasan. 

Emeljetek engemet, 
Ilion ledöntc'íjét! 
Tüzzetek koszorúkat, 
Ékŕmi e fürtöket. 

El , el a tiszta folyamhoz, 
Ãldozatra templomodhoz, ' 
Oltárodhoz, Artemisz! 

Nagy királyné Artemisz! 
Boldog istennc’i! 
Folyjon a vér, ha kivánod , 
Ãldozatom törülje el 
Végzetét Zeüsznek. 

_ ‚ KAR. 
Oh dicsö, dicsö anya!` 

1465. 

1470. 

1475' 

1480. 

1485. 
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Könyi'íket majd folyatunk, 
Most a szentebb hivatal 

''I‘iltja folyni azokat. 

IPHIGENEIA. 

Oh leányok! 
Zengjétek , zengjétek Artemiszt , 
A Khalkhisz honit, 
Нo1 a csataszerek 

Nevemért ott hevernek , 
Aulisz szük öblében. 

Oh anyaföld! 
Oh Pelaszgia! 
oh nevelöm, Mükénè! 

KAR. 

Perszeüsz városát nevezed, 

Küklopszi karok nagy mi’ívét. 

IPHIGENEIA. 

Nagy fényt szültél Hellasznak te, 
Halni de_én nem rettegek. 

KAR. 

És dicsöséged soha el nem hagy. 

IPHIGENEIA. 

ldv, idv! te dicsö fényü nap! 
Zevsz derült levege! Más , 
Már más éveket 

‚ 1490. 

1495 

1 500. 

1505. 
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Es más sorsot élendünk. 

Idv te nekem, kedves fény. 
KAR. 

Ide, ide! itt nézzétek Ilion 
S Phri'igia hódi'tóját. 
Ott megy ö koszorús fövel , 
A beszentelt folyamot, 

` Istennö szent oltárát 

Vérfolyammal öntözendö. 
Teste ékét, szép termetü nyaka't 
Gyilok alá nyujtandó. ’ 
Уár ott rád atyád vizharmattal , 
Szentelt vizzel, s a hellen had, 
Hogy mehessen Trója alá. 

` Most de Zeüsz leányának 
Artemisznek esdekeljünk, 
Adjon hogy jó indulást. _ 
Oh dicsö! kit emberáldozat 

Örvendeztet , a hellen hadat 
Trója álnok földjére bocsásd, 
Phri'igiának földjére. 
‘Agamemnon láncsájának 
Nyujtson halhatlan koмorií1. 
Add, örök 1Беs ékesi'tse 

Te saját homlokodat. 

HIRNÖK. 

Oh 'l‘ündarosz leánya, Klütämnesztra! ide 
Siess ki a házból s vegyed beszédemet. 

1510 

|515. 

1520. 

1525. 

1530. 
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KLÜTÄMNESZTRA. 

Im itt vagyok, remegve bajzajok között, 
‘ Elfogva félelmektöl, értve jöttödet, _ 
Netán jelen bajimhoz újakat teendj 1535. 
Hi'rül nekem. 

HI'RNÖK. 

Söt épen a szüzröl hozok 
Egy is‘zonyú hi'rt , egy csudálatostneked. 

KLÜTÄMNESZTRA. 

Oh hát ne késsél azt velem közleni hamar. 

HÍRNÖK. 

Mind megtudandod asszonyom! világosan 
És rendre mondom el, hanemha megzavart 1540. 
Elmém akasztja nyelvemet'beszéd között. 
Midön azért Zeüsz leánya Artemisz _ 
Berkéhez érkezénk s virányos rétihez , 
Hol már a hellen tábor összegyülten állt: 

Meglátva lányodat, felénk seregle a 1545. 
Had népe. Látván most király Agamemnon 
A s'zent berekbe , ‘лesый lépdelö le1inyt, 
Fölriada, s elfordulva könyiiket sira, 
Szemét rnhájának takarva szélivel. 
A lány рeйg, megállva atyjához közel, 1550. 
Igy szóla: „Oh atyám! elötted állok én, 
E testemet föladva a kedves honért, 
Föladva Hellasznak szaba'd virányiért , 
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Áldozatul Artemisznek oltárzsámolyin , 
Önként , hetöltve i'gy a jósolat пaи“. 1555. 
Te boldogulj miattam es legyen dicsö 
Gyözelmi dárdád , és honodba térj korán. 
Hozzám azért ne nyuljon itt egy hellen is , 
Mert nyakamat önként nyujtom én s nagy lelküleg.“ 
Ennyit beszéle ö. S hcsudálva hallgatá 1560. 
Minden , csudálva a nemes lelkü szüzet.' 

