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BEYEZETESUL.

Introite, nam et heic dei sunt

Eg y e t e m e s  I r o d a l o m t ö r t é n e t  —  e czím szó 
szerint oly m unkát jelölne, mely a föld kerek 
ségének összes népeit átkarolná és e népek 
összes irodalm i term ékeit tárgyalása körébe 
vonná. Ily munka, a tudom ánynak jelen szín
vonalán, voltakép lehetetlen ; de ha lehetséges 
volna is, alig találna sok olvasóra, a kik tan u l
ságot és élvezetet m erítenének belőle. Mert 
«irodalom», e szó legtágabb értelmében, ta lá l
ható ugyan m inden néptörzsnél, a «legvadabb
nál» is ; de a mai m űvelt osztályok érdek lődé
sére mégis csak az oly irodalm ak ta rtha tnak  
igényt, m elyek a néprajzi és em bertani kuriózu

mok színvonalán túlem elkedve, tudásunkat gazdagabbá, élvezetünket 
mélyebbé, m űveltségünket többoldalúvá teszik.

Irodalom, a szó legtágabb értelmében, m inden népnél és törzsnél 
található, valam int m indeniknek van nyelve és, szintén e szó legtágabb 
értelm ében, vallása. Mind a három  az emberi képzelet műve, még pedig 
legelső, legkezdetlegesebb műve. A túlvilág csodái és az em beri élet
nek nem kevésbbé csodás esélyei m egterem tik a prim itív népekben 
azt az érzést, melyet egész általánosságban vallásosnak nevezhetünk, 
és ez érzésből fakadnak az istenség képe vagy képei, a m int a népek 
isteneiket m egterem tik saját m intájukra. Ezekben testesítik  meg, több
kevesebb naivsággal, a m it a term észetnek változó tünem ényei mögött 
és az emberi sorsnak meglepő jelenségei fölött sejtenek. E  sejtelm ük 
term ékei az istenség és az egyes istenek, kiktől félnek, kikhez fohász
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kodnak, kiktől segélyt kérnek, k iket dicsőitenek, k iknek  hálálkodnak. 
És e vallásos érzés, mely a költészet legrégibb term ékeit, az istenek 
történeteit, a m ythoszokat, megalkotja, idővel létrehozza vallásos tén y 
kedéseinek form áját is, m elyeket összességükben kultusznak nevezünk. 
A m űveltség legalsó fokán álló törzseknek is, a m int van nyelvük, van 
vallásuk és kultuszuk, persze sokszor oly prim itiv és meglepően naiv 
alakban, hogy csak mélyebb tanulm ány útján ism erhetők föl. A val
lásos kultusz vezet legegyenesebben az irodalom nak legszebb ágá
hoz, a költészethez. Ilyen vagy amolyan, néha igen sajátos, de mindig 
többé-kevésbé költői alakban érintkezik a hívő em ber istenségével, 
kitől óhajai és reményei teljesítését kéri, k inek hatalm át és jóságát 
dicsőiti, k inek a vett áldásért hálálkodik. És e kultuszban nem egye
dül a költészet gyökerezik; forrása ez még két m űvészetnek, a zené
nek és táncznak, melyek eredetileg hárman, m int egy rózsatőn fakadt 
hárm as bimbó, együttesen és egym ást tám ogatva és kiegészítve je le n t
keznek. Együttes szerepük terem ti meg a rhythm ust, a nyelv egyes e le 
meinek szépen váltakozó tagosodását, mely későbben, a műveltség 
magasabb fokán, művészi rem ekké fejlődik.

Ez «irodalmi» őselem eket találjuk még ma is az úgynevezett te r 
m észetnépeknél, m elyeket régebben igen helytelenül «vad» népeknek 
neveztek. De költészetük forrása nem kizárólag a vallásos érzés, bár ez 
a leghatalmasabb. K orán foglalkoztatja az ősem bert is a külvilág, főleg 
a term észet bám ulatos csodáival, és korán tesz k isérletet rhythm ikus 
fordulatokban adni kifejezést annak is, a mi szívét hevíti vagy nyomja, 
szeretetének és gyűlöletének, öröm ének és bánatának, óhajainak és 
aggodalmainak. Hogy a kiilvilági vagy belvilági, az epikus vagy lyrai 
költészet-e a régibb : a m űvelődésnek ezen kezdetleges fokán hiú 
kérdés, m ert e fokon nincsenek költői fajok, melyek egymástól m eg
különböztethetők volnának. A külvilág tünetei és eseményei, az emberi 
sors esélyei, az istenség fogalma vagy legalább sejtelme mozgásba hoz
zák a népek képzeletét, mely m egterem ti a költészet, zene és táncz 
összevágó harm óniáján alapuló kultuszt és fölszabadítja az emberi te r 
mészetben lappangó alkotó erőt, mely azután a külső és belső tapasz
talás összes tényeit folyton táguló és mélyedő körébe vonja.

Csak újabban fordult a tudom ány figyelme a prim itiv népeknek
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a fenti értelem ben vett «irodalmi» term ékeihez, m elyeknek segítségével 
rem élhetjük, hogy idővel fölfejthetjük és lépésről-lépésre haladó ala
kulásában m egérthetjük a legvonzóbb emberi titk o k  egyikét : a kö lté
szet eredetét.. De ettől még nagyon távol vagyunk. A term észetnépek 
szellemi élete egyelőre még nem az irodalom történetnek, hanem  a 
néprajznak tárgya, mely ez «irodalmi» zsengék segélyével m élyebben 
törekszik behatolni a «vad» népeknek és ezeknek közvetítésével az 
em beriség őskorának szellemi életébe.

A m unka, melylyel most a m agyar nem zet elé lépünk, nem fog
lalkozik az ősvilágnak eleven életben reánk  m arad t ezen m aradványai
val, hanem szorítkozik azokra a kulturnépekre, melyeken és m elyek
nek szellemi m unkáján az em beriség művelődési fejlődése és haladása 
nyugszik, de ezeket fölkarolja teljesen. E zeknek irodalm i életéről 
kivánja tájékoztatni mindazokat, a kik nem elégszenek meg azzal, 
hogy csak saját nem zetük szellemi életét, mely m indig a legérdeke
sebb, legfontosabb és legértékesebb m arad, ism erjék, hanem tudva 
vagy legalább sejtve, hogy az em beriség voltakép csak egyetlenegy 
család, érdeklődéssel viseltetnek m inden iránt, a mi emberi, tehát a 
forró kelet és a fagyos észak népeinek, a homályba burko lt évezre
deknek és a m odern századoknak szellemi élete irán t is. És hogy ne 
érdeklődjünk az idegen ku ltú rák  iránt, m ikor látjuk, hogy saját nem 
zetünk eredete és fejlődése ezer szállal fűződik eltűn t századok és 
messze élő idegen népek szellemi életéhez ; hogy gyerm ekeink első 
dadogásában, legprim itivebb fogalmaiban, já téka iban  és szokásaiban, 
meséiben és dalaiban művelődési elemek tűnnek föl, m elyeknek csiráit 
és rokonait m eglepetéssel kapjuk Ind ia forró égöve alatt vagy az 
Ural-hegység hófedte lejtőin !

A föld kulturnépeinek irodalm át ism ertetjük, ez irodalm ak fejlő
dését vázoljuk, egymásra hatásuknak m ozzanatait tün tetjük  föl. I ro 
dalom — e szó sokfélekép érthető, köre sokfélekép állapítható meg. 
Egy azonban kétségtelen : hogy az irodalom  a nem zeti szellem m eg
nyilvánulása a nyelv segítségével. A legtöbb nyelvben, így hazai nyel
vünkön is, e fogalom m egjelölésére oly szó használatos, mely az «írás» 
m esterségétől van kölcsönözve (irodalom, literatura, Schrifttum  stb.), 
a mi könnyen oly félreértésre vezethet, m intha irodalom a leírt (és
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utóbb nyom tatásban megjelent) szellemi term ékek összessége volna. 
Igaz, hogy mi m anap más irodalm at nem ism erünk, m int leírtat — 
m ert a mi a nép ajkán él : m esék és m ythoszok és m ondák  és dalok — 
rendszerin t csak akkor ju t  tudom ásunkra, ha buzgó gyűjtők lejegy
zik és ily módon m indnyájunknak hozzáférhetővé teszik. De mégis 
nagy tévedésekbe keverednénk, ha az irodalom  fogalm át a följegyzés
nek e mellékes és esetleges tényével hoznók szerves kapcsolatba. Nem, 
az írás nem tartozik az irodalom  lényegéhez, bárm ennyire  szerves is 
a jelenkorban a viszony irodalom  és írás közt. Az irodalm at az emberi 
szellem, szorosabban az emberi képzelet és a nyelv alkotják meg. 
K épzelet nélkül és nyelv nélkül nincsen irodalom, de írás nélkül m in
dig volt és van jelenleg is gazdag irodalom, mely azonban — a mi 
nem változtat lényegén — csak úgy ju t  m indnyájunk tudom ására, ha 
följegyeztetik.

Irodalom  tehát nem a kéziratok és könyvek összessége ; van igen 
értékes és gazdag irodalom, mely sohasem jegyeztetett föl, de későbbi 
irodalm i term ékekből biztosan következtethető, és van gazdag és é r té 
kes irodalom  még ma is, melyet még senki sem jegyzett föl, m ert vagy 
nem ju to tt  még tudom ásunkra, vagy nem találta még senki följegy
zésre m éltónak. Az irodalom  lényeges elemeit teh á t csak az em ber 
alkotó képzelete és a nyelv teszik. K épzelet és nyelv nem választha
tók el egym ástól: képzelet nélkül nem jö h e t létre nyelv és nyelv 
nélkül nem m űködhetik a képzelet. Hogy e kettő  közül melyik az 
előbbi vagy a későbbi, erről elm élkedhetnek a bölcselők; a valószinű 
az, hogy egyszerre fejlődnek, egymást táplálva és fejlesztve.

A mit az emberi képzelet a nyelv eszközével terem t : m ind az 
irodalom  körébe esik, maga a nyelv is. M űködik a képzelet más esz
közökkel is : az ecsettel, a kalapácscsal, a vésővel ; de ezen term ékei 
nem tartoznak az irodalom  körébe ; ezek teszik a m űvészettörténelem  
anyagát. Az irodalom  eszköze a nyelv, és nagy félreértés azt hinni, hogy 
lehet nyelv nélkül is gondolkodni, képzeteket alkotni, képeket lé tesí
teni. H a nem foglaljuk is gondolatainkat és képzeteinket a hallható 
nyelv mezébe, nyelv nélkül sem gondolkodni, sem költői képzeteket 
alkotni nem tudunk. Az is nagy tévedés, hogy a képzelet csak a m űvé
szet körében m űködik. Nem, képzelet nélkül tudom ány sem lehetséges.
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Ily értelem ben ism ételhetjük, hogy az irodalom  az emberi kép
zelet műve a nyelv segítségével. E képzeletet a külvilág tünem ényei 
és a belvilág tapasztalatai hozzák mozgásba, s azért igen különbözők 
a képzelet term ékei az egyes em bernek és az egyes népnek kül- és 
belvilága szerint. Más képzetekre és érzésekre vezet a skandináv 
hegyek hólepte és viharok dúlta zordon világa és m ásokra a görög 
föld fölött mosolygó kék ég bája és ism ét m ásokra a sivatag forró 
leheletében tám adó term észeti tünem ények sorozata. De nem csak más 
képzetekre és érzésekre. A külvilág tünem ényei m ódosítják az egész 
em bert, döntőleg folynak be külső és belső életének alakulására, je lle 
mére, vérm érsékletére, hitére, észjárására. A népek egymástól kü lön
böző, önálló nem zet-egyedekké fejlődnek, melyek sajátos szellemi életet 
élnek, eltérően alakítják meg isteneiket, állam ukat és társadalm ukat, 
szokásaikat és intézm ényeiket. így  beszélhetünk nem zeti szellemről és 
a népek leikéről, m ert e képletes kifejezések oly tény t jelölnek, melyet 
senki kétségbe nem vonhat.

E  nemzeti szellem, e népiélek kifejezést nyer az illető népnek 
m inden nyilvánulásában és ténykedésében, még arczvonásaiban is. 
Fölism erhető állami és társadalm i és vallási intézm ényeiben, jogi szo
kásaiban, jelességeiben és gyengéiben, hagyom ányaiban és m űvészeté
ben. Sehol oly világosan, kétségbevonhatatlanul, úgyszólván kézzel
foghatóan, m int irodalm ában, mely százados fejlődésében, virágzásában 
és hanyatlásában, váltakozó irányaiban, az idegen irodalm akhoz való 
viszonyában egyúttal legjobban tün te ti föl m agának a nemzeti szellem
nek, a népléleknek soha nem nyugvó átalakulását : a nemzeti szellem 
történetét.

Egyoldalú fölfogás, hogy a nemzeti szellem az irodalom nak csak 
egyik ágában, a költészetben, ju t  igazán kifejezésre. Dehogy! de el 
lehet ismerni, hogy általában a költészet valamely nem zet szellemének 
legkönnyebben érthető  nyilvánulása. Kétségtelen, hogy Homeros bájos 
meséi vagy Sophokles megrázó és egyúttal kibékítő tragikum a a 
hellén szellemnek bám ulatosan fényes és jellemző term ékei. De vájjon 
kevésbé hatalm asan és jellem zően nyilvánul-e ez a hellén szellem 
P latonnak m agasan szárnyaló elm élkedéseiben vagy Thukydides állam
férfiúi bölcseségtől duzzadó históriájában vagy Demosthenes magával

Egyetemes irodalomtörténet. I . b
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ragadó hatalm as szónoklatában? Vagy hatalm asabban liiktet-e az arab 
népiélek szelleme H ariri kedves m eséiben és a Hamasza bájos dalai
ban, m int a K orán hym nusaiban és parancsolataiban vagy az arab 
bölcselők műveiben ? Valamely nemzet vagy korszak szellemi, sőt szo- 
rosb értelem ben vett irodalm i élete könnyen tetszhetik  szegényesnek, 
ha csupán költészetét veszszük tekintetbe- Nemzeti irodalm unknak 
hatalm as és világraszóló büszkeségei Vörösm arty Mihály, Petőfi Sán
dor és A rany János ; de mi lenne a m agyar irodalomból, ha a mit 
a külföld rendesen tesz — kiveszszük belőle Széchenyi Istvánt, Deák 
Ferenczet vagy K ossuth Lajost, a k ik  a magyar népléleknek ép oly 
fényes, és nem egy tek in tetben  még jellem zőbb és bám ulatunkra még 
méltóbb képviselői, m int költőink ? Annyi azonban bizonyos, hogy a 
prózának nem m inden term éke alkalmas arra, hogy a nemzeti szelle
m et sajátosan és jellemzően kifejezésre juttassa, főleg kevésbé h iva
to ttak  erre az exact tudom ányok, melyek a nemzetek fölött álló tiszta 
emberi tudás problém áival foglalkoznak. De egyes korszakokra, pl. e 
kötetben az arabok irodalm ában, ezek a tudom ányok is lehetnek egy 
nem zet szellemi életének jellemző nyilvánulásai.

A jelen  m unka magyar nyelven az első kisérlet a föld kultur- 
népeinek szellemi életét irodalm aikban föltüntetni és m egism ertetni. 
E  czélra legjelesebb szakférfiaink összefoglalják kutatásaik  és tan u l
m ányaik eredm ényeit. De csak az eredm ényeket, m ert felfogásuk meg- 
okolása, adataik igazolása, Ítéleteik indokolása kívül' esik e m unka 
czélján. A m űvelt közönséghez fordulunk, mely érdeklődik az irodal
m ak fejlődése iránt, de nem kíván élvezetében tudom ányos vitatkozá
sokkal vagy a források birálgatásával zavartatni.

M unkánk öt kö tetre  terjed. Az első, mely most kerül a m agyar 
olvasóközönség kezébe, magában foglalja az ókori keleti népeket — 
ezt a részt Goldziher Ignácz szerkesztette — és a görög irodalom 
nak egységes fejlődését a legrégibb időktől egészen a jelenkorig. 
A tulajdonneveknek és az elkerülhetetlen idegen fogalmak jelö lé
sére szolgáló szóknak helyesírása lehetőleg ragaszkodik az illető nép 
írásához, illetőleg kiejtéséhez ; a görög irodalom történetében 324 óta, 
a róm ai befolyás diadalra ju tásától a latinos írás, az új-görög k o r
szakban a phonetikai átírás ju t érvényre, h  második kö tet ta r 



B E V E Z E T É S Ü L X X I

talmazza a római irodalm at és a római állam rom jain keletkezett 
nagyműveltségű és rendkívüli befolyású rom án népek irodalm ait. 
A harm adik kötetben tárgj^aljuk a germ án nem zeteket, a mai czivi- 
lizált világ leghatalm asabb urait. Különös figyelmet fordítunk a negye
dik kötetre, mely részben egészen új, eddig összefoglalóan nem tá r 
gyalt anyagot dolgoz föl: a szláv és az ural-altáji népeket; az első 
csoportot Asbóth Oszkár, a m ásodikat M unkácsy Bernât szerkeszti ; 
amaz főfigyelemmel lesz a szlávságnak nemzeti nyelvünkre és irodal
m unkra gyakorolt hatására, emez legelőször k isérti meg az összes 
ugor és török népeknek összefoglaló néprajzi és irodalm i tárgyalá
sát. Az ötödik kötet nem zeti irodalm unknak a legrégibb időktől a 
X IX . század legvégéig haladó tárgyalásával tetőzi be a nagy válla
latot, melyet dolgozótársaink lelkes fáradozásain és a kiadó társu lat 
áldozatkészségén kívül W l a s s ic s  G y u l a  vallás- és közoktatási m inisz
ter úr nagylelkű tám ogatása te tt lehetővé.

K ét czél lebegett szemünk előtt : alapos tudom ányosság és vonzó 
előadás. A dolgozótársak egytől-egyig tudom ányuknak elism ert tek in 
télyei, a kik nemcsak mindig közvetlenül a forrásokból m erítik tu d á
sukat, hanem önálló állást foglalnak el szaktudom ányukban, melyet fon
tos és értékes tanulm ányok alapján tovább is fejlesztettek. Az anyag, 
melyet föl kellett dolgozniok, m inden egyes irodalom körében óriási volt. 
Főtörekvésök oda irányzott, hogy a lényegest és jellem zőt kiemeljék, de 
úgy, hogy az illető nemzet irodalmi fejlődése — a m ennyire ezt a 
források készlete megengedi — ne szaggatott töredékekben, hanem 
egységes folyamatban tűnjék fel. A hivatottak fognak Ítéletet m on
dani eljárásukról, valamint arról is, sikerült-e nekik a sokszor nehe
zen leküzdhető anyagot m indig elég vonzó m odorban földolgozni. 
Persze, vonzó előadás alatt nem szabad itt a regény vagy tárcza kényel
mes m ezét érteni ; számos kérdése és term éke van az irodalm aknak, 
főleg a keletieknek, melyek az ilyenfajta tárgyalást nem tű rik  meg, 
hanem az érdeklődő olvasótól még ilyen, a szó nemesebb értelm ében 
népszerű, a m űvelt nagyközönség számára írt m unkában is feszültebb 
figyelmet és mélyebb elm erülést követelnek.

Még egy szót az illusztrácziókról. A képek kiválogatásánál és 
összegyűjtésénél főszempontul szolgált a hitelesség. Semmi képzelt,
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kigondolt rajzot nem adunk, m ert az ilyennek, bármilyen szép legyen 
egyébként, e m unka szempontjából semmi értéke, hanem lehetőleg 
egykorú tárgyak vágj7 képek másait. Továbbá azon voltunk, hogy 
lehetőleg új képeket is adjunk, ne csak azokat a világhírű ugyan, de 
m ár nagyon is elcsépelt illusztrácziókat, melyek a hasonló irányú és 
tárgyú m unkákban mindenfelé találhatók. Persze, vannak képek, m e
lyek kiválóan nagy m űért éküknél vagy jellemző voltuknál fogva nem 
m ellőzhetők ; de az ilyenek csekély számúak, míg a vállalatunkban 
közölt ábrák legnagyobb része még soha hasonló műben nem szere
pelt. Hogy czélunkat elérhessük, nem volt szabad tetem es költségeket 
kím élnünk, de még a legnagyobb áldozatkészséggel sem m ehettünk 
volna sokra, ha törekvésünket, dolgozó társaink készséges közrem űkö
dése m ellett, R iedl Frigyes szaktudása és ügybuzgósága nem tám ogatja. 
Az illusztrálás tárgyi és művészi sikere első sorban az ő érdeme.

Sok évi fáradságos előkészítés után végre k iadhatjuk vállalatunk 
első kötetét, melyet gyors egym ásutánban fog a további négy kötet 
követni. R endkívül sok és sokféle nehézségeket kellett lekiizdeniink : 
nem csoda, ha e szakadatlan küzdelm ek nyomot hagytak ezen m un
kában, mely — és ezt bátran, öndicsekvés nélkül hangsúlyozhatjuk 
magunk is -  tudom ányos érték  és fényes kiállítás tekintetében messze 
m eghaladja a külföldön eddig m egjelent hasonló tárgyú vállalatokat. 
E kiváló érdem eire való tek in tettel esetleges gyengéi elnézőbb elbírá
lásra ta rtha tnak  igényt.

Budapest, 1903 február 15.
Heinrich Gusztáv.
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V irágdiszítm ény egy pillérről Sánchiban.

INDIA.
I r ta  F ió k  K á r o l y ./

Azon évezredek alatt, mióta az indeurópainak nevezett nagy nép
család egy előkelő törzsének, a magát árja névvel illető törzsnek egyik 
ága részint hódító, részint, és még inkább, menekülő útjában délnek 
vándorolva a nagy Indus folyam mellékén letelepedett és onnan, átkelve 
a folyamon, lassan-kissan, több évszázad lefolyása alatt kelet felé te r
jeszkedve mai hazáját birtokába vette : azon évezredek alatt az új haza 
a letelepedett lakosságnak mind szellemi, mind erkölcsi és társadalmi 
életére letörölhetlenül nyomta rá a saját bélyegét. Azok a nagy, kiáltó 
ellentétek, miket a mai Indiának éghajlata, földrajzi alakulatai, természet
világa, hegy- és vízrendszere oly meglepőleg és sokoldalúlag tárnak a 
szemlélő tekintete elé : az egész népességnek vallásos és socialis gondol
kozásmódján, szellemének művészi, irodalmi és tudományos termékein 
jobbára mind visszatükröződnek. E hatásban, melyet a környező term é
szet az ember szellemvilágára mindenütt mulhatlanul gyakorol, kell ke
resnünk megfejtését annak a nagy eltérésnek, mely India lakóinak, a 
hinduknak gondolkodását, társadalmuk alakulását, az irodalmi műveik
ben nyilvánuló világnézetet, alakokat és Ízlést a többi testvérnépekéitől 
annyira eliitővé, annyira sajátszerűvé, egyénivé teszik.

Sőt ennek az eltérésnek, ennek a válaszfalnak, mely már régen 
fennáll a hinduság meg a népcsalád egyéb tagjai közt, fokozatos létre
jö ttét is még a hindu irodalom hagyományainak keretén belül kell ke
resnünk és lehet megtalálnunk. Úgy hogy azon hindu nép, melynek életét 
és társadalmát irodalmának azon legrégibb korszakából ismerjük, melyet 
a Rigvéda dalai képviselnek, egészen más karaktert, gondolkodás- és 
cselekvésmódot tár elénk, mint a későbbi, több mint harmadfélezer éven 
át nyúló és egész a mai napig terjedő gazdag irodalom. Más karaktert, 
más gondolkozást, más életet ! mely habár az európai testvérnépekétől

Egyetemes irodalamtörte'net I.
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még mindig elég sok eltérő vonást mutat is, de az árják ázsiai és leg
közelebbi testvérnépének, a perzsa-árjáknak * szellemi felfogásától és cse
lekvésmódjától valóban alig-alig különbözik valamit. Mindenesetre na
gyobb és szembeszökőbb az eltérés lélektani tekintetben a Rigvéda és 
a későbbi irodalomnak hindu népe közt, mint a milyen van viszont a 
Rigvéda és az Aveszta hívei, sőt a hinduság és Tacitus Germaniájának 
népe közt is.

Ha keressük azt a főjellemvonást, mely az árja népet mindkét 
ágában, úgy a perzsában, mint a hinduban leghívebben, legigazabban mu
tatja be : azt határozottan a mély vallásosságban találjuk meg. E vallá
sosság, persze csak a természet nyers erőinek imádásában, természet
vallásban nyilatkozik, mely e népcsalád minden törzsénél, sőt más nép
családok kebelében is, kisebb-nagyobb mértékben mindenütt feltalálható : 
de sehol az olyan bensővé, a társadalom minden rétegét átható, az élet 
minden nyilvánulását szabályozó hatalommá nem emelkedett, mint épen 
az árják * körében. Régen felismert és elfogadott dolog, hogy maga az 
az ok is, mely az ős időkben valahol a Pamírtól északra, az Oxus és 
Jaxartes folyók felső folyásánál együttesen lakó két árja nép külön
válását előidézte, nem volt más, mint vallásos felfogásbeli eltérés, mely 
lassanként erősödve, valóságos antagonizmussá nőtte ki m agát a két el
szakadt törzs szemléletében.

Világos tanúságát nyújtja ennek azon körülmény, hogy mind a két 
nép legrégibb irodalma ismer közös kultusz-fogalmakat, istenalakokat, 
a melyek azonban teljesen ellentétes jelentésben és szerepkörben ju 
tottak érvényre később a két nép felfogásában. Déva** például a hinduknál 
a jó szellemnek, az istennek legszokásosabb neve ; ugyané név a perzsák
nál, az Avesztában daeva, az újpersában div alakban, kizárólag a gonosz 
szellemnek, az ördögnek jelzéseként fordul elő. Jima a persák első em
berének, későbbi mythologiájukban az első boldog királynak (Dsem-shéd) 
neve; a vele azonos hindu Yama pedig az alvilágnak, a halottak országá
nak kérlelhetlen, komor istene. A Zoroaszter vallása nagy istenalakjának 
Ahzzra-(Mazdá)nak a hindu asurák, gonosz szellemek, a névszerinti iker
testvérei. És más számtalan hasonló példák utalnak azon elkeseredett 
vallásbeli eltérésekre, melyek a két nép elkülönülését valamikor és vala
hol történeti ténynyé érlelték.

* Maga ez a szó: árja (arya) csak ennyit je len t: hű, hithű, a hívekhez tartozó.
** A szanszkrit szavak átírásánál következő betűk térnek el olvasás tekintetében latin  

értéköktől : A h betűt m indenütt keményen, m agyarosan kell ejteni.

c =  a m agyar : cs s =  a m agyar : 5
j  =  » « dzs 5 =  « « sz
)• =  « j s =  « « zs vagy erős s
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Ennek a vallásos szellemnek, ennek a mély, benső áthatottságnak 
tüze, melyet a délnek húzódó hindu árják apáik drága örökségeként 
hoztak magokkal új otthonukba, soha közöttük többé ki nem aludt, sőt 
még csak meg se lohadt. Ellenkezőleg : az új haza forró, buja égalja 
alatt és csodálatosan termékeny talajában mindig új meg új erőt me
rített magának és új lángokat vetett, hajtásokat nevelt a brahmanizmustól 
kezdve a Buddha vallásán keresztül sokféle változatban és tarka képek
ben le a mai napig az ú. n. hinduizmusnak legújabb, majdnem áthatol
hatatlan, szövevényes bokráig.

És ezt itt, hol általános vonások vetésénél járunk, hangsúlylyal kell 
kiemelnünk : az indeurópai népcsalád körében egyedid a hinduság bírt 
vallásalkotó képességgel és hwatottsággal ; e képességének és liivatottságá- 
nak eredményeként ma nem is egy, hanem több világvallást ismerünk.

De midőn ezt érdeméül elismertük és felemlítettük, ugyanakkor 
másfelől szólni kell a túlságba hajtott vallásosság azon kedvezőtlen, vég
zetes hatásáról, mely az irodalmat és tudományos életet fejlődésének 
minden ágában hatalmába kerítette, fonalszálaival lenyűgözte és teljesen 
a saját érdekeinek szolgálatába kényszerítette.

India irodalma, bár a költészet és tudomány majd minden faját 
felöleli, mégis első helyen költői irodalomnak nevezhető. Azon ágak, 
melyek a prózai irodalmat lennének hivatva képviselni, vagy egyáltalá
ban hiányoznak belőle, mint pl. a történetírás, vagy pedig a reájok 
kevésbbé illő költői formába vannak erőltetve, mint pl. a bölcseleti rend
szerek, sőt némely nyelvtudományi művek is; a próza szabadabb alakjá
nak aránytalanul csekélyebb tér jutott. De a ki ez irodalmat forgatja, 
annak egy jelenséggel: a vallásos színezettel, lépten-nyomon kell talál
koznia és bele nem szabad fáradnia. Az égi és földi dolgoknak örökös 
összevegyítése, mely az emberi képzelet csapongásának a legtágabb teret 
nyitja ; az emberi véges dolgoknak, a mindennapi, reális élet korlátai
nak, épen az égi, az isteni dolgokkal való összejátszás következtében 
teljes figyelembe nem vétele : terem tette meg a hindu irodalmi term ékek
nek azt a másik egészen sajátságos vonását, melyet szertelenségnek vagy 
korlálozatlanságnak lehetne nevezni. A tér és idő kategóriáinak, mint 
értéktelen, haszontalan nyűgnek eldobása ; az állat, ember és istenvilág
nak, élőnek úgy mint élettelennek összefogása, együtt szerepeltetése ; 
természeti tulajdonságoknak egyik lényről a másikra, illik rá avagy nem, 
minden aggodalom nélkül való átruházása: oly sajátsága a hindu szel
lem működésének, melynek gyökérszálait végre is csak a vallásos el- 
merülésben, az indiai vallások által legfőbb jóként ünnepelt magába 
szállásban találjuk meg. E sajátságon, melyre, úgy látszik, a tropikus 
égalj tette meg torzító hatását, bár eredetét, okait sejtjük, bár jelensé-
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gère a legkülönbözőbb szellemi nyilvánításban rábukkanunk : mégis, 
majdnem lehetetlen, hogy a mi mértékhez szokott, józan és számító 
eszünk meg ne botránkozzék.

Mielőtt az irodalmi termékek ismertetésére térnénk át, a képzelet 
e határtalan csapongásának két különböző irányban való nyilvánulására 
kell általában rámutatnom. Egyik jelenség az, melyet indiai képzőművé
szeti alkotásokon lehet megcsodálni, másik az időszámításnak kétség
telenül a papi osztálytól eredő, megdöbbentő módja. India építészete és 
szobrászata számos olyan formát tár elénk, mely a természet szentesí
tette vonásoktól, alakoktól és arányoktól messzire eltér s a szép ideáljá
nak kifejezése helyett inkább a groteszket és bizarrt van hivatva szemlé
letünk elé állítani. Templomai közül csak sziklákba vésett óriás pago
dáira utalunk, melyek a nagy ország számos helyein, nyugaton, délen 
épen úgy, mint az ország szivében a Vindhya hegységben töltik el féle
lemmel és csodálattal a látogatót. Szobraikban, kivált a melyekkel egyes 
isteneik vagy herosaik alakjait ábrázolják, ugyanazon elriasztó képzelet 
alkotásait ismerjük fel, a melyet elbeszélő költeményeik csaknem min
den lapjáról ismerünk már. Ha például a tudomány istenének Ganésá- 
nak értelmes, szép arczát elefántormánynyal látjuk ellátva, vagy a félel
mes Sivát 3 fejjel, 3 törzszsel és 6 karral látjuk jelenítve: ugyanazon 
hatást érezzük, mint mikor a Rámáyanában* Sagara királyról olvassuk, 
hogy utódok nyerése czéljából nagy vezeklésnek vetette alá magát és 
m iután Bhrigu, a nagyszent, vezeklésében kedvét lelte, megígérte, hogy 
mind a két neje fiu-utódokat fog neki szülni. Egy év leforgása alatt 
Késiní királynő szült neki egy hős fiút ; másik neje pedig, Sumati, szült
60,000 (azaz hatvan ezer) fiúgyermeket.

Ugyanezt a tüneményt m utatja a hinduknak azon időszámítási rend
szere, melyet egy későbbi szent könyvük, a Visnupurána** tartott fenn. 
E rendszer, bár valódi astronomiai cyklusokon alapul, mindamellett an
nak történelemre való alkalmazása a legképtelenebb gondolat volna. 
E rendszer szerint egy emberi év az istenek egy napjának felel meg; 
tizenkétezer istenév együtt ad ki csak egy yuga-korszakot ; és ezer ilyen 
yuga-korszak vagyis 4,320.000,000 emberév, képez megint egy Brahma- 
napot, azaz egy kalpát. Egy Brahma-nap folyamában pedig uralkodik 
14 Mami és így egy Manu-korszak (Manvantara) egy kalpúnak tizen
negyed részét teszi.

Ilyen számítási alapon számítják aztán ki Brahma, Visnu, Siva élet
korának meghatározott nagyságát, az emberi év parányi mértékével. El

* Ramayana, I. könyv (Balakanda) 39 ének.
** Visnu-purâna VI. 1—4.
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lehet képzelni az így nyert szédítő számarányokat, melyekre nézve már 
Albérúni, a XI. század elején élt arab csillagász, úgy nyilatkozott, hogy 
«ha ezen ábrándozók szorgalmasabban tanulgatták volna a számtudo
mányt, nem találták volna kedvöket ilyen hajmeresztő számok össze
állításában. Alláh gondoskodik majd róla, hogy az ő fájuk ne virágozzék 
az égben !»

Mindezek a szertelen vonások, a képzeletnek és észjárásnak semmi 
korlátozást nem ismerő Vad hajtásai a Rigvéda népénél még teljesen 
ismeretlenek. Csupán a védai korszak utolsó szakában, a magyarázó iro
dalom fejlődésével, tehát az úgynevezett Yajur-véda prózai részének meg
alkotása után, kaptak életre és terjedtek el úgy, hogy a hindu társadal
mat egyénben és társadalmi szervezetében egészen átalakították olyanná, 
a mi lyennek azóta igen kevés változással ismerjük egész mai napig.

Elég fontos körülmény arra, hogy magában a legrégibb, vagyis 
védainak nevezett korszakban, két egymástól vonásaiban lényegesen el
térő kort különböztessünk meg. Az egyiket, mely az új hazába érkezés
ről és az első foglalásokról értesít bennünket, egyetlen irodalmi terméké
ről Rigvéda-korának nevezzük. A másikat, melyet a Rigvéda dalaiban 
lerakott anyagnak, mint szent hagyománynak magyarázása jellemez, az 
értelmező főműről, a Yajurvédáról, Ycijur- vagy bröhmana-korszak névvel 
fogjuk illetni. Együttesen a kettőnek, mely a nép szent könyvének szö
vegével, fentartásával és értelmezésével, tehát minden oldalú kibuvár- 
lásával foglalkozik, röviden az összefoglaló védai korszak elnevezést 
adjuk.

Második korszakúl a reakczió korszakát veszszük. Azon társadalmi 
bilincsek ellen, melybe a theologia, különösen a szertartások és áldo
zatok formaságainak szigorú kiszabásával döntötte az egész hindu szel
lemi életet és megteremtette a lelketlen hierarchiát, majdnem egyszerre, 
több irányú visszahatás ébredt. Első az, mely magának a papságnak 
kebelében tám adt és bölcseleti rendszerek és spekulácziók alakjaiban nyert 
kifejezést, s mely épen elvont és a nép előtt érthetetlen voltánál fogva 
meg is maradt kizárólag a tudomány embereinek szűk körében, a népet 
magát és a társadalmat csaknem érintetlenül hagyta. Második a Gótama, 
közönséges nevén Buddha reakcziója, mely nem is a papság kebelében 
tám adt és egyenesen demokratikus mozgalommá, még pedig szerencsés 
véletlenek összetalálkozásánál fogva, hatásában messze kiható mozga
lommá nőtt. Harmadik a Mahdvíra reformja, mely a Buddháéval azonos 
időben és területen szintén a népre támaszkodott és az alapítójáról, ki 
Jina (jïna  =  győző) melléknevet hordott, elnevezett Jaina-felekezetnek, a 
dzsainizmusnak adott életet.

E második korszakhoz adjuk az irodalmi ébredés (renaissance) korát,
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mely a Krisztus utáni negyedik századdal kezdődik, és a melyet kizáró
lag irodalmi vonások jellemeznek.

Az egész irodalom ily felfogással nem terjed túl a Krisztus utáni 
tizedik századon, bár kiváló irodalmi férfiakkal és termékekkel a tizedik 
század után is találkozunk egész a tizennegyedik századig, sőt egészen 
a mai időkig ; de ezeknek művei részint a klasszikus irodalomban adott 
formák keretében mozognak, részint a régi irodalom termékeinek ma
gyarázására és utánzására szorítkoznak.

Nagy baj az, hogy Indiának történelmi irodalma, mely az iroda
lomtörténetnek magának részleteit több oldalról megvilágítaná és a 
korszakok megállapítását elősegítené, egyáltalában nincs. Már említet
tem, hogy a vallásos rajongás a félsziget minden régi történetét mon
dák és mythoszok útvesztő szövevényeibe fonta. A mit India történel
méből tudunk, azt majd mind külföldi feljegyzők mesésen színezett, el
nagyolt tudósításaiból m erítjük. Egy dolog azonban kétségtelen, és azt 
a hinduk szellemi életének megítélésénél nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. És ez az, hogy a hinduk a független politikai életet, a nemzeti 
államformát réges-régen elveszítették és idegen népek kizsákmányoló 
uralma alól csak nagyritkán és csak kis időre bírták magokat kiszaba
dítani. Már az Akhæmenidâk Dárius idejében India északi részét, épen 
azt, hol a hindu kultúra legszebben virágzott, hatalmukba kerítették több 
mint 500 évvel időszámításunk előtt. És mégis, midőn 180 évvel később 
Nagy Sándor hódító hadjárata az Indus mellékét érintette, a hindu iro
dalomnak és művelődésnek középpontját épen e vidék képezte. Azon 
alig negyedszázados érintkezés alatt, melyet Sándor gyorsan feladott hó
dításai hoztak létre, a görög szellem termékenyítő hatása csodával ha
táros fogékonyságra talált a hinduságnál. Eredményei csakhamar m utat
koztak több művészeti és tudományos szakban, főkép pedig a dráma
írás terén. A Candragupta (l'avdpóxoíToq) által már 317-ben megalapított 
és másfélszáz évig fennállott nemzeti dynastia, a Maurya-dynastia, mely 
India annyi tartom ányát egyesítette, a mennyi soha egy hindu uralkodó 
kezében sem volt azelőtt, meghozta szellemi téren egyszerre a fellendü
lést. Candragupta unokája Asóka (259—222 Kr. e.) azonkívül, hogy előbb 
a brahmanizmusnak, majd a buddhizmusra áttérte után, ennek a vallás
nak lett hírneves pártolója, első indiai király volt, ki nagy birodalmá
nak határain szerteszét sziklákba vésett feliratokban hirdette a «törvény» 
(a buddhista erkölcstan) nagy igazságait; fia pedig, Mahendra, egyszerű 
buddhista szerzetesként lépett Ceylon földére s lett a ma is virágzó, 
ú. n. déli buddhizmusnak apostolává.

E nemzeti dynastiát a Kr. e. második század közepén felváltotta 
a Baktriából hódítólag előnyomuló görög hatalom, az ú. n. diadoch görög
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királyok, a Nagy Sándor által szervezett középázsiai birodalom későbbi 
királyai. Igen rövid idő múltával még a Kr. e. első század folyamában 
a görögök hatalm át megtörték és birodalmukat úgy a baktriait, mint az 
indiait magukhoz ragadták azon ugor népek, kiket indoskytha név alatt 
emleget a történelem. Indiai uralmuk több mint 600 esztendőre terjedt. 
És bár türelmes uralmuk a hinduk szellemi életét épen nem korlátozta, 
sőt egyik királyuk, Kanerku, a bensőleg bomladozásnak indult buddhiz
musnak erős kézzel ragadta meg gyeplőjét, zsinati úton rendeztette szent 
könyveit és utat nyitott előtte Ázsia többi országaiba is : mindamellett, 
úgy látszik, a szellem szabad mozgására, fejlődésére puszta jelenlétük

Ind  kézirat fakérgen.
(Állítólag a legrégibb hindu kézirat Paris, Nemzeti Könyvtár.)

is hátráltató hatást gyakorolt. Legalább annyi kétségtelen, hogy azt az 
irodalmi fellendülést, melyet renaissance néven ismerünk és említettünk, 
a hindu irodalom szakai közt a hindu hagyomány azon diadalok szellemi 
hatásának tudja be, melyeket a saka (skytha) uralom megdőlésére vezet
tek. E diadalok után, melyet a hagyomány Vikramaditya király nevéhez 
fűz, még egyszer és utoljára látott India földe nemzeti dynastiákat, fáj
dalom, nem is egyet, hanem egymás mellett több aprót, a VI. századtól 
a X-ikig. A tizedik század végén jelent meg földén az első muhammedan 
hódító a ghaznai Mahmud személyében, s azóta egész a jelen századig, 
sőt részben mai napig, a kincses ország az iszlám hatalma alatt áll.

Mind e szomorú politikai viszonyok között is a hindu nép be
olvasztó képessége, szellemének a köznépben gyökerező erélye, hatása 
oly szívós, kitartó volt, hogy azt elfojtani vagy irányát változtatni még
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a leghatalmasabb mohammedán 
uralkodóknak, sem Baber, sem Ak- 
bar erőfeszítéseinek nem sikerült. 
Az a nyelv, melyet még az ős és 
formákban páratlanul gazdag vé- 
dai népnyelvből nyelvészeti isko
lák több százados fáradozásának 
eredményéül m ár a Kr. e. 4-ik szá
zad közepén irodalmi nyelvként 
kanonizáltak, s melyet épen azért 
rendezett, ékes nyelvnek (sanskritä 
bhasä) neveznek: az indiai papi és 
tudós osztály körében ma is ere
deti tisztaságában él, iskolai és iro
dalmi nyelvűi használtatik ; az a 
szellem, melynek vallásos érzés su
gallta első nyilatkozását a védák 
dalaiból, a múltnak oly távolában 
figyelemmel kisérhetjük, a milyen
ben legalább az indeurópai nép
család egyetlen más tagjáét sem, 
s mely a későbbi idők hosszú fo
lyamában testvéreitől elszakítva is 
megtermelte gyümölcseit a tudo
mány és irodalom majdnem min
den ágában : az a szellem, ha meg
tiporva is, de ma is él és gondos 
ápolás mellett új lendületnek és 
felvirágzásnak néz elébe.

I. VÉDAI KORSZAK.

A védai korszak első felének az 
irodalomban egyetlen képviselője 
a Rigvéda. Ez a szó veda (ejtsd : 
véda) tudást, tudományt, ric pedig 
(nom. rik) dalt, dicséretet jelent; 
Rigveda jelentése tehát == daltndo- 
mány. Védát tulajdonképen négyet 
ismer a hinduk ősirodalma. Ezek : 
I. a Rigvéda, II. a Sâmavéda, III.
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a Yajurvéda. IV. az Atharvavéda. Bár liturgiái szempontból egyik véda a má
siknál elébbvalónak becsültebbnçk nem mondható, a mennyiben minden 
nagyobb áldozati cselekménynél egyiket épen úgy alkalmazásba kellett 
venni, mint a másikat, még pedig mindeniket saját külön áldozópapjá
nak : irodalmi tekintetben mégis kettő ragadja meg a figyelmet, mint 
egy ős népköltészetnek csodálatosan gazdagon termő fája, tudniillik a Rig- 
véda és Atharvavéda.

Hiszen a Scimavéddnak, e specifice úgynevezett énekvédának (sá
mán =  ének, dallam), mely különben is legkisebb terjedelmű a négy 
közt, hetvenöt vers kivételével összes dalkincse a Riggyűjteményéből 
van átvéve és egyik áldozópapnak, az udgätamak, használatára éneklésre 
átidomítva.

A Yajurvéda, mely külső terjedelemben fölülmúlja a másik hármat 
együttvéve, 'kiválóan az áldozat védája. Yajus szószerint az áldozást 
kísérő szóbeli előadást, az áldozati igét vagy mondást jelenti. Két nagy 
változatát ismerjük, úgy mint a sukta és krisna, a fehér és fekete Yajur- 
védát. A Yajurvéda két fajánál e megkülönböztetés abban leli megfej
tését, hogy míg a fehér Yajurvédában maga az áldozati mondóka (yajus 
előre van bocsátva egy gyűjteményben (Samhitá) ; a hozzá tartozó magya
rázat és szertartási utasítás pedig külön, másik csoportban vagy kötetben 
az úgynevezett Satapatha-brdhmanában összefoglalva következik : addig 
a fekete Yajurvédában az egyes áldozati mondások után nyomban jönnek 
a hozzájok fűződő dogmatikai, mythologiai, nyelvészeti stb. magyaráza
tok, meg a hozzájok tartozó ritualiák leírásai.

Ezekből az itt mondottakból m ár sejteni lehet a Yajurvéda tartalmát. 
E véda ugyanis, mely az indogermán népcsalád prózájának legrégibb 
emléke, specifice az áldozatot rendező, annak helyét geometriailag kimérő, 
cselekményeit legapróbb részletességgel végrehajtó papnak, az úgyneve
zett adhvaryunák a védája, annak szabja meg teendőit. Mily útvesztők
kel és áttörhetetlen vad sűrűségekkel teljes őserdő e véda, arról csak 
azoknak lehet fogalmuk, kik az indiai sokszor napokig, hetekig, sőt egész 
évekig eltartó nagy áldozatoknak és áldozati előkészületeknek folyamába 
betekinteni — elszánták magokat. Kevés szanszkrit tudós dicsekedhetik 
azzal, hogy e védának megmérte a mélységeit.

Derült napfényes ég alá jut, a ki a Yajurvéda után fordul a Rigvéda- 
és Atharvavéda hoz ! Itt egy ifjú, életet, dalt és természetet kedvelő nép
rajnak egészséges kedélyvilága, gazdag népköltészetének virágai fogad
ják  és derítik föl a Yajur által kétségbeesésbe űzött védabúvárt. Ezekben 
a kasztrendszerről még szó sincs. Nincs szó a lélekvándorlásról, mely oly 
ólomsúlylyal nehezült az árják gondolat- és hitvilágára, hogy már a Kr. e. 
VI. században megokolttá lett egy oly prófétának, mint Buddha, a föl-
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lépte, kinek egész reactiója és törekvése oda irányult, hogy széttörje azon 
békókat, melyekbe az újraszületések (jätaka, játi) végtelen sorozata verte 
vergődő embertársainak lelkét, s valami menekvő útat (nirvána) nyisson 
meg e láncz-szemekként összetartó, szakadatlan megújuló életeknek kiet
len, reménytelen tömkelegéből. Nincs szó a papok hatalmáról : a vezeklés- 
nek, önkínzásnak, mely dolgokban India fölülmúlja a kér. középkor sötét 
századainak legvadabb túlzásait, megszentelő erejéről, idvezítő hatásáról.

Mindezek a Yajnrvédában, melynek szerkesztetését a Kr. e. iooo év 
körül szokták tenni, erős fejlődésben láthatók.

Annak ellenére, hogy az Atharvaveda régi, őskori dalok gyűjtemé
nyét foglalja magában, mint a Rigvéda; annak ellenére, hogy áldozatok
nál az Alharvaveda kezelése épen az egész áldozat összhangzatos lefolyá
sára ügyelő első papnak, a brahmánnak volt tiszte, miért Brahmavéda 
nevet is visel : mégis a hagyomány e védát soha sem emelte a másik 
hárommal egyenlő rangra ; a brahmánok, kivált a délindiai fanatikusabb 
papi osztály, soha sem ismerte el bitéletszabályozó szentkönyvűl. A hindu 
irodalomban a védák neve általában ez : trayï vidyä (a hármas tudomány) 
vagy trayl (a háromság). És az a véda, melyet a szent irodalomból egy
érte lm ű ig  kifelejtenek, az mindig az Atharvaveda. E különös dolgot 
érthetővé teszi az Atharvaveda tartalma, mely a többi védától csakugyan 
élesen elválik. Hogy egy szóval jelezzem a dolgot: az Atharvavédát  bát
ran lehet nevezni a ráolvasás, a babona védájának. Bármiféle balesetnél, 
betegségben, csapásoknál, mindenütt, a hol előre nem látott, nem sejtett 
veszély fenyegetett, csodás, elhárító erőt tulajdonítottak neki. Tigris
támadás, lábficzam, áldozáskor nyelvbotlás vagy rossz hangsúly és az 
ezekből rögtön támadni hitt istencsapás ellen egyetlen mentsvár és gyógy
szer volt az Atharvaveda. Ilyen varázsló versek, átkok, bűvölő hymnusok 
teszik e véda húsz könyvre terjedő dalainak nagyobb részét s adják 
meg az Atharvának igazi jellemét. Szanszkrit tudósok e védának ezen 
sajátos jellemét azzal akarják megfejteni, hogy ez kizárólag a nép köré
ben tám adt és m aradt fönn, a papi osztály beavatkozása nélkül. Annyi 
bizonyos, hogy a nép szemében ez a védák védája és épen úgy fölibe 
helyezik a többi védáknak, mint, megfordítva, ezeknek buzgó hívei magas 
megvetéssel szólnak vagy legjobb esetben teljesen hallgatnak róla.

A védáknak, kivált a Rigvéddnak, nyelvét bámulatos hajlékonyság, 
gazdagság és formabőség különbözteti meg és emeli ki a későbbi hindu 
nyelvek (bráhmana-nyelv, classikus szanszkrit, prákrit és pali nyelv) 
mindenikétől. Hogy mekkora a különbség ez ősnyelv szó- és alakkincse, 
meg a többi említett régi hindu nyelvek közt, annak jelzésére legyen 
szabad csak azon tényre mutatnom, hogy egy Kr. e. VIII. századbeli 
hindu nyelvtudós (Gargya) már azt bizonyítgatta, hogy a védadalok szent
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szövegeiben kapcsolatos értelmet keresni nem 
kell, mivel nincs bennök. Vele szemben kor
társa, Jáska, vitatta a szent dalok érthető 
voltát ránk is fönmaradt Niruktam czímű 
művében.

Itt a nyelvről szólva, kell az e nyelven 
létre jö tt irodalomról is, tehát magáról a 
Riguédáról, annak külsejéről nyújtanom némi 
vázlatos képet.

A Rigvédát, a hindu faj ez ős népkölté
szeti gyűjteményét, két egymással ellen
tétes eszmeáramlat teremtette meg. Mind a 
két eszmeirány a vallásos gondolkodás terü 
letén mozog, a minthogy maga a Rigvéda is 
semmi más, mint egy nép vallásos gondolat- 
és érzelemvilágának foglalatja, tüköré. Tehát 
szentkönyv.

Az első eszmeáradat, a mint róla ki
zárólag magokból a dalokból vehetünk tu 
domást, főkép a hymnusok létrehozatala kö
rül te tt nagy szolgálatot. Ezt ilyenformán 
fogalmazhatjuk : az istenek csak oly hym- 
nust hallgatnak meg, viszont csak oly hym- 
nusból meríthetnek magoknak erőt, ihletet, 
sőt valóságos életet, a mely teljesen új. Tehát 
minden imádságban, melylyel az ember saját 
szükségletét előterjeszti; minden áldozathoz, 
melyre az istenek rá vannak szorulva, mert 
nélküle nem élhetnének meg sem (ez a hindu 
fölfogás) : új hymnusra van szükség, új dal
ban van csak éltető, föntartó erő ; a csordultig 
telt buzgóságot éreztesse a dal. Ezt szeretik, 
ezt kívánják az istenek.

E fölfogás volt forrása azon végtelen 
gazdag népköltészeti irodalomnak, melynek 
a Rigvéda és Atharvavéda bizonyára csak cse
kélyebb részét gyűjtötte össze és őrizte meg 
nekünk.

Ezzel homlok-egyenest ellenkező, de a 
hindu világnézetbe tökéletesen beleülő azon másik eszmeirány, melyre 
czéloztam. Sokkal is később, már a védai kor végén merült föl és roha-
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mosan növekedett oly hatalommá, hogy a hindu társadalmat minden 
rétegében átalakította olyanná, a minőnek a középkorban látjuk és a 
milyen állapotban tengődik mai napig. Ez a conservativ irány, mely a 
papi kasztnak túlsúlyra jutásával fejlett ki. Ide vonatkozólag azon vál
tozás állt be a hindu nép gondolkodásában, hogy a rítusban csak oly 
hymnusnak van helye és hatálya, mely a régi költők hagyományaként 
maradt fönn ; m ert ezek azon dalokat az istenektől kijelentésképen kap
ták, műszóval szólva : látták és hallották. Már Aupamanyava a legrégibb 
véda-magyarázó (Kr. e. IX. század) a védai dalok szerzőinek risi nevét a 
dris (látni) tőből vezeti le, minthogy ezek azon dalokat látták (dadriçur). 
Hasonló eszmetársulás hozta létre a védai irodalomnak sruti (hallomás) 
nevét, mely szó később még szélesebb körű jelentést nyert, mikor vele 
az egész szent irodalmat kezdték jelölni.

Ilyen fölfogás szolgált alapul a régi dalok összeszedésére, samhi- 
tákba (gyűjtemény) gyűjtésére irányúit munkásságnak. De az összeszedés 
munkája csekélységnek tiinik föl azon bámulatos gondosság, óvatosság 
és kitartó figyelem mellett, melylyel e dalokat sok évszázadon át a 
puszta memoria segítségével föntartani és a legapróbb módosítástól vagy 
hiba becsúszásától is megóvni igyekeztek.

Az iskolai tanítás menete mindennap örökös diktálás és föl
mondás egyhangú sorozatából állt. Van a Rigvéda VII. könyvében egy 
dal, a békák dala, mely e tanítás menetét komikus színben m utatja be' 
Az esőszak közeledtére ébrednek és előbujnak a békák ; egyikök mély 
hangon elvartyogja magát, a többi zengő énekben felel a szavára ; mint 
az öreg brahmán diktálja mondókáját és kórusban ismétli szavát az ifjú 
brahmán-apróság. E tanítás-módnak megvan az a jó oldala, hogy bámu
latos erejűvé fokozza a mem óriát: a hindu panditok emlékezőtehetségé
nek ereje gyakran mesével határos !

A Rigvéda szövege kettős fölosztást mutat. Első az astakákra (nyol- 
czadokra), második a mandalákra (körökre, könyvekre) való fölosztás. 
Nyolczados beosztása a m űveknek a szanszkrit irodalomban a Rigvédán 
kívül is igen gyakran látható. Hindu tudósok e beosztást ma is többre 
becsülik, mint a mandalákra való tagolást, noha e geometriai beosztásban 
a hymnusoknak se irodalomtörténeti, se tartalmi, se semminemű állapo
tára legkisebb tekintet sem volt.

Irodalomtörténeti alapja van a másik beosztásnak. E szerint az 
egész Rig-szöveg tíz mandalára (könyvre) oszlik.

Az így fölosztott Rigszövegnek nagyobb fele, tudniillik a második 
mandalától a hetedikig, egy-egy költőcsalád körében létrejött és családi 
hagyományként föntartott dalokat tartalmaz. A nyolczadik man dala 
tulajdonképen még szintén a családi könyvek közé sorolandó, de a kilen-
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czedík mandala egészen magában álló tünemény. Sajátszerűsége abban 
van, hogy kivétel nélkül minden .dala egyetlen egy isteni lénynek, Szó
rnának, szól. Mi és ki ez a szórna ?

Ez a szó soma (óbaktr. haoma) tulajdonképen szüretet, szűrt levet 
jelent ; ez a neve egy hasonló nevű fűből (asclepias acida) nyert italnak, 
melynek mámorosító, jókedvre derítő, gyújtó hatása volt. Ez italt épen 
hatásáért isteni rangra emelték és a holdnak (indu) képében személye- 
sitették. Az isteneknek, főképen Indrának vitt áldozatoknál a szóma-ital 
határozottan a legfontosabb alkotó részt tette.

Forduljunk a még hátralevő két könyv, az első és tizedik m an
dala, hymnusaihoz. E két mandalát azon lényegtelen vonáson kívül, 
hogy mindakettő aránytalanúl nagy hymnustömeget foglal magában, 
azon körülmény hozza erős kapcsolatba, hogy mindakettő igen sok 
apróbb dalcsoportból van innen-onnan összeszedve és a többi könyvek 
dalainál sokkal lazábban szervezett egységbe fűzve. Igazi népköltészeti 
gyűjtés mindakettő ; sem tárgy-, sem mérték-egység nem szabályozza 
A védai költészet korának mind kezdetére, mind hanyatlására valló dalok 
tarkán fonódnak itt egybe. A vallásos elemet, kivált a tizedik könyvben, 
majdnem felülmúlja a világi költészet, melynek már a rítusban csak 
erőltetve lehetett helyet jelölni. De irodalmi szempontból ez a világias 
hang előttünk még becsesebbé teszi e könyveket; és a ki a Rigvédát 
végig olvassa, belefáradva a vallásos érzelemnek örökös lobogásába, 
végűi megpihen és fölüdiil e dalok némelyikének egészséges, üde világ
nézetén. Itt humoros dalok, talányok, temetési énekek, bölcselmi ódák, 
sőt szatirikus hangulatú énekek is akadnak. Innen mutatok be egy böl- 
cselkedő dalt, mely a philosoph szemlélődésre hajló ind-európai népnek 
legelső e nemű tépelődését tárja elénk.

X. 129.
Nem volt a lét, sőt a nem-lét se volt még ; 
Nem volt a gőzkör, nem az ég azontúl. 
Mi hömpölygőit ? Hol és ki oltalmában ? 
Volt-é a viz s  a mélységek homálya ?

Sötétség volt sötétséggel borítva 
Kezdetben s jeltelen gomolyga minden 
A pusztaság takarta a kietlent,
De szülte a melegség azt az egget.

Halál nem volt, halhatlanság se volt ott, 
Nem volt az éj s a napnak ragyogása. 
Az egg lehellt csak, szellőtlen, magától, 
Egyéb pedig nem volt sehol — de semmi !

Zsinórt vontak keresztben át a kettőn ; 
Felül volt-é, alul volt-é a rajtok?
Ott voltak az atyák s voltak hatalmak, 
Lent ösztön élt, felül volt a fakasztás.

Ekkor mozdult először benne a vágy. 
Ez volt a szellem első foganása ; 
Keresték a bölcsek saját szivökben 
S a lét kapcsát a nemlétben lelék meg.

Ki tudja azt, ki jelenti meg itten, 
Honnan eredt s miből ez a teremtés ? 
Az istenek utána lettek-é csak ?
Ki tudja, hejh, miből jött létre mind ez ?
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Miből állott elő ez a teremtés,
Alkotva van avagy tán alkotatlan ?
Csak az, ki a magas égből vigyáz rá,
Az tudja ezt csupán — vagy az se’ tudja?

Ilyféle bölcselmi ének van a Rigvédában mindössze három.
Még a Rigdalok vallásos tartalmáról, a hindu hitélet egyes tárgyai

ról, mythologiájáról, theologiájáról kell szólanom. A Rigvéda ez oldalról 
tekintve, legérdekesebb, legtanulságosabb, eszmékben leggazdagabb. Itt

azonban mindössze a hindu vallásnak egy 
pár kimagasló isten alakjáról szólok.

A hymnusokban, a mennyiben a védai 
árják vallásos eszméit élénkbe tárják, a leg
első tiszteleti heiy Agnié. Több, mint 300 
hymnus fejezi ki az ő iránta érzett hódola
tot. Agni a tűz istene ; tehát azon term é
szeti csodáé, mely az ős embernek fogékony, 
gyermekes lelkére legközvetlenebbül hatott. 
Jótékony erejét, hatását inindenütt érezte, 
künn a természetben épen úgy, mint a csa
ládi tűzhelynél. Lénye előtte megfoghatat

lan, s a hány alakban föltűnt, mindenikben csodát látott és istent keresett.
Eredetileg az egek egének vizeiben volt szülőhelye, lakása s villám 

képében került a földre.
Az áldozok nagy védője, az embereknek leghívebb házi barátja. 

A mi jót létesít az áldozat, azt mind neki tudják be érdeműi. O teremté 
az isteneket, föntartja a világrendet, általában az életet ; ő a természet 
éltető eleme, nőtteti a növényt, fakasztja a földben a magvat, az anya
méhben a magzatot. íme egy Agni-dal, melyből vonásai leghívebben 
tűnnek elő.

A legfelsőbb égben midőn megszületett, 
Mátarisvan vette észre őt legelébb. 
Erejével lángra lobbantá s hirtelen 
Világosság derült fel ég és föld felett. —

A Bhriguk hozták le őt, a mindentudót, 
Fényben e világba az emberek közé. — 
Hívogasd hát Agnit házadba dalokkal :
A kincsek ura ő, mint Varuna maga.

Agnihoz indítom buzgó uj énekem,
Az erő fiához gondolatom, szavam;
A vizek gyermeke a földre szállt alá, 
Az istentől kegyelt itt él bölcs pap gyanánt.

Sugara csillogó és örökfiatal 
A széptekintetű ragyogó Agninak.
Mint folyam felszínén úszó fényparányok, 
ü gy  lobog nyugtalan halhatlan fénye is.
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Mint a zugó vihart s röptében a nyilat, 
Mint az ég villámát, föl nem tartóztatod: 
Ugv fal, emészt hegyes foggal s földre veri 
Az erdőt, mint a hős az ellen sorait.

Vajon a dalunknak örül-e Agni és 
Betölti-e jókkal vágyunk’ javak után? 
Vajon kérésünket czélhoz vezeti-é ? . . .  
A fényarczu istent dicséri énekem.

Áldozatunk kövér arczu vezetőjét 
Agnit keresi, mint barátját, a kegyes. 
Áldozatnál lángban lobogjon, mint zászló, 
Tiszta imádságunk vigye az ég felé.

Agni te derék, derék őreiddel *
Erős védőkkel légy nekünk oltalmunk ; 
A hiv, vigyázó, el nem szunyadókkal 
Őrizd meg, Agni, édes gyermekinket!

Agni mellett Indra foglalja el a Rigvéda pantheonában a főhelyet. 
Indrának legfőbb jellemvonását a harcziasság teszi. O a védai hinduknak 
nemzeti istene, ki híveinek minden pillanatban kész védelmére kelni s 
hatalmas fegyverével, a villámmal szétzúz minden ellenséget, akár árja,

Indra szobra E llorában.

akár idegen az. Maga a föld inog és az ég hódol előtte, ha csatába indúl. 
Szétdúlja az ellenség kilenczvenkilencz várát, földre veri 50,000 ellensé
gét, a fekete dasyukat. Segítségét hívei kövér áldozatokkal, szép dalok
kal és az előtte oly kedvelt szómával igyekeznek magok számára bizto
sítani. Földi ellenséggel szemben tanúsított m agatartását részletezi szám
talan hymnus, például a következő :

* Más metrum.

Egyetemes irodalomtörténet. I. 2
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IY.
Minő dallal vonjuk Indrát, a tettek 
Fiát s ajándékát ide közinkbe ?
Hisz e hős ad vagyont az énekesnek, 
Számunkra ő kincsek ura, osztója !

Hozzá kiáltson a bajnok csatában,
A magasztalt, a dúsgazdag istenhez ;
Ő adjon áldást az embernek útján,
Sikert a jámbor szóma-sajtolónak.

Hozzá kiált a férfi, ha veszélybe 
Rohan merészen, a szabadításért.
Midőn ellen s barát halálba nyargal, 
Hogy gyermekét s családját óvja, védje.

Midőn a népek harczra fenekednek 
Egymást kölcsön tüzelve ingerelve,
S a seregek egymással szemben állnak: 
Indrát óhajtja mind, mind pártfogóul.

24.
Folyik az áldozat Indrának ekkor ; 
Ekkor van gazdagon lepény s vajas pép. 
Szómával rakva lép elő a fösvény,
Sőt kedve jő bikát is vágni egyszer.

De Indra csak olyat segít a czélhoz,
Ki a nedvet, mit Ő kíván, örömmel 
És tiszta szívvel szűri, adja ; ahhoz 
Szegődik társul ő a harczi vészben.

A ki ma szűri Indrának a szómát,
Főz pépet és buzaszemet piritgat,
Annak fogadja szívesen imáját,
Annak ad férfias harczkedvet Indra.

Midőn haraggal a harcztérre nézett 
S a hosszú küzdelmet szemlélte ottan, 
Magához inté a hőst felesége,
Hogy számára ital vár készen otthon !

Azonban Indra nagy csatáinak színtere mégis inkább a levegő-ég, 
mint a föld. Itt vívja ő a Mariitoknak, a zengő viharok isteneinek, az 
«ég lantosainak», kíséretében rettenetes küzdelmeit, az égnek gazdagon 
tejelő teheneit, az esőfelhőket elzáró démonok ellen. Harczait számos 
dal emlegeti. Mythusa, John Muir szerint, élénken fejezi ki azon term é
szeti tüneményeket, melyek a különböző évszakokban, Indiában, napon
ként lejátszódnak. Harczi szekerén ülve, melyet két híres fakója húz, 
valóságos typusa ő a hódítva előnyomuló árja törzsfőnöknek. Egyéb 
vonásai elég általánosak. Mint az ég istene, ő a földi javak osztogatója, 
az életnek alkotója, föntartója ; a gonoszok kérlelhetetlen sujtolója, a 
jóknak jutalmazója stb.

Indrát a védai harczias szellem emelte föl s vele Varandt, a békes
ségnek, minden nagynak és szépnek kifejezőjét, az örök igazság istenét 
szorította háttérbe. Varunának aránylag kevés hymnusa van, de ezek a 
Rigvéda legemelkedettebb, legköltőibb darabjai.

A lég birodalmának és a derűs, világos égnek isteneiről a puszta 
nevöknél többet alig említhetek. A levegő ég első helyen a szelek és 
romboló viharok isteneinek hazája : Vatának és Vaz/unak a szelek urai
nak és az ordítva pusztító vihar istenének Rudrának, ki után úgy zúdul
nak a szelek fajai, «mint a leányok az ünnepélyre» ; ki mégis a szükség
ben hozzá folyamodó kegyesnek meghallgatja kérését és messze űz tőle 
minden ártalmat. Megtisztítja a levegőt az ártalmas miazmáktól és elő-
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teremti ember és állat számára a legjobb nedveket. így ő egyszersmind 
a legjelesebb orvos.

Rúdra fiai a daliás Mariitok, a zivataroknak arany sisakkal és vérttel 
ékes istenei. Köztök já r olykor Parjanya, az eső árasztója, ki esőjével 
áldja a jámbort, villámával rémíti a gonoszt, és

Jut minden élő lénynek enyhület,
Parjanya ka magvát a földre hinti.

A derűs ég istenségei közt első hely illeti az Asvínokat. A ((lófékező» 
ifjak, az árja Dioskurok, a legelső pitymalatkor jelennek meg az égen és 
mihelyt ők feltűnnek : készítik a földön a hajnali áldozatot «az ég csoda
erővel és mély bölcseséggel megáldott két fiának». Utánok jön messze 
kelet felől az ég kedves arczú, aranyos leánya Usas, Aurora, maga a haj
nal ; elűzi nővérének, az éjnek, homályát borzalmaival együtt ; szétkergeti 
a gyűlölködőket és gonosztevőket ; felkölti a lényeket mind ; megújult 
életet teremtés minden élőt munkára ösztökél. Jótékony hatásának tovább 
rajzolása helyett ide irok egy Usashoz szóló dalt.

U sashoz (Rigv. VII. 76.)

Már az örök, minden-kedvelte fényt fel- 
Szöktette Savitar isten az égre.
Az istenek teremték e szemet, a 
Hajnalt, mely bésugározza a földet.

Feltűnnek az istenek-járta utak,
Czélhoz vivők, a Vasu-któl rakottak. 
Keleten jő fel a hajnal sugára, 
Felszállva megáll házainknak ormán.

Hejh sok, sok hosszú nap telt el, ameddig 
Az első napfény megjelent az égen. — 
Mint vőlegény vonultál be, oh hajnal, 
Közénk,hogy többé eine hagyj bennünket.

Jámbor látnokai az ős időknek,
Kik az istenek lakomáit oszták,
Az atyák lelték fel az elveszett fényt 
S szerzék Usast hatalmas szózatukkal.

Ok egy seregben egybe gyűlve élnek 
Egy értelemben ; nincs verseny közöttük ; 
Meg nem bántják az istenek törvényét, 
Ki nem fáradva járnak a Vasukkal.

Téged imádnak dallal a Vasisthák 
Jó reggelen, óh szépséges, dicsérve 
Javak urát, a barmok terelőjét ;
Jöjj és ragyogj nekünk itt mint legelső.

Ott a javak osztója, a vidító 
Usas; dallal köszöntik a Vasisthák;
0  nyújt nekünk vagyont, messzire hírest . . .
Óh istenek, áldást áraszszatok ránk !

Kél utána és pedig oly gyorsan, hogy a hajnalt majdnem utói éri 
Sürya, a napisten maga, ki sokszor Sauitamak (éltető, ösztönző) is ne
veztetik; nyomában vannak az Adityák, Aditinek, a végtelenségnek, fiai. 
Elől a legfenségesebb közöttök : Varuna, a mindent átölelő égnek istene,

2
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majd az igazságnak nagy királya, a világoknak bölcs teremtője, m egtar
tója és kormányzója ; a jónak mindentudó védelmezője, a gonosznak 
boszulója, szent és igazságos, de irgalommal tele.

A brahman hitrendszer későbbi bárom nagy istenalakja : Brahma, 
Visnu, Siva közül, a Rigvéda még csak egyet, Visnut ismeri. Annak is 
csak nevét és egyetlen egy hőstettét, hogy t. i. három lépésével átlépte 
a nagy mindenséget. Egy oly vonás, melyet a későbbi legendák költői 
feldolgozásai (a Visnu-purána) kiszínezve, részletesen beszélnek el. A Rig
véda Visnu-dala az első könyvben van és így hangzik :

V isnuhoz

Visnunak zengem én most hősi tettét, 
Ki általlépte ezt a földi légkört ;
A legmagasb eget megtámogatta,
Midó'n három nagy lépését kilépte.

E nagy tettért dicsérik szerte Visnut,
A félelmest, mint hegyjáró oroszlán ; 
Kinek három hatalmas léptiből nyert 
Lakást minden teremtmény a világon.

(Rigv. I. 154.)

Visnuhoz szálljon a magasztaló dal,
A hatalmast lépő' hegyi bikához,
Ki ezt a messze terjedő' világtért 
Átmérte három lépésére pusztán.

Mézzel van lepve három lépte útja, 
Ezen dobzódunk szüntelen gyönyörben. 
O tartja a háromszoros teremtést,
Eget, földet és minden lényeket, fen.

Bár eljutnék az ő kedves lakához, 
Hol az istenfélők örömben élnek; 
Ok a hatalmas lépőnek baráti. — 
Visnu felső nyomában méz szivárog.

Síitának neve csak mint melléknév üdvös, jóságos jelentésben fordul 
a Rigvédában elő és isteni személye azon vonásokból alakult meg, me
lyek a védai Rudrának, a romboló és építő vihar istenének, alakjára 
vannak ruházva.

Brahmánák a későbbi kor nagy teremtőjének, előtérbe lépése pedig 
teljesen a theologiai spekuláczió műve. A Rigvéda brahmanja. még a val
lásos ihletet, az áhitatot és ez áhitatnak szavakba foglalt erejét : az imád
ságot fejezi ki. Azon felfogásnak, mely őt isteni méltóságra emelte, s 
mely oly sok rokon vonást m utat János evangéliumának bölcsészeti 
bevezetéséhez : Kezdetben vala az Ige, és az az Ige istennél vala, az az 
Ige isten vala — ennek a felfogásnak a kifejlődése legjellemzőbb vonása 
az úgynevezett Yajür- vagy Brühmana-irodalomnak, melyet a védai kor
szak második alosztályául vettünk fel s melynek ismertetésére kell már 
áttérnünk.* *

* Lásd részletesebben a Rigvédáról : Müller Miksa és a Rigvéda ez. értekezésemet a 
Bpesti Szemle LXXIX kötetében, 1894.
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Már fentebb volt arról szó, hogy a védai korszak első felét, mely 
a másodiktól, mind vallásos, mind társadalmi felfogás dolgában oly óriás 
válaszfallal van elkülönítve, hogy alig ismerünk rá, irodalmi tekintetben 
kizárólag maga a Rigvéda képviseli 1028 liymnusával. Ez azon szent 
anyag, melyet az időben mindinkább távolodó ős dalnokoktól, a risiktől, 
örökségképen átvett és az ifjabb nemzedék memóriájában nagy kegye
lettel tovább plántálgatott a letéteményes papi osztály. Tán mondanom 
sem kell, hogy maga ez a papi osztály is, mint ilyen, már a Rigvéda 
kora utáni fejleményekhez tartozik. Az első papok, úgy a m int a családi 
könyvek (a 2—8 mandala) őket mutatják, még az egyetemes papság esz
méjét képviselik. Minden családapa, a család nevében az áldozás és imád
kozás gyakorlásának jogával bírva, természetes papja az övéinek. Csak 
midőn az az eszmeirány ju to tt túlsúlyra, hogy a régi idők nagy látno
kainak dalaival lehet csak közeledni az istenekhez és megnyerni hajlan
dóságukat ; midőn aztán épen ezért az egyes híresebb költőcsaládok 
hagyományában élő dalokat gyűjtögetni, samhitákha foglalni kezdték és 
e gyűjtemények oly terjedelműekké váltak, hogy végre emlékezetbe 
vésésök hosszú, buzgó tanulást, fáradozást tételezett fel : csak ekkor áll
hatott elő a szűkebb körű papi osztály, mint birtokosa az istenekkel való 
érintkezés két útja-módjának : az imádkozásnak és áldozásnak.