Most már középre áll Talthübiosz, tlsztje ként; 
Csendet parancsol hellenekneklés imát. 
Majd Kalkhasz, a jós jön s voná hegyes vasát 
És helyhezé azont aranykosár fölé, 1565. 
S koszorúval éki'té leányodnak fejét. 
Azonban Akhil jö az oltárhoz közel, 
S fogván a szent kosárt s a szent vizet hozá 
Igy szólva: „Oh Zeüsz leánya Artemisz! 
Vadgyilkoló, ki fényt lebegtetsz éjten is , 1570. 
Vedd, i'm az áldozat, neked nyujtandjuk ezt, 
А nagy hellen sereg s vezérje Agamemnon. 
Egy tiszta szüzkebel szeplötelen vére ez. 
Engedd , hajózhatnunk el innen biztosan , 
Engedd , be Trójának vehetnünk várait,“ 1575. 
A had s Atrídák földre nézve hallgaták , 

. A pap pedig kardrántva tön imádkozást, 
S visgálta a gégét , ho1 esnék jó csapás. 
Nekem pedig szivemrenagy keserv hatott , 
S merülten álltam ott. S i'm hirtelen csuda! 1580. 
Mindenki hallhatá a csattanást ugyan , 
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De senki a szüzet, hová lett, nem tudá. 
КМlt a рaр s ntána harsog a sereg, 
Látván a nem remélt csudát, millyent csak egy 
Isten tehet, s liitelt nem adva ekkor is. 

A földön egy szarvas hörögve ott feki'idt, 
Látásra legnagyobb s jelesb testtermete. 
Oltár körül a vér belöle folydogált. 
Gondold az örömet, mellyel itt szólott a jós: 
„Vezéri a hellen seregnek, im jelen 
A ritka áldozat , minöt maga Artemisz 
Oltárra tön a hegy derék nöszarvasát. 
Ez kedvesebb elötte mint a gyenge lány, 
Kinek nemes vérével oltárát tilal 
Öntözni bennünk' , és kegyes veendni ezt, 
És jó hajózást engedend Ilion alá. 
Azért is a hadnak derüljön kedve föl, 
Lépjen hajóra, mert ez nap rendeltetett 
Elhagyni Aulisznak szük öblü röjtökeit 
S átkelni tengeren.“ — Shogy Hephäsztosz tüze 
Az áldozatot immár egészen elnyelé, 
Bnzgón imádkozék az induló hadért. 
Engem pedig küldött Agamemnon, hogy neked 
Elmondjam ezt, s az istenek szent végzetét, 
Hogy néki Hellaszban legyen dicsö neve. 
S én, a ki mindennek tanúja ott valék, 
Mondom, leányod istenekhez fölröpült. 
Szünjék gyötrelmed hát s haragod a férj iránt, 
Mert röjtve embereknek az, a mi isteni. 

1585. 

‚ 1 590. 

1595. 

1600. 

`1605. 
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Kit istenek szeretnek , éltetik; s e nap 
Együtt meghalni s élni látta lányodat. 

KAR. 

Mi édes énnekem miattad e beszéd! 

Él hát leányod a nagy istenek között! 
KLÜTÄMNESZTRA. 

Oh leányom! milly isten ragadt el? 
Mint szólítsalak? mint hívjalak? 
Hasztalan regét beszélneke , 
Hogy téged gyászolni szünjelek? 

KAR. ` 

Nem, söt Agamemnon maga érkezik, 
Ugyan e dolgot mondani el neked. 

AGAMEMNON. 

Oh asszony! a lánnyal mi boldogok vagyunk. 
Ő most az istenek között társalkodik. 

Te vedd magadhoz most e gyenge шить, és 
Hazádba visszatérj. Hajón a had szeme. 
Te élj! sokáig én veled nem szólhatok, 
Míg Ilion alatt leszek. Te boldog élj! 

KAR . 

Vígan lásd Atn'desz Phrügiát! 
Vigan fordulj vissza! 
A legszebb fosztmányt hozd nekem Ilion alól. 

1610. 

1615. 

1620. 

1625. 
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I‘ÜGGELÈK. 

l. 

EÜRIPÃIDEsz. 

Eüripidesz, a hellen dramaturgiának, mellyet 
Äszkhülosz alapi'tott, Szophoklesz rendezett és nemesi'tett, 
szépi'töje vala. Azon idöszakban született, (a 75d. Olümli. 
elsö eszt. Kriszt. e. mintegy 480ban) mikor Äszkhülosz 
Marathonnál dicsöi'té fegyverét s Szophoklesz a hellenek 
nevezetes csatáját, válogatott ifjak körében , ének s táncz 
között ünneplé Szalamiszban. 

Eüripidesz Äszkhülosz darabos és Szophoklesz 
komoly ösvényeit virágokkal hinté be. Ö a philoszophiát, 
az egyszerü,tiszta, valódilag emberi szokratesit, és az ékes 
zólást vivé át a mi'íszi'nbe, s valódi életiskolájúvá alaki' 

totta azt. Jól jegyzék meg a mú'birák, hogy Äszkhülosz 
' az embereket nagyobbaknak semmint lehetnek, rajzolá; 

Szophoklesz ollyanoknak, a millyeknek lenniük kell; 
Eüripidesz pcdiga millyeneknek ШИН azokatjelenleg, sta 
Ни azért hatott reájok a legnagyobb érdekkel. 