Ez a papi osztály, melynek létrejötte tulajdonképen még a Rigvéda 
korának betetőzéséhez tartozik, nem elégedett meg a szövegezett gyűj
teményeknek nemzedékről-nemzedékre való egyszerű továbbadásával, 
hanem buzgón hozzá látott annak irodalmi téren való továbbépítéséhez. 
És pedig mivel a szentírás kánona oly szigorúan be volt fejezve, mintegy 
lezárva a köztudatban, hogy abba újabb hymnust becsúsztatni csak kivé
telesen és mind ritkábban sikerült : munkássága teréül egészen más 
mezőt, t. i. a kánoni tekintélylyel felruházott anyagnak minden oldalú 
érlel mezesét, magyarázását választotta. Ez a magyarázó irodalom, melyet 
az őt képviselő főművek nevéről hra/unana-irodalomnak is neveznek, 
roppant nagy területet foglal a hindu irodalom körében ; kiterjeszkedik a 
Rigvéda dalaiban található anyagnak és vallásos czélra való használatá
nak minden gondolható módon való felfogására és megértésére. Benne 
nyelvtani és rituális kérdések, a társadalmi és hit-életet szabályozó intéz
kedések, mondák, legendák, philosophiai és eskhatologiai elméletek jönnek 
elő, egyszóval mind az, a mi azon idők emberének szellemét valami 
oldalról csak érintette.

Arról is volt már szó, hogy az a dalkincs, melyet Rigvéda név alatt 
ismerünk, a rítus és áldozati czeremoniák különféleségéhez képest több 
felé megoszolt. Míg maga a Rigvéda a Hotarnak, az isteneket az áldo
zatban való részvételre meghívó papnak m aradt a munkaköre, addig a



22 F I Ó K  K Á R O L Y

Sämaveda az éneket mondó papnak, az Udgätamaik vagy Chandogdnák 
ju to tt ; a Yajurveda pedig az áldozati mondásokat félhangon morzsoló és 
a cselekményeket, a szertartásokat intéző papnak, az Adhvaryunák volt 
a védája. Tartalmilag pedig mind a Sámavédának ének czéljára idomított 
anyagát, m int a Yajurveda mondókáit, nagyon csekély kivétellel, a Rig- 
ből kölcsönzött szöveg képezte. Sőt az Atharvavéda bűvös versei közt is 
tekintélyes szerepet játszanak a Rigből kölcsönzött versek.

Mindamellett mind a négy védának külön-külön bmhmana-irodalma 
van, a melyek ha itt-ott tárgyban találkoznak vagyis ugyanazt a szent
szöveget magyarázzák igen csekély eltéréssel : azon nem is lehet csodál
kozni. A brábmana irodalom három irodalmi műfajt foglal magában, 
u. m. : i. a brahmanákat; 2. az aranyakákat és 3. az upanisádokat. 
A brahmanákra illik különösebben az, a mit fentebb a bráhmana-iroda- 
lom jellemzésére elmondtunk. Tegyük még ide, rájok vonatkozólag Müller 
Miksa mondását (Essays, I, 105): «Bármily érdekesek az ind irodalom- 
történet mezején buvárkodóra a bráhmanák, a művelt közönség alig 
találhat bennök valami érdekest. Tartalmuk legnagyobb részt egyszerű 
sületlenség és a mi még sokkal rosszabb, theologiai sületlenség. Senki, 
a ki eleve nem ismeri azt a jelentőséget, melyet a bráhmanák az indiai 
szellem történetében elfoglalnak, nem lenne képes tíz oldalt elolvasni, 
a nélkül hogy könyvét be ne csapná. Hanem a történetbuvárra, vala
mint a bölcselőre nézve végtelen fontosságúak; az elsőre nézve, a 
mennyiben valóságos lánczszemet képeznek India régi és modern iro
dalma közt ; az utóbbira nézve, mint szerfölött fontos fázis az emberi 
szellem fejlődéstörténetében az egészséges vallásos felfogásról a theolo
giai betegségre való átmenetben.»

Arra a kérdésre, hogy mik az dranyakák szintén Müllernek, mint 
az ide vonatkozó irodalom legnagyobb ismerőjének szavaival felelünk : 
«Az áranyakák czélja megmutatni, hogy olyan emberek, kik már az 
erdőkbe (aranya) vonultak vissza, hogyan hajthatnak végre bizonyos 
áldozatokat; még pedig nem külső fénynyel és költséggel, m int ezt a 
bráhmanák kívánnák, hanem tisztán szellemi eljárással. Egyszerűen el
képzelik magoknak az áldozatot, elvonulnak ennek tényei leikökben 
vagy emlékezetökben, és ilyen módon ugyanazon érdemet nyerik meg, 
melyet nyernének a valódi áldozatnak bosszú, fáradságos végrehajtásával.»

Az upanisádok, a szanszkrit próza legkimagaslóbb termékei, az in
diai szellem bölcseleti kísérleteit, tépelődéseit m utatják be. Számok igen 
nagy ; majdnem 300-ra megy csak az eddig megtaláltak száma. «Mi az 
upanisádok czélja ? kérdezi Müller. * Megmutatása annak, hogy minden

* Über den Ursprung und die Entw icklung der Religion. 385 kk. S trassburg 1880.
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külsőségben álló czeremonia nemcsak teljesen haszontalan, hanem még 
ártalmas is; kárhoztatása mindenféle áldozati cselekménynek, mely a ju 
talomra való kilátásból ered ; határozott tagadása ha nem is az istenek 
léteiének, de mindenesetre az istenek, mint legfőbb lények helyzetének; 
és az a tanítás, hogy a megváltásra és boldogságra csak egyetlen egy 
kilátás lehet, ha t. i. az egyes lény az igazi világlényben magát fel
ismeri és ott találja meg a maga nyugalmát, a hol egyedül van az igazi 
nyugalom.»

A Rigvédához magához két brahmana csatlakozik, u. m. :
1. Az Aitaréya brahmana a maga aranyakájával és upanisádjával;
2. A Kansitaki-brahmana a maga aranyakájával és upanisádjával.
A Sámavédához már több jelentéktelenebb brahmana tartozik, me

lyeknek puszta nevét felsorolni igazán hálátlan feladat lenne. Kiemel
kedik közöttük egyetlen egy, a Chandogya-bráhmana és hires npanisddja

De magyarázó irodalom dolgában kétségtelenül a legnagyobb gaz
dagságot a Yajurvéda körében találjuk, még pedig nem annyira szám, 
mint jelentőség és hatás tekintetében. A fekete Yajurvédának egy, de 
igen hires brahmanája van, a Taittirlya-brâhmana, a maga Taittirïya- 
aranyakájával és -upanisádjával, melyek után magát e védát is csak 
Taittinya-gyüjteménynek szokás nevezni.

A fehér Yajurvéda brahmanája a százösvényii-brahmana (Satapatha- 
brahmana) nevet viseli, azért tán, mert ez az óriás testű mű mind 
messze felülmúlja a többit fontosság, gazdagság és azon hatás dolgában, 
melyet gyakorolt a hindu-gondolkozás történetében. Ha valahol, úgy e 
műben rakta le a brahmanság szellemi tőkéjét s ebből lehet a legtöbb 
indiai műveltségtörténeti mozzanatnak kikutatni eredetét és rá mutatni 
forrására. Az atharva-véda brahmanáját, a Gópatha-brahmanát említeni 
sem érdemes.

Én, tekintélyes búvárok nyomán, ezt az egész átmeneti kort a 
Rigvédáéval szemben Yajurvéda korának neveztem, mivel egész jellemét 
e véda nagy brahmanái adták meg ; azok a bráhmanák, a melyekre épen 
fentebb rá mutattam. A következőkben megpróbálom felsorolni, hogy 
mik azok a Yajurvéda által életre hivott műveltségtörténeti mozzanatok, 
melyek az egész hinduság gondolkozását elébb kérlelhetlen bilincsekbe 
verték, majd teljesen átalakították.

Első mozzanatul kell említeni mindenesetre a kasztoknak kifejlődé
sét, a kasztrendszer megalakulását. Már láttuk, hogy a véda-tudók a szent
irodalom nagy, terjedelmében és nehezen megközelíthetőségében kínál
kozó jó alkalmat megragadták még a Pendsáb mellékén arra, hogy papi 
osztályul tolják föl magokat. Minél nehezebb, fáradságosabb volt a véda- 
studium, annál bátorságosabban érezték magukat annak sánczai közt a
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már kész tulajdonosok ; annál kevésbé kellett tartaniok attól, hogy az 
újonnan nyíló életpályára nagy számban fognak seregleni a vállalkozók. 
Annyival inkább, mert a tanítás útját egyedül ők maguk egyengették s 
volt rá gondjuk, hogy az ugyancsak tüskés út legyen. A véda-tudásnak, 
mely kezdetben a költői tehetséggel együtt járt, eleve is meg volt kétség
telenül nagy tisztelete, de aztán ebben volt bizonyára a jutalm a is. Már 
a Rigvéda késői dalaiban, mik még az Indus partján hangzottak, van szó 
egyéb jutalomról is. Egyik dalában (I. mand. 126) dicséri a költő Svanaya 
királyt, hogy neki 100 niska aranyat, 100 tüzes lovat és 100 darab m arhát 
adott; ehhez tíz négyfogatú szekeret a nők számára es egy 1060 tehén
ből álló csordát. Az ily jutalmazások, még ha költői nagyítás volna is 
bennök, könnyen tehették a tudósokat féltékenyekké vetélytársaikra és 
érthetővé teszik azt is, hogy igyekeztek szellemi kincsöket saját családjok 
szűk körében ápolni tovább. Nagyon érthető, ha ily körülmények mellett 
egy-két emberöltő is elég volt arra, hogy alapját vesse meg a születési osz
tályrendszernek.

A katonai osztálynak (a ksatriják osztályának) létrejötte, bár sokkal 
természetesebb és jogosultabb, mindamellett Indiában jóval későbben és 
bizonyára a papi osztály példamutatásával történt csak meg. Jó  alkal
mat nyújtottak rá a látott példán kívül azok a harczok, m elyeket az In 
dusmellékről keletfelé terjeszkedő népnek a benszülöttekkel ugyszólva 
minden lépés földért kellett vívnia.

Tény, hogy mire az előnyomuló árják a Madhya-désát hatalmukba 
kerítették, a kasztrendszer közöttük erősen gyökeret vert. A Madhya- 
désa pedig az a tartomány, mely keletre a Ganges és Yamuna össze 
folyásáig terjed ; nyugatra határa a Szaraszvati, északon a Himalaja, 
délen a Vindhya hegység. Tehát épen az a tartomány, melyben a Yajur- 
véda korában a hindu művelődés középpontja volt. Szó sincs róla, hogy 
a második kaszt emberei (a ksatriják) meg ne kisérlették volna vitássá 
tenni a papi osztály elsőségét. Azonban mind hiában. Részint a papok 
ügyessége, kik a kezökbe vett szellemi tőkét minden irányban, istenek
kel és emberekkel való érintkezésben folyton gyarapítani tudták, részi nt 
az apró raják egymással való örökös torzsalkodása, diadalra vitték m in
dig a brahman-kaszt ügyét. A papi osztály tartotta kezében az istenek 
befolyását és érvényesítette azt úgy, a mint épen saját érdeke kívánta.

Az egész prózairodalmuk hemzseg az ilyen-féle elbeszélésektől : 
<(Sudäs, Bhärata és más régi hősök, meghódíták az egész világot csupán 
azon erejöknél fogva, melyet nekik papjaik a nagy avatási áldozat végre
hajtása által kölcsönöztek. Ezt az áldozatot hajtotta végre Vasisthának 
tanítványa, Satyahavya, Atyardti részére és ezért tudta Atyaráti, noha 
maga király sem volt, az egész földet meghódítani. Akkor Satyahavya
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ezen szavakkal fordult hozzá : «Te az egész földet meghódítottad, adj 
már most nekem fenséget.» Atyaráti felelt rá: «Ha én U ttarakurut (ez 
épen a Madhyadésa ősi neve) megnyerem: te leszel a föld királya, szent 
férfiú! én csak a te hadvezéred akarok lenni.» Akkor Sátyahavya közbe 
vágott: «Uttarakuru az istenek földe, azt földi ember meg nem hódítja; 
te hálátlan vagy hozzám, visszaveszem tőled a hatalmat.» Ezért történt, 
hogy Susmina megverhette Atyarátit, ki erejétől és hatalm ától meg volt 
fosztva. Ezért — teszik hozzá mindjárt — ne legyen a ksatriya soha 
hálátlan a papok iránt, kik az áldozás módját ismerik és végrehajtják, 
hogy birodalmával életét is el ne veszítse!»

Azon már a Rigben meggyökerezett alapelv, hogy az istenek csak 
addig tarthatják meg isteni erejöket, méltóságukat, míg az áldozatból 
és imádságból részök bőven kijár, egyenesen a papok játéktárgyává tette 
az isteni hatalmakat. És ebből a helyzetből nem is átallották levonni a 
legmerészebb következtetéseket. Lépten-nyomon találkozunk ide vonat
kozó, a legmeztelenebb kijelentésekkel: «A brahman már születésénél 
fogva minden istenek istensége» mondja a Mánava-dharmasástra (11,84). 
Ezt a papi hatalomnak tetőpontra ju tását tekinthetjük azon második 
mozzanatnak, mely e kort annyira átalakította.

Ezzel szemben áll a népnek ama bámulatos és rendíthetetlen hite 
a csodákban, természetfeletti jelenségekben, a milyennel megáldva a 
hindun kívül talán egy nép sincs. És hogy a papi osztály a népnek e 
nagy hiszékenysége mellett is mindenhatóságát, vagy inkább ennek az 
alapját minél keményebbre sulykolja: e czélból épen a Yajurvédában 
teremtette meg és fejtette apróra ki az áldozati szertartásnak egy oly 
komplikált szövevényét, melynek megtanulása és begyakorlása nem okoz 
kisebb gondot, mint a Rigvéda összes dalainak puszta emlékezetben 
való megtartása. Behálózták az udvari és magán életet az áldozási cze- 
remoniák oly sokszoros nyűgeibe, hogy abból még kilátás sem nyílik ez 
életben a szabadulásra; oly nyűgeibe, a melyekben való vergődéshez az 
embernek mindig brahmánra, sőt mindig nagyszáma brahman oknak köz
vetítésére, gyámkodására, csodálatos tudományára kell szorulnia. Maga 
az áldozat, mint az istenek kegyének megnyerésére vezető út, nem táj 
gondolat; új a Yajur-korszakban csak a hosszas czeremóniákkal való 
összekapcsolás; és az a tan, hogy e czeremóniákat a legapróbb részle
tekig a legnagyobb pontossággal, szabatossággal kell teljesíteni, m ert 
ettől függ magának az áldozásnak értéke és értéktelensége.

A dolog megértéséhez érdemes lesz egy pillantást vetni az áldozati cselekmény 
lefolyására. Legegyszerűbb faja az áldozatnak az úgy név. havis-áldozat (vajáldozat), 
mely rendesen tejnek, vajnak, kalácsnak, pépnek, búzaszemeknek vagy méznek 
felajánlásából áll. Néha járul ez áldozati tárgyakhoz valami állat is. Természetesen
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ez áldozatoknál főszerep jut a tűznek. Legelső feladat tehát, melylyel az áldozathoz 
kell fogni, mindig a tűzrakás (ágnyádhánam), még pedig az Agni garhapatya (a házi 
gazda tüzének) megrakása az ő külön oltárán, mit azután állandóan fenn kell tar
tania. Maga az oltár, melyre a tüzet rakják, egy köralakulag megrakott felület. 
E mellé sorakoznak a különböző áldozások számára a daksinügni (a déli tűz), 
melynek oltárául egy félkör alakű helyet raknak meg és az Ahavanuyagni, a keleti 
tűz, a tulajdonképeni áldozati tűz, melynek oltárát négyszögüre alakítják. E három 
tűzoltár közé jön az úgynevezett védi, egy a földbe néhány ujjnyi mélyre ásott 
hely, melyet behintenek szentfűvel (darbha vagy kusa), melyre ismét oltárt épí
tenek különböző adományok helyéül az istenek számára. E három oltáron kell a 
házi gazdának egész életén át, naponként kétszer : reggel és este, megadni az 
agnihótrút, egy tejféle ajándékból álló tűzáldozatot. Megjegyzendő, hogy Indiában 
közös áldozatról, mely t. i. egyszerre több személy nevében és érdekében hozatnék, 
nincsen szó sem.

A Yajurvédának mind az öt recensiója az új és tölt hold idején adandó ál
dozás leírásával veszi kezdetét az u. n. daréapürnamüsá-\al, melyet bizonyos kí
vánság elérésére kell minden új és telt hold idején 30 éven keresztül hozni az ál- 
dozónak (a yajamaná-nak). Mivel a számos, ily czélból adandó áldozatoknak (kamtja 
istayah, kívánságért való áldozatok) ez egyik legegyszerűbb alakja és a többire is 
alapformául szolgál : csak ezt mutatjuk be még itten.

Az áldozat-adóján (a yajamanán) kívül, kinek nevében, javára és költségén 
az áldozás történik, és nején kívül négy papnak kell benne szerepelnie : a brah- 
mannak, ki az egész áldozat lefolyásának szabályosságára ügyel, a holar-nak, 
adhvaryú-nak és az agnidh-nak, a tűzrakónak. Az adhvaryu, a voltaképen működő 
pap, rituáléja a Yajurvéda ; a hotar csak a Rigvéda bevezető hymnusait énekli. 
Első napján az áldozatnak az adhvaryu megfelelő szertartások után levág egy 
palása- vagy sámi-fáról egy ágat, hogy ezzel elűzze a fejendő borjas tehén alól a 
borjut. Mondókája ez: «Téged enyhítésül, téged ételül (t. i. váglak le).» Most kez
dődik a gazda (a yajamána) szerepe: körüljárja a garhapatya- és daksina-tiizet, át
megy az Ahavaniya-tűz mögé, keletnek fordul, a tűzre néz és jobb kezével érinti 
a vizet; ezt mondja: «Oh Agni, a fogadás ura! fogadásomra akarok térni! Bárcsak 
tehetném ezt, bárcsak sikerülne nekem az!» Vagy «Áttérek most a nem-igazságtól 
az igazságra.» Most jön a borjú elűzése és a tehén megfejése. Az adhvaryu ezt 
mondja: «El, ti nyalánkok!» Érinti a vágott vesszővel és elhajtja őket. Majd a 
tehénhez szól, így: «Hadd áradjon az áldozati jutalék Indra számára, óh sérthetet
lenek, ivadékban gazdagok, és szenvedéstől és betegségtől szabadok ! Tolvaj ne ve
gyen rajtatok erőt, sem gonosztevő; álljatok szilárdul és számosán ez úr mellett!» 
Ekkor érinti az első tehenet az ággal. Szavai: «Az áldozó marháját oltalmazd!» 
Most az ágnak egy levágott darabjára rá köti a pavitrát (szűrőt), mely a szentfű (a 
kusa-fűnek) szálaiból van fonva. Ezen mondással: « Vasúnak* vagy te szűrője.» Csak 
ezek után jön a fejés. Az adhvaryu felveszi a sthâlït (a fejő rocskát) ezen szavak
kal: «Te vagy az ég, te vagy a föld!» Majd leteszi ezen szókkal: «Te vagy Máta- 
risván** bögréje, te benned van minden; állj szilárdul magas rangodban, el ne dőlj; 
meg ne döntsd az áldozódat!» Azután ráteszi a szűrőt a rocskára ezen mondóka 
kíséretében: «A Vasú szűrője vagy te, az ezer folyamot tartalmazó.» Most megkezdi

* Vasú különböző isteni lények neve.
** Matarisván a hindu ősem ber; Prom etheus, de hálásabb szerepben
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munkáját a fejő, a ki südra (a negyedik kaszt embere) nem lehet; fej egy faedénybe 
és a szűrőn át átönti a rocskába, mialatt az adhvaryu ezt susogja: «Szavitar isten 
tisztítson meg téged, a Vasú száz folyamot tartalmazó, szépen szűrő szűrőjével.» 
Majd azt kérdezi : «melyiket fejted meg?» A fejő ember nevén nevezi meg a tehe
net és az adhvaryu így szól: «Ebben van az egész élet!»

Megfejik a második tehenet teljesen ezen czeremoniákkal, egészen a tehén 
megnevezéséig; ekkor az adhvaryu így szól : «Ez mindent megtehet !» És így, miután 
minden tehenet megfejtek s a fejéssel végeztek, kiöblíti az adhvaryu a fejőedényt 
vízzel a megszabott mondókával, átönti az öblítővizet a rocskába és azután a tejes 
edényt leteszi az északi oldalra, önt bele egy kis aludt tejet, mely megmaradt a 
tegnap esti áldozatból s ezáltal az édes tejet megaltatja ezen szavakkal: «Indra 
osztályrészét, megaltatlak téged a szómával.» Erre az adhvaryu befedi a tejet és 
elteszi ezen szókkal: «Oh Visnu, oltalmazd meg az áldozati ajándékot!»

A beálló éjét az áldozógazda (yajamána) és neje a gärhapatya- és ühauaníya- 
tüzek mellett, a földön töltik el. Másnap reggel először is az agnihótrát (a tűzáldo- 
zatot) hajtják végre. Azután rendbe hozzák a helyeket és tovább folyik a tegnap 
kezdett munka: első feladat, a bralimán-választás. Az áldozó gazda szemben ül a 
brahmánnal, bizonyos szertartások közt megfogja jobb kezével annak jobb térdét 
és így szól: «Óh brahman, N. N. törzséből! az újhold idején való áldozástakarjuk 
végrehajtani. Téged, a föld urát, a nagy teremtés urát brahmánná választunk!» 
A brahman, a ki megfördött, száját kiöblítette, az áldozó zsinórt felkötötte, ezt 
mondja: «Én vagyok a föld ura, a világ ura, a nagy teremtés ura! Bhúr, bhuvah 
svah.» *

Óh Szavitar isten, téged ő itt, Brihaspatit, brahmánná választ. Ezt hirdetem 
a szellem-nek, a szellem a gayatrl-nák, gayatrï a trislubh-nak, tristubh a jagutl- 
nak, jagatï az anustubh-nak, anustubh a Prajäpati-nak, Prajápati az összes istenek
nek. Brihaspati az istenek brahmánja, én pedig az embereké!»

Nem folytatom tovább e hálátlan idézetet.** Csak egy kis ízelítőt 
akartam mutatni azon rengeteg irodalomból, melyet Yajur-irodalomnak 
nevezünk és a melyről már idéztem Müller Miksa ítéletét. E mellett rá 
akartam  mutatni a Yajurvédában, a rituális részletek közt előbukkanó új 
szellemre, új irányra, mely már félútban van az értelmetlenség, a sületlen
ség, a sivár babonázás felé. Ha tudjuk, hogy a gayatrï, a tristubh, jagatï, 
anustubh semmi egyebek, mint a Rigvéda hymnusaiban a közönségesebb 
versmértékek üres nevei, melyek itten megfoghatlan módon isteni erők sze- 
mélyesítői gyanánt vannak felhozva ; ha tudjuk, hogy az elénk került 
bhür bhuvah svah csak egyike azon szólás-mondásoknak, a milyen a 
Yajurvédában bőven van, de a kerek ég alatt semmi értelme és a szó
ban forgó dolgokkal semmi összefüggése nincs: akkor fogalmat szerez
hetünk magunknak azon új irányról, mely a Yajurvéda első lapjain mind
já rt szembe szökik, hogy, mire végére érünk, teljes rendszerben, kifejlő

* Bhurvah bhu svah, ezt jelentené: a földnek földe az ég. Azonban jelentésére nem te
kintenek, pusztán babona-m ondásként használják lépten-nyomon.

** Az áldozati rendszerekre nézve lásd H illebrandt Alfr. : Das altindische Neu- und 
Vollmondsopfer. Jena, 1880.
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dött virágában álljon előttünk, — azon új irányról, melynek legfőbb jellem 
vonását a titokzatosság hajszolása adja meg és egyenesen vezet a babo- 
názás, bűvölés, a hókusz-pókusz birodalmába.

Ez iránynak felléptét és hathatós érvényesülését látjuk a symboli- 
zálás lábra kapásában is, mely a fentebb említett titokzatosság elm arad
hatatlan kísérője. «Te vagy az ég, te vagy a föld» mondja a fejő rocs- 
kának az adhvaryu. Már a Rigvédában meglep olykor az, hogy az egyes 
istennevek és tulajdonságok egyik alakról a másikra korlátlanul vitetnek 
át. Szellemes védabuvárok, mint Müller Miksa, a legelső nyomait látják 
e jelenségben az egy-istenség eszméje felé, a monotheismus vagy inkább 
henotheismus felé való hajlásnak. E symbolizálás a Yajurvéda körében 
nagyot fejlődött. I tt már az áldozati működésnek minden mozzanata meg
találja a maga elvont, symbolumokba burkolt kifejezését. Czéljok kézzel 
foghatólag csak az, hogy a nagyon is egyszerű tényeket valami maga
sabb jelentés nimbuszával vegyék körül és bennök titkos hatalm ak mű
ködését sejtessék.

A symbolizálást követte a vele természetes kapcsolatban álló azo
nosítás, az identificatio. A két dolgot egymástól különben is csekély 
határvonal választja el ; a hindu gondolkodásban pedig még e határ
vonal is elenyészett. A mi a szemnek az áldozatnál feltűnik, az nemcsak 
az, a mi valósággal ott van vagy lenni látszik, hanem még egy másik 
dolog is, az t. i., a mit jelent. Szó és tett két értelmet rejtenek : egy 
nyilvánvalót és egy titkosat, és míg az emberi tudás törekszik a nyilván
valóra : az istenek szeretik a titkosat, megvetik a nyilvánvalót. « A gáyatrí 
a belehellés, a jagati a kilehellés, a tristubh a testet átható lélekzet» 
mondja egy helyen* a Yajur. Az áldozat az évnek képe, vagy röviden: 
az áldozat az év ; az adhvaryuk : az évszakok ; az áldozati adományok : 
a hónapok.

És így árad ez tovább, igazán az emberi értelmet bántó bőségben. 
Ilyen dőre bölcselkedéseknek, a csapongó képzelet játékának példáival 
megtölthetnénk hosszú lapokat. «A szemnek szokni kell hozzá,** míg az 
árny ék világ zavaros világításánál, melyben azon idők képzeletszülemé
nyei alaktalanul, egymáson keresztűl-kasul tolongva hömpölyögnek, meg
tanul valamit látni. Azután kiderül, hogy itt is nyilvánul a szellemi élet
nek bizonyos törvényszerűsége.» Ama képzelet-alakok közt lépten-nyomon 
lényegesebbek merültek fel a zűrzavarból, előtérbe vergődnek, elnyom
ják  a kevésbbé fontosat és elfoglalva a gondolkodás egy-egy területét

* M aiträyani Samh. 3, 4, 14.
** L. Oldenberg H., Buddha. B é ri 1881, 24. 1. E fejlődést Oldenberg m utatta  ki leg

először, kit e kérdés tárgyalásában én is követtem,
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ott uralkodni kezdenek. A gondolkodó lélek, mely a symbolumokban 
megszokta felsőbb hatalmak jelentését sejteni, önkénytelen arra az útra 
lép, hogy ez alakzatok nagy különbözőségében valami egységeset keres
sen. Egy oly erőt, mely őket mind áthatja, a mi a tarka-barka látszatok 
és jelenségek közt a valódit, a lényegtelen vonások közt a lényegest, 
alkotná. Azt mondja a Chándogya Upanisad bevezető verse : «E terem t
mények életnedve a föld; a föld életnedve a vizek; a vizek életnedve 
a növények ; a növények életnedve az ember ; az ember életnedve a 
szó ; a szó életnedve a dal (rig) ; a dal életnedve a dallam (sámán) ; a 
dallam életnedve a szentszótag (az om). Ez a leglevesebb életnedv, leg- 
magasb, legfelségesb, ez a nyolczadik: a szentszótag.» A mint ez idézet
ben felragadt a tépelődés egy gondolatkört, azt t. i., hogy miben keressük 
a dolgok életnedvét, úgy látjuk számtalan más hasonló példán. Mint az 
első görög természetbölcselőknél, látjuk itt az erőfeszítést és a szellem 
birkózását egy-egy eszmekörrel és látjuk a végmegoldásnál, az om segít
ségül rántásánál, a ki nem elégítő megoldást, a kudarczot. Majd áttöri a 
gondolat az útjába álló korlátokat és kimondja merészen: ez vagy az a 
minden. Ezzel megindul a pantheistikus felfogás első útjára, hogy bele 
ütközzék ismét más tényezőkbe, milyenek az ember, a világ, a tér és idő 
és kivált a szó, az ihletett szó, a brahman. Ezek közt aztán nyoma vész.

Az ember-nek, az én-nek (a hinduk nyelvén : ätman, a lélek, az 
egyén, a subjectum), mint a többi képzeteken felül kerekedő tényezőnek 
felmerülését a százösvénytí bráhmana mutatja először. «Az ember testét 
mindenfelé áthatják, éltetik a lehelletek ; minden lehelletnek ura az át- 
man ; ő az a központi erő, mely a személyes élet alapjában hat és te
rem t ; «a névtelen életerő, a melyből a többi megnevezett életerők fakad
nak.» «Az átmanból jönnek létre minden tagjaink.»

Ilyen gondolat-töredékekben nyilvánul legelőször a személyiségnek, 
mint minden életnyilvánulásban csakugyan lényegesen működő tényező
nek, a felmerülése. És a mint felmerült ez eszme, gyorsan híveket és 
hatalm at terem tett magának. Csakhamar átvitték a termékeny gondolatot 
az emberről és emberekről a nagy világra : «ő az életerők ura, az első, 
kiből a testtagok alakultak, ura az isteneknek is; a lények teremtője, 
ki a világokat a saját én-jéből kibocsátotta; az átman a Prajápati».* Má
sutt : «Az átman a mindenség !»

Ha az átman eszméjének, mint teremtő tényezőnek, felmerülése 
nagy lépés a symbolumok chaoszából : még nagyobb lesz egy másiké, 
mely vele majdnem egy időben fakadt és magát az átmant is hamar 
túlszárnyalta.

* Prajäpati (a. m. a lények ura) m ár a Rigben is ism ert alak, de, mint az istenek ura, 
úgy csak az ätm annal kapcsolatba hozva kezd feltűnni.
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Ez a másik a Brahma eszméje. Ez a szó brahman már a Rigvéda 
óta két változatban használatos az irodalomban. Brahman (ezen tőtől : 
brh =  nőni) mint himnemű, oxytonon szó (nom. brahma) jelenti a szent- 
irds idézőjét, imádkozót, papot. Brahman mint semlegesnemű, paroxytonon 
szó (nom. brahma) a. m. ihlettség. áhitat, és ihletett szó, imádság, szentige. 
E másodikról leszen itt szó.

A szentigét, mint az áldozás elmaradhatlan kísérőjét, hármas meg
jelenési alakjában fogták fel a hármas tudomány (traividya, a hármas 
tudás: Rig, Sámán és Yajurvéda nevének összefogása) mesterei u. m. 
dalban (rig), dallamban (sámán) és mondókában (yajus). És a hármas 
számnak e két találkozásából fakadt az új symbolum. Az a szellemi mag, 
mely a szentigét és birtokosát, a brahmant, a profan szó és profan világ 
felé emeli, az a brahma, az az új tényező, mely dalban, dallamban és 
mondókában, mint a szentség ereje, működik. «A szóban rejlő igazság a 
brahma.» A hindunak a szent dal rhythmusaiban a mindenség rhythmusa 
viszhangzik. Tehát annak a lényegnek, a melyből a szentige életét meríti, 
azon erőnek kell lenni, mely minden dolgok alapjában működik. «0, (t. i. 
a brahmán, a ki áldozik) ő teszi a brahmát (a szentigét) a mindenség 
fejévé: ezért a brahman (a pap) a mindenség feje.»

Természetes, hogy az új eszme, mely egy szójátékból vagy egy 
symbolumból fakadt, nem ju thato tt egyszerre czéljához. Azon fáradha
tatlanság mellett is, melylyel az érdekeiket gondozó papok nem szűnnek 
meg a szentige erejének isteni voltát hirdetni, csak lassan törhet a már 
előbb meggyökerezett tényezők közt magának utat. Az az értelmezés, 
hogy a lények ura (Prajápati) terem tette az átmant, más alakban így 
jelentkezik a éatapathabráhm anában: «A szellem, Prajápati, ezt kivánta: 
legyek én többé, sokasodjam meg. Fáradságot vett és forró kínt okozott 
magának. A mint igy kifáradt és magának forró kínt okozott : elsőnek 
terem tette brahmát, a hármas tudást (traividya) ; ekkor szünetet tartott, 
azért mondják aztán : Brahma a mindenség megtartója, ezért nyer meg- 
tartást, a ki (a szentigét) tanulta ; mei’t a mi a brahma, az a megtartás.» 
A brahma tehát egyelőre első szülött a mindenségben. Miután azonban 
már az átman is úgy van jellemezve, hogy ő Prajápati első szülötte: a 
hinduk olvasztó kohójában ham ar kialakult az új anyag : brahm a =  át
man. Ehhez csak egy lépés kellett és átruházták az átman szellemi tu 
lajdonságait a brahmára ; viszont a brahma összes érvényesülési módjait 
az átmanra. A brahma a mindenség tekintete, és «a mindenség első szü
lötte» az átman. A brahma dal, dallam és mondókára tagolódik : «.dal, 
dallam és mondókából áll az átman természete.» A mily m értékben vész 
el a különbség a kettő közt, épen oly mértékben gyarapszik a tudatban 
a két összeolvadt tényező fogalma tartalmilag.
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Megpróbáltuk, legalább nagyolva, bemutatni annak a szellemi fej
lődésnek irányát és fokozatos haladását, mely a Yajurvéda elburjánzott 
képzeletvilágának végre is valami komolyabb tartalm at kölcsönzött. El
kísértük az átman és az ihletett szó, a brahma eszméjét addig a fontos 
momentumig, a hol a kettő összetalálkozott és elősegítette egy régen 
megpendített, de a képzeletvilág chaoszában ismét elfelejtett harmadik 
fogalomnak létrejöttét, t. i. az örök egynek, kiben minden különbség el
enyészik, kiből minden szellem és világ erednek, kiben mindenek élnek 
és mozognak, a gondolatát. Nevezik ezt átmannak, nevezik ezt Brahmá- 
nak. Ätman és Brahma olvadnak össze azon egygyé, melynél a kutató 
lélek megpihen, miután kifáradt a sötét alaktalan képzelgések világában 
való bolyongásban. «A ki volt, a ki lesz, őt dicsérem, a nagy Brahmát, 
az egyet, az elmulhatatlant, a nagy Brahmát, az egy örökkévalót.»

Ez a nagy, minden theologiai spekulacziót felszívó eszme, az 
örökkévaló egynek, a Brahmának eszméje, mely a mint egyszer hosszú 
vergődés után kialakulva, megtisztulva felszínre jutott, soha többé do
mináló helyéről le nem hanyatlott, ez kétségkívül a Yajurvéda korának 
legkimagaslóbb, legfontosabb mozzanata theologiai felfogás tekintetében. 
Vele párhuzamosan, majdnem észrevétlenül lépett fel és gyorsan erőre 
emelkedett a külső, az embervilágot, illetőleg egy másik eszme, mely 
hatásában még amannál is messzehatóbb és jelentékenyebb mozzanatnak 
bizonyult. Ez a lélekvándorlás gondolata. Történeti fejlődését a mi illeti, 
nem vagyunk vele abban a szerencsés helyzetben, mint a Brahma eszméjé
vel, hogy akár eredetét, akár fokozatos erősbödését figyelemmel kisér- 
hetnők. Annak a nagy ellentétnek elgondolása, mely a valóban isteni 
tulajdonokkal felruházott Átmannak, vagy Bráhmának, mint isteni sze
mélynek, nyugodt, fenséges alakja és a bajokkal terhelt, küzdő ember
világ közt van, minden bizonynyal hozzájárult a sötét, fájdalmas világ
nézet megfogamzásához és megérleléséhez. Annyi tény, hogy ilyen szembe
állításban találjuk első nyomait: «Mint a nap, a világegyetem szeme, tá 
vol és érintetlenül áll mindama betegségektől, melyek az emberi szemet 
meglátogatják : úgy marad amaz Egy, az álmán, ki minden lényben la
kozik, távol és érintetlenül a világ minden szenvedéseitől.» Azon hatalmak 
között pedig, melyek az embernek mindig a sarkában vannak és neki a 
szenvedést, a nyomort teszik osztályrészévé a földön, nem utolsó helyen 
áll a halál hatalma. A tőle való szabadulásnak útja-módja a helyes tudás 
és a helyes cselekvés. Mondani sem kell, hogy mind e tudás, mind e cse
lekvés az áldozati szertartások körül való eljárásra vonatkozik. «Minden 
világban uralkodnak a halál hatalmai, a ki ezeknek nem adta meg ál
dozati ajándékát, világról-világra megleli őt a halál ; a ki a halál hatal
mainak áldozatát megadta, az világról-világra visszaverte magától a ha
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Iáit.» Mint minden új eszméje az indiai spekulácziónak, az újraszületés, 
vagy inkább, a mi itt szerfelett jellemző a lélekvándorlás felfogására, 
az újrahalás gondolata is ilyen határozatlan, általános tételekben mu
tatkozik először. Mindamellett, tekintve azt a mély benyomást, melyet 
ez a gondolat a fogékony vallásos kedélyre mulhatlanul gyakorolt, ha
mar kellett fejlődnie a dogmává érés felé. Az a gondolat, mely a szü- 
lemlő eszmével együtt jö tt világra, hogy a halállal nem fizetjük le adó
ságunkat s nem vetkezzük le szenvedéseinket, hanem csak áthelyezzük 
egy más mezőre, új területre, hol azok csorbítatlan erőben űzik tovább 
rajtunk vad játékukat, örök bolyongásban egyik világból másikba, egyik 
életről másikra, végtelenül és eredménytelenül, oly gondolat, mely bor- 
zadályával ham ar hatalmába keríti az emberi szivet.

Természetesen keresték a megváltás eszközét és útját-módját. És a 
papi osztály ilyenekül m utatta ki a már említett helyes tudást és helyes 
cselekvést, és vonatkoztatta ezeket az áldozatokban való tudásra és cselek
vésre, a minek érdekében, legalább úgy látszik, hozták életre és élezték 
ki oly szívtelenül az egész tant.

Ezek röviden azok az új mozzanatok, melyek a Rigvéda gondolatban 
és tettben egészséges, tettre kész népét kiforgatták azon szellemi öröké
ből, mit apáitól vett át és még az Indus partjára az ős hazából magá
val hozott. Természetes, a Yajurvéda korának a változásokban csak a 
kezdeményezés, a magvetés szerepe ju to tt : a jövő századok sőt ezredek 
azután egész a mai napig érlelték a veteményt az úgynevezett hinduiz
musban, melynek ismertetése már nem a mi feladatunk.

A Yajur korabeli szellemi forradalom eredményeit látva, irodalmi 
tekintetben érdekelhetnek bennünket a küzdelem hősei, azok a férfiak, 
a kik az eszmék harczát megharczolták ; valamint a harcz szemlélői és 
színterei is.

Ezekből azonban keveset tudunk bemutatni. Üres nevek elég szá
mosán forognak előttünk, de a neveket élettel kitöltő események majd
nem teljesen hiányzanak. Egy alak azonban mégis kimagaslik a többi 
árnyék-hős közül; egy alak, a ki a Yajur-korszak szellemi küzdelmeiben 
folyvást vezérszerepet vitt s kinek nevét reánk m aradt művei (rituális és 
szenttörvényeket tartalmazó művei, dharmasástra) korára gyakorolt roppant 
hatása és hagyományos feljegyzések erősítették meg az emlékezetben. 
Ez a név Yajnavalkya, az e korszakbeli brahmánságnak úgy dialektiká
járól, mint nagy tudományáról elhiresült papi fejedelme. Úgy látszik 
Videhában, egy a Madliyadésától keletre fekvő tartományban élt, Janaka 
király udvarában, hol élénk szellemi életnek, persze theologiai vitatkozá
soknak, volt központja.

A Yajnavalkyáén kívül még egy dharmasastrát (szent, egyházi tör
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vénykönyvet) kell megemlítenem, mint olyat, a mely minden más hasonló 
művek között tekintélyre és hírre vergődött és e tekintélyét őrzi mai 
napig. Ez a Manu-törvénykönyve (Manavadharmasastra), igaz nevén: a 
Manaváknak (egy brahman család vagy inkább nemzetség neve, kiknek 
körében állapíttatott meg a könyv) törvénykönyve. A Manu (a hinduk első 
emberének és Noéjának) neve csak mythologiai vonások belejátszásával 
jutott e könyv czímébe.
Azt a tekintélyt, melyet 
a Mánavák vagy a Manu 

törvénykönyve élvez, 
épen nem régiségének, 
hanem inkább teljességé
nek és világos berende
zésének köszönheti. Maga 
a mű, abban a szerke
zetben, a mint előttünk 
áll, nem régibb a mi idő
számításunknál. De, mint 
Bühler kimutatta, ez csak 
utolsó recensióját képezi 
egy Mánavadharmasütrá- 
nak,* a Mánavák egy ere
deti törvénykönyvének, 
és csak ezen lánczszem 
felvételével tartozik a 
Yjur-kor irodalmi ter
mékei közé. Mindakettő- 
nél t. i. a Manavákénál 
és a Yajnavalkyáénál ré
gibb jogi művek is ma
radtak ránk, melyek már
kiegészítő részét alkotják a bráhmana-irodalmat bezáró ú. n. sutra vagyis 
tankönyv-irodsöomnsLk. Nevezetesebb művek az Apastamba és Bäudäyana 
dharmasástrái, melyek részint a nyilvános, részint a családi és magánélet 
jogi viszonyainak fejtegetésével foglalkoznak. A sütra-irodalom, mely a 
bráhmana irodalom tekintélyes része, a jog terén kívül más, kivált nyelvé
szeti műveket is hozott létre, ezekről azonban más helyen fogunk szólani.

M ahám ahopádhyáya M ahesacsandra  N yáyaratna.
Hindu pändita (tudós).

* Dharmasütra és dharmasästra közt csak alaki különbség van. A dharm asütrák próza 
és versek vegyüléke; védai versmértékekben adják a szentszöveget, a jogi m agyarázatot hozzá 
prózában. A dharm asástrák kizárólag versben, még pedig az epikai s/o'Æa-versben írvák.

Egyetemes irodalomtörte'net. / • 3
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Hogy a magyarázó vagy bráhmana irodalom a védai szent szöve
gekhez fűzött megjegyzésekben, különböző nemű és irányú értelmezések 
közt gazdag mondai, legendái és mythosi anyagot is tár fel, arra már 
rámutattunk. Azon eseményeknek, melyek közt az Indus partjairól hó
dolva előnyomuló árjaság a Ganges mellékére ért és azt birtokába vette, 
történeti hű feljegyzése helyett számtalan apró legenda vagy monda for
májába burkolt elbeszélést közölnek a bráhmanák, kivált a Satapatha- 
brähmana. Ezek az elbeszélések, melyek néha nem is egyebek, mint 
puszta czélzások és utalások a köztudatban élő, jól ismert történeti dol
gokra, néha pedig magát a történetet részletezik is, két szempontból is 
kell, hogy érdekeljenek bennünket. Egyfelől ezek mindenesetre a törté
neti prózai elbeszélés legrégibb darabjai. Másfelől az indiai elbeszélő 
irodalom, a drámai és eposzi irodalom anyagjának jó nagy részét itt első 
csírájában már megtaláljuk. így a Satapathabráhmanában az özönvíz regé
jét, melyet a Mahábhárata ríjra elmond ; a Sakuntalá és UrvasI regéit, 
miket drámai alakban dolgozott fel később Kalidasa ; Janakának, a Ráma 
ipának ünnepelt nevét, kinek leánya Sïtâ, a Rámáyana hősnője lesz és 
számos másokat. Minekünk útm utatást adnak arra nézve, hogy az indiai 
nagy elbeszélő irodalomnak, melyre már át akarunk térni, első forrását 
hol kell keresnünk és egyszersmind igazolnak bennünket azon eljárá
sunkért, hogy a bráhmana irodalom befejezése után mindjárt a régi 
indiai elbeszélő irodalomra csapunk át, holott annak fő-fő művei, a nagy 
hindu népeposzok, legalább azon szerkesztésben, a melyben ránk m arad
tak, bizonyára későbbi időknek alkotásai.

Az indiai elbeszélő irodalom túlnyomó mértékben verses irodalom. 
Az elbeszélő prózának ama szépen fejlődésnek indult hajtása, melyet a 
bráhmana-irodalom vége felé fakadni látunk, és a melyből a történeti, 
szónoki és bölcsészeti próza-irály fokozatos és lendületes kifejlődését 
remélhettük volna, a következő idők folyamában teljesen pusztulásnak 
indult. Az a fegyelmezése a gondolkodásnak, az a korlátozása a képzelet 
szertelen csapongásának, mely a próza egyenletes, nyugalmas menetének 
megteremtéséhez szükséges lett volna, a nagy vallásos eszmék forradal
mának végén, az Átman-Brahma eszméje világuralmának megszilárdul- 
takor, némi nyomait m utatta annak, hogy biztos alapra jutott és, kivált 
az Upanisádok bölcselkedő irályában, életerős galyakat is nevelt. Azonban 
annyira, hogy belőle a történeti vagy szép próza kiemelkedhetett volna, 
soha nem juthatott. Annyi történeti érzéket, a mennyit a vallásos vitatkozá
sok leírásánál némely műben a bráhmana-irodalom végén találunk, nem 
lelünk későbben a hindu irodalom mezején sehol. Csak egy érdekes példát 
kívánok ezek közül felhozni, nem annyira azon kor vallási vitáinak, mint in
kább e viták feljegyzésének, megörökítési módjának szem elé állítása végett.
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Vidéha királya Janaka — mondja a Satapathabráhmana — egy nagy áldo
zatot rendezett, gazdag áldozati jutalommal. Összegyűltek a kurupanéálák brati- 
mánjai. Janaka pedig szerette volna tudni, ki a legtanultabb e brabmánok közt. 
Kiszakíttatott iooo tehenet és mindeniknek szarvára ioo páda aranyat köttetett. 
Ekkor így szólt hozzájok: «Tisztelendő brabmánok, a ki közületek a legtanultabb 
brahmán, az hajthatja el ezeket a teheneket» (t. i. maga számára, tiszteletajándékul). 
A brahmánok pedig nem merték tenni. Ekkor Yäjnavalkya így szólt az ő tanítvá
nyához: «Kedves Sámasrava, hajtsd el te a teheneket». Ő pedig elhajtotta. Ekkor 
zúdultak fel a brahmánok és szól
tak : «Hát ez az ember akar köz
tünk a legtanultabb lenni?» Je
len volt Asvala is, a Janaka ál
dozó papja, ki így szólította meg 
őt: «Talán bizony te lennél, óh 
Yäjnavalkya, köztünk a legkii- 
lönb?» Az pedig így felelt: «Tisz
telettel hajlok meg a legkülönb 
brahmán előtt — most ez egyszer 
azonban én tartok a tehenekre 
számot.»

Ekkor Asvala, az áldozó
pap, elkezdte őt kérdezni. Yäjna
valkya azonban minden feleleté
ben megmutatta, hogy ő a szer
tartásoknak és jelentéseiknek tö
kéletes ismerője. Mindjárt első 
feleletében meggyőzően világosí
totta meg az áldozópapság mély 
jelentőségét, elsorolta pontosan 
az imádságok, áldozati ajándékok, 
istenségek, hymnusok számát és nevét. Erre aztán elhallgatott az áldozópap, Asvala.

Azután Artabhäga kezdi kérdezni a grahák és atigrahák (italáldozások és 
áldozati kelyhek) felől, és Yäjnavalkya minden kérdésre megadja a feleletet. Akkor 
az mélyebbre hatol és így szól : «Ha az ember meghal és hangja átmegy a tűzbe, 
lehellete a szélbe, szeme a napba, szelleme a holdba, hallása a világtájakba, teste 
a földbe, lelke a légbe, szőrei a füvekbe, hajzata a fákba, vére és magva a vízbe: — 
hová lesz akkor az ember?»

«Add a kezed, kedves Artabhäga — szólt Yäjnavalkya; beszéljük meg ezt 
négyszemközt, mert ez emberekkel megtöltött helyen nem illenék erről beszélni.» 
Azután kimentek és megbeszélték a dolgot. És beszéltek a cselekedetről, magasz
talták a cselekedetet (karman). Hogy tisztává lesz az ember tiszta, gonoszszá gonosz 
cselekedetei által.* Erre elhallgatott Artabhäga is.

Majd előállnak sorban a többiek kérdéseikkel, köztük egy tudós nő is, Gärgi 
Vácaknaví nevű. Mindnyájan megkapják a kivánt feleletet és magasztalják Yäjna- 
valkyát. Csak egy, az utolsó jár pórul, Vidagdha Sákalya. Ez a vitában tudatlan

B abu R ajendralála  M ithra.
Hindu pändita (tudós).

* Azaz jócselekedet által átmegy az em ber halála után nemesb, rossz cselekedet által 
.aljasb lénybe. A lélekvándorlás tanának itt először kim ondott közhelye.
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nak bizonyul és beteljesül ezért rajta Yajnavalkya jóslata, hogy leesik a feje. Ekkor 
szólt Yajnavalkya : «Tisztelendő' brahmánok, a ki óhajt, kérdezzen engem, vagy  
kérdezzetek mind. — A ki közületek óhajtja, azt kérdezem én, avagy kérdezlek 
benneteket mindnyájatokat!» Ők azonban nem merték.»

Az előadás hangja mutatja, hogy itt történeti esemény van meg
örökítve. Ez a hang azonban, mely további fejlődésében krónikáknak és- 
történetírásnak válhatott volna stílusává, a későbbi hindu irodalomban 
teljesen ismeretlen, hallatlan. Elborította az újra felmerülő vallásos ábrán
dozás és még a népmesék naiv előadásában sem bírt az nyugodt, simán 
folyó előadássá válni, a mythos rongyaitól és a képzelet szökelléseitől 
megszabadulni.

Annál dúsabb és terjedelmesebb az elbeszélés verses irodalma. E tekin
tetben Indiáéval valóban egyetlen irodalom sem versenyezhet gazdag
ságban. A verses elbeszélő irodalom termékei közt legrégibb is, legjobban 
kifejlett is a nép- vagy naiv eposz irodalma. Mindnyájok közt elől áll a 
Mahäbhärata és a Rämäyana, melyekhez, terjedelemben sem állva hát
rább, csatlakoznak a nagyszámú, de sokkal későbbi időkből való Pnra- 
nák. Azonkívül gazdag India irodalma műeposzokban, verses regényekben 
és állatmesék többféle fajában, melyekről az ébredés kora irodalmának 
keretében lesz szó.

A legrégibb verses elbeszélő irodalmat itihäsa irodalomnak nevezik a  
hinduk. Itihäsa * vagy äkhyäna alatt értenek minden legendás, hagyomá
nyos elbeszélést vallásos színezettel. Elvétve a puräna kifejezést is hasz
nálják a Mahábhárata jelzésére, de a puranák (régi történetek) alatt mégis 
a naiv-eposz irodalmat befejező, rendesen a hinduizmus felekezeti czéljai 
érdekében szerkesztett költeményeket kell értenünk.

Ezektől, mint nagyon késői kor termékeitől eltekintve, mondhatjuk, 
hogy valamint a görögöknek, úgy a hinduknak is két nagy naiv eposzuk 
vanj_ ú. m. a Mahäbhärata és a Rämäyana. Mindkettő megnevezi ugyan 
énekesét maga, az első Vaisampäyana, az utóbbi Kasa és Lava (a Ráma 
két fia) személyében, sőt a Rämäyana megnevezi szerzőjét is, Valmiki 
alakjában; mindamellett bátran beszélhetünk róluk úgy mint népepo
szokról, nemcsak tárgyukat tekintve, mely felfogásban egészen a nép
költés szellemét lehelli, hanem még kidolgozásra nézve is.

Mahä-bhärata, voltaképen Mahä-Bhäratam — A Btmratákról szóló nagy 
t. i. äkhyänam  =  történeti ének ; vagy egy más főnévvel egészítve ki r 
A Btmratáktól vívott nagy t. i. yuddham — harcz, a czíme azon hős eposz
nak, melybe a hindu népnek századokon át alkotó szelleme összehordta

* Itihäsa  (iti ha ása, azaz «így esett ez») ez az elnevezés, látni való, a mondai elbeszé
léseknél későbbi időkben szokásba jö tt bevezető szólásformából kerekedett.
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nzt a mondai anyagot, mely a mai India legnagyobb kegyeletben tartott 
részének, a Madhyadésának, első árja művelődése korából nemzedékeken 
át fenmaradt. Nemcsak összegyűjtötte pedig e tömérdek mennyiségű 
szerte húzódó anyagot, hanem abba, az által, hogy egy kimagasló nagy 
esemény köré csoportosította, egységet is öntött ; rá saját szellemének és 
gondolkodásmódjának bélyegét ütötte. Ez a kimagasló, az árjaság életé
ben elsőrendű nagy esemény pedig nem volt más, mint az épen ezen 
földön lefolyt és már fentebb részletezett brahmán művelődési mozgal
maknak és e szellemi forradalmat kisérő külső harczoknak befejezése, a 
háborgó elemeknek, eszméknek, úgy mint hősöknek elcsendesülése és a 
harczok viharaitól végig söprött területen árja szempontból új, tisztult 
-élet ébredése.

Ez a szó Bharata úgy szerepel a költeményben, mint egy mondai 
királynak és népének a neve. Többesben véve azon királyi családot értjük 
alatta, melynek körében az eposz főcselekvénye, a nagy harcz lefolyt; 
tehát a Kuru-ivadékot (Kaaravákat) és a Panda-fiukat (Pandavákat). Már 
a legrégibb védai irodalom nevez meg egyetlen egy nagy harczot az 
árjaság telepedése idejében, az ú. n. tiz király harczát, melyet egyik felől 
Sudäs, tős-gyökeres árják képviselője, folytat Bharata és tíz társa ellen, 
még pedig győzedelmesen. Innen tudjuk, hogy Bharata utódai és népe, a 
Bharaták, Középázsia fensíkjáról, északnyugatról vándorolt be és telepe
dett le a Ganges felső folyásánál, a Madhyadésának nevezett termékeny 
területnek — melyet a Ganges szel keresztül és mellékfolyói : a Jamuná, 
Drisadvati és Gogra ölelnek át — nyugati felében. E gazdag és termé
keny föld mondai neve Kuru-ksetra, Kuiu-föld, mely nevet egy másik 
későbbi, de szintén a mondából ismert királyról, Kuru-ról kapott nemcsak 
a terület, hanem az egész néptörzs is. Ez az áldott, termékeny hely a 
tulajdonképeni árja művelődés fészke ; itt volt a bráhmana korszak 
tlieologiájának színtere. És azt a nimbuszt, azt a szentséget, melylyel 
még az őshajdan ruházta fel és avatta vallásos tisztelet tárgyává, híven 
m egtartotta évezredeken át és tartja e hely mai napig.

E vidék volt színtere az eposz összefoglaló főcselekményének. Itt 
folyt le a nagy harcz, mely a sokáig békés egyetértésben élő Bharaták 
közt, a királyi család kebelében, a vak Dhritarástra királynak és öcscsé- 
nek, Pándunak a fiai közt engesztelhetlen gyűlölettel lángolt fel és nem
csak a Bharaták népét két ellenséges táborra szakította, hanem fegy
verbe állította egész Észak-India többi népét és királyait is az Industól a 
Gangesig, a Himaláják lejtőitől le délnek egész a Vindhÿa-hegységig; és a 
harcznak oly pusztító fergetegét keltette fel, mely a Kuru-dynastia régibb, 
törvényes ágát hőseivel együtt elsodorta, Pándunak fiait diadalra és trónra 
emelte, de hű harczosainak számát majdnem a kiirtásig megritkította.
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A lefolyt írtó harcz rémes munkájának és áldozatainak látása 
keserű bűnbánással tölti el a diadalmas Pandavák lelkét, kik a halálban 
keresnek maguknak megnyugvást. E tragikus véggel, melyet egy egész, 
herosnemzedék kihalása pecsételt meg, éri befejezését a dúló háború és 
kezdődnek utána a boldogabb, békésebb állapotok.

Ilyen tragikus hang uralkodik az eposz főcselekményében, melyhez 
a mellékcselekményeknek, epizódoknak végtelen sokasága sorakozik. Ez 
epizódok kiterjednek mindazon ismeretkörökre és ismeretanyagra, me
lyeket a régi idők szellemi kincséből bármi formában megőrizett a szent 
hagyomány. Nemcsak elbeszélések minden neme, hanem tanítások, imád
ságok, életbölcseleti igazságok, fényes ünnepélyek leírásai, nagy áldoza
tok a hozzájok tartozó ritus aprólékos felsorolásával, a brahmánok böl
csészeti rendszerei sorakoznak meglepő, de nem művészietlen egymás
utánban a vezérlő cselekmény fonalához. Úgy, hogy a munka tartalm á
nak figyelmes átgondolása önként is azon gondolatra vezet, hogy a nagy 
harcz történetét megörökítő brahmánSágnak e nagy eposz megalkotásá
ban magasabb czélok is lebegtek szemei előtt, mint a merő történeti 
érdekek. Első helyen felötlik, hogy e mű egy nagy tanítómű, afféle tan
könyv akar lenni, a melyikben minden tudnivalónak, minden tanulságos
nak, minden oktató, hasznos és kellemes dolognak, főleg minden szentség 
és bölcseség magvának együtt meg kell lenni. Úgy hogy az irodalom 
többször emlegeti ezt az eposzt, m int ötödik védát. «Nincs a földön rege. 
mely nem ezen az elbeszélő költeményen alapulna» — mondja a Mahá- 
bhárata magáról a bevezető részben. Továbbá: «Az a kétszerszűlt,* ki a 
négy védát az angákkal** és upangákkal együtt ismeri, de nem (ismeri) 
ezt az eposzt, nem tanult ember.»

Ez a jelleme is, hogy ötödik védául tekintetett, oda vall, hogy benne 
kitűnő szerepet kell játszani az isteneknek, az istenekről szóló tannak,, 
regéknek, legendáknak. Az eposz-költészetnek általában is kelléke az, 
hogy benne az istenek szerepeljenek és csodás beavatkozásaikkal részt 
vegyenek az emberek küzdelmeiben, jó és rossz sorsában. A hindu epo
szok mind, de köztük is leginkább a Mahábhárata épen feltűnő m érték
ben kiaknázza e szokást. Mint a nagy görög eposzokban, úgy a Mahá- 
bháratában is jelentős helyet foglal el a mythologia. A hősök magok 
nagyrészt isteni eredetűek és küzdelmeikben, szorult helyzetükben az 
istenek oltalmához folyamodnak. És bár az istenvilág lépten-nyomon 
való beavatkozására nézve találunk sok hasonlóságot az ókor nagy epo

* Kétszerszűlt vagy kétszer született a három  felső kaszt (brahmánok, ksatriják, vaisják) 
tagjainak közös neve. Egyszer születnek anyától, ú jra születnek a védáktól.

** Angak és upangák a la tt a védákon kívül minden könyvet és tudom ányt értenek, ősz- 
szefoglaló értelemben.
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szaiban, mindamellett lehetetlen a nagy különbséget is nem látni, péld. 
a görög mythologia isteneinek és a hindu isteneknek megjelenési mód
jában. Azok az emberi vonásokkal, arczczal, jellemmel ellátott isten
alakok, kiket az Olympus nektárjával és ambróziájával táplált, s kiknek 
ha nevét halljuk, már typikus alakjával, plasztikájával is azonnal tisztá
ban vagyunk : a hindu mythologia körében nem lépnek ily jellemző 
egyéni vonásokkal elibünk. Megengedik a legváltozatosb figurákat, me
lyekben ismét nagy előszeretetet tanúsítanak a csodálatos vonásokhoz, a 
köd- és torzképekhez. Máskor meg épen ellenkezőleg incamatiókban 
valóságos hús és vér szerint jelenítik meg a földi halandót. Megfordítva 
aztán néha hősök, földi emberek válnak ki az emberiség korlátáiból ; 
istenek közé, az istenvilágba lépnek be a nélkül, hogy földi működésük 
folytatását abbahagynák.

Ez mind érthetően és természetesen folyik a vallásos felfogás külön
bözőségéből.

Nagy, igen nagy a különbség a szereplő hősök és királyok emberi 
vonásait, egyéni jellemét tekintve is a görög és hindu népeposzok alakjai 
közt. Párhuzamot vonni köztük és parallel alakokat mutatni ki, sokan 
buzgólkodtak már a tudósok közt és nem eredménytelenül. Kedvező 
összehasonlításra adtak alkalmat a gyermekeitől megfosztott Priamos és 
Dhritarástra ; a Pándufiuk legidősbikének Yudhisthirának igazságszerető 
alakja az Agamemnonéval ; Arjunáé Achillesével, Karnáé a Hektoré- 
val stb.

Azonban határozottan hálásabb feladat lett volna hasonlóságok 
keresése helyett rámutatni a hősök és királyok jellemében nyilvánuló 
különbségekre. A görög vagy germán hősmonda alakjai emberiesebbek, 
hozzánk közelebb állók, erényekben, hibákban a köznapi élet mértékei
vel mérvék; a mi őket még az emberi mértéken felül emeli és hősi jel- 
legöket megadja, az rendesen szenvedélyük, mely zaklatja őket, hogy nagy 
dolgokat míveljenek, hogy olykor erőiken is túl m erjenek; czélhoz érnek 
vagy küzdelmükben elvesznek, innen szoktuk számítani nagyságukat. 
Mennyire mások, mennyivel magasztosabbak a hindu hősmonda alakításai 
jellem dolgában ! Míg amazok az embert, addig ezek az ember példány
képeit mutatják. Amazok azt tüntetik fel előttünk, hogy mik és milyenek 
vagyunk a körülmények közt: ezek azt, hogy milyeneknek kellene, milye
nek szeretnénk lenni, ha tehetségeink oda bírnának emelni ! Jellemfestés 
dolgában a hindu népeposzok utólérhetlenek. Női hűség, gyermeki sze
retet, igazságérzet, férfibecsület oly felséges alakjait egy irodalomban 
sem látjuk, mint a hinduban. Yndhisthira mikor nagy diadalát megnyeri, 
lemond a győzelem örömeiről, itt hagyja a véren nyert trónt, megy meg
halni és igazságossággal megnyitja a maga és övéi számára az eget.
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Scivitri, egy királyleány, bár tudja, hogy szíve választottjának, egy sze
gény vezeklő fiának a végzete egy év alatt meghalni, mégis hozzá megy 
nőül és midőn a halál istene eljön férjéért, ő is megy vele és hűségével, 
szerelmével legyőzi a halált, megváltja a férje életét. És mennyi hasonló 
nagy jellemet látunk a hindu költészet birodalmában !

Arra a kérdésre, hogy mikor keletkezett a nagy, mai kiterjedésében 
több mint 100,000 siókát, tehát több mint 220,000 hosszú verset ta rta l
mazó mű és ki volt a szerzője : maga a Mahábhárata ad nekünk némi 
újjmutatást. Szerzőül az első könyv Vyását, a szereplő Kuru- és Pándu- 
fiuk nagyapját, mondja : Ő, a nagyapa, unokái véres harczának borzal
mait mely különben 18 nap keretében folyt le — túlélte. A győzelmes, 
de győzelmök élvezetéről lemondott Pándu-fiak elhalta után azok egyi
kének, Arjunának fiú-utóda, Abhimanyu, vette kezébe az uralkodást. 
Miután ez hosszú, boldog uralkodás után kígyómarásban meghalt, ennek 
fia Janaméjaya lépett a trónra és rendezett egy nagyszerű, ünnepélyes 
kígyóáldozatot. Ezt is megérte még az öreg Vyása. És a fényes áldozati 
ünnepély egyik szép részlete volt, hogy az öreg vezeklő egyik tanítvá
nyával, Vaisampáyanával, elmondatta a Kuru- és Pándu-fiuk közt lefolyt 
nagy harczról szóló költeményét, a Mahábharatát. — Ennyire tanít maga 
az eposz a szerzőségre nézve. Adatát azonban komoly irodalomtörténeti 
adatként venni, nem ju to tt még senkinek eszébe. Nemcsak azért, mivel 
az öt emberöltőt végig élő Vyásának magas életkora nagyon is elárulja 
az adat mondai jellegét, hanem azért is, mert hindu költeményekből már 
eléggé ismeretes az efféle hagyomány kizárólagos ornamentikái rendel
tetése. Főleg pedig azért, m ert magának a Mahábháratának vannak olyan, 
az eposz szereztetésére vonatkozó más adatai is, a melyek a Vyása szer
zősége elfogadásának egyenesen útjában állanak. Nevezetesen maga az 
eposz mondja magáról egy helyen azt, hogy 8800 siókából áll, másik 
helyen azt, hogy 24,000 siókát tartalmaz, mi pedig magunk látjuk, hogy 
a ránk m aradt mű 100,000 siókát foglal magában.

E három adat összevetése önkényt vezet azon gondolatra, hogy itt 
nem Vyasának, nem is egy költőnek alkotásával állunk szemközt, hanem 
oly művel, mélynek létrejöttét évszázadok lassú alakító munkásságának 
kell köszönni. Ugyanezt bizonyítják, de már sokkal határozottabban azon 
nagy hasonlótlanságok, melyeket a Mahábhárata egyes részei közt látunk, 
nemcsak theologiai felfogás, æszthetikai érték, hanem még költői nyel
vezet és grammatikai nyelvhasználat tekintetében is. «Némely legendái * 
egyenesen védai korbeliek; mások ismét sokkal modernebbek és való
színűleg a keresztyén időszámítás első századaiból valók. Az egész mű

M. W illiam s: Indian Epic poetry. London, 1S63.
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legtalálóbban hasonlítható még valami geológiai képződés zagyvalékos 
rétegeihez. A főcselekmény, mely alig adja meg az egész mű tartalm á
nak negyedrészét, képezné a legalsó réteget; ez aztán annyira el van 
borítva újabb rétegek halmazával és annyira tömör, összeálló az egész 
anyag, hogy az első eredeti képződés nem is mindig mutatható ki tisztán."

Némi positiv adatot lehet az eposz szereztetési idejére vonni azon 
különbségből, melyet theologiai felfogás dolgában észlelünk a mű egyes 
részei közt. Annyi tény, hogy míg az eposz főcselekményében, az igazi nagy 
harczot tartalmazó elbeszélésekben Brahma szerepel mint legfelső isteni 
hatalom : addig a költemény többi epizódjaiban szembeszökően előtérbe 
lép a Siva- és Visnu-tisztelet. Azt már láttuk, hogy a Brahma, mint leg
főbb isteni lény eszméje a bráhmana-korszak végén erősödött meg; 
ekkor érte el a Brahman-tisztelet tetőpontját, legkésőbb a Kr. e. VI. szá
zadban. Sivát, Visnút e kor még nem ismerte. Mi természetesebb, mint 
az a felvétel, hogy a Mahábhárata legrégibb szerkezetében, a mikor 

étségkívül még csak a főcselekményt foglalta magában, ezen korszak 
irodalmi terméke. Az a 8800 vagy 24,000 versből álló Mahábhárata tehát, 
melyre maga az eposz czéloz, a Siva-Visnu-kultusz fellépte előtti idők 
terméke. Mikor merült fel és lett uralkodóvá a hindu szentháromság 
e két utóbbi személyének tisztelete, arra is van némi adatunk, még pe
dig görög kézből. Ugyanis Candraguptának, ki már 317-ben Nagy Sán
dor indiai hódítmányait hatalmába kerítette, udvarában Pátaliputrában 
filaXipßodpa) töltött el több évet Megasthenes, Seleukos Nikanornak, Syria 
királyának követeként. És Indiáról Írott becses tudósításaiban azt mondja, 
hogy Indiának lakói a hegyes vidékeken Sivát (Dionysost), a síkságon 
lakók pedig Visnut (Heraklest) tisztelik.

Ebből bizonyos, hogy a IV. század elején Kr. e. terjedt el ezen 
istenek tisztelete és a Mahábhárata azon részei, melyek oly kitűnő m ér
tékben hódolnak a Siva és Visnu-kultusznak, csakis ezen időben vagy 
idő után juthattak be a nagy nemzeti eposz testébe. Ekkor állapíttatott 

olna tehát meg a második kidolgozása a műnek. Hány kidolgozás 
követte még ezt; mikor történt a végleges, a mai terjedelemnek meg
felelő szerkesztés : arra csak puszta találomra lehet annyit mondani, 
hogy a Mahábhárata végső szerkezetét és mai terjedelmét bizonyára a 
nagy irodalmi fellendülés (renaissance) korában a Kr. u. 6—8. századok
ban kaphatta meg.

Magában a szanszkrit irodalomban elég sűrűén találunk ezélzást a 
M ahábháratára ; de úgy látszik, legrégibb ezek közt az, mely Pánimnál, 
a nagy nyelvtudósnál (Kr. e. 350) és magyarázóinál fordul elő. Itt már 
a Mahábháratára mint eposzra és mint tankönyvre lévén hivatkozás : biz
tosra vehetjük, hogy a nagy eposzt kell értenünk e hivatkozásban.
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Hogy a mű tartalmából halavány fogalmat nyújtsunk, megkísértjük 
a főcselekmény tartalm át elmondani. Ez a főcselekmény, mely az egész 
költeménynek magvát teszi, valamivel több, mint 20,000 siókára terjed. 
És úgy van elosztva, hogy a 18 nagy könyv mindenikébe ju t a tömérdek 
mellékcselekmény összefoglalására belőle egy rész ; egyikbe nagyobb, 
másikba kisebb.

Az első könyv (az üdi-parvan, kezdet könyve) a szokásos tartalom-összefogla
lással kezdődik, épen mint a Rámáyanában. Azután két nagy, ünnepélyes áldozat 
bemutatása következik ; utóbbi az a már említett kigyóáldozat, a melyen Vyäsa tanít
ványával elmondatja költeményét unokái dicsőítésére, t. i. a Mabábháratát. Híres, 
nevezetes kigyókirályok történeteinek elbeszélése után el kell mondania a Vyäsa 
eredetét, messzire visszanyúló családfáját, mely egyszersmind az eposz szereplő

D raupadi férjválasztása.
A M ahäbhärata bombayi kiadásának czímképe az I. könyvhöz.

bőseinek is családfája. Ebbe van beszőve a Sakuntalä regéje, a ki tudvalevőleg 
Bhciratát, a család egyik ősét, szülte Dnsyanldnah ; még tovább menve a felsorolás, a 
herosok és isteneken túl elhatol Atri-ig, a világot alkotó 7 bölcsek egyikéig. Lefelé 
vezetve pedig elér valahára Kurun is keresztül Säntann-ig. Sántáimnak, Hastina- 
pura (Elefántváros) királyának, négy fia maradt: Citrüngada, Vicitravirya, Vyäsa 
és Bhisma. Atyjuk halála után előbb az első, utána a második lépett trónra és 
rövid idő alatt mind a kettő elhalt magtalanul. Az uralkodást átveszi Bhisma, mert 
a harmadik fiú, Vyäsa, vezeklő remete életre adván magát, régen elvonult a hegyek 
közé. Bhisma azonban, a rettenetes erejű, a család törzsét fent nem tarthatta, mert 
még ifjúságában szüzességi fogadalmat tett és így a Kuru-törzset kihalás, hindu 
fogalmak szerint a legnagyobb csapás fenyegette. Anyjuk találta ki a gyógyszerét, 
úgy, a mint Manu törvénykönyve is rendeli. Előhivatták a hegyekből a vezeklő 
Vyasát, elvetették vele két testvérbátyjának özvegy két nejét, Ambikát és Ambáli- 
kát. A két nő azonban roppant megijedt a kiaszott, tincses vezeklőtől, úgy hogy 
Ambikä bezárta a szemét mindig férje jelenlétében és ezért egy va. fiúnak adott 
életet : Dhritarusthrának ; Ambälikä pedig oly sápadt lett a rémülettől, hogy egy
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különben szép, de igen sápadt fiút szült, kit épen ezéi't Pandanak (a. m. Halavány) 
neveztek. Természeti bélyeg nélkül született a harmadik fiú, Vidura, csakhogy egy 
rabnőtől. — A fiúk nevelését és az uralkodást átvette azután a rettenetes Bhïsma ; 
Yyása pedig visszament a hegyekbe, vezeklő életét folytatni.

Két családfentartó volt tehát ismét: Dhritarästra és Panda. Dhritarästra nőül 
vette Gandhdrü, az Indus melléki gandharák királyának leányát, kitől Duryodhana 
majd azután még ioo fia született, és egy leánya. Panda erényeivel megnyerte 
Prithäl vagy Kantit, ki őt svayamvarán választotta férjéül. Ez szülte Pandunak 
ugyanazon napon, a melyen Duryodhana világra jött, Yndhisthirát. Azután szülte 
Blümát, végre Arjandt. Pandunak második felesége volt Mädil, Madra királyá
nak húga, a ki ikreket szült : Nakulát és Sahadevát. Mind az öt Pandu fiú (Pán- 
davák) a monda szerint istenek fiai voltak. Yudhisthira volt fia Dharmának, az 
igazság istenének ; Bhïma Vdytmak, a szelek urának és Arjuna magának Ind rá nak ; 
a két iker Nakula és Sahadeva pedig a két Aévinnák, az indiai Dioskuroknak.

Minthogy Dhritarästra vak volt, öcscsét, Pändut tette Hastinäpura királyává. 
Ez erős és ügyes uralkodónak bizonyult, kormánya alatt a birodalom nagy és hatal
mas lett ; de még elég fiatalon visszahúzódott nejeivel együtt a Himalayába, vezeklő 
életbe, hol nem sokára meghalt.