Az ö sajátságai, mellyeket szigoru miibirák 321n0so1 
nak benne, a fmomabb érzelmüeknek mindenkor kedve 
sek voltak és lesznek, Eleven képzerönek s gondtalan 
mély érzelemnek szülöttei azok, mellyeket egy bizonyos 
meghatározott Мom korlátai közé szori'tni, nem egyéb 
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volna, mint elölni. Hely s czélon küvöl volna a neki tu 
lajdom'tott müvészi vétkeket fölhordani; olvashatók azok, 
már magyarnl is Anakharsziszban, néhányat közülök éri'ntni 
fogok a II. czikkelyben. 

E ü ri pi d e s z, az ióni bölcsek tam'tványa, Szokratesz 
nek pedig barátja, a terinészet mi'íhelyébe mélyen tekintve, 
megismeré annak fönséges intézöjét — „a min de n1á 
tót de sen'kitöl nem láthatót; a z öna'lk ottat 
(auroqwq), ki igaz isten lévén nem szorul senkire.“  Kit 
a természet, kit a szerény szokrateszi philoszophia jónak 
képzett, azt a khariszek szépnek is mi'velék. 

E ü ripide s z legaláb is 75 szi'nmi'ínek volt szerzöje; 
közülök 19 jutott le hozzánk egézen. Dт talán csak négy 
szer nyert; de szelleme , dicsösége áthatá egész Hellaszt, 
s Arisztophanesz gúnyai nem árthatának neki. Az athéniek 
si'rbolttal s emez emlékirással dicsöiték öt: Die s ö s é gé 
nek e mléke egész Hellas z. 

11. 

IPHIGEN EIA AULISZBAN. 

E hösszi'nmünek tárgya, egy ártatlan, tiszta keblü, ne 
mes lelkü szüznek', Agamemnon, argoszi király és mosta 
Trója alá sereglö egész hellen had fövezére, s Kli'it‘'im` 
nesztra leányának, Iphigeneiának feláldoztatása, hogy az 
összegyi'ilt hellen had, melly Aulisznak, Böotia szüköbli'i 
révében veszteglett, kedvezö szél hiánya miatt, Ilion alá 
evezhessen. 

Foglalatja a színmi'ínek következendö: Tündarnak 
hi'res leányát, Helenát több fiatal hös kiváná nöi'il. Tündar, 
nem akarván a jeleseket megbántani, s magát, leányát s 
a leány jövendö férjét a többi bosszujának kitenni: meg 
esküdteté valamennyit, hogy bárkit választandjon közülök 
Helena, ez egynek Segédül leendnek, hahogy egykitöl 
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megtámmitatnék.` `Az eskl'í meglön s Helena választá Me 
nelaoszt, Agamemnon öccsét, a spartai királyt. Eljött 
azonban Parisz; Priamosz trójai királynak Ida hegyen 
pásztorkodott fija, ki a szépségen vetekcdö három isten 
nök közül Küprisznek (Venusznak) itélé az elsöséget, ki 
töl a legszebb nöt vevé igéretül, s ez Helena volt, kit 
most elragadott Parisz. — А növesztett Menelaosz bejárá 
most egész Hellaszt, s a hösöket bosszulni' hivá a namh 
láы.  Osszesereglének, hogy Tróját vivják. Aulisz 
révéhez érkezvén, itt fönakadtak, mert szelük hajózhatni 
'nem vala. Kalkhasz, ajos e bajt Artemisz istennö harag 
jának tulajdoni'tá, kinek nöszarvasát Agamemnon megölé, 
kit csak Iphigeneia vére engesztelhetne.  Ahösök, külö' 
nösen Menelaosz és Odüsszeüsz (Ulysszesz) reá tudák venni 
a fövezért a leánya megölésére. Követet küld azért Klü 
tämnesztrához, azon szép ürügy alatt, hogy Iphigeneiát 
Akhileüsz, a ищeшь fiatal hös kivánja nöjének, s mfg 
neki át nem adátik a szüz, nem fogna továb mozdulni a' 
haddal. Siete az anya leányával a`fényes menyegzöre, 
megelözve a második követet, kit Agamemnon, bánva, 
másolva szándékát, ellenkezö parancsolattal volt küldendö. 
Most már semmi sem segi'thete a‘nyomorú szüzen, ki lát 
ván a‚ lehetetlénséget, magát önként adá halálra a hon sza 
badságáért váltságul. ‘De a szüznek e gyönyörü erönye 
magát a haragos' istennöt is könyörületességre indi'tá: el 
tünteti a szüzet, a már nyakának mért bárd alól , e's egy 
nöszarvast bi'ívölt helyébe, mellynek vére engesztelé öt. _' 
А leány, közvélemény szeйки, az istenek közé emelte 
1eй, halhatlanságban részesülendö. De maj’d Tauriszban 
leljük öt, ugyan Eüripidesznek egy más szi'nmüvében, 
mellyel henm'ink csak nem rég ajándékozott meg Kis 
Jáno s‚ De ez az Iphigeneia nem Eüripidesz Iphìgeneiája; 
az egy német kéz alatt elváltozott иj idomu Iphigeneia. S 
kétlenem legyen szabad; ha nyerénk~e a cserével; anny‘it 

нвььшч cmss. l. кöт. 13 
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legalább veszténk, hogy nem eredeti Iphigeneiát birunk, 
magyarul a tanriszi Iphigeneiában. 