A Bharaták országának kormányzását kénytelen volt átvenni a vak Dhrita
rästra. Kunt! is visszatért a Pändu öt fiával Hastinápurába és Dhritarästra királyi 
palotájába vette őket, saját fiaival neveltette és minden lovagi tudományban és 
erényben oktattatta. Egy nagy ünnepélyes torna-játékon, melyet Dhritarästra ren- 
deztetett, különösen kitűntek a harczi fegyverek kezelésében. Sőt még többet tettek, 
midőn Dhritarâstrât győzelemhez jutatták a panéálák népe felett, kik elébb Duryo- 
dhanát megverték volt. Ez a hőstettök arra birta Dhritarâstrât, hogy a Pándu-fiúk 
legidősbikét, Yudhisthirát, utódjává jelölte és ezáltal a saját fiát, Duryodhanát, a 
trónöröklésből kizárta. Ezzel elhintette a viszály magvát. Duryodhana nem engedte 
magát oly könnyen megfosztani jogaitól és rávette az öreg, gyenge apát, hogy a 
Pändu-fiükat anyjukkal együtt küldje el Váranávatába, egy a Ganges mellett fekvő 
szép városba mulatás végett. Itt éji időben a gyűlölködő Duryodhana álnokul 
fejökre gyujtatta a palotát. De a Pándavák nem égtek bele, hanem elmenekültek 
a vadonba. Véletlenül hírét vették, hogy Drupada, a panéálák királya, annak akarja 
adni feleségül leányát, Draupadît, a ki az ő nagy kézíját képes felajzani és egy 
kitűzött czélba röpíteni. Nagy volt a svayamvarán a sokadalom. Hősök és királyok 
közt megjelentek a Pándu-fiúk is, brahmánnak öltözve és a verseny végén Arjuná- 
nak sikerült a felajzás és a czél eltalálása. Övé lett Draupadl. Ámde a szép lányba 
mind az öten szerelmesek voltak; hogy tehát viszály ne támadjon, elhatározták, 
hogy mind az ötőjöknek legyen Draupadl a felesége.

E svayamvara nemcsak hű feleséghez, hanem szövetségesekhez is juttatta a 
Pándavákat. Örök szövetségre nyerték meg mindenekelőtt apósokat, a panéálák 
királyát. Ugyancsak itt ismerkedtek meg egy kérő-versenytársukkal, Krisnával, a 
Yádavák ifjú királyával, ki ez időtől fogva barátjuk, leghűbb bajtársuk és tanács
adójuk lett.

A Kuru-fiakat ellenben nagy zavarba hozta e szövetségek híre s elhatározták, 
hogy a Pándavákat megengesztelik. Az öreg Bhisma tanácsára Dhritarästra biro
dalmát két részre osztotta és egyik felét a Pándaváknak adta át. Ezek a Yamuna 
mellett Indraprasthában telepedtek meg, mint székvárosukban. Sok és nagy hódí
tásokat tettek a szomszéd népeken ; nagy szerencsével, igazsággal és bölcseséggel
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uralkodtak. Hatalmuk gyarapodása ismét lángra lobbantotta Duryodhana elfojtott 
irigységét. Egy anyai nagybátyjuknak, Sakuninak, ki a koczkajátéknak nagy mes
tere volt, tanácsára elhatározták a Kuru-fiak, hogy a harczban gyó'zhetlen Pánda- 
vákat koczkajátékban teszik tönkre. Rávették Dhritarástrát, hogy nagy játékot 
rendezzen és hívja meg rá Yudhisthiráékat Hastinápurába. Úgy lett, és Yudhisthira 
Sakunival mérkőzött és elveszítette koczkán mindenét: országát, kincseit, azután 
testvéreit, feleségét, sőt önmagát is. Volt nagy diadal! És Duryodhana mámorában 
megparancsolja, hogy Draupadï, mint rabszolganő, álljon elő és teljesítsen szolgai 
munkát. Midőn pedig ez vonakodott, egy másik Kuru-fiú hajánál fogva vonszolta 
őt a gyülekezet elé. Kitörőfélben van a vész, de megjelenik Dhritarástra, ki rossz 
jelekből megsejtette, hogy mily vihar van tornyosulóban. Szemrehányást tesz fiai
nak, kérleli a megsértett Draupadït, a rabszolgákká lett Pándaváknak pedig vissza
adja szabadságokat és összes eljátszott birtokukat. így  vonultak ezek megszégye
nítve haza Indraprasthába.

De Duryodhanának fájt legjobban, hogy kezei közül ilyen könnyen kisiklot
tak gyűlölt ellenségei. Kijelentette apjának, hogy fegyverrel fog rájuk támadni, ha 
még egyszer koczkajátékra el nem jönnek a Pándavák, ő vele mérkőzni meg. A ki 
legyőzetik, az 13 évig tartozik száműzetésben élni, a 14-ikben térhet csak haza és 
kapja vissza országát. Yudhisthirának a kihívást nem lehetett el nem fogadni. És 
ez alkalommal újra legyőzetett.

Erre a Pándavák száműzöttként vonultak a vadonba. Vezeklőknek öltözve 
járták be a Kámyaka erdőséget, sok emberevő szörnyet és óriást pusztítottak el; 
a vadon erdő vezeklőit, mint jóltevők, maguk köré gyűjtötték. Veda-hallgatás-, 
regemondás- és vadászatban keresték szórakozásukat. Ezek a harmadik könyvben, 
a terjedelmes Vanaparimban vannak elmondva, ebbe van alkalmilag és ügyesen a 
legtöbb epizód beszőve.

A bujdosás tizenharmadik évében eljutottak Viráta király udvarába és ott 
elszegődtek különféle szolgálatra. Yudhisthira, mint brahmán, a királynak lett kocz- 
kázásban oktatója; Bhima lett szakács, Arjuna ének-, zene- és tánczmester, Nakula 
lovász, Sábádévá pásztor, Draupadï pedig, mint szolgáló, a királynő oldalán cselé- 
űeskedett.

így szolga-sorban, álöltözetben éldegéltek. Időközben a Kuru-fiúk a trigarták 
királyával szövetkezve betörtek a Viráta birodalmába. Seregét szétverték, magát 
Virátát foglyul ejtették és országában nagy pusztítást vittek véghez. Ekkor vetették 
el a Pándavák az álarczot ; szétverték a támadó sereget, megszabadították a királyt 
és — megismertették Virátával magokat. Ez örömében leányát az Arjuna fiának, 
Abhimanyunak, adta nőül. A fényes nászra megjelent Drupada király, a yádava 
hősök, köztök Krisna és sok más fejedelmi vendég.

A menyegző után nagy tanácsot tartottak a fejedelmek a Viráta palotájában, 
a Pándavák ügyében. Követeket küldtek Hastinápurába, a Kuru-fiúkhoz, hogy miután 
száműzetésök ideje letelt, a Pándaváknak országrészöket adják vissza. A követet 
feleletre sem méltatták ott, és miután a békés kiegyenlítésre minden kilátás meg
semmisült, harezhoz készültek a tanácskozók.

Kuruksetráu, a Kuru-mezőn, találkozott a két nagy tábor. A Kuruk szövet
ségesei a keleti népek és királyok voltak : a kosalák, videhák, angák, bangák (a 
mai bengálok), a paundrák, kalingák ; nyugatról a bahlikák (Balkh lakói) királya, 
a kamboják, a sakák (skythák) és yavanák (görögök) ; a sindhuk és sauvírák (Indus 
melléki népek) királya ; a kekayák (öt testvérkirály), a gandhárák és madrák királyai
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a déli yadavák egy része és Ujjayini királya. — A Pándavák pártján álltak a pan- 
éálák Drupada királyokkal, a matsyák Viräta vezérlete alatt, Krisna a yadavák egy  
részével ; Kási (Benares) királya, a éédik, a magadhák és dasamák népei. — A Pán
davák tábora a Ganges és Yamuna jobb partján egész Magadháig, a Kürti-fiúké 
pedig a bal parton terült el.

A Kuruk seregének élén az öreg Bhisma, az egész nemzetségnek legidősb 
tagja, a Kürti- és Pandu-fiúk közös nagybátyja állt és Duryodhana, a Pandu-fiúk 
elkeseredett ellensége. A Pándavák seregének lelke volt Krisna, az Arjuna kocsisa, 
ki tanácsával és vezetésével intézte az egész harczot és az öt Pándava-testvér. 
A mint a hadak felvonulnak, Bhisma lelkesítő' szavakat intéz hozzájok és egyszerre 
megharsannak az aranyos kagylók és harsonák. Rettenetes harcz és öldöklés indul 
meg, mit az eposz erőteljes, eleven képekben állít szemünk elé. Kocsik, lovak, ele
fántok robbannak össze. A királyok nyílözönt szórnak egymásra. Ha a nyilaik 
kifogytak és íjjaik összetörtek, leugrálnak földre ; karddal és buzogányaikkal dön- 
getik-vágják egymást. A távolban varjak károgása, farkasok üvöltése hirdeti előre 
a nagy halotti tort.

Már kilencz napja üvölt a harcz réme és a Kuruk vannak túlsúlyban az öreg 
Bhisma rettenetes dúlásai miatt. Ekkor Krisna egy fogáshoz nyúl. Azt tanácsolja 
Arjunának, hogy Sikhandinnak, a panéálák királya kis fiának, üljön kocsijára és- 
öltse fel ruháit, fegyvereit és így rontson Bhismára. Az agg hős nem fog egy gyer
mek ellen harczba bocsátkozni. Teljesen úgy lön. Míg Bhisma nagylelkűen szól az 
álgyermekhez : «Te lőhetsz reám, ellened nem harczolok» - addig Arjuna nyilaival 
árasztja el és sebezi őt össze. Csak a halál szélén vette észre az agg hős a cselt, 
melynek áldozatává lett.

Elestén visszahökkentek a Kuru-harczosok, a Pándavák serege pedig öröm- 
rívalgásba tört ki.

A Kuru-hadak élére az elesett hős helyett most Dróna lép, ki egykor a Pándu- 
és Kuru-fiakat együtt tanította a harcz művészetére. A nagy mesterrel sokáig nem 
tudnak boldogulni. Míg egyszerre, ismét a Krisna tanácsára, Yudhisthira és Bhíma 
odakiáltják neki, hogy fia, Asvattháman, épen az imént esett el. E hírre a megren
dült apa kezében lehanyatlik a fegyver ; a Drupada fia pedig oda ugrik és egy  
csapással fejét veszi. Erre a Kuruk egész serege meghátrál. Drona halála és e 
fittás fejezik be a VII. könyvet.

A VIII. könyv Karna-parva czímet visel. Most a Drona halála után ugyanis 
Karnát, az angák fejedelmét, a Kunt! lánykori fiát, tehát a Pándavák féltestvérét, 
vették a Kuruk a hadsereg vezérévé. E derék, győzhetetlen bajnok, a napisten fia, 
dicső harczok után saját kocsisa árulása által esik el. Salya volt e kocsis, a madrák 
királya, ki megalázásnak vette, hogy egy fattyúnak kellett kocsis szolgálatot telje
sítenie. Haragjában egy mocsárba hajtott és midőn Kama leugrott, hogy kocsiját 
a sárból kiemelje, Arjuna hátulról, lovagi szabály és tisztesség ellenére, keresz
tül lőtte.

De a harcz ádázul folyt tovább. Egymás után hullanak el a Kuru-bajnokok. 
A tizennyolczadik napon harczra került a dolog Bhíma és Duryodhana közt is. 
Nyilazás után buzogánynyal rontottak egymásra és előbb Duryodhanának sikerült 
Bhimát mellen találni, majd Bhíma zúzta szét egy ütéssel ellenfele védetlen czomb- 
ját, mire ez összeroskadt. Haldokolva is szemére hányja a Pandaváknak, hogy 
lovagiatlanul, becstelenül harczolnak és gyalázattal győznek : Bhismát és Drónát 
csellel ölték meg, Karnát hátulról lőtték le gáládul. Őt is orvul ölték meg, mert
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buzogánynyal harczban nem szabad a köldökön alól ütni. Bhima lángvörös arczczal 
felel meg neki: «Mi nem gyújtottuk a házat a fejetekre; mi nem játszottunk hami
san a koczkán ; mi nem gyaláztuk meg asszonyaitokat; mi karjaink erejével vertük 
le ellenségünket!» E nap, a tizennyolczadik, volt a nagy mészárlás napja. A kuruk 
minden fejedelme, minden harczosa levágatott. A Pánduk táborában megharsantak 
a kagylók és Yudhisthirát királylyá választották nagy diadallal.

De a mérték ezzel még nem tölt be. A Kuru-seregből csak három harczos 
menekült el a közeli erdőbe : Aàoatthâman, a Dróna hős fia, Kripa és Kritavarman. 
Asvattháman az éjben nem bír aludni. Látja, hogy a fák ágain roppant varjúsereg 
alszik. Egyszerre jön zajtalanul egy tüzes szemű bagoly és öldösi egyiket a másik 
után. Felszökik ; ez neki adott jel ! Felkölti társait és míg a Pándavák serege mély 
álomban alszik, óvatosan közéjök lopózik; két társát a tábor kapujába állítja, azzal 
a megbízással, hogy minden menekülőt öljenek le. Maga sorra öldöste az alvókat 
valamennyit. És aztán hírt vittek tettökról Duryodhanának, ki még mindig haldok
lóit, ragadozó vadaktól körülvéve. A hír hallatára megkönnyebbül : «Dicsőség neked, 
az égben találkozunk!» e szavakkal adta ki lelkét.

Az elsiratás.
A M ahäbhärata bombayi kiadásának czímképe a XI. könyvhöz.

A lemészárlástól csak a Pándavák, Krisna és ennek kocsisa menekül
tek  meg, kik a táboron kívül háltak. Ezek elrémülve látták reggel a 
szörnyű pusztulást, mely az előző nap és éjjel seregeikben véghez ment. 
Mérhetetlen volt a vak Dhritarástra fájdalma, ki száz fiának halála hírét 
egyszerre vette. Yudisthira nagy halotti áldozatot rendezett, melyre a 
vezeklő Vyása is előjött a hegyekből. O engesztelte ki a már gyermek
telen vak királyt a Pándu-fiakkal és együtt vonultak be Hastinápurába. 
Yudhisthira a palotában áldozatot m utatott be az isteneknek, fogadta a 
bralimánság és a nép hódolatát. Megkoronáztatott; de kijelentette, hogy 
Dhritarástrát urául ismeri el. Csak egy nem volt kérlelhető: Gándhári, 
a Dhritarástra neje, ki ioo fia haláláért átkot szórt Krisnára és azután 
vak férjével elvonult az erdőségekbe.
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Átka elérte később Krisnát, kinek népe, a yádavák, két pártra 
szakadva, önmagát emésztette fel. Magánosán bujdosott Krisna bánatá
ban a vadonban, hol egy vadász eltévedt nyila oltotta ki életét.

Yudhisthira is lemondott és ott hagyta az uralkodást. Testvéreivel 
és Draupadival együtt elvonult a Méru hegyre és felszállt Indra egébe. 
Hastinapurában pedig Arjuna fia Abhimanyu uralkodott, ki nem sokára 
kígyómarástól halt meg. Utóda lett fia, Janaméjaya, a ki azon kígyó
áldozatot rendezte, melynek ünnepségein Vyása egyik tanítványával 
elénekeltette a Kuru- és Pándu-fiúk nagy harczárói szóló költeményét, 
Mahábháratát.*

A hindu irodalom második nagy naiv eposza a Rämäyana (Räma- 
äyana, Rdma pályája vayy története). Valamint Ráma, mint hős, Indiá
ban a legnépsze
rűbb, legkedveltebb 
alak : úgy a róla 
szóló költemény, a 
Rämäyana,az iroda
lomnak legkedvel
tebb, legszélesebb 
körben elterjedt al
kotása. — Nemcsak 
maga a Rämäyana 
számos indiai nyelv
járásra lefordítva él 
a nép ajkán ; hanem 
a Ráma történetét 
is különféle feldol
gozásban, hosszabb 
vagy rövidebb elbeszélésben, prózában és versben, drámai vagy regés 
alakban őrizte meg az irodalom még a régi időkből. Már a Mahábhá- 
ratába is bele van szőve és elregélve, nem is egyszer. A Buddha elbeszé
lései, az úgynevezett jatakák  közt is fen van tartva ; a színmű-iroda
lomban is, lejebb látni fogjuk, többszörös feldolgozása maradt ránk. 
Legkedveltebb azonban s talán legeredetibb is e mondának az epikai 
feldolgozása. Naiv eposznak mondjuk, bár a mű elején szerzőjéül Välnüki, 
egy vezeklő szent, van megnevezve, kinek élete a Ráma történetébe

* A M ahabharatát jóform án minden nyelvre lefordították, ha nem teljesen, részeket 
belőle. M agyarra vannak fordítva belőle a N aht és Sävitri epizódjai. E lőbbi önállóan jelent 
meg a Franklin-Társulat kiadásában (1885); utóbbi a Budapesti Szemlében (1889 szept.). NaJát 
lefordította és kiadta Michalek Manó is. Eger 1886. — Egy régi perzsa fordítás gazdag m i
niatűrjei közül adjuk az egyiknek hasonm ását

A M éru-hegy, a h in du  O lym pus.
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olyanformán, bár más vonásokkal van beleszőve, mint Vyásáé a Maháb- 
háratába. Válmiki a hagyomány szerint az a szent, kire Rámának a Gan
ges hullámai közt született két fiát a folyam istennő (Gangä) nevelés 
végett bízza. Valmiki a megbízásnak úgy felel meg, hogy a két iker fiút a

szokásos ismereteken
és harczi művészete
ken kívül egy Rámá
ról csinált saját költe
ményére is betanítja 
és midőn a véletlen 
atyjukkal őket később 
összehozza, ezzel mu
tatja  be és ismerteti 
meg az addig ismeret
len fiúkat és apát egy
mással. Ez az ő költe
ménye a mi eposzunk, 
a Rámáyana. A hindu 
irodalomtörténet ko
molyabban veszi a 
Válmiki szerzőségéről 
szóló hagyományt és 
épen ezért a Rámáya- 
nát a mű-eposzok (ká- 
vya) számába veszi és 
tiszteletből Ädikävya 
(főfő -műeposz) czím 
alatt emlegeti. Ez a 
felvétel azonban min
ket, európaiakat, nem 
kötelezhet semmire 
Válmiki egészen le
gendás személyével 
szemben.

És mindezek da
czára ki kell mondanunk, hogy a Rámáyana sokkal inkább, m int a Ma- 
hábhárata mutatja azt, hogy benne egy költőnek tervszerűen kigondolt 
és kidolgozott, egységes alkotását birjuk. Sem a mű elriasztó terjedelme 
(áll mindössze 7 énekből, 24,000 párversből), sem főcselekményének 
epizódokkal való agyonterhelése, a mi a M ahábháratában megvan, nem 
állana útjában annak, hogy az eposzt egy szerző, mondjuk a Válmiki,

A Kaija Akbar-féle perzsa M ahabharata-fordítás egyik 
m iniatűrje.

E XVI. századból való kéziratot a legjelesebb ind művészek díszítették. 
Előállításának költsége egy millió koronára rúgott.
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művének tekintsük; ha e szerzőről, azon legendás részleteken kívül, mit 
az eposz nyújt, bármi más forrásból tudnánk még valamit. A mű sze- 
reztetési idejét, mint művelődéstörténeti mozzanatokból megállapítható, 
a Kr. e. V. századnál hozzánk közelebb nem lehet keresni.

Magát az eposz elbeszélését a főcselekmény kivonatos rövid össze
foglalása vezeti be, melyet Nárada, a nagy szent, mond el az énektárgyat 
kereső Valmíkinak, hogy buzdítsa őt a Ráma történetének megéneklé- 
sére. Az eposz tartalm a röviden ez :

Kosalának fővárosában, Ayodhyäban, a Gangestől északra uralkodott a hatal
mas Dasaratha király. Három feleségétől négy fia volt, úgymint Kausalyától Ráma, 
Kaikeyltől Bharata és Sumitrától Laksmana és Éatrughna. Ráma versenyen, Siva 
kézíjjának felajzásával, feleségül nyerte Yideha híres királyának, Janakának, a 
leányát, a szép Sítát; míg Sitá bugát, Urmilát, Janaka a Ráma öcscsének, Laksma- 
nának, két távolabbi rokonát pedig a Ráma másik két testvéröcscsének adta fele
ségül. Végét nem érő, fényes menyegzői ünnepélyek, áldozatok és játékok ren
dezése után viszik haza az ifjak feleségeiket Ayodhyába.

Dasaratha király, midőn gondolta, hogy ideje már elérkezett, egy napon nagy 
gyűlésben kijelentette, hogy mivel korát gyengülni érzi, legidősb fiát, Rámát, yuva- 
rájává, trónörökössé avatja, ki utána majd az uralkodást átveszi. A király szavait 
mindenfelől helyeslő zügás és tetszésnyilvánítások követik; Ráma hősiességéért, 
magas erényeiért az egész nép kedveltje. Diadallal hozzák a gyűlésbe, hol m eg
hallgatja atyja határozatát, fogadja a nép örömujjongásait és szerencsekivánatait.

Az általános öröm közepette megjelent a konkolyhintő Kaikeyî, a második 
királynő, egy szobalányának személyében. Ez a púpos teremtés lelkendezve szalad 
a királynőhöz és mint nagy csapásról értesíti a történt dologról úrasszonyát ; azt 
tanácsolja neki, hogy bármi áron vegye rá a királyt, ki őt annyira szereti, hogy 
Rámától vonja vissza ígéretét és az uralkodást a saját, a Kaikeyî, fiának, Bliaratá- 
nak adja át. Maga Kaikeyî is megborzad elébb a lány szavaitól, de lassanként meg
barátkozik a gondolattal, végre pedig egész szenvedélylyel veti magát utána. Most 
jut eszébe, hogy ő egykor a királyt halálos veszedelemből ragadta ki és azon alka
lommal Dasaratha azt Ígérte neki, hogy két kérését, kérjen tőle bármit, feltétlenül 
teljesiteni fogja. És ő még ez ideig semmit nem kért. Ezt a körülményt használja 
most fel ádáz és álnok tervének keresztülvitelére.

Egyszer, hogy a király kedves nejét meglátogatta, ott lelte őt elterülve a 
puszta földön, ékszerei, gyöngyei körülötte szétszórva, a keserv és kétségbeesés 
minden látható jelei közt. Megdöbbenve kérdi, hogy mi történt vele ; de a királynő 
egy szót sem szól. Fogadkozik, hogy mindenre kész, a mit csak kívánhat. Végre 
megszólal a nő ; fogadást tetet vele, hogy a kérését teljesíteni fogja és ekkor emlé
kezteti őt arra a két, még nem nyilvánított kérésére és azt követeli tőle, hogy 
másítsa most meg határozatát a trónöröklés tekintetében, tegye az ő fiát, Bliaratát, 
trónörökössé, Rámát pedig 14 esztendőre száműzze Ayodhyaból. A király nem akar 
hinni saját fülének, hiszen Ráma Kaikeyínek is mindig kedveltje volt. Talán csak 
kötekedik. Hanem a mikor aztán meggyőződött, hogy az egész dolog komoly 
és hogy neje csakugyan követelőleg áll elő és a férjét kicsalt Ígéretével tőrbe 
ejtette : haragja nem ismer határt a gonosz, álnok asszonynyal szemben. Határo
zottan kijelenti, hogy kívánságát nem fogja teljesíteni. De a cselszövő nő már

Egyetemes irodalomtórte'net. I. 4
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győzött, nyugodtan hallgatja kitöréseit, csak arra figyelmezteti ismételten és hide
gen, hogy szavát és esküjét adta, azt pedig vissza nem veheti. A király majdnem 
eszét veszti fájdalmában. Lábaihoz borul, irgalomért esdekelve kéri, hogy vonja 
vissza kívánságát. A nő hajthatatlanul áll és megmarad kimondott kívánsága mel
lett. Ez a fagyos hidegség és érzéketlenség kiirt minden szeretetet a király szívéből. 
Egyetlen gondolata a fiával foglalkozik, szívét fájdalom és keserűség marczangolja, 
de segíteni nem bír. Álmatlanul tölti az éjszakát.

Ráma ünnepélyes felavatása másnapra volt tűzve. Az ünnepre begyűlt min
den rendű és rangú nép ; mar csak a királyra várakoztak. Hogy meghívja, épen 
Rámát küldik el érte. Ekkor tudja meg ez, hogy mily fordulat állt be sorsában. 
És itt mutatja meg lelke igaz nagyságát. Legkisebb megindulás nélkül, nyugodtan 
kijelenti, hogy engedelmeskedni akar, engedelmeskedni fog. Nem földi jutalomra, 
kincsre vágyik ő, hanem erényre. Előtte egyedül a kötelesség áll ; magasabb erény, 
szentebb kötelesség pedig nincs, mint a szülői parancs. Midőn a palotából kilép, 
egész kíséretének arczán meghatottság és fájdalom tükröződik, csak az övén nem 
változott meg egy vonás sem. Anyjának, nejének, testvérének Laksmanának maga 
adja tudtára a megmásíthatatlan jövőt. Általános a felháborodás, fájdalom és harag : 
csak ő hozzá nem fér semmi indulat. Hű neje, Sitá. kijelenti, hogy őt soha elhagyni 
nem fogja, vele tűr, vele szenved, ő nélküle neki boldogság nincs. Testvére, Laks- 
mana is elkíséri őt és vele fog viselni mindent. Ráma, Sitá és Laksmana, mind a 
hárman, vezeklő háncs-ruhát öltve vesznek búcsút és felülnek kocsira. Sírásban és 
jajveszéklésben törnek ki, kivált az asszonyok. Az egész város a legmélyebb gyászba 
borul; a király fájdalma leirhatatlan. Kaikeyível örökre szakít, minden idejét a 
Ráma anyja, Kausalyá, körében tölti és midőn fájdalmai súlya alatt leroskad, halá
los ágyán ő vele közli, hogy azt. a nehéz sorsot, hogy kedves fia látása nélkül kell 
meghalnia, maga vonta egykor a saját fejére öntudatlanul. Akkor, a mikor egyszer 
tévedésből egy fiatal vezeklőt, vak szüleinek egyetlen gyámolát, nyilával keresztül 
lőtt és öreg atyjának azon átkát zúdította magára, hogy halálos ágyán érezze majd 
azt a fájdalmat, a mit a világtalan vezeklő érzett fia után.

E megható kis elbeszélésnek egy részét fordításban ide irom.

Lányka voltál még te akkor, trónörökös voltam én csak ;
Uj szerelmet gyújtva bennem érkezett meg az esőszak.
Tüzes sugarával a nap hogy felitt’ a földi nedvet,
Elvonult a szörnyű tájra, hova a halottak mennek.
Hogy a hőség szerteoszlott, sűrű felhők tornyosodtak,
Békák, méhek zengni kezdtek és a vadpávák vijjogtak. 
Szárnya-csüggesztett madárnyáj az esőben megförödve 
Fölrepült s leült a szélben hajladozó fatetőkre.
És a hulló, egyre hulló vízcseppektől eltakarva 
Tündökölt a bérez, mint tenger, csillogott, mint páva farka. 
Sárgás-zöldes színbe játszó, tiszta vizű patak-ágak 
A hegyekről, mint a kígyók, kanyarogva folydogáltak.
Ilyen édes, szép időben felragadva nyilam, tegzem,
Szórakozni vágytam én s a Sarayu partjára mentem.
Olthatatlan vágyam űzött az itatónál az éjben 
Elefántot, vagy vadat, mást ejteni el prédaképen.
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Egyszerre csak hallom a neszt, egy korsónak merülését ; 
«Elefánthang — gondolám — de elfedi ó't a sötétség.»
Nyilam kapva, mérges, éles vesszőt illesztettem rája,
Hang irányában czélozva rálőttem az elefántra.
Hogy levágott földre a nyíl, emberhang ütött fülembe :
«Jaj ! ki lőhetett nyilat rám, magamféle remetére ?
Vizet hozni jöttem ide a folyóhoz csendes éjben ;
Jaj ! ki ölt meg, kit bántottam én valaha ; mi a vétkem ?
Itt az erdőn vadgyümölcsből élő, szegény remetének 
Hogy lehet nyíltól halála ? Kit vihetett rá a lélek ?
Kinek kell ugyan halála a vadbőr- és háncs-ruhásnak,
Ki a haját fonva hordja ; vagy mit ártottam én másnak ?
Nem is azért sírok én, hogy az élettől meg kell válnom ;
Két szülém : apám- s anyámért siratom csak a halálom.
Rég’ idők ót’ egymagámban én ápolom ezt az agg párt ;
Milyen élet vár reájok, hogyha az én napom eljárt ?
Öreg apám, öreg anyám ölte ez a nyílütés meg ;
Milyen szörnyű kéz okozta vesztit e két teremtésnek ?»
Én, ki rosszat nem is sejték, hogy a szörnyű szót hallottam, 
Nyilam-íjjam földre ejtve megdermedve álltam ottan.
Majd aléltan vánszorogva arra mentem s ott találtam 
Elterülve egy vezeklőt, nyilam ott volt oldalában.
Hajfonatja szélylyel omlott, korsajából a víz elfolyt,
A földön feküdt ; borítva porral és aludt vérrel volt.
Két szemével hogy rám nézett az aléltan remegőre 
így szólt, iszonyú szavával szívemet mintegy megölve :
«Mit vétettem, óh király! én, erdőlakó, neked, mondd csak,
Hogy megöltél ? Vizet vinni szándékoztam a gurumnak.
Jaj ! az a nyíl, az az egy, mit rám vetettél s összetépett,
Két öreg világtalannak, két szülémnek vetett véget !
Most a két vak, gyönge lélek engem elepedve vár ott,
Csalfa reménynyel sokáig csitítja a szomjúságot.
Hejh ! mit érek a védákkal, mit érek a vezekléssel,
Ha apám még azt se tudja, fia mily nyomorban vész el!
És ha tudná, mit tehetne az erőtlen, gyönge ember :
Gyökeréből kivágott fát másik fa nem emelhet fel.
Menj, de gyorsan hozzá, mondd el neki sorsom, Raghu sarja ;
Rád ne szálljon, mint erdőre pusztító tűz, a haragja.
Ez az ösvény egyenest visz apám árnyas kunyhajához —
Menj, menj ; csillapítsd haragját, míg ki nem tör s meg nem átkoz. 
Csak a nyilat húzd ki innen, élet-erőm fogva tartja 
Az éles nyíl, mint a vízárfc a folyónak magas partja!»
«így a nyíllal él gyötörve, meghal rögtön, ha kitépem !»
Ez a gondolatom ébredt s gátolt, hogy kihúzzam, engem.
Míg haboztam csüggedezve, fájdalomtól, bútól verve :
Ó, a szegény munigyermek gondolatom észrevette, 
így  szólt hozzám elepedve, szavában el-elakadva,
Míg fetrengett s görnyedezve hánykolódott erre-arra :

4’



52 F I Ó K  K Á R O L Y

oLégy erős most, óh királyom, aggodalmadnak vess véget ! 
Brahmánnak vérét nem ontád, nem szakadt rád ez a vétek ;
Nem születtem én brahmánnak, ne emészszen ez a bánat,
Sudra nő' hozott világra gyermekét a vaisvának.»
így beszélt hozzám s vonaglott ; a halál ott ült szemében,
Sírt zokogva s mozdulatlanul terült el a fövényen. —
Hogy letérdeltem s kivontam mély sebéből a nyílvéget,
Fölnézett rám, összerezzent s elszállt belőle az élet.

Ezt a történetet elbeszélve meghalt Dasaratha király, kedves fiának, Rámá
nak nevével az ajkán.

Ráma pedig ezalatt kedves Sítájával és hű testvérével, Laksmanával, távol az 
apai háztól csendesen, de elégedetten élt a Dandaka erdőségben.

Mikor az öreg király meghalt, Bharatát, ki eddig anyja szüleinél lakott, hív
ták haza, hogy foglalja el a trónt. Csodálkozva hallja, hogy ő örökli az országot 
s midőn az is tudomására jön, hogy hogyan jutott hozzá, anyjának egy köszönő 
szót nem tud mondani érte, sőt határozottan vonakodik azt elfogadni. «Az uralko
dás a Rámáé és senki másé». Sőt maga Bharata személyesen indul a vadonnak 
felkeresni s Ayodhyába haza hozni Rámát. Rámát nagyon meghatja öcscse nemes- 
lelkűsége, szívére öleli őt, de kijelenti, hogy haza nem megy, míg fogadalmát híven 
be nem töltötte. Elbúcsuzáskor aranynyal hímzett czipőit lehúzta és átadta Bhara- 
tának annak jeléül, hogy az országot neki adta. A nemes Bharata azonban haza
tér, Ráma czipőit a trónra helyezi, mint a királyi méltóság jelvényeit, maga pedig 
országot és szolgáltat igazságot.

Ráma pedig belefog nagy terveinek megvalósításába. A mi nem más, mint 
a Dandaka erdőség rémeinek, a gonosz démonoknak, kik az ott letelepült jámbor 
vezeklőket lépten-nyomon zaklatták, a kiirtása, más szóval a félsziget egész déli 
részének polgárosítása. E czélból összejön a vezeklőkkel, kik e később szent vidé
ken, a Nermadá és Godávari folyók közt telepednek le, és tervet csinálnak az óriá
sok kipusztítására. Ráma egyik vezeklőnek, Agastyának, tanácsára megszerzi magá
nak Indra fegyvereit. Ezzel annyi ezeret pusztít el a rémek közül, hogy az óriásnép 
királyának, a Lankában (Ceylon) állomásozó Rdvanának, a boszúját hívja ki maga 
ellen. Ez, hogy boszúja méltó és sújtó legyen, minden áron Sitát akarja elrabolni 
férjétől. Szándékát ilyen csellel vitte keresztül: emberei közül egy arany szarvas 
alakját veszi föl és Ráma tanyája körül jár-kél, hogy Sitá lássa meg. A mint ez 
megtörténik, Sítának mindjárt kedve jön megkapni e csoda-szarvast és Rámát fel
kéri a megszerzésére. Ráma utána ered, Sítá őrzésére otthagyja maga helyett 
Laksmanát. A szarvas egy darabig elvonja a kunyhótól Rámát, azután a Ráma 
hangját utánozva, segítségül hívja és kiáltozza a Laksmana nevét. Sítá azon hit
ben, hogy Ráma veszélyben van, maga kéri Laksmanát, hogy siessen Ráma segít
ségére. Míg ők ketten oda vannak üldözni a szarvast, megjelenik Rávana vezeklő
nek öltözve a Ráma kunyhójánál; elrabolja Sítát és megöli a Ráma lakását őriző 
keselyűt, Jatáyut. Midőn Ráma visszatér, házát kipusztítva, üresen találja. Fájdalma 
és kétségbeesése mondhatatlan. A haldokló Jatáyut ól, a keselyűtől, tudja meg, hogy 
ki volt a rabló, de lakásáról felvilágosítást nem kap. Majd isteni intésre barátságot 
és szövetséget köt két majom-királylyal, Sugrívával és Hanumánnal; ezek a világ 
négy tájára küldik szét embereiket (majmaikat) keresni mindenütt Sítát; míg végre 
megtudják, hogy a fogolynő Lanká szigetén, Rávana várában és fogságában ül.
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Hanuman maga itt felkeresi a nőt, vigasztalja és tudomására juttatja, liogy a men
tésére tett munkálatok folyamatban vannak.

Erre haditervet készítenek. A majmok csodálatos ügyességgel hidat építenek 
a szárazföldről Lanka szigetére ; Ráma meg az óczeán urát, Samudrát, is kénysze
rítette, hogy tervével és munkájával segítse elő a hídépítést. Ez gyorsan halad és 
az Y. ének végén már arról értesülünk, hogy a felépült híd csodájára messziről 
jöttek az emberek és istenek. A VI. ének Ráma hadjáratát tartalmazza. Seregét a 
hídon átvezeti és tarkánál-tarkább, csodásnál csodásabb kalandoknak, hadi vállala
toknak, harczoknak árán végre legyőzi Rávanát és megszabadítja fogolyként epedő 
Sítáját. Lanká trónjára a megölt Rávana helyett ennek testvérét, a hozzá szegődő 
Vibhisanát ülteti. Hanem a magatartása Sitával szemben aligha felel meg a mi 
várakozásunknak ! Diadallal hozzák a végtelen küzdelmek árán visszanyert nőt 
hozzá. Az egész hadsereg sorfalat állva nem győzi a Sitá szépségét csodálni. Csak 
Ráma áll és néz reá mereven. Egyetlen egy szava sincs hozzá. Sítá ártatlansága 
tudatában roppant sértve van és keserves könnyekben tör ki. Ráma gőgösen adja 
tudtára, hogy elrablóját megbüntette és többet érte nem tehet. Egy szóval, vona
kodik nejéül elismerni továbbra, miután oly hosszú ideig tartózkodott Rávana 
székvárosában. Végre miután Sitá hiába bizonyítja hűségét, ártatlanságát a legmeg- 
hatóbb szavakban: arra kéri Laksmanát, hogy rakjon neki máglyát. Tűzpróbával 
igazolja feddhetetlenségét. Agni nevével ajkán lép a tűzbe. Az istenek mind, maga 
Dasaratha is, megjelennek a felséges látvány tanúiul. Az istenek kijelentik Rámá
nak, hogy ő Náráyana (Visnu) maga és neje is istennő, a Visnu felesége, Laksmi. 
Agni, a tűzisten is, karjaiba veszi Sitát és sértetlenül teszi le Ráma ölébe. Most 
már igazán boldog Ráma is, bevallja, hogy csak azért egyezett bele a tűzpróbába, 
hogy a világ előtt igazolhassa Sitá igazságát. Dasarátha megáldja fiát és visszaszáll 
az égbe. Ráma Indrától azt kéri és nyeri meg, hogy a Lanká ellen vívott liarczok- 
ban elhullt katonáknak és majmoknak adja vissza az életet. így mennek el végre 
Ayodhyába, hol őket a legfényesebben fogadják és Ráma dicsőséges országlást kezd.

És ezzel bevégződik a hatodik ének ; bevégződik az eposz tulajdonképen való 
főcselekvénye is. Bevégződött eredetileg valószínűleg maga az eposz is. Ám nem 
végződik itt be a költemény azon alakjában, a melyben ma előttünk áll. A föld min
den boldogsága csekély a hindu szemében arra, hogy egy ily nagy nemzeti eposzt 
méltóan fejezhetne be Mint a Mahábhárata nagy hősei a végső, az egyetlen czélt 
az égben érik el: úgy a Rámáyana hőseinek is nem ide alant, hanem az égben 
kell megnyerni földi küzdelmüknek igazi megjutalmazását. Nagy tetteikért csak az 
lehet a méltó bér. És ennek a jutalomnak elnyeréséről értesít bennünket a hetedik, 
az utolsó könyv (Uttara-Kánda). E könyv első fele Rávana, a megdöntött hős életét 
és családfáját mondja el ; az utolsó fele Rámával és Sitával foglalkozik.

Ráma a koronázás után kitüntetve, megjutalmazva bocsátja el vendégeit és 
volt bajtársait, maga Sitával a legnagyobb boldogságban él. Sitá már nemsokára 
anyává leendő, midőn a nép körében kezd felmerülni ama gyanúsítás, a melyet 
Ráma előre sejtett és a melyet ama tűzpróbával akart elfojtani. Ráma felhasználja 
Sitának azon kívánságát, hogy a Gangeshez megy zarándokolni, arra, hogy tőle 
szép szerivel megszabaduljon. Laksmana vezeti Sitát zarándok-útjára és csak a 
Ganges partján adja neki tudtára, hogy visszatérnie nem szabad többé. Ott hagyja 
őt a vadonban. Azonban a vezeklők nejei védelmök alá veszik és a vadonban két 
iker fiúnak ad nemsokára életet. Egy vezeklő, Vülmlki, veszi gondjaiba a két fiút, 
KnÁa és [ j u h i névre nevezi őket s nevelése alatt szép, virágzó ifjakká serdülnek.
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Välmiki megtanítja őket a Ramáyanára, így ápolja bennök előttük ismeretlen atyjuk 
emlékezetét.

Ráma is sok, sok idő múltával egy nagy lóáldozat hozatalára határozza el 
magát. Az ezzel járó nagy ünnepélyekre számtalan vendég, többek közt Välmiki is 
eljön két nevelt fiával Kusával és Lávával. Itt Ráma, a királyok és az egybegyűlt 
nép előtt énekli a két fiú a Ramáyanát. Ráma elragadva hallgatja éneköket, 
meg akarja őket ajándékozni, de a két fiú nem fogad el tőle semmit. Csak később 
tudja meg Rama, hogy ezek az ő és a Sitá fiai. Azonnal követséget indít Sitá fel
keresésére ; az a vágya, hogy Sitá az összegyűlt nép előtt ünnepélyes esküvel tisz
tázza magát minden gyanú alól.

Bíborba öltözve jelenik meg Sitá; szépsége még egészen a régi, de a szíve 
és szívében szerelme meg van halva. Midőn az ünnepélyes eskü letételére felhívják, 
egy tekintetet vet a körül özönlő sokaságra, karjait kitárja és zokogó hangon így 
kiált fel: «A milyen igaz, hogy gondolatban sem szerettem soha mást, csak Rámát : 
úgy adjon nekem Mádhavi, a föld istennője, menedékhelyet.» És imé szavaira meg
nyílik a föld, egy fényes trón emelkedik belőle fel és rajta ül Mádhavi, a föld isten- 
asszonya ! Trónjára emelte és, míg a légből virágeső omlott, eltűnt Sitával.

Hiába könyörgött Ráma, nejét többé vissza nem kaphatta. Majd egymás után 
látta meghalni anyját és apjának többi özvegyét. A más világon egyesültek újra 
Dasarathával. Rámát is azzal vigasztalta Brahma, hogy Sitáját az égben újra fogja 
látni. Meg is jelent nála nem sokára a halál istene, Kála, hogy meghívja őt az 
égbe. Ráma trónját fiaira Kusára és Lávára bízta; maga pedig testvéreivel m eg
indult utolsó útjára. Előtte a szent tüzet vitték, oldalán az istenek haladtak, test
vérei, bajtársai és Ayodhyá egész népe követte. A Sarayu partján várt reá Brahma 
az istenekkel. Rama, mint Visnu, istenalakot öltött és vele egész kísérete felszállt 
az égbe.

I I .  K O R SZ A K . R E FO R M -M O Z G A L M A K  K O R A .

Azon szellemi tépelődésnek, mely a természet nyers erőinek hódoló, 
azokat isteneiként tisztelő hindu népet a bráhmana korban eredeti egész
séges, józan felfogásából kivetkőztette és komor, előtte megfoghatatlan 
tanok és eszmék szolgálatába hajtotta, megpróbáltuk fejlődési menetét 
és lehiggadt eredményeit, nagy vonásokban legalább, fentebb felmutatni. 
Az a szellem, mely a természeti tünemények untig való csodálatán elő
ször emelkedett felül és az előtte forgó isten alakokból kezdte keresni 
azt az egyet, ki a többieknek is felette áll, legelébb is Prajapatira, a 
«lélek urára» bukkant. Prajápati terem tette az isteneket és Asurákat; őt 
ünnepük, m int a világ és a lények teremtőjét. Egyik dal úgy ismeri 
mint áldozót, ki áldozatával terem ti a lényeket ; egy másik dal* úgy ismeri 
őt, mint őslényt (piirasa =  ember, Adám), kiből emanatió utján állnak 
elő a lények és dolgok : «Szájából lett a brahmán, karjaiból a ksatriya, 
czombjaiból a vaisya, lábaiból a sudra; szelleméből a hold, szemeiből a 
nap . . . köldökéből a levegő, fejéből az ég, lábaiból a föld, hallásából az. 
égtájak.»

* Rigveda X. 90: ez a híres purusasuktam , Purusa-dal.
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Prajäpati nyitotta meg a gondolkodásnak az utat az érzéki soka
ságról a fogalmi egységhez. Majd előtérbe lépett az áldozat a maga meg
számlálhatatlan aprólékosságaival, melyeknek legcsekélyebbike is vég
telen fontosságot rejte tt magában. Lassanként az, a mit a kéz végzett, 
a mit a szem látott, merő titkok titkává alakult ; hiszen minden mozdu
latban, minden szótagban természetfeletti erő volt, mit bele az áldozati 
működés adott. Hogy ne foglalná a mondás (brahma), mely az egész 
áldozatot hathatóssá teszi, a legfőbb erőt magában ? A ki viszont az áldo
zati mondással rendelkezik, hogy ne tartaná birtokában a legfőbb erőt 
is ? A «Brahma (az áldozati mondás) tart fent eget és földet.)) Brahma 
az egy, az elmulhatatlan ; és ez összeesik atmannal, az igazi én-nel, az 
emberi személyiség magvával. Mint m ár láttuk, e két fogalom az főleg, 
mely a bráhmana korszakban mind jobban előtérbe lépett, jelentőség és 
tartalom dolgában mind inkább növekedett, míg végre uralkodó ténye
zővé emelkedett, t. i. az Átman és Brahma fogalma.

Ennek a mindeneken felűlálló, megközelíthetlen fenségben trónoló, 
minden sokaságot és különféleséget a maga egységében összetartó Brah- 
mának személyesítése igen természetes és gyorsan bekövetkező fejleménye 
volt a vallásos gondolkozásnak. A brahma (az áldozati mondás) brahmává, 
élő isteni személyiséggé lett, a nélkül, hogy magas attribútumaiból vala
mit veszített volna. Már így szerepel a Mahábhárata legrégibb alkatré
szeiben. De minél szédítőbb volt a távolság szemlélete, mely elválasz
totta az ő fenséges, minden változástól, a lét minden nyűgeitől ment, 
örökkévaló személyét, a földi ember fiának gyötrelmeknek, szenvedés
nek és elmúlásnak alávetett alakjától : ethikai tekintetben annál végze
tesebb irányt terem tett a nyugtalan szemlélődő lelkében. Érlelte és fej
lesztette azt a gondolkodásmódot, melynek már a bráhmana korban elég 
sűrűén akadunk nyomára, hogy t. i. e világi élet hívságos, nyomorúsá
gos és szenvedésekkel van telides-tele. Ezt a hangulatot, ezt a pessimista 
felfogást, melynek világfájdalom a neve, az orthodox theologia igyeke
zett a saját czéljaira kihasználni. Azon sötét hatalomnak, a kitől való 
rettegés táplálta leginkább e csüggedt hangulatot, t. i. a halál hatalm á
nak rémét, kérlelhetetlenségét uj, elriasztó színekben és vonásokban 
állította a szem elé. «Nem szabadul meg a haláltól az, a ki egyszer meg
hal. Ha a halál hatalmából ki nem küzdi magát teljesen : világról-világra, 
életből más életbe követi az őt szakadatlanúl.)) Ez az új gondolat, mely 
a benne rejlő súlynál fogva mihamar dogmává nőtte ki magát, már 
több volt, mint a mennyit az emberi vizsgálódó értelemnek el lehetett 
viselni. Épen kérlelhetetlenségével hívta ki maga ellen a gondolkodó 
lelket és vetette meg uj gondolkodásmódnak, uj szellemi forradalmaknak, 
uj korszaknak az alapját.
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Természetes, liogy e nyomasztó dogmának, a samsarák (egyik élet 
bői a másikba való bolygás) tanának meggyökerezése vonta elmaradha- 
tatlanúl maga után a baj orvoslásának kérdését. Mindazok a mozgalmak, 
melyek a következő korszakot betöltik, egy gondolat körül, az ujraha- 
lásoktól való megszabadulás gondolata körül csoportosulnak. «A lélek
vándorlás eszméje (mondja Oldenberg i. m. 46. 1.) első felvillanásában 
sem jelentkezik ügy, mint elháríthatatlan végzet, melynek minden em
berélet menthetetlenül volna alávetve.)) Az elhárítás, vagy megszabadítás 
útja-módja, a megváltás (moksa, buddhisták nyelvén mokkho) körüli vizs
gálódás foglalja el az előbbi theologiai gondolkodás egész mezejét. Ennek 
a korszaknak, melyet épen említett irányáról reform-korszaknak nevez
tünk, ez a legnagyobb, legfontosabb, az egész szellemi életet felölelő 
gondolata.

Említettük a beosztásnál még, hogy a megváltás tana körül kifej
lett kutatás áramlata három irányban is tört magának medret. Úgymint 
magoknak az orthodox brahmánoknak kebelében, azután már más kaszt
beliek vezetése alatt a buddhizmusban és az úgynevezett Jainizmusban. 
Hatásában tekintve a három reformmozgalmat, az első és utolsó meg
m aradt a hinduság körében és továbbhullámzásában kisebb módosulások 
után az indiai modern vallásfelekezetek közt (az úgynevezett hinduiz
musban) érvényesült. A második, a buddhizmus, sokkal nagyobb szellemi 
és ethikai tartalommal indult meg, hatalmas királyok és kedvező körül
mények gyámolításával gyorsan magas virágzásra lendült, annyira, hogy 
az uralkodó brahmanizmussal is diadalmasan szállt szembe ; végre is 
inkább belső meghasonlás, mint külső okok következtében az anyaország
ban, Indiában, elveszítette a ta lajt; majdnem észrevétlenül és nyomta- 
lanúl onnan eltűnt, hanem idegen nagy királyok és népek oltalma mel
lett uj életre kelt és egész keleti Ázsia népeit szellemi hatalmával meg
hódítva a legnagyobb világvallássá emelkedett.

UPANISÁDOK. BÖLCSELETI RENDSZEREK.

Az az elégületlenség, mely az említett világfájdalmas felfogásban 
nyerte leghatározottabb kifejezését, elébb természetesen a yajamánákban 
(az áldozatot adó gazdákban) ébredt tudatra, majd lassanként a rituális 
tudásokban sokáig elbizakodott papi osztály értelmesebb tagjainak lei
kébe is befészkelte magát. A szakadatlan folyó áldozgatás és a hozzájuk 
fűződő azon várakozás, hogy véges, kicsinyes eszközökkel végtelen nagy 
czélokat lehet elérni, hovatovább kevésbbé bírta a gondolkodó lelkeket 
megnyugtatni. Az áldozási szeitartás ezer aprólékos részletének meg
ismerése és tiszta felfogása helyébe, a melyhez, mint feltételhez volt
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fűzve az istenek jóakaratának kiérdemelése, az egy örök lény eszméjének 
felmerülte után (nevezzük azt Ätmannak vagy Brahmának), az ezzel való 
egyesülés, az ebbe való beolvadás vágya és reménye lépett. Mily féle
lemmel és óvatossággal szóltak az uj eszméről még azok is, a kiknek 
körében megfogamzott és megerősödött, m utatja a Yájnavalkya és Ar- 
tabhaga fentebb közölt beszélgetése is ; m utatja legjobban az, hogy az 
ily kérdések vizsgálatáig eljutott tanítónak szigorú titoktartást és az 
erdő magányának felkeresését kötötték lelkére. Ezeket a tanokat a kor
szak végén irodalmilag feldolgozták és ezekből alakult az Äranyakdk 
(Erdei könyvek) és Upanisadok (esoterikus, titkos tanok) irodalma. E köny
vek természetesen azzal foglalkoztak, a mi a mindennapi brahmán tudo
mány határain túl emelkedett: az áldozati szertartások erejének, értéké
nek kétségbevonásával és a legfőbb lény tiszteletére vonatkozó utasítá
sokkal, melyeknek alapgondolata volt az egy, az utolérhetetlen, a megfog
hatatlan. Épen ezért nevezték is a benne lerakott tant Vedanta fa véda 
vége, czélja, betetőzése) névvel.

Az a haladás tehát, melyet a brahman gondolkodás a korszak vé
gén tett, főképen a megismerés tárgya körül forgott. Hogy az ismeret
ben magában van a szabadulás alapja, ez a tan változatlanúl élt tovább 
az egész kor felfogásában. «Őt az Átrnant (a világszellemet) megismerve 
mondanak le a brahmánok arról, hogy fiák után vágyjanak, hogy gaz
dagság után vágyjanak, hogy a világ után vágyjanak, és mint koldusok 
járnak szerteszét.» Fentebb már volt arról szó, hogy a társadalmi köte
lességeinek eleget tevő brahman erdőkbe vonult, vezeklő életre adta 
magát és mint vänaprastha (erdei vezeklő) az áldozati szertartásokat 
csak lélekben gyakorolta, azaz elég volt rá nézve annak puszta elgon
dolása; ez teljesen a gyakorlás értékével bírt. Ezt az eljárást, ezt az el
vonulást pedig a szentkönyvek (a dharmasastrák) szentesítették számukra. 
Az ilyen elvonult vezeklők feladata volt a lelki elmélyedés, a szemlélő
dés a világszellem nagy gondolatán, mely az egész mindenséget áthatja 
és élteti ; mellette aztán gyakorolhatta a vezeklés bármi nemét, de ideális 
feladata volt : jámbor merengésbe és szent gondolatokba foglalni magát 
egészen.

Az ő szemlélődéseikből fakadt és az ő szellemi szükségleteik kielé
gítésére szolgált az Upanisadok nagy irodalma, melyek voltaképen a védai 
tanulmányoknak és az ezeken alapuló bölcseségnek képezik záróköveit. 
Nagyon csalódnék azonban, a ki e bölcselkedő irodalomban valami egé
szében kidolgozott bölcseleti rendszert akarna találni. A tárgy majd mind
ben egy : a legfőbb jó eszméje a brahma, és ethikai oldalról tekintve, az 
ember legfőbb java: a brahmával egyesülés. Tehát a világszellem meg
ismerése és, a mi ezzel egyértelmű, benne az egyéni szellemnek elmerü-
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lése, beleolvadása ! Az évezredeken át nyúló és az emberi gondolkodás 
(világ művelődés) történetében sok felé mély nyomokat vágó indiai pan- 
theismus ez ! A mi benne meglep, az nem a rendszer-építési buzgalom, 
hanem az a hathatós, szűnni nem tudó fürkészés, mely az örök titok
nak, a lét titkának kiderítése körül forog. Azok a most költői, majd 
bölcselői alakban fellépő eszmélkedések, merengések, tépelődések, melyek 
annyi közvetlenséggel, lendületes irályban, egyszer épületes, máskor me- 
taphysikai tartalommal, de még mindig lelkes szavakban az egy nagy 
probléma száz oldalú megoldásán fáradoznak.

Az Atman fogalmának meghatározására gyakorlati példa és híres 
tanítás: a Naéikétas története, mely a Buddha megkísérlésének mintegy 
élőképéül szolgál. A Káthaka Upanisadban verses alakban van elmondva ; 
itt csak kivonatát adhatom.

A Naéikétas apja nagy áldozatot rendez és mindenét a brahmanoknak aján
dékozza. A fiúban, a mint látja, hogy atyja barmait elhajtják, ez a gondolat ébred : 
az a világ, melyet ily múló javakért adnak cserébe, maga is csak múlandó lehet.» 

Azt kérdi apjától: cápám, kinek adsz te engem?» kérdi kétszer, kérdi harmadszor 
és ekkor így szól az apa: «Téged a halálnak adlak.»

Fiú : Sokan mentek már ez úton, sokan jönnek utánam is ;
Yama a halál istene, mi szüksége én rám neki?

Apa: Nézz eló're és nézz hátra: hasonló sors vár itt meg ott 
Az élet egy buzavetés : érik, pusztul és újra nő.

Megjelenik Naéikétas az alvilágban, de az apja adományát ott nem vették 
tudomásul. Három napot tölt el ott észrevétlen ; akkor látja meg Yama és tudja 
meg, hogy egy vendégét, egy brabmant ! három napig hagyott a köteles tisztelő' 
fogadásra várni. Nagyon megszégyenli magát és kiengesztelése végett megígéri, 
hogy három kérését teljesíteni fogja. Első kérése Naéikétasnak az, hogy bocsássa 
őt vissza a felvilágba és az apja ne haragudjék rá, ha ott látja. Második kérése az, 
hogy tanítsa őt meg Yama azon áldozati tűznek rakására, a m élynél el lehet 
nyerni az ég világába való bejutást. Ezt is megnyeri és akkor áll elő harmadik 
kérésével :

Naéikétas: A meghaltak sorsát sokan kérdezik:
«Élnek», mond ez; «nem élnek ők», amaz mond.
Ezt akarom tudni ; jelentsd ki nékem :
E kérésem választom harmadiknak.

Yama : Az istenek kutatták régen ezt már ;
Nehéz megfogni: homályos a titka.
Válassz más jót, Naéikétas, helyette,
Vesd fé re ezt; bocsáss meg a szavamnak.
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Naéiketas : Az isteneknek is titok ez, mondod ;
Mondod, hogy csak nehezen érthető meg.
Nincs senki más, ki ezt megmondja nékem ;
Nincs semmi más, a mit cserébe kérjek.

Yama megkísérli még elcsábítni őt és más gondolatra bírni. Felajánl neki 
százszoros életerőt, utódokat, aranyat, barom- és elefántcsordákat, méneseket ; nagy 
birodalmat a földön és oly hosszú életet, a milyet csak kíván. Dicsőséget, ha erre 
vágyik, és ha ez felér kérésével; a föld minden élvezeteit, a melyek halandónak 
alig elérhetők ; minden vágya teljesülését, égi leányokat, milyeneket még halandó 
nem látott: — csak ne kérdezze őt a halálról. Naéiketas azt feleli: ('A váltakozó 
napok a halandóban minden érzék erejét eltompítják. Maga az élet rövid; legyenek 
a te kincseid, lovaid, leányaid tieid. Vagyon nem elégíti ki az embert. Kell nekünk 
a gazdagság, ha téged megpillantunk? Élünk addig, a míg te parancsolod ! Én azon
ban ezt a kérést választom: a min az emberek kételkednek nagy vitában, azt j e 
lentsd ki nekem, óh halál ! Ezt az adományt, mit titok leple borít, és semmi mást 
nem kér Naéiketas.»

A halálisten ellenkezése megtört. Teljesíti vágyát. Messzire eltérők egymástól 
a tudás és a nemtudás útjai. Naéikétas a tudást választotta. Az élvezetek tömege 
őt nem birta elcsábítani. Azok, kik a nemtudás útján bolyonganak, czéltalanúl csa
ponganak a túlvilágon, mint a vakoktól vezetett vakok. A bölcs, a ki az egy, örök, 
nagy istent, ki a mélységben lakik, megismerte : szakít örömmel és fájdalommal, 
megszabadúl jogtól és jogtalanságtól, megszabadúl jelentől és jövendőtől. Ez a 
Yama felelete Naéiketas kérdésére.

E kép legyen elég mutatványul ama nagy harczból, melyet a hindu 
gondolkodás megharczolt és a melyet a több százra menő Upanisadok 
megörökítettek. E harcz, az eszméknek e küzdelme, az erdők magányá
ban indult meg és érlelődött, félénken, titkolózva lépett fel ; de hamar 
hódított tért a nyilvános életben, annyira, hogy lebilincselte a társada
lom szinét-javát ; nemcsak a brahman kasztot, melyet kétségkívül az 
áttörés dicsősége megillet, hanem a ksatriyákat is, és általában a társa
dalom minden művelt elemét. Nem lenne teljes e kor társadalmáról al
kotott fogalmunk, ha nem mondanánk ez eszmék terjesztési és terjedési 
módjáról is valamit. Azokat az erdei magányokat (ásrama) lakó eszmél- 
kedőket, kik magokat samnyäsin (mindent elvető, világról lemondó) név
vel nevezték, kik a szent titkok birtokosai voltak, sűrűén keresték fel 
tisztelőik, ellátva őket az épen legszükségesebb étel és ruha félékkel. Cse
rében áhítatos hallgatói voltak azon tanoknak, megfigyeléseknek, tudo
mánynak, mely ez érett emberek ajkairól hangzott. Olykor ezek maguk 
is bementek a városokba, megjelentek egy-egy házban ; a mit épen kap
tak enni, elfogyasztották és azután alkalmilag egyik-másik oldalról fel
vetett oktató elmélkedésbe fogtak. És nagyon szívesen látott és hallga
tott vendégek voltak. Annyira, hogy mikor egy-egy nevesebb «szent» 
valahol megtelepedett, tódultak hozzá a bámulói, lesték a szavait ; sőt
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helyről-helyre kisérték, gyakran a magányába is és nem akartak elválni 
szellemi mestereiktől (sramana). Ebből a szokásból amolyan koldus-szer- 
zet-féle intézmény fejlett ki. A vezeklők helyére kolduló barátok léptek, 
kik nem elégedtek meg többé azon feladattal, hogy az erdő mélyében 
fentartsák a «szent örök tüzet», hanem tudnivágyó sereg kíséretében 
faluról-falura jártak  és a mesterek állandó követőikből úgy szólva rendet 
alakítottak. A Kr. e. hatodik századból, tehát a Buddha felléptét közvet
lenül megelőző időkből, egy pár ilyen megalakult, magát megállapított 
szabályokhoz és mesterhez tartó rendnek m aradt ránk a neve. A neve 
és azonkívül jóformán semmi. így az úgynevezett Nirgranthák (a nyűgöt 
lerázok), kik egy Pársva nevű szent körül csoportosultak, és a kiknek 
utódai, újabb kutatások szerint, déli és nyugati Indiában Jaina név alatt 
még ma is élő rendet alkotnak. Továbbá az Acelakák (meztelenek) 
rende, a kik arra hivatkozván, hogy a test tiszta, ruhát (cela és cell) nem 
viselnek.

Irodalmi úton is tettek kisérleteket az Upanisadokban lerakott gon
dolatoknak rendszerbe foglalására. Ezekből alakultak az úgynevezett 
indiai filozófiai rendszerek. Számra nézve hatot sorol a hindu irodalom- 
történet ilyet fel, de kettő-kettő ezek közül oly szorosan csatlakozik egy
máshoz, hogy csak lényegtelen vonásokban m utatnak eltéréseket ; azért 
számukat bátran felényire vonhatjuk össze. Idő tekintetében is e rend
szerek alkotása sokkal későbbi időkre, körülbelül a mi időszámításunk 
«lső századaira esik. Csak tárgyi kapcsolatnál fogva említjük őket e he
lyen. Első pár bölcseleti rendszerül azt említjük fel, a mely a maga szá
mára követeli a nagy régiséget — hagyomány szerint: ez a Kapila rend
szere, a sdmkhya-rendszev, mely a híres nyelvésznek Patanjali-nak rend
szerével, az úgynevezett Yoga rendszerrel fogható össze. Alapgondolata 
mindkettőnek azonos, t. i. az örök anyagnak és szellemnek egymást á t
ható dualismusa. De míg a sámkhya-bölcselet sem ős anyagot, sem ős 
szellemet nem ismer el és minden dolgok végczéljául a szellemnek a 
testiség kötelékeiből való megszabadulását hirdeti, a mely nyomban be
áll, mihelyt a szellem az ő anyagtól való különbözőségének tudatára jut, 
addig a yoga-tan felvesz egy ős szellemet, melyből az egyéni szellemek 
erednek. A yoga-tan szerint a végczél : ezzel az ős szellemmel való egye
sülés, mit az egyéni szellem megfeszített ehnélgedésével (ez a yoga szó je 
lentése), szigorú vezekléssel és önkínzással lehet foganatosítani. Ez a 
rendszer fejlett ki idő folyamán Indiában legjobban és önkinzó hívei 
nagy számmal vannak mai napig. A Sámkhya-tan, mint afféle atheista 
rendszer, azzal dicsekszik, hogy régi-régi alakjában a buddhismusnak 
szolgált volna rendszere kifejtésében mintaképül.

A második pár rendszert a Vaisesika és Nyciya rendszerek alkotják
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amaz Kanada, emez pedig Gotanxa nevéhez fűződik, mint alapítókéhoz. 
Mindakettő tudományos elmélet. Az első a tudás, megismerés mikéntjé
vel, azaz módszerével, a másik a gondolkodás törvényeivel foglalkozik. Ez 
utóbbi tehát tisztán logika.

Az upanisádok szelleméhez leghívebb maradt, filozófiai rendszer
nek is legismertebb a két utolsó, melyek közös névvel Mímansö. * rend
szereknek vagy röviden csak Vedantának (a Véda czélja, betetőzése) ne
veztetnek. Két mímánsá rendszer van, u. m. Karma-mxmcinsá, a cseleke
detekről szóló spekuláczió, mely a védákban előszabott kötelességeknek 
(dharma) és ezek megjutalmazásának a tanát foglalja össze. Szerzőjéül 
Jaimíni van megnevezve. Másik a Brahma nxlmänsä (más nevei Uttara m. 
és Sariraka m. de legközönségesebb a Vedanta név specialiter), mely a Brah- 
manra vonatkozó spekuláczióval ismertet meg. Ez alapszik mindenek 
felett az upanisádokon. Alapvető műve e tannak a Bádaráyana Brahma- 
sútrája, melyet a brahmanizmus nagy reformátora, Samkara a Kr. u. 9-ik 
században részletesen rendszerbe foglalt. Denssen** szerint, ki e Brahma- 
sútrát feldolgozta, úgy viszonylik a Bádaráyana vedánta-rendszere az 
upanisadokhoz, m int a keresztyén dogmatika az uj testamentomhoz.

A vedánta alaptétele: a léleknek Brahmával való egysége. «Aham 
Brahmásmi)) =  én vagyok a Brahman ; és «tat tvam asi» =  ez vagy te ? 
Ezek a kifejezései az egységnek, melynek tanát már az upanisadokban 
megismertük. Ennek az egységnek, identificationak ellene szól a tapasz
talat, mely nevek, alakok, rítusok sokságát mutatja. Ez a tapasztalat a 
Brahmasútra szerint csak velünk született csalódás, tudatlanság (avidyá), 
mely csak addig tart, míg a felébredés be nem következik. Áll pedig ez 
az emberrel veleszületett avidyä abban, hogy à lélek nem képes magát 
megkülönböztetni azon meghatározásoktól, a melyekkel körül van véve, 
azaz sem a testtől, sem a szellemi érzékektől stb. Ennek ellentéte a 
tudás (vidyá) ; megtudása annak, hogy a lélek azonos az oszthatatlan 
Brahmával. Az ember czélja a megváltás (moksa), azaz a lélekvándorlás 
(samsara) megszűnése, mely úgy következik be, hogy az ember átmanja 
tudatára ébred a legmagasb átmannal (parama átman) azaz Brahmával 
való azonosságának. Ez a tudat nem külső megismerés utján érhető el, 
hanem a védának megismerésről szóló részében a jnánakándamban, 
vagyis mindenek előtt a upanisadokban nyilatkozik.

Azaz a mit az upanisadokban, mint alapgondolatot, elszórva talál
tunk, azt itt bölcseleti rendszerbe foglalva találjuk együtt.

* Mimansa szószerint elmélkedés, spekuláczió.
** Deussen : Das System des Vedanta. Leipzig 1883. 22. 1.
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BUDDHIZMUS.

Az az ember, kinek nevéhez India földén a hatá
sában legnagyobb reformmozgalom fűződik, nem a 
brahmán, hanem a ksatríya osztályhoz tartozott. Az a 
táj, melyet a buddhizmus alapítója születésével, tanítá
saival és halálával megszentelt, a Madhyadesa, m ár úgy 
ismeretes előttünk, mint a brahmánság kebelében le
folyt szellemi forradalmaknak, a brahmán művelődésnek 
fészke ; a Mahábhárata nagy harczainak szintere. Ennek az 
istenektől megáldott, mesésen gazdag alföldnek észak
keleti határán, a Himalaya legalsó déli lejtőjén egy dom
bos, erdős vidéken feküdt Kapilavastu, a sákya néptörzs

nek és fejedelmeinek székesvárosa. Nem volt valami nagy tartomány. 
Híres nép sem voltak, a Sákya-bölcs (Sakyamuni) ha köztök nem születik, 
tán nevüket sem hallottuk volna soha.

Időszámításunk előtt a VI. század derekán ennek a kis országnak 
fejedelme Suddhodhana, két neje pedig a szomszédos, rokon törzs lakta 
kis ország királyának, a koliyánok urának, két egy testvér leánya volt. 
Mindkettő gyermektelen és már a család kipusztulásától féltek, midőn 
az idősb testvér, Maija, 45 éves korában, reményeknek nézett elébe. 
Midőn ideje közelgett, elindult, hogy ottani szokás szerint arra az időre 
anyja házába vonuljon; azonban Kapilavastu városától nem messze, a 
Lumbini ligetben, ugyanazon a helyen, a hol pár évvel ezelőtt egy osz
lopot ástak ki, melyet Asoka király Kr. e. 239-ben állíttatott ott fel ily fel
irattal : «Itt született a Magasztos», — egy gyermeknek adott életet. Anyát, 
gyermeket visszavittek a városba, hol Maya hetednapra meghalt, a fiút, 
Siddharthát, pedig apjának másik neje, anyjának testvére vette nevelő 
gondjaiba. Siddhártha volt hát a fiú neve, de mivel minden családtag 
viselte még egy védai risínek, egy családi védőszentnek, a nevét is, őt e 
réven Gautamának is hívták.

Mint egy vallásalapító sem, úgy Gautama, a későbbi Buddha (a fel
világosult) sem kerülhette ki, hogy életét a népmonda születése perczétől 
fogva tarka színeivel és bizarr alakjaival ne ruházza fel. Sőt tekintve a 
hindu nép képzeletvilágának szertelen szárnyalását, alig csodálkozhatunk, 
midőn látjuk, hogy az ő nemes alakja körül fonódott mondáknak és legen
dáknak még a színei is rikítóbbak, alakjai is fautasztikusabbak és m eré
szebbek, mint bárki más körül, — úgy, hogy még komoly tudósok is 
kétségbe vonták, hogy a róla fentmaradt gazdag hagyományos irodalom
ban komoly történeti eseményeknek lehetne keresni a magvát. Senart

Asóka oszlopfej.
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ságba», m ár egy gyer
meknek volt atyja, kit 
Ráhiilának hívtak. Azon 
elhatározására pedig, 
hogy «a hazátlanságba 
vonuljon», vagyis, hogy 
addigi bőség ölén telt 
életét vezeklő életmód-

Emil franczia tudósnak jött az az ötlete,1 hogy a Buddhára vonatkozó 
legendákban egy ős mythosznak, a nap mythoszának szálait keresse. 
E szerint az egész Buddha-hagyomány nem egyéb, mint a legnagyobb 
természeti tünemény különböző fázisainak festése ; Buddha maga sem 
más mint épen csak e természeti csoda. E tant a buddhismus legalapo
sabb ismerője, Kern Henrik,2 fejtette ki részleteiben. Azonban oly meg
győző erővel bizonyították be egyes tudósok és fejlemények e gondolat 
tarthatatlanságát, hogy ma már e felfogás teljesen a múlté és magok első 
harczosai is szakítot
tak vele.3

Buddha ifjúkorát 
kiszínező mondák gyer
mekes zagyvalékából 
történeti vonásnak fo
gadhatunk el annyit, 
hogy korán megnősült, 
és midőn benne 29 éves 
korában a gondolat 
megérett, hogy «házá
ból elvonul a hazátlan-

dal cserélje fel, döntő 
befolyással volt más 
hagyomány szerint az a négy látás, mely véletlenül szemei elé került 
t. i. egy a kortól megtört öregnek, egy betegnek, egy hullának leverő 
és egy vezeklőnek tiszteletet parancsoló alakjának látása. E látások, 
melyeket talán csak tanító modorának képes nyelvéből alakított a 
hagyomány, oly hatással voltak fogékony lelkére, hogy vezeklő életre 
szánta el magát. Maga egyszerűbben így okolja meg e lépését : «Szű
kös, nyomott az élet a házban, a tisztátalanság tanyáján ; szabadság

1 Essai sur la légende du Buddha. Paris 1875.
2 Lásd Kern H., Geschiedenis van het Bouddhisme in Indië. Németre ford. Jacobi H. 

Leipz. 1882.; francziára Gédéon Huet, Paris, 1901.
5 Lásd Kern H., Manual of Indian Buddhism. Strassburg 1896

B uddha gyerm ekkora.
(Moore P a n t h e o n ] a  után.)
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nyílik az otthon elhagyásában ; míg ő így gondolkozott, elhagyta otthonát.» 
Éji időben, nejétől, fiától el sem búcsúzva, csupán hű lovászától kísérve 
ment országából, hogy nyugalmat találjon lelkének és az embereknek.

Az Anomá folyónál lerakta ékességeit, vezeklő ruhát öltött, kocsisát 
visszaküldte, maga pedig vezeklőként gyalog ment Rájagriha, Magadha 
(ma Bihar) fővárosa, felé. Itt két szellemi tanító vezetésére bízta magát 
s az akkori bölcseleti rendszereket tanulmányozta, hogy megtalálja a 
«nemes nyugalom legmagasb tanyáját». Elégedetlenül hagyta oda mes
tereit, sokáig bolyongott, míg végre Uruvelában, Gayá közelében, Rája- 
grihától délre, egy szép erdős ligetben vonta meg magát, eltökélve, hogy 
maga tesz kísérletet a legszigorúbb vezeklésben. Több évig vezekel ott; 
híre, «mint a harang szava a légben» messze száll és öt tanítvány szegő
dik hozzá, várják a rettenetes vezeklés eredményét. Testét összetöri a 
nagy kínzás, de lelkében nem jelentkezik a várt hatás. Ezzel is szakít. 
Ismét rendes életmódra tér, eszik-iszik eleget, hogy erejét visszanyerje. 
Az öt tanítvány, kudarczát látva, megvetéssel távozik köréből.

Gautama egyedül maradt, lelki tusájának kitéve. Végre egy éjen, 
vezeklése hatodik évében, elérkezett számára az elhatározó fordulat ; az 
a pillanat, midőn a kereső megbizonyosodott arról, hogy megtalálta, a 
mit keresett. Azon figefa alatt ült, mely azóta bodhi-fának,* a felvilágo
sodás fájának neveztetik. Lelkében mindig tisztább jelenések szűrődtek 
le, míg a tökéletes megvilágosodás érzete szállt reá. «Úgy tetszett neki, 
hogy felismerte az örök vándorlásba mériilt lelkek útvesztőit, felismerte 
azon forrásokat, melyekből a világ minden szenvedése fakad és azt az 
útat, mely e szenvedések megsemmisüléséhez vezet.» «Mivel én ezt meg
ismertem, mivel én ezt beláttam, megszabadult lelkem a vágy bűnétől, 
megszabadult a földi lét bűnétől, megszabadult a bolygás bűnétől, meg
szabadult a tudatlanság bűnétől. A megváltottban felébredt a megváltás 
tudása: megsemmisült az újraszületés, megteljesült a szent élet és köte
lesség : «nem fogok én e világra visszatérni ; ezt ismertem én föl» (01- 
denberg, id. h. 109—no. 1.).

Ez a nagy megvilágosodás, ez a nagy meggyőződés képezi a forduló
pontot a Gautama életében, ez által és ekkor lett ő Buddhává, felvilágo- 
sodottá. Ez az éj, melyet Buddha a bodhifa alatt töltött el, a buddhista
világ szent éjszakája.

Győzelme azonban nem volt veszteség nélkül. A vezeklésnek és 
önkinzásnak, miknek oly sokáig és oly határozottan szentelte magát, 
tűzpróbáját megtette és haszontalanoknak találta. E naptól kezdve nem-

* Asvattha-fa (Ficus religiosa), mely minden buddhista templom udvarán m úlhatatlanul
ott van.
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csak súlyt nem helyezett többé rájok, hanem minden alkalmat meg
ragadt annak hirdetésére, hogy vezeklésből semmi lelki haszon nem szár- 
mazhatik. És ez lemondásnak valószinűleg nagyobb volt, mint amaz első,

Bodhi-fa, a v ilágosság  fája.
(Dombormű egy kápolnán Sánchiból.)

melyet a buddhisták, mint a aNagylemondds)) tényét szoktak ünnepelni. 
Lehetetlen, hogy mélyen ne érezte volna annak a távolságnak mérhetlen 
nagyságát, mely őt a körülötte élők hitétől elválasztotta. Majdnem kép
telenségnek látszott előtte, hogy egy ily idegen és nehezen fölfogható 
tannal lépjen földiéi elé. Hogyan érthetnék az emberek meg lényegét

Egyetemes irodalomtörténet. I. 5
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ennek az egyszerű, külső alakjában oly igénytelen és mégis oly m élyre
ható igazságnak, a milyen az ő váltságtanának rendszere, mely pusztán 
csak önuralmon és szereteten épül, minden szertartás és czeremoniák 
nélkül, minden külső fény és papi hatalom nélkül, sőt istenek nélkül, 
kikben az embernek oly jól esik bízni.

Ilyenek voltak tépelődései azon három hét alatt, melyet a hagyo
mány szerint Buddha a felvilágosodás éjjele után még a bodhifa alatt 
töltött, «élvezve a megváltás boldogságát». És az indíték, melyet végleges 
elhatározásának okául említenek a hagyományok, nem más volt, mint 
az emberiség iránt érzett szánalma és szeretete. Az emberiségnek, mely 
szerinte teljesen el volt veszve, gondolata bírta egyedül rá Gautamát, 
hogy bármilyen áron is, hirdesse tanát a világnak.

Először is hát egykori két tanítójához szándékozott intézni tanítását, 
de miután meghallotta, hogy ezek m ár meghaltak, egyenesen Benáres 
felé vette útját, a hol élt, hallomása szerint, azon öt tanítvány, kik Uru- 
velában vezeklése kudarczának szemtanúi voltak.

«És a Magasztos (Tathagata =  az, a ki iigy járt, a mint t. i. eltökélte; 
ezt a czímet használta legtöbbször magáról Buddha) Benáresbe jött, az 
Isipatana vadaskertbe, a hol az öt szerzetes lakott. És az öt szerzetes 
látta a Magasztost a távolból már feléjök közeledni; midőn őt látták, így 
beszéltek egymáshoz : «Barátaim, amott jön sramana Gótama, ki bőség
ben él, ki szent életét feláldozta és a bőség mellé húzódott. Ne tanúsít
sunk iránta semmi tiszteletet, ne álljunk fel neki, bögréjét és felső ruháját 
ne vegyük le róla ; hanem tegyünk ide neki egy széket ; ha akar, üljön le.»

De minél közelebb jö tt a Magasztos az öt szerzeteshez, annál ke
vésbé bírt az öt ember elhatározása mellett megállani. Elébe mentek a 
Magasztosnak; egyikőjök elvette bögréjét és felső ruháját a Magasztos
nak ; másik ülést kinált, a harmadik láb vizet hozott és lábzsámolyt tett 
oda. A Magasztos leült azon helyre, melyet számára készítettek ; miután 
pedig leült, megmosta lábait.

Azok pedig nevén szólították a Magasztost és «barátom»-nak nevez
ték őt. Minthogy ők így beszéltek, szólt a Magasztos az öt szerzeteshez : 
•(Szerzetesek, ne szólítsátok a Magasztost nevén és ne nevezzétek őt 
«barátom»-nak. A Magasztos, óh szerzetesek, a szent, a legmagasb Buddha. 
Figyeljetek ide szerzetesek: megtaláltam a megváltást a haláltól. Meg
tanítalak titeket, hirdetem nektek a tant. Ha tanításom szerint jártok, 
rövid idő múlva osztályrészetek lesz a szent élet legmagasb tökélye, az 
a m iért nemes ifjak otthonukból a hontalanságba mennek; még ebben 
az életben meglátjátok színről-színre és megismeritek az igazságot.»

Mikor ő így beszélt, az öt szerzetes szólt a Magasztoshoz : «Gautama 
barátom, ha te ama szent életeddel, ama járásoddal, ama vezekléseddel
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nem bírtál eljutni az emberfeletti tökéletességre, a szentek tudásának és 
látásának teljes dicsőségére : hogy akarsz most te, te, ki bőségben élsz, 
szent életedet feláldoztad és a bőség mellé húzódtál, eljutni az ember- 
feletti tökéletességre, a szentek tudásának és látásának teljes dicsőségére ?»

Miután így beszéltek, szólt a Magasztos az öt szerzeteshez : «A Ma
gasztos, óh szerzetesek, nem él bőségben, szent életét nem áldozta fel és 
nem húzódott a bőség mellé. A Magasztos, óh szerzetesek, a szent, a 
legmagasb Buddha. Figyeljetek ide szerzetesek, megtaláltam a megvál
tást a haláltól. Megtanítalak titeket, hirdetem nektek a tant. Ha tanítá
som szerint jártok, rövid idő múlva osztályrészetek lesz a szent élet 
legmagasb tökélye, az, a miért nemes ifjak otthonukból a hontalanságba 
mennek ; még ebben az életben meglátjátok színről-színre és megismeri
tek az igazságot.»

(Miután e párbeszéd még kétszer ismétlődik) szólt a Magasztos az 
öt szerzeteshez: Valljátok be, hogy ezelőtt én soha sem beszéltem így 
hozzátok . . . Tehát figyeljetek ide stb . . .

Akkor az öt szerzetes újból a Magasztosra hallgatott, figyeltek és 
figyelmöket a tudásra irányozták.

Akkor szólt a Magasztos az öt szerzeteshez : «Két vég van, szerzetesek, mely
től azoknak, kik szent életet élnek, távol kell lenni. Az egyik az élvezetekben való, 
az örömnek és élvezeteknek hódoló élet ; ez alacsony, nemtelen, szellemtelen, méltat
lan, semmis élet. A másik az önkínzásba foglalt élet ; ez komor, méltatlan, semmis. 
E két végtől, óh szerzetesek, a Tökéletes távol áll, megismerte az útat, mely a közé
pen halad; az útat, mely a szemet kinyitja, a szellemet kinyitja; mely nyugalomra, 
tudásra, megvilágosodásra, Nirvánára vezet. És melyik, óh szerzetesek, az út, mely 
középen halad, mely a szemet kinyitja . . . (és így végig)? Ez a szent, nyolczirányú 
ösvény t. i. igaz hit, igaz szándék, igaz szó, igaz tett, igaz élet, igaz törekvés, igaz 
gondolkodás és igaz elmélyedés. Ez, szerzetesek, az a középút, melyet a Tökéletes 
megismert, mely a szemet kinyitja, mely a szellemet kinyitja, mely nyugalomra, 
tudásra, megvilágosodásra, Nirvánára vezet.

Ez, óh szerzetesek, a szenvedésnek szent igazsága : Szenvedés a születés, szen
vedés az öregség, szenvedés a betegség, szenvedés a halál, szenvedés a nem-szere
tettel együtt lenni, szenvedés a szeretettől elválva lenni, szenvedés azt, a mire 
vágyunk, el nem érni Röviden : szenvedés az öt-féle ragaszkodás (földi dologhoz).*

Ez, óh szerzetesek, a szenvedés eredetének szent igazsága : «a szomj (t. i. a létei 
szomja) az, mely újrasziiletéstől újrasziiletésre visz, az örömmel és vágygyal együtt, 
mely itt vagy ott örömét találja : az élvezetek után, a lét után, a hatalom után 
való szomj.

Ez, óh szerzetesek, a szenvedések megszüntetéséről szóló szent igazság: e szóra
ját a vágy teljes megsemmisítése által megszüntetni, szélnek ereszteni, magunkból 
kivetni, tőle megszabadulni, neki (bennünk) semmi helyet nem engedni.

* Ragaszkodás azon öt elemhez, melyekből az ember esti és szellemi valója áll ; ez 
elemek a következők : Testiség, érzékelés, észrevevés, itélscg (!) és tudatosság. (Rüpam, ve^ana, 
sannä, samkhära, vinnänam).
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Ez, óh szerzetesek, a szenvedés megszüntetéséhez vezető útnak szent igazsága : 
ez ama szent nvolczirányú ösvény; t. i. igaz hit, igaz szándék, igaz szó, igaz tett, 
igaz élet, igaz törekvés, igaz gondolkodás és igaz élmélyedés.

Mikor meggyőződtem, hogy ez a szenvedésről szóló szent igazság : ezen fogal
maktól, mikről előbb senki sem hallott, nyílt fel nekem a szemem, felnyílt belátá
som, ismeretem, tudásom. És mikor meggyőződtem, hogy ezt a szenvedésről szóló 
szent igazságot kell megérteni és hogy én ezt a szenvedésről szóló szent igazságot 
megértettem : akkor nyílt, óh szerzetesek, ezen fogalmaktól, mikről eléhb senki 
nem hallott, nekem fel a szemem, felnyílt belátásom, ismeretem, tudásom. (Ugyan
ezeket mondja el a szenvedés eredetéről, majd a szenvedés megszűnéséről és a szen
vedés megszűnéséhez vezető útról, szóról-szóra háromszor.)

És a meddig nekem, szerzetesek, e négy szent igazságról, e hármasán tago
zott tizenkét* igazságról valódi ismeretem, a legvilágosabb belátásom nem volt :

Az igazság kerekének tisztelete (csakra-kultusz).
(Sánchii faragvány.)

addig azt is tudtam, hogy én még ezen a világon és az istenek világán, Mára és 
Brahma világán ; minden lények közt, vezeklők és brahmánok közt, istenek és 
emberek közt a legmagasb Buddhaságot ki nem vívtam. Hanem a mióta nekem e 
négy szent igazságról, e hármasán tagozott stb. (mint fentebb) a legvilágosabb belá
tásom van : azóta azt is tudom, hogy én ezen a világon és az istenek világán stb. . . 
a legmagasb Buddhaságot kivívtam. És én megismertem és láttam : el nem veszhető 
az én lelkem váltsága, ez az én utolsó születésem, nincs többé az én számomra 
újraszületés.

így  beszélt a Magasztos és boldogan magasztalta az öt szerzetes a Magasztos 
beszédét.»

Ez a híres benáresi predikáczió, indiai mása a Jézus hegyi beszé
dének.** Ezzel nyitotta meg Buddha tanítói pályáját, vagy a mint a

* Mind a négy igazság hárm asán tagozódik, vagyis B uddha három szorosan fogja fel : 
i. hogy az az igazság m e g v a n ;  2. hogy azt az igazságát a szenvedésnek érteni k e ll;  3. hogy 
azt ö (Buddha) megértette. — Ily felfogással lett a négy tizenkettővé.

** E  beszéd egyik kanonikus könyvben, a M ahavaggában (Tipitaka I.), m aradt fent 
kiadta és fordította Oldenberg H.
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későbbi hagyomány magát kifejezi, «hozta forgásba a felséges igazság 
(dhamma) kerekét.»

A buddhista dogmatikának középpontja körül, a megváltás tana 
körül forog az egész fejtegetés. És megítélésénél nem szabad elfelej
tenünk, hogy brahmánokhoz, az indiai dialektika mestereihez, van intézve, 
kik minden gondolatukat velős, csattanós mondásokba szokták foglalni, 
de kitünően edzettek voltak abban, hogy a gondolat lassan fejlő szálait 
lankadatlan figyelemmel kisérjék végig. És Buddha, ha ugyan rajta kívül 
még valaki, értett ahhoz, hogy az egyszer felvont figyelmet a gazdagon 
termő gondolatok útvesztőin is mindig biztosan vezesse és az érdeklő
dést folyvást egyenletes, emelt színvonalon tartsa. Hagyományban ránk 
m aradt beszédei, melyek közül többet épen terjedelmüknél fogva nem 
közölhetünk, logikája hatalmáról, dialektikája mélyen járó erejéről és 
csodálatos eszmebőségről tesznek tanúbizonyságot, oly jelességekről, hogy 
a ki egyszer ezek hálóiba lépett, onnan m ár csak a teljes legyőzöttség 
érzetével bontakozhatott ki. Ezek voltak megindított szellemi harczának 
fegyverei, melyek már első, benáresi beszédében is mutatkoznak. A ha
gyomány ugyan, nagyon is jól ismert kenetes alakjában, azt mondja, 
bogy a mint bevégezte e beszédét, az öt szerzetes azonnal lábaihoz borult 
és kérve-kérte Buddhát, hogy őket, mint az új tan vallóit avassa fel, 
mit a mester készségesen meg is cselekedett; — azonban kétségtelen, 
hogy e teljes győzelem, edzett vezeklők hitfelfogásának tökéletesen új 
gondolatkörbe való terelése, nem történhetett meg olyan egyszerre. De 
annyi végre is tény, hogy a feltehetőleg bekövetkezett hosszabb fejtege
tésből, vitából, felvilágosításokból Buddha került ki diadalmasan : öt, 
egészen saját felfogására térített, saját dogmatikai és ethikai elveivel 
telített, hű tanítványra tett szert. «Ezen időben — fejezi be tudósítását 
a hagyomány — hat szent ember volt a világon : Buddha maga és az ő 
öt tanítványa.»

A mily tántoríthatatlan meggyőződéssel, részleteiben kidolgozott, 
megfontolt rendszerrel és hivatása teljes önérzetével lépett az öt szerze
tes elé : épen oly prófétai buzgalommal és készséggel folytatta Buddha 
anítását egész hosszú tanítói pályájának folyama alatt, — készen bár
kinek minden kivétel nélkül, férfinak, nőnek, tanultnak, tanulatlannak, 
magas és alacsony születésűnek. Egyelőre még a Vadaskertben (Migadaya) 
m aradt és az első m egtérített híve egy Yasa nevű benáresi előkelő, gazdag 
ifjú lett, kit csakhamar apja, anyja, neje és személyes barátainak kis 
köre követett. Leginkább előkelő emberek. Mikor a számuk hatvanra 
szaporodott, szétküldi őket a vidékre, hogy hirdessék a tant. «Menjetek, 
ifjak, járjatok üdvére, örömére sok népnek, könyörületből a világ iránt, 
boldogságára, örömére, üdvére isteneknek és embereknek. Ne menjetek

69



7° F I Ó K  K Á R O L Y

ketten egy úton. Hirdessétek a tant, mely felséges elején, felséges köze
pén, felséges a végén, szellemben és írásban.» Maga egykori vezeklése 
helyére, Uruvelába ment, a hol «ezer» vezeklő a védálc rendeletéi szerint 
ápolta az áldozati tüzet. I tt a három Kásyapa, három híres brahmán test
vér, volt feje a vezeklő társaságnak. Egy ideig köztük maradva, az idő
sebb testvér elfogadta rendszerét; ugyanaz, ki aztán oly tekintélyes he
lyet töltött be követőinek még nem nagy seregében. Egyszer épen egy 
halmon ültek, Buddha és az Agni(szenttűz)-ápolók, midőn a völgyben 
elnyúló nádasban váratlanúl tűz ütött ki. Buddha megragadta az alkal
mat, beszélt a tűzről, a benső tűzről, mely égeti a tudatlanságban szen
vedőt és a melyet a külső dolgok hatása idéz elő. A külső dolgok hat
nak az öt érzékre és a szívre (ez Buddha szerint a hatodik érzék). És 
ezen hangból indulva ki, beleszőtte beszédébe egész rendszerét, váltság- 
tanát, a melynek főbb eszméit már valamennyire ismerjük. Ez egyike 
legremekebb beszédeinek és nagyon alkalmas volt arra, hogy felköltse 
hallgatóinak csodálatát, ragaszkodását és megvesse alapját szerte hordott 
hírnevének.

Innen Gautama és uj tanítványai együtt vándoroltak Rájagriha, 
Magadha fővárosa felé. Ez volt székhelye Bimbisarának, a Ganges keleti 
völgyében ekkor leghatalmasabb uralkodónak. A király roppant nagy 
kísérettel jö tt ki a városból a bölcsek elé, és miután tiszteletét tette, 
Buddha kifejtette előtte a «négy szent igazság»-on alapuló rendszerét. 
Beszéde végén a király kijelentette csatlakozását az uj tanhoz. Másnap 
a nép, elragadtatva az előttök régen ismert Kasyapának és Bimbisarának 
megtérésén, nagy seregben vonult ki, hogy lássa és hallja a nagy szentet 
és midőn déltájban Buddha vette bögréjét és alamizsnát kérni bhiksu* 
szokás szerint a városba ment, az egész város lakossága lelkesült han
gulatban kisérte őt. A király megajándékozta egy bambusz ligettel (ve- 
hwana) a város közvetlen közelében ; a lakosságból pedig sok ezren lép
tek be követői közé. E bambusz liget lett ezentúl kedves tartózkodási 
helye, kivált a nyári esőszak (julius—szeptember) folyamában ; itt ta r
totta legtöbb tanító beszédét. Itt csatlakozott hozzá két, távolból a mes
ter híre által vonzott ifjú brahmán : Sáriputra és Maudgalyäyana, kik ké
sőbb tekintélyben m indjárt a mester után következtek. Itt szervezte leg
először tanítványai közt a rendi életet, alkotta meg az úgynevezett päti- 
mokhát vagyis fegyelmi szabályzatot, melylyel m egvetette a Scmgha, a 
gyülekezet alapját. I tt érte az első csalódás is. Az a lelkesedés ugyanis, 
melylyel idejövetelét ünnepelték, csakhamar ellenkezőbe csapott át. Mi

* Bhiksu  ( =  kéregetö, koldus), pali nyelven Bhikkhti, volt B uddha szerzeteseinek leg
használtabb neve.
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dőn a nép látta, hogy a lakosság színe-java követőjévé szegődik és nőt- 
lenségi fogadalmat tesz, a családok kipusztulásán aggódva, méltó zúgo
lódásba tört ki ellene : «Gautama samana gyermektelenséget, özvegysé
get hozott a városnak.» És Buddha belátta a szemrehányás alapos voltát 
és csak annyit tudott rá válaszolni, hogy a mit a nép romlásnak nevez, 
ő azt épen a nép legfőbb lelki érdekének tartja.

Vándorlásai közben, mely életmód tana gyors terjedésének titkát 
legjobban megérteti, megkereste szülőföldét, Kapilavastut is. I tt atyját, 
nejét, fiát és a sákya, meg a koliyán nemességből rokonainak nagy ré
szét a már szervezett sangha tagjaivá tette ; egyik unokatestvérében, 
Anandában, legkedvesebb, másikban Anuruddhában legmélyebb elméjű 
tanítványát nyerte.

Több, mint 40 évre terjedő prófétai működésének csak töredékeit 
ismerjük. Azok a számos nagy ajándékozások, melyeket elbűvölt, minden 
rendű és rangú tisztelői tettek számára, módot nyújtottak neki arra, hogy 
gyülekezetét, a sanghát, melynek híveit leginkább a keleti tartományok, 
Kosala, Videha, Magadba lakosságából toborzottá össze, különböző tája
kon szervezze és számukra, szellemi épülésökre, találkozásukra és ellen
őrzésökre szolgáló központokat (vihara) teremtsen. Ezekből és ilyenek
ből fejlődtek ki később a nagyon számos és népes buddhista kolostorok.

Haláláról, mely nyolczvan éves korában, Kr. e. 480 táján, követke
zett be, részletes tudósítások m aradtak reánk az úgynevezett Mahápari- 
nibbánasuttában.* Nekünk csak annyit lehet megjegyeznünk, hogy a 
mester három hónappal előre megmondta a bekövetkezendőt és elbúcsú
zott tanítványaitól. Búcsúbeszédében részletezte rendszerének bölcseleti 
oldalát, az okszerűség sorozatát, az okok és okozatok lánczolatát és azután 
így fejezte be szavait: «Nosza hát, fiaim, azt mondom én: múlandóság
nak van minden földi alá vetve ; küzdjetek ernyedetlenűl ; kis idő múlva, 
mostantól három hónapra, fog a Tökéletes a Nirvánába bemenni.»

Kusinarába vette az útját, melyet halála helyéül szemelt ki; hosszú 
bolygás után végre oda ért. «Menj, Ananda, vess nekem két sálafa alatt 
ágyat, fejjel északnak. Fáradt vagyok, Ananda, le akarok feküdni.» 
A salafák, hogy alattok lefeküdt, bár nem volt ideje, virágzásnak indul
tak, virággal hintették a sákyaoroszlánt. Az éj folyamán jött látogatni 
és a hat bölcseleti rendszerről tudakozódni Subhadra nevű vezeklő. Kér
dezéseire már Buddha nem adott választ, röviden előadta neki saját ta 
nát és elbocsátotta. Ő volt az utolsó, kit megtérített.

Halála előtt így szólt Anandához: «Lehet, Ananda, hogy így fogtok

* Mahäparinibbänasutta (a Buddha nirvánába menetelének könyve), kiadta legelébb R 
C. Childers London 1878.



72 F I Ó K  K Á R O L Y

gondolkozni : a szó elvesztette mesterét, nekünk nincs többé mesterünk. 
Ne gondoljátok ezt, Änanda. A tan és rendszer (Dhamma és Vinaya), 
mit én nektek tanítottam  és hirdettem, lesz a ti mesteretek, ha én tőle
tek eltávoztam.» «Nosza, ifjak, hozzátok szólok m ost; múlandó minden, 
a mi csak lett; küzdjetek ernyedetlenűl.» Ezek voltak utolsó szavai. 
Szelleme bement a Nirvánába.

Reggel, napkeltekor, Kusinárá lakói a város kapuja előtt égették el 
ünnepélyesen hulláját.

A ki Buddha reformáló rendszerében valami harczias jelleget, az 
addig fennállt bölcseleti és vallásrendszerekkel szemben álló, éles ellen
tétet keresne, hol az uj rendszer a régit, a régi, jogaiban megszilárdult 
viszont az újat élet-halál harczára szólítaná, az ugyancsak csalódnék. 
Indiában egységes, tömörült államvallást keresni még azon időben sem 
lehetett, midőn még az áldozati czeremoniák apró részleteinek szabályos 
végrehajtásától függött, a hivők felfogása szerint, az ember szellemének 
java vagy váltsága. A mióta pedig az áldozati cselekmények felett való 
spekulácziókhoz a legfőbb szellemről, az örök egyről, a Brahmáról vagy 
Atmanról alkotott bölcseleti felfogások járultak : azóta a hány iskola
vezér tekintélye körül a tanítványok csoportosultak, annyi felekezetre 
volt szétszakadva a vallásos felfogás is. Az alapok, mint köztudatba át
ment nézetek, legtöbbször ugyanazok és az eltérések csak egy-egy, a 
meglevőhöz adott uj felfogásban, részlet-kiszínezésben állottak. Ez iskola
fők egyéni felfogását semmi nem korlátolta ; az egyéni szabadságnak, a 
gondolat és szellem szabadságának a legtágabb tér állt nyitva. Eszme- 
harczokat, természetesen, hozott magával a szellemi forgalmas élet; ezek 
azonban megmaradtak szűkebb körben, a mesterek és csatlakozó tanít
ványaik körében merő szóharcznak.

Ilyen körülmények közt és ilyen alakban jelent meg Buddha taní
tása is. Azon idők vallásos és bölcseleti felfogásának állott talaján. A mi 
újjá tette, az kiválóan a gyakorlatias vonás volt. Gyakorlati volt a czél, 
az ember szenvedéseinek véget vetni ; gyakorlati akart lenni az irány is, 
midőn kijelentette, hogy e czélt kiki maga saját erejére támaszkodva 
tudja és tartozik a maga számára kivívni. Tehát nem áldozatok, nem 
védatudás vagy istenek segítségének igénybe vételével. Saját elhatáro
zásunk és saját járásunk alapján áll megváltatásunk. Ennyiben kiki a 
saját maga megváltója. És Buddha is csak mint első ilyen nevezi ma
gát Tathägata-nak, azaz olyannak, a ki úgy jár  (t. i. a m int épen maga 
akar), különben aztán minden ember Tathágata. A mik az önmegváltás 
tanát nem érintették, azokkal a kérdésekkel szemben hideg, közönyös 
maradt. Csak korának nagyon megrögzött hitéről, az áldozatok erejéről, 
a papok fenhéjázásáról ha szól, vonul át bizonyos szokatlan gúny a be
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szédén. «Mikor Málunka azt kérdezte a mestertől, örök-e a világ vagy 
el fog múlni : semmit sem felelt ; m ert meg volt győződve, hogy az efféle 
kutatás teljesen haszontalan.» Az anyagi világot és a benne élő tudatos

T em plom  B uddhagayában.
(1884-iki helyreállítása óta.)

lényeket a buddhizmus adott ténynek veszi, a mik mind alá vannak 
vetve az örök törvénynek, az ok és okozat törvényének; minden, ha 
észrevétlenül is, de folytonosan változik. Az egész mindenség — föld, 
ég, pokol — örökké lesznek és vesznek ; a változásnak sem kezdete, sem
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vége nem ismert és nem ismerhető. Ez az általános alakulás és bomlás nagy 
törvénye, mely alól sem emberek sem istenek nem képeznek kivételt.

A léleknek személyes létezését a buddhizmus nem ismeri el. A lélek, 
valamint a test is, csak sokszorosan váltakozó keletkezések és elmúlások 
kapcsolata. Érzékelések, képzetek és mind az öt elem, a mi a belső életet 
alkotja, nagy változatosságban folynak egymásba. E váltakozó sokaságnak 
mintegy középpontját képezi a tudatosság (vinnána), mely azonban amaz 
érzékelésektől, képzetektől maga sem különbözik. Látást, hallást, tuda
tosságot és kivált a szenvedést megengedi, de egy látó, halló, szenvedő 
lényeget nem ismer el a buddhizmus. Az ember két egymásután követ
kező pillanatban sohasem marad meg ugyanannak és nincs is benne 
semmi állandó alapelv.

Ilyen tan mellett is a buddhizmus elfogadja a lélekvándorlást. Ha
nem mivel a lélek létezését tagadja, az ellenmondás megoldását más 
úton kísérli meg. Segítségül hívja a Karma fogalmát. Karma voltaképen 
tettet jelent, de egyszersmind a tetteinkkel együtt járó erkölcsi felelőssé
get is. Ez fejtené meg azon tant, mely szerint, mihelyt egy élő lény 
(ember, állat vagy angyal) meghal, azonnal létre jön egy uj lény, szen
vedésnek többé vagy kevésbé kitett anyagi létben; t. i. azon lénynek, 
a ki meghalt, karma-ja, azaz bűne vagy érdeme szerint. Az ok, a mi az 
új lényt létre hozza, nem más, mint a trisná, a szomj (a lét szomja), vagy 
az élethez való ragaszkodás (apädäna). Tény, hogy bölcseleti oldalról te
kintve, a karma-tan mindig megmaradt mysteriumnak, de gyakorlati mo
rál szempontjából magas értékkel bír. A buddhista meg van győződve 
arról, hogy a ki az életben szenvedést, csalódást, fájdalmat arat, az min
den bizonynyal maga, és nem más, vetett egykor bűnt, tévedést vagy 
gonoszságot; ha nem is ezen, bizonyára valamely előbbi életben.

A karma tehát azon része az embernek, mely őt holta után el nem 
hagyja, hanem egyik életből a másikba következetesen kiséri. Ennyiben 
a karma úgy tekinthető, mint azon szenvedéseknek, melyeknek meg
szüntetésében látta Buddha rendszerének csúcspontját, kútforrása vagy 
pedig puszta szemtanúja. Buddha ez utóbbi felfogást követte és a szen
vedések forrását másutt, a lét után való vágyban vélte megtalálni. Ez a 
vágy a nála úgynevezett szomj (trisná). Magát a váltságot, melyre a tö
kéletes, a ki a szentséget (arahattam) elnyerte, itt a földön már eljut, nir
vánának (=  kilehellés, kialuvás) nevezte. Ez a teljes vágytalanságnak a 
lét után többé nem esengő szomjtalanságnak, tehát a teljes szenvedés- 
telenségnek boldog állapota; megszabadulás a halál hatalmától már e 
világban. A ki ezt elérte; az élet minden kapcsolatát szét törte. «Nincs 
többé e világon az én számomra ujraszületés», — ezen gondolatban «élvezi 
a szentség gyönyöreit» és nyugodtan várja halála bekövetkeztét.

74
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Azt a több ízben hozzá intézett kérdést, bogy a halál után milyen 
állapotok fognak bekövetkezni : él-e ott tovább is a szent, avagy nem él 
tovább, — Buddha soha feleletre méltónak nem tartotta.

*

Buddha halála után, hogy a gyülekezet apróbb felekezetekre nem 
oszlott, azt főképen idősb tanítványai azon bölcs intézkedésének lehet 
köszönni, hogy a tan és a rendi fegyelem hű megtartása érdekében nagy

B uddha fogának tem plom a K andyban, Ceylon szigetén.

gyűléseket, conciliumokat tartottak, melyeken a mester tanításainak és 
rendeletéinek a lényegét megállapították és a sangba (gyülekezet) min
den tagjaira nézve kötelezőkké tették. így tartották az első conciliumot 
mindjárt Buddha halála után Rájagrihában, az egyik legrégibb tanítvány
nak, Kásyapának elnöklete alatt. Itt állították össze a régibb tanítványok 
tudása alapján az úgynevezett Theravadát (Öregek mondása), mely mind 
a tanra (dhamma), mind a fegyelemre (vinaya) vonatkozó utasításokat 
magába foglalta. Ezeket azután a szerzetesek könyv nélkül tanulták be 
és havonként kétszer, ujhold és holdtölte napján, uposatha napokon össze
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gyűlvén, pontos megtartásukról ünnepélyes vallomást tettek. Az első 
szakadás mintegy ioo évvel később a második conciliumon állott be, 
midőn a sangha egy része tíz szigorúbb szabványt fogadott el magára 
nézve kötelezőnek, mihez a többség nem akart alkalmazkodni. Ez adta 
meg az első nagy lökést a szektákra való oszlásnak, mely rohamosan 
fejlődött ezentúl. És már virágában állt akkor, midőn a buddhizmusnak 
politikai külső körülmények nagy lendületet adtak. A Nagy Sándor futó
lagos hódításaiból csakhamar nagy nemzeti hindu birodalom fejlett ki 
egy Magadha trónjára lépő kalandornak, Candraguptának, kormánya 
alatt. Ennek unokája, a híres Asoka, a buddhizmust birodalmi vallássá 
emelte, roppant gazdag alapítványokkal szerelte fel és tágas birodalma 
szélein oszlop- és szikla-feliratokat vésetett, a Buddha tanának dicsőíté
sére, terjesztésére. E feliratok, e mai napig meglevő emlékek, legszebb 
tanúi a buddhizmus diadalának ! Ugyancsak Asoka gondoskodott legelébb 
e vallásrendszernek országa határain túl viteléről, mind déli, mind északi 
irányban. Em berbaráti intézményeket : templomokat, zárdákat, ember és 
állatok számára kórházakat építtetett, kútakat ásatott, utak mentén gyü
mölcsfákat és gyógynövényeket plántáltatott. F iát és leányát hittérítőkül 
küldötte Ceylonba, mely azóta egész mai napig a buddhizmus főhelye. 
Északi irányban Tibet, Nepál, Kasmír lettek az új tan fészkeivé. És mégis, 
talán épen a nagy elszóródottság miatt, a felekezetre szakadozás tovább 
feltartóztathatlanúl haladt a maga útján. Midőn a skythahódítás a Kr. e. 
első században északi Indiában bekövetkezett : a buddhizmus egyik nagy
nevű skytha királyban, Kanerka-ban (Kaniska), ismét nagy pártfogóra 
lelt. Ez időben már a buddhizmus sok apró felekezetekre szakadt, melyek 
egymással örök torzsalkodásban éltek. Kanerku a viszályok megszünte
tésére conciliumot hívott össze, melyről egy khinai buddhista zarán
dok* feljegyzéseiből tudunk annyit, hogy e zsinat megállapította és ma
gyarázó jegyzetekkel látta el a buddhizmus kánonját, az úgynevezett 
Tripitakát (pâli nyelven : Tipitaka =  három kosár). Ugyancsak Kanerku 
nyitott utat a buddhizmusnak keleti Ázsia nagy országaiba. Otthon pedig, 
Indiában bőkezüleg gondoskodott több oldalú felvirágoztatásáról.

Mind e sok jóakarat azonban nem volt képes kiirtani India földén 
a romlás magvát a buddhizmus kebeléből, melyet a szakadozottság las
san a züllöttség lejtőjére juttatott, a brahmanizmusnak mindig gyara
podó irigysége pedig utoljára üldözés tárgyává tett. Ez üldözések és benső 
viszályok következtében a 8-ik század folyamában a buddhizmus Indiá
ból majdnem észrevétlenül kipusztult.

* Hiuen-czang, ki Kr. u. 629—645-ig Indiát a buddhista intézmények tanulm ányozása 
végett já r ta  össze.
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Azon ellentéten kívül, mely a buddhizmust és brahmanizmust tá r
sadalmi tekintetben egymással szembe állította és a mely abban nyilvá
nult, bogy a buddhizmus a születési különbségeket discreditálta, a kaszt
rendszer nyűgeit megtörte : tán legnagyobb volt a két fél közt az eltérés 
nyeli> tekintetében. Buddha ugyanis nem a brahmánok tudós nyelvén, a 
szanszkriton, szólt és tanítgatott, hanem azon népies nyelvjárást használta, 
mely a Ganges keleti tartományaiban ez időben közhasználatban volt* 
t. i. az úgynevezett pâli nyelvet. Testvér nyelv mindkettő. Mindkettő 
azon régi gazdag nyelvnek hajtása, melyet a Rigvéda dalaiban látunk. 
Csakhogy a szanszkritot nyelvtudósok alkották meg a tudomány és mű
velt emberek használatára; a népies nyelvformákat pedig, köztük a palit 
is, a természetes nyelvfejlődés hozta lassan létre. Buddha, mikor a szü
letés előjogait vagy korlátáit megbontotta, eldobta az előjogos nyelvet 
is vele, és ezáltal életet adott a pali-irodalomnak. Ez az irodalom kizáró
lag szent irodalom. Az, a mit tanításaiból a mester maga, még inkább 
tanítványai emlékezetből híven az utókor számára írásba foglaltak, ké
pezi ez irodalom tartalm át.

Magának Buddhának a szavai is kétféle alakban állanak előttünk. 
Kisebb megjegyzéseit, erkölcsi intelmeit, azon idők szokásához híven, 
szívesen foglalta ő is verses formába, a különben is könnyed sióka for
májába; minthogy ez a verses alak az emlékezetben való megőrzést elő
segítette.

Például midőn első tanító útján elindult, hogy öt régi tanítvá
nyát Benaresben felkeresse és új rendszerével megismertesse, útköz
ben egy brahmánnal találkozik és ez azt kérdi tőle : hova megy oly 
ragyogó arczczal ? — feleletét, a hagyomány szerint, ilyen verses alak
ban adta meg :

Forgatni kívánom most a törvény felséges kerekét,
E szándékom vezet épen Varanasi városába.
Világot gyújtok azoknak, a kik sötétségben élnek,
Halhatatlanság kapuját nyitom meg az embereknek.

Ilyen verses formához természetesen csak hangulatképen és általános 
igazságok kifejezésénél folyamodhatik. Ha nem nagyon ritkán, de nem 
is gyakran nyúl hozzá. Mindamellett van egy kis munkácska, az, mely, 
szakértők ítélete szerint, Buddha szellemét a leghívebben tükrözi vissza, 
mely végig ilyen verses alakot mutat. Ez az igazság ösvénye, a hires 
Dhammapada. Mély erkölcsi igazságoknak, tapasztalatokon érett bölcs 
mondásoknak a gyűjteménye. Mindössze vagy 430 sententia van benn«, 
de a merre a buddhizmus betette a lábát, mindenütt útat talált a hívők 
leikéhez a Dhammapada is.
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Valamint bölcs Salamon Példabeszédei az ótestamentomnak, úgy 
a Dhammapada is, mely körülbelül annak helyét foglalja el a pali iro
dalomban, be van sorozva a buddhisták szentiratának kánonába, az úgy
nevezett Háromkosárba (Tripitaka). Ez a szentirat, a buddhisták bibliája, 
tartalm a szerint három nagy műből áll. Első darabja, a Vinayapitaka a 
rendi fegyelemre és az istentiszteletre vonatkozó hagyományokat, a 
második darab, a Snttapitaka főleg Buddhának tanításait, beszédeit, éle
tére vonatkozó feljegyzéseket, a harmadik, az Abhidammapitaka pedig 
bölcseleti fejtegetéseket, a buddhizmus metaphysikáját foglalja magában. 
Mindezekhez a Kanerku által egybehívott concilium terjedelmes, — Hiuen- 
czang adata szerint mindenik darabhoz 100,000 verspárból álló — m a
gyarázatot adott.*

Irodalmi szempontból legérdekesebb részét képezik a szentirásnak 
Buddha tanításai, beszédei ; kivált azok, melyekben félreteszi a bölcselet 
hangját és népies modorban, példázatokban, állatmesékben leszáll kevésbé 
tanult hallgatóinak értelmi színvonalára. Ilyen tanításai közül legismere
tesebbek az úgynevezett Születések és Hőstettek (Játaka, Avadüna), me
lyekben a népmese hangján azon történeteket, tapasztalatokat és nagy
tetteket mondja el épületes irányban, a melyeken ő előbbi életei folya
mában átesett, illetőleg elkövetett. Mintegy 550 ilyen játakát** találtak 
eddig elbeszéléseiben ; benne az indiai mesevilág oly gazdagon van kép
viselve, a mint semmi más gyűjteményben nincs. E mesék mind egy-egy 
mondásához fűződnek a mesternek és mind egyformán azzal végződnek, 
hogy mikor ez vagy az az eset történt : akkor ez vagy az az élőlény 
(a mesében szereplő állat) én valék, «aham aliosin ti».

E játszi mesék és a köztök elszórt parabolák, melyek tömérdek 
nyelven a buddhista világ legkedveltebb, legkapósabb olvasmányait 
teszik, m utatják legjobban, hogy Buddha nemcsak mélyen gondolkodó 
fő volt, hanem mesterileg értett a szív húrjainak kezeléséhez is.

-x

Bármily vázlatos az a kép, melyet már a buddhizmusról is vetet
tünk : a vallás- és művelődés-történet mozgalmaitól nem válhatunk meg 
a nélkül, hogy pár szóban meg ne említsük azon jelenségeket is, a me
lyek a buddhizmussal egy időben léptek fel és a hindu gondolkozás 
és vallásos felfogás alakításában betöltötték hivatásukat. Meg kell emlí
tenünk az úgynevezett Jainizmust, mely a buddhizmussal egy helyen és

* E kanonikus művek iegnagyobb részének közzététele most van folyamatban.
** A já takdk  is a szentirásnak (a második kosárnak) képezik alkatrészét. Kiadásuk, mely 

körül Fausböll dán tudós szerzett legtöbb érdemet, szintén folyam atban van.
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majdnem egy időben szervezkedett és a melynek híveit India déli és 
nyugati tartományaiban ma is lehet találni. Keletkezését egy Mahávira 
(másképen Jina =  győzelmes) nevű szerzetesfőnek köszöni és a buddhiz
mussal abban a vonásban találkozik, hogy szintén népnyelven hatott, 
tanított. Értéke irodalmi tekintetben épen abban van, hogy az Indiában 
nagyon elterjedt meseirodalom sok részét őrizte meg az elpusztulástól, 
mint arról a legutóbbi felfedezések tanúskodnak. Szélesebb, mélyebb 
nyomokat azonban maga után hagyni képes nem volt. Iránya, mely 
főképen az önkínzáson, a legszigorúbb vezeklésen alapult, rokonságba 
hozta a yoga-féle bölcseleti rendszerrel, és hívei ennek a rendszernek 
hívei közt elszórva találhatók ma napig.

Míg a Ganges keleti tartományaiban a buddhizmus tört magának 
utat, addig a nyugati tartományokban a brahmánság is nagy léptekben 
fejlődött. Két új istenalak kultusza emelkedett ki a Brahma ködös, meg
foghatatlan, a népnek mindig érthetetlen istensége mellett. Egyik a Siva 
kultusza, kinek jellemző vonásait a régi, védai Rudrának, a vihar istené
nek, alakjából alkotta össze a népképzelet és teremtette belőle a Hima
laya bérczeiben lakozó rettenetes istenét a pásztoroknak és nyájaknak. 
Külsejét felruházta minden elgondolható torzszínnel és vonásokkal, m ik
kel addig Rúdra vad fiait ékesítette az iszonyat. Az új istenség, ki «elő
ször a pásztoroknak és vízhordóknak» jelentette ki magát, a tolvajok
nak, rablóknak és mindazoknak lett védistenévé, a kik éjjel indulnak 
hurokkal kezökben szörnyű munkájúkra. Nyakán felfűzött koponyákból 
visel nyakéket; iooo feje, iooo karja, iooo lába van. Nagy védője a 
vezeklőknek, maga is irtózatos aszkéta. Ma tűz, holnap a romboló idő 
(mahákála) képében áll elő. Teremtő erejének kifejezéséül rendesen 
bikán lovagol, vagy a phallust viseli. Neje a hasonlóan elriasztó voná
sokból alkotott Durga (másképen Bhairáví, Káli).

Másik szintén népies eredetű, de sokkal szelidebb, áldóbb term é
szetű istenalak a Visnué. Tulajdonképen a Rigvedában is szereplő nap
hősnek, a hármat lépő istennek a mythosza olvadt össze benne Krisná
nak , egy népmondai nagy hősnek, egy óriás erejű pártfogónak, ki min
den szorongatott helyzetben segítségére megy a védtelennek, alakjával. 
A két nagy alak összeolvadása Visnu ember alakba változása által 
(avatöra — leszállás) történik meg, melynek mythologiai felfogás szerint 
minden világkorszakban be kell következni. Újabb mondák szerint 
Krisna a Yadavák királyának fia, kire nagybátyja részéről, mint Romu- 
lusra, már születése pillanatában életveszély vár. Kiteszik a gyermeket 
szülei a Yamuná folyó partjára és itt, mint pásztor, nevekedik ifjúvá,* 
testvérével Balarámával együtt, pásztorfiuk és leányok társaságában. 
Szörnyek, démonok üldözésében és pászorleányokkal való szeretkezésben
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Örálló V isnu.
(A badam i-i sz ik latem plom  elött.)

telik el ifjúságok, míg végre nagybátyjukat trónjáról letaszítják és maga 
Krisna uralkodik helyette.

A Krisna-Visnu mondája oly mély gyökeret vert a nép képzeletében 
és az új istenalak oly terjedtséget ért, bogy a vad Siva-kultuszt sok 
oldalról visszaverte és helyéből kiszorította. De annyi tény, hogy a
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Penjáb népeinél a Nagy Sándor hódítása idejében e két isten tisztelete 
volt legjobban elterjedve, mint Megasthenes feljegyezte «hegyes vidékek 
lakói Dionysost (Sivát), a síkság lakói pedig Heraklest (Visnut) tisztelték 
istenök gyanánt».

III. A KÖLTŐI IRODALOM FÖLLENDÜLÉSÉNEK KORA.

A hindu költői irodalom a Kr. u. V—VIII. században érte el virág
zásának tetőpontját. Az a mozgékony szellemi élet, melyet az első kor
szakban a Rigvéda dalai megalkotása körül, majd a bráhmanákban az 
e dalokban lerakott szent anyag feldolgozása körül látunk, majdnem 
kizárólag vallásos jelleggel birt. Szent hymnusok, legendák, mondák, 
eposzok, sőt még a népmesék is, legalább úgy, a mint a buddhista játa- 
kákban felhasználva jelentkeznek, mind a vallásos iránynak állanak 
szolgálatában. Nem áll másként a dolog a prózai irodalomra nézve sem. 
Nem szólva a magyarázó irodalom legkifejlettebb ágáról, a brahmanák- 
ról, csak a philozóphiai rendszereket és a szárazon tudományos jellegű 
művek közül a nyelvtani és csillagászati vizsgálódásokat említem fel, 
mint olyanokat, melyeknek létrejöttét egyiknél kizárólag a szent szöveg
gel való beható foglalkozásnak, másiknál pedig az áldozási időknek, 
kedvező és kedvezőtlen pillanatoknak, óráknak, napoknak, az úgyneve
zett ü7/h-knek megállapítása körüli vizsgálódásnak lehet köszönni.

A kort, melyről szólani akarunk, épen ezen vallásos iránynak hát
térbe szorulása jellemzi. Hogy itt a vallásos oldal, mely eddig majdnem 
kizárólag uralkodott a szellemi életen, egyszerre teljesen nyomot vesz
tett volna: azt várni vagy arra gondolni sem lehet. De annyi bizonyos, 
hogy általánosabb elveknek, a szép és jó fogalmainak, az æszthetikai 
élvezetnek, a kifejlett műizlésnek volt kénytelen az elsőséget átengedni. 
Keresni a tényezőket, melyek az új iránylat megteremtésében közre
működtek, messzire ragadna bennünket. Egyet azonban még is meg kell 
említenünk, egy oly körülményt, mely legnagyobb hatással volt a hindu 
szellem és ízlés átalakulására. Ez a görögséggel való többszörös érint
kezés. Bár a Nagy Sándor alapította indiai birodalom nem élt át egy 
egész évtizedet sem, mindamellett azon művészi és költői kör, mely az 
ifjú királynak folytonosan környezetében élt és a tetőfokon álló görög 
műveltség és művészet minden ágát a lelkesülő király és tábora előtt 
csaknem naponként mutogatta: kimondhatatlan hatást gyakorolt a szel
lemi látványosságokra összejött, fogékony hindu nemességre, a papi és 
katonai osztály vezető tagjaira. Midőn pedig a Baktriában alakult görög 
birodalom, az északi népek, skythák és perzsák nyomása következtében 
északi India területére szorult: a hinduknak a Kr. e. második és első

Egyetemes irodalomtörte'net. I . 6
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század folyamában, mintegy másfél száz éven át, volt alkalmuk a görög 
műveltséggel, görög királyokkal és görög néppel állandó érintkezésben 
lenni. Hogy mekkora lehetett ez az érintkezés, annak megítélésére meg
említem azt az adatot, hogy míg Sándorról magáról, e tüneményes alak
ról, India irodalma absolute semmit sem tud : addig egyik diadoch 
királynak, Miiindának (Méláváoog), a Demetrios fiának nevével, ki sze
retett a hindu bölcselőkkel nagy vitákba bocsátkozni, egyik előkelő 
bölcseleti művét ékesítette.* Midőn pedig a görög szellemi élet közép
pontja Alexandriába, a hindu műveltségé pedig csaknem ugyanazon idő
ben Ujjaini-ba, a nagy ország nyugati oldalára, esett át : e két világ

város között élénk kereske
delmi viszony fejlett ki, mely 
a görög szellemi hatás ébren
tartására és fokozására két
ségtelenül kedvező alkalmul 
szolgált.

Az a változás, melyen a 
hindu szellemi élet és még 
közelebbről a szanszkrit köl
tészet részben a görög hatás 
segítségével keresztül ment, 
legnagyobb mértékben a val
lásos irány alól való felsza
badulásban áll. Ezenkívül ed
dig új, az irodalomban isme
retlen hang, versalak, sőt mű
faj az, miben e változás fő
leg mutatkozik. Az indiai 

lyrai költészet itt lép fel először mint szerelmi lyra. Ezt a legtermésze
tesebb ágát a verses irodalomnak a régibb hindu költészetben hiába ke- 
resnők. Ugyancsak e kor szelleme hozta létre a költészeti irodalom leg
magasabb faját, a drámát. Itt akadunk a költői leirásnak, természet- 
festésnek egynéhány igazán szép darabjára. A hazafias lyra és az óda- 
költészet a szanszkrit irodalom terén mindig ismeretlen maradt. Az új 
műfajokon kívül kivált a sokféle művészies versforma és a költői term e
lésnek sok, bár értéktelen, túlságosan czifrázott, mesterkélt darabokban 
való felcsillanása jellemzik még ezt a kort. Valóban alig tudnánk emlí
teni még irodalmat, mely versforma gazdagságában a hindukéval kiállná 
a versenyt.

* Milinda-panho — Menander kérdései e^y buddhista bölcshöz. K iadta Trenckner, Lon
don, 1880.

Ooem o Kadfizes (Kadafes fia) indiai skytha király 
aranyérm éről vett képe.

A király  m eghalt Kr. u. 78. (N agyítva.)
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Müller Miksa 1 a VI. és VII. századok költői irodalmát a szanszkrit 
irodalom renaissance korának nevezte el. Elnevezését azon fölvétellel 
próbálta megokolni, hogy az ezen századokat megelőzők irodalmi tekin
tetben teljesen meddők, üresek voltak. A tetszetős elnevezés azonban 
sok oldalról hívta ki a szakemberek tiltakozását. Különösen B iihler2 
m utatta ki, hogy ily felvétel mellett még a szanszkrit költészet leg
nagyobb alakja, maga Kalidasa, sem esnék bele a renaissance kor kere
tébe, kiről annyit legalább ki lehet mutatni, hogy a Kr. u. 472 évnél 
előbb élt és írt. E mellett a feliratokban ránk m aradt nagyszámú 
prasastik (panegyricumok, magasztaló versek), melyeknek szereztetési 
koruk epigraphiai utón adva van és a melyeknek formai szépsége nem 
áll hátrább a szóban levő kor egyéb darabjaiénál, egyenesen azt m utat
ják, hogy az a költészeti virágzás kora nem egyszerre a VI. században 
pattant elő, hanem lassú fejlődésnek képezi érett gyümölcsét.

Az irodalmi föllendülés korszakának munkássága ^ költészeti mű
fajok mindhárom ágára : epikai, lyrai és drámai költészetre kiterjedt.

Az epikai költészet új alakja nem annyira tartalom, mint inkább 
külalak tekintetében m utat nagy változást a régibb epikai darabokkal 
szemben. Ezt a változást bátran nevezhetjük az indiai epika elfajulásá
nak. Az ellen, hogy e kor darabjai az eposz meséje tekintetében a nép
eposzokhoz csatlakoznak, a Mahabharatában és Ramayanában már egy
szer megénekelt tetteket és hősöket állítják líjra szemünk elé, ez ellen 
még alig lehet kifogást emelni. De az előállítás módja nem fogja kielé
gíteni aeszthetikai várakozásunkat és az eposzról alkotott fogalmunkat 
távolról se. E műeposzokban, melyeket a hindu poétika Káinja 3 névvel 
illet, hiányzik épen az, a mi az eposznak mégis leglényegesebb kelléke, 
t. i. a jelentőséges, a nemzet életébe vágó cselekmény. A mi körül a 
költői alkotás megfordul, az mindig csak amolyan epizodféle, kis ese
mény, melynek nem az elbeszélése, hanem lyrai, különösen leiró lyrai 
részletességgel való megjelenítése teszi költőik legfőbb gondját. A mi 
pedig a lyrai festés sokoldalúságát, az epikus költők e nembeli fárad
hatatlanságát illeti, az valóban a milyen csodálatos, épen olyan üres és 
visszariasztó az olvasóra. Vegyük hozzá azt a mesterkélt nyelvezetet, 
mely összes művészetét a bizarrságban, egy hajlékony, gazdag nyelv 
szókincsének elméskedő tulcsigázásában leli : meg fogjuk érteni, hogy a 
hindu kávya költészet miért nem találhatott és talált az európai irodal
makban méltánylásra még eddig.

1 Müller M : Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung. Leipzig, 1884.
2 Biihler György: Die ind. Inschriften und das Alter d. ind. Kunstpoesie. 1890.
> Kävya (ebből kavi — költő) voltaképen műköltészeti darabot jelent általában. De főleg 

azon epikai müvekre használják e nevet, melyeknek egy megnevezett szerzője van, úgy, hogy 
m ég maga a Rámáyana is Kávya ez értelem ben.

6*
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A kávya-költészetnek a felsorolt általános vonásait vagy tán gyen
geségeit még a hindu költői irodalom legnagyobb alakjának, Kálid ásá- 
nak epikai darabjaiban is megtaláljuk. Talán enyhébb színezésben, mint 
a többinél; de a kor irányával e költői műfajban ő sem bírt szakítani. 
Kalidasának neve alatt három műeposz van : a Raghuvansa (a Raghu 
törzse), Kumärasambhava (a hadisten — Kumára — születése) és Nalodaya 
(a Nala felkelése, azaz szerencsétlen helyzetéből kimenekülése).

Miután Kälidäsa nevével itt, a kávya irodalom körében, találkoz
tunk legelébb : közbevetőleg hadd mondjunk el róla, India költői irodal
mának határozottan legnagyobb alakjáról, legfényesebb nevéről röviden 
annyit, a mennyi szűk keretünkbe illik. Kälidäsa költői működése a 
kávyákon kívül a lyrai és drámai irodalmat is felöleli. Igazi költői nagy
sága valósággal e két utóbbi téren nyilatkozik, melyeken az indiai iro
dalomban utolérhetetlen magaslaton áll. A világirodalom is egyik leg
nagyobb költői lángelméjét ismerte el és tiszteli benne. És bár ez elis
meréshez nem a szertelen magasztalni-vágyás, hanem kizárólag műveinek 
magas költői értéke ju tta tta  : mindazáltal a nagy hindu irodalom, arra 
a kérdésre, hogy ki volt, hol és mikor élt legnagyobb költője, jóformán 
semmi felvilágosítást nem bír nyújtani. Magának Kálidásának műveiből, 
eltekintve a költői nagyság glóriájától, csak arra a föltevésre von
hatunk nem is adatot, hanem csak alapot, hogy ő Ujjaimban, Málava 
tartom ány fővárosában a görög írók ’‘0*rívrJ-jében élt és valószínűleg ott 
is született. A korának meghatározására tett kísérletek egy egész szöve
vényes irodalmat képeznek, a melyből csak annyit említünk meg, hogy 
Bühler valószínűvé tette, hogy egy, a Kr. u. 473. év dátumával ellátott 
indiai feliratban költőnk egy versének van világos utánzása. Ha ez meg
áll : akkor kétségtelen, hogy Kälidäsänak ezen kor előtt kellett élnie és 
nem a Kr. u. VI. században, mint a hogy más alapokon mások meg
állapították. A költő egyik előkelőbb commentatora (Mallinátha) tesz egy 
ellenfeléről, Dinnága nevűről, említést. Ennyi és nem több az, a mit 
India történeti adatokban páratlanul szegény nagy irodalma legnagyobb 
költőjéről mondani tud. Tehát hadd beszéljenek róla művei.

A neve alatt ránk m aradt három műeposza közül kettőt : a Raghu- 
vamsát és Kumárasambhavát, a kritika egyhangúlag Kälidäsa művének 
fogadja el, míg a harmadikat, a Nalodnyát, egyértelmtíleg apokryphnak hir
deti. Ez utóbbiban, mely különben négy énekben Nala király a Mahä- 
bháratából ismert történetének egy kis szakaszát mondja el, a mtívészkedő 
versalkotásnak oly páratlan keresettségét m utatja be a szerző, a milyen
nel Kalidasát gyanúsítani valóban nem illenék.

A Ragluwamsa tartalom ra nézve a Ramayanához simul annyiban,, 
a mennyiben a Ráma szépapjának, Raghunak és, mint a czím mutatja,.
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s  Raghit hírneves elődeinek, a napdynastia uralkodóinak személyeihez 
fűződő mondaszálakat fonja mesévé. Az ősrégi királyokról szóló mon
dák, a mint a nép ajkán éltek, csupán a családi rokonság kapcsával 
csatlakoznak egymáshoz ; a Rámához közelebb álló királyoknak neve 
alatt már az egész Rámáyana kivonatát megleljük a műeposznak leg- 
remekebb stílusában, kávya modorban, melyben t. i. nem a cselekvény 
elbeszélése a fődolog, hisz az úgy is minden olvasó előtt ismeretes, 
hanem egy-egy költői ékesítésre (a hindu poétika nyelvén : alamkará-ra) 
alkalmas jelenetnek, helyzetnek a műköltészet minden rendelkezésre 
álló eszközével való kiszinezése. A 19 énekre terjedő eposz befejezése 
hiányos ; a 18. ének pedig annyira zsúfolt, hogy benne huszonegy ősnek 
története van összepréselve úgy, hogy minden király történetének köd- 
fátyol-kép gyanánt való megjelenítése és szem előtt való elvonulása 
egyetlen egy négysoros versszakban történik.

A Kumära-sambhava — a hadisten születése, a Síva és Urna fiának, 
Skandállak vagy Kürti key áriak, eredetét adja elő nyolcz, azaz tizenhét 
énekben. A Kuniára (=  fiatal) nevet örök ifjúságáért kapta Skanda. 
A cselekmény, mely a nyolcz első énekben van ragyogó képzelettel és 
virágos kávya stilusban bemutatva, tulajdonképen csak Si va és Urna 
menyegzőjét és boldogságát ecseteli. Az utolsó kilencz éneket egyhangú
lag későbbi betoldás művének, egy Kálidásáéval semmiesetre össze nem 
mérhető, zsenge tehetség szárnypróbálgatásának tekintik. Mind a Raghu- 
vamsát, mind a Kumára-sambhavát a bat mahd-kävya (nagy eposz) darab
jai közé sorozza a hindu műkritika.

E két eposzon kívül aztán ide sorozzák még a Magba eposzát, a 
Sisupálabadhát (=  Sisnpala-megölése), mit egyszerűen Müghakavyának is 
neveznek szerzőjéről. A Mahábbárata egy hősének, a Krisnát gyalázó 
cedi királynak, Krisna által való megölését dolgozza fel. Mabákávyának 
nevezik ezeken kívül a Bahrain eposzát, melynek Kiratárjuniga a czíme, 
Arjunának egy Kiráta (egy hegyi néptörzs) királylyal való párbaja a 
tartalma. Továbbá a Bliartriharinak tulajdonított Bliattikdvyát, és a 
Naisadhlgát, melyek elsője a Rámáyanát, másodika pedig ismét a Nala 
(másik nevén: Naisadlia) regéjét mondja el. Ezek a kávya irodalom 
nagyobb darabjai. A Bhattikávya grammatikai hóbortot is szolgál. Min
den éneke más-más név és igeragozás ritkább alakjainak a feltüntetésére, 
tehát nyelvtani mellékczélok szolgálatára, van szánva. Még ennél is 
eredetibb és badarabb a Kaviräja műeposza (czíme : fíághauapandavlya), 
mely oly összetett szókból van alkotva, melyek a Mahábhárata és Rámá
yana tartalm át egyformán magukba foglalják. Azaz szavainak egyikféle 
szétválasztásával megkapjuk benne a Mahábhárata kivonatos tartalmát, 
másikféle széttagolásával a Rámáyanáét.
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Józanabb és értékesebb eposz ez utóbbiaknál egy népnyelven, azaz 
nem szanszkritul hanem prökritul megirott mű : a Setubandhci (= híd
építés), mely a Ráma ceyloni hadjáratát 24 énekben mondja el. A hagyo
mány Kalidasa művének tartja és nyelvjárása valóban a Málavában be
szélt mahárástri (ma ; mahratta) nyelvjárás.

*

A hindu népi élek jellemző vonásai között különösen kettő ragadja 
meg mindjárt a szemlélő idegen figyelmét. Egyik az, amire már czéloztam. 
többször, t. i. a btívölés vagy varázslás kedvelése ; másik a mesemondási 
hajlana E két vonás társadalmi különbség nélkül hatja át a nép minden 
rétegét. Buddha, maga tanítványainak a legszigorúbban tiltotta meg 
a bűvészkedést ; ám a mesemondásban oly mélyen rejlő, becses vonását 
látta fajának, hogy azt nemcsak nem Ítélte el, sőt igyekezett saját tanító 
czéljaira .ápolni és értékesíteni. Már szólottunk meséiről, az úgynevezett 
Jatakákról, a melyekben a főszerepet vivő ember vagy állat alakjában,, 
egy más élet kötelékében, mindig Buddha szerepel.

Minél jobban gyarapodnak hindu irodalomtörténeti ismereteink, 
annál világosabbá lesz, hogy a szépszámú indiai mesegyűjteményeknek 
a forrását mélyen a nép alsó rétegeinek körében kell keresni. Még nem 
régen azt vélték, hogy a játakákban találták fel a mesegyűjtemények 
eredetijét. Legújabban a jaindk  közt összeszedett mesék biztatnak azzal, 
hogy ők még közelebb állanak a népmesék eredeti forrásaihoz, mint 
a játakák m aguk; az igazi forrást pedig a hindu népköltés még alig- 
ismert mese- és monda-világa fogja képezni.

Annyi ismert tény, hogy eltekintve az indiai meséknek űgy.szólva 
az egész föld kerekségén meglelhető egyenes fordításaitól, oly mesegyűj
teményekben is, a melyeket volt jogunk és okunk eredetieknek hinni, 
nagyon sok oly mesét látunk, a melyek az indiai legrégibb meseirodalom
ban is megtalálhatók. Például Aesopusnak, ki a Kr. e. VI. század elején 
élt, meséi közt több azonos az indiai gyűjtemények azon darabjaival, 
melyeket a Buddha korát (560—480 Kr. e.) megelőző időből, tehát az 
Aesopus koránál is régibb idők irodalmi műveiből m ár ismerünk. Ilyen 
körülmények közt nem csodálható, hogy irodalmi vita tárgya lett, hogy 
vajon Indiát vagy Görögországot (azaz Aesopus hazáját, Phrygiát) kell-e 
a meseköltés első hazájának tartani, ahonnan a mesék a másikba átván
doroltak volna. Maga ez a vita, a mesék eredetiségének kérdése, bár 
a legnevesebb tudósok vettek benne részt, eldöntetlen m aradt egyelőre; 
de ügy látszik, hogy a meseirodalom fejlődése lassanként meg fogja a 
kérdést érlelni és India javára fogja eldönteni a vitát. Már csak azon 
körülmény is, hogy az állatmese műfajának kifejlődése a lélekvándorlás.
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hitének vallása nélkül alig tételezhető fel, a lélekvándorlás tana pedig 
India hitvilágának eszmekörében fakadt, Indiára mutat, mint az állat
mesék eredeti honára. —

Ha nem is leggazdagabb, de írodalomtörténetileg legfontosabb és leg
érdekesebb mesegyűjteménye Indiának a Pancatantra (Ötös-könyv). Neve 
mutatja, hogy öt könyvre oszlik, mely könyvek a mai szerkesztésben 
61 állatmesét foglalnak magukban. Szereztetési idejét a Pancatantrának 
az indiai chronologiai viszonyok mellett határozottan megmondani bajos 
volna ; annyi azonban bizonyos, bogy a Kr. u. vi. század közepén Khosrö 
Anüsirván (531—579), Perzsia királya, Perzsia irodalmi nyelvére, a pehle- 
vire fordíttatta és ebből már 570-ik évben szyr nyelvre iiltettetett át. Hogy 
ez időben m ár a könyvnek híre-neve volt idegen népeknél is, hogy tehát 
ezen időnél jóval korábban szerkesztetek, azt is fel lehet tenni. Men
nyivel korábban, arra felelni nehéz; de az ismert dolog, hogy jóízűen 
elbeszélt állatmesékkel már a Mahäbbärata legrégibb alkatrészei közt, 
sőt a Chándogya-upanisadban is találkozunk ; e műveket pedig a Kr. e. 
600. évnél hátrább, közelebb datálni nem lebet. E két nagy határ közt 
kell keresni az Ötöskönyv szerzési korát.

A Pancatantra vándorlásairól a világirodalomban Benfey irt remek 
tanulmányt, fordításának* előszavában. Ebből veszünk át nehány adatot, 
hogy e sokat forgott mű történetéről némi tájékozást nyújthassunk. 
Mert valóban nehéz volna még egy művet említeni, mely oly sok nyelven 
és oly roppant széles körben talált volna kedvelőkre, mint a Pancatantra. 
Az Ötöskönyvet tehát legelőször Khosro, a nagy szaszanida király, ültet- 
tette át udvari orvosa, Barzoï által pehlevire. Ebből készült a régi syr 
fordítás Kalilag es Damnag ez. alatt 570-ben. ,— Ugyancsak a pehleviből 
készült az első arab fordítás: Kalilah és Dimnah vagy Pilpag (szanszkrit: 
Vidyä-pati a. m. a bölcseség mestere) meséi ez. alatt 760 táján. Ez utóbbi 
műből, az arabok utján terjedt aztán gyorsan szét a mesekönyv és lelt 
magának utat Ázsia és Európa népeihez. Az arab fordításból egyenesen, 
öt uj nyelvre ültették át a Pilpay meséit: 1. másodízben szgrusra ; 2. görögre 
fordította 1080 táján egy zsidó orvos, Simeon Seth nevű (ez a fordítás 
érinti a magyar irodalmat is) ; 3. másod izben perzsára ; 4. héberre fordította 
Joel nevű rabbi, és 5. ó-spanyolra ültették át 1251-ben. — A Joel rabbi 
héber dolgozatából készítette a üirectorium humanae vitae ez. latin for
dítást Johannes de Capua 1270 körül, ebből pedig került elő az első német 
fordítás: Das buch der byspel der alten ivysen 1481 táján, mely az első 
német nyomda-művek közé tartozik. Közelebbről érdekel minket a magyar

* Panschatan tra  2 kötet, Leipzig 1859. az egész első kötet csak a Bevezetést adja, mely 
tanulm ány az összehasonlító meseirodalom terén úttörő munka.
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fordítás, melyet Baji Patay Sámuel készített és adott ki Egerben 1781-ben 
(a püspöki oskola betűivel). — A Symeon Seth görög fordításából a 17-ik 
század végén két latin fordítás is készült, ezek egyikének magyar átdol
gozását nyújtja Patay Sámuel. Persze nem mondja meg, hogy ki után 
dolgozik; hanem említi «Symeont, Sethnek bölcs mesterét (!)», ki az arabsok 
nyelvéről a művet görög nyelvre ültette, és említi a latin fordítás czímét, 
a melyből ő — minden valószínűség szerint — merített. Azonban a mi 
lényegtelen változtatásokat Symeon Seth görög olvasói kedvéért tett az 
eredetijén (egyebek közt a Kalilah és Dimnah neveket Stefanitës és Ikné- 
latës nevekkel cserélte ki), azokat Patay is, bizonyára latin mintaképe 
is, híven megőrizte a saját olvasói számára. A sakál nála «thos (do'jg) 
nevezetű állat.» Több ilyen apró átvételei mellett is Patay könyve azért 
érdekes, hogy magyarul m utatja az indiai mesegyűjteménynek azon ős szer
kezetét, mely a világirodalomban megtette a maga körútját és a mely 
a Pancatantra mai szerkezetétől, kivált tartalom tekintetében, lényegesen 
eltér. A mai szanszkrit mesegyűjtemény 5, amaz ős gyűjtemény pedig 
13 könyvből állt, melyet Patay 15 könyvre tagolt fel.

A mai Ötöskönyv meséi, mint általában az indiai mesegyűjtemények 
legtöbbje, egy elbeszélés külső keretébe vannak illesztve. Ez a keret- 
alkotó elbeszélés a következő : Egy Amarasakti nevű királynak három 
ostoba fia van, kiken semmiféle oktatás nem fog. Sok hiú kísérletezés 
után végre hallja hírét a király egy bölcs brahmánnak, Visnusarmannak ; 
ez a király felszólítására el is vállalja, hogy a királyfiakat hat hónap 
alatt úgy kitanítja, hogy életbölcseség dolgában minden másokat felül
múlnak. E czélból szerkeszti és betanítja nekik a mulatva oktató Panca- 
tantrát és czélját el is éri.

Mi van hát a Pancatantrában ? Csak az első könyv tartalmáról 
szólok, a többi ahhoz hasonló. Az első könyvnek ismét egy elbeszélés 
teszi a keretét, a melybe 22 állatmese és 425 életbölcseségre tanító verses 
közmondás van összefonva. Egy kalmár kereskedni indul, két jó bikát 
befog és egy karavánhoz csatlakozik. Egyik bikájának útközben egy 
erdőben lába törik és a kalmár, mint dögrováson levőt, ott hagyja. 
De azután a bika magához tér, felgyógyul, a jó fűvön meghízik és sza
badságának örülve oly bömbölést visz véghez a Yamuná partján, hogy 
a szomszédban lakó oroszlán a szokatlan hang hallatára rémületbe esik. 
Van az oroszlánnak két tanácsosa, két ravasz sakál, Karataka és Dama- 
naka (ezek nevéből alkotta a szyr és arab fordítás a mű czímét). A két 
kópé urok félelmét ki akarja zsákmányolni és közvetítő követségre ajánl
kozik. Összehozzák az oroszlánt és a bikát (kiről azt hazudták, hogy Siva 
bikája és az erdő tulajdonosa) s testi-lelki jó barátokká avatják; később 
azonban belátva, hogy a bika bizalmasabb lábon áll az oroszlánnal, mint
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-ők maguk, féltékenységből össze veszítik a két jó barátot, minek a bika 
életével adja meg az árát. A sakálok pedig megkapják jutalmul az oroszlán 
bizalmát és kegyét, meg a bika földi maradványait. — Furfangos tervez- 
getéseik és tanakodásaik közepette jutnak eszökbe egyes történetek az 
állatvilág köréből, a melyeket egymás bátorítására vagy lebeszélésére 
példa gyanánt el-elmondanak egymásnak. Ha még egymás után, bevárva 
mig egyik tanuságos mese bevégződik, következnék a másik, szép volna. 
De rendesen az egyik befejezése előtt jön kapóra az alkalom a másik 
megkezdésére, és újólag, mielőtt e másik végéhez érne, kezdődik a har
madik és így megy tovább ; mint a khinai dobozok, egymásba vannak 
a mesék beillesztve. Tehát a legutolsó mesének érjük legelébb, a legelső
nek pedig legutoljára, csak a könyv végén a befejezését. E szerint 
a keretezés az egész mű folyamán keresztül érvényesül. Kétségtelen, hogy 
ez a szokás, a mulattató elbeszélések keretes előadásának szokása, melyet 
annyi irodalom körében megtalálunk, az indiai mesegyűjtemény példájára 
és hatása alatt a fordítások közvetítésével keletkezett.

Sajátságos ellentét van az indiai mese prózai és verses alkatrészének 
tartalm a közt is. Hogy a mesék váza, a prózai rész, csordultig van tömve 
verses reflexiókkal, bölcsmondásokkal, életbölcseség-lehellő példabeszé
dekkel, azt már azon arány is mutatja, hogy az első könyv 22 meséjére, 
a helyzetek-adta tanulságok levonására 425 verses közmondás, 2—4 sor
versből álló közmondás, van felhasználva. Ez a bölcsmondások idézgetése 
igen jellemző vonása és szokása a hindunak. Már a Mahabháratában 
tömérdek életbölcseleti igazság kerek, csattanós kifejezésére találunk. 
Ugyanez lepi meg lépten-nyomon azokat az utazókat, kik ma India egyes 
városaiban a nép közt megfordulnak. Nos, a tartalmi ellentét a prózai 
és verses elem közt abban van, hogy a prózai részben jám bor állatok 
történetei mondatnak el, a versekben pedig a legfinomabb társaság nyel
vén, művelt emberek élet- és eszmeköréből vett tárgyak, a legmélyebb 
erkörcsi igazságok, illemszabályok stb. jönnek szóba. Úgy hogy ez a két 
ellentét összeszövése, az egymást váltogató kontraszt bizonyos derült
séget kelt az olvasóban.

A milyen a viszony a csupán fordításokban fenmaradt ős indiai 
mesegyűjtemény és a mai Pancatantra közt, majdnem teljesen olyan 
van a Pancatantra és egy másik, későbbi korban összeszedett indiai 
mesegyűjtemény, a Hitopadesa, közt. A Hitopadesa 43 mesét tartalmaz 
megfelelő bölcsmondásokkal, a melyből 25 a Pancatantrából van egysze
rűen átvéve a mondások nagy részével együtt. A Hitopadesa legrégibb 
kézirata gyűjtőül Náráyanát nevezi meg. A Hitopadesa ismertetése teljesen 
azonos lenne a Pancatantráéval. E helyett a hindu mesék élő bemutatására 
inkább a Hitopadesa I. könyvének nehány első meséjét vesszük fel, hogy
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a keretezést is szemléltessük; azokat a meséket, melyek a Pancatantrában 
is (de a Il-ik könyvben) megvannak. (Még az egész könyv keretét képező 
elbeszélés is ugyanaz, csak a három ostoba fiú apjának van itt más neve 
és más hazája.)

ím e az I. könyv bekezdése:

«Bölcs emberek összetartva, segélytelen, szegényen is 
Czéljuk’ érik, mint a varjú, teknőcz, egér és antilop.» —

«Hogy esett ez ?», kérdezték a királyfiak és Visnusarman így beszélte 
nekik el :

A Godavari partján van egy nagy, terebélyes gyapotfa. Ezen szoktak tanyát 
ütni éjjelre különböző tájakról összesereglő madarak. Egy reggel az éji sötétség 
oszoltával, midőn a felséges hold, a lótuszvirág szerelmese, a nyugati hegy ormán 
lebegett egy Laghupatanaka nevű varjú álmából ébredve egy vadászt pillantott 
meg, ki, mint a halál istene, közeledett. Amint meglátta, igy gondolkozott : «Na, 
ma mindjárt jókor reggel ilyen átkozott látvány ! Nem tudom, micsoda nem-szeretem 
dolog lesz még ebből». így szólt, felröppent s felzavart kedélylyel utána, nyomon 
kisérte a vadászt. Mivel

Ezer ok a búra, száz a félelemre 
Nap nap után rendben 

Lepi meg a balgát, akárhová fordúl,
De az okost egy sem !