. Különös figyelmet érdemelnek az nuliszi Iphigeneiá 
ban a charakterek, jelesen: az érzelmeivel s vágyaival, 
valamint körülményeivel folyvást küszködö, változékony 
Agamemnon — a saját ügyét a közügy leple alatt hajhászó 
sok fortélyu Menelaosz — az asszonyi hiúság példánya, 
Klütämnesztra _ az egyenes, szilárd s okos fe'rfiú Akhi 
leüsz  végre a föszemélyt viselö, ártatlan, tiszta keblü, 
most gyengéd, majd hösileg nagy s elszánt lelkü Iphige 
neia — szerepeikben; jelesen, a két elsönek vonásaiban 
nem téveszthetni a természet és emberismerö s szeren 
csésen másoló képzöt , a nagy mi'ivészt. 

Iphigeneiában minden természetes, minden egymásból 
és szükségképen folyó; seinmi ugrás, semmi hézag benne. 
Azok a gáncsok is, mellyekkel‘ különben terheltetik, s 
o_llykor, itéletem мeх'in1‘ is méltán terheltetik Eüripidesz, 
tisztán kikerülve Iphigeneiában. A prologus, például, iti 
nem áll mindjárt a mi'í elején, s nem magának beszéli el 
a hös magát, a maga s vele egybekötött személyek elóbbi 
viszontagságait; erre itt alkalom önként advas az aggszolga 
értesitésére szükségképen elmondva, minden fárasztó iin 

tatás nélkül. Hosszu s untató monolog itt nem`mntatko 
zik. Itt a .csuda , a machina egyszerübb, semhogy benne 
ütközhetnénk; sr'it a Íigyelmes visgálónak nem nehéz az 
egész csudaszinü tüneményt természetesnek, vagy inkáb 
emberi ész mesterségének találni.' Végre, hogy egyebe 
ket elhallgassak, itt az olly igen kikiáltott, általam pedig 
Eüripidesznek egy fönmaradt szinmüvében sem talált eüri 
pideszi asszonygyl'ílöletnek még árnyéka sincs: Klütäm 
nesztra ollyan asszony, millyekre minden idöben , minden 
asszonygyülölet nélkül akadhatni; Iphigeneiában egy gyö 
nyörü példányát látni a nönem gyengédségének , tisztasá 
511n1111` szemérmének, méltóságának. Az 1394d. v. „Еду 
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fe'rßú me'ltóbb Лене, mint eser leány“ ‘'elveszti minden 
gúnyszinét Iphigeneia szájában s helyzetében. 

Én tehát szebb, kedvesebb ajándékot nemzetemnek, 
melly hasonkeblü nöhösökkel bövelkcdett a borús szá1a 
dokban, alig nyujtliatnék a hellen szinmíívészet gazdag 
tárából, mellyröl elmondhatom', hogy l.lüripidesz színmi'í 
vei között ez a legszebb, legérdekesb , s ha nem legjobb 
is, bizonyosan a legjobbaknak egyike. Azért is ezt lel 
kem teljéböl legszebb örömmel nyujtom, s azzal a, nem ma 
gamnak, de az általam fordi'tott nn'ínek hizelkedö hiede 
lemmel nyтаюm ezt, mellyel nem nyujtandom a többit, 
ha még többet nyujtanom engedend` eröm, hogy sz1nhi1 
zunkban sem fog ez a 11iü érdek nélkül adatni, ha adni 
elég erösek lesznek szinészeink. Melly esetben a szine 
ket rekesztö kar, melly a helleneknél énekeltetett, min 
den sérelem nélkül kimaradhat; a ho1 pedig ez a bcszélök 
közé elegyedik, s ig’y szeropet' visel, ott egyes személy 
által, mellynek azonban nönek kell lennie, könnyen pó 
tolható. Különben az érkezö Klütämhesztrát fogadni, s 
az áldozatra menö Iphigeneiát kísérni nöszemélyek dolga; 
az utolsóban pedig megkivántatik az éneklö kar. 