Azoknak, a kik csak e világ örömeinek élnek, szüntelen igy kell tenni :

Felkeléskor azt kutassák minden reggel,
Mennyi bu-baj les utánunk nagy sereggel.

Mi lesz, ami ránk ma támad :
Halál, betegség vagy bánat ?

A vadász pedig egy ideig haladva, rizs-szemeket szórt el és a hálóját kifeszí
tette. Úitragrlva (Örvös) galambkirály épen ebben az időben suhant el ott a levegő
ben kíséretével együtt és megpillantotta a rizs-szemeket. Ekkor a rizs-szemek után 
kácsingózó galambokhoz igy szólt a király: «Hogyan kerülhettek e rizs-szemek ebbe 
az ember nem lakta erdőségbe? Ezt meg kell fontolni jól. Valami nagy örömet 
nem találok benne ! Félő, hogy e nagy rizs-szem után való epedéssel mi is úgy 
járunk,

Mint a vándor, a ki kösöntyűre vágyott,
Meglábolhatatlan

Tó sarába sülyedt s vesztét lelte tigris 
Körmei közt ottan.»

«Hogyhogy esett a z? » — kérdezték a galambok, ő pedig igy beszélt: «Mikor 
én egyszer a déli erdőségekben bolyongtam, láttam, hogy egy folyóvíz partján egy 
elvénűlt tigris, mint vezeklő megfiirdött, markába szentfűvet fogott és igy kiabált : 
«Hé, vándorbarátom ! nesze, fogadd ezt az aranykösöntyűt !» Ekkor egy kapzsiságtól
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nógatott utas igy elmélkedett: «Ezt nekem a jó szerencse adja. Mindamellett ilyen 
veszélyes dologba fogni nem tanácsos. Mivel

Átkos kézbó'l vett ajándék áldást nem hoz rád soha,
Halálnak leszÇ a színméz is, ha méreghez ért, oka.

Azonban minden vagyonszerzés utja-módja bárhol is veszedelmes. Hiszen 
azért mondják:

Ne számítson az vagyonra, ki veszélytó'l vissza retten ;
Csak a vészszel szembe szálló nyer, — ha megmarad életben.

Azért hát utána látok.» Fenhangon igy szólt: «Hol van az a te kösöntyűd?» 
A tigris kinyújtotta a kezét és megmutatta. «Hogyan lehetne bízni — szólt az: 
utas — egy ilyen vérszomjas állatban, mint te vagy?» Felelt a tigris: «Ma már az 
én természetem egészen megváltozott, megtisztult ; adakozó és öreg vagyok ; kar
maim, fogaim kihullottak. Ugyan miért ne volnék én méltó a bizalomra ? Hiszen —

Áldozgatás, véda-dallás, jótett, imádság, igazság,
Tűrés, vezeklés, lemondás: — erény utján ez a nyolcz ág!
Négy elsejét szinre-szemre űzhetik a képmutatók,
Négy utolsót nem művelik csak a nagylelkűek, a jók.

És az én önzetlen lemondásom akkora, hogy ezt az arany kösöntyűt, mit a 
kezemben tartok, a világon bárkinek oda ajándékoznám! És mégis, azt a szemre
hányást, hogy a tigris embert eszik, nem lehet elcsitítani, szájról szájra jár az.

A világ, mely mindig régi nyomon ballag,
Mesterül veszi, ki kerítő' volt régen.
Sőt a brahmánt, a ki teheneket ölt meg,
Mintaképül nézi még a kegyességben.

Pedig én a szent könyveket is tanulmányoztam. Halld csak :

Amint neked kellemes az élet, 
Épen olyan minden teremtésnek. 
Nemes ember a lényeket szánja, 
Benne saját képe mását látja.

És e másikat is :

Továbbá :

Segíts a szegényen, Kunti sarjadéka ! 
Akinek van bőven, ne annak adj kincset. 
Hasznos az orvosság a beteg embernek ; 
Egészséges előtt semmi becse nincsen.

Amit adunk csupán e gondolattal, 
Hogy adni kell, nem várva jót cserében, 

Adunk jó helyen és kellő időben 
Rá érdemesnek : az valódi jótett.
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Azért hát fürödj meg itt a tó vizében és vedd át ezt az arany kösöntyűt. 
Ilyen megnyugtató, életet öntő szavaknak hallatára bizalom ébredt benne s midőn 
ezután fürödni belépett a folyóba, a nagy iszapban elmerülve, nem volt képes 
onnan kimenekülni. Amint ezt látta igy szólt a tigris: «Ej, ej! vándor! elmerültél, 
látom, a nagy sárban. No megállj, mindjárt kiemellek én!» E szavakkal szép-csen
desen hozzá ment, megfogta kezével az utast, aki ekkor igy szőtte gondolatait:

Azért hogy törvényt tud, szentkönyveket forgat 
És fújja a védát: ne higyj a latornak.
Felül kerekedik az igaz természet :
Tejnek is mindig az édes ízét érzed.

És még:
Aki vágyán nem ur, tette olyan épen,
Mint elefántfűrdés a folyó vizében.
Tudomány teher csak, ha nincs vele jótett,
Gyűlöletes ékszer a viselőjének.

Bíz én nem tettem okosan, hogy bizalmamat vetettem e vérszopóba ! Hiszen 
azt mondják:

Mindenkinek természetét vigyázd meg,
Ne firtasd más tulajdonságait.
A természet felülmúl más tulajdont,
Fejére lép s rajta uralkodik.

Mig igy elmélkedett, a tigris megölte és megette. Azért mondom én, hogy

Mint a vándor, aki kösöntyűre vágyott,
Meglábolhatatlan

Tó sarába sűlyedt s vesztét lelte tigris 
Körmei közt ottan.

Azért hát (folytatja a galambkirály) soha sem kell fogni semmibe, amit az 
ember előre meg nem fontolt. Mivel

Jól emésztett étel, ügyes, nevelt gyermek,
Jól megszolgált király és fegyelmezett nő,
Jól megfontolt beszéd és jól mérlegelt tett:
Nem csap át gonoszba, nem lesz ellenkező.

Amint e beszédet egy elbízakodott galamb meghallotta, igy szólt: <>Ej, hát 
nem azt mondják-é:

Öregeknek szavát mindig kétkedve vedd ;
Akkor ügyelj csak rá, ha veszély fenyeget.

Élvezetnél jobban teszed,
Ha épen semmibe veszed.
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Mivel
Bizonytalan miqden a föld kerekségén,

Ételünk, italunk se költhetjíík békén 
Nagy tettbe ki foghat, aki erre gondol ?
Hogy éljen az ember az aggodalomtól?

Hiszen azt mondják:

Akit irigység bánt, aki csak ócsárol,
Ki elégedetlen s él a más javából,
Aki indulatos, aki mindig reszket :
E hat boldogtalan hord csak nagy keresztet !

A galambok, amint ezt meghallották, egyszerre mind lecsaptak. Mivel

Szín-bölcseségben edzett férfiak :
A védáknak tudós, szent morzsolói 
Örök talányok bölcs megoldozói,
Eszök vesztik a kapzsiság miatt 
És gyötrelem ölébe hullanak.

Abban a pillanatban mind foglyul estek a fonalas hálóban. Nosza ekkor neki 
estek mind szemrehányásaikkal annak, akinek tanácsára ott leereszkedtek.

Azért mondják :
Ne állj soha élére a tömegnek:

Sikerben a babér mindé egyenlő ;
Ha dolgotok balul talál kiütni :
A vezető fejére hull minden kő.

Amint Citragrfva hallotta ezt a szemrehányást, igy szólt: «Nem is az ő hibá
jából történt ez. Azt mondják:

Ránk zúduló bajnak lehet jó barát is okozója:
A borjúnak kikötéskor anyja lába a karója.

És e másikat is (mondják) :

Az a barát, aki kész rá,
Hogy a bajból, ha elestél, kiemeljen;

Nem az, aki a menekvés 
Utja-módját ócsárolja ékes nyelven.

Balsors idején való megréműlés épen a gyáva léleknek ismertető jele. Azért 
bátor elszántságot mutatva, gondolkozzunk a menekvésről. Mivel

Bátor lélek a veszélyben,
Mérséklet a szerencsében,
Ékes szó bölcs társaságban,
Hősiesség a csatákban,
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Dicsőségben nagyravágyás,
Szentkönyvben örök buvárlás :
— Ez a nagy lélek erénye,
Természet oltá beléje.

Meg ez a másik:
Álmosság, tunyaság, félelem és 
Harag, halogatás, tétlenkedés :
— E hat hibát kerülje messzi el,
Kinek kedves gazdagság és siker.

Most hát igy kell eljárnunk: mindnyájan egy szivvel-lélekkel, egyszerre 
röpüljünk fel hálóstul. Mivel

Mindig üdvös az erősnek gyönge féllel társulása :
Rizs-szemek ki nem csíráznak léha héjuktól lehántva. —
Sok csekélység összerakva, egyesülve nagy czélt ér el :
Bősz elefántot megkötnek fűszálakból font kötéllel.

így okoskodva a madarak mind felröppentek és felragadták a hálót. A vadász 
pedig, amint észrevette, hogy a hálóját jó messzire elragadták, tüstént utánok ira
modott és igy reménykedett :

Egyesült erővel ott viszik a hálóm 
Az égi madarak ;

Hátha összevesznek: akkor hatalmamban 
Lesz az egész csapat.

Amint pedig a madarak szeme határából tova tűntek, ő is visszafordult. Ekkor 
a galambok, amint látták, hogy a vadász visszatért, igy szóltak : hát most mi okosat 
kellene tennünk? Citragríva megszólalt:

Apa, anya és jó barát, e három
Kész az embert segítni minden áron.
Más a saját rejtett czélját tekintve
Fecsérli csak jóságát a szegényre.

Azért vau nekem itt egy jó barátom, Hiranyaka, az egérkirály; itt lakik 
a Gandakï partján a virágos erdőben. Ó szétrágja majd a mi hálónkat. Amint ezt 
megértették, mindnyájan Hiranyaka ürege felé szálltak. Hiranyaka pedig, a víztől 
való örökös félelmében egy száz kapus üreget vájva, ennek a nyílásában lakott. 
Ekkor a galambok lecsapásától megrettenve egy ideig hallgatagon ült az egér. 
Citragríva bekiáltott: «Barátom, Hiranyaka, hogy esik az, hogy te nem üdvözölsz 
engem?» Ezt a hangot Hiranyaka amint meghallotta, felismerte; sürögve-forogva 
kisurrant üregéből és igy szólt: «Óh milyen boldog vagyok! az én kedves barátomat, 
Citragrívát látom.» Hanem, amint őket igy hálóban fogva látta, egy pillanatig 
megdöbbenve állt és igy szólt: «Barátom, mi dolog ez?» Citragríva felelt: «Mi 
volna más? Azt gondolom, egy előbbi életben elkövetett rossz cselekedetünk gyü
mölcse.» Amint ezt Hiranyaka meghallotta, azonnal hozzá látott sebtiben, hogy
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Citragrïva békóit letépje. Citragrïva pedig igy szólt: «Nem, kedves barátom, nem 
úgy! Elébb ezeknek az én alattvalóimnak vágd le kötelékeit!» «Az én tehetségem — 
felelt Hiranyaka — csekély. Fogaim már gyengék ! Hogyan lennék én képes ezek
nek a békóit szétrágni ? Mig tehát a fogaim ki nem törnek : leszedem a te békóidat. 
Azután pedig, a mennyire lehetséges, másoknak a békóit is lerágom.» «Ám legyen ! — 
mondá Citragrïva — csakhogy, amennyire erődtől telik, ezeknek a kötelékeit is 
távolítsd el.» Hiranyaka igy szólt: «Azok, kik az életbölcseségben jártasok, nem 
helyeslik, hogy az ember saját életének feláldozásával mentse meg alattvalóiét.

No meg aztán
Gazdagság és erény, megváltás, élvezet
Feltételezik mind a tartós életet.
Mit meg nem semmisít, aki megöli ezt ?
Mit nem őriz meg az, aki megőrzi ezt ?

Bajok ellen tartogasd vagyonod ;
Vagyon árán is mentsd meg asszonyod !
Életedet mentsd meg még akkor is,
Ha érte vész vagyon is, asszony is !

Citragrïva igy válaszolt erre: «Barátom, bár az életbölcseség valóban igy 
oktat, mindazáltal én alattvalóim szerencsétlenségét nem bírnám elviselni.»

És így tovább !

E kettőn kivűl nagy számmal találunk még mese és elbeszélés-gyűj
teményeket a hindu irodalomban. Ezek közt van több olyan is, a mely 
szintén megtette vándorutját kivált keleti népek, arabok, mongolok köré
ben. Nevezetesebbek a Vetâlapancavinsati (A vétâla, a kisértet huszonöt 
regéje). Egy varázsló megbabonáz egy hullát, és felhívja Vikramáditya 
királyt, hogy azt a hullát vállra véve egyik helyről, egy fáról a másikra, 
pár száz lépésnyire, vigye el ; de útközben egy szót se szóljon. A király 
vállalkozik. Amint elindul, a hullában megszólal a vétâla és elmond 
egy érdekes történetet. A király úgy elmerül a hallgatásában, hogy meg
feledkezik a tilalomról. A vétâla pedig úgy fonja az elbeszélést, hogy 
valami érdekes, de kétágú kérdés eldöntéséről tesz benne szót és kérdi 
a királytól, hol itt az igazság, vagy mi ebben a véleménye? A király 
megszólal, — és a hulla azonnal eltűnik válláról, vissza megy eredeti 
helyére. Újabb elhozási kísérlet, újabb elbeszélés. Ez ismétlődik huszon
ötször.

A Sukasaptati =  a papagály hetven meséje, mely a török Tuti-nUmeh 
alakjában nálunk ismeretesebb. Egy papagály mond el hetven érdekes 
történetet úrnőjének. A Simhdsanadvàtrimsatï, a trón harminczkét regéje. 
Ismét Vikramádityával, északi India egy mondai királyával, foglalkozik. 
Azaz ennek csoda-trónja mond el egy utódnak harminczkét történetet 
a nagy előd életéből.

Nagyobb, de jóval későbbi korból (XI. század) való a Somádévá
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nagy mesegyűjteménye, a Kathásaritsdgara (mesék folyóiból alakult tengerjr 
Mind a 18 könyve verses alakban, régieskedő stílusban feldolgozva adja 
azokat a meséket, melyeknek prózai eredetije nem rég került napfényre. 
Benne az azon időben ismert meséknek majdnem teljes gyűjteménye van, 
de mégis egy főcselekmény köré csoportosítva, úgy, hogy az egész nagy 
gyűjtemény bizonyos tekintetben verses regényt képez. Ugyancsak ilyen 
mulattató regény a Kr. u. 14. századbeli Danáin műve : A tiz királyfi 
története (Dasakumdracarita) : és a száz évvel később élt Subandhu regénye : 
Väsavadattä. Tartalma két szerelmes szívnek sok, kalandos bujdosás után 
való egybekerűlése.

Az indiai mese-költészet, kivált népies alakjában, a népmesékben, 
elválaszthatlanul van összeforrva a verses közmondásokkal, az életből 
merített nagy igazságok találós kifejezéseivel. Arra már rá mutattunk, 
hogy mennyire beolvadt a hindu nép leikébe, átment ugyszólva vérébe 
a közmondások szeretete és ma is a nép lépten-nyomon ezekben hallatja 
bölcseségét. Ez életbölcseleti mondásokban épen úgy visszatükrözik a 
népiélek, mint magukban a népmesékben. És ez a tükör nekünk gyak
ran a legkülönfélébb oldalról állítja szemünk elé a képet. A mi az emberi 
szivet mozgatja: jó és rossz indulat, harag, kedv, humor, világfájdalom, 
ezek az emberi értelem szűrőjén áteresztve mind sokszoros kifejezésre 
lelnek bennök. Sokszor meglep a hang tarkasága mellett a gyakorlati 
szellem és a sokoldalú, modern világfelfogás. Csak egy példát a pénzről:

Akinek van pénze, van annak barátja,
Akinek van pénze, nagy a rokonsága.
Ember az a talpán a világ szemében,
— Akinek pénze van, az a bölcs is épen.

Ugyanazon tárgy más színben :

Hejh nehezen szerzik a vagyont, lásd;
Még kinosabb őrzeni azt folyvást 
S ha oda vész, — mint a halál, fájó.
— Legbölcsebb a rá soha nem vágyó !
Kit a balsors lépten-nyomon üldöz,
Küzd hasztalan, kapva fához-fűhöz,
Bölcs szegénynek mibeu lenne másban 
Vigasza, mint erdei magányban ?

Ugyanaz más színben :

Üdvözöllek, óh szegénység !
Kegyelmedből bűvész vagyok:
Engemet nem lát meg senki,
Bár én látok kicsit-nagvot.
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Kinek gyermeke nincs, üres a liáztája;
Üres a hajléka, kinek nincs barátja;
Szive is, feje is üres a bolondnak,
Puszta üres minden a vagyontalannak !

Érzéke megvan változatlan, épen !
Neve is megmarad a férfinak !
Értelme is munkál tovább még szépen, 
Beszéde, hangja mind a régi csak :
S ha kincsének melege oda vesz,
Más ő azonnal ! Hát nem csoda ez ?

Szegénység nyomában ott kullog a szégyen, 
Szégyentűi a tettvágy megbénul egészen ; 
Tettvágya kinek nincs, lealázzák, nyomják; 
Kishitűséget szül a lealázottság ;
Kishitű embernek bánat a hű társa ;
Bubánat az észnek a sírját megássa;
S kinek esze bomlik, vesznie kell annak : 
Hejh, csak a szegénység oka minden bajnak!

Mély némaság bilincse jobb az ajkra,
Mintsem hazug szó röppenjen ki rajta. 
Férfiúból kivánatosb a semmi,
Mint más neje szerelméért esengni.
Az élettől is jobb a búcsuzás,
Mint kószahír után lótás-futás.
Idegen asztalról evett kövér 
Falatnál ízesebb kolduskenyér!

Ilyen mondás-gyűjteményt megnevezett szerző neve alatt is találunk 
a szanszkrit irodalomban. Ilyen gyűjtemény van a Bhartrihari neve alatt, 
ki három csoportba osztva ioo—ioo kis verset foglalt a főczim alá. Ezeket 
az úgynevezett satakákat (száz vers) tárgy szerint osztotta három felé : 
u. m. Sringära sataka, a szerelemnek, Nïti-saiaka, az életbölcseségnek, és 
Vairägya-sutaka, a lemondásnak száz versikéje.*

E satakákkal azonban m ár benne vagyunk a lyrai költemények 
közepében, mert a versikék jó része nem más, mint apró lyrai költemény. 
A hindu lyrai költészetről már említettük, hogy épen nem mondható 
sokoldalúnak. Nagyon sok olyan ágát a költészetnek, a melyhez a mi 
nevelésünk és Ízlésünk minket hozzá szoktatott, Indiában hiába keresnők. 
Hazafias dal, óda, elégia, legalább a mi értelmünkben véve, nem ismert

* Böhtlingk gyűjtött és adott ki m ondásgyűjtem ényt szanszkrit írók műveibel három 
nagy kötetben, majdnem nyolczezeret, Indische Sprüche ez. alatt, Petersburg 1870—73, 2. kiadás,

Egyetemes irodalomtörténet. I .
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műfajok Indiában. De viszont aztán azokat a forró szerelmi kitöréseket, 
apróbb egy-két vonással rajzoló kis történeteket és idylli festéseket is 
nehéz volna a mi vers-kategoriáink közt elhelyezni, a miket nagyszámban 
termelt és termel a hindu múzsa. Külső terjedelemben az indiai költészet 
a közép arányt szépen kikerülte. A költemények vagy igen aprók, 2—4 
sorosak, vagy nagyon is terjedelmesek.

Tárgya az indiai világi lyrának a szerelem mindenek előtt. Még 
pedig épen nem az epedő, holdvilági ábrándozás, hanem a hevesebb, 
majdnem állatias, érzéki szerelem, mely nagy szeretettel hivatkozik a tíz 
köröm és fogak vágta sebhelyekre, a szerelmesek e legnagyobb büsz
keségére. Az ifjú fenékig üríti az élvezet poharát, hogy annál több oka 
legyen magasztalni később a lemondás kimondhatatlan gyönyöreit. Mert 
e kettő egymásnak iker-testvére. Innen a vairagyának, a világutálásnak 
és lemondásnak mindenütt jelentkező hangja. A kijózanodás bölcsesége 
az, mely Bhartriharinál és más lyrikusnál oly gyakran cseng fülünkbe, 
hogy szinte bele szokunk.

Élvezetben a betegség veszélye,
Fejdelmi rangban fenyeget bukás;
Nagy vagyonúnkban a király szeszélye,
Magas állásban megaláztatás.
Nőktől kell félni, hogyha szép az arczod;
Erősre az erősebb mér kudarczot ;
Tudós a szószátyároktól remeg;
A jellemest az aljas dönti meg.
És, mig élűnk e földi testben itt lenn,
Leselkedik reánk a halál-isten.
Veszélyek ellen biztos semmi nincs más,
Embernek nincs, csak a teljes lemondás. (Yairägya-s. 32)

Hogy azonban a szerelemnek is találkozunk idealisabb felfogásával 
elég sűrűén, az minden kétségen felül van. Még Bhartiharinál, a Sringara 
satakában is. És ha m ár a lyrára az ő nevével tértünk át, hát elébb az 
apró versek irodalmával számolunk be. Magának Bhartriharinak az éle
téből is tudunk valamit egy khinai író, l-tsing, feljegyzéseiből. Tudjuk, 
hogy a lyrikus Bhartrihari ugyanazon személy, a ki nyelvtani és filozófiai 
iró is volt és a Kr. u. VII-ik század elején élt. A buddhista tanok, melyeket 
vairágya-satakái tisztán tükröznek vissza, oly hatással voltak rá, hogy 
szerzetesnek csapott fel; de a világ örömeiről lemondani nem volt elég 
ereje és a koldus-életet ismét ott hagyta. Ezt az állhatatlanságát, mely, 
I-tsing szerint, hétszer vétette fel vele a sárga ruhát (a buddhista bhiksuk 
öltözetét) és tetette volna megint le, ő maga is megrója. A világ örömei
vel ham ar jól lakva epedve néz néha, tán nem is gúny nélkül, a vezeklő



IN D IA 99

élet boldogságára. «Eljön még nekem is a szép nap, mikor a szent Ganges 
partján, a Himalaya egy sziklaszálán, keresztbe vetett lábbal ülök és a Brah- 
mában való folytonos elmélyedés által az elmerűltség álomszerű állapo
tába jutok ; az a szép nap, mikor a vén zergék testemhez félelem nélkül 
dörzsölik majd szarvaikat.» De az igaz elragadtatás hangján is festi 
a vezeklés boldogságát

Föld a nyoszolyája, — Két karja a párna,
Takarója égbolt, — Gyertyája csak a bold,
Lemondásban leli minden kedvét,
Azt öleli, mint asszonya keblét ;
Mint legyező lányok, az égtájak 
Körülötte fris szellővel járnak ;
Vágyait bár száműzi a bhiksu,
Mint a király, úgy alszik a földön !

Bhartrihari a maga csapongó életével, szellemes, apró verseivel, 
elegáns nyelvezetével, ötleteivel a legtökéletesebb képviselője Indiában 
a lyrai költőknek. A nagy vezeklőben oly sokoldalú életkedv és vidorság, 
az életnek annyi nagy ellentéte, tarkabarkasága talál kifejezésre és szó
szólóra, hogy benne indiai mezben a nyughatatlan költői szellemnek 
megtestesülését, a lyrai költő tipusát kell látnunk.

Ilyen kis testű versek, az érzelemnek és emlékezetnek egy-egy fel
villanását kifejezők a Caura neve alatt fenmaradt versek, számszerint 
50 darab, melyek épen azért Pancäsikü (ötvenes) czím alatt emlegettetnek. 
A letűnt, boldog szerelemre való visszaemlékezések ezek, melyek mind 
egyformán «még most is eszemben van» kezdettel rajzolják az elmúlt 
forró szerelemnek egyes jeleneteit ugyancsak érzékies modorban. Épen 
ilyen érzéki versek az Amaru Satakái, csakhogy a szerelemnek több 
oldalról való feltűntetésével és nagyobb festői tehetséggel.

Hogy ez egy-két odavetett vonással megrajzolt miniatűr képek és 
jelenetek valóban a hindu néplélek természetéből vannak ellesve, azt 
legfényesebben az igazolja, hogy népköltési gyűjteményben is maradtak 
ránk nagy számmal ilyen apró csattanós versikék; még pedig nem is 
szanszkrit nyelven, hanem a népnek a nyelvjárásán, prákritul. Ilyen nép
költési gyűjteményt lyrai tartalommal foglal össze a Hála neve alatt 
ránk m aradt Saptasataka vagy 7C0 kis vers. Ezekben sem hiányzik a lyrai 
költészet legigazibb tárgya, a szerelem ; de nem egyoldalú, érzéki felfo
gással találkozunk még ebben. Rajta kívül aztán a népköltészet egész 
virágos mezeje tarka színeivel tárul ki előttünk azon a lágy, behizelgő 
nyelven, melyet dél Indiának lakói beszélnek a Deccánban. Egy pár 
versikét ebből is közlök.
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X. Égsz szivecském ? — égj csak ! 
Főlsz szivecském ? — főlj csak ! 
Megszakadsz ? — csak rajta hát ! 
Jöjjön a minek kell: —
Többé nekem nem kell, 
Megvetem a csalfa lányt !

2. Lányka vigyázz ! óva intlek, 
Ma esik az ujhold napja:
Ne aludj az udvaron kűnt, 
Hogy a gonosz Rahu* arczod 
Ujhold helyett be ne kapja.

3. Két szív közűi, kiket szerelem hoz össze, 
Amely lassan ébredt, megoszt örömet, bajt, — 
Ha meghal az egyik: az még él tovább is;**  
Hanem az a másik, az örökre meghalt.

Másik tárgya az indiai világi lyrának a leírás t. i. a lyrai, a szép leírás. 
A későbbi vagy helyesebben szólva a műköltőknél találjuk fel ennek 
a példáit, de olyan szép példáit, amilyeneket alig mutat fel a világiro
dalom. A költői tehetségen kívül a hatás emeléséhez tán hozzá járult 
az is, hogy a természet is Indiában alkotta meg tájképekben legszebb 
remekeit, és a gazdag nyelv nagy formabős ágé is segítségére szolgált 
a festő, alkotó szellemnek. Bárhogy magyarázzuk, annyi tény, hogy 
a hindu lyrai költészet diadalát a természeti festésekben, a szép leírás
ban üli.

Ezen a téren is legelőször Kálidása már ismert nevével találkozunk. 
Kálidasának két nagy lyrai költeménye m aradt ránk : a Meghadüta és 
Ritusamhara. — A Meghadüta (a hírvivő felhő, vagy felhőposta) a legreme- 
kebb lyrai alkotások egyike, melyeket költői genius teremtett. Az indiai 
költészet terén határozottan utoléretlenül áll. Tartalma egy üzenet, melyet 
egy yaksa (félisteni lény), ki a kincsek istenének, Kuverának, szolgálatá
ban állt és ettől valami hibájáért egy évig tartó és nejétől való meg
fosztással súlyosbított száműzetésre ítéltetett, küld egy felhőtől nejének 
megvigasztalására. Több hónapot töltött már el távol Alakától, a Kuvera 
fényes városától, mely a költői felfogás szerint a Himálayában, a Kailása 
bérczen van, a yaksa lent India déli hegyei egyikén, a Rámahegyen egy 
remetemagányban, midőn száműzetése nyolczadik hónapjában beállt az 
indiai esőszak (jul. 16-ikán). Az esőszak kezdetét, mikor az elviselhetlenül 
forró nyár bevégződik és egy három hónapig tartó esős évszak lép 
helyébe, minden ember úgy ünnepli Indiában mint a természetnek és 
az emberi szívnek megújhodását, mint a megifjult életnek, de különösen 
az ébredő szerelemnek szakát. — Tehát Asádha hó i-én (jul. 16) meg
pillantott a yaksa egy «játszó kedvében, port kapáló elefánthoz hasonló

* Rahu-nak hívják azt a démont, mely a holdra szokott leselkedni ; ha sikerül elnyelnie : 
akkor van holdfogyatkozás. Az meg hindu kép, hogy a szép arcz olyan, mint az ujhold. Bók.

** «Nem halt meg az, kire egy szerető szív emlékezik» E zt a gondolatot többször is  
megtaláljuk hindu költőknél.
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nagy, sötét felhőt,» mely az indiai óczeánból szállt fel és egyenesen Alaka, 
a yaksa otthona felé, északnak tartott. Egyszerre fellángolt benne az 
elfojtott szerelem szenvedélye és megkétszereződött elszakasztottságánal: 
kínja. Fájdalmában vigasztaló ötlete támadt. Üdvözli a felhő geniusát, 
kutaja virágból szór elé tiszteletajándékot és arra kéri, hogy keresse fel 
az ő bánatos özvegyét, vigyen el hozzá legalább egy megnyugtató üzenetet.

Hála fejében megtanítja őt az irányra, amerre haladnia kell. Lefesti 
a képzelet minden ragyogó színével előtte a megteendő utat, mely való
ságos diadalut lesz egész India-hosszában a Himálayáig. Bal oldalon zengő 
szavával vonul mellette a cátaka ; * másik felől a daru sereg üdvözli 
hangos kurjantásával. Elől a hattyúk szivében, mikor hallják a felhő 
dörrenését, ébred a vágyakozás a Mánasa-tó után, s ifjú lótusz gyönge 
bimbajával, mint utravalóval látva el magukat, vígan suhannak a felhő
vel a légen át, mig alul a föld, amerre elszáll a felhő, gombákkal, mint 
napernyőkkel, díszíti magát. így ereszti útnak és elmondja neki azon 
tájak szépségeit, melyeken áthalad ; a mangó erdőket és a hegyek csúcsait, 
a melyeken megpihenhet; a folyamokat, melyekből uj vizet szívhat és 
azt az ujjongó örömet, melylyel őt az egyes vidékek lakói, kivált a nők, 
üdvözlik. — Útjába ejti Vidisát, Ujjainit, a költő szülővárosát, majd a 
szent Gangest és Kuruksetrát, a Mahábhárata nagy harczának színterét 
és büszke hőseinek temetőjét; mindre van egy-két ecsetelő versszaka, 
magasztaló mondása. Legragyogóbb színekben mutatja azonban be 
Alakát, a yaksák tündérvárosát és gyászoló kedvesének lakóhelyét. Több 
mint száz termetes és méltóságosan ömlő 4 soros versszakot ölel fel 
maga ez a tájfestés; ennek befejeztével adja aztán át a felhőnek azt a 
dalt, melybe neje számára üzenetét, vigasztalását foglalta. E dalt, melyet 
verses fordításban kísérlettem meg visszaadni, ide jegyzem.

(102.) Szép termeted látom kúszó növényen,
Remegő őznél szemed sugár-tűzét,
Arczod báját a hold fényözönében,
Vadpáva-farkon azt a hajfűzért;
S ha reng tükör folyam parányi fodra,
Rá ismerek szemöldök-játékodra;
De jaj ! hol ennyi bübáj összefoly —
Magad nem lellek én sehol, sehol!

(103.) Olykor lefestelek, szilaj-szerelmest 
Vörös ércz-szinnel sima szírtfalon ;
Önképem is, amint lábad előtt esd,
— Rajtok merengni — mellé rajzolom.

* A cataka egy kakukféle madár, mely a néphit szerint esőcseppekkel táplálkozik.
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De jaj ! szemembe érted annyi könny gyűl, 
Látásom elborul a könnyözöntűl !
Irigy a végzet, azt se tűri meg,
Hogy telkeink igy egyesüljenek !

(104.) Ha elém varázsol néha édes álom 
Szent látomásban, s öntudatlanul 
Forrón ölelni én karom kitárom:
Hajh ! az csak a híg, puszta légbe nyúl’.
Az erdő istenség! ezt ha látják:
Könynyel förösztik a fák koronáját ;
Harmat gyanánt mind drága cseppet ont, 
Gyöngy terhitől reszket virág s a lomb.

(105.) A szellőt, mely havas Himálayának 
Tetőiről megindul s délre lejt,
Kinyitja lombját és rügyét a fának, 
Egyszerre bont ezer virágkehelyt,
Mikből csepeg a balzsam drága nedve —
Oly jól esik ölelni dúlt szivemre !
Mert azt hiszem, elébb habtermeted 
Ölelte tán s felém úgy sietett.

(106.) Óh fogyna bár a hosszú, lomha éjjel 
Röviddé, mennyi egy szempillanat !
Sáppadna el a nap kiholt tűzével 
Legott, mihelyt a hajnal felhasadt !
Ez most, óh villogó szemű szerelmem, 
Egyetlen vágyam, nagy s elérhetetlen.
Az elválás nehéz fájdalmival 
Már-már hitem, reményem is kihal.

(107.1 De nem! Ha sorsom újra áttekintem, 
Lelkem magából uj erőt merít.
Azért, dicső nő, szenvedéseidben 
Űzd szét a kétség gyilkos rémeit ;
Kinek volt még jó sorsa rendületlen ?
Kit üldözött bal sorsa még szűnetlen ?
Forg a szerencse, mint futó kerék,
Magasra helyzi, kit levert elébb !

(108.) Átkom lehull, ha kigyópamlagár ul 
Kézíves Yisnu fölemelkedik ! *
Addig legjobb, ha szép szemed lezárul 
S szelíden tűrsz az édes perczekig,

* A hinduk október 26-án ülik Visnu ébredésének ünnepét, kiről a népképzelet azt 
mondja, hogy addig kigyónyoszolyán alszik. E kkor telt le az átok éve a yaksáról.
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Midőn a sok gyönyört, melyet magányunk 
Unalmi közt gondolgatunk, találunk, 
Átélvezendjűk, míg holdtölte vet 
Hűs őszi éjben fényt fejünk felett.

(109.) Fogsz még te, mint előbb, nyakam ölelve 
Pihenni oldalamnál boldogan.
Elalszol majd s ébredsz egész kikelve,
Könynyel szemed-, panaszszal ajkadon.
Én kérdelek, okát akarva tudnom,
S te igy felelsz, magad mosolygva titkon : 
«Álmomban téged láttalak, hogyan 
Enyelgél más ölében csintalan!»

Sezsa-nága, a világhordozó kígyó, V isnu 
pam laga.

(A badám ii tem plom  hom lokzatán .)

(no.) Sötétszemű leánykám, a bizonyság, 
Hogy élek még, arról e dal legyen.
Ne hidd, ne halld a sok bal mendemondát, 
Kételyt, gyanút ne ápolj lelkeden.
Válás — mondják — halála szerelemnek, 
De kik szerelmi szomj között epednek, 
Vágyuk a kedvesért inkább gyulád,
Forró leszen a fojtott indulat.

Katid hsának másik nagyobb költeménye, mely szintén lyrai leirást 
tartalmaz, a Ritnsamhära (az évszakok). Hat nagy lyrai költemény, az 
indiai évszakoknak hatos felosztása szerint : nyár (grisma), esőszak (varsa), 
ősz (sarad), tél (hemanta), harmatszak (sisira) és tavasz (vasanta). Min- 
deniknek megvan a maga kelleme, élvezete és költő tollára méltó szép
sége, még a tropikus nyár szakának is. Csak össze kell keresni a je l
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lemző vonásokat és alkotni belőlök életteljes, színekben dús képet. És 
Kälidäsa, a mi szint a természet és az embervilág, kivált a szív és kép
zelem világa nyújtani tud, mind harmonikus egységben foglalta össze 
képeiben. Maga az alapul vett tárgy nem oly költői inventióval és 
zsenialitással van kiválasztva, mint a Meghadütában, de a hangulatfestés, 
a részletek színezése és egybeállítása ezekben is a lyrai festés első mes
terét láttatja.

Ilyen leiró jellegű, lyrai költemény még a Ghatakarpara hasonló 
czímű munkája, a ki Kalidasa korában élt a hagyomány szerint ; annyi 
bizonyos, hogy Kalidasa Meghadütája hatása alatt áll. A művét saját 
nevével csinált szójátékképen nevezte el a költő Ghatakarparának, azaz 
törött korsónak. Mindössze 22 versszakból áll.

Az indiai lyra egyik legérdekesebb terméke a Gltagovinda, egy 
félig lyrai, félig drámai szerkezetű szerelmi dal-cyklus, melyet Jayadeua, 
egy XII. századbeli bengáli költő szedett össze kétségtelenül a nép 
ajkáról, de ő maga alakította át arra a zengzetes, művészi külső alakra, 
mely a költeményben ünnepelt, fékevesztett szerelmi mámor rajzolásá
val a legtökéletesebb összhangban áll. A költemények Krisnának (Visnu- 
nak) szerelmét énekelik abban az időben, midpn ő mint pásztorifju 
(govinda) élte világát a Yamunä partján pásztorok és pásztorleányok 
seregében. Kedvese Rädhä, a legszebb pásztorleány, és az egész mű 
keretét a két egymásnak term ett szerelmes összezördülése, kölcsönös 
féltékenykedése és végre kibékülése teszi. Az egyes dalok (24 van mind
össze) nem tulajdonképeni párbeszédek, hanem mindig egy megnevezett 
személyhez vannak intézve. Ilyen személy mindössze három van : Krisna, 
Rhádá és egy meg nem nevezett barátnő, ki a két duzzogó szerelmes 
érintkezését közvetíti.

Lyrai tekintetben e vers-cyklus külalakjának utánozhatatlan művé
szetével lep meg. A formatökély legmagasabb fejlődését mutatják a 
sorvégi és sorközépi csengő-bongó rímek ; a sorokban unos-untig válta
kozó alliterácziók és a refrain minden versszak végén.

Tartalma az a részegítő, mámoros szerelem csapongása, nyelve is 
az a képekben dúskáló, virágos nyelv, melyet az Énekek-énekéből 
ismerünk. És a két költemény még abban is egyezik, hogy mindakettő- 
ben allegorikus magyarázatot keresnek buzgó hívei, a mi az indiai 
Gítagovindánál annyiban természetesebb, a mennyiben főhősében, az 
ifjú Krisnában, a mythos Visnu megtestesülését látja.

Legérdekesebb azonban a költemény irodalomtörténeti oldalról. 
A szanszkrit irodalom több nyomát őrizte meg annak, hogy a népszerű 
Krisna-Visnu ünnepén (Räsa a neve) zenével, tánczczal egybekötött 
énekeket szoktak mondani az ünnepre összesereglett nép előtt és ezen
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énekek részint Krisnának a pásztorleányokkal való enyelgéséből, részint 
Krisna egyes ünnepelt hőstetteiből vették tárgyaikat. Ezek tehát amolyan 
népszerű szini előadások lehettek, a milyenek Bengálban a nép közt ma 
is szokásban vannak és yäträ-nak neveztetnek. A legrégibb czélzás pedig 
ezen népszerű előadásokra Pánimnál, a hires nyelvésznél van, ki a Kr. e. 
4-ik század közepén élt. E szerint tehát a nép ezen yátrái vagy szini 
előadásai nagy régiséggel dicsekednek és majdnem egyidejtíek a Visnu- 
Krisna kultuszával. Ebből aztán levonták, és pedig nem ok nélkül, azt a 
következtetést, hogy az indiai szinműirodalom, melynek ma meglevő 
legrégibb darabjai nem nyúlnak tovább vissza a Kr. u. negyedik század
nál, vehette eredetét ilyen népies előadásokból és így, valamint a görög 
szinmű Görögországban, úgy a hindu színmű Indiában, honi talajból, a 
népéletből és népszokásokból fakadt, fejlett ki és virágzott volna fel.

Maga a Gitagovinda pedig egy ilyen, Visnu ünnepén előadott nép
drámának őrizi egy versalkotásban igen kiváló, későkori költőtől eredő 
átdolgozását. Az is ismert körülmény, hogy a Gitagovinda egyes énekei 
mai napig a hinduk legkedveltebb és legközönségesebb népdalai vagy 
inkább néprománczai.

A Gitagovinda, mely mai szerkezetében időrendben is legutolsó 
a szanszkrit irodalom nagyobb lyrai termékei közt, természetes átmene
tül szolgál a hinduk drámai irodalmára. Ha igaz az, hogy valamely nép 
szellemi életének, irodalmi fejlettségének drámairodalma a legtisztább 
tüköré : akkor az a kép, mely India drámáiból visszasugárzik, elég hízelgő 
a hindu nép szellemére, és olyan irodalmi életet mutat, mely méltán 
sorakozik India nagy eposzai mellé. Maga e drámairodalom, melynek kez
detét nem lehet a Kr. u. negyedik századnál régibb időre becsülni, igen 
szépszámú színművel s a szinmű-irodalom terén dolgozó munkással dicse
kedik. Indiában azon idő óta, melyből az első drámát ismerjük, egész 
a mai napig a dráma iránti fogékonyság, érzék és előszeretet soha egé
szen ki nem halt, sőt a legújabb időben határozottan újra lendült, bizo
nyosan angol befolyás alatt. De a jelen viszonyoktól eltekintve is mint
egy 400 drámának czimét és majdnem 200 drámairó nevét őrizte meg 
az irodalom. Számnak is jelentékeny és tiszteletet parancsoló. És elisme
résünket csak emeli annak tudata, a mit már említettem, hogy amaz 
elmélet, mely az indiai drámák eredetét külső hatásoktól menten magá
ból az indiai néplélekből fakadónak mondja, nagyon sok valószínűséggel 
bír. Ez elméletet a német Lassen * emelte először érvényre, ki a Gita- 
govindának kiadását is eszközölte. Azon körülmények, hogy a színmű 
szanszkrit neve nätaka tulajdonképen tánczdarabot, a színész neve, nota,

* Indische Alterthumskunde IL 507. és köv. lapjain.
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pedig tánczolót jelent ; továbbá, hogy a belföldi hagyomány a drámai 
művészetek feltalálását magára Brahmára vezeti vissza, kinek szin- 
művésze Bharata adta elő az istenek előtt a legelső színművet, a aLaksmi 
(a szépség istennője) férj választását» és ugyancsak Bharata, tanította volna 
meg az embereket a drámairás titkaira, az a Bharata kinek neve egyéb 
jelentései mellett «szinész»-t is teszen : vezették Lassent arra, hogy a 
hindu drámák első létrejöttét az indiai szellem nyilvánulásaiban keresse. 
Nyomot pedig igen gazdagon talált úgy ő, mint azok, a kik vele egy 
értelemben és irányban kutattak. Rá m utattak azon körülményre, hogy 
már a Rigvédában számos olyan dal van, melyben két szemben álló 
személy váltakozó beszéde, párbeszéd, képezi a dal tartalm át. Sőt némely 
darabokban egyes istenek folytatnak egy nagyobb csoporttal (istenek, 
folyók, emberek csoportjával) párbeszédet; a mi emlékeztet a görög 
szinművekben a hős és a kar dialógusaira. Az eposzok közül a nép 
szellemét tisztábban mutató Mahabháratában is erősebb kifejezésre ju t 
a párbeszédes előadás, mint a milyenhez bármi más eposzokban szok
tunk. Az eposzban nem a szövegbe van beolvasztva, mint Homérnál, 
azon személy neve, ki a beszéd fonalát felveszi, hanem mindig önállóan 
van beszédének elébe bocsátva így: Nala szólt, Damayantí szólt, Briha- 
dásva szólt, és így tovább. Mindezekből azt igazolták, hogy az elbeszé
lésben a párbeszédes formához, a mi a drámát legjobban jellemzi, az 
indiai szellem kiváló vonzalommal volt megáldva. Mikor pedig a bengáli 
yäträkban, a Visnu ünnepeken tartott, zene és táncz kíséretében elő
adott történeti énekekben, a népdrámának egy alakját, a Gítagovindában 
pedig egy, ugyancsak Visnu (Krisna) életéből merített történetnek, tehát 
egy eredeti yätränak irodalmilag ránk m aradt művészi kidolgozását 
ismerték fel : nagyon valószínűnek látszott és majdnem általános hitelre 
talált az az elmélet, melyet a tudósoknak egy része ma is rendületlenül 
vall, hogy az indiai dráma az indiai szellem több oldalú nyilvánulásai- 
nak és eredeti sajátságainak találkozásából épült fel. Hathatósan járult 
e nézet erősítéséhez az a körülmény, hogy sikerült Lassennek csattanó
san igazolni azt, hogy a legrégibb indiai drámák és drámai költemények, 
melyeknek legnagyobb része csak irodalmi emlékezetben m aradt reánk, 
a Visnu-kultusz köré sorakoznak, holott a ma meglevő hindu drámák, 
egyetlen egy (a Nágánanda) kivételével, mind Sivát nevezik meg pro- 
logjaikban íróik védőistene gyanánt.

De bármily sok körülmény támogatja ez elméletet, mindig erősen 
állt és folyvást erősbülőben van azok véleménye, a kik az indiai szín
művek fejlődésében a görög hatás elvitatását lehetetlennek tartják. 
E nézetnek legutoljára részletes megokolással adott Windisch E.* ki-

* Der griechische Einfluss im indischen D ram a. Berlin, 1882.
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fejezést. Azon eredményre ju t beható vizsgálódások után, hogy Indiában 
drámai előadások külső hatások közreműködése nélkül is jöttek létre. 
Az ösztönt pedig erre szolgáltatta azon élénk érdeklődés, melylyel az 
indiai nép eposzainak nagy alakjai és eseményei iránt mindig viseltetett. 
Ezeket a nép nemcsak hallani, hanem látni is kívánta. Az ábrázolásuk
hoz tartozó mimikával kellett azután az epikai szavalásnak párosulnia. 
Hanem ezekből olyan tökéletesen kifejlődött drámák, a milyeneket a 
legrégibb indiai színművek mutatnak, nem állhatták elő. Ennélfogva 
visszatér és részleteiben meggyőzőleg igazolja azon régen hangoztatott 
elméletet, hogy az indiai drámairodalomra, mind a drámák beosztására, 
mind a színházi felszerelésekre vonatkozólag, görög színi előadásoknak 
kellett fejlesztő hatással lenniök ; még pedig nem a görög tragédiáknak 
(tragicus kimenetelű darab szinrehozását a hindu dramaturgia egyenesen 
tiltja), hanem az új attikai komédiának ; annak a kozmopolita szinköl- 
tészeti iránynak, mely Rómában épen oly tetszésre számíthatott, mint 
Ujjayimban, és a melynek termékei a latin komédia-irók műveiben álla
nak előttünk még legigazabb, legkevésbbé eltávozott alakjukban.

A  drámák eredetére vonatkozólag ennyi legyen elég. Maga a kifej
lődött dráma Indiában nagy alakváltozatosságot mutat. A hindu drama
turgiák, a milyen több is m aradt fent, részletesen megadnak a szinügyre 
és szinköltészetre vonatkozó minden utasítást. Ebben a hindu szellem 
rendszerező aprólékosságával van elmondva minden, a mit csak a szín
pad-építésre, a szükséges vallásos szertartásokra, a szavalásra, mimikára, 
metrikára, az egyes drámai válfajokra, díszítésre, személyekre, szerepekre, 
nyelvre és zenére vonatkozólag tudni lehet és kell. Ezekből tudjuk, hogy 
a hinduk a színműveknek két főfaját különböztetik meg: az úgynevezett 
Rüpakákat, vagy magasabb rendű színműveket 10 alosztálylyal, és az 
UparüpakákaX, vagy másodrendűeket 18 alosztálylyal. Drámának tehát 
28 faját ismerik elméletileg és valószínű, hogy ennyi fajt m utatott is 
fel (ma nem mutat) valamikor a dráma-irodalom. De ha megnézzük azon 
elveket, a melyeknek alapján ez osztályozás épült : nem kis mértékben 
leszünk meglepetve, látván, hogy ezen elvek nem a drámai művek 
lényegébe vágó eltérésekben, hanem igazán értéktelen és semmitmondó 
különbségekben, mint a felvonások száma, a főhős kasztbeli rangja, a 
kifejezésre jövő érzelem és szenvedély minéműsége és más ily üres dol
gokban gyökereznek. Például a rüpakák első faját alkotják a natakák 
(szorosabb értelemben vett drám a); dramaturgiai definiálása ez: A fő
hősnek vagy istennek, vagy félistennek, vagy legalább is királynak kell 
lennie. A történet vehető az istenmondákból vagy hősmondákból. Fel
vonás-szám lehet 5—10-ig való ; bizonyos egységnek kell bennök lenni. 
Egy felvonás egy év tartamán túl nem nyúlhat. Komolyság és tréfa,



gyász és vigság váltakozhatnak ; a befejezés szomorú nem lehet (ez 
minden alosztályra illik). Főérzelem a szerelem és a hősiesség.

A színpadi szerelés egészen primitiv. Színház egyáltalában nem 
volt. A színi előadás fejedelmektől rendezett ünnepélyek kiegészítő része 
lévén, színpadul a fejedelmi paloták hangversenyterme (samgitasálá) szol
gált, melynek hátterét képezte, mint a görög színpadokon, a függöny, 
melynek jellemző neve: yavanika =  görög lepedő; ennek a háta megett 
volt a színészek számára az egyetlen szoba, a nepatluja — öltöző ; a néző

tért a színpadtól el
választó függöny, 
mint a milyen a 
mi színházaink
ban van, Indiában 
nem volt.

Színésznek, 
színésznőnek fé
nyes öltözékben 
kellett fellépni. A 
színpadi szerelés 
egj7éb szükségeit 
a nyelv és képze
let pótolta. Szín
müvekben jönnek 
elő ilyen utalások : 
«fellép kocsin a 
zergét üldöző ki
rály«. Az ilyenek 
érzékítése kocsi, ló 
és zerge nélkül 
történik, csak a 
kocsis m utatja (ni-

rüpayati) a kocsi rázását mozdulataival. Vagy «Sakuntalá jó vagy rossz 
előjelt érez, szerelmet, félelmet árul el, reszket stb.» Mindezt kifejezte a 
szemjáték ; hogy miként, arra külön tudomány (a Dasarüpa, egy a dráma- 
költészet szabályait tartalmazó mű, melynek utolsó része a kedélyhangu
latokkal és érzelmekkel foglalkozik) tanít meg.

Sem a cselekmény helye, sem ideje, sem a fellépő személyek száma 
az indiai drámában korlátozva nincs. Felvonások száma io-ig terjedhet, 
de az egyes felvonások közt gyakran vannak pravesakák, felvonásközi 
jelenetek.

Páratlanul nagy gazdagságot és sokféleséget találunk az indiai szin-
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H indu színészek jelm ezben.
(Fénykép után.)
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művekben a nyelvezettel és magával a nyelvvel való jellemzésben is.. 
Az előadás prózája gyakran csap át verses formába. A hol a dikczió a 
köznapinál emelkedettebb, ott a gondolat művésziesen alakított, legtöbb
ször négysoros versszakban ju t kifejezésre ; és pedig a versmérték majd 
minden versben más-más, a helyzethez és a kifejezett hangulathoz alkal
mazkodó. A mi pedig a nyelvet illeti, e tekintetben a beszélő rangja és 
jelleme dönti el, hogy ki melyik nyelvet vagy nyelvjárást használja.. 
A tudós nyelv, a szanszkrit, mellett jellemzésül a prákritnak, a nép
nyelvnek, több tájbeszéde is felhasználtatik. Magát a szanszkritot csak 
az előkelő férfi osztály : királyok, katonák, brahmánok beszélik, míg az 
alsóbbrangú férfiak és a nők kivétel nélkül prákritul szólnak ; még 
pedig a nők más nyelvjárásban, ha verses, ismét másban, ha prózai a 
beszédök. Az alsóbbrangú népség, cselédség ismét más-más állását, rang
ját jellemző dialektussal él. Úgy, hogy egy-egy drámában 6—7-féle közel 
rokon, de egymástól mégis sok vonásban lényegesen eltérő nyelvjárás 
van egyszerre forgalomban.

Az indiai irodalomban a dráma klasszikus korából négy olyan irót 
ismerünk, kiknek művei reánk maradtak. Ez a négy időrendben és 
név szerint: Südraka, kinek egy darabját, Kalidasa, Sri Harsa és Bhava- 
bhüti, kiknek neve alatt három-három színdarabot őrizett meg számunkra 
az irodalom. Korábbi időbeli drámaírók puszta neveit tartotta fent egyik 
drámájának prológusában épen Kalidasa; de töredékek műveikből nin
csenek. A későbbi kor a dráma-irodalmat, m int már említettem, folyvást 
gyarapította egész a legújabb időkig és teljes színműveket szép szám
mal találunk az ifjabb szanszkrit irodalomban.* Ezekre azonban már a 
mi jelen ismertetésünk nem terjed ki.

Arra a kérdésre kell felelnünk, hogy a hindu dráma klasszikus kora 
mely időre esett. Más szóval: a klasszikus kor együvé fogott négy dráma
írója mikor élt. Ennek a megállapításával foglalkozó vitában hangzott 
el a legtöbb szellemesnél szellemesebb, de törékenynél törékenyebb 
elmélet. Mi a sok elmélet-faragást kikerülhetjük és ki is kerültük azzal, 
hogy Kalidasa életideje meghatározásánál elfogadtuk fentebb Bühler 
azon nézetét, hogy egy évszámmal ellátott és Kr. u. 473. évből való fel
iratban Kálidása Meghadütájának világos utánzata van. Másfelől Jacobi 
astronomiai utón azt tette kétségtelenné, hogy Kálidása Kr. u. 350-nél 
előbbi időben nem élhetett. Ennélfogva megálltunk azon véleménynél, 
hogy az indiai költői irodalom királya, Kálidása, az ötödik század fia 
volt Krisztus után. Innen aztán tovább haladni könnyebb lesz. Südraka 
királyt és drámáját belső okoknál fogva egyhangúlag régibbnek, de nem

IOQ>

* Legteljesebb tanulm ány ezekről : Sylvain Lévi, Le T héâtre  indien. Paris, 1890.



IIO FIÓK KÁROLY

sokkal régibbnek, vallják Kalidasánál. Mi őt is az ötödik századba, a 
század elejére teszszük. Sri-Harsáról tudjuk, hogy Kanyakubjában 606 — 
648-ig volt király. És Bhavabhüti életét vagy a hetedik század végire 
vagy a nyolczadik elejére szokták vetni az irodalom-búvárok. A dráma- 
irás klasszikus korául tehát ezek alapján a Kr. u. 5—8-ikig való száza
dokat veszsziik.

A hindu dráma-irodalomnak legrégibb, legérdekesebb és drámai 
életben, erőben, mozgékonyságban leggazdagabb darabja a Mricchakatika 
(mrid-sakatiká =  agyagszekérke), mely Sndraka-raja neve alatt és műve
ként maradt reánk. A prológus, melyben, hindu szokás szerint, a szerző 
mindig meg van nevezve, annyira bizonykodik a Südraka király szer
zősége mellett és annyi magasztalást halmoz a derék királyra, hogy 
méltán vonhatták ezek alapján kétségbe épen a szerzőségét Südrakának. 
Helyette azon nézetnek hódol az irodalmi világ, hogy Südraka neve 
csak czégére a drámának, melyet valamelyik pártfogásban részesülő 
költő írt és — ugyancsak indiai szokás szerint — hálából nagy párt
fogója nevével látott el. A czím elég furcsán van választva: a VI. fel
vonásban lép fel a darab hősének egy kis fia és játszik egy agyagsze- 
kérkével ; innen a darab czíme, melynek a tartalomhoz jóformán semmi 
köze. Különben a 10 felvonásos és valóban igen terjedelmes színműnek 
sem valódi szerzőjéről, sem magáról Südraka királyról nem tud az iro
dalom vagy a történelem semmit.

Mint minden indiai drámáét, az Agyagszekér prológusát is imádság 
(nandl) vezeti be, mely Sivának, a nagy vezeklő istenségnek említi nevét 
és kéri védelmét. Majd az előadandó drámáról és szerzőjéről való meg
emlékezés után így mutatja be a mű tartalm át :

«E költeményben fellép Avanti (másképen Ujjayini) városában egy ifjú, elsze
gényedett brahmán, Cárudatta, a kereskedő, és egy Vasantasená nevű bajadér, a 
tavasznak megtestesült pompája, a ki amannak erényeibe szerelmes. E kettő szerel
mének nemes ünnepét, okos magatartásuk jó kimenetelét, az igazságszolgáltatás 
galádságát, egy gonosztevőnek jellemét, a végzet nagy hatalmát, — mindezt tudva
levőleg Südraka király festi benne.»

A nandin és a darab czímének, szerzőjének (ritkán tartalmának is) elmarad- 
hatlan megnevezésén kívül a prológus rá vezet rendesen magára a csakhamar kez
dődő cselekvényre. Csak az Agyagszekér tesz e tekintetben kivételt, mely drámában 
különösen a jellemfestésre van a fősúly fektetve; itt a prológus is Cárudatta egy 
hű barátjának, Maitreyának, egy barátja elszegényedése miatt éhező brahmánnak a 
büszkeségét rajzolja.

Az első felvonásnak, mely Cárudatta és Vasantasená megismerkedését adja, 
első jelenetében Cárudatta ecseteli élénk színekkel Maitreva előtt annak az ember
nek a nyomasztó sorsát, a ki nagy gazdagságból egyszerre szegénynyé leszen.* Utána

* Ezt a részletet fordította Vörösmarty m agyarra az Elszegényidt Csarudattci ez. a latt.
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rögtön egy utczai jelenet következik: a hajadért, Vasantasenát, üldözi szerelmével 
a király sógora, Samsthänaka, embereivel együtt. Kiabálnak utána, elébb hizelegnek 
neki, majd szidják, de utói nem érik: A leány a vak sötétségben az előtte addig 
alig ismert Cärudatta házába beugrik. A király sógora pedig diadallal kiáltja: «Meg
van, meg van!» «Engem fogtál meg, ostoba!» mondja a társa és keresik ott tovább 
az eltűntet. Véletlenül jön ki a házból Cärudatta szolgálója, Radaniká, ezt meg
csípi: «Megfogtalak most végre, kezemben a hajad, a fejed, a kontyod, a fiirteid ! 
Ordíts, jajgass, hívd segítségül Candát, Sambhut, Sivát, Samkarát vagy Isvarát!»

Radaniká (ijedten) : De, tisztelt urak, mit akartok velem ?
A társ: Hallod, ebadta, hogy a hangja idegen hang.
Samsthänaka : Drága barátom, a rabfattya elváltoztatta a hangját, mint a 

macska, mikor aludt tejre sajog a foga.
A botrány teljes lesz és Maitreya egy doronggal jelenik meg a ház előtt, mire 

a királyi sógor és társai megszeppennek, bocsánatot kérnek az illetlen fellépésért 
és tévedésükért. Kivált a társ tesz szemrehányást Samsthanakának, kinek durvasá
gait maga is sokallja és gyalázó szavakkal halmozza; illedelmes modorban adja 
tudtára, hogy itt a ház tiszteletreméltó gazdája, Cärudatta, van sértve. Samstliana- 
kán azonban a szép szó nem fog, kiabál és szitkozódik : «Te nyomorúságos brah- 
máníiczkó, te szarkalábfejű ! jelentsd meg Cárudattának, annak a szegény ördögnek, 
a mit mondok : ez a fiilig-arany kisasszony, ki úgy néz ki, mint egy új dráma szinre- 
hozásakor teljes díszben a színpadon hivalkodó primadonna, ez a bajadér, Vasan- 
tasenä, mióta a Kama templomkertjében veled találkozott, tebeléd szerelmes. Most, 
hogy udvaroltam neki, a te házadba menekült. Ha kiűzöd és kezembe szolgáltatod: 
örök barátságommal tisztellek meg ; ha pedig ki nem adod : ellenségek leszünk a 
halálig. Ezt mondd meg neki!»

Vasantasenä pedig arra kéri Carudattát, hogy ékszer-tárczáját vegye gongjaiba, 
mert ezért üldözték őt amaz emberek. Valóságban pedig azért kérte ezt, hogy így 
akart Carudattával, kibe titkon szerelmes, érintkezésben maradni. Maitreya az éksze
reket átveszi és a hajadért haza kisértetik.

A második felvonásban Vasantasenä és cselédje, Madanikä lépnek fel. Vasan
tasenä bevallja a leány előtt, hogy Cárudattába szerelmes. A leány rég sejtett ilyes
mit, de azt kifogásolja, hogy Cärudatta szegény ember. «Epen azért is szeretem — 
felelt Vasantasenä — egy bajadér csak úgy kerülheti ki a világ gáncsait, ha szegény 
emberhez vonzza a szíve.»

Fellép egy szerencsétlen fürdőszolga, ki a koczkán többet veszítvén, mint a 
mennyije volt, megugrott a bankos követelése elől. Utána a játékosok! A fürdős 
egy üres templomba menekül és ott egy emelvényen, mintha isten-szobor vo'na, 
elhelyezkedik. A bankos és egy játékos, kinek io arany nyal maradt adósa, rohannak 
utána a templomba. Észreveszik a kópéságot és forgatni kezdik jobbra-balra a szobrot. 
De az tartja magát; levonni onnan nem merik. Hanem intenek egymásnak és el
kezdenek ott előtte koczkázni. A fürdőszolgán, mint dühös játékoson, erőt vesz a 
szenvedély. «Hah — mondja magában a koczkacsörgés magával ragadja a pén
zéből kipusztult játékos szívét, mint a trombita hangja a birodalmától megfosztott 
uralkodóét. Tudom, hogy én játszani nem fogok és mégis a koczkáknak fülemile- 
énekliez hasonlóan édes csörgése elveszi az eszemet.»

«Most én dobok, rajtam a sor!» — mondja a játékos.
«Nem, most én dobok!» — mondja a bankos.
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A fürdőszolga leugrik hirtelen: «Én dobok most!» — mondja. Azonnal lefü
lelik. «Fizess, fizess rögtön !» Megpróbálja a kettőt összeveszíteni és újra megugrani, 
de most nem megy. «Fizess, akasztófára való, fizesd az egészet!«

Fürdős: Hogy-bogy fizessek? Miből?
Bankos : Add el apádat, de fizess.
Fürdős: Honnan vegyem én elő az apámat?
Bankos : Hát add el anyádat, hanem fizess.
Fürdős : Honnan kerülne ide az anyám ?
Bankos : Hát add el magadat, hanem fizess !
Fürdős : Legyetek olyan kegyelmesek, vigyetek ki a főutczára.
Áruba bocsátja, fűnek-fának kinálja magát, de io aranyat nem igér érte senki. 

A bankos dühös, ütni, czibálni kezdi; ekkor kerül oda, egy másik játékos, Dardu
raka, ki a fürdős pártjára kél; minden áron ki akarja szabadítani. «Adj — mondja 
a bankosnak — másik 10 aranyat neki, hadd folytassa a játékot.»

Bankos: No és mi lesz akkor?
Darduraka : Ha nyer, megfizet neked !
Bankos : És ha nem nyer ?
Darduraka : Akkor nem fizet !
Bankos : Lárifárira nincs semmi szükségünk. Ha olyan okos ember vagy, nyo

morult, adj te neki kölcsön. Az én nevem a gézengúz Mathura ; én is értek a hamis 
játékhoz. Nem is szoktam megijedni senkitől. Te nyomorult, hitvány, czudar 
ember vagy !

Darduraka : Kicsoda a hitvány, czudar ember ?
Bankos : Te vagy a hitvány, czudar !
Darduraka : Igen, apád hitvány, czudar ember !
Összeverekednek és Dardaruka int a fürdősnek, hogy ugorjon meg. A bankos 

észreveszi és úgy üti arczul a szökni akarót, hogy az orra vére kibugygyan és földre 
bukik. Azután Dardurakát döngeti, mire ez vissza vág: «Majd meglátom, hogy ütsz 
te engem holnap a törvényszéknél.»

Bankos: Majd én is meglátom.
Darduraka : Mit fogsz te meglátni ?
Bankos: így fogom meglátni, látod? — Mind a két szemét tágra mereszti, 

Darduraka pedig egy marék homokot vág a szemébe.
Erre a fürdőszolga is felugrik és elillan ; Vasantasenä házába menekül, a kinek 

kegyét hamar megnyeri, elmondván, hogy ő Cárudattának volt a cselédje, de mióta 
a derék ember elszegényedett, megutálta az életet. E közben jön a bankos utána, 
követelni a pénzét, mit aztán Vasantasenä kifizet neki. A fürdőszo'ga pedig, ennyi 
kesei’űség és hányódás után, beáll buddhista szerzetesnek. Hiába minden lebeszélés, 
ő még felemelt fővel akar járni Ujjaviní főutczáján és azt már másképen nem teheti.

A harmadik felvonás czíme és tartalma is: betörés. Cärudatta és Maitreya egy 
konczertről térnek haza, elragadtatva a művészi élvezettől. Lefeküsznek és alig 
alusznak el, egy ügyes tolvaj tör lakásukba és Maitreya kezéből kiveszi a Vasan 
tasenä ékszeres tárczáját, mit megőrzés végett vettek át tőle és vele odább áll. Csak 
reggel veszik észre a veszteséget. Carudatta vigasztalhatlan ; neki becsületéről van 
szó ; senki sem fogja hinni egy elszegényedett emberről, hogy a lopás valóban 
megtörtént. Felesége utolsó gyöngysorát ajánlja fel neki, hogy azt adja át majd az 
ellopott ékszer helyett Vasantasenának.

A rossz ügyet a negyedik felvonásban — czíme Madanikä és Sarvilaka — jóvá



I N D I A

teszi a véletlen. Sarvilaka (a tolvaj neve) szerelmes Madanikäba, a Vasantasenä rab
leányába ; a lopást is csak azért követte el, bogy kiválthassa kedvesét úrnőjétől. 
Eldicsekszik tettével a leány előtt és megmutatja az ékszert neki. Ez rögtön meg
ismeri, hogy az az ő úrnője ékszere. Rá beszéli, hogy vigye egyenesen az úrnőhöz 
és mondja azt, hogy ő tőle küldi haza Cárudatta. Úgy tesz. Vasantasenä, a ki beszélgeté
süket titokban kihallgatta, megajándékozza őt a Madanikä kezével, mert «Cárudatta 
arra kérte őt (Vasantasenát), hogy az ékszer visszavivőjét Madanikäval ajándékozza 
meg.» A tolvaj nagyot néz; biztos, hogy le van leplezve.

E közben jön Maitreya, hozza Carudattától kárpótlásul a gyöngysort és át
adja Vasantasenänak, ki visszaüzeni, hogy estére meglátogatja Carudattát. Egy jelenet 
arról szól, hogy Vasantasenä palotája előtt a király sógorának, ki 100,000 aranyat 
igér Vasantasenänak, kocsija áll meg. Vasantasenä megvetéssel utasítja vissza az 
aranyakat és a kocsit. Egy másik jelenetben proklamácziót hirdetnek ki : «A király 
Áryakát, az ifjú pásztort, kinek egy jós trónrajutást jövendölt, fogságba vettette.» 
Mind Sarvilaka, mind Darduraka jó barátai a pásztornak és zendülés van a nép közt 
erjedésben.

Az ötödik felvonás, melynek Fergeteg a neve, egy nagy záporesőt és ennek 
folyamában Vasantasena megígért látogatásának lefolyását írja le. Cárudatta, a nős, 
és Vasantasenä kölcsönösen szerelmesek lesznek egymásba. Egy viszony, melyen, 
indiai fogalmak szerint, még Cárudatta felesége sem lát kifogásolni valót.

A hatodik felvonás czíme : A kocsik felcserélése. Reggel a bajadér még Cáru
datta házában van és ennek kis fiával enyeleg. A kis fiú azért sir, hogy ő atyja 
szegénysége miatt csak egy agyag-szekérrel játszhatik, míg a szomszéd fiának arany 
szekérkéje van. Vasantasena nagyon megsajnálja a gyermeket, kocsijába rakja éksze
reit, hogy azon vegyenek a gyermeknek arany szekérkét. Ez az ajándék, melyből 
az egész dráma kapta a czímét, még sok bajnak lesz az oka.

A bajadér végre Cárudatta lefüggönyözött kocsijában akar távozni ; de vélet
lenül a király gyűlölt sógorának, Samsthánakának kocsijába ült be, mely szintén 
ott állt a ház előtt meg, mivel összeakadt parasztkocsik zárták el az utczát és nem 
mehetett tovább. A kocsis nem vette észre a beszállást s midőn út nyílt, elhajtott 
a leánynyal. — A börtönéből kiszabadított Aryaka, a trónkereső pásztor pedig a 
Cárudatta üres kocsijába ugrott be és úgy menekült el üldözői elől.

Hetedik felvonás. Cárudatta egy pusztuló kertben várja Vasantasenát és oda 
rendelt kocsisát. Megjön a kocsi, de belőle Aryaka szállt ki. Cárudatta a segítségét 
kérő pásztort pártfogásba veszi és menekülését elősegíti. Azután nem győzvén a 
bajádért várni, távozik.

A nyolczadik felvonás czíme Vasantasena megfojtása. A szín ugyanazon pusztuló 
kert. Egy buddhista bhiksu, az egykori fürdőszolga, a patakban ruháját akarja mosni. 
Ott találja őt Samsthánaka, a király sógora, a ki a kert birtokosa, és épen ide rendelte 
maga után kocsiját. — Mindenféle durvaságok közt üti-veri a védtelen embert; társa, 
ki most is mellette van, alig tudja a kezéből kiszabadítani a bántalmazottat.

De ime jön a kocsija. Samsthánaka durva tréfái után fel akar ülni reá. Rémülve 
hőköl vissza, a mint az ajtaját felnyitotta és nyakon ragadja kisérőjét:

«Jó úr! halál fia vagy, halál fia vagy! A kocsiban boszorkány ül vagy valami 
tolvaj. Ha boszorkány : akkor meglop mind a kettőnket. Ha tolvaj, felfal mind a 
kettőnket».*

* A király sógora mindig fonákul és badarul fejezi ki magát ; idézetei is, melyekkel 
irodalmi jártasságát fitogtatja, ostobák:

US
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Nagynehezen megnyugtatja társa a gyáva lelket, benéz a kocsiba és ott látja 
Yasantasenát ; megpróbálja ravaszsággal elrejteni szemei elől az aljas embernek, 
de nem sikerül. A bajadér kiszáll és a király sógora ismét szerelmével ostromolja. 
Megvetéssel utasítja el a leány a tolakodót és lábával rúgja el. Ez dühében magán
kívül van. Minden áron el akarja pusztítani. Elébb társához fordul, fényes ajándékot 
igér neki azon esetre, ha elteszi láb alól a leányt. Azonban siker nélkül : «Ha én 
ez ártatlan, ifjú nőt, a város szemefényét, megölöm : micsoda csónakon fogok én 
akkor a másvilágba vivő folyamon átkelni?»

Samsthänaka : Veszek én neked csónakot. Gondold meg azt is, hogy itt, e 
magános kertben senki sem fogja látni, ha megölöd.

De hiába, társa állhatatosan ellenáll minden biztatásnak. Akkor kocsisát, Sthá- 
varakát próbálja behálózni.

Samsthänaka: Fiam, Sthávaraka, szolgám! Arany kösöntyűket kapsz tőlem.
Sthävaraka : Én meg viselni fogom.
Samsthänaka : Arany karszéket csináltatok neked.
Sthävaraka : En meg bele ülök.
Samsthänaka : Minden asztalomról lekerült étel a tied lesz.
Sthävaraka : Én meg falatozom.
Samslhanaka : Minden szolgáimnak fölibe teszlek.
Sthävaraka : És én urok leszek.
Samsthänaka : No figyelj hát arra, a mit mondok neked.
Sthävaraka : Mindent megteszek, nagy uram, csak bűntényre ne kérj.
Samslhanaka : Bűntényről szó sincs.
Sthävaraka : Beszélj hát, nagy uram !
Samslhanaka: Öld meg Vasantasenát !
Sthävaraka : Kegyelem ! nagy uram, e tiszteletreméltó nőt én csak a kocsik 

felcserélésével hoztam ide.
Samsthänaka : Mit, hát még a szolgám felett sincs nekem hatalmam ?
Dühében rátámad és eldöngeti. Azután társát és kocsisát bizonyos ürügy alatt 

eltávolítja, maga pedig neki esik a bajadérnak és megfojtja. «Ez meg van halva, 
mint Sítá a Mahábháratában».* Azután befedi csere levéllel és elhatározza, hogy a 
gyűlölt Éarudattára keni a bűnt és bevádolja őt. Alig hogy elmegy, arra jön az a 
buddhista koldus és kimosott ruháját száradni a csere levéldombra teszi; megleli 
Vasantasenát, életre kelti és beviszi egy közeli kolostorba.

A kilenczedik felvonás a törvényszéki tárgyalás élénk jelenetét rajzolja. A király 
sógora teljes díszben megjelenik a törvényszék előtt és eltelve saját nagy méltósá
gával, sok hányivetiség után ily szókkal fordul a birákhoz : «Nekem, az előkelő 
embernek, a férfiúnak, második Vasudévának,** a királyi sógornak, a király sógorá
nak, előterjeszteni való ügyem van». Ügyét aztán épen oly gőgös fenhéjázással 
adja elő: »Cärudatta Vasantasenát, a gazdag hajadért, ékszereiért itt meg itt meg
ölte és kirabolta». Igen súlyos bizonyítékok merülnek fel Cärudatta ellen. A leány 
anyja igazolja, hogy leánya Cárudattához ment kocsin. A rendőrök látták Cärudatta 
kocsiját és a kocsis bizonyítja, hogy abban Vasantasenát vitte. Jön Maitreya, mint 
tanú és barátja ; ártatlanságának erős védelmezése közben Samsthánakával felese
lésbe, majd verekedésbe bonyolódik és e közben ruhájából kihullanak azon arany

* Sitä tudvalevőleg Rám a neje; róla a Rám áyanában van szó ; de o tt sincs haláláról
** Vasúdévá, a kincsek istene.
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ékszerek, miket Vasantasenä adott Cárudatta fiának arany szekérke vásárlására. Ez 
döntő bizonyíték Cárudatta ellen, ki szégyenében és büszkeségében egy szóval sem 
védelmezi magát. Bár brahmánt törvény értelmében halálra nem, csak száműzésre 
lehet ítélni : ilyen gyalázatos gaztettel szemben a király parancsára kimondja a 
törvényszék a halálos ítéletet.