Mekhanikájáról, versneméröl kell még szólanom 
Iphigeneiámnak. Átalan, Eüripidesz szabadabb, csapon; 
góbb Szophoklesznél; itt рedig a fordŕtónak, talá'n iii158г az 
olvasónak is nem kis boszontására illyen. itt jámbiko 
nokról anapäsztusokra és trokhaikonokra ‘szökel, s ezek 
ben nem elégülve az úgy is hosszи három dipodionnal (hat 
lábuakkal) egész a négyig (nyolczlábuig) bujálkodik. A 
karban szökelései irgalmatlanul nehezi'tik a fordítás mun 
káját. Iparkodtam öt hiven követni, de ott, a szerepek 
ben, a nyolczlábu verseket hatlábuakra hnztam le a né'l 
kül ‚ hogy a versszámot szapori'ts’am, minél nincs elöttem 
csúfabb szegénység; itt, a karban, szabadságot vettem ma 
gamnak, s ezt (")dipuszban is tevém, saját metrika't al 

13* 
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kotni, mert a nyelv sajátságai s a lürui szökések 16h6101 
lenné teszik a fordi'tónak, a. költész önkényíì metrmnait 
szorosan megtartani; s ez nem is kivántatik; de az igen, 
hogy a fordító metrumait a dolog természetéhez alkalmazza, 
s hozzájuk h11 maradjon. — Lépjünk a szi'nekre. 

ELsósziN. 

Ez az egész szi'n két személy között megyen véghez; 
semmi egyéb ez, mint elökészület s értesítés; összeszö 
vése a multnak, jelennek és jövendönek. Elég világos 
benne minden. — Eüripidesznek az is volt szemére vetve, 
hogya szolgáknak szájába szavakat rak, millyenek csak 
föszemélyek szájáha illenek , s megfordrwa. ‚ Itt valósulva 
látjuk e vádat. Az aggszolga itt bölcsebben beszél, mint 
иra, a király és a hadnak fôvezére, kinek az intéseket s 
tanácsokat oszt. Én edologban semmi illetlent nem látok. 
Eüripidesz, miként fön látók, az embereket úgy adja, mi 
ként azokat a közéletben találta. A régieknél, hellenek 
és latinoknál, a szolgák között gyakran találkoztak 11ö1 
csek, s többnyire rabszolgák voltak a nevelök. Átalan az 
idöben, a régi hösben, elmetehetségre nem vala az em 
bereket egymástól távoh'tó különbség olly nagy, s Aga 
memnont, az itt aggalmak s indulatok ált zavart elméü höst, 
a csendes vérü,nyugodt elméü szolga minden fönsöbség né1 
kül inthetéjózanabb elmélésre, annál hizalmasahban, hogy 6 
már az öreg Tündareosz embere lévén, a esaládnak nem 
annyira szolgája, mint taдa, házi barátja vala. Bár mi 
se adnánk szi'nmi'íveinkben ~ hanemha a dévaj szeszélüek 
ben illy szerep kivántatik — a szolgáknak egyaránt buta 
szavakat szájukba! Sok szolga megszégyenl'tene ma is sok 
csilogó urat észre. Külfényt, méltóságot nem mindig ész, 
többszer születés vagy s2ereilсse osztogat. A régiek ezt 
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jobban tudák, vagy inkáb szerényebbek voltak 1negìsmerni , 
azért nem kárhoztaták szolgáikat örök némaságra, kiknek 
még gondolni is alig engedtetik meg némelly ŕinom nrak 
nál , annál kevesbé szólani. Talán , ha szolgáinkkal, cse 
lédeinkkel nagyobb bizalommal 11iйnnái11с1 ha tafr'salkodá 
sunktól nem távoli'tanók öket; ha családunk tagjaihdz szii 
mi'tanók a már megki'sértett, csorbátlannak talált hüségüe 
ket: több hi'i szolga, kevesebb Subri és Milfait létezne kö 
zöttiink! _ 

7. v. S zi rio s z, latinul canicula, ebcsz‘llag az égen. — 
Pleiades ze k v. Hüad e szek, Íze'tcsz‘llagu e'gz‘ jel, 
ßastyúk. 

11. Eй ri р o sz, tengerszorulat Bò'otia és Eüböa 
között . 

69. Aphro di'te kegyheve, Venusz, a szerelem 
istennöje kegyelme, itt Helenának szive s szerelme. 

72. Az iste na ss zonyok biráj a, Parisz.L. afog 
Ialatot. 

148. Da nao k, a. ln. hellenek, kiket ma nem isolly 
ezépen, nem is olly igazán görögöknek nevezünk. 

152. Küklopoknak vára, Mükéne, mellyet 
Küklopok , kik Asiából szálli'tattak iit Hellaszba, épi 
tettek. . 

159. Eliosz, a nap. 
168. A r e th ii s z a , Тoп11а , mellynek Vize Kalkhiszt 

átfolyá. 
172. Akhi'vok, a. in. hellenek. 
179. Eür ó t a s z. Sparta melléki folyam. 
185. Artemisznek hi'res temploma állott Anliszban.' 
193. O le ü s z lokri, T e la m o n szalamiszi királyok. 
203. L a e rte s z gyermeke , az ithakei Odüsszßüsz. 
208. T hetisz, egy a nereidák közül , Akhileüsv. 

"nyдa. _ _ 
209. K h iro n, a Kentaurok egyike. 
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237. M ü r mid o n o k , Akhil hadnépe Phtbiábó‘i ,' 1in1 
Peleüsz, Akhilei‘isz atyj a országlott. 

’ 246. Me kiszteüsz fija, Eürüalosz. 
249 — 50. Th e s z e ü s z fija, Akamasz. 
266. At re ü s z gyermeke , maga Agamemnon ; en 

nek öccse M enelaos z. 

276. B_i ka láb u AI р h e o s z , legnagyobb folyam 
‘Peloponneszoszban , mellyröl sok a mese. Bikalábunak 
talán csavargásairól nevezé a költész. 

MÁsoniKszi'N. 
r 

g _A levéllel induló szolgára йt Menelaosz._ Sejté ez 
Agamemnon könnyen változékony esze fortélyát, ‚s a le 
velet törekzik a hl'í szolga kezéböl kicsikarni. ' A viasko 
dók közé érkezik Agamemnon , s keményen feddi az erö 
szakos Menelaoszt; de ez jól ismervén bátyja vizeszét, el 
nem ijed , el nem pirul; söt keményebb vádnak ad helyet 
lappangó ’bátyja ellen, s megeresztve nyelvét, annak dics 
уágуát s ebböl eredt egyéb vétkeit lobantja szemére. Majd 
a honszeretet leple alatt röjtözve , Hellaszt kesergiï, 
mellyet a gyáva atyának .kis lelküsége készt dicstelen föl 
hagyni nagy válalatával. Agamemnon’ vissza'torolja. öccse 
igaztalan vádait; atyai jogait s kötelességeit védi, s a do 
1og igaztalansägát ‘mutatja, hogy az ö leánya haljon Me 
nelaosz nöjéért , az ártatlan Iphigeneia a gonosz Helenáért. 
A kar helyesli az elkeseredett atyának okait, s ki is ne 
helyeselje azoka’t?. de szánjnk inkáb az elöb szörnyet vég 
zö, most már talán késön eszmélö'atyát, mint igazoljnk. 
Menelaosz most már alantibb hangon, mintegy sopánkod 
va üzi veszélyzett ügyét, s nem gyözhetvén , más barátok 
hoz s egyéb szerekhez szinli indulását. Erre megérkezik 
at hi'rnök, Klütämnesztra és Iphigeneia megérkeztét jelenti'i~ 

\ 
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Ez leveré `Agamemnont, s minket is ’nem kis agga' ' 
lomba ejt. Itt kezdödik Agamemnon nehéz szerepe: neki 
folyvást mе‘íst kelle gondolnia, mást éreznie, mást szó 
lania és tennief szinlé'sböl szinlésbe, bukásból bukásba 
dñlnie. Érzékenyen Вeщи81 szerencsétlenségét; nöje, leá 
nja s a kis Oresztesz tekintete rezzenti lelkét. M‘onologja 
több könyůket képes kisatolni érzékeny szemekböl. Meg 
indultnak látszik ezen maga Menelaosz; de te ne higyj 
neki, csalfa 6 és gonosz: érzékeny részvétet, önkéntes 
lemondást az ügyröl, magáról Helenáról emleget; oszlatni 
javalja a hadat, megölni a jóst: de épen e javalatok taniíji 
rosszlelküségének; szivében örvend ö, mert tudja, hogy 
lehetetlen most már Agamemnonnak visszale'pnie.' E sze 
repben remekelt a mûvész; a kétszinü emberl jobban fes 
teni nem lehet. _ A kar dicséri a mérséklett ‘ szerelmet s 
örömöket; majd a férfiu és nö erönyeit rajzolja gyengéd 
vonásokkal; végre Pariszt átkozza s a véres háborútjelenti. 

462. Had e sz, istene a holtak országának. 
474. Pelopsztól származott Atreüsz, a két test 

ve'rnek atyja. 
549. Erosz (Amor v. Cupido) Aphrodi'ta fija, a sze 

relem csélcsap istenkéje. ' 

HARM ADIK szíN.` 

Lásd itt elöszer is a hiú asszonynak irgeforgásait, tö 
mérdek gondjait semmikért; kényességét, üres csevegé 
seit, dicsvágyát és dicsekvéseit, Klütämnesztra szerepé 
ben. Mellette az ártatlan szüzet, a vidám természettel te 
lyeset, Iphigeneiában, úszva gyermeki örömekben az atya 
szi'nének látásán. De lásd ellenleg a kines’ helyzetü шyát 
Agamemnonban, kinek fájdalma aként nevekedik, miként 
szeretett leánya kedvességei inkáb fejledeznek; ki örö 
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mest szinlene viszon örömet, ha aggalmnkkai teljes szive 
engedné, ki nem türhetve továb leánya gyengéd enyelgé 
seit s a marczangló szinlést, kitörö fájdalmak között uta 
sítja magától a kedves leányt. — Következnek a végetlen 
kérdések Klütämnesztrától Akhileüsz és a menyegzö szer 
tartásai felöl. Látad a szóval engedékeny de tette] foly 
vást ellenkezö asszonnyal, hogy visszatérne Argoszba, 
iniként nem boldogul a boldogtalan férj _s atya; s láthatd, 
hogy Argoszban is asszony parancsolt a hósnek.  A kar 
Trója jövendö veszedelmét festi elöttünk. 