A tizedik felvonásban két éándála (hóhér) viszi Cárudattát a vesztőhelyre. 
A bűntényt és az ítéletet kürtszó mellett kihirdetik. Maitreya és Rohasena (a Cáru- 
datta kis fia) sírva mennek búcsút venni az elitélttől. A király sógorának eldönge
tett kocsisa börtönből megszökve, saját ura ellen vall, de hiába kiabál. Késő min
den ! Ismét megszólalnak a kürtök és hirdetik másodszor a bűnt és az Ítéletet. 
Megjelenik az aljas Samsthánaka maga is, élvezni ellensége kivégzésének a gyö
nyöreit, gazságának a gyümölcsét. Csak akkor szeppen meg, midőn kocsisát, kit ő 
jó l elzárt börtönében, itt látja és leleplezéseit hallja. «Hazudik a ficzkó» — de ara
nyat nyom a markába titkon, hogy hallgasson. A kocsis ezt is kikiáltja. «Lopta az 
aranyat, ezért verettem és zárattam el, nézzétek meg a hátát!» — mondja Samsthá
naka. A kocsist elkergetik. Míg a két éándála, egyik sem akarván Cárudattát kivé
gezni, azon vitatkozik, hogy kin van a kivégzés sora, és az egyik végre már épen 
kardját emeli a lefejezésre, — megjelenik a vesztőhelyen Vasantasenä a bhiksu 
karján Az általános elszörnyűködés és zavar közepette jön a hír, hogy a forradalom 
a városban kitört, a király trónjától fosztva, helyére a pásztor Aryaka lépett. Legott 
a király sógorát bilincsekbe verik, csak Cárudatta nagylelkű közbenjárására hagy
ják meg az életét.

Az új király Vasantasenát Cárudatta törvényes feleségévé teszi. Boldogságuk 
teljes. A buddhista bhiksunak felajánlják, hogy kérjen valamit, a mit csak óhajt, 
jutalmul. «Ha én — feleli ez — az élet ilyen viszontagságait elgondolom, vándor 
koldus életemet még egyszer annyira becsülöm». Megáldás. Befejezés.

A Mricchakatika az indiai drámairodalomban egészen magában áll ; 
úgyszólva külön typust képvisel. A többi drámákon mindeniken látszik, 
hogy egy megállapodott sablon szerint vannak alkotva. A bennök elő
forduló főbb alakok, sőt jelenetek is olyanok, hogy csekély változtatással 
újra meg újra felmertilnek. Több indiai drámát egymás után olvasni el, 
épen nem kellemes dolog. Hogy ezek a megrögzött typikus alakok és 
jelenetek a Kälidäsa drámai alakjainak és jeleneteinek utánzásából áll- 
tak-e elő, vagy a dramaturgiai műszabályoknak, melyeknek megalkotá
sában ismét csak Kälidäsa darabjai szolgáltak mintául, szolgai követé
séből — azt most nem keresem. De annyi bizonyos, hogy a Mricchakati- 
kában a legtypikusabb alakok és jelenetek, például a vidusaka (a főhős 
mellett tréfaűző, tervkovácsoló, soha jól nem lakó brahmán) alakja és az 
arczképfestés jelenete (a szerelmesek t. i. emlékezetből megfestik egymás 
arczképeit és van rá gondjuk, hogy az a kedves kezébe jusson el) nincsen 
meg. Sőt még költeményt sem írnak a szerelmesek egymáshoz, a mit 
pedig a szerelem nyilvánulásai közt hindu drámában rendesen megtalá
lunk. Mindezek tekintetében a Mricchakatika előnyösen tér el a többi 
drámáktól. Van helyette ideális tartalom, párosulva a való élet jelensé

H Ó
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geivel, vannak megható tragikai és megnevettető komikus vonások ; van 
nem erőltetett, hanem természetes elmésség, csapongó jókedv ; alak- é& 
jellemgazdagság; mindenekfelett pedig virágos költői, erőteljes nyelvezet;; 
úgy hogy nem hiába szokták Sudrakát az indiai Shakspere névvel illetni.

A hindu dráma-irochilomnak -időrendhen következő másik nagy m un
kása, Kalidasa az, kinek nevét-a hindu költői irodalomban mindig legelső 
helyen kelT^említeni. Lyrai művein kívül legszebb diadalait a drámaköl
tészet terén ülte múzsája. Három színműve maradt reánk oly gazdag 
recensiókban, hogy bizton feltehetjük, hogy e hármon kívül más szín
művet nem is írt soha; m ert ha írt volna, azokat is oly megtisztelő 
figyelemben őrizte volna meg az irodalom. E három dráma a Sakuntalä, 
Vikramorvasl vagy Urvasl és Mälauikä és Agnimitra.

A Sakuntalä Kälidäsa költői geniusának legbájosabb alkotása. Hindu 
dramaturgiai meghatározás szerint: Nätaka, mert hőse a mondai idők 
királya ; hősnője, Sakuntalä, egy égi tündérnek a leánya. Tárgya a Mahäbhä- 
ratából van véve; a cselekmény és a jellemek ott is megtalálhatók. Hogy 
az ott talált nyers készletből miként alakította a költő ezt a megragadóan 
kedves és egyszerű, idylli képet ; hogyan öntötte hősnőjére és az őt kör
nyező emberekre és természetre költészetének varázsát: épen az m utatja 
legfényesebben Kälidäsa költői lángelméjét. Mert a darabnak.cselekménye 
végre is egyszerű és picziny. Benne, mint majdnem minden indiai költe
ményben, emberi és isteni, földi és égi dolgok, éles határvonalak nélkül 
olvadnak össze ; ez az összeolvadás azonban nem sérti ily eszményi ala
kítás mellett a reális élet jeleneteinek keresőjét.

Egy király, Dusyanta, vadászaton, vadüldözés közben, egy vezekló'nek, Kan- 
vának remete-magányába téved. Ott véletlenül 3 remeteruhába öltözött leánykát 
vesz észre, kik épen viráglocsolgatással foglalkozva, enyelegnek. Leül egy gyep- 
pamlagra és beszélgetésbe ereszkedik velők. Közülök kivált az egyik ragadja el 
szépségével és egyszerű bájával a királyt. Társnőit kikérdezi és azok kifecsegik, 
hogy az Sakuntalä, Kanvának fogadott leánya. Nem vezeklésre tartja itt Kan va, 
hanem mondta, hogy férjhez fogja adni, mihelyt méltó kérője akad. A király mind
inkább megszereti és pecsétgyűrűjével megajándékozza. Egyszersmind elhatározza,, 
hogy egynéhány napot tölt el a remetetanyán.

Nincs semmi kedvem a városba menni ;
Megyek fölkeresem legényeim s meg 
Hagyom, hogy üssenek tanyát, közel 
A szent magányhoz. — Nem, Sakuntaláról 
Gondolatom elvonni nem birom.
Hiszen

Testem ugyan előre megy, de lelkem 
Ellenkezik és folyton visszafut;
Miként a zászló selyem lobogója,
Mit széllel szembe visznek, visszaleng.
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Kanva maga nincs otthon. Valami leányát fenyegető bajnak elejét venni ment 
■el épen, a vendéglátás tisztével azalatt Sakuntalát bízva meg. Az egyszerű leányon 
hamar észre veszi a király, hogy szerelmes belé. Maga is hasonló érzelem rabja 
lévén, feleségül kéri. Ez azonban, bár bevallja, hogy szereti, atyja tudta nélkül 
nem akarja kezét adni. Végre beleegyezik az ú. n. gandharva, azaz minden czere- 
mónia nélkül való házasságba. A második és harmadik felvonás a szerelemnek 
házassággá érlelésével foglalkozik.

A negyedik felvonás hozza a bonyodalmat. Egy lobbanékony vezeklő kér 
bebocsáttatást és vendéglátást, de Sakuntalá, egészen szivével lévén elfoglalva, nem 
hallja meg a hangját. A haragos szent, az őt megillető tisztelet és figyelem elmu
lasztásán föllobbanva, átkával sújtja a mit sem sejtőt: akiről ábrándozva a vendég
látás kötelességéről elfeledkezett, az feledkezzék el ő róla. És elsietett. Lánybarátnői 
hallották meg a kegyetlen szavakat, kérlelve szaladtak utána és annyira valahogy 
mégis engesztelték, hogy hozzá tette : egg ismertető jegy látása által emlékezzék 
•csak vissza reá. A barátnők tudván, hogy a király gyűrűjét Sakuntalánál hagyta, 
megnyugodva tértek vissza, de Sakuntalának az átokról nem mertek semmit mondani.

A király nehány nap múlva visszatért a városba ; Sakuntalát pedig, miután 
megígérte, hogy érte küld, ott hagyta a remetemagányban. — Kanva, a remete, is 
megérkezik útjáról. A lányok nem merik neki elbeszélni, hogy mi történt itthon, 
míg ő oda járt. De nem is kell! ő már mind tudja «látás utján,» és beleegyezett 
a házasságba. És mivel a király nem küldött érte, Sakuntalá pedig áldott állapotban 
volt: maga Kanva küldi be a városba a királyhoz «feleségét.» Sakuntalá meghatottan 
búcsúzik gyermek kora otthonától, az erdőtől, a fáktól, a madaraktól, kis őzétől, 
lánybarátnéitól, nevelő atyjától, anyjától. Maga az öreg edzett vezeklő is alig bír 
uralkodni érzékenységén. De elfojtja fájdalmát azon gondolattal, hogy

A lány a háznál idegen tulajdon.
Ma, hogy a férj kezébe visszakűldtem,
Lelkem olyan derűit, nyugodt, mikéntha 
Rám bízott kincset adtam volna vissza!

Az ötödik felvonásban jelentik a királynak, hogy az erdőből vezeklők érkez
tek és vele beszélni óhajtanak. A király nem tudja elgondolni: miért jöhettek és 
kereshetik őt ezek.

Vajon mi szándékkal küldötte Kanva 
E szenteket én hozzám, Vetravátí?
Tán szentművökben a jámbor vezeklők 
Kegyesség gátló akadályra leltek ?
Avagy megbántották a vadakat,
Mik ott legelnek a magány mezőin ?
Vagy öntudatlan tett bűnöm talán 
Megakasztá a gyógyfűvek növését ? —
Lelkem, mely száz kétely közt ingadoz,
Kibontakozni nem bír a zavarból.

De a remetemagány szent csendjében nőtt vezeklőkre is különös hatást tesz 
a nagy város (Delhi) és a királyi kastély. Jellemző nagyon, amint érzelmeiket 
kifejezik. Az egyik (Sárngaráva) igy szól társához :

I I 7
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Te, Säradvata !
Bár e király erényben tündököl,
Nem tántorul meg ösvényén soha;
Alatta egy kaszt, még a megvetett 
Sem él a bűnnek: hejh de én nekem,
Magány örök csendéhez szoktatott 
Lelkemnek, úgy tűnik fel, hogy e nyüzsgő'
Tömeg-lakott kastély lángokban áll !

Säradvata:
Tudom, mihelyt a városba beléptél,
Erőt vett rajtad ez az érzelem.
Magam is

Úgy nézem e népet, mely itt gyönyörnek 
Él, mint a megfördött a szennyben úszót ;
Miként a tiszta a tisztátalant ;
Mint a felébredett az aluvót;
Mint szabad ember a megkötözöttet.

Felvonulnak a király elé és ott szép rendben megállnak. A király kíváncsian 
vizsgálgatja őket, kivált Sakuntalát,

De itt e hölgy,
Vajon ki ő fátyol-födözte arczczal,
Ki bájából többet rejt, mint mutat ?
Úgy néz ki a vezeklők szent sorában,
Mint hasadó bimbó avar levél közt.
Ám vizsgálgatni más nejét nem illik !

Síirngarava előterjeszti Kanva üzenetét;

«Hogy kölcsönös megegyezés alapján 
Leányomat magadnak; eljegyezted,
Ezt mindkettőtökért helyben hagyom 
Örömmel. . .
Fogadd el hát ez áldott állapotban,
Hadd töltse be körödben női tisztét!»

Király (Sakuntalát nézegeti ; magában)

Nem emlékszem, ha eljegyeztem-é 
Vagy nem, e bájos, kifogástalan 
Szépségű nőt, kit igy előmbe hoztak.
És, mint a dolgozó méh hajnalon 
A harmatcseppel tölt jázmin kehelyt,
Élvezni sem, itt hagyni sem tudom. —

(Hangosan) Bármint gondolkozom is, jó vezeklők,
Nem emlékszem még sem, hogy én e hölgyet
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Nőmmé tevém. — És most föl hogy fogadjam,
Mikor kétlem, hogy én a férje volnék,
S mikor látom, hogy áldott állapotban 
Van.

A többi biztatására azonban még maga Sakuntalá is megkísérli emlékeztetni 
ó't s miután ez hiába való, gyűrűjét akarja megmutatni neki. «No az dicső lesz» — 
mond a király. De hajh a gyűrű nincs sehol ! Midőn búcsú-áldozatát tette otthon egy 
tónak Sakuntalá: akkor eshetett le ujjáról a vízbe. Erre a király mosolyogni kezd, 
egyéb emlékeztetésekre pedig szabad folyást enged éles, metsző gúnyjainak. — Ez 
már több, mint a mennyit elviselni lehet. Az erdőmagány szemérmes, félénk, szű
ziesen szelíd lányát megtöri a fájdalom és kétségbeesés. Szemére veti a királynak, 
a Purutörzs fiának, e családhoz nem illő csalását, galádságát és fájdalmában han
gos zokogásba tör ki :

Nyílj meg, szent föld, és nyelj el engemet!

Az udvari pap részvéttel akar helyet adni a rokonaitól is durván elutasított 
leánynak legalább szüléséig, midőn derűs égből villám csap le hirtelen és

Egy fény-nyaláb szállt nő alakba’ le 
Egyszerre a tündértóhoz közel,
Az felragadta és elvitte őt.

Az utolsó két felvonás előjátékában két rendőr ütlegel egy szegény halászt, ki 
egy hal gyomrában a királyr pecsétgyűrűjére talált; ugyanarra, melyet Sakuntalá viselt 
és ejtett áldozat közben a tóba. A gyűrűt, természetesen, a királyhoz viszik, a ki rög
tön visszaemlékezett Sakuntalára és az egész történetre. A hatodik felvonás a király7 
lelki fájdalmát festi. Különösen boldogtalanná teszi annak tudata, hogy gyermek
telen és örökös nélkül fog meghalni. Egy etlen örökösét maga dobta el magától. Ilyen 
lehangoltságában a démonok, istenek és emberek ellenségei, annyira vetemedtek 
vele szemben, hogy még palotáját is meg merték támadni. Megjelenik Indrának, a 
démonok nagy leküzdőjének, kocsisa, Mätali, és a királyt harczra hívja a démonok 
ellen. Dusyanta fellép Indra kocsijára és az ég birodalmába szállnak. A kivívott 
győzelem után Indra kitüntetett szövetségesét és vendégét kocsin küldi haza, földi 
birodalmába. Útközben megállanak a Hemaküta bérczén, a hol Kűsijapa, Manci fia, 
Brahma unokája, vezekel nejével együtt, már-már megisteniilve. Míg Mátali oda 
jár, hogy Kasyapának tisztelet-tevő vendégét bejelentse, a várakozó király egy 
oroszlánkölyökkel játszó, derék fiúcskával találkozik. Azután vezeklő-nőkkel, végre 
magával Sakuntalával, kit rögtön megismer és boldogan borul lábaihoz. A szép fiü 
az ő közös gyermekök.

Jön Mátali és jelenti, hogy a nagyszent, Kásyapa, fogadni akarja Dusyantát. 
A király most már Sakuntalával és gyermekével együtt megy a szent elé, ki az 
egész történet rejtélyét megmagyarázza, a boldog párt megáldja, fióknak, kit Bharata 
névvel tisztel meg, nagy jövőjét szemök elé állítja és áldásával bocsátja el őket 
székvárosukba. — Ez a dráma befejezése.

Egy egyszerű szerelmi idyllből, melyet Kälidäsa költői tehetségé
nek utolérhetetlen varázsával, annyi gyöngédséggel, iideséggel és kedves
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naivsággal vont be, így alakult a hindu hősrege egyik legjelentékenyebb 
eseménye. Ez a Bharata, a kiről a drámában szó van, ugyanazon héros, 
a kinek utódairól, a Bháratákról, a nagy nemzeti eposz, a Mahábhárata, 
vette nevét, a kiknek e nagy eposz énekli meg dicsőséget.

Kalidasa másik színműve Vikramorvasl (Vikrama-Urvasí, a hőstettel 
megnyert Urvasí) czímet visel. A dráma sok vonásban rokon a Öakunta- 
lával. Mint abban, úgy itt is az ős bitregéből van véve a tárgy; itt is 
isteni és emberi dolgok fonódnak egybe és adják meg a költemény ke
netes, magasztos jellegét. A hős Purüravas király, a hold unokája; hősnője 
Urvasí, tündérnő Indra egében ; szerelmükről már a Rigvédában szó van,

A dráma meséje még kisebb, mint a Sakuntalâé. Urvasit, a tündé
rek legszebbikét, elrabolják a démonok. Az első felvonás az ő, légből 
hallatszó, segélykiáltásával kezdődik. Purüravas hallja a kiáltást, harczi 
szekerére kap, a démonok ellen megy és megszabadítja a segélykérőt: 
elaléltan viszi vissza Indra udvarába. Ott hagyja, maga pedig szerelem 
nyilától sebzett szívvel tér haza. Szívbaját elmondja barátjának, a mit a 
légen át a tündérnő is megért. Viszontszerelmét egy nyirfa-levélre írja, 
melyet a király kezébe ejt le. Majd meg is látogatja a királyt. Boldog
ságukat csak a királynő féltékenysége zavarja. — Eközben az égben, Indra 
udvarában, fényes színi előadásra készülnek. Az istenek dráma-irója (Bha
rata nevű ez is) «Laksmi férj választása» czímű drámát hoz színre. Az első 
női szerepet Urvasínak kell játszani. O pedig a szerepébe bele sült! Mi
dőn azt kérdezik tőle : «kihez húz a szived ?» —- elszólta m agát: e helyett, 
hogy (íPurusottamálioz» ő ezt találta mondani «Pnrüravashoz». Bharata, 
az igazgató, a botrány miatt magán kívül van. Átkot mond rá és elcsapja 
az égi szín-társulatból. De Indra nem veszi olyan komolyan az esetet. 
Megszánja a szerelmest és megengedi neki, hogy a földre menjen és 
mindaddig Purüravasnál maradjon, míg tőle utóda nem lesz. így lett a 
Purüravas feleségévé a szép tündérnő. A földön azonban újabb vigyá
zatlanságot követett el : bement a hadistennek egy olyan berkébe, melybe 
nőnek lépni tilos volt. Büntetésül azonnal kúszó-növénynyé változott át.

A negyedik felvonásban Purüravas szerelmétől hajtva majdnem 
őrjöngve keresi elrabolt kedvesét. Az egész, hosszú felvonás egyetlen 
lyrai monolog. A király bolyongva bejárja az egész berket, megszólít 
minden útjába akadó lényt, a felhőt, a fákat, virágokat, elefántot, pávát, 
flamingót, stb. ; mindhez egy-egy lyrai verset intéz, változatos szebbnél 
szebb mértékekben ; szavait dallal és tánczczal kiséri. Részint a király 
hangulata, részint a környező természet pompája a lyrai költészetnek 
oly gazdagságát, oly pazar áradását m utatja e felvonásban, a minőt csak 
operaszövegben lehet elképzelni. Végre egy olyan fát karolt aléltan át, 
melyre egy futónövény tekerőzött. És mire magához tért, ölében volt
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Urvasija. Épen az a futónövény lett ugyanis belőle és az ölelés hatalma 
alatt elmúlt a lebilincselő varázs,

Most már csak egy híja volt boldogságuknak ; t. i. Indra azon 
intézkedése, hogy Urvasínak az utód megszületése után vissza kell térnie 
az égbe. Hanem újabb harcz a démonok ellen és újabb diadalok arra 
bírták Indrát, hogy Purüravast, megbecsülhetetlen szövetségesét, az újra 
kivívott győzelem örömére Urvasi bírásával holta napjáig ajándékozza meg.

A Kälidäsa harmadik drámájának — Mälavikägnimitra : Málaviká 
Agnimitra igazeredetűségét jó ideig kétségbe vonták, de minden ala
pos ok nélkül. Az, hogy tartalmilag a két első drámájától lényegesen 
különbözik, igaz. De viszont a nyelvezet és kidolgozás, mint igazolták 
többen, teljesen a nagy költőre vall. A darab Vidisä nagy királyának, 
Agnimitrának, udvarhölgye, Málaviká, iránt ébredt szerelmét, e szere
lemnek útjába törvényes nejei részéről gördített akadályokat, ez akadá
lyoknak sok bohó jelenet után való elhárítását tartalmazza. Midőn végre 
az is kistíl, hogy a meghurczolt udvarhölgy előkelő család sarja, épen 
Vidarbha királyának leánya, megtörik a királynék daczolása. Az első 
királynő ékesíti fel és adja egy ünnepi alkalommal férjének nőül új 
vetélytársát. Látnivaló, hogy az egész darab egyszerű udvari cselszövé- 
nyek lánczolata, mely Kálidása kellemes és virágos nyelvén, bár nem a 
nála megszokott ideális magaslaton tartással van megírva. Művelődés
történelmi oldalról érdekesebb, a mennyiben benne az akkori udvari élet 
finom ravaszságait és cselszövéseit láthatjuk.

A VII. századból egy dráma-költő, Sri-Harsa neve alatt három 
dráma m aradt reánk : ú. m. Ratnävali, Priyadarsikä és Nägänanda. Magá
ról a szerzőről a khinai zarándok, Hiuen-czang feljegyzéséből tudjuk, 
hogy király volt Kanyakubjában 606—648-ig. Belföldi hagyomány pedig, 
mely szerint különben Sri-Harsa csak olyan szerzője e daraboknak, mint 
Sudraka-rája a Mricchakatikának, arról értesít, hogy a drámaköltés az ő 
idejében Észak-Indiában nagy virágzásra emelkedett.

Legismertebb darabja, a négy felvonásos Ratnävali, tökéletes után
zata Kälidäsa Mâlavikâgnimitrâjânak. Ugyanazon szerelme egy Batsa nevű 
királynak, udvarhölgye iránt ; ugyanazon intrikák, akadályok nejei részé
ről ; ugyanazon felismerése a leányka előkelő származásának és a szere
lem diadala. Egy jelenetben van nagy eltérés, abban, mely arról szól, 
hogyan ju t a király legelőször kedvese látásához. Kálidásánál a vidusaka, 
a király mulattatója, szedi rá a királynékat, itt pedig egy bűvész jelenik 
meg, ki a legbámulatosabb csodákat produkálja. Mutatványai közben 
ceyloni követek keresik a királyt és a bűvészetnek véget kell vetni. H ir
telen az egész királyi palota lángokba borul. A megrémült király rohan, 
hogy csak kedvesét mentse meg a tűzvészből; minden akadályon áttör,
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és karján hozza az elalélt leányt, midőn egyszeriben eltűnik a tűzvész 
és kisül, hogy az egész égés csak a bűvész játéka volt. A Prigadarsikä 
ugyancsak Batsa király szerelmi kalandjával foglalkozik, még pedig az 
előbbi darab meséjéhez egészen hasonló tartalommal. Csak a motiválás 
más. Az udvarhölgy, kit a féltékeny királynő fogságba vet, szégyenében 
mérget vesz be és már haldoklik, midőn a király ellenméreggel meg
menti az életét.

Uj nyomon já r a Srí-Harsa neve alatt levő harmadik dráma, a 
Nägänanda. Ez teljesen buddhista színezésű darab. Már a megnyitó 
imádság is, nem mint a többi daraboké, Sivához, hanem Buddhá
hoz folyamodik áldásért; a mese befejezése is olyan, a milyennel a játa- 
kákban szoktunk találkozni. Csak a cselekmény első része indul a régi 
nyomokon. Jimütaimhana királyfi beleszeret barátjának, Mitrâvasunak a 
húgába. A lassan ébredő szerelem kölcsönös lesz mindkettőjükben ; aka
dályok elhárítása ; arczképfestés emlékezetből ; félreértés és kétségbeesés 
után kibékülés és, már a harmadik felvonásban, házasság a szerelem 
vége. De a drámának ezzel még nincs vége. Az ifjú férjben, mint egykor 
Buddhában, a megváltás és önfeláldozás gondolatai ébrednek fel. Egyszer 
séta közben egy nagy csonthalmazra bukkant. Azon kigyók csontjai vol
tak ezek, melyeket naponként ama vidék Garudának, a Visnut hátán hor
dozó óriásmadárnak, eledelül tartozott adni. A csonthalom mellett pedig 
sirás és zokogás ütötte meg fülét. Hát a kigyókirály felesége siratta ott 
a fiát, a kire épen most kerül a feláldoztatás sora. Azonnal ajánlkozik 
áldozatul cserében az ifjú kígyóért. Garuda jön, meg sem nézi jóformán, 
csak felkapja és viszi a zsákmányát. A kigyókirályfi imáiból magához térve, 
észreveszi a dolgot és hangosan kiáltja Garudának, hogy zsákmányát el
tévesztette ; de az már nem hallja. Diademjából egy drágakő esik a földre, 
épen ifjú neje lábaihoz. Ez ebből tudta meg a sorsát. Végre maga is a 
királyfi halva esik a földre. Siratják övéi a nagy áldozót, velők sir még 
Garuda is. Ekkor megjelenik Siva neje, Gaurí ; életre hívja őt is, a felfalt 
kígyókat is. Garuda szánja-bánja kegyetlenségét és megígéri, hogy a jövőben 
ilyenektől tartózkodni fog.

Sri-Harsánál vagy a érí-Harsa neve alatt dolgozó költők bármelyi
kénél sokkal magasabban áll költői tehetségre nézve India harmadik 
nagy drámaírója: Bhavabhüti. Életéről neki sem sokkal tudunk többet, 
mint a mennyit egyik drámája prológusában magáról elmond. Még élet
kora is vita tárgya. Némelyek a VII. század végére, mások a VIII. szá
zad első felére teszik. A mennyiben megáll az, hogy pártfogója Kanyá- 
kubja ura Yasovarman volt, annyiban a VIII. század fiának kellett lennie. 
Ő magáról legszebb drámájának, a Mdlatl és Mädhauo czíműnek, elősza
vában mond el egyetmást :
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1 (jazgató :

. . . Minő tulajdonok azok,
Miket drámában a tudós urak 
S kegyes brahmánok várnak ?

Színész :

Halld tehát !
Várják, hogy az előadás hatoljon 
A szív s a szenvedélyek mélyire. 
Olyan cselekményt vágynak látni, mely- 
Baráti hűség lángol és merész [ben 
Tettekre gyúlad a szerelem; a 
Tárgy érdekes s fenkölt a dikczió.

Igazgató :

No én egy ilyen művet ismerek!

Színész :

És melyik az ?

Igazgató :

Délen, Vidarbha tartományban egy 
Város van: Padmapüra. Abban élnek 
— Käsyapa sarja — az Udumbarák. 
Ős papi törzs, a Tittiri hitágnak *

Vallói ; van maguknak iskolájuk. 
Jelenlétök megszenteli a hit 
Gyűléseit. Ápolják buzgalommal 
Az öt tüzet s a szertartásokat ; 
Szóma-ivók, védákban jártasok.
A szentkönyvekben buvárlást magasra 
Becsülik, mert igazsághoz vezet.
Pénz csak azért bír értékkel előttök, 
Mert áldozathoz s jótetthez segít. 
Asszony azért csak, mert szül gyerme- 
Az élet is csak vezeklés okáért. [két;

E törzsből egy költő, az unokája 
Batt’ Gópilának,** kit méltán neveznek 
így, a híres Nílakantha fia,
Kit Jatukarní asszony szült neki,
— Bhavabhüti, a költő (más nevén 
Sri-Kantha), ki sokat barátkozik 
Szinész-félékkel, egy művét ajánlá 
Nekünk fel, melyet maga készített. Ez,. 
Tudom, meg fog a legmagasb igénynek 
Felelni. Rá nagyon illik a mondás : 
«Ki engem ócsárol, mihez sem ért; 
Ilyen számára művemet nem írtam.
De lesznek majd olyanok is, tudom,
A kik velem egyenlőn érzenek, hisz 
Nagy a világ s az idő végtelen.»

így szőtte drámájába saját emlékezetét. Neki is három drámája 
maradt reánk: Mälatimädhava (Málati és Mädhava), Mahävira-carita (Ma- 
hávira, azaz Ráma kalandjai) és Uttara-Räma-carita (Ráma utolsó kaland
jai). Bhavabhüti Kalidásával és Éudrakával osztozik a hindu dráma-köl
tészet dicsőségében. Mindhárman más irányát képviselik a színköltészet
nek és a maga nemében mindenik utóléretlenül áll India irodalmában. 
Éüdrakának a való, a mozgalmas élet festése, Kálidasának a szív gyön- 
gédebb érzelmeinek és a természet bájainak rajzolása, Bhavabhütinak a 
felséges, a szív és természet megrázó jeleneteinek, az emberi szenvedé
lyek viharainak feltüntetése az igazi birodalma. Előszeretete a jellemfestésv 
a kedély nemes és mély érzelmei iránt, valamint az az erő, melylyel a 
szív mozgató szenvedélyeit, kivált a szerelmet rajzolja, egyenesen dráma
íróvá avatják őt. Ebben érezte hivatottságát, míg a komikus, mulattató 
elem, mit a hindu dramaturgia a komoly mellett követel, nála egészen 
elenyészik. Vidüsaka drámáiban nincs.

* Tehát a fekete Yajur-veda (Taittiriya-Sam hitä) egy önálló reczensiójának voltak hívei 
és birtokosai; ezt teszi az, hogy van külön iskolájuk.

** Batta  tudósok megtisztelő czíme =  doktor.
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Legszebb drámája, a Malati és Mädhava tiz felvonásban; két szerető 
szívnek a küzdelmét rajzolja abban a modorban, mint Shakspere Romeo 
és Júliája, a melynek valóságos indiai mása. Már Wilsonnak, legelső euró
pai fordítójának, feltűnt a roppant nagy hasonlóság a két darab közt, 
nemcsak a puszta tárgy, hanem a költői szépségek és nemes pathosz 
tekintetéhen is.

Madhavát, a kundinápurai miniszternek, Devaratának fiát és MâlatïU 
Bhürivasu ujjayinii miniszternek a leánykáját, indiai szokás szerint, már 
picziny korukban eljegyezték egymással szülőik. Devaráta fiát, ki az el
jegyzésről mit se tud, serdülő korában Ujjayiníba küldi «logikát tanulni». 
A fiú itt meglátja az utczán és szerelmes lesz saját menyasszonyába. 
A leányka viszontszerelmes és ezt, a szokott módon, arczképfestés által 
egymásnak tudtára is adják. Mindamellett Bhurivasu, a leány atyja, az 
egykori eljegyzéssel nem törődve, leányát Nandanának, a király egy 
kegyelt emberének, akarja feleségül adni. Ennek híre a két szerelmest 
rettegéssel tölti el. Mädhava, nem tudván, mit csináljon, a démonokhoz 
folyamodik és a temetőben friss húst akar nekik áldozni. Épen ebben az 
időben Siva nejének, a vér után lihegő Durgänak papja, Aghoraghanta, 
egy varázsló papnővel, Kap alakún dal aval együtt elrabolják a magára 
hagyott Mälatit és viszik a temetőbe, emberáldozatul leölni Durgänak. 
Már folyik a czeremónia a rettenetes áldozathoz az iszonyú istennő tem
plomában, mely a temetőben áll. A pap felszólítja a megkötözött Malatít, 
hogy gondoljon arra, a kit legjobban szeret, m ert meg kell rögtön 
halnia.

Malati : «Óh kedves Mädhava, gondolj reám.
El ne feledj, ha majd ott fenn leszek.
Ha rám te gondolsz, élek én tovább is.

A varázsló nő : Szerelmes a szegényke Madhavába.
Aghora<)hanta (kardját felemelve) : Legyen, ha lenni kell ! Én megölöm. 

Nagy istennő ! vedd ez ajándokom,
Mit egykor ígértem áldozni néked 
S a mit örömmel nyújtok im feléd !

E pillanatban előterem a zajra Mädhava és megöli a papot, meg
szabadítja a leányt. De ugyanakkorra oda érnek a leány keresésére az 
atyja által kiküldött emberek is. Ezek hazaviszik az áléit leányt, az atyja 
pedig készül a Nandanával való összeházasításra. Gazdagon diszített ele
fánton viszik Málatít az esküvőre. Útközben egy tanácsadó segítségével 
Mádhaváék egy jó tréfát követnek el. Mádhavának egy barátja, Maka- 
randa, ki a Nandana húgába szerelmes, Málatí ruháiba öltözik és a tem
plomban örök hűséget igér Nandanának; m ialatt az eltüntetett Málatí 
Mádhavával egy másik templomban esküszik meg. Nandana boldogan
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viszi haza új menyasszonyát, a kinek otthon első dolga a Nandana húgá
val, az ő régi kedvesével együtt, megszökni a hegyekbe. Katonák men
nek üldözésére, de Makaranda vitézül áll ellenök, kivált midőn barátja, 
Mádhava is, ki Mulattjával szintén ide menekült, segítségére sietett.

Ámde míg barátjának ment segítségére, azalatt Mádhava Málatit 
magára hagyta. Ezt az alkalmat leste és felhasználta Kapálakundalá, ama 
varázsló nő, ki már egyszer föl akarta Málatit áldozni és bosszút eskü
dött társa megöléséért Mádhava ellen. Most újra elrabolta a leányt. Mád
hava társaival együtt összejárja az egész hegységet, de hiába keresi elra
bolt kedvesét. Mindnyájan a kétségbeesés szélén állanak és le akarnak 
ugrani egy magas szikláról, véget vetni kétségbeesésöknek. Híre jön, 
hogy Bhürivasu is, leánya elvesztése miatt, «máglyára akar lépni». E vál
ság pillanatában egy tündérnő jő segítségökre, a ki Málatit megmenti a 
varázsló nőtől, Bhürivasut visszatartja a máglyától és a királytól azt a 
kegyet nyeri, hogy Málati esküvője Mádliavával, Makarandáé elszöktetett 
kedvesével hivatalosan erősíttessék meg. így lön a küszöbön álló nagy 
gyászból általános nagy menyegzői öröm.

A Bhavabhöti másik két drámája, mindkettő a Ráma történetét 
állítja szemünk elé. A Mahävlra-carita hét felvonásban dramatizálja Ráma 
történetét száműzetése idejétől Ceylon meghódításáig és Ayodhyába való 
visszatértéig. Tehát ugyanazon nagy tetteket festi, a melyek a Rámáyaná- 
nak teszik a tartalmát. Némi egységet önteni a széthúzódó és drámába 
alig összefoglalható kalandokba azáltal próbált meg a költő, hogy Ráva- 
nát Sitá lánykori kérőjéül tünteti fel és így az ő Ráma elleni gyűlölete 
és a Sitá elrablására tett kísérlete meg van motiválva, mint bosszú műve 
a Sitától kapott kikosaraztatásért. Tagadhatlanul szerencsés ötlet és az 
epikai események drámai alakítása nélküle el sem képzelhető. Maga az 
előadás nyelvezete is, az alakítás művészete is olyan, a mely egyformán 
méltó Bhavabhütihoz vagy a Rámáyanához. Mindamellett azt kell lát
nunk, hogy az epikai események, harczok, vállalatok, kalandok tömege 
a költő által ráfordított nagy gond mellett is, legyőzhetetlen akadályokat 
gördített a dráma sikerének útjába.

Innen van az, hogy drámai megjelenítés, színpadon való felléptetés 
helyett, minthogy az indiai dramaturgia a színpadon való viaskodást egye
nesen tiltja, rendesen csak epikai elbeszélést kapunk Ráma nagy tettei
ről, a mi pedig sem monolog, sem dialog alakjában — ez utóbbi forma 
van többször használva — nem képes eléggé pótolni a drámai élet ele
ven mozgékonyságát.

Az Uttara-Räma-carita tartalmilag mintegy folytatását képezi az 
előbbinek. Míg a Maháviracarita a Rámáyana hat első könyvének hőstetteit 
hozza színre, addig ebben a színműben Rámának a Rámáyana hetedik
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könyvében olvasható családi története van drámailag feldolgozva. A meny
nyiben a Ráma és Sitá története egységes és drámai alakításra is alkal
masan kínálkozó volt, benne Bhavabhüti kezéből a hindu dráma-irodalom 
egyik legremekebb költeményét nyertük. Tárgyát a családi élet legneme
sebb erényei képezik : a hitvesi szeretet, mely a királyi kötelességek 
követelményeivel jön összeütközésbe, az anyai szeretet mélysége, ren
díthetetlen bizalom a szenvedés közt, az isteni rendelésben vetett hit és 
nemes megadás.

Hosszú, szenvedéssel telt 14 esztendő után Ráma és Sitá haza tér
nek végre Ayodhyába, hogy ezentúl egymásnak és boldogságuknak élje
nek csupán. De hajh! itthon újabb, tán még az előbbieknél is nehezebb 
és méltatlanabb szenvedés várakozik reájok. Ayodhyának népe a kiállott 
tűzpróba daczára sem akar hinni Sitá ártatlanságában, hitvesi hűségé
ben és követ által adatják Rámának tudtára, hogy Sitá jelenléte az 
udvarnál reájok nézve nagyon lealázó. Ráma e hírre teljesen fel van 
háborodva. Hanem tudja, hogy a nép java magasabb érdek az ő családi 
boldogságánál és ezt amannak áldozatul kell dobnia. Kiadja a rende
letet, hogy Sitát vigyék száműzetésbe, s tört szívvel hagyja el a szunnya
dót, hogy az istenek felhívására a démonok ellen új harczra induljon.

Sitá az erdőben magára hagyatva kétségbeesésében a Ganges hullá
maiba veti magát és a habokkal küzdve, majdnem félholt állapotban két 
ikergyermeknek ad életet. A Ganges istennője azonban megkönyörül 
szenvedésein, megmenti őt gyermekeivel együtt, kiket azután egy Vál- 
miki nevű szent vezeklőnek adott át nevelés végett; maga pedig Sitát 
vette oltalma alá; és hogy a démonok ellen biztosítsa, láthatatlanná tette 
őt. Tizenkét év telik el az első és második felvonás közt, az elválás szo
morú évei Rámára nézve, tele fájdalommal és panaszszal; míg Sitá nemes 
megadással tűri a méltatlan vád miatt reá mért nehéz sorsot, elszakítva 
férjétől, még gyermekeitől is. Épen azon erdőségben van, a melyben 
egykor Rámával együtt, mint számüzöttek élték legboldogabb napjaikat. 
Kíséretét és egész társaságát az erdők és folyamok istennői alkotják. Új 
hőstettek Rámát is e tájra vezetik újra. A rég ismert helyek látása és 
eltűnt boldogságára való fájdalmas visszaemlékezés annyira erőt vesz
nek a hősön, hogy aléltan esik a földre terhök alatt. És ime, látatlan 
alakban, Sitá is épen ott van ; alig bír fájdalmán uralkodni. Letérdel az 
elalélt mellé, egyik kezébe veszi a férje kezét, másikkal érinti homlokát, 
mire az felocsúdik. Érzi, hogy Sitá van a közelében, nevén szólítgatja, 
de látni nem látja sehol. Sitán is majdnem erőt vesz mondhatatlan fáj
dalma, mindamellett nem akarja megismertetni magát, m ert tart az újabb 
kudarcztól. így válnak el, egymás szerelméről meggyőződve és némileg 
megvigasztalódva.
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Idő múltával Ráma anyja, Kausalyd, és Sitá atyja, Janaka, és más 
magas vendégek látogatóban vannak Válmiki remetemagányában. Csen
des panaszkodásaikból játszó gyermekek zaja ragadja őket ki, kik közűi 
egyikben a nagyanya is, a nagyapa is Ráma és Sitá vonásaira ismer
nek. De a gyermek csak annyit tud, hogy őt Lávának hívják, a testvérét 
pedig Kasának. Ráma nevét csak egy költeményből, a Rámáyanából 
hallották és ismerik, melyre őket állítólagos atyjok, Válmiki, tanította. 
E közben Ráma is ünnepli nagy diadalait. Az országra szóló ünnepségek 
egyik legmagasztosabb jelenete a ló-áldozat. Egy lovat bocsátanak sza
badon és amerre az megy, fegyveres nép kiséri egy évig, megvédeni 
bármiféle bántalmazás ellen. Váratlanul megjelenik a ló Válmiki magá
nyában, utána a fegyveres kiséret. A gyermekek a rialomra szétszalad
nak, csak Lava áll helyt, daczolni, ha kell, mindnyájokkal.

A szent ló kísérőinek vezére épen Candraketu, a Laksmana fia, és 
így a Lava unokatestvére. De egymást nem ismerik. Síkra lépnek egy
más ellen és kemény tusában mutatják meg harczi bátorságukat, de 
mielőtt eldőlne valamelyik részre tusájok: maga Ráma lép közbe, ki 
szintén a ló nyomán jött. A Ráma név hallatára, melyet a Rámáyanából 
már jól ismer, Lava is félre teszi a fegyvert és hódolva kér bocsánatot. 
Ráma megdicséri a két bajnokot. Lávát, kihez Kusa is szegődik, átöleli 
a nélkül, hogy tudná, hogy ezek az ő fiai. Csak sejtelmei vannak róla. 
Kertére Kusa énekel egyet a Rámáyanából, Ráma és Sitá szerelméről, 
mire Ráma szeméből kicsordul a köny.

Végre a hetedik felvonásban a megoldást egy színi előadás adja 
meg. A Ganges partján, egy erdő tisztásán állítják fel a színpadot ; meg 
vannak híva nézőkül az istenek, Ráma és a ló egész kísérete. Bharatá- 
nak, az istenek szín-igazgatójának vezetése alatt, mint színészek szere
pelnek az apsarasok, Indra egének tündérei. A rögtönzött előadás Sitát 
m utatja be, a mint a Ganges hullámaiba veti magát. A háttérből kétségbe
esett sikoltás hallatszik; és az eseményt egy színész mondja el. Azután 
fellép Prithivmek, a föld istennőjének és a Ganges istennőjének (Gangá) 
karján a megmentett Sitá. Mindenik istennő egy-egy gyermeket hoz a 
karján. Sitá alig hiszi, hogy ezek az ő gyermekei, és Ráma nevét kiáltva, 
összeroskad. Mikor magához jön az istennők megismertetik magokat és 
vigasztalják a szegényt. Prithivi Ráma lelketlenségén tör ki, de Gangá 
megmagyarázza eljárásának okát és mentegeti őt. Sitá már csak egyet 
óhajt: megtérni anyjához a földbe. De Gangá figyelmezteti, hogy előbb 
a gyermekekről kell gondoskodni. Legyen anyjok, a míg anyára van 
szükségük, azután Válmiki fogja őket nevelni és oktatni. Ebbe Prithivi 
is belenyugszik s a három nő elvonul.

Rámában az előadás az indulatok viharát ébreszti fel. Neki az való
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ság. Előbb, megismerve a Sitá sikoltását segítségére akar rohanni. Majd 
midőn Sitá a színen megjelenik: elájul. Az istennők beszédei valamennyire 
megjoliáztatják ; de midőn Sitá mondja, hogy ő halni kiván és az isten
nőkkel együtt eltűnik, ismét végtelen fájdalom fogja el, ismét elájul. 
Egyszerre változik a szín. Az istenek serege megjelenik az egen. Arund- 
hatï, a Sitá nevelőanyja, hozza az igazi Sítát; Válmiki jön más oldalról 
és bemutatja Rámának két fiát. így találja meg Ráma családja tagjait 
és egyesíti őket a boldogság.

A bezáró megáldásban, melyet a nagy szenttel, Vasisthával mon
dat, Bhavabhüti a drámai költészet fölemelő fenségéről, szivet-lelket tisz
tító erejéről szól.

Bhavabhüti a klasszikus szanszkrit irodalomnak utolsó nagy költő
alakja.

Tigris-lépcső E lefánté szigetén.
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írás és nyelv képezik a szellem minden termékének elemét és alap
ját. Bélyegöket épen úgy rá nyomják az irodalmi művekre, mint a hogy
visszatükröződik a tájék és éghajlat jellege a nemzetek gondolkozásmód-«
ján és költészetében.

De csak akkor tudjuk kellően méltatni a szellemi termékeket, ha 
beleéljük magunkat a nép szokásaiba és erkölcseibe ; ha a nyelvet a 
maga egész teljességében úgy átértjük, a mint az a nép lelkében él; ha 
végre mindezekhez az illető földrészt és lakóit tüzetesen és apróra meg
ismerjük, mielőtt el akarnánk jutni kitűzött czélunkhoz. Nem valami ta
lálóan jellemzik a khinai nyelvet azzal az alapjában hibás mondással, 
hogy rendkívül nehéznek kell annak lenni, mert ott minden szónak külön 
írásjegye van ; elvégre bizony a mi nyugoti nyelveinkben is áll ez, itt is 
csak más képe van minden egyes szónak. Nem is az Írásjegyek rengeteg 
mennyiségének megtanulása teszi a legnagyobb nehézséget a khinai

A pekingi régi csillagvizsgáló intézet éggöm bje (fénykép után).

Egyetemes irodalomtörténet. I. 9
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irodalmi termékek átkutatásában és esetleges lefordításában ! Mikor e 
nehézséget valahára szerencsésen leküzdöttük: még csak akkor áll elénk 
a másik nem kisebb feladat, t. i. a kifejezések igazi értelmébe való be
hatolás. Ha például tudom, hogy egy írásjegyet hjá-nak kell ejteni és 
jelentése: alant, egy másikat pedig sen-nak és ez kez-et jelent: kérdés, 
hogy megértem-é, mit tesz seu-hja (kéz alatt) vagy hja-seu (alant kéz) 
összetett kifejezés. A khinai ugyanis az elsővel seu-hja (kéz alatt) a vala
kitől való függést, alárendeltséget, a másodikkal hja-seu (alant kéz) a mun
kába fogást fejezi ki, rá tenni kezét valamire.

A khinai átirás, a transscriptio is tökéletlen szinte az el- 
képzelhetetlenségig. A khinai nyelv varázsát, széphangzását, 
rhythm usát európai ember füle sem képes felfogni, nemhogy a 
mi szegény phonetikus Írásunkban birnók azt csak valamennyire 
felismerhetőleg is jelelni! Nekünk nincsenek meg azok a hang
ja ink ; épen azért a mi betűinkkel való átirás a valóság mö
gött marad. Viszont e dolognak ellenkezője is áll, ők is egé
szen más hangalakot adnak a mi szavainknak átírásaikban. 
Ezt a szót hűn (a nemzet nevét) a khinai történetírók hiungnu 
alakban írták át saját nyelvökre, pedig kiejtésökben e név alig 
különbözött a mi kiejtésünktől, semmiesetre sem annyira, 
mint a szó leírt alakja sejtetné.

A khinai csupán egytagú szavakat ismerő nyelv, mely
nek maga a benszülött is csak mintegy kétezer különböző 
hangját, illetőleg kiejtésre különváló szavát ismeri, európai fül 
pedig ebből is alig ötszázat bir megkülönböztetni. Mindamellett 
oly gazdag és nagy a khinai irodalom, hogy párját alig lehet 
találni. Nagyságáról némi fogalmat nyerhetünk azon adatból 
is, hogy a császári könyvtárnak katalógusa kétszáz kötetből 
áll ; hogy egy, a XVIII. század közepén készült encyclopaedia 

eredetileg 6109 kötetben adatott ki és még ujabbkori, kis betűs kiadása is 
1628 kötetre rúg. Mindamellett, hogy a khinai nyelv szókincse látszólag 
oly csekély, véghetetlen gazdaggá és változatossá teszi azt magának a 
nyelvnek a zenéje, mely a különböző hangfokon kiejtett ugyanazon szó
nak más-más értelmet és jelentést kölcsönöz. Innen van aztán, hogy a 
khinai kifejezés és nyelv épen nem határozatlan, vagy jobban mondva 
kétértelmű, homályos. Legkevésbé sem. A mondatnak a szövegben csak 
egy és nagyon is meghatározott értelme van ; bár ez a helyes értelem 
első tekintetre nem mindig, sőt nagyon is ritkán tűnik szembe.

Nagy szerepet játszanak e körülményben az úgynevezett irodalmi 
czélzások. Ezek a költőkből és klasszikusokból szószerint átvett helyek, 
melyek abban az értelemben használtatnak, a milyen a jelentősök az

Legrégibb 
khinai Írás a 
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illető eredeti mű szövegének összefüggésében. Egy khinai regény czírue 
például Hong-lou-meng szószerint Egy veres szoba álma. Ha tudjuk, hogy
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dományos szakirodalom kizárásával. Theologiai művek közül is csak az 
irodalmi tekintetben fontosak jönnek figyelembe.

A csodálatosan gazdag és az időszámításunk előtti 15-ik századig
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Nagy szerepet játszanak e körülményben az úgynevezett irodaimí 
ezélzások. Ezek a költőkből és klasszikusokból szószerint átvett helyek, 
melyek abban az értelemben használtatnak, a milyen a jelentésűk az
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illető eredeti mű szövegének összefüggésében. Egy khinai regény czíme 
például Hong-lou-meng szószerint Egy veres szoba álma. Ha tudjuk, hogy 
a Hong-loa kifejezés egy khinai költeményben a Be-lo-tien-ben gazdag 
családból való hölgyet jelent : megértjük regényünk igaz czímét is : Egy 
vagyonos nő álma.

Minden művelt khinai emlékezetébe vési egy egész tömeg írónak, 
főleg a klasszikus remek íróknak szövegét, hogy szókincsre tegyen szert, 
a mit irodalmi műveiben aztán értékesít. Ezért a khinai irodalmi nyelv 
a megkövesedett szólásmódok idiómája. Ezért nem könnyű aztán khinai 
irodalmi műveknek tolmácsolása és épen a látszólag legegyszerűbb mon
datok ejtik legtöbbször tőrbe az európai olvasót.

Ide járul az is, hogy a társalgási nyelv még a művelteknél sem 
azonos az irodalmival. Még a közélet nyelvéhez legközelebb álló hétköz
napi irály, a drámák és regények nyelve is, lényegesen különbözik az 
előbbitől. Sohasem ír úgy a khinai, a mint beszél ; még akkor sem, ha 
egészen helyesen, szabatosan fejezi is ki magát anyanyelvén. Beszélhet 
valaki folyékonyan khinaiul, azért épen úgy nem érti meg a könyvek 
nyelvét, a mint nem érti meg a görög írókat az, a ki pompásan tud 
latinul. Valóban olyan viszonyban áll a khinai beszélt nyelv élő ismerete 
az irodalmi idiomához, mint a latin a göröghöz : egymással rokon, de 
mégis egészen más nyelvszámba mennek.

Négy külön formája van az irodalom vagy jobban mondva a köny
vek nyelvének a mennyei birodalomban. Első a régi stilus, a klasszikus 
íróknak, főleg Confucius-nák (Kong-fu-cze, meghalt Kr. e. 479-ben) és böl
cseleti iskolájának műveiben található rövid, velős irály. Hozzá legköze
lebb áll a Ven-dsang, a tudományos stilus. Irodalmi czélzások, azaz a remek
írókból kölcsönzött mondatok, melyekben a rhythmus nagy szerepet 
játszik. Ezt követelik meg állami vizsgálatokon a jelöltektől ; így aztán 
ez nem csupán egy korszak irályára, hanem az egész khinai irodalomra 
szakadatlanul nagy befolyást gyakorol.

Harmadik a hivatalok és kereskedelem stílusa, világos és szabatos 
irály, melyen a törvénykönyvek, okiratok és hivatalos levelezések vannak 
szerkesztve. Negyedik a khinaiak által is lenézett pongyola stilus, mely 
a nagy közönségnek szánt szépirodalmi termékekben, drámákban, regé
nyekben stb. használatos. Ha valaki e négy stilus valamelyikével meg
ismerkedett, még azért nem érti meg a többieket külön tanulás nélkül.

Irodalmi szempontból tekintve, csak az első, a régi stilusban irt 
maradandó becsű, klasszikus művekről lehet szólni, a szorosan vett tu 
dományos szakirodalom kizárásával. Theologiai művek közül is csak az 
irodalmi tekintetben fontosak jönnek figyelembe.

A csodálatosan gazdag és az időszámításunk előtti 15-ik századig
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visszanyúló khinai irodalomban a föllendülésnek és virágzásnak négy 
korszakát lehet megkülönböztetni, ezek:

I. Confucius korszaka, a Kr. e. VI. és V. századokban ;
II. A Han dynastia korszaka, a Kr. e. első és Kr. u. első századokban;

III. A Tang dynastia korszaka, a Kr. u. 7—9. századokban, és
IV. A Szong dynastia korszaka, a Kr. u. 11—12. századokban.
Mind a négy korszak kiváló szépségű klasszikus műveket tud fel

mutatni.

II.

A khinai irodalom legrégibb alakjában mint vallásos irodalom je 
lenik meg. Szentkönyvekből ismerjük meg vallásos felfogásuknak, ősi 
államéletöknek és költészetüknek első alakjait. E szentkönyvek részint

Kong-fu-cze és tan ítványa M eng-cze.
(Eredeti khinai ábrázolás hasonmása.)

kanonikus művek (king), részint klasszikus művek (su) érvényében álla
nak nálok. Öt king-et és négy su-t szentesített a hagyomány. Legrégibb 
kanonikus könyvük kétségkívül az I-King. mely leginkább bizonytalan, 
meghatározhatlan jelentésű betűket, rovásokat mutat. A Su-king történeti 
feljegyzéseket tartalmaz a Kr. e. 17—7. századokból. A Si-king legrégibb 
khinai dalok gyűjteménye és a kanonikus művek legbecsesebbje. Negye
dikül ide tartozik a Li-ki egy erkölcsi irányt!, kivált a vallásos és világi 
kötelességeket hirdető mű, és ötödik a Lu állam történetét tartalmazó, 
Csün-czieu (tavasz és ősz) címet viselő évkönyv, melyet Confucius, a khinai 
birodalom nagy bölcse és törvényadója, szerkesztett. A négy su vagyis 
klasszikus remekmű Confuciusnak és nagy tanítványának Menczius-nak
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(Meng-cze) tanításait tartalmazza elbeszélések és anekdoták alakjában, 
olykor párbeszédekben.

Közös vonásuk e kanonikus és klasszikus műveknek az, hogy azon 
alakban, a mint ma előttünk (legnagyobb részben európai fordításokban 
is) állanak, mind a Confucius által megállapított szöveget tüntetik föl. 
Arra a kérdésre, hogy mit vett át teljesen a hagyományból és mit adott 
hozzájok a magáéból a nagy szövegező, ma, adatok hiányában, feleletet 
adni nem lehet. Csupán a Si-king-re vonatkozólag ismerjük a legnagyobb 
khínai történetírónak, Szé-ma-czien-nek (meghalt Kr. e. 85-ben) azon ada
tát, hogy a Dalok könyve eredetileg több mint 3000 népdalt tartalmazott, 
pedig e gyűjteményben ma csak 311 darab van meg.

Az a 311 dal, mely ma a Si-king gyűjteményét alkotja és a Confu
cius által képviselt korszak legértékesebb hagyatéka, a Kr. e. 1765—598-ig 
terjedő időszakból való verseket tartalmaz. Szó sincs azonban arról, 
hogy a darabok berendezése e gyűjteményben khronologiai beosztást 
mutasson. Az első és legnagyobb rész, mely Kuo-fnng (népies dalok) címet 
visel és 160 verset, tehát többet, mint az egész gyűjteménynek felét, fog
lalja magában, tizenöt különböző tartományból összeszedett idylli képet 
vagy erkölcsi tanítást tár elénk, a törvényre, szokásokra és népéletre 
vonatkozó tanácscsal, ujjmutatással. A többi három rész mind apróbb 
és olykor lendületesebb lakodalmi dalt, ünnepi verset és ünnepi éneke
ket tartalmaz.

Bezárják az egész gyűjteményt a legrégibb és egyszersmind leg
szebb ünnepi énekek, ügy, hogy elragadó csoportosításban jelennek meg 
először a khinai magánélet egyes jelenetei, kivált a szerelem és szerelmi 
bánat ; majd utána a család- és az államélet képei és mindig lendülete
sebb történeti és vallásos tárgyak; úgy, hogy szinte lehetetlen közöttük 
összefüggő kapcsolatot, dalról-dalra emelkedő haladást és tudatos fejlő
dést szolgáló rendet vagy irányzatosságot észre nem venni. A khinai 
kedély mélységét, gyöngédségét mutatják a családi életet vagy a termé
szet szépségeit vagy a császárok és a nemesek hőstetteit emlegető ódák. 
Milyen költői szépség és szűzies érzés van hogy csak egy-két m utat
ványt közöljünk — a következő dalban :

Kelet felé a várkapu előtt 
Sok szép asszonyt láthat a szem, 
Az ég felhőihez hasonlót.
De még ha százszor szebbek is 
Az ég felhőinél :
Nem ők az én szivemnek álma !

Hófehér, egyszerű ruhában 
Drágább nekem az én barátnőm !

Kunt a vár falai körűi 
Széparczu, karcsú nőket lát a szem, 
Hasonlókat a rét virágihoz.
De még ha százszor szebbek is 
A rét virágin ál :
Meg nem nyerik vonzalmát ők szivemnek. 
— Feleségem fehér ruhája, arcza 
Az én szivemnek boldogsága csak !
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Mily gyöngéd sóvárgás van kifejezve a következő dalban:
Szolgálaton van a férjem 
Távol tőlem messzeségben ! 
Merre vezeti most útja ? 
Mikor jön majd haza újra?

A tyúkok már ülőiken 
Rég elültek ; minden pihen. 
Legelőről juh és tehén 
Haza tért a nap estéjén. 
Csak férjem várom hiába 
Oda van a szolgálatba ;

Távol földön, idegenben
Mi a sorsa — hogy képzeljem ?
Múlnak napok és hónapok,
Ő róla még hírt sem kapok !

Már a tyúkok ülőiken ;
Juh, tehén karámban pihen. 
Csak az én uram van oda 
Nehéz szolgálat a sora!
Óh ha éhezik, szomjazik 
Övéihez vágyakozik . . .

Ez az iideség nem csupán a Si-king-ben, hanem más régi és uj da
lokban is megvan. Például a Jaó császár (uralkodni kezdett Kr. e. 2356 
táján) idejéből eredő dalban, az úgynevezett szántóvetők dalában, mely 
állítólag Khina legrégibb irodalmi emléke :

Napkeltekor kelünk fel,
Fekszünk napnyugtakor.
Kutakat ásunk és iszunk,
Földet művelünk és eszünk.

— Velünk szemben mi a császár hatalma ?

A Si-king ódáinak fő jellemvonásai, mik a régi Khina erkölcseit a 
régi idők szeretetreméltó naivságával tárják elébiink, a hazasz-eretet és a 
családhoz ragaszkodás ; a családhoz, melyhez nemcsak az élők, hanem az 
elhunytak is tartoznak.

A baraczkfa.

A baraczkfa virágban áll, 
Ezer piros virág rajta.
A lányka esküvőre mén,
Ő lesz a ház gazdasszonya !

A baraczkfa virágban áll, 
Gyümölcsöt érlel gazdagon. 
A lányka esküvőre mén,
Ő lesz ur az uj otthonon !

A baraczkfa virágban áll, 
Fakad rajta lomb és levél. 
A lányka esküvőre mén,
Ő parancsol tűzhelyinéi !

Nem halál és gyilkolás, nem fegyverzaj, gyűlölet vagy boszúszomj 
lelkesítették a khínai költőket borzalmas tragikus tárgyakra, mint azt 
Görögország és más népek harczias költeményeiben, eposzaiban találjuk. 
Távol van ez a mennyei birodalom lakóinak gondolkozásától, távol azok 
nemeslelkű kedélyétől. A milyennek a Si-king dalai a khinai népéletet 
mutatják, annak legkimagaslóbb jellemvonása a patriarchalismus, mely 
a mennyei birodalom népének évezredek hosszú során annyira leikébe 
vésődött, hogy azt soha semmi politikai mozgalmak, semmi uj bölcseleti
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irány, vagy vallásos reformtörekvések nemcsak megváltoztatni, hanem 
még megingatni sem bírták. Kegyeletes tisztelet, mit a gyermek szülei 
iránt, szerető gyöngédség, mit a szülő gyermekeivel szemben tanúsít, 
adja meg a családiasság szépségét és alapját. A család a khinai em ber 
gondolatának és érzületének egyetlen tárgya. A családalapítást és nevé
nek fentartását tekinti legszentebb czéljának, legnagyobb örömének. 
A családapa majdnem korlátlan úr a maga házában, oly hatalommal,, 
mely nagyon emlékeztet az ős római «patria potestas» korlátlanságára és 
egyszersmind kíméletlenségére is, a mennyiben majdnem az élet és halál 
feletti rendelkezési jogig terjed. Szigorú engedelmesség a gyermek fel
adata, mely minden önállóságnak és ellenmondásnak útját állja. Maga 
az állami élet is csak szélesebb körű felfogása és megtestesülése a csa
ládi életnek. A mi a gyermeket a családi kötelességek, az apa iránti fel
tétlen engedelmeskedés békóiból kiveheti, az egyedül az állam érdeke 
lehet, mint magasabb szempont. Az egész államnak pedig feje, mintegy 
atyja a császár, ki ismét az égnek fia és mint ilyen földi alattvalóival 
szemben korlátlan hatalmat, minden birtok és egyéni élet felett szabad 
rendelkezési jogot gyakorol ; de viszont gyermekeiről atyailag gondos
kodni, azoknak a javát melegen szivén viselni lelkiismereti kötelessége. 
Azt a nagy távolságot, mely a császár és a nép között van, hivatalnokok 
egész serege hidalja át, kiket, mint a császár személyének képviselőit, 
ugyanazon tiszteleti jogok és lelkiismereti kötelességek illetnek meg. 
így aztán csupa tekintély, csupa formaság, hódolat és engedelmesség 
azon jelességek, melyeket a khinai, mint legfőbbeket, szentkönyveiből 
ősi erények gyanánt eltanult, és ezek kifejlesztették közöttük a meggyö
keresedett conservativismusnak oly fokát, a minőhöz hasonlót más nép 
körében alig lehetne találni.

Már említettük, hogy a Si-king kánonának rendezője Kong-fu-cze 
vagy Kong-cze, a khinai állam nagy törvény adója és bölcselője volt; hogy 
e népdal-gyűjtemény eredeti nagy tömegének szinte kilencztized részét 
elvetvén, csak azoknak érvényességét tartotta fent és emelte ki, a me
lyeket alkalmasoknak gondolt a fentebb vázolt erkölcsi, társadalmi és- 
politikai elveknek ápolására, a nép lelkébe-fejébe való becsepegtetésére.

Ugyancsak ő volt az, ki a többi kanonikus és klasszikus műveket 
is revideálta. E művek legtöbbje az ő tanításait, tanítványaival folyta
tott beszélgetéseit, Lu államnak, melynek királyi családjából származott 
maga Confucius is, általa megírt történetét, szóval csupa olyan tárgya
kat tartalmaznak, melyek nemcsak a törvényadónak tanait, alapelveit, 
világfelfogását tükrözik vissza, hanem a bölcselő egyéniségével, szemé
lyével is a legszorosabb kapcsolatban állanak. Épen azért Confucius ta 
nait bátran úgy lehet tekinteni, mint a khinai szellemi élet legtisztább
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kifejezését. Igaz, hogy e kanonikus könyvekben a vallásos elem egészen 
háttérbe szorul vagy nagyon is határozatlan körvonalakban mosódik el 
és csak nagy általánosságokban vetődik felszínre ; mégis a khinai vallá
sos gondolkodásnak ebben kell az alapjait keresni. Nem találjuk nála a 
vallásrendszernek sem mythologiai, sem metaphysikai felfogását ; lelünk 
csupán egy, a nép ősi erkölcsi felfogására alapított ethikát és politikát. 
E felfogás elébb az eget, majd az eget és földet együttesen tekintette 
legfőbb lénynek és minden létező alapjának és kútfejének. Az ég által 
eredetileg belénk oltott tisztaságot és tökéletességet újra elérni, czélja 
az embernek; ez egyszersmind a birodalom, sőt az emberiség jólétének 
föltétele is. Kiinduló pontul a dolgok és az egyén megismerése, a Socra- 
tes-féle ismerd meg magadat (yvwdi azaozóv) szolgál, de a fődolog mindig 
az akaratnak erkölcsi szempontból való szabályozása és tehetségeinknek 
összhangzó kiművelése, a mi megint a családi, az állami életnek, sőt az 
egész emberi társadalomnak helyes alakulását vonja maga után.

Azt mondja Cseng-seu, Confucius legjelesebb tanítványa Da-hjo czímű 
bölcsészeti művében : «A tan alapterve áll a ragyogó erkölcs megvilágí
tásában s a nép megújhodásában a tökély legmagasabb fokának szem
pontjából. Ha ismerjük ez igazságot : akkor van szilárd támaszpontunk. 
Ha van támaszpontunk : akkor nyugodtak vagyunk. A ki nyugodt, az 
elégedett. Az elégedettnek módjában áll a higgadt megfontolás. Higgadt 
gondolkodás által el lehet érni a legfőbb bölcseséget. A dolgoknak van 
eredete és befejezése, a cselekedeteknek van kezdete és vége. Ha tudja 
az ember, mit kell kezdetben és mit később tennie : akkor közeledik az 
ember a legfelsőbb bölcseséghez.»

«Azok a régiek — mondja Confucius abban a lánczolatos és mindig 
fokozódó irályban, mely az ő szellemét tükrözi minden tanítványánál 
híven vissza és a mely m ár a Si-king dalainak rendezésében is rá vall a 
mesterére — kik ragyogóvá akarták tenni a fényes erényt, először jól 
igazgatták tartom ányaikat; azok, kik jól akarták kormányozni tartom á
nyaikat, előbb rendbe hozták családjaikat ; azok, kik ezeket rendbe hozni 
kívánták, előbb saját leiköket mívelték ki: gondjuk volt rá, hogy helyén 
legyen a szívok. Ahhoz, hogy helyén legyen a szivök, főkellék volt szán
dékaik tisztasága. Hogy megtisztuljanak szándékaik, tökéletesítették is
mereteiket. Az ismereteket tökéletesíteni annyi, m int a dolgok természe
tébe behatolni. Ha behatoltunk a dolgok természetébe : tökéletesítjük 
lelkiism eretünket; ha ez egyszer tökéletes: tiszták lesznek akkor szán
dékaink is. Ha pedig ezek tiszták : hibátlan lesz maga az egyén, és ha ez 
hiba nélkül van : akkor jól tartjuk  a családot fenn és jól van kormá
nyozva az állam.»

Ilyen az az irány és tudós felfogás, melyet Confucius és tanítványai
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nem annyira megteremtettek maguk, mint inkább a nép közkincséből, 
gondolatvilágából, eszmeköréből kiválasztottak és kiemeltek oly czélból, 
hogy ennek érvényre emelésével mintegy elfeledtessék és eltöröljék nyo
mát a más irányú törekvéseknek. Czéljokat el is érték, mert egyfelől a 
nép eszejárásából merítettek, másfelől annak régi szokásaihoz, szája 
ízéhez alkalmazkodtak tanításaikban. Csak ennek köszönhető, hogy azok 
a magvak, melyeket ők elvetettek, termékeny talajba hullottak, és a 
Confucius tana, mint igazi khinai államvallás, a később felmerülő eszme- 
harczok hullámzásai közt, úgy a 
Taoizmussal, mint az Indiából 
beplántált Buddhizmussal szem
ben megmaradt és folyvást dia
dalmasan érvényesült. Meg volt 
benne a véghetetlen egyszerűség 
mellett az a csodálatos simulási 
tehetség, melylyel a legváltozato
sabb politikai eseményekhez is 
alkalmazkodni tudott.

A Taoizmus, melyet Lao-Cze,
Confucius kortársa alapított meg 
Tao-te-king czímet viselő vallás
bölcseleti művében, pantheista 
ízű, elvont és homályos theoso- 
phiai tanaival, nehezen felfog
ható ábrándos tételeivel, épen el
lentéte volt Confucius egyszerű, 
a gyakorlati életre támaszkodó 
rendszerének. Kevés sikere volt 
Sün-cze rendszerének, ki a Con
fucius optimista felfogásával el
lentétben azt az alapelvet kisér- 
lette meg érvényre emelni, hogy 
az emberi természet alapjában rossz. Cseng-cze a Kr. u. 11. században az 
I-king homályos jegyeiből akart természetbölcseleti rendszert kihámozni 
és Confucius ethikájával szemben nagyon is önkényes elveket elterjeszteni.

De e rendszerek küzdelmei az ősi khinai vallás- és államrendszer
rel már a második és későbbi irodalmi korszakok idejébe esnek. Mielőtt 
pedig erre térnénk, meg kell emlékezni egy nagyjelentőségű külső ese
ményről, mely az első korszak végén következvén be, a Confucius és 
tanítványai által igazi hangya szorgalommal terem tett és ápolt irodalmi 
életet egyetlen csapással majdnem megsemmisítette.

í
Kong-fu-cze sírja.

(Csufutienben.)
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III.

Az első Czin családbeli uralkodó, Si-Hoang-ti (Kr. e. 221—209), trónra 
léptével az apróbb királyságokra szakadozott nagy birodalmat véres har- 
czok árán újra egyesítette. A birodalom további nyugalma és biztosítása 
érdekében külsőleg-bensőleg messzeható terveket vitt keresztül. Az akkori 
khinai birodalom északi és nyugati határát ellepő és zsákmányoló hiung-nu, 
yue-csi, uszun és más Szibériából beözönlő nomád scytha népek ellen épít

tette a birodalom egész északi 
és nyugati határain átnyúló, 
máig is álló roppant falbás
tyát, a khinai nagy falat ; a 
régi irodalomnak pedig teljes 
és gyökeres kiirtására csá
szári rendeletet bocsátott ki. 
Ugyanis a régi patriarchalis 
intézményeknek és szokások
nak megsemmisítése czéljá- 
ból, kiadta azt a parancsot, 
hogy 30 nap lefolyása alatt a 
múlt egész irodalma tűzben 
pusztuljon el, azon emberek
kel együtt, a kik egyes mű
veket elrejteni vagy bármi
képen megmenteni kísérletet 
tennének. De bár a hagyo
mány szerint mintegy 460 
tudós veszíté így irodalom- 
pártolásért el életét, a ször
nyű terv teljes sikerét meg
akadályozta a császárnak elég 
korán bekövetkezett halála.

Utána a Han-dynastia lépett a trónra, Kr. e. 206-tól Kr. u. 221-ig. 
A Hanok irodalompártoló gondoskodása csakhamar helyrehozta a nagy 
veszteséget. Sok régi munkát nem találtak ugyan azonnal fel, másokat 
csak töredékeiben. De a legtöbbet előteremtették részint puszta emléke
zetből, részint előkerítették gondos rejtekeiből. És a Hanok felállították 
számokra a nagy császári könyvtárat, melynek élére a tudós Liu-hiangot 
helyezték. «Azon idő óta, — mondja Baumgartner — azt lehet mondani, 
hogy a khinai irodalom története egy a császári könyvtár történetével.» 
Többszöri leégés daczára a nagy könyvtár már a Kr. u. harmadik szá

Lao-cze.
(Eredeti khinai ábrázolat hasonmása.)
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zadban 30 ezer művet számlált és lassanként divatba jött alkirályi vá
rosokban is nagy könyvtárak berendezése.

Még a Si-Hoang-ti császár rendeleténél is veszélyesebb ellenfele 
támadt a belföldi khinai m űveltségnek az Indiából plántált buddhizmus
ban, melynek behozatala ugyancsak a Hanok uralkodása alatt indult 
meg. Az indoskytha királyok, kik Khina területéről vonultak le népeikkel 
és alapítottak birodalmat északnyugoti Indiában, itt a buddhizmussal meg
ismerkedvén, annak hatalmas pártfogói és terjesztői lettek. Kivált Kad- 
phizes és Kanerku buzgólkodtak abban, 
hogy Buddha tanai eljussanak a Khina 
területén tőlök elmaradt testvér és ro
kon népek közé is. A kezdeményezést 
nemcsak a rokon népek, hanem maguk 
a khinaiak is felkarolták és így jö tt létre, 
az utak nagy távolsága és nehézségei 
daczára is, az ó világ legérdekesebb és 
következményeiben legjelentősebb iro
dalmi érintkezése. E mozgalom mind
járt időszámításunk első századában 
megindult és mindig fokozódva tető
pontját a 8. században érte el. Hatása 
és értéke nemcsak abban nyilvánult, 
hogy khinai és indiai tudós zarándokok 
karöltve fáradoztak a buddhista szent
könyvek khinaira fordításában ; nem
csak abban, hogy Dsungária, Mongolia,
Khina, Tibet, Hátsó-India, sőt Japán 
lakói közt nagyon elterjedt a Gautama 
vallása : hanem főleg azon történeti, 
föld- és néprajzi feljegyzésekben, me
lyeket a szemes és gyakorlatias irányú 
khinai tudósok, kivált Fa-hien és Hiuen- 
czang, utazásaik közben tettek és a melyek Középázsia ez időbeli viszo
nyainak megismerésére elsőrangú kútfők. Együtt já rt a zarándoklással 
a khinai fegyverek hódítása is. A Hanok híres vezére Pan-csao volt az, 
ki először hatolt hódításában nyugati irányban el a Káspi-tengerig. De 
bármily hódításokat tett is Khina területén Buddha (khinaiul Fó) val
lása; bár a mennyei birodalomban a 8. században mintegy 4000 népes 
buddhista kolostor volt: sohasem b irt teljes diadalt aratni Confuciusnak 
józanon egyszerű és a nép leikéből fakadt, annak szívéhez szóló régi 
rendszerén.

Sakjam uni (B uddha) kh inai felfogás 
szerint.

(Régi szobor khinai fölirattal
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Szintén a Hanok uralkodása alatt Kr. e. 123-ban találta fel egy 
előkelő államférfiú, Czai-lün, a papírnak farostokból és rongyokból való 
gyártását; ehhez járult, bár jóval később, a Kr. u. 6. század végén a 
könyvnyomtatás feltalálása is, mely gyorsan fejlődött a tökéletesedés 
útján és már a 11. században (1041.) egy Pe-csing nevű kovács m ester
ember a mozgó betűk alkalmazásával a könyvnyomtatás m esterségét a 
művészet fokára emelte. Az első khinai nyomtatvány az 593. esztendő
ben jelent meg!

Mindezek a tényezők hathatósan közreműködtek abban, hogy a 
Hanok alatt pezsgő, uj irodalmi élet induljon meg. A régi remekírók 
műveihez adott kommentárok, éles elmére valló magyarázatok és érte
kezések teszik e kor irodalmi működésének javarészét; és nemcsak jóvá 
tették az irodalmon erőszakosan ejtett nagy csapást, hanem élénk m un
kálkodás indult meg különösen a szépprózai irodalom terén is. Ezen kor
ból való Khina két legnagyobb történetírója Szé-ma-tán és Szé-ma-czien, 
apa és fia, kik Khina egész történetének megírására vállalkoztak; és mi
dőn az apa nagy vállalatába bele halt, Szé-ki czímű művének folytatását 
átvette még nagyobb tehetségű fia és 130 kötetben írta meg hazája tör
ténetét Kr. e. 2697-től egészen saját koráig, 104-ig. Mindamellett be nem 
fejezhette egészen, mert egy, a húnok ellen szerencsétlen csatát vívó 
hadvezérnek védelmezéseért kegyvesztett lett és Kr. e. 85-ben ((meleg 
szobára» (az öngyilkosságnak egy specziális módja) Ítéltetett.* — Ban-gu 
az első Hanok történetét írta meg Czien-han-su czímű művében, mely 
az előbbihez méltó, egyik legjelesebb műve a khinai irodalomnak.

A költői irodalom a Hanok idejében az előbbi korhoz képest in
kább hanyatlást, mint emelkedést mutat. Li-ling és Sn-fu a főképviselői 
az ezen korban felmerült secessiós (khinaiul kuai) költői iskolának, mely 
úgy nyelvezetben, mint tárgyban és tárgyalásban a különösre, a szokat
lanra fordította minden gondját. Pan-ku talán az egyetlen dicséretes ki
vétel, a ki egy új műfajt, a leiró költészetet, teremtette meg és nevezetes 
helyeknek, tájaknak, épületeknek a leirását mindenféle történeti emléke
zésekkel szőtte össze.

A khinai költészet csak a következő korszakban, a Tangók alatt 
vett ismét magas lendületet, sőt itt érte el virágzásának tetőpontját. Ha
talmas és bőkezű császárok fejedelmi gondoskodása m ellett szerencsé
sebb idők következtek be, kivált a 8. században, melyet mai napig, mint 
a költészet klasszikus tökélyének korszakát, tekint minden khinai mű
velt ember. Különösen két nagy költő nevéhez fűződik e költői virágzás 
dicsősége; mindakettő a nyolczadik század fia: ú. m. Tn-fu és Li-thai-pe.

* Művének franczia átdolgozása folyam atban van Chavannes párisi tanár fordításában
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Tu-fii, a költészet istene, mint khinai tisztelői nevezik, fényes tehetsége 
mellett sem birta, erély és kitartás hiányában vagy talán épen nyugha
tatlan költői szelleme miatt, a szokásos és a khinaiaknál végtelenbe 
nyúló államvizsgálatokat letenni, hanem a költészetnek szentelte magát. 
Mindjárt első fellépésével három leiró költeménye (fii) oly magas el
ismerést aratott, hogy a császár alkirálylyá nevezte ki és egy tartományt 
akart reá bízni. De Tu-fu nem vállalta el ez állást. Ettől fogva élete csupa 
hányattatás és a kalandoknak örökös lánczolata volt, mígnem egy ára
dás alkalmával egy puszta szigetre szorult és tíz napig koplalt kénytelen 
magányában. E helyzetéből kimentetve valósággal agyonette magát. így 
jellemzi őt egy későbbi költő rímes prózai művében: Censor egykor a 
Tangók alatt — Czin-Joen Kai-nak utóda szülőföldén, 7u-ban — a Kai- 
.Joen korszakban egyszerre magasra emelkedett — felülmúlta a hatalmas 
erőt a Hanok alatt — szívta az édes kedvességet a Kjangok idejében — 
főtekintélyeivé tette Kjti-t és Szong-ot — kísérőjévé fogadta Hound-Vei-t, — 
szigorú és becsületes érzelmeiben — messziről megvizsgálta az erkölcs 
és illendőség forrásait — ítéletének kimondásában meggondolt, stb. — 
Egyik költeménye így hangzik :

Mély bánat vett rajtam erőt,
Ledűlök a sűrű füvön.
Egy bús dalban fájdalmamat 
Kiönteném, de jaj szemem 
Pillájára nehéz cseppek,
Könnyem cseppjei peregnek.
Óh ki birna itt sokáig 
Járni az élet ösvényén.
Mit magának kell befutni 
Mindenkinek magánosán ?

Kortársa IÁ-thai-pe Tu-fu mellett a legtinnepeltebb költő. Maga is 
császári ivadék, a híres Wu-ti császár távoli ivadéka, fényesen megfutott 
tanulói pálya után megnyerte császárjának kegyét; azonban az udvari 
élet szertartásos nyűgeitől minden áron szabadulni akart. És a császár 
olthatatlan szomjúságára való tekintettel nemcsak felmentette őt, hanem 
még egy aranylappal is megajándékozta, melybe, a monda szerint, csá
szári rendelet volt vésve, mely a mennyei birodalom összes vendéglősei 
számára azt az utasítást adta, hogy bárhol betér, az állam költségén lát- 
tassék el. És ő felhasználta derekasan e kegyet, teljesen az ivásnak szen
telte és abban tette tönkre magát. Művei jobbára leiró költemények és 
apró bordalok, mintegy 30 kötetben, melyekben meglepő fordulatok és 
csattanós ötletek vannak ugyan, azonban épen nem mutatják azt, hogy 
ő 7u-/ii-val, mint a khinaiak vélik, versenyezhetne a költői babérért.
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IV.

A negyedikül felvett korszak, a Szongok korszaka, mely a legújabb 
időkig tart, ismét tudományos irodalommal, főként a klasszikus remek
írók interpretálásával kezdődik. Dsu-hi adja meg e korszak kezdetének 
jellemét, ki egy személyben bölcselő, történetíró és klasszikus magyarázó 
volt. Bevezetései, magyarázatai épen oly tiszteletben és érvényben álla
nak, mint maguk a klasszikus művek. Történetírókat, essayistákat elég

szép számban adott a 12. 
század; de kiemelkedő 
irodalmi műfajt, uj irányt 
vagy munkásabb iro
dalmi életet csak a Juen 
dynastia vagyis a mon
gol uralkodó család korá
ban (1200—1368) találunk. 
A mongolok 1215-ben fog
lalták el Pekinget és ke
rítették kezökre a khinai 
birodalmat. Dsingiszkhán 
unokája Khublaj (khinaiul 
Si-czu) nemcsak a budd
hizmusnak volt bőkezű 
pártfogója, hanem a tu 
dományok és művészetek 
ápolására is kiváló gon
dot fordított. Ő és utódai 
idejében lendült fel a drá
mai és indult meg a re
gényirodalom. Mindakét 
irodalmi műfajnak közös 
sorsa, hogy a hivatalos 

mandarinvilág az irodalom alkotórészéül egyiket sem ismeri el, a nagy 
könyvtárak jegyzékeiben akár az egyik, akár a másik műfajt hiába keresnők, 
de a klasszikus irodalomból kizártsága daczára annál nagyobb elterjedés
nek örvend mindenik a népnek nemcsak alsó osztályánál, hanem a m ű
veltek rétegeiben is. Nyelvezete az irodalomban megcsontosodott virágos 
kifejezésektől, szólamoktól ment, művelt társalgási nyelv.

A drámai előadásra a hagyomány egyes adatai szerint már igen 
régi időben volt eset, azonban az ilyen előadások szervezése, rendezése 
mégis Hiuen-czong császár nevéhez és a Kr. u. 720. esztendőhöz fűződik.

K hinai tudós.
(Fénykép után.)
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A nagy zenekedvelő császár valami barbár színész-csapat előadását látta 
és kedvelte meg annyira, hogy elrendelte annak meghonosítását ; az ő 
befolyásának tudható he az, hogy a khinai színműben a dal és zene oly 
előkelő helyet foglal el mai napig. Igazi virágzásra azonban a drámai 
irodalom csak a Juenek alatt emelkedett; az első drámai gyűjtemény «a 
Juenek száz drámája» már czímében is bizonyítja ezt.

A khinai szinpad szerelése igen tökéletlen és alig ju to tt valamiben 
előbbre mai napig, mint a 13. században volt. A szinészek lenézett tá r
sadalmi helyzete, a bambusz-rudakból összetákolt színházak alkalmi álla
pota, a prózai és csak itt-ott versesbe átcsapó nyelvezet, a drámai mű
fajok legfőbbjeinek, komédiának, tragédiának, bohózatnak összeolvadása 
és az a körülmény, hogy a cselekményben alig van fejlődés, jellemfes
tés, hogy az a történeti elbeszélés niveauján felül alig emelkedik : nem 
engedik, hogy a mi szempontunkból valami magas elismeréssel adózzunk 
a khinaiak drámairodalmának. Viszont a szikrázó élez, a kifogyhatatlan 
humor, olykor érzékeny jelenetek megragadó rajza érthetővé teszik azt 
a lelkesedést és hódolatot, melylyel a jó és türelmes khinaiak a hosszú 
lélekzetű, olykor egész napot igénybe vevő előadásokat kisérik és ju tal
mazzák.

Különösen kedvelt a történeti dráma. A m ár említett Juenek száz 
drámájában a birodalom másfél ezer éves története csaknem egészen 
színre van feldolgozva és hozva. Híresebb színműveik : A titkos szekrény 
és az ebből készített Csaö-ki-su-öl a Csaó család kis árvája, melyből Vol
taire L’Orphelin de la Chine czímű drámájának eszméjét vette. Nehány 
jellemdrámával is találkozunk a gazdag szinműirodalomban, milyenek a 
Buddhista barát (kifogyhatatlan gúny és élez táblája), a Kéjelgő, a Fösvény 
(Khan-czieu-nu =  a vagyonféltés bolondja), mely Plautus és Molière da
rabjainak épen nem marad mögötte. íme egy kis mutatvány belőle:

Ku-sin. Érzem; édes fiam, hogy ütött utolsó órám. Mondd, milyen koporsóba 
teszel engemet síromba.

Fin. Ha elveszítem én, a legboldogtalanabb fiú, apámat, a világon a legszebb 
fenyőfa koporsót veszem meg.

Ku-sin. Fiam, legyen eszed az istenért; a fenyőfa drága, lásd a halottnak az 
már mindegy, hogy fenyőfa vagy fűzfa a koporsója. Van itt a házunk megett egy 
régi dézsa. Nekem nagyon jó lenne abból koporsót csináltatni.

Fin Gondolod? Hiszen a dézsa ép oly széles mint hosszú, nem férne bele a 
tetemed, te nagy vagy nagyon.

Ku-sin. Ha a dézsa, mint mondod, rövid: mi sem könnyebb a világon, mint 
az én testemet megrövidíteni. Fogj fejszét és vágj ketté engemet; az egyik fele
met tedd rá a másikra, így szépen bele fér az egész. De még valami fontosat kell 
szivedre kötnöm. Ne használd az én jó fejszémet erre a czélra, kérd kölcsön in
kább a szomszédét.
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Fiú. Ugyan, mikor nekünk is van, mire való volna a szomszédból kérni fej
szét kölcsön ?

Ku-sin. Tudnod kell, fiam, hogy az én csontjaim igen kemények. Ha a fejszén 
csorba esik, újra kell köszörültetni, ingyen pedig ki nem feni senki.

Fiú. A mint óhajtod, atyám ! És most megyek a templomba, egy kis tömjént 
gvujtatok érted. Adj rá pénzt.

Ku-sin. Fiam, nem ér az semmit. Ne is égess az én életem nyújtásáért egy 
cseppet se.

Fiú. Régen fogadtam ezt; nem szabad már tovább halogatni a fogadás tel
jesítését.

Ku-sin. Úgy ? fogadtad ? Az más. Nesze egy fillér.
Fiú. Hisz az kevés.
Ku-sin. Nesze kettő.
Fiú. Az sem elég.
Ku-sin. Itt van három. Az már csak elég . . . Nem, az sok, nagyon sok, na

gyon sok pénz ! Fiam, mindjárt meghalok. El ne feledd a szomszédtól visszakérni, 
ha meghaltam, azt az öt fillért !

És meghal; igazi khinai fösvény a halálban is.
Legtöbb drámájok a mindennapi élet alsó rétegeiből kerül ki ; a 

megcsalt csaló, az ostoba buddhista szerzetes, a buddhista szerzetes nő- 
siilése, stb. mind az élet vásárából ellesett alakok. Magas röptű képzele
tet, mely mindent inkább hoz a világot jelentő deszkákra, m int húsból és 
vérből való alakokat — nem kell várnunk Khinának szinműirodalmában 
még a jelenkorban sem.

Modern a mennyei birodalomban, és a színműnek jó és balsorsá
ban híven osztozó műfaj a regény. Már fentebb említettük, hogy a hiva
talos irodalom el nem ismeri, könyvtárak be nem fogadják ugyan, de a 
népszerűsége a regénynek, mint a színműé is, mindezek daczára csaknem 
páratlan. Tárgyválasztás tekintetében is rokonok. A nagy regényirodai
m at is a birodalom története és a mindennapi társadalmi élet, az utcza 
látja el anyaggal. Legrégibb és leghíresebb regényök a Szan-kwo-csi, a 
Három birodalom története, melyet még a 13. században írt Lo-kuan-csong, 
és mint a czíméből is látszik, történeti tárgygyal, a nagy polgárháborúnak 
(Kr. u. 168—265.), mely a birodalmat három országra szakította, a törté
netével foglalkozik. «Egy hosszú krónika e mű, alakjában regény, alap
jában történet, mely egy mozgalmas nagy korszak minden eseményét 
elmondja, egész életét lerajzolja, lovagregény, történeti regény és komoly 
történet egyszerre.» Bizonyos az, hogy benne a harczok története nagyobb 
helyet foglal el, mint egy szépirodalmi műben megengedhető volna, de 
viszont Khina művelődéstörténetének itt leljük egyik legrészletesebb és 
legbecsesebb forrását.

Mint az ifjúság könnyebb olvasmánya szerepel mellette egy másik 
igen híres regény, a Siii-hii-csnen, A partvidék története, egy 70 könyvre ter-
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jedő végtelen regény, melyben az alakok egész serege mozog és a bo
nyodalmak szálai egymást kuszában keresztezik. Szintén történeti regény 
a i2. századból, mikor a birodalomra nehezedő elemi és politikai csapá-

Illustráczió egy jelenkori társadalm i regényből.

A regény czime «Vang-Keaou-Lvan kisasszony véres bosszúja». A «Kin Koo Ki Kuan» czímű 40 novellát tar
talmazó, híres gyűjteményben jelent rneg. Tárgya egy fiatal tudós s egy előkelő kisasszony szerelmi viszonya 
és titkos házassága. A férfi hűtlenné lesz, elhagyj 1 a nőt, s ez végül bosszút forral, melynek mindketten

áldozatává lesznek.
A kép egy kerti jelenet, s a fiatalok megismerkedését ábrázolja.

sok sorozata a Szuny dynastia bukását és a diadalmas mongolok hódítá
sát készítette elő. Ez a khinaiak első komikus regénye. Igen kifejlett a 
regénynek egy neme, melyben a csodálatos elemé a főszerep; leghíre
sebb e genreben a Ping-kuei-csuen, d  démonokon nyert diadal története. 
Csony-kwei egy ifjú tudós (ez szerepel a legtöbb regényben főhősként !),

Egyetemes irodalomtörténet. I . IO
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kiválóan tanult, művelt, tehetséges fiatal ember, de iszonyú rút alak, 
úgy hogy egyedül em iatt a császár udvari hivatalban alkalmazni nem 
akarja. A fiatal ember ezt a szégyent annyira a szivére veszi, hogy ki- 
végzi magát. A császár bűnbánatában elhalmozza az öngyilkos szellemét 
a legmagasb császári kitüntetésekkel és megbízza, hogy a birodalmában 
levő démonokat mind győzze le. Csong-kwei leszáll az alvilágba, két tá r
sat hoz onnan magával és kezdődik diadalainak hosszú sora, hol erő, 
hol bűvészet segítségével. Végre óriás diadalok után mind a hárman le
mennek az alvilágba és itt színről-színre meglátják a khinai birodalom 
régi nagy bőseit, császárait, nevezetességeit.

Leggazdagabb forrása a regénynek mégis a társadalmi élet és a 
család. Ennek a körében leljük a regénynek legtöbb faját, még pedig 
különféle stílusban a szereplő főhős társadalmi rangjának megfelelően, 
megtaláljuk a művelt irodalmi nyelvet, a wen-csangot, meg a köznépnek 
és az utczának nyelvét. «Alárendelt személyek és a nép emberei — mondja 
Remusat* — a közönséges nyelvet beszélik ; de a tanult emberek nyelve 
mindig ékesebb és sokkal keresettebb, választékosabb és ha egymással 
társalognak : nyelvezetök annyira virágos, annyira el van borítva képes 
kifejezésekkel, költői szólamokkal, hasonlatokkal, hogy igazán alig érti 
meg az ember ; igazi talányok, miket egymásnak kölcsönösen feladnak 
és a melyekre a másik a lehető legszebb szavakban tartozik válaszolni. 
A szellemeskedéseknek, művészies képeknek keresett czélzásoknak és 
betanult jelentéseknek valóságos áradata ez, melyet a reá felelőnek még 
mindig túlszárnyalni, fokozni illik. Régi és új események, csattanós ado
mák, hagyományok, helyi mondák, a természet titkairól ápolt egyéni 
nézetek, növények életére, állatok szokására vonatkozó saját vélemé
nyek és isten tudja, mi mindent elő nem rántanak a tanult és virágos 
beszéd felcziczomázására, minden megmozdul a mívelt osztály stílusának 
feldíszítésére».

A történeti, képzeleti és polgári regényeken kívül vannak aztán sze
relmi regények, erkölcsi érdeket szolgáló irányregények, sőt végtelen 
nagy mennyiségét találjuk az erkölcstelen bűnkrónikáknak, rabló regé
nyeknek, szemérmetlen sikamlós szerelmi regényeknek és novelláknak, 
melyek bizonyára nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a regényirodalom 
becsületét aláássák és az egész khinai nép tiszta erkölcsét megméte
lyezzék.

* Le Yuu-kiao-li. Rom an chinois. Préface.



JAPÁN.

Nem úgy, mint Khina, Japán 
nem dicsekedhetik önálló nem
zeti irodalommal. Japán a meny- 
nyei birodalom gazdag szellemi 
kincseiből merítette művelődésé
nek első elemeit és az a mohó 
buzgóság, melylyel egy idegen 

nép irodalmi remekeinek és 
bölcseleti eszméinek elsajátí
tására vetette magát, annyira 

lekötötte a felkelő «nap országa» gyerme
keinek ügyeimét és igénybe vette szellemi
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erejét, hogy mellette valami eredetit alkotnia nem adatott meg. A ki a 
japáni irodalom, tudományos és szépirodalom fejlődéséről és értékéről 
magának tiszta képet akar szerezni, annak ismernie kell első sorban 
annak forrását, Khina irodalmát.

Maga a khinai nyelv a japánoknál azt a helyet foglalja el, a mit 
egykor a német irodalomban a franczia, vagy nálunk a latin bírt, de
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Japán i író.

még messzebb menő értelemben. Japánban, általánosságban szólva, nincs 
műveltség khinai elem nélkül. Iskolázás, irodalom és költészet mind 
khinai klasszikusok és költők olvasásán alapult meg, művészet, bölcsé
szet és vallás khinai emlőkön táplálkozott.

A japáni nyelvre, mely újabb nyelvtudósok szerint az ural-altaji 
nyelvcsaládhoz tartozik, az egytagú khinai nyelvvel való megbarátkozás
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nem csupán haladást, hanem bizonyos tekintetben lenyügözést is jelen
tett. A khinai betürendszerrel a japánok időszámításunk 284. évében 
ismerkedtek meg. Lassan honosodott meg köztük és csak a 6. században 
kezdett a betűk ismerete és a khinai nyelv tanulása általánossá lenni. 
Magánál a nyelvnél, mely a japán ember szájában annyira módosult, 
hogy khinai meg nem értheti, több hasznát látták az ideografikus jegye
ket használó írásrendszernek, melynek segítségével bármely khinai hetü
ket használó néppel meg tudták értetni levél útján magukat. A khinai 
irodalmi nyelv lett Japánban a tudomány nyelve. A khinai betűrendszer 
mellett van egy 45 betűből álló szótagírásuk is. Az előkelő osztályok,

H arakiri-jelenet egy jap án i színpadon.

sőt még ezek révén a kereskedők és földmivesek tanulmánya tárgyát is a 
khinai remekírók képezték. Az iskolai tanítás és nevelés a khinai írás 
és olvasás elsajátításában állt.

Az írással együtt átvették aztán a khinaiak egész gondolkozásmód
ját. Legrégibb irodalmi emlékük, a Ko-dsi-ki (a Régi kor története) 712-ből 
való, mely bizar képekben és színezésekben a nemzeti mytliologiával és 
a legrégibb mondákkal foglalkozik. A japánok előtt a legnagyobb tisz
telet és kegyelet tárgya. Valamivel későbbi eredetű a Ni-hon-ki (Japán 
története). Tárgyban az előbbihez hasonló, de khinai nyelven van írva. 
Belföldiek szemében tán még az előbbinél is becsesb, főleg mert a csá
szári (mikádé)) hatalm at isteni eredetre viszi vissza.

Tisztán japáni, tehát nemzeti alapon áll a Man-jószi'i (tiz ezer falevél),
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a legrégibb japáni népköltési gyűjtemény, a 700. évből. Az ó japán élet és 
nyelv legtisztább, khinai befolyástól teljesen ment kifejezője. Érthető az 
az elragadtatás és lelkesedés, melylyel e gyűjteményről Japán tudósai, 
mint irodalmi remekműről szólanak. A benne levő dalok természetesen 
nagyon különböző idők termékei; hangjok világias; a dalok picziny, 31 
szótagból álló versikék, melyek mind két ötszótagos és három hétszóta- 
gos verssorra tagozódnak. Eredeti japán versszak, mely az irodalomban 
azután állandó és nagyon jellemző maradt. Gondolatot ilyen parányi külső 
alak korlátái közé szorítani kétségkívül nehéz, de ez az apró szerkezet, 
mely bizonyára a japán ember lelkének a fejleménye, később művésze
tüknek is uralkodó vonásává lett.

Oda ha nézek,
Imént hol a kakuk szólt :
Mind elenyészett,
Csupán a hold van ott még,
A hajnal gyér ködében.

Még egy pár vonását, nagyon eredeti és jellemző vonását, látjuk a 
japán szellemnek e kis apró versekben, melyek annak egészen kifejlett 
sajátságai. Egyik az a hangulat-adó sor, mely rendesen csupán a hang
zás kedvéért elébe jön a versnek, a szöveg testébe értelmileg nem is 
tartozik és nagyon emlékeztet a m agyar népdal bevezető, hasonló sorára, 
pl. : Káka tövén költ a rucza, Nagypénteken mossa holló a fiát, stb. Másik 
a «sarokszavak» használata, vagyis oly szavaké, a melyek úgy az előző, 
mint a következő versnek kiegészítő részei, de más jelentésben csatla
koznak az előző, ismét másban a következő sorhoz.

Ilyen népdalokból uj gyűjteményt rendezett 905-ben Czurajuki két 
társával és azt tél, tavasz, nyár, ősz, áldás, búcsú, élez, talány stb. főezímek 
alá csoportosítva Kokinvakasu név alatt adták ki. Még ezzel sem volt a 
népköltészet kincsesháza kimerítve ; hasonló gyűjtemények jöttek létre a 
következő századokban, mintegy 20 anthologia. Ez apróságoknak egész 
halmazában sok bájos versikét lelünk virágról, madárról, hegységről, 
szerelemről, tréfáról, panaszról és ezer más ötletről :

Ni a virág, pedig lehullt,
Ismét a faágra csücsült ! 
Csodához lenne hasonló :
Oda megyek — megnézem jól, 
Hát mi van ott — egy pillangó !

Csúnya vendég a vénség 
Szökni kén tőle meg.
S ha jön látogatóba 
Hozzám, ill’ a berek.
Ajtót zárok s kikiáltom : 
«Nincs itthon senki, barátom.»

Tudok én valamit, a mi tünékenyebb, 
Mint az avar levél, mit szél elsodora :
Az emberi élet rövid pályája, mely 
Semmiségbe foszlik, mint forgószél pora.
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Czurajuki után hanyatlásnak indult a költésze.t Az udvari élet idő
pusztító mulatságává sülyedt és úgy japáni, mint khinai nyelven mai 
napig az m aradt ; bár akadtak, kik az udvari bók és feszengés békóiból 
megpróbálták kirántani, de nem sok sikerrel. A mit a nép helyette magá
hoz ragadott és szellemi élvezete tárgyává tett, az a színmű és a regény, 
melyek a modern Japánban csodálatos virágzásnak indultak, különösen 
a színköltészet, melynek ápolására m ár 1624-ben Jeddóban állandó nép
színházát építettek a Taikun rendeletére. Nagy kedvességnek örvende
nek kivált a dalművek (nö), melyek még a XIV. században jöttek divatba 
és a következő két század folyamában érték el a virágzás tetőpontját. 
Eredeti japán termékek, melyek az ünnepi vallásos karénekekkel járó sza
valatokból fejlődtek ki, elébb csak egy, azután hosszú időn át két sze
mély váltakozó párbeszédes szavalatából ; míg végre több szavaló fellép
tével valóságos lyrai drámává lettek, melyeken azonban még mai napig 
uralkodik a buddhista színezet, babona, bűvölés és szellemidézés. Ilyen 
a Kantamui párna czímű, mely Khinában játszik.

Egy buddhista zarándok jön Kantamuba és alszik egyet azon a híres párnán, 
melyre a ki fejét leteszi, csodálatos álomképekben a Nirvána üdvösségét eló're 
élvezi. Eközben követ jön, ki a zarándokot a császári trónra hívja meg, mert a 
császár az ő javára leköszönt. Egy karének hangzik fel és rajzolja azt a boldog
ságot, mit a zarándok ötven éven át, mint császár élvezett. Egyik miniszter a hal
hatatlanság italát nyújtja neki és a kar tánczot jár, mely az istenek örömét, boldog
ságát festi, mire a zarándok felébred ; fejében még tánczolva kering a négy évszak 
és az egész hangulat általános tánczba csap át.

Igazi japán színt és jelleget visel a Naka-mitszu czímű dalmű. Hőse 
Naka-mitszu, egy udvari főembernek, a császár lovászmesterének, Mitszu- 
nakának a hűbérese. Mindakettő egy helyen, egy híres szerzetes iskolá
ban taníttatja fiát. A két tanulótárs testi lelki jóbarátja egymásnak. — 
A darab azzal kezdődik, hogy Naka-mitszu megy, hogy Bi-dzsót, urának 
fiát, haza hozza. Mitszu-naka tüstént kikérdezi haza jö tt fiát, de végtelen 
bosszúsággal látja, hogy fia semmit sem tanult, sem olvasni, sem írni, 
sem hegedülni. A kar elmondja, hogy a főúr ezen oly haragra gerjedt, 
hogy kardot vont, hogy fiát, házának e gyalázatát, rögtön levágja. Naka- 
mitszu veti magát lítjába, de ő maga kapja a parancsot, hogy a fiút 
végezze ki. Nemes versengés fejlődik ki Bi-dzsó közt, ki semmi áron el
menekülni nem akar, Naka-mitszu közt, ki irtózik a gyilkosság gondola
tától, és az ő fia közt, ki önként ajánlja fel magát áldozatul cserében 
barátjáért, viszont Bi-dzsó közt, ki e cserét elfogadni vonakodik. Legbor
zasztóbb a Naka-mitszu helyzete, kit döntésre szólítanak fel a csere kér
désében. Atyai szive nem bírja elviselni, hogy saját gyermekét feláldozza, 
jobbágyi hűsége nem engedi, hogy ura parancsát ne teljesítse. Végre
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győz az utóbbi érzése : saját fiának fejét veszi és Mitszu-nakának jelenti, 
hogy parancsát végrehajtotta. Bi-dzsó ezalatt biztonságban van a kolos
torban megint. Az utolsó jelenetben a klastrom főpapja hozza őt atyjá
nak és elmondja ennek Naka-mitszu eljárását apróra. A szívtelen apára 
az eset semmi hatással nincs ; ő csak azt látja, hogy fia oly alávaló gyáva, 
hogy legjobb barátja önfeláldozása után még csak a harakirit (öngyilkos
ságot) sem követte el. Végre valahogy megbocsát neki és a boldogtalan 
Naka-mitszunak kell a kibékülés örömére egy dalt énekelni és egy öröm- 
tánczot lejteni el. De a japáni dráma és a regény is, melynek Európában 
legismertebb képviselője a mesés termékenységű Tazikava Bakin (meg
halt 1848.), minden vonásában: erényében, bűneiben osztozik Khina ha
sonló nevű szellemi termékeinek. Róluk ugyanazokat lehetne jellem 
zésül ismételni, a miket már amazokról fentebb elmondottunk.

Ja p án i énekesnő (gésa).
(Humphrey Moore festménye után.)



Egyetemes yroda lomtárt énét. 1.
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Sűrű lepel borította évezredeken keresztül Egyiptomot és mindent 
elfödött, a mi egykori műveltségéről és dicsőségéről felvilágosítást nyújt
hatott volna. Csak a múlt században lebbentették fel e leplet ; kevés 
évtized választ el bennünket azon időktől, midőn tudományos alapját 
vetették meg a hieroglyphszövegek kibetűzésének, melyek a Pháráok 
országának igaz képét tisztán feltüntetik.

Valamint az egyiptomiak minden létezőt isteni akaratra vezettek 
vissza, úgy szerintük az írás is isteni eredetű. Tkot isten volt az írás és 
minden tudomány feltalálója.

írásuk a képírás volt. De az ábrázolt képpel nemcsak a vele egybe
kötött concret fogalmat érzékítették meg ; sokkal gyakoribb volt, hogy 
bizonyos abstract fogalmakat —■ melyek ama képekben feltüntetett tár
gyakkal hasonló jellegűek — jelöltek meg e képekkel.

így  egy emberfejnek képével, vagy egy állatnak (rendesen orosz
lánnak) mellső részével nemcsak az embernek fejét, illetőleg az orosz
lánt ábrázolták, hanem a «kezdet» és az «első» fogalmakat is. A hónap 
kezdetét a hold képével, egy előre tekintő emberfejjel ábrázolták. Hasonló 
módon fejezték ki az új évet és átalán minden időköznek kezdetét.

A különös gyakran az általános fogalmát pótolja és az olvasó com- 
bináló tehetségére volt bízva, hogy az odavetett jelek és csoportok 
összefüggéséből azoknak helyes értelmét kitalálja. A férfi bottal kezében

A karnaki nagytemplom ünnepi útja. (Restauratio.)

EGYIPTOM .
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főnököt, fejedelmet vagy valamely méltóságnak viselőjét tünteti fel és 
később mint a méltóság jele is szerepelt. Az előre nyújtott karok a ma
gasságnak vagy a magas rang fogalmának jelölésére szolgáltak. A min
dent átölelő égboltozat a felső fogalmát jelölte és a «felett» szó képletes 
kifejezésére használtatott.

Az ó-egyiptomi irodalomban az írásrendszerek három különböző 
faját kell megkülönböztetnünk : i. a hieroglyphírást ; 2. a hieratikus

írást ; 3. a démotikus írást. Míg a hiero- 
glyphírás az ábrázolandó képeket egészen 
határozott és éles körvonalakkal szer
keszti meg, addig a másik két írásrend
szernél nehéz az igazi képet és annak je 
lentését megfejteni. Mindkettő a hiero- 
glyphírásból származott és pedig oly idő
ben, midőn már nem elégedhettek meg 
azzal, hogy bizonyos vallásos mozzana
tokat vagy történeti eseményeket a pyra- 
misok, templomok és paloták falaiba be
véssenek, hanem a művelődés folytonos 
fejlődésével a szükség megkivánta, hogy 
a gondolatnak írásbeli kifejezését mindig 
tágabb körben alkalmazzák. Most már 
papyrust használtak íróeszközül és nád
ból faragott toll segítségével fekete vagy 
vörös színnel írták le gondolataikat. Ter
mészetes, hogy az írott kép vázlatát nem 
jellemezte a kőbe vésett írás élessége. Az 
írásjegyek külső kerülete itt kissé meg 
van lazítva és az ábrázolt képek is m ár 
csak elmosódva tűnnek elé. így kelet
kezett a hieratikus írás, a papok és a hi
vatalok írása. Belőle keletkezett később 

különböző rövidítések és összevonások után a démotikus írás, mely — 
mint már neve is m utatja — tulajdonképen a népnek volt írása és körül
belül a Kr. e. VII. századnak közepén jö tt használatba.

Az egyiptomiaknál a képek nemcsak bizonyos fogalmak megjelölé
sére szolgáltak, hanem azonkívül, hogy a fogalom képét ábrázolták, idő
vel egyúttal bettíértéket is nyertek. Például a «sa =  kert» jelének egyúttal 
«s» volt a betűértéke ; a bagoly, egyiptomi nyelven «mulat», jele egyúttal 
az «m» bettíjegyéül is szolgált, s. í. t.

Már a XVII. század első felében megkisérelték néhányan az ó-egyip-

T hot feljegyzi II. R am ses életéveit.
(D om borm ű A bydosban.)

A z isten íróeszközével fölirja azon millió 
eveket, a melyeken át a Pháráók uralma tar

tani fog.





A ROSETTE-I KŐ.
(Egy negyed nagyságban
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tömi emlékfeliratok megfejtését. De ez csupa tapogatózás volt. Nem volt 
egyéb pl. Pierius Valerius vagy Athanasius Kircher kisérlete, kik biztos 
alap hiányában egyetlenegy hieroglyphjelet sem birtak helyesen meg
határozni. Csak Bonaparte Napoleon-nak egyiptomi expeditiója révén 
nyílik meg egy új korszak. A hieroglyphek megfejtését ez időben a 
Buchard franczia mérnök által 1799-ben föltalált háromnyelvű uroselte-i 
felirat)> mozdította elő. E felirat Ptolemæos Epiphanes király egy decre- 
tumát tartalmazza, keltezve e király 9-ik uralkodási évéből ; a felirat 
szövege hieroglyph, démotikus és görög Írást tartalmaz. A tábla Franczia-

E g y  egyip tom i hivatal szem élyzete.
(Kép a Khunaszi sírból.)

Két hivatalnok táblán ir. Fent az író előtt tintatartó, táblácskák e's összekötött iratcsomó. A z also Írnok táblája 
a tintatartóra van helyezve. Balról a tisztviselő bemutatja a táblát a főnöknek.

országba szállítása közben az angolok kezébe ju to tt és jelenleg a britt 
múzeumban őrzik. Természetesen a görög szöveg nyújtotta a felirat m eg
fejtésének kiinduló pontját; ez volt az ismert elem, melyből a két isme
retlennek meghatározását megkísérelhették. Már a kísérletek első kezde
teiben a felirattal foglalkozó tudósok biztosan felismertek egyes király
neveket és e réven egyes jegyek értékét is meghatározták. De csak ifjabb 
Francois Champollion-nak sikerült 1815-ben az írásszerkezet és különösen 
a cartouche-gyűrűkbe foglalt királynevek élesebb megfigyelése által e 
királynevek (Ptolemaios és Kleopatra) íráselemeiből kiindulva a híero- 
glyphírás abécé-jét biztosan megszerkeszteni.

A Champolliontól megvetett biztos alapon aztán a hieroglyphírás- 
rendszer ismerete mindinkább teljesebbé vált; nemsokára a phonetikus
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jegyek után az ideographikus és determ inativ elemek megkülönböztetése 
és meghatározása is sikerült. Mai nap az egyiptológiai tudomány mód
szere már oly biztos alapon nyugszik, hogy a régi Egyiptom nyelvét 
tudományos grammatikába és szótárba lehetett foglalni. A mindinkább 
gazdagabb mértékben előtűnő és tartalm i tekintetben kétségtelen módon 
megfejtett emlékek, kőfeliratok és papyroszok alapján határozott képet 
alkothatunk e régi kulturnép irodalmáról is.

A régi egyiptomiak irodalmi emlékei nagyobbára vallásos tarta l
m úak; de ezen kívül történelmi tudósításokat nyújtó szövegek sem hiá
nyoznak. Fenmaradtak ezenfelül az irodalom különféle fajaihoz tartozó

szövegek is, pl. hősköltemé
nyek, hymnusok, közmondá
sok, mondák, mesék, elbeszé
lések. A tudomány is kép
viselve van a régi Egyiptom 
irodalmi maradványai kö
zött ; vannak philosophiai, 
mathematikai, astronomiai és 
orvostani tartalm ú írásemlé
kek.

Mindezek közt úgy te r
jedelemre, m int fontosságra 
nézve az első helyet foglalja 
el a Halottak könyve.

E mtí teljesen tükrözi 
az ó-egyiptomiak bölcseleti 
és vallásos nézeteit ; szellemi 
életüknek örök időkre mara-
dandó emléke. Szent könyv 
volt, melyet gondosan őriztek 

a templomokban, nehogy avatatlan szem bele tekintsen. 180 fejezetre osz
lik ; hathatós, csodákat művelő imákat tartalmaz, melyeket Thot isten, a 
gyenge emberiség iránt táplált szánakozásból maga szerkesztett és a 
papoknak kinyilvánított. A papok ezen könyvből számos másolatot ké
szítettek, melyekből egy-egy példányt minden halott mellé a sírba tettek. 
Szegényebb emberek, kik a teljes példányt nem szerezhették meg, kisebb 
másolatokkal is beérték, melyeket rendesen a múmiák takarójára írtak. 
E szövegeknek az volt a rendeltetésük, hogy az elhaltnak bizonyos ima
formákat nyújtsanak, a melyeket az alvilágban való vándorlása közben 
a démonok kiengesztelésére ha elmondott, az összes régiókon bátran át
mehet, míg ismét az ősforráshoz visszatér.

F ranço is C ham pollion (szül. 1790, + 1832),
a  h ie ro g l ip h - i r á s  m e g fe jtő je .
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A Halottak könyve szövegének egy másik sorozatát Isis istennő
nek férjéhez Osirishez intézett magasztaló énekei teszik. Ugyanis Egyip
tom hite szerint minden halott Osirissel azonosul és így Isis férjévé válik. 
Az összes imák az elhalt javára szolgálnak ; általuk a lélek megszaba-

II. R am ses, T hot é s  Sefchet.
I I .  R a m s e s ,  a szent fa alatt ül, a melynek levelein T h o t  isten (az írás és a tudomány feltalálója) és S e f c h e t  istennő (az 

irás és a szent könyvek úrnője) a király nevét megörökítik. — (Heliopolisi dombormű.)

dúl ; a Halottak könyvének szövegével kezében az elköltözött Osirisnek 
itélőszéke előtt bocsánatot nyer vétkeiért.

A szövegek harmadik csoportja, a asai en Szin-Szin», a holtak fel
támadására czéloz.

A Halottak könyvének valamennyi fejezete közül a 125. a legfon
tosabb. A halál utáni Ítélkezésről szól és tartalm ilag négy részre oszlik. 
Ezek: i. a halott beszéde Osirishez, a mint az igazság csarnokába lép;
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2. a halott vallomása az itélőszék előtt; 3. a halott szivének megmérése; 
4. tárgyalások a kapu őreivel, a mint a halott a csarnokot elhagyja. 

Osirist a következőképen szólítja meg:
«Tisztelet a nagy Istennek, az igazság Urának ; Hozzád jöttem, én Uram, 

hogy fenségedet lássam. Ismerlek, ismerem a 42 biró nevét, a kik itt vannak Veled 
az igazság csarnokában.

«Nem tettem rosszat az emberekkel. Nem öltem, nem kínoztam senkit. Nem 
követtem el gyalázatos tettet. Nem ismertem hazugságot. Nem tettem rosszat. Nem 
dolgoztattam egész nap a munkásokat. Nem tettem olyat, amit az istenek megvet
nek. Nem gyötörtem rabszolgát. Nem okoztam szenvedést senkinek. Nem csökken-

ISS

H orus a halottat Osiris biró elé vezeti.
(Egy lap a thébai H alotti könyvből. Papyrus.)

tettem az áldozati adományokat. Házasságtörést nem követtem el, fajtalanságot sem. 
Nem hamisítottam meg a mértéket. Nem mozdítottam el a szántóföld határát. Nem 
sikkasztottam el a legcsekélyebbet sem a mérleg súlyából. Nem vontam meg a 
tejet a csecsemők szájától. Nem nyúltam a legelő marhához. Tiszta vagyok, tiszta, 
tiszta vagyok, tiszta !

«Nincsen számomra baj e birodalomban és az igazság csarnokában, hisz 
ismerem a bírák nevét, a kik itt lakoznak.»

Miután a bírák igaznak ítélték az elhunytat és Osiris helybenhagyta 
itéletöket, Horus, a napisten, Osiris fia, az igazoltat atyja trónja elé ve
zeti. Az elhunyt itt köszönetét mond fölmentéseért és ismét oltalomért 
könyörög :

«0 Te, ki a magasban trónolsz székhelyeden, «a lélekzet Ura» nevével teljes, 
szabadítsd meg N. Osirist küldötteidtől, végrehajtóidtól, parancsaid följegyzőit ól, a 
gonosz szellemektől!»
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Ugyanazon vonások, melyek a «Halottak könyvét» jellemzik, két 
pyramis szövegén is mutatkoznak, ugyanis: a VI. dynasztiából való 
Merira Pepi királynak Men-nofer pyramisán és Mer-en-ra királynak Cha- 
nofer pyramisán.

Ezen pyramisok szövegei gazd ag és értékes anyagot tartalmaznak az 
egyiptomiaknak időszámításunk előtti 3-ik évezredéből, melynek nyelvét 
és írását tüntetik fel. Nem történelmi adatokat tárnak fel, hanem csupán 
a királynak halála utáni állapotáról való tbeologiai elmélkedést. De fonto
sakká válnak csillagászati vonatkozásaik által is, a melyek fényt deríte
nek ez őskornak ismereteire.

O rion é s  a Soth is  teh én .
(Kép Dendéráhban.)

«Őrizve van, ki kilép az Orionból,
Őrizve Osiris, ki kilép az Orionból,
A szüret urából, a szép Uak ünnepén.
Megszólalt anyja és örökös támadt,
Megszólalt atyja, megfogant az ég 
És megszületett a hajnalcsillag.
Oh ! Horus Merenra, téged
És az Oriont viselt az ég ; megszületett
A hajnalcsillag az Orionnal. Itt felkel az egyik,
Ott felkel a másik, az istenek parancsa szerint.
Felkeltél és megjelentél az Orionnal
Az égnek keleti oldalán. Nyugvásod
Úgy mint az Orioné, nyugati oldalán az
Égnek. Ti hárman vagytok itt, a hol a Sothis-csillag van,
Melynek helyei szentek és mely benneteket elkísér
Jó úton az égen, Aaru mezejére.»
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E csillagászati elemek sokszor ismétlődnek. Az égnek térképe m int 
Egyiptom földjének úgyszólván másolata van feltüntetve.

Miután a király az ég nyugati részén az alvilág birodalmába leszál
lóit, az ég keleti részén mint égi csillagzat, hajnalcsillag, Orion-nal és 
Sinussal együtt kél fel, hogy Egyiptom egét, mint világító csillag beván
dorolja.

Ugyanazon időből való egy minden tekintetben fontos emlék, az 
Un a felirata.

Una az ország déli részének kormányzója és egyúttal Pepi és Merenra 
királyok legmeghittebb barátja volt; ezt maga mondja el:

«Midőn a királyi háremben a nagy Antesi, a király felesége ellen titkos por 
indult meg, ő felsége nekem egyedül engedett bejárást, bogy vallassak ; kívülem 
egyetlen főbb bíró vagy fejedelem sem volt ott, mert én kitűntem és a királynak 
kedves voltam; a király engem keblére ölelt. Én egyedül szerepeltem mint imok  
egyetlen egy bíróval, jóllehet hogy hivatalos elöljáró voltam a király országának 
első részében. Az én állásomat viselők közül ezelőtt senki sem hallotta a királyi 
hárem ügyeit, kivéve engem, kinek a király megengedte, hogy halljam, mivel én 
kedvesebb voltam a király szivének, mint akármelyik a fejedelmek, a nemesek 
és bármelyik szolgái közül.»

Ily bőbeszédűen jellemzi Una maga a bizalmi állást, melyet a 
királyi udvaron elfoglalt.

A sírfeliratok közül tartalm ánál fogva élénk módon kelti fel figyel
münket az el-káb-i sírfelirat néven ismert emlék, melyet Abdna Rába 
sírhelyén találtak, ki Ra-Sekenen király alatt szolgált s körülbelül azon 
időben élt, midőn a bibliai József működött Egyiptomban. El-Káb sírjai 
közt különösen az Abána Bába-é a sziklaüreg nagyszerű díszítményével 
tűnik ki. Ezen sírhely áldozati termében a következő felirat olvasható, 
melyben Abána viselt dolgaival dicsekszik :

«Az első fejedelem asztalánál, Bába, a feltámadott így szól: Szerettem atyá
mat, tiszteltem anyámat, szerettek engem fi- és leánytestvéreim. Házam ajtajából 
jóindulatú szívvel léptem ki; segítséget nyújtó kézzel állottam ott. Nagyszerű volt 
készülésem a szent napra. Szelid volt a szívem, ment minden heveskedő indulattól. 
Az istenek nagy szerencsét juttattak nekem a földön. A város egészséget és üde 
életet kivánt nekem. Megbüntettem a gonoszokat. A gyermekek, kik a városban ve
lem szemben állottak azon napokon, melyeket ott töltöttem, nagyok és kicsinyek, 
hatvanan voltak. Gabonát gyűjtöttem, én, az aratás istenének barátja. Éber voltam 
a vetés idején. Es midőn éhínség pusztított, sok énen keresztül, gabonát küldöttem a 
városba minden éhezőnek».

Hogy Ínséges évek nem voltak ritkák a régi Egyiptomban, mely
nek jóléte és szerencsétlensége a Nílus áradásától függ, arról az iro
dalmi hagyományok egyebütt is megemlékeznek. Ezek közé tartozik 
nevezetesen a Beni-Haszan-i sírfelirat, mely a Kr. e. III. évezredből való. 
Rajta egy Ameni nevű fejedelem a következő módon dicsekszik:
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A szegénynek fiát soha el nem nyomtam, az özvegy asszonyt nem nyomor- 
gattam, a halászt nem zaklattam, a pásztort el nem űztem, és nem volt földművelő, 
kitől munkásait saját munkáim számára elvettem volna. Nem volt szenvedő az én 
birodalmamban és nem volt éhező az én kormányzásom alatt, ha Ínséges évek 
köszöntöttek be. Határom minden földjét fölszántottam déli és északi széléig. Táp
láltam lakóit és megszereztem élelmüket. Egy éhező sem volt határomban. Úgy az 
özvegy asszonynak, mint férjes nőnek egyenlő részt adtam; nem tettem különbsé
get nagy és kicsi közt mindabban, a mit adtam. Ha teljes volt a Nilus áradása, a 
birtokosok megmaradtak birtokukban. Mit sem követeltem tőlük vissza.»

E szószerint fordított emlékfeliratokból fogalmat alkothatunk egy- 
líttal e korszak irodalmi formájáról is. Az elhalt a síremlékfeliratokban 
mint beszélő és cselekvő személy szerepel és nemcsak élete történetét 
mondja el, hanem gondolkodása és cselekvése módjának is hű képét 
tünteti elénk. A stilus közvetlen és egyszerű, semmi mesterkedést nem 
mutat. Az elhaltak minden fitogtatást mellőző önjellemzéséből, elénk 
tárul e régi korszakok erkölcsi és társadalmi felfogása is. Az a maga 
magáról alkotott jellemrajz, melyet Ameni főnök sírfeliratán olvasha
tunk, élénken emlékeztet ama szavakra, melyekkel Sámuel I. könyvé
nek XII. fejezete szerint Sámuel próféta számol he az összegyűlt nép
nek : «Itt vagyok, valljatok ellenem Isten és fölkentje előtt, hogy el- 
vettem-e valakitől ökröt vagy szamarat ? Hogy erőszakosan vagy igaz
ságtalanul bántam-e valakivel ? Hogy elfogadtam-e én valaki kezéből 
ajándékot és vesztegettettem-e magamat ? akkor vissza akarom adni.» 
Csakhogy az egyiptomi feliraton e kérdő alak helyett az elbeszélő alak 
jelenik meg.

*

Az ó-egyiptomi irodalom fölötte vonzó termékeiként tekinthetjük 
a kőemlékeken és papyrusokon talált elbeszéléseket, legendákat és 
mondákat. Ezek közül világirodalmi szempontból alig van érdekesebb a 
Papyrus d’Orbiney néven ismeretes elbeszélésnél, mely a Józsefről és 
jo tifá r feleségéről szóló bibliai történetnek egyiptomi mása. Az egyip
tomi történetben is a szemérmes ifjú majdani nagyságának alapját veti 
meg. Az új birodalom idejéből származó e papyrusokmány végén ezt 
olvassuk: «Szerkesztette Anána író, ezen papyrus tulajdonosa. Azt, a m it 
ezen papyrus elmond, fogalmazta Thot isten, az őr.»

Két testvér szerepel benne, kik közül az idősebbik, a nős Anepu, 
öcscsével fíatá-\SL\ úgy bánik, akár atya-fiával.

Mindkét testvér — így beszéli Anána író — el volt foglalva a mezőn. Az 
idősebb testvér a fiatalabbnak ezt az utasítást adta, szólván: «Siess és hozz nekünk 
a faluból vetőmagot.» A kisebbik testvér bátyjának nejét felkereste és ülve találta 
őt, miközben haját fonta. És így szólt hozzá: «Kelj fel! adj nekem vetőmagot, 
hogy visszatérhessek a mezőre, mert bátyám azt parancsolta nekem: «Siess és ne

Egyetemes irodalomtörténet. I. II
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késsél!» Erre az asszony a következőket mondá neki : «Menj oda, nyisd ki a gabona
szekrényt, hogy kivehess mindent, a mit kívánsz, nehogy hajfonatom a járástól 
felbomoljék.» Erre az ifjú a csűrbe ment és egy nagy mértéket vett elő, mert 
sok vetőmagot akart elvinni. S árpával és búzával megrakodva kiment. Ekkor 
az asszony útjába állott és kérdé tőle: «Mily nagy a terhed?» Erre válaszolá : 
«3 véka búza és 2 véka árpa, összesen 5 véka, mit karomon viszek.» Az asszony 
szerelemre gyuladt irányában és így szólt: «Nagy az erőd és naponta csodálják 
erődet,» miközben megragadta őt, mondva neki: «Gyere be hozzám, szenteljünk 
egy órát a nyugalomnak ! A mi a legszebb, az legyen a tied, és én ünnepi ruhákat 
fogok neked adni.» E vétkes ajánlatra az ifjú dühös lön; mint a délnek pár- 
ducza ; az asszony pedig szerfelett félt. És az ifjú így szólalt meg: «Nézd csak! 
Te, oh asszony, mintha anyám lettél volna és férjed olyan volt irányomban, mint 
egy atya, mert ő idősebb nálamnál, és engem felnevelt. Mily nagy vétek az, a mit 
nekem mondtál! Ne ismételd előttem beszédedet! Akkor egyetlen egy ember előtt 
sem fogok erről említést tenni.» Felvette terhét és kiment a mezőre. Bátyjához 
lépett és napi munkájukat elvégezték. Miután időközben beesteledett, az idősebbik 
testvér hazatért és öcscse a nyáj mögött maradt, telerakta magát a mező javaival, 
hogy nyáját hazaterelje és a faluban az istállóban kipihentesse.

És íme ! A nagyobbik testvér felesége félt ajánlata miatt, melyet az ifjúhoz 
intézett. Csakhamar összekúszálta ruháit és olyan volt, mint a kin erőszakot köve
tett el egy gonosztevő, mivel azt óhajtotta férjének mondani : «Öcséd erőszakot 
követett el x-ajtam.» És tényleg hazatéi'ő férjének hazug módon bevádolja öcscsét 
és önönmagának tulajdonítja Bata erényét. «De én nem hallgattam rá és így szól
tam: «Nézd csak! Nem vagyok-e olyan ii’ántad, mintha anyád lennék, és bátyád 
veled szemben nem olyan-e, mintha atyád lenne?» így beszéltem hozzá, de ő nem 
hallgatott szavaimi’a, hanem vert, hogy őt be ne vádoljam nálad. Nos, ha életben 
hagyod, akkor megölöm magamat.»

S az egyiptomi elbeszélés a bibliai József-történettel még azon 
vonásban is osztozik, hogy az igazságtalanul szenvedő Bata a hamis vád 
és azon szenvedések következtében, melyek reá háramolnak, fokról-fokra 
emelkedik, trónörökössé, majd királylyá lesz.

Az irodalom e körébe tartozik még a Bentres legenda, melynek 
tárgya II. Ramses király házassága a távol Naharina (Mezopotámia) k irá
lyának leányával. Művelődéstörténeti tekintetben kimagasló vonása ezen 
elbeszélésnek az az adat, hogy az egyiptomi király Chonsz istennő szob
rát küldi Mezopotámiába, hogy az ottani király ifjabb leányát, kit az 
ördög szállt meg, meggyógyítsa.

A Bentres legenda, melyet Rosselini a karnaki kis templom romjai 
között egy oszlopba vésve fedezett fel, eredetileg egy régi időkből szár
mazó világi elbeszélés, mely csak későbbi alakulásában nyert vallásos 
jelleget. A karnaki szöveget a Kr. e. IV. század körül vésette a papság 
a templom egyik oszlopára.

Ide tartozik még: Bikere (œthiopiai király) álomlátása.
E király egy éji látomány következtében Egyiptom meghódítására 

határozta el magát.
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PAPYRUS-KÉZIRAT HIERATIKUS ÍRÁSSAL.
A z  » .  » .  Anana-papyrus, a Kr. e. X II . századból. Tartalma a Ramsestöl a keleti Deltában alapított Pi-Ramses 

város költői leírása. (Becs, Papyrus Rainer.)
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«Trónraléptének első évében éjjeli álmában két kígyó jelent meg neki. 
E kígyók egyike jobbján, másika balján feküdt. Mire felébredt, a kígyók eltűntek. 
A király így szólt: «Miért jelent meg előttem e tünemény?» Megfejtették neki a 
következő módon: «Felső-Egyiptom a tied lesz és Alsó-Egyiptomot hatalmadba 
fogod keríteni. Kettős korona fog díszelegni fejeden, az egész ország széltében- 
hosszában neked van szánva stb.»

*

A történelmi tartalm ú képes feliratok közül a legnevezetesebbek a 
dér-el-bahari-i templom falain megőrzött emlékek. Ezek többnyire a Pún- 
ország felé indított tengeri vállalatot ábrázolják, melybe Makara Hataszu 
(vagy Hatsepszu) királynő uralma alatt fogtak. Nemcsak távol tengeren
túli országokban elért sikerek vannak élénk nyelven előadva, hanem 
egyúttal azon termények is be vannak mutatva, melyekkel a meghódolt 
népek Egyiptom hatalmas urának adóznak.

«Púnorszúg, Nubia, Khenthonnofer és a többi ország fejedelmei földre borul
nak Makara királynő előtt és hódolnak neki ; meghajtott fővel viszik adományaikat 
arra a helyre, hol ő felsége tartózkodik, oly úton, melyen még senki sem járt. Az 
összes népek ő felsége jogara alá vannak vetve és Ámon-Rá-nak, Théba urának 
évenkénti adóra kötelesek. Atyja, Ámon, az összes népeket sarui alá fektette. A pún 
fejedelmek ő felségétől békét könyörögve, következőkép szólanak : «Üdvözlégy, 
Egyiptom uralkodónője, ó Nap, a ki sugárzol, mint a napkorong!» stb.

Az ország társadalmi és jogi viszonyairól értékes felvilágosítást nyújt 
a hammámi sírfelirat, e szempontból legfontosabika ama nagyszerű 
sziklasíroknak, melyeket a középső birodalom (XIII. dyn.) Szzuf-ban 
ránk hagyott.

Ezen feliraton közölve vannak a szerződések, melyeket Hptfáá nevű 
főjós a különböző papokkal köt a végett, hogy néhány ünnepnapon a 
halotti szertartás rendes végzését biztosítsa. E szerződések részint szo
rosan iizletszerűek, részint barátságos egyezmények; mindenesetre nagy
ban hozzájárulnak az egyiptomiak halottas kultusza részleteinek isme
retéhez :

«Szerződés, melyet Hptfáá főjós a sziuti Apuat-templom papjaival kötött.
1. Ez utóbbiak kötelesek, minden újév napján, miután a templomban a 

gyertyák meg vannak gyújtva, egy halottas pap őrizete alatt álló szobra részére egy 
fehér kenyeret szolgáltatni ;

2. kötelesek a halottas pap mögött búcsújárásban vonulni egészen a templom 
újszaki széléig, úgy mint gyertyagyújtás napján szokták tenni, mikor saját jelesei
ket magasztalják. Ennek fejében (a főjós) ad nekik gabonát, egy-egy «hekt»-et az 
alapítványi jószág minden egyes telke után, egy-egy hekt-et a fejedelmi jószág ara
tásának zsengéiből; ugyanarra köteles Sziut minden alattvalója saját termésének 
zsengéivel. Ha ő megkezdi az adományozást, akkor mindegyik földművelője is ad 
tulajdon földjének zsengéiből.
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«Hisz jól tudjátok, ha valamely fejedelem vagy alattvaló a templomba hozott 
valamit termésének zsengéiből, akkor nem szereti, hogy valami kárba veszszen. 
A zt se szereti, hogy egy jövendő fejedelem a jövendő papoktól akár csak részben 
is megvonja azt, a mit a régibb fejedelem szerződéssel megállapított. Ezen gabona 
pedig a templom papjainak a tulajdona, még pedig mindegyiké kiilön-kiilön. Egy 
pap se oszsza meg társával a nekem szolgáltatott kenyér fejében néki jutalmul 
adott gabonarészt, minthogy ők is kiilön-kiilön szolgáltatják nekem e kenyeret.

«íme, meg voltak avval elégedve.»

Egy másik szerződés így hangzik:
«Szerződés, melyet Hptfúá főjós és Apaat főjós kölötlek egymással.
1. A templomban leölt áldozati bikák után járó siiltszeletekről, azon húsból, 

mely az oltáron és az áldozati asztalon fekszik ;
2. egy-egy korsó sörről, melyet minden búcsújáró napon minden egyes főjós 

részére hoznak.
Ennek fejében a templom két napi jövedelmét juttatja neki atyai jószágából 

és nem a papi jószágból.
A szerződés értelmében járó sültet és sört azon szobrom számára kell hozni, 

mely halotti papom őrizete alatt áll.
íme ő meg volt vele elégedve a templom egész tisztikarával együtt.»

Az egyiptomi irodalom különösen figyelemre méltó részét képezik 
a bölcs tanítások, melyeket különböző papyrusokon feljegyezve találunk. 
A Prisse nevéről nevezett papyruson p. o. a következő mondások olvas
hatók :

«Ha tudósra akadsz, ki gyengeségét árulja el és legkevésbé sem mérkőzhetik 
veled, akkor gyengeségének láttára szíved ne teljék el ellene hirtelen haraggal. Rá 
se hederíts!»

Egy másik tanulságos mondat a feleség iránti tiszteletre oktat :
«Ha bölcs akarsz maradni, viseld gondját házadnak. Szeresd feleségedet min

den utógondolat és viszálykodás nélkül. Tápláld, ápold, ékesítsd őt, mert így kívánja 
testének szépsége. Nyújts neki illatszereket és szerezz neki örömöket életeden át. 
Akkor a szép tulajdon méltó lesz tulajdonosához. Soha ne légy vele szemben 
durva !»

A Saltier nevű papyruson is találunk bölcs tanokat, melyekre
I. Amenemhat király, a XII. dynastia megalapítója (uraik. K. e. 1995— 
1975), fiát és utódját, I. Usertesent oktatta.

«Ügyelj szavamra ! Két világrész fölött uralkodói és három birodalmat kor
mányzói. Légy okosabb elődeidnél! Kegyesen és szelíden bánjál a néppel, hogy 
ne féljen tőled. Ne csak a gazdagok és hatalmasok legyenek barátaid. Légy óvatos 
és senkit se engedj közeledbe, mielőtt hűségéről bizonyságot nem szereztél !»

Kiváló helyet érdemelnek egy Ani nevű írástudósnak bölcs mon
dásai, melyek egy hieratikus írással írt papyruson m aradtak reánk :
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«Ne fecséreld el a szót; a hallgatni tudó cselekszik legbölcsebben ; magad
ban tartsd gondolataidat! A nagy istenek utálják a zajos ünnepélyeket ; csendesen 
fohászkodjál és szerető' lélekkel. Isten vezérli sorsodat, meghallgatja imádat és 
kedvesen fogadja áldozatodat. Nyújts vizet atyádnak, anyádnak, kik a halál völgyé
ben nyugosznak. Tisztán tartsd mindig a vizet az istenek áldozatai számára; akkor 
kegyesen fogadják. Soha el ne mulaszd az áldozat bemutatását, még ha hazulról 
távol volnál is; ekkor fiad is hasonlóan fog cseledni. Ne pazarold az időt ivás- 
sal és enyelgéssel, és ne szólj rosszat felebarátodról, az ittasság mámorában sem. 
Mert te is megbotolhatsz és kitörheted a lábodat ; akkor senki sem nyújt neked 
segédkezet. íme társaid isznak és ezt mondogatják: «ki eleg,et ivott, menjen haza". 
Szeretnének tőled tanácsot kérni, te azonban a földön fetrengsz és értelem nélkül 
hebegsz, mint a gyermek. Legjobb otthon maradni. Idegeneknek ne adj szállást és 
légy óvatos, ha ajtót nyitsz. Gondolj vissza a múltra, s a szerint rendezzed teen
dőidet és annak megfelelőleg irányítsad útadat. Akkor helyet kapsz a völgyben, 
hol csontjaid majdan pihennek. Ez lebegjen mindig szemed előtt összes cseleke
deteidben. Akkor a vénekhez fogsz hasonlítani és méltó lész az ősökhöz, kik 
mellett majdan nyugodni fogsz. Nincs kivétel; akármilyen nemesen is él valaki, 
mindenkit utolér a halál.»

A bölcs mondások jellegét még az e körbe tartozó azon emlék 
is feltünteti, mely ez irodalom hanyatlásának korából való : a hárfásról 
szóló költemény, mely démotikus írásban m aradt reánk. Száraz, gondola
tokban szegény oktató kitérései nem versenyezhetnek az egyiptomi iro
dalom fénykorából való tanító szövegekkel ; mindamellett az egyiptomi 
szellemet, különösen a tanulóról való nézeteit híven tükrözik:

«A tanulásnál fontos dolog az ismétlés. A szavak elmondása nem ér semmit, 
ha úgy történik, hogy az illető nem tudja, vájjon tanult-e valamit, vagy sem ; fecse- 
gőhez hasonlít, kinek van ugyan esze, de nem tud találóan válaszolni, vagy bolond
hoz, kinek birtokában van egy könyv, melyben minden bölcseség benfoglaltatik, 
a ki azonban nem tud olyat énekelni, mi örömet nyújtana. Csak egyet tud, azt hogy: 
«Ehetném, ihatnám ! Nincs-e valami ennivaló?»

Ha az egyiptomiaktól reánk m aradt költői művek felett tartunk 
szemlét, számos lyrai költeménynyel találkozunk. A berlini muzeum egy 
kis szobrocskáján, mely Hriuf-tói, III. Amenophis király (1439—1403 
Kr. e.) kortársától ered, a következő hym nus olvasható :

«Thot tisztelete. A király írója, Hriuf felügyelő, az igazságos, részéről.
Azt mondja: «Dicsértessél, a nagy istenek Ura, az égi és földi titkok fejedelme,
örökkévaló jó isten, ki az írást és beszédet adod, ki engeded örökölni a háza

kat, ki berendezed a templomokat,
ki tudatod az istenekkel, mi a dolguk és mi a hivatásuk.»
A király Írójától, Hriuf felügyelőtől, az igazságostól.

Ugyané szobor hátsó oldala is tartalmaz Thothoz intézett dicsőítő 
éneket. Azonkívül a szobrocska alapján is van két sornyi írás, mely négy 
párhuzamos szöveget tartalmaz. Kettő köziilök így szól:
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« Hozzád jöttem, nagy isten Thot, atyáidnak ótalmazója.
Hódolok felségednek. Hallgass imámra!»
«Hozzád jöttem, leghatalmasabb csillaghoz, Thot-holdhoz, ki az égen vagy.
Te az égen vagy, sugaraid a földön vannak. Fényed bevilágítja mind a két 

országot.»

IV. Ramses király egyik emlékoszlopán ugyancsak Thothoz intézett 
következő dicsőítő ének olvasható :

«Fönséges vagy az égben, hatalmas a földön. Terved szerint az alap örökké 
maradó.

Ki hatalmas ? Ki szent ?
Az, kinek szentséged adta az elsó'séget.»

A legfontosabb hym nusok egyike, m ely az ókori történelem nek 
kiváló jelentőségű adataiban is bővelkedik, a Merneptah győzelmi éneke, 
egy 1896-ban F linders PETRiE-től felfedezett oszlopon :

«Az Y. évben, Epiphi hó 3. napján, Hórus-Rá uralkodása alatt, ki az eró's 
bika, az igazságos, Binere-Meriamun, Felső- és Alsó-Egyiptom királya, a Nap fia, 
Merneptah-Hetephermet, ki az erőt gyarapítja, ki Hórus-Rá győzelmes kardját 
emeli, ki megveri az idegen népeket, és kinek neve fennáll mindörökké.

Jelentés minden országban tett diadalútjáról, hirdetés az összes országoknak, 
hogy lássák győzelmi dicsőségét Merneptah királynak, a bikának, az erő urának, 
ki szépen leöli ellenségeit a győzedelmi mezőn.

Az ő támadása a Nap, mely elűzi az Egyiptom fölötti felhőzetet. Egyiptom
nak a napsugarakat mutatja és letaszítja az érczhegyet a nép nyakáról.

A fogságban epedő embereknek visszaadja a szabadságot. Boszut áll Memphis 
ellenségein és engedi, hogy Ptah-Tetunen ujjongjon ellenfelei fölött.

Kinyitja a kőfal kapuit, melyek be voltak zárva és templomai ismét elfogad
hatják áldozatait.

Merneptah király, az egyedüli, ki százezrek és milliók szívét erősíti. Látására 
életre ébrednek.

Tmkw ország az ő idejében nyitva áll, állandó félelem szállja meg a Masa- 
vase nép szívét.

Visszaszorítja Libya népét, mely behatolt Egyiptomba. Szívökben nagy az 
egyiptomiaktól való félelem.

Seregeik arcza hátrafelé fordult. Lábaik nem álltak szilárdan, hanem futottak.
Nyilazóik eldobták íjjaikat, futóik belefáradtak a futásba.
Feloldották tömlőiket és földhez vágták, zsákjaikat elvették tőlük és kifor

dították.
A nyomorúságos és legyőzött libyai fejedelem egyedül szökött az éj ótalma 

alatt, toll nem volt a fején, lábai megtagadták a szolgálatot, feleségeit saját jelen
létében elvették tőle és készleteitől megfosztották. Nem maradt se tömlője se vize, 
hogy táplálkozzék.

Tulajdon testvérei meggyilkolásáról tanakodtak, tisztjei egymás ellen törtek. 
Tanyájukat elégették és hamuvá tették. Egész vagyona a katonák zsákmánya lett.

Midőn országába visszaérkezett, jajgatott. Mindenki irtózott attól, hogy őt 
befogadja. «Megbüntetett fejedelem»-nek, «gonosz som -nak nevezték őt városá
nak lakói.
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Az isteneknek, Memphis urainak hatalmában van. Egyiptom uralkodója elát
kozta ó't. Mauroje-től és fajának minden ivadékától Memphis örökké irtózni fog.

Binere-Meriamun üldözi gyermekeit, Merneptah-Hetephermet végzeteid van 
küldve, Libya példabeszéddé lett.

Az ifjak az ő győzelmeiről beszélgetnek. Rá ideje óta nem láttak ily dolgot ; 
azt mondják.

A vének azt mondják fiaiknak : «Jaj Libyának ! Az ember már nem járhat (ott) 
bátorságban a mezőkön, egy napi út is járhatlanná vált.»

Egy évben elégették a Tehenu-kat. Szutekh hátat fordított fejedelmeiknek. 
Telepítvényeik ő miatta pusztultak el.

Azon időkben nem hordtak kosarakat. Legjobb volt elrejtőzni. Csak . . . volt 
az ember biztosságban.

Egyiptom nagy uralkodója, az övé a hatalom és az erő. Ki mer küzdeni, ha 
lépését ismeri !

Nyomorult eszelős az, ki vele szembe száll ; ki parancsát megszegi, nem éli 
meg a következő napot.

Hiszen Egyiptomot Rá egyetlen leányának nevezik az istenek uralma óta ; fia 
az, ki Su trónján ül.

Minden isten szeme üldözi azt, ki méltatlanul bánik kedvenczével és legtá
volabbi ellenségeit reá zúdítja. így szólnak :

«A csillagvizsgálók, kik ismerik a csillagok jelentőségét, ha a levegőbe néz
nek, úgy szólnak :

«Nagy csoda történt Egyiptommal. A kit keze elért, élő fogolvlyá tette. Az 
isteni király diadalmaskodik ellenségein Rá jelenlétében.

Maurojét, a gonosztevőt, Memphis minden istenei leverték; Ítéletet mond 
fölötte Heliopolisban és az istenek kara rámondja a bűnöst.»

A mindenség ura így szól: «Adják a győzelmi kardot becsületes lelkű, jó és 
szelid fiamnak Merneptahnak, ki Memphisről gondoskodik és Heliopolist védelmezi. 
A zárt városok ismét kinyitandók. Sok embert szabadítson ki, kik bármely kerület
ben lebilincselve voltak, a templomokba ismét hozzon áldozatot. Újra szórjon töm
jént Isten előtt. Ismét hozza vissza a fejedelmek vagyonát és vezesse vissza a 
szegényeket lakóhelyeikbe.»

Heliopolis urai így szólnak Merneptah fiókhoz : «Részesüljön hosszú életkor
ban, mert minden idegen oszágnak elnyomottját védelmezte.

Egyiptom neki adatott át, mint azon isten örökösének, ki őt örökös biztosá
nak rendelte.»

«Erejét képezik az ő emberei.» A következőt beszélik: «Mauroje, Libya nyo
morult, legyőzött fejedelme jött, hogy Merneptah királynak, a Rá isten fiának, 
falaira hágjon.»

Ptáh így szól Libya fejedelméhez: «Összes vétkeid gyűjtessenek egybe, hadd 
zúdítsák azokat fejedre. Adassék Merneptah kezébe, hogy okádja ki mindazt, mit 
elnyelt, mint egy krokdilus . . .

Ámon isten lánczra veri őt (Maurojét) és átadja Merneptah királynak. Nagy 
öröm legyen Kemeben, és vígság hangjait hallják Btimyris városaiból.

Beszéljenek azon győzelmekről, melyeket Merneptah király ellenségein ara
tott, következőket mondván: «Milyen kedves, a győzelem fejedelme, mily nagy a 
király az istenek szemeiben, milyen boldog ő, az Úr, ki parancsol!»

Kellemesen esik a beszélgetés, messzire kimennek az utakra, a nélkül, hogy
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félnének : az épületek elhagyottak és a kutak megnyíltak. A követek hazatérnek, 
a bástyán ismét nyugalom van, mert az őrökön kívül nincs ott senki sem. A kato
nák alszanak. A pásztorok ujjonganak- a mezőn, a legelők ismét népesek, és nem 
kell félni a Nílus hajózásától. Éjjel már nem hallatszik ily vészes kiáltás, hogy: 
«Maradj !» vagy «siess, siess !»

Énekszóval járnak-kelnek, nem hallani többé sóhajtó emberek jajkiáltását. 
A falvakba ismét beköltöztek. Az, ki termését elveti, le is aratja. Rá ismét kitün
tette Egyiptomot kegyével.

Megszületett Merneptah király, hogy bosszút álljon. A fejedelmek meg van
nak semmisítve és hódolatukkal járulnak eléje. Egy ellenség sem kel fel ellene.

Tehetni elpusztult, Chéta lecsillapult, Kánaán meghódolt. Askalon és Gáza 
lakóit elvitték ; Jenoam megsemmisült, Izrael megsemmisítette terméseit ; Ilor olyan 
lett, mint Egyiptom özvegye ; minden országban most béke van. Minden kóborlót 
megfenyített Merneptah király, ki napként ragyog.»

Az egyiptomi feliratok és egyéb emlékek több példáját nyújtják 
a történelmi események költői leírásának. Ez epikai költészetnek leg
kimagaslóbb terméke a Pentaur hőskölteménye, II. Ramsesnek Kádes 
mellett vívott győzelméről. E költemény, az egyiptomi irodalom valósá
gos gyöngye, több helyen van megörökítve: a karnaki templomban, a 
lukszori templom pylonján, úgyszintén az abuszimbeli templom feliratai 
között. Ugyanezen költészeti emlék régi szövegét az úgynevezett Papy
rus Sallier is őrzi.