694. H ü men, a házasság istene. 
702. N ereü sz, a vizek istene; leaínyai (nereidák) . 

_avizek nü'mphái, kik közi'il a jelesbiket, Thetiszt vette 
nöi'il Péleüsz s nemzé vele Akhilei'iszt. Az egész elbeszé 
lés, Akhileüsz isteni, fekéltelen származását tárgyazza, 
mellyben sommi rossz , szerencsétlen jóslat nem találtatik. 

718. Szelé ne, a Hold, az é] istennöje. 
719. Az itt eiiili'tett istenasszony, Héra (Juno) kinek 

házasság elött áldozat nyujtatott. 
733. A násznép elött gyujtott fáklyát a menyasszony 

anyja szokta vinni. 
740. Argosz istenasszonya Héra, Zeüsz nöje, Ai' 

gosznak különös védistennöje. 
752. S zimoisz, folyam Trója mellett. 
757. Tróját Phöbosz és Poszeidon (Neptún) épi'tette, 

mond a rege. 
758. Ka s s zand ra, Priamosznak, jóslatairól ne 

Удав!“ leánya. Ez elöre jósolá' ‘Гl'6ji1 veszedelmét. 
761. A jósszellemi'í isten Apollon, kinek papjai e's 

.lósai n neki szent borostyánnal кoлoний!‘ magokat. 
769. A fönragyogók Kasztor és Pollux, Zei'isz 

ikerei, Helena testvérei, kik csillag'képen tiszteltettek. 
714. Pergamon Trója vára. 
176. Ar esz. (Mars) a badisten. 
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794. A kevél y nya ku hattyu, maga Zei'isz „ki 
ezen madárképben szereté Lédát. ‘ 

798. A költö pi'eriek, a músák. 

NEGYEDiK szíN. 

Uj szerep'áll elötti'ink, a ‘Тata! és bölcs hös Akhi 
l e ü s z személyében. Ez nem Homér haragosan menydörgö, 
diiló fúló Akhilje; ez tiszteletünkre, komoly szeretetünk 
re legméltóbb fija a gyengéd Thetisznek, hü és nagy ta 
ni'tványa Khi'ronnak; bölcs, millyen a szó legnemesb értel 
mében lehete a félig vad höskorban, ki semmit nem cse 
lekszik indulatból, mindent komolyan fontol, és egyene 
sen azért bizton balad a czélhoz. — itt Agamemnont, 
a fi'ívezért keresi, vagy menetre vagy hadoszlatásra biran 
dó, nem tndva semmit is a jelen szövényröl. Agamem 
non helyett Klütämnesztrát találja, kinek beszédéböl kö 
vetkezett zavart a közbejött aggszolga oszlatja el, fölföd 
ve, mindkettönek csudáltára, s egyiknek ngyan fájdalmára, 
másiknak méltó haragjára, a boldogtalan szövényt. Akhil 
nemesen haragszik, hirtelen fölgyuladás nélkül; szilárdan 
igéri segi'tségét az elötte rimánkodó anyának; de mielött 
eröszakhoz nyuljon, az ész javalatait ajánlja, hahogy azok 
ra hajolna a megtévedt atya. Akhileïiszben látjuk az asz 
szonynem iránti tiszteletet, a leányi szeméremnek kiméletét, 
ajtó, tiszta, feddhetlen névhi'rnek gondos megörzését, t$vo 
li'tását mindannak, mi azt árnyékolhatná. Akhileüszben még 
ma is gyönyörü példányát találandja minden fiatal hös, a 
nemes, mérséklett és szerény szilárdságu charakternek, 
mellyet sajátává tenий iparkodjék. Kétlem, ha ma nyil 
nék hasonló szi'n, akar az életben, akar a szi'nházban, nem 
fognae `párvindal kerekedni a hösök között.  A kar ke't 
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soljzata Péleüsz menyegzöjét zengi Thetisszel , Akhileüszt 
` dicsöi'tve. A végének gáncsolja az eröszakot , melly le 

nyomni törekszik az erönyt. 
812. Р h a r s z al o s z , Thesszalia városa , mellyben 

lakott Péleüsz. 

818. A t r i'dák, Agamemnon és Menelaosz. 
924 25. A ma botránkoztató mondat mértéklettebh' 

mint ama latin: Dulce est desz'pere in loco. 
952. S zip ülo s z , határváros Lüdia és Phrügia ‚kö 

zött, mellyböl származtak az Atrídák. 
955. A s ó s lis z t, mellyet az áldozati 1illat feje're hin 

tettek ; az á l d o z a t i folyam, a viz, mellyel áldozat clöt@ 1:1: 
zeiket тoма“: az áldozók'. ‚ 

1036. Libüa Sip a (lmroç hßuoç) a 1ó1os färól ne 
veтeйl; igy, melly Afrikában nö. 
‚ ‚ 1047. Kentauri hegyek , Thesszaliában , hol a Ken 

taurok laktak; Pélion hegye. . 
‚ 1072. H e р h ä sz t o s z (Vulkán) kitöl vette fegyver 

‚ zetét Akhileüsz. ‘ 

ÖTÖDIK szíN. 

Remény és aggalom között várjnk e Szi'n nyila'sát. Akhi 
leüsz komoly szava, ereje és tekintete nem hiú reményt 
gerjeszte bennünk , hogy a szüz élni fog. Elöszer Klü 
tämnesztra és Agamemnon tünnek szemeinkbe. Agamem 
non, nem tudva hogy nöje mindent tud, folytatja szin115 
sét, s elvonni iparkodik anyjátóla leányt, hogy a menyeg 
zó szi'ne alatt áldozatra vigye. Klütämnesztra szinlett nyu 
galommal szóli'tja leányát, hogy atyja parancsát telyesítse. 
A könyükre sjajokra fakadt szüz megrendi'ti Agamemnont. 
Klütämnesztra komolyan szóli'tja öt s a dolog mi'voltába 

s megindítva nyelvét leghatalmasb s érdekesb beszéd “да 
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del ügyekszik férjét a vérengzö tervtöl elmozdi'tani. Majd 
Iphigeneia fájdalmas szívének hangjai olvasztanak. Aga 
memnon nem indul, mert a két'rossz között a kisebbet 
illik választani, s okai nyomósak. Következnek a fájdal 
mas panaszok, Klütämnesztra a kar, és Iphigeneia részé 
.61. É. o11 terem, a sokaságból kivált hös Akhileüsz. 
Kinek ne emelkedjék szive, e kétes, szomoru állapotban 
pillantva meg az egyetlent, ki egyedül változtathat még a 
dolgon? De rövid hideg elmondásával annak, hogy a 
dolgon forditani már lehetetlen, minden reményünket föld 
hez veri. De ö még is segi'tséget igér: „1ni a fegyver 
mond a fájdalmas anyához  te vond vissza leányodat, 
a többit bizd erre.“ És ez alkonyodó reményíink v65sи3i1 
ra , s ezt is eloltjaf, hogy egy szebb csillag derültével o5z 
1a5sa hátramaradt fájdalmunkat, maga Iphigeneia. 

Kienyelgé ö már elöttünk az egyszerü, gondtalan 
leány tiszta örömeit, hogy megszeressük öt; kisirta elöt 
tünk a gyenge szi'íz halálos fájdalmait, hogy könyörületes 
ségre indítson be/nnünket. Megadá nemének a szükséges 
adót, hogy higyjük benne a halandóságot: de most 161 
emelkedik nemes, szabad lelke elöttünk, s hösileg választ 
ja az öt dicsöitendö, hont s szabadságot szerzendö halált. 
Kibékülve, s anyját is kihékeltetve'atyjával, megadva 

' hös Akhileüsznek a szép elszántság diját, ennek további 
, biztatását, anyja könyiijit gyengéden visszanyomva, röpül 

az áldozatra. — Mi, a megszeretett, meg is sirátott szüz 
zel, a már is istenülttel ne emelkednénk, ne istenülnénke? 
ö már nem hizelgc'í szeretetünkre, nem érzelgö könyüinkre, 
ö csudála'snnkra, tiszteletünkre méltó. S ez valódi tisz 
tulása az indulatoknak, az az elkerülhetlenül szükséges 
süker, mellyet eszközleni kell a tragikusoknak. Iphige 
neiának fokonkénti kitüntetése, a szi'nmüvésznek f6 ér 
demeihez tartozik. Mi lphigeneia mellet a mindjg áb 
rándozó orleáni leány? vagy a legkomolyabh körülmé 
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’nyekben is hiuskodó Stuárt, e teЫтetben? А mindig 
egyenlöleg csudásyn mindig egyenlöleg nagy, megszü 
nik elöttünk illyen lenni. Embernek a körülmények pa 
rancsolnak; körülmények fejtik ki a saját maga elött is 
ismeretlen tulajdonokat s eröket. Ki hi‘tte volna (talán 
maga Iphigeneia sem) hogy, ott az atyja körül gyen 
géden nyájaskodó, itt a halál hi'rére majd nem balálra 
ijedö szüz, végre illy hösileg rekessze pályáját? Men 
nyire meglepö ez! és‘ még is, ha csuda van a dolog 
ban, ez egyedüla lépcsünként munkáló természet csudája. 

1149. Tantalosz, Thüesztesz fija. 
1159. Kasztor és Pollux. 

1286. A gyenge magzat, Parisz, kiröl anyja, Heku 
ba, midön még terhes vala vele, álmadá, hogy fáklyát 
Szülend, melly Tróját hamuvá égetendi. Priamosz azért 
a született gyermeket Ida hegyre téteté, kit egy pásztor 
fölnevelt, s az álom telyesedék. 

1362. Szisziiphosz faja; ez, e's nem Laertesz 
volt,a rágalmas rege szerént, Odüsszeüsz atyja; sez hi'res 
rabló vala. 

1669. Zeüsz leánya, Artemisz. 



 