Ámon isteni ereje II. Ramses leikébe csodákat művelő bátorságot 
önt. A király, minden oldalról ellenségekkel körülvéve, a legnagyobb 
veszélyben forog. Midőn saját életét fenyegetve látta, Ámon istenhez 
könyörgött :

«Hozzád fohászkodom, Atyám! Ismeretlen népek seregének közepette vagyok 
és egyedül vagyok Előtted. Senki sincs velem.

íjjászaim és lovasaim elhagytak, midőn szólítám őket.
Egyikök sem hallgatott reám, midőn segítségül hívtam őket.
De több nekem Ámon, mint ijjászok milliárdjai, lovasok milliói, ifjú hősök 

myriádjai, bár együtt volnának is valamennyien. Az emberek ármánya semmire 
sem megy; Ámon le fogja győzni.

O Rá! Nem követtem-e szájad parancsát és nem voltak-e tanácsaid az én 
vezéreim? Nem magasztaltalak-e Téged a föld végéig?»

Ámon meghallgatja s kegyelmében és segítségében részesíti. Sikerül 
is neki majdnem tarthatatlan és fenyegetett helyzetéből szabadulni s 
hősiesen legyőzni ellenségeit.

«Mihelyt a föld megvilágosodott, megújította a csatát és belevetette magát a 
küzdelembe, mint a bika, a mely libákat riaszt maga előtt.

Vitézei úgy rohantak a tömkelegbe, mint a karvaly, a mely zsákmányára
lecsap

Sújts le lángoddal ellenségeid arczába, mint a Nap, midőn reggel megjelenik 
és tüzes sugarai az istentelenekre czikáznak.
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A nagy oroszlán, a mely lovai mellett ha
ladt, vele harczolt. Düh hatotta át tagjait és 

a ki hozzá közelített, földre hanyatlott. 
A király elfogta vagy megölte őket ; nem 

volt menekülés.
A nyomorult khéták fejedelme ő fel

sége nevéhez fohászkodott: Te vagy 
Rá, mindkét égtáj Istene;

Te vagy Szutekh, a nagy Győző, 
az Ég Fia ; Baal lakozik vala

mennyi tagodban.
Rémület árnyékozta be a 

Khéták országát; gyep
lőit Te ragadtad Ma
gadhoz mindörökre.»

Az ó-egyiptomi iro
dalomban nagyon 
figyelemre méltó je 
lenség a Levéliroda
lom. Az irodalom 
fénykora, a Ramse- 
sek korszaka, mely 
«a két testvérről 
szóló mesét« terem 
tette és melynek 
írói a <iNilus-hym- 
mist» és aPentaur 
eposzát» alkották, 
levél irodalmat is te
remtett, mely sty
lus szépsége, tisz
tasága és szabatos
sága tekintetében 
méltán sorakozik az 
egyiptomi irodalom 
klassikus termékei 
köze.

Első sorban ide 
tartoznak a bolog

nai muzeum hieratikus írással Írott papyrus-levelei. íme egy példa :

(.(Maim író, a királyi műhelyből, Pinem Írónak. Ezen írást azért hozzák neked ,. 
mivel úgy cselekszel, mint oly ember, kinek nincsen se esze, se képzettsége. Még 
a lefekvés idején is vizsgálnak téged; már kora reggel tanítanak; de te nem hall-

K a-M ose, a királyi kincstár Írnokának sírköve.
(1300 Kr. e. Berlin, Kir. múzeum.)

A széken Osiris, mögötte Horus, Isis és Nephtis. A szikomorfdn N uth istennő, 
a ki a térdelő halottnak ételt e's italt ad. Alatta a halott és rokonai imádkoznak.
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gatsz a tanítóra. A szív elszomorodik, mivel csakis saját akaratod szerint cselek* 
szel ! Mert még a teve is engedelmeskedik a hívó szavának, Kus országából ide 
vezetteti magát ; megzabolázzák az oroszlánt és szelídítik a lovat, csak veled nem 
bir senki. Az emberek között nem ismernek hozzád foghatót. Tartsd ezt emléke
zetedben !»

A nagyszámú hivatalos és magánleveleken kívül fenmaradtak egész 
levélgyüjtemények, melyeket egyiptomi tanítók levelezőkönyv alakjában 
rendeztek.

Most napról-napra növekedik az anyag, mely az egyiptomiak iro
dalmi sokoldalúságáról teszen tanúságot és mely e régi kulturnép szel
lemi életének képét mindinkább teljesebbé alkotja. Nemcsak vallásos 
okmányok, nagyszabású történelmi emlékek, a polgári és jogi viszonyo
kat, valamint a társadalmi életet ismertető okmányaink, hanem lyrai és 
tanító, sőt szerelmes költeményeink is vannak a távol évezredekből.

Az utolsó évtizedek felfedezései oly emlékeket is hoztak napfényre, 
melyek a régi egyiptomiaknak a tudományok terén kivívott hírét igazol
ják. Megtudjuk belőlük, hogy a keresztyénség előtti évezredekben meny
nyire művelték Egyiptomban a tudományok különböző ágait ; mennyire 
mozdították elé a csillagászatot, a mennyiségtant, az orvostudományt.

A tudományos megfigyelések tényezőiként egyaránt mutatkoztak a 
vallásos szellem és a gazdasági élet igényei, melyek a természeti tö r
vények és jelenségek megfigyelésére utalták őket.

A halhatatlanságban való erős hit ama törekvést vonta maga 
után, hogy a testet a pusztulástól még akkor is megvédjék, ha azt a 
lélek már végleg elhagyta. Az ember földi maradványainak tartósságot 
igyekeztek kölcsönözni ; e czélból tanulmányozták az emberi test anató
miai és physiologiai körülményeit.

így fejlődtek ki fokozatosan a népies orvosi ismeretek, melyek 
csakhamar az orvosi tudománynak képezték alapját. A gyakorlati élet 
igényei a mennyiségtani ismereteket mozdították elő. A földmérés bizo
nyos feladatok megoldását követelte, milyenek a háromszögek és a kör 
kiszámítása. Ehhez járu lt még az a körülmény is, hogy a talajnak az 
évenkénti Nilusáradások következtében beállott változásait is meg kel
lett állapítani és ehhez képest szabályozni, mihez a mértan és az arithme- 
tika ismerete feltétlenül szükséges volt. A Kr. e. 4. és 3. évezredben emelt 
hatalmas pyramisok építése fejlődött mechanikai ismereteket igényelt ; 
e mellett a tájékozódás szempontjából a csillagászat és számtan elemei
ben is jártassággal kellett birniok. Bámulásunkat kelti fel annak tapasz
talása, hogy az ó-egyiptomi nép ezen ősi időben miképpen végezte az 
egész és törtszámok alapműveleteit és hogy mily nagy pontossággal tud
ták a különböző területszámításokat eszközölni.

171
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A legfontosabb irodalmi termékek, melyek bennünket mindezekről 
felvilágosítanak : a papyrus Ebers és a papyrus Rhind.

Az első az egyiptomi orvostan compendiuma ; a papyrus Rhind a 
régi egyiptomiak mathematikai kézikönyve. A legkülönbözőbb beteg
ségek és gyógyításuk módja, valamint számos anatómiai és physio- 
logiai törvények vannak felsorolva Ebers papyrusán. Ezen emlék nagy 
fontosságát bizonyítja az a körülmény, hogy az e papyruson megőrizett 
eljárási módokból nagyon sok ment át az európai népszerű orvostanba. 
Különösen tartalm asak azok a fejezetek, melyek szem- és nőibetegségekről 
szólnak. E könyv I. Amenophis király IX. évéből származik, tehát a Kr. 
előtti 1545-ik évből. íme egy részlet belőle :

«A szívből ágaznak a véredények az összes tagokba. A mely tagokra tehát 
az orvos ujját helyezi, a fejre, a koponyára, a kezekre, az ütérre, a karra vagy a 
lábakra, mindenütt a szívet érzi. Mivel edényei az összes tagokba vezetnek.»

A papyrus Rhind a Kr. e. III. évezredből való. Bevezetésképen a 
következő szöveg szerepel : «Rendelet minden homályos tárgy és minden 
a tárgyakban rejlő titok megismertetéséről.» Tartalom tekintetében két 
részre oszlik: egy számtanira, melyben első fokú egyenletek és hatvány
számítások vannak megfejtve, és egy mértanira, melyben síkmértani és 
stereometriai feladatokat találunk. A trigonometriának is itt találjuk első 
nyomait. írása hieratikus. E papyrus már azért is fölötte érdekes, mert 
szövegei szemmel láthatólag m utatják azon kísérleteket, melyekkel az 
emberi szellem legelőször próbálkozott meg oly problémák körül, melyek 
bármily egyszerűknek nézzük is azokat fejlett tudományunk szempontjá
ból, az ókorban az emberi elme nagy erőlködését vették igénybe.

T égla  II. R am ses n evével.



BABYLON-ASSYRIA.
Irta: Mahler E de.

Évezredek múltak el azóta, hogy Assur és Ninive templommara
dékai romba dőltek, hogy Bábel királyi palotája, melynek falai közt 
hatalmas és nagy országok fölött uralkodó fejedelmek laktak, utoljára 
fényben úszott. Csak a múlt századnak sikerült hírt adni két nagy nép
ről, melyek a Tigris és Euphrát medrei közt laktak és az emberiség 
művelődésének történetében fontos feladatot teljesítettek.

1765-ben Niebuhr keleti utazó az akhæmenid írás első mutatványait 
hozta Európába ; 1778-ban megjelent útleírásában a közönségnek bem utatta 
felfedezését. De csak 1802 őszén sikerült Grotefend gottingai gymnasiumi 
segédtanárnak ezen szövegek kibetüzésére a kulcsot megtalálni. A Nie- 
buhrtól hozott másolatok írásjellege az eddig ismert írások egyikéhez 
sem hasonlított. Ekirás volt ; egyes jelei vízszintes, rézsútos és függőleges 
ékekből állottak. Grotefend az ékírás képvonásait csoportokra osztotta és 
már néhány nap múlva a Dárius, Xerxes és Hystaspis neveket, nem
különben a király szó perzsa megjelölését betüről-betüre pontosan tudta 
meghatározni és az Akhaemenida szóra legalább rámutatni. Vizsgálatainak 
eredményei, melyeket a göttingai tudós társaság elé terjesztett, kezdet
ben vajmi csekély érdeklődésre találtak, mígnem azokat 18x5-ben a nagy

A világ

a babyloniak fölfogása szerint.
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franczia orientalista Silvestre de Sacy felkarolta és közzétételüket lehetővé 
tette. S tényleg csakham ar Grotefend felfedezése alapján egyéb ékirat- 
szövegek megfejtéséhez is hozzáláthattak. A müveit nemzetek tudósai 
egymással versenyezve karolták fel a philologia és ókori történet ez új 
problémáit és vállvetve folytatott munkáikból lassan-lassan a babylon- 
assyriai kutatások biztos módszerei domborodnak ki.

Az akhæmenida királyoktól hátrahagyott ékírásos szövegek nagyob- 
bára háromféle nyelven vannak szerkesztve : ó-perzsa (elsőnemű ékírás),

A z u. n. Caillou de M icheaux.
(H atárk ő  ék irássa l és dom borm űvekkel. P áris , Louvre,)

méd (másodnemű ékírás) és babylon-assyr (harmadnemű ékírás) nyelven ; 
e különféle nyelvű szövegekre kiilön-különnemű írásrendszereket hasz
náltak. Az ó-perzsa szövegek megfejtése és értelmezése a babylon-assyr 
írásrendszer felismerésének szilárd kiindulási pontja lett. 1802-ben az ú. n. 
«Caillou de Michaux»-t, egy vételszerződést Marduk-nádin-akhi király ide
jéből (Kr. e. 1100), az első nagyobb ó-babylon szöveget hozták Párisba; 
néhány évvel később Nebukadnezar egy nagy szövege Londonba érkezett 
Azon helyrajzi felvételek és vizsgálatok által, melyeket Rich 1811-ben és 
1820-ban Bábel és Ninive városok romjai között eszközölt, az emlékkövek 
száma, melyek látszólag babylon-assyr nyelven voltak szerkesztve, jóval sza-
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porodott. 1843—1845-ig a franczia régész Botta Khorszabad-ban, 1845—1847-ig 
az angol Layard Ninnrud-ban és Kujundsik-ban kutattak. Munkájukat dús 
siker koronázta, m ert nagy mennyiségű babylon-assyr szöveget hoz
tak napvilágra. Kujundsikban (ez a tulajdonképeni Ninive) Layard Assur- 
bánipal assyr király nagy agyagtábla-könyvtárának maradékait találta; 
ezenkívül egy csomó babyloni irodalmi emléket, melyeket ez a király 
vallásos, mythologiai, költészeti, csillagászati és történelmi tartalmuk 
miatt könyvtára számára lemásoltatott; továbbá nyelvtani és szótári 
táblácskákat talált, melyek a babylon-assyr nyelv kutatásához fontos 
segédeszközökként szolgálnak. I sidore Löwenstern volt az első, a ki a 
babylon-assyr nyelvet határozottan a sémi nyelvek közé sorozta (1845) 
és assyr-nak elnevezte. Henry Rawlinson pedig először próbálkozott meg 
sikeresen egy nagyobb egynyelvű assyr királyszöveg összefüggő fordításá
val. Yele kezdődik tehát tulajdonképen az assyr philologia.

1854-ben Hormuzd Rassam angol consul kortársait új felfedezések
kel lepte meg. Sikerült neki Kujundsikban Assurbánipal északi palotáját 
kiásatni és e király híres könyvtárának egy újabb részét felfedezni. 
Ugyanabban az időben Fresnel és Oppert franczia tudósok is megvizsgál
ták Bábel város romjait ; az 1853—1854. év telén Loftus és Taylor angol 
tudósok az ősrégi délbabylon romokat u. m. Varka (Erekh), Senkereh 
(Ellassar), Mukajjar (Úr) és Eridu városok helyeit kutatván fel, egy csomó 
szerződési táblácskát a Kr. e. II. évezredből és király sző vegeket a Kr. e. 
III. évezredből hoztak Európába.

Most erélyesen hozzáfogtak a szerencsésen felhalmozott anyag tanul
mányozásához és itt Oppert nevét kell első helyen említenünk, kinek 
nyomdokaiba lépett az assyriologusok tekintélyes serege.

Egy világ, mely évezredek óta a feledés sírjában szunnyadózott, 
ünnepelte feltámadását a történelemben. A Kelet, mely eddig harczias 
rablónépek gyülekezési helye volt, most találkozót adott a különféle nem
zetek tudósainak ; a terület, mely a monda fátyolától takarva, nomád 
csapatok hazája volt, a legéberebb tudományos működés színhelyévé 
vált. Monumentális munkák keletkeztek a helyszíni kutatások révén. 
Köztük a legelőkelőbbek: Opper t : Expédition en Mésopotamie ; Grande 
inscription de Khorsabad ; Layard: Inscriptions in Cuneiform characters: 
Rawlinson : Cuneiform Inscriptions 0/ Western Asia. Ezen nagy angol szö
vegmunka az assyriologiai kutatások főforrása. Öt nagy kötetből áll, 
melyek közül az első (megjelent 1851) nagyobbára történelmi szövegeket, 
a második (megj. 1866) szótár-töredékeket, a harmadik (megj. 1870) astro- 
logiát, astronomiát és mythologiát, a negyedik (megj. 1874) sumér-assyr 
szövegeket, végre az ötödik (megj. 1884) assyr kutatásokat tartalmaz.

Fordulópontot jeleztek 1873-ban Smith George kutatásainak meglepő
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eredményei. Három expedicziójából nem kisebb dolgot hozott napfényre, 
mint Assurbánipal király már fent említett könyvtárának újabb darab
jait. A föld gyomrából kiásott agyagtáblák között volt a babyloni özön
víz-mondát tartalmazó szöveg. Halála után munkájának folytatója Rassam

Az özönvízről szó ló  e lb eszé lés.
(T ég lad arab  ék irássa l. L ondon, B ritish  M useum .)

(1876) a domborművekkel gazdagon ékesített balavati érczkapukat, 1400 
táblát Assurbánipal könyvtárából, Nabonid király évkönyveit, valamint az 
ókori történelemre rendkívül fontos Cyrus-szöveget hozta Európába.

Eközben egy franczia expediczió Dél-Babyloniában új és fölötte fon
tos felfedezéseket tett. 1876-tól 1881-ig de Sarzec franczia alkonzul Baz- 
rában, a Satt-el-Hai csatornától keletre fekvő dombon, Tellóh-ban régi-
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ségeket talált, melyek koruknál fogva minden eddig ismert emléket fontos
ság és jelentőség dolgában fölülmúltak. Nemcsak ősrégi palota- és tem 
plomromok, hanem nagymennyiségű régiségek, szobrok és felírásokkal 
ellátott hengerek is kerültek napfényre. Az utóbbiak nagyobbára Gudéa-tói, 
Sir-bnr-la papkirályától eredtek és e szerint az eddig ismert legrégibb 
nyelű- és műemlékek.

E szövegeknek magas korukon és az ókori művelődéstörténetet fel- 
világosító tartalmukon kívül még az a körülmény is kölcsönöz rend
kívüli fontosságot, hogy az assyriologia egy régi vitás kérdésének köny- 
nyebb eldöntéséhez nagyban hozzájárulnak. Már 1850-ben terelte ugyanis 
Hincks a figyelmet arra a jelenségre, hogy az assyr szövegek, bár két
ségtelenül sémi nyelven vannak szerkesztve, oly írásjegyeket tüntetnek 
fel, melyek egész jellegükkel a többi sémi nyelvek írásjegyeitől külön
böznek. Ebből Hincks azt következtette, hogy az assyrok az ékírást vala
mely idegen, nem sémi néptől tanulták. Rawlinson és Oppert kutatásai 
ugyanezen eredményhez vezettek, míg 1874 óta Halévy ezen felfogás 
ellen lépett síkra.

Hogy az ékírás a többi sémi nyelv írásától lényegesen eltér, min
denki az első pillanatra látja. Egész szerkezete különböző. A sémi 
népek irása, mely 22 mássalhangzót jelöl, egyazon a forrásból ered. 
A babylon-assyr ékírás ellenben nem ismer mássalhangzókat, hanem 
csak szótagokat, azonfelül ideogrammjai is vannak, a mennyiben ugyan
azon írásjegynek nemcsak phonetikus (szótag), hanem ideogrammatikus 
(értelmi) értéke is van. Például: ugyanazon jel, mely a «.sa» szótagot 
ábrázolja, az «.eribu =  este» fogalmat is jelöli; az «a» szótagot kifejező 
jel még a «/mi — víz» és «aphi — fiú» szavak ideogrammja ; a «mi» szótag 
egyszersmind a <imúsu= éjjel» szó képe stb. Ez oly jelenség, mely a többi 
sémi írásnál nem fordul elő és ez elég ok arra, hogy a babylon-assyr 
ékírást valamely nemsémi néptől eredőnek tekintsük. Oppert szerint egy 
turáni nép volt az, mely hajdanában Assyria földjén lakott és melynek 
királyai a «sumér és akkád király» czímet viselték. Oppert szerint maga 
a <isiimén> szó nem egyéb, mint Assyria turáni elnevezése.

Most már megállapított ténynek tekinthetjük :
1. hogy az ékírás egy nemsémi nép alkotása;
2. hogy ezen nemsémi nép nyelve, mely számos történelmi, vallásos 

és nyelvtani szövegben ránk maradt, a sumér nyelv.
A telloh-i leletek is azáltal válnak fontosakká, hogy általuk a su- 

mériologia új alapot nyert. Eddig a sumér nyelvet csak kétnyelvű szöve
geken találták, melyeken a sumér mellett az assyr fordítás állott; a su
mér szövegekben sok assyrismus fordult elő és azért olyan nyelvnek 
tekintették, mely hajdanában Babyloniában élő nyelv volt, de kihalt

Egyetemes irodalomtörténet. I. 12
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és a későbbi assyr irodalomban csak mint holt, tudományos és szent 
nyelvet művelték. A ielloh-i leletekben oly ó-babylon királyszövegeket 
bírunk, melyek sumér nyelven gondolkodó és beszélő szerzőktől ered
nek. Ezen szövegek részben igen jó, biztosan olvasható állapotban m arad
tak fenn. Példának álljon itt Gudéa, Sirburla papkirályának egy szövege, 
melyet körülbelül Kr. e. 3100 évvel véstek egy szoborba. E szobor Bau 
istennőnek volt szentelve és egy ő róla elnevezett templomban felállítva.

A sumér szöveg következő- 
képen kezdődik :

('Dingir Bau, sal sagga dumu 
Anna, nin Uru-azagga, nin gigái, 
dumu Anna azagga, nináni, Gu
déa patesi Sirburla-ki-ge.»

Fordításban :
«Bau istennőnek, a jótékony

nak, az ég lányának, Uru-azagga 
istennőjének, a gazdagság is
tennőjének, a ragyogó ég lá
nyának, előkelő feleségének, 
Gudéa, a patesi (papkirály) Sir- 
bur Iában.»

Aztán :
»Miután kedvencz templomát 

felépítette vala, azon templomot, 
mely Uru-azagga csodája, Ma
gán ország hegyeiből egy ritka 
szép kődarabot hozatott és eb
ből készíttette a szobrot. «Ar 

istennő, a ragyogó cg szeretett leánya, Bau anya, életet ad Gudéának» ez a szobor 
neve és felállíttatta Uru-azagga templomában.»

Sirburla, vagy Sirgulla, Babylonia legrégibb művelődési központja. 
Itt sok ősrégi királyfeliratot találtak, melyeknek jelei még a tulajdon- 
képeni képírás idomaira emlékeztetnek, a melyekből idővel az ékírás fej
lődött. Az úgynevezett ((kesely üátlvány» és «a sugirrai (Sirburla egy kül
városa) Patesi pecséthengere» az ism ert legrégibb, feliratokkal ellátott 
emlékkövek közé tartoznak. Hőmmel a Kr. e. V-dik évezredből valóknak 
tartja őket.

Sargon királytól, ki körülbelül 3800 évvel Kr. e. uralkodott, egy 
hosszabb szöveg m aradt ránk, melynek tartalm a a Mózes feltalálásáról szóló 
bibliai hagyományra igen élénken emlékeztet.

Anyám fejedelemasszony volt, atyámat nem ismertem, míg atyám fivére az Azu- 
píráni város melletti hegyen lakott, az Euphrates partján. Anyám a fejedelem-

1 7 8

A keselyü k szétm arczangolják  a holtat.
(D om borm ű ék irá ssa l. P áris , Louvre.)
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asszony viselős lett velem ; titokban szült engem ; nádból készített kosárba 
helyezett, melynek nyílásait szurokkal kente be ; a folyamba tett, mely nem 
csapott össze fölöttem. A folyam Akki vízmerítőliöz vitt ; Akki, szive jóságában 
kiemelt és saját fiának nevelt.

A babi/lon-assyr irodalom ismerete a (t Tell-el-Amarna» (Egyiptomban) 
mellett talált agyagtáblák által lényeges bővülést nyert. Ezen lelet leve
leket tartalmaz, melyeket babylon, assyr és más előázsiai királyok, palæs- 
tinai jobbágyok és tisztviselők Nimmuria (III. Amenophis) és Naplmruria 
(IV. Amenophis) egyiptomi királyokhoz vagy más magasrangú személyi
ségekhez intéztek. Ezen levelek egyikében egy babyloni király egy egyip
tomi herczegnő kezét kéri. Egy másik levélben Bnrnaburias babyloni

G ilgam is itatja az ég i bikát.
Sargon pecsé tje  de C lercq  gyűjtem ényében.

király Naphnruria pharaónak azt az ajánlatot teszi, hogy az atyjával kötött 
békét folytassák. A levél bevezetése :

'Naphururia, Egyptom királyához, fivéremhez következőképen szólj : Purrapurias, 
Kavdunias királya fivéred. Üdv nekem ; neked, országodnak, házadnak, felesé
gednek, fiaidnak, nagyjaidnak, lovaidnak és hadiszekereidnek sok üdv!»

A baráti szövetség a következőkbe!! áll :
Mint azelőtt te és atyám egymással barátságot kötöttetek, úgy mi is barátok 
akarunk maradni. A mit országomból kívánsz, írd meg ; elhozzák neked. És a 
mit én a te országodból kívánok, megírom neked ; azt meg nekem hozzák.»

A Tell-el-Amarnánál talált több százra rúgó okmányok sok közös 
tulajdonságot mutatnak. így pl. a levelek bevezetési formája mindig egy 
és ugyanaz. Burnaburias babylon király, Assuruballit assyr király, aza- 
lasiai király és Dusrata, mitáni király leveleiben mindig a következő 
bevezető sorokat találjuk :

»N. N. Egyiptom királyához, fivéremhez szólj : X, Y királya fivéred. Üdv nekem ; 
neked, országodnak, házadnak . . . .  sok üdv !»
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Egy további figyelemre méltó jelenség egyes táblák írásjegyeiben 
rejlik, a mennyiben ezek már átmeneti fokot tüntetnek fel a betűírás felé.

Ezen, a művelődéstörténet és a Kelet chronologiájára nézve fölötte 
fontos táblák közül 82 a britt múzeumba, 160 a berlini királyi múzeumba

került, a többit Kairóban a 
gizehi múzeumban őrzik.

Érdekességüket növeli az a 
körülmény, hogy felvilágosí
tást nyújtanak Palæstina po
litikai és társadalmi viszonyai
ról azon időre nézve, mely a 
zsidóknak ez országban való 
megtelepedését közvetetlenül 
megelőzi. E korszak történe
tének, mely ezelőtt teljesség
gel ismeretlen volt, egyedüli 
forrását most a Tell-el-Amarna- 
okmányokban bírjuk.

Az assyriologia terén történt 
felfedezések legújabban azon 
ásatások eredményeivel bővül
tek, melyeket az amerikai ex- 
peditió 1895 — 96-ban a régi 
Nippur helyéről hozott nap
fényre.

Míg a tellóh-i leletek Baby
lonia ősrégi sumer, tehát nem 

sémi kultúráját meglepő módon szemünk elé varázsolták, addig a nip- 
puri leletek azon legrégibb történelmi adatokat nyújtják, melyek a Me
zopotámiából Babyloniába behatoló sémi népekről adnak hírt. Hilprecht, 
az amerikai expediczió eredményeit «Old Babylonian Inscriptions chiefly 
from Nippur» czímtí munkájában foglalta össze; meggyőződése szerint 
e leletek egy mesés ókorból valók. Ez ősidőkben tehát a sémi királyok 
már ismerték a még régibb sumér kultúrát. Az írás, melyet Észak-Baby- 
lonia sémi királyai használtak, tiszta sumér volt. Sargon és fia Narám-Sin 
(Kr. e. 3800) saját sémi nyelvüket sumér írásjegyekkel írják. Kr. e. 3500 
évvel a sirburlai patesik (Sirburla Dél-Babylonia politikai központja volt) 
Észak-Babylonia királyaival háborúba keveredtek és legyőzettek ; ez által 
a sémi elem kerekedett fölül. Az e korszakból származó szövegek sémi 
nyelvűek. 200 évvel későbben (tehát körülbelül Kr. e. 3300) a fiatalabb sir
burlai patesik diadalmaskodnak ellenségeik fölött. A szövegek megint

N arám -Sint ábrázoló dom borm ű.
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sumér nyelvűek és 8 évszázadon keresztül ilyenek maradnak, mert midőn 
Kr. e. 2500 évvel a nisini-i sémi királyok már Úr fölött is uralkodnak, 
szövegeik tiszta sumér nyelven vannak szerkesztve. De ezen időtől kezdve 
a sémiség mindig jobban 
érvényesük és így a Kr. 
e. 2000 évvel szerkesz
tett zsoltárok és az iste
nek dicsőítéséről szóló 
hymnusok már tisztán 
sémi gondolatoktól van
nak áthatva. A sumérok 
most már az uralkodó 
sémi fajjal összeolvad
nak és kevés évszázad 
múlva a sumér nyelv 
csak a papok traditiójá- 
ban élt, a nép azonban 
egészen elfelejtette. A 
tiszta sumér szövegek 
megszűnnek, és azt lát
juk, hogy Hammurabi 
király feliratai (a Kr. e. 1900. körül) már két nyelven, t. i. sumér nyel
ven sémi fordítással vannak szerkesztve.

Például szolgáljon itt egy Hammurabi királytól szerkesztett két
nyelvű hengerfelirat, melyben büszkén szól arról, hogy Sippar falait új
ból felépítette és árkokkal körülvette. A szöveg így kezdődik :

Babylon nyelven :

Ha-am-mu-ra-bi 
áarru da-mun 
sár Bábili (ki)
Sár ki-ib-ra-tim ar-ba-im
ba-ni ma-tim
áarru sa ip-la-tu-su
ana si-ir (ilu) Hamas
u (ilu) Marduk
taba
a-na-ku

Sumér nyelven :

Ha-am-mu-ra-bi 
lugal ligga
lugal ka-dingir-ra (ki) 
lugal an ub-da sib-ba 
Kalama gim-gim-mi 
lugal nin-ag-ag-ga 
su (dingir) Utu 
(dingir) Marduk-ra 
ba-dug-ga 
mi-in

Fordítás : 
Hammurabi, 
a hatalmas király, 
Babylon királya, 
a négy világtáj királya, 
az ország építője, 
a király, kinek tettei 
Samas istennek 
és Marduk istennek 
tetszettek, 
én vagyok

Még igen sok idő fog eltelni, míg ezen emlékek kellően feldolgozva 
a nagyközönségnek hozzáférhetők lesznek. Csak a British Museumban
50.000 drbnál több van.

Hazánkban csak egyetlenegy babyloni emléket őriznek; ez az orsz. 
iparműv. múzeumban lévő föliratos agyagtábla II. Nabukadnezar (Kr. e.

Kaldea babyloni térképe.
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II. S alm anassar obeliskje.
(F e k e te  b a z a ltk ő . L o n d o n , B r i t is h  M u se u m .)

604—561) uralkodásának idejéből. 
A fölirat szövege a következő :

Babylon nyelven : 

i. Nabu-ku-dur-ri-u-
Magyarul : 

Nebukadnezar
su-ur

2. sár Ba-bi-i-lu (ki)
3. Za-ni-in í-sag-ila
4. u í-zi-da
5. abil a-sa-ri-du
6. saNabü-abil-u-su-ur
7. sár Ba-bi-i-lu (ki).

Babylon királya, 
építője í  sági la 
és ízida-nak, 
legidősebb fia 
Nabopolassarnak, 
Babylon királyá

nak.

Midőn az eddigiekben az ékirat- 
szövegek fokozatos felfedezésének 
menetét vázoltuk, egyúttal alkal
munk volt némi fogalmat nyújtani 
a felfedezett szövegek tartalmi sok
oldalúságáról is. Vannak nagy szám
mal vallásos szövegek, hymnusok 
és zsoltárok, mythosok és legendák — 
ezek között az állatmese is képvi
selve van — ; vannak mértani és 
csillagászati feljegyzések ; bő helyet 
foglalnak el a király-feliratok, me
lyekben a nagy hódítók büszke han
gon szólnak hódításaikról ; vannak 
diplomatiai levelezések, vannak az 
oktatás czéljának szolgáló tanító- 
szövegek, szótári lajstromok és van
nak ezek m ellett nagy számmal 
polgári ügyiratok is, szerződések, 
kölcsönokmányok stb., melyekből 
a babylon-assyr jogi életet sikerült 
reconstruálni.

Az irodalom legrégibb korszaká
ból valók a nagy számmal fenmaradt 
varázsmondások. Régiségüknél fogva 
legalkalmasabbak arra, hogy Baby
lonia sumér lakosságának vallásos 
képzeteit és művelődési viszonyait 
megvilágítsák. A sum érok a dæmo- 
nok és szellemek uralkodásában hit-
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tek. A rossz szellemek egész sorozata van megnevezve a sumér varázs
mondásokban, melyeket a régi vallás okiratainak tekinthetünk. Vala
mennyi rossz dæmon megtestesülése, a dæmonok ura, az ég szelleme, 
Inlilla. Ellentéte a föld szelleme, a jóság forrása, Inkia — később Ea — 
névvel. Mint közvetítő Inkia=Ea, a föld szelleme, és az elátkozott ember 
közt Mirri-Dugga jelenik meg.

Mirri-Dugga megnézte (a beteg ember) nyomorát ;
Atyja, Inki házába lép és szól:
«Atyám, az őrület az alvilágból jött», 
és másodszor így szól hozzá :
«Mit csináljon ez ember? nem tudja baját mivel gyógyítani.»
Inki ezt feleli fiának, Mirri-Duggának :
«Fiam, mit nem tudsz te még, mire tanítsalak még?
Fiam, mit nem tudsz te még, mit fűzzek még hozzá ?
Mit én tudok, azt te is tudod.
Menj, fiam Mirri-Dugga, végy egy edényt, 
hozz benne vizet a folyamok torkolatából, 
tedd a vízbe a tiszta varázst, 
hintsd az emberre, fejét göngyölítsd be

és az országúira öntsd ki!
Feje őrülete tűnjön el,
feje betegsége, mely őt mint az éj kisértete üldözi, távozzék!
Inki szava kergesse el őket!
Damgalumma istennő gyógyítson téged,
Mirri-Dugga kedves képe a tied legyen !»

A sumér varázsmondásokat később, midőn Babyloniában a sémi 
elem érvényre jutott, különféle csoportokban fordították le.

Ez irodalom legkiválóbb darabjának, a babyloni irodalom valóságos 
gyöngyének egy epikus költeményt tekinthetünk, mely az Istar istennő 
poklokra szállását írja le.

Az ország felé, melyből nincs vissza
térés, az ország felé, melyet ismersz, 

irányozta gondolatait Istar, a holdisten 
leánya.

A holdisten leánya gondolatait irányozta 
a sötétség háza, Irkalla székhelye felé, 
a ház felé, melyből a bemenő többé 

vissza nem tér,
az ösvény felé, mely vissza nem vezet, 
a ház felé, melyben a belépő világos

ságot nem talál,
a hely felé, hol porral táplálkoznak, sa

rat esznek,

hol világosságot nem látnak, sötétben 
laknak,

hol madárként pehelyruhába öltöznek ; 
ajtó, zár porlepett.
Midőn Istar a visszatérés nélküli ország 

kapujához ért, 
a kapu őréhez ekkép szólt :
«Viz őre, nyisd a kaput, 
nyisd kapudat, belépni akarok !
Ha nem nyitsz, ha be nem léphetek, 
szétrontom az ajtót, eltöröm a závárt, 
szétrontom a félfákat, feltöröm az ajtó

szárnyakat,
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felvezetem a halottakat, hogy egyenek, 
éljenek,

az élőkhöz csoportosuljanak a meg
haltak.»

Az őr száját nyitá, hogy szóljon, 
beszéljen a magasztos Istarhoz :
«Állj meg, úrnőm, ne rombolj !
Megyek, nevedet Allatu királyasszony

nak jelenteni :
«Ezen vizeket Istar nővéred átlépte !» 
Midőn Allatu istennő ezt hallá, 
a levágott fához
a levágott nádhoz hasonlóan leborult és 

mondá :
«Mi vezette szívét hozzám?»

Áradó víz, hatalmas hullámok zúgásaként 
siratni akarom a férfiakat, kik nejeiket 

elhagyták,
siratni az asszonyokat, kik férjeik olda

láról elvétettek,
kik idejük előtt távoztak, kis gyermeke

ket siratni akarok.
Menj, őr, nyisd neki kapudat, 
végezz vele ősrégi törvény szerint.»
Az őr ment, kinyitotta kapuját:
«Lépj be úrnőm ; Hútrr hadd ör

vendjen,
a visszatérés nélküli ország palotája ör

vendjen érkezésednek!»
Az első kapuba bocsátotta, levetkőztette, 

nagy koronáját fejéről vette.
«Miért, oh ! őr, veszed le a nagy koronát 

fejemről ?»

«Lépj be úrnőm, mert ilyenek a föld- 
istennő parancsai.»

A második kapuba bocsátotta, levetkőz
tette, a drágaságokat füleiről levette.

«Miért, oh ! őr, veszed le a drágaságokat 
füleimről ?»

«Lépj be úrnőm, mert ilyenek a föld
istennő parancsai.»

A harmadik kapuba bocsátotta, le
vetkőztette, lánczait nyakáról le
vette.

«Miért, oh ! őr, veszed le a lánczokat 
nyakamról ? »

«Lépj he úrnőm, mert ilyenek a föld- 
istennő törvényei.»

A negyedik kapuba bocsátotta, levetkőz
tette, ékszereit melléről le
vette.

«Miért, oh! őr, veszed le az 
ékszereket mellemről?» 

«Lépj be úrnőm, mert ilye
nek a földistennő paran
csai.»

Az ötödik kapuba bocsátotta, 
levetkőztette, a drágakö
vekkel ellátott övét csípői
ről levette.

«Miért, oh! őr, veszed le a 
drágaságokkal ellátott övét 
csípőimről ?»

«Lépj he úrnőm, mert ilyenek a föld- 
istennő parancsai.»

A hatodik kapuba bocsátotta, levetkőz
tette, a kapcsokat kezeiről lábairól le
véve.

«Miért, oh ! őr, veszed le a kapcsokat ke
zeimről, lábaimról ?»

«Lépj be úrnőm, mert ilyenek a föld- 
istennő parancsai.»

A hetedik kapuba bocsátotta, levetkőz
tette, a szégyenruhát testéről levéve.

«Miért, oh ! őr, veszed le a szégyenruhát 
testemről ?»

«Lépj be tírnőm, mert ilyenek a föld
istennő parancsai.»

Midőn Istar leszállt a visszatérés nélküli 
hazába,

meglátta Allatut, ki dühösen rárivalt ;

Istar m eztelenül a pokolban.
(F a r a g o t t  k ő  H á g á b a n .)
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Istar, meggondolatlanul rátámadt — ; 
Ekkor Allatu száját nyitá, hogy szóljon :
«Menj, Namtar, nyisd k i ............ és
vezesd k i , ............Istar istennőt ;
szemeit sújts betegséggel, 
csípőit sújts betegséggel, 
lábait sújts betegséggel, 
szivét sújts betegséggel, 
fejét sújts betegséggel
egész szem élyére............... »
Midőn Istar, az úrnő, az alvilágba lépett,

Pap-sukal, a nagy istenek szolgája, össze
karmolta arczát Samas előtt, 

gyászruhába öltözve, tele . . . .
Samas ment; Sin, apja előtt sírt ;
Ea, a király, elé értek könnyei.

Ea szive bölcseségében erre férfit terem
tett,

Uddusunámirt, az istenek szolgáját te
remtette :

«Nosza, Uddusunámir, a visszatérés nél
küli ország kapuja felé fordítsd arczo- 
dat,

A visszatérés nélküli ország hét kapuja 
nyíljon meg előtted,

Allatu lásson téged, örüljön jövetelednek. 
Miután szive megnyugodott és kedélye 

felvidult,
a nagy istenek neveivel eskesd őt meg, 
emeld fel fejedet, a forráshelyre irányítsd 

gondolataidat és szólj :
««Úrnőm ! Nyíljon meg a forráshely, 

vizéből akarok inni.»»
Midőn Allatu ezt ballá
csipó'it verte, ujját harapta és szólt:

«Teljesíthetetlen kívánságot intéztél hoz
zám —

el, Uddusunámir, a nagy tömlöczbe akar
lak zárni,

a város iszapja legyen ételed, 
a város csatornái italod, 
a fal árnyéka lakásod, 
a küszöb nyugvóhelyed, 
tömlöcz és bezárás törjék meg erődet.« 
Allatu száját nyitja, hogy szóljon, 
Namtar szolgájának mondja a parancsot : 
«Menj, Namtar, rombold szét az örök pa

lotát,
a félfákat zúzd szét, hogy a küszöbök 

remegjenek ;
vezesd ki Annuákot, ültesd arany trónusra, 
Istar istennőre az élet vizét hintsd ; küldd 

el innen !»
Namtar ment, lerombolta az örök palotát, 
Szétzúzta a félfákat, hogy a küszöbök 

remegtek,
Istar istennőre az élet vizét hintette és 

elküldte.
Az első kapun kivezette, visszaadta teste 

szégyenruháját ;
a második kapun kivezette, visszaadta 

kezei, lábai kapcsait; 
a harmadik kapun kivezette, visszaadta 

csípőinek drágakövekkel kirakott övét. 
a negyedik kapun kivezette, visszaadta 

melle ékszereit;
az ötödik kapun kivezette, visszaadta 

nyaka lánczát;
a hatodik kapun kivezette, visszaadta 

fülei drágaságait,
a hetedik kapun kivezette, visszaadta 

feje nagy koronáját.

Az «Istar pokolútja» egy nagyobb költeménynek epizódja.
Egy férfi nővére halálát siratja. Paphoz megy tanácsot kérni, hogy 

a halott szellemét miképen lehetne megszabadítani az alvilágból. A hozzá 
folyamodónak példát akarván nyújtani, hogy az alvilág kapui nem le- 
győzhetetlenek, a pap «Istar pokolútjá»-t regéli és e tanácscsal szolgál:
«Ha ő (Istar) (nővéredet) nem bocsátja 

szabadon, fordítsd feléje arczodat; 
Tammuznak, ifjúkora férjének, 
önts tiszta vizet ; drága balzsamot (hints 

a bullára) ;

áldozatruhába oltsd (a bullát), kristály 
fuvolán (játszón), 

az Uhátok rimánkodjanak,
Belili királyné törje el a drága eszközt, 
gyémántokkal töltessenek meg a . . . .»
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A kérő a pap tanácsára hallgat. A hulla koporsója mellett végzi e 
halotti szertartásokat és az Uhátokkal, Istar társnőivel, rákezd a halotti 
énekre :
És meghallá (a hulla) fivére rimánkodá- 

sát, összetörte
Belili istennő' a drága eszközt, melyet

ő . . . ,
gyémántokkal töltötték meg a . . .  :
«Egyetlen fivérem, ne engedj tönkre

mennem ;

Tammuz napjaiban zengesd a kristály
fuvolát ; a halotti hangszert 

ez időben játszad ; a férfiak és asszo
nyok

halotti hahgszereket fújjanak, tömjént 
leheljenek.»

Ezen epikus költemény Assurbanipal király könyvtárában foglalt 
helyet ; felfedezése világirodalmi szempontból azért is nagy fontosságú

volt, mert rést ütött egy 
addig átalán elfogadott 
tételen : hogy a sémi faj
hoz tartozó népek az eposz 
alkotására nem bírtak ké
pességgel.

Ugyanezen irodalmi faj
hoz tartozik az Assurba
nipal könyvtárának egy 

A m egifjodott T am m uz Istar térdein. másik műve is, mely a
(Faragott kő de ciercq  gyűjteményében.) bibliai Genesis szempont

jából is nagy jelentőséggel bir : a babiloniak eposza a világ teremtéséről- 
így kezdődik :

«Azon időben, midőn fent az ég nem 
volt még megnevezve, 

a földnek lent neve még nem volt, 
nemzőjük az ős kezdet óczeánja 
és anyjuk a zúgó Tiámat 
vizei egybegyűltek ;
a mezők határolva nem voltak, barázdák 

nem látszottak ;
azon időben az istenek egyike sem léte

zett,

nevet nem viseltek, rendeltetésük nem 
volt ;

aztán megszülettek az istenek ;
Lakhum, Lakhamu voltak az elsők. 
Hosszt! idők tűntek le, sok idő múlt el, 
Mig Ansar, Kisar megszülettek.
Hosszt! napok jöttek-mentek, hosszú idők 

múltak,
Anu, Bel és Aë megszülettek.»

Aztán a különféle természeti jelenségek létesülését egyenkint elő
adja; az 5. tábla ekkép kezdődik:
A nagy istenek nyugvóhelyét alapítá, 
csillagokat az istenek hasonmását, a lu- 

másikat állítá fel.
Meghatározta az évet, szakaszokra osztotta, 
tizenkét hónapot rendelt három csillag 

által.

A naptól, melylyel az év kezdődik, a 
zárónapig

Nibir állóhelyét alapítá, határuk meg
jelölésére.

Hogy baj ne történjék, senki ne vétsen, 
Bel és Ea állóhelyét meghatározta oldalán.
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Nagy kapukat alkalmazott mind a két Éjjeli lénynek rendelte, a napok meg- 
oldalon, jelölésére

megerősíté a zárt jobbról, balról, a hónapok végét koronával osztotta el.
súlypontjába az eláti-kat helyezte. ........................................................................... »
A holdistent megalkotta, az éjjelt átadta 

neki.
A föld teremtése után az istenek templomhelyei rendeztetnek be. 

Kezdettől fogva az embereket az istenek szolgálatára tanították :
Istened iránt tiszta szivű légy, 

ez az istenség legkedvesebbje.
Imát, könyörgést földreborulást 
Mutass be neki minden reggel.» 
«Istenfelelem kegyelmet szül, 
áldozat az életet növeli, 
ima a bűnt feloldja.
Attól, ki az istenektó'l fél, a jutalom el 

nem marad,

ki Annunake-től fél, életét meghosszab
bítja.»

<1 Barátodról, társadról rosszat ne beszélj, 
gyalázatosat, titokzatosat ne mondj, barát

ságot gyakorolj.
Ha Ígérsz, teljesítsd, cserben ne hagyd; 
ha bátorítsz . . .  !»

Végén a szellemek Marduk istent dicsőitik, mire Marduk apja, Ea, 
fia dicsősége örömétől elragadtatva, nevét, szent számát, az 50-t, egész 
uralkodói hatalmát fiának átadja.

A héber-bibliai irodalommal való rokonság félreismerhetetlen módon
mutatkozik a régi babyloniak lyrai 
dők a zsoltárok és hymnusok, mint 
termékei.

Magasztos istennő', kinek parancsszava 
uralkodik,

Hozzád fohászkodom: «Mi jó nekem, tedd 
meg,

Istennő, nekem, ki már ifjúságom óta a 
bűnhöz vagyok lánczolva !

Ételt nem ettem, sírás az egyetlen üdü
lésem ;

költészetében. Különösen kiemelen- 
irodalmuk legszebb és legnemesebb

Vizet nem ittam, könnyek voltak az ita
lom.

Szivem nem volt víg, lelkem nem örült,
............ fájdalmasan bevallom,
Sok a bűnöm, hangulatom nyomott,
Oh istennőm, taníts tetteimet megismerni, 

bocsáss meg,
Takard be bűnömet, emeld fel arczomat!»

Egy más zsoltárban, melyben az ember az istenek bocsánatáért 
fohászkodik, sóhajtásaival és könyeivel engesztelésért esdekel, bűnhő-
dése okát akarja megtudni :
Elidegenítettem-e apát fiútól, barátot ba

ráttól, fivért fivértől ?
Nem szabadítottam-e meg a foglyot, nem 

oldottam-e a megkötöttek lánczait ?
Istenem ellenére cselekedtem-e, vagy 

istennőmet gyűlöltem-e ?

Magamhoz ragadtam-e idegen vagyont, 
vagy rossz szándékkal léptem-e szom
szédom házába ?

Közeledtem-e felebarátom nejéhez?
Ember vérét öntöttem-e, vagy valaki ru

háját elraboltam?»

S egy vezeklő ima Erekh (Uruk) városának elpusztításáról :
Meddig, oh istennőm, dúljon még az ellenség e hazában ? 
Uruk fönséges városodban a nyomor uralkodik,
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J-ul-bar-ban, a jóslat házában, vér folyik mint a víz.
Országaidat tűz pusztítja, csak füstöt látni mindenhol.
Oh istennőm, a szerencsétlenséghez vagyok lánczolva 
Oh istennőm, körülvettél, bánatba hoztál stb.

A babylon irodalom sokoldalúságáról szólván már érintettük, hogy 
a reánk maradt polgári ügyiratok bepillantást engednek e nagy nép ren
dezett jogi életébe. Az ékirat-emlékek között positiv törvények is talál
hatók, melyeket egy teljes gyűjteménynyé lehetett összefoglalni, mely
nek adatai újabb időben az összehasonlító jogtörténetnek is érdekes 
anyagot szolgáltattak.

«Ha asszony férje ellen vétkezik és azt mondja: «nem vagy férjem», akkor 
a folyóba dobandó.»

«Ha egy férfi feleségének azt mondja: «nem vagy feleségem» 50 arany drakh- 
mát fizet.»

«Ha egy apa leányának bizonyos összegű hozományt igér vagy írásban bizto
sít, vagyona azonban későbben csökkenne, megmaradt vagyonához képest adjon 
leányának hozományt; veje ezért nem emelhet panaszt ellene.»

«Ha egy apa leányának bizonyos összegű hozományt ad és a leány mag
talanul halna el — a hozomány apjára száll vissza.»

«Egy asszony, ki hozományt hozott férje házába, ha gyermekei nincsenek és 
férje meghal — a hátramaradt vagyonból visszakapja egész hozományát.»

«Ha férjétől ajándékokat kapott, ezeket magával viheti. Ha hozománya nem 
volt, a biró meg fogja becsülni férje vagyonát, és ennek egy része az özvegy
nek jut.»

Reánk, magyarokra a babylon-assyr ékirati szövegek még egy kü
lönös jelentőséggel is bírnak.

E szövegekből ismerkedhetünk meg ugyanis a sumer néppel, nyel
vével és ősi kultúrájával. A sumér nép sem a sémi, sem az árja fajhoz 
nem tartozik. Számos assyriolog-tudós e nyelvet az ural-altaji nyelv- 
családhoz és ezen belül a turk-tatár ághoz tartozónak mondja.

Azonban e kérdés még nincsen tisztába hozva; a sumér nép és 
nyelv ethnographiai és nyelvtudományi szempontból a tudománynak még 
folyamatban levő problémái közé tartozik.

Sin isten elfogadja két hivő imddcísát
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HÉBEREK.
Irta N eumann E d e .

I. A H É B E R  N Y E L V  É S  ÍR Á S .

A héber irodalom első virágzása abba az időbe esik, a melyben a 
nagy kulturnépek szellemi életét még sűrű homály fedi. Évszázadok 
hosszú sorának munkája gyarapította, emlékei pedig, melyek két világ
vallás szexit könyvében, a Bibliában, maradtak reánk, mélyreható be
folyással voltak a művelt népek erkölcsi életére, szellemi köteléket szőt
tek időben és térben egymástól távol eső nemzetek között, irányt szab
tak a gondolkodásnak, az emberi szív legnemesebb és leghatalmasabb 
érzelmeinek és oly elterjedéssel dicsekedhetnek, a melynek még semmi
féle más irodalmi mű nem volt osztályosa.

A leghevesebb szellemi harczok ennek az irodalomnak termékeiből 
merítették okaikat, a világtörténet nagy mozzanatainak egész sorozata 
velők van kapcsolatban. A könyvnyomtatás első kísérletei hozzájuk fű
ződnek ; nincs szellemi alkotás, mely műhelyeit még most is náluknál 
jobban foglalkoztatná. Mindennapi kifejezéseink és a nyelv legnagyobb 
mestereinek remek művei egyaránt hordják magukon nyomaikat és vala
mint eredeti alakjuk felismerése és tartalmuk megvilágítása a kutatók 
nagy táborát szüntelenül újabb meg újabb munkára készteti, azonképpen 
nap-nap után más nyelvek mezét öltik magukra.

A Biblia, ha nem is összessége, de mindenesetre legjava ama szel
lemi munka gyümölcseinek, melyet «az írás népe» egy évezred alatt vég
zett. És feltünteti ezt a munkát egész sokféleségében és változatosságá
ban. Egyszerű pásztortörténetek és bájos legendák mellett a vallás té te
les törvényeit és az erkölcs legfontosabb tanait találjuk benne. Az em
beriség legmagasabb eszményeit hirdető, népek lelkiismeretét felrázó, az 
istenség nagy Ítélkezéseit harsogtató szózatok mellett, szerelmi enyelgést 
és a természet szépséges alkotásaiban való gyönyörködést, kétségbeesett 
Pessimismus és a kételkedésnek maró gúnya mellett, az Istenbe vetett 
bizalomnak ujjongását és egy magasztos theodikeának zsolosmáit — bűvös 
összhangzatban.
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Ez irodalmi termékek nyelve, a héber, a nagy sémi nyelvcsaládnak 
egyik ága. Közép helyet foglal el a szókincsben, formákban és magán
hangzókban nálánál gazdagabb arab és a mindezekben szegényebb ara- 
mæus nyelv között. Kellemesen ringó rhythmusa, a magán- és mással
hangzók szabályszerű váltakozása a nyelvnek rendkívül szép hangzást 
adnak. Szóképzése, a többi sémi nyelvekéhez hasonlóan, nagyon átlátszó. 
A magánhangzók változása, a ragok és képzők új fogalmak kifejezésére 
idomítják a gyököket és alkalmasokká teszik a legkülönbözőbb viszo
nyok megjelölésére. Szembeötlő az igealakokban való szegénység ; csak 
a hím- és nőnemet ismeri, a névmások mind az igéhez, mind a névszó
hoz ragokként járulnak. A mondatszerkezet a képzelhető legegyszerűbb.

Igekötőkben rendkívül sze
gény ; a mondatok minden 
szorosabb kapcsolat nélkül 
következnek egymásra.

Abban az időszakban, a 
melynek nyelvemlékei iro
dalmi művekben, köveken és 
érmeken reánk maradtak, a 
héber nyelv aránylag csekély 
változásokat mutat fel, a me
lyeknek fokait alig lehet szo
rosan megkülönböztetni. Je 
lentékenyebb befolyást csak 
az aramæus nyelv gyakorolt 
a héberre. Ez a befolyás a he

tedik század végén kezdődik és már Jerémiás, valamint Ezékiel könyvén 
észlelhető. A babyloni exilium (586—536) után az aramæus nyelv mind 
nagyobb tért hódit, a nép ajkán meghonosodik, és a második században 
a héber már csak a tudomány és magasabb műveltség szűk körére szo
rul. De azért nem merevedett bolt anyaggá. A szent könyveket ugyanis 
a zsinagógákban eredeti szövegükben olvasták és ennek folytán a héber 
nyelv ismerete nemcsak az istentisztelet tudós intézőinél, hanem a gyü
lekezet szélesebb rétegeiben is fenmaradt. A tudósok későbben is a héber 
nyelvvel éltek, de nem szorítkoztak a szent könyvek gyűjteményében 
reájuk m aradt nyelvanyag használatára, hanem továbbképezték, és a 
Misnában (1. alább) már oly nyelvvel találkozunk, mely a réginek a 
Szentírás fiatalabb könyveiben lerakott alapon való önálló fejlődését 
mutatja.

Egészen más jellegű a tizedik században keletkezett iijhéberség, 
mely a tudósok műhelyeiből került ki és nemcsak a szókincs gyarapítá-

I 9 0

A ram aeus felirat T eim ából (1883-ki lelet).
Az  a ra m a su s  a s é m i Í r á s o k  ő se  (A C o rp u s  i n s c r ip t ,  s é m it .  u tán ).
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sára vett fel idegen alkotórészeket, hanem nyelvtani alakokban, szó- és 
mondatfűzésben is idegen hatásokra vall.

A bibliai nyelv a héber nép műveltségének, kiválóan pedig vallá
sos viszonyainak sajátosságait híven tükrözi. Oly nép nyelve, mely az 
élet mindennapi foglalkozásait és tapasztalatait erkölcsi és vallásos esz
mékkel forrasztja egybe és ennélfogva rendkívül gazdag oly kifejezések
ben, a melyek az ezekbe az eszmekörökbe tartozó fogalmak megjelölésére 
szolgálnak. Az ima és magasztalás, a törvény és parancs kifejezésében, 
például, nagy változatosságot és bőséget tanusit. Az uralkodó világnézet 
és vallásos gondolkozásmód a nyelvre is rányomja bélyegét. Dőreség 
és balsors, büntetés és bűn pl. a héber felfogás szerint rokon, sőt azonos 
fogalmak, melyeket ugyanaz a szó fejez ki. Kiválóan jellemzi a kifejezé
sek velős és prægnans rövidsége, ereje és színgazdagsága, az előadás 
élénksége és szemlélhetősége, a képek és hasonlatok nagyszerűsége és 
természetessége. A szív leggyengédebb érzelmeit, legfinomabb rezgéseit, 
az indulatok hullámzását, a hit és erkölcs legfenségesebb képzeteit egy
forma hűséggel és nyomatékos erővel fejezi ki. Az érzéki tárgyakban és 
ezek tulajdonságaiban egyszersmind az érzékfelettieknek és ezek nyil- 
vánulásainak tükreit látja és ennek folytán nemcsak a költői nyelvben, 
hanem a prózában is az érzéki világból vett képzetek szolgálnak a szel
lemi élet jelenségeinek kifejezésére. Ez különösen szembeötlő az Isten
ség működésére vonatkozó kifejezéseknél és szólásformáknál. A teremtő 
teremtményeinek képében jelenik meg. A természet tüneményeit az Isten
ség megnyilatkozásának tekinti és ezért kiváló alkotásait istenieknek 
mondja. Nem ritkán, különösen a költői nyelvben, meg is személyesíti a 
természetet és annak tárgyait. Előszeretettel alkalmazza az emberi élet 
különböző nyilvánulásait, a mindennapi foglalkozást, az érzékek műkö
dését kifejező szavakat mind a természet jelenségeinek leírására, mind 
pedig oly cselekedetek jellemzésére, a melyek a testi szervek működésével 
nem függnek össze.

Elbeszélő irályát a kifejezés absolut egyszerűsége jellemzi. Ha Ho- 
merossal hasonlítjuk össze, szembeötlik ennek gazdagsága a Biblia sze
génységével szemben. Ez nem ismer epitheton ornanst, el van hasonlatok 
nélkül, ügy hat mint a természet, mint a tiszta valóság. Az epikai jelleg 
bizonyos fordulatokban (pl. «felemelé hangját és sírt», «felemelé lábát és 
ment», «Abrahám felkele korán reggel és kenyeret és egy tömlő vizet 
vön és Hágárnak adá, vállaira tévé és elbocsátá a gyermekkel együtt») 
szemmel látható, de a részletesség mellett az elbeszélések szabatos, sőt 
szűk formájukból nem lépnek ki. Mindig világos képet adnak, de lehe
tőleg kevés vonásban. A héber epikus nem gyönyörködik a körülmé
nyek lassú festésében, jóleső kényelemre nem bír hajlammal. Az epikai

m
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részletesség tehát karöltve jár prægnantiâval. Nem mond el mindent,, 
hanem sejteti és az olvasó phantasiájával egészítteti ki azt, a mit elhallgat. 
Ha késleltető momentumokat sző az elbeszélésbe, ez sohasem történik 
az egyszerűség és élénkség rovására. Ez az élénkség (melyre klassikus 
példák II. kir. 9. fej. és Jób prológusa) a jellemzésben is nyilvánul, az 
emberi vonatkozások nagy gazdagságában, a helyzetek és hangulatok 
sokféleségében. A főszemély kedélyhangulatát gyakran a mellékszemé
lyében rajzolja, egy-egy fordulattal nemcsak fest, hanem gyakran han
gulatot is kelt.

A bibliai irálynak természetes egyszerűsége, mely minden hamis 
pathost és dagályosságot kizár, gyakran fenséggé emelkedik, a mely 
szépségére a nagyszerűség bélyegét nyomja. A Biblia tartalm ánál és

H éber felirat a M ária-forrás és a S ilóah-tó  közötti vízvezetékről Jeru zsálem ben.
(Kr. e. V III. század  elejérő l ; 1880-ki lelet. — Je len leg  K onstan tin áp o ly b an .)

világnézeténél fogva fenséges. A fenségesnek tükröztetésére pedig éppen 
nemes egyszerűsége legalkalmasabb. A tartalom  saját súlyával hat. Klas
sikus példája ennek a fenséges egyszerűségnek az az ismeretes mon
dat : «És Isten szóla : legyen világosság, és lön világosság.»

A héberek már korán használták a betűírást, mely lényegében phœ- 
niciai eredetű ; régi feliratokból és érmekből ismeretes és a samaritánu- 
soknál még az úgynevezett négyzetirásnak zsidó körökben való meg
honosodása (4. és 2. század között) után is fentartotta magát. Mindezen 
írások csak a mássalhangzókat jelölik; a magánhangzók jelei későbbi 
eredetűek. A phoeniciai írás eddig ismeretes legrégibb emléke az 1868-ban 
Dibonban felfedezett 34 sorból álló Mésa-felirat, mely Mésa, Móab királyá
nak Jóram király ellen folytatott háborújáról szól (9. század v. ö. II. kir.
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3, 4 köv.). Az 1880-ban felfedezett héber nyelvű Silóah-felirat, mely való- 
sziniileg Hizkia király (727—699) korából származik, hasonló vonásokat 
mutat.

A Biblia szövegének jelenlegi alakját ősi hagyományok alapján a 
maszoréták (maszóra =  hagyomány) állapították meg, a kik régibb kez
deményezéseket folytatva és a legaprólékosabb mozzanatokat is figye
lemre méltatva, gondosan őrködtek a szent szöveg épsége felett. Műkö
désük négy (VI—X.) századot karol át. Az ő művük a mássalbangzós 
szövegnek magánhangzó jelekkel való ellátása is, mely valószinüleg syr 
befolyás alatt indult meg és két önálló alakulássá: a babyloni és palástinál 
rendszerré fejlődött. Az eddig ismeretes kéziratok közül legrégibbek egy 
babyloni pontozással ellátott prófétacodex (916) és egy 1009-ből származó 
teljes bibliakézirat, mindketten a Szent-Pétervárott őrizett Firkovitsch- 
féle gyűjtemény nagybecsű kincsei.

L ibanon i czédrusok.

Egyetemes irodalomtórtenet. I 13
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Józsefet testvérei a kútba dobják, m ajd eladják.
K özépkori illu sz trácz ió  a P en tate  u chushoz  a szerajevo i H aggádából. (S zerajevo , O rszágos M uzeum .)

II. A PENTATEUCHUS (TÓRA).

A bibliai kánoni alkotó könyvek gyűjteménye három részből áll : 
ú. m. Tóra (tan, törvény), Nebiim (próféták) és Ketúbim (iratok, hagiographa). 
E gyűjtemény a zsidó hagyomány szerint 24 könyvet tartalmaz. A kánon 
megállapítása hosszú történeti fejlődés eredménye, végleges lezárása pe
dig csak a második templom elpusztulása után történt. Ettől a kánontól
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Fáráo á lm a; Józse f m egfejti az álm ot.
Középkori illu sz trácz ió  a P en ta teu ch u sh o z  a szarajevói H aggádából. (Szerajevo , O rszágos M uzeum .)

sokban különbözik az ú. n. alexandriai kánon, mely a Szentírásnak három 
részre való felosztását nem ismeri és keretébe oly könyveket (apokryph) 
is felvesz, a melyek a palæstinaiban nem foglalnak helyet.

A szent könyvek sorát a Tóra nyitja meg, az a könyv, melyet a 
zsidó nép vallásos tudata az Istenség közvetetlen kinyilatkoztatásának, 
a vallásos igazság leghitelesebb okmányának tekint. Legszentebbike az 
összes szent könyveknek, mely jelentőségére nézve magasan kiemelkedik

13
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a többiek felett. Történeti mű, mely a világ terem tését és az emberiség 
ős korát nagy vonásokban rajzolva, Mózes haláláig beszéli el Izrael tö r
ténetét, egyszersmind pedig törvénykönyv, mely a vallásnak Istentől ki
nyilatkoztatott alaptanait és a nagy vallásalapító életével és tetteivel 
egybeszőve az Istentől sugalt és Mózestól kihirdetett törvényeket ta r
talmazza.

Ez a felfogás uralkodott egészen a XVII. századig. Vele szemben 
csak néhány bátor szellem merészkedett kételyeinek kifejezést adni. 
A hagyomány feltétlen hívei még most is annak a nézetnek hódolnak, 
hogy a Biblia, különösen pedig a Tóra, kizárja ama szempontok és m ér
tékek alkalmazását, a melyek a kritikát más irodalmi művek értelmezésé
nél vezérlik.

A szabad kutatás szószólói azonban határozottan lehetetlennek 
tartják, hogy a Tóra Mózes műve legyen és egyáltalában kétségbe von
ják, hogy egy szerző összefüggő irodalmi munkája. Különböző alkotó
részek összefoglalásának tekintik, a melyeknek elemzése és keltezése 
másfél század óta foglalkoztatja a bibliamagyarázókat. A most uralkodó 
nézet szerint a Tóra hosszú évszázadok munkájának emléke, szerkesztése 
a 440—400 közötti időszakban történt, úgy azonban, hogy a munkát nem 
egy író, hanem a jeruzsálemi írástudók egész köre végezte. Az egész 
mű legfiatalabb alkotórészének az ú. n. papi codexet tekintik, tehát éppen 
azt, a melyben mindeddig Mózes szellemének leghívebb tükrét látták. 
Erről a codexről azt állítják, hogy Izrael vallástörténeti fejlődésének nem 
kezdetét, hanem végét jelenti és hogy a babyloni exilium utáni kor te r
méke. A lezárt műbe később még újabb toldások — mondatok és fejeze
tek — kerültek, rajta még fiatalabb kezek nyomai is láthatók.

A Tóra mint irodalmi mű az emberi szellem remek alkotásai közé 
tartozik. Miként neve is mutatja, a törvényes részben van a könyv súly
pontja. Ez a törvény a legtisztább monotheismuson épül fel és a leg
magasabb erkölcsöt hirdeti. Egyszerű, világos, minden félreértést kizáró 
módon fejezi ki rendelkezéseit.

«Es szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Szólj Izrael fiainak egész gyüle
kezetéhez és mondd nekik : Szentek legyetek, m ert szent vagyok én, az Örökkévaló, 
a ti Istentek.

Mindenki tisztelje anyját és atyját és szom batjaim at tartsátok m eg; én va
gyok az Örökkévaló, a ti Istentek.

Ne forduljatok a bálványokhoz és öntött isteneket ne készítsetek m agatok
nak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istentek.

Mikor learatjátok földeteket, ne arasd le mindenestől földed szélét és te rm é
sed tarlóját ne szedegesd. Szőlődet ne böngészd és szőlőd elhullott szemeit ne sze
degesd fel, szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Örökkévaló, a 
ti Istentek.
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Ne lopjatok, ne tagadjatok le és ne hazudjatok egyik a másik ellen. Ne 
esküdjetek nevemre hamisan, hogy meg ne szentségtelenítsd Istened nevét. Én 
vagyok az Örökkévaló, a ti Isteniek.

Ne zsarold felebarátodat és ne rabolj, ne tartóztasd magadnál a napszámos 
bérét reggelig.. Ne átkozz süketet és vak elé ne tégy gáncsot, hanem félj Istenedtől. 
Én vagyok az Örökkévaló.

Ne kövessetek el jog t Hanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a szegényre 
és ne tiszteld a nagynak arczát ; igazsággal ítéld em bertársadat. Ne járj rágalm a
zóként népedben, ne állj veszteg felebarátod vérénél- 
Én vagyok az Örökkévaló.

Ne gyűlöld testvéredet szivedben, intve intsd em
bertársadat, hogy ne viselj m iatta bűnt. Ne állj boszut 
és ne tarts haragot néped fiai ellen, s z e r e sd  f e le b a r á to d a t  

m in t te n m a g a d a t . Én vagyok az Örökkévaló . . .
Ne forduljatok a szellemidézőkhöz és a halott- 

jósokhoz; ne keressétek fel, hogy m agatokat megfertőz- 
tessétek. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istentek.

Ősz fej előtt állj fel és tiszteld az öregnek arczát és félj Istenedtől. Én vagyok 
az Örökkévaló.

Midőn jövevény tartózkodik nálad országtokban, ne zaklassátok. Mint a benn 
szülött közületek, olyan legyen nálatok a jövevény, a ki közietek tartózkodik és 
szeresd őt m int tenm agadat, m ert jövevények voltatok Egyiptom országában. Én 
vagyok az Örökkévaló, a ti Istentek.

Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, se hosszmértékben, se súlyban, 
se ürmérésben. Igaz m ér le g , igaz s ú ly k ö v e k , igaz éfa  és igaz h in  legyen nálatok. Én 
vagyok az Örökkévaló, a ti Istentek, a ki kivezettelek benneteket Egyiptom orszá
gából. Őrizzétek meg mind az én törvényeim et és rendeleteim et, hogy megtegyé
tek azokat. Én vagyok az Örökkévaló.» (Mózes III. k. 19. fej.)

A törvényhozó részt történelmi elbeszélések előzik meg a patri- 
arkhák korszakából és Izrael őstörténetéből. È történetek, ha prózában 
vannak is írva, telvék a legigazabb költészettel. A tanító czélzat nem von 
le semmit az elbeszélés igéző bájaiból, a leirás felülmúlhatatlan szépsé
geiből. Az egész felett a természet fuvallata, az emberiség ifjúságának 
tavaszi szellője és üde illata leng. A pásztor- és hőstörténetekben lehe
tetlen egy nagy epikai költeménynek nem csak csiráit, hanem körvonalait 
és egymásba fűződő szerves részeit fel nem ismerni.

III. RÉGI TÖRTÉNETI IRODALOM.

A Tórával szoros külső és belső kapcsolatban van Józsua könyve, 
tartalom ra nézve annak szükségképpeni folytatása, mely hexateuchussá 
egészíti ki. Nyugatkánaán meghódítását és az elfoglalt ország felosztását 
és megtelepítését beszéli el. Az összes események Józsuához fűződnek, a 
ki Mózes halála után a nép élén áll és győzelmes fegyverével meghódítja 
az ígéret földjét.

^  » p
la- ah- ve- ilu

» f -
Ia- hu- um- Hu 

Jahve n eve  asszír a g y a g 
táblán.

A fe li r a t  : Jahve Isten.
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Józsuát a Bírák könyve követi, a mely Izrael történetét Józsua ha
lálától Sámuel születéséig tárgyalja. Az események benne theokratikus 
világításban jelennek meg. A nép sorsa annak Istenhez való viszonyától 
függ. Valahányszor megtér, Isten megkegyelmez neki. Egy-egy sójét (biró, 
ugyanaz mi a phoeniciaiak suffetesei) lép fel, a ki összetöri a reá neheze
dett igát. De e bírák nem felelnek meg mindig Istentől hivatott, jám bor 
hősök ideáljának ; egyesek közülök nem is annyira történeti személyek
nek látszanak, mint inkább mythosi alakok benyomását teszik.

A könyv különböző történeti értékű alkotórészekből áll. Debóra 
énekében például nemcsak a héber költészet egyik legbecsesebb kincset, 
hanem az őstörténet egyik legnevezetesebb és legrégibb kútfejét tar
talmazza. De ilyen, kétségtelenül megbízható fejezetek olyanokkal válta
koznak, a melyeknek történeti jellegéhez szó fér. A Sámson történetét 
elbeszélő szakaszok egy ősrégi hősmonda irodalmi maradványának be
nyomását teszik, nyers humor és mély tragikum vegyiiletét adják.

A könyvnek kultúrtörténeti becse igen nagy. Izrael népét ádáz 
harczok közepette, ifjú erejében m utatja be, oly alakban, a mely merőben 
különbözik attól, a melyet különösen vallásos fejlődésénél fogva későbben 
öltött. Ugyanaz az iideség és élénkség jellemzi, a melylyel a hozzá csat
lakozó Rnthban találkozunk, a világirodalom egyik legbájosabb idylljé- 
ben, abban a kicsiny terjedelmű és jelentéktelen tartalm ú könyvecské
ben, mely a Biblia legékesebb gyöngyei között foglal helyet.

Sámuel könyve a királyság eredetét és keletkezését és az első két 
király uralkodását beszéli el. A királyság előkészítőjeként Sámuel lép fel, 
a népnek nemcsak szellemi, hanem világi vezére is, bíró és pap egy sze
mélyben, az izraelita történet legnemesebb alakjainak egyike, kinek szivé
ben a nép szomorú sorsa és nagy nyomora miatt való fájdalom reszket. 
Hosszú barbárság és erkölcsi durvaság után ő állítja Izraelt egy rende
zett nemzeti és állami élet keretébe és maga is két hős királyát keni 
fel : Sault, a ki a legrégibb hagyományban nemes, hős és jámbor király
ként jelenik meg, kinek sötét sorsa és tragikus bukása részvétet kelt, és 
Dávidot, későbbi idők ragyogó ideálját.

A könyvnek különösen régibb hagyomány-rétege nemcsak irodalmi 
szempontból tartozik a régi történetírás remek alkotási közé, hanem for
rásként is páratlan becsű. Neki köszönjük, hogy a régi Izrael történeté
nek ezt a legfontosabb korszakát minden másnál jobban ismerjük. Izrael 
népét úgy mutatja be, a mint évszázadokra terjedő belső és külső har
czok és küzdelmek alakították ; mindenütt még a világi érdekek vannak 
túlsúlyban, a theokratikus álláspont nem igen lép előtérbe. A könyv 
minden esetre a próféták virágzásának idejében keletkezett Júdában. 
A görög szöveg a művet két könyvre osztja és a királyság első és m á
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sodik könyvének nevezi, a melyekhez harmadik és negyedikként az a 
mű csatlakozik, mely a héber kánonban a Királyok két könyvének czímét 
viseli.

Ezek a könyvek Dávid utolsó napjainak és Salamon trónralépté- 
nek elbeszélésével kezdődnek és a jeruzsálemi templom elpusztulásáig 
viszik a birodalom történetét. Több kútfőn, jelesül pedig «.Júda kirá
lyainak krónikáján» és «Izrael királyainak krónikáján» alapulnak, merő
ben theokratikus álláspontot képviselnek, a vallásos törvény mértékével 
ítélve meg a történeti eseményeket és az ország sorsának intézőit. Az 
Éliás és Elisa tetteit elbeszélő fejezetek mesteri vonásokkal rajzolják az 
izraelita történetnek e tiineményszerű jelenségeit. Az egész mű gondos kézre 
vall, szerzője lelkiismeretesen használta fel forrásait, kétségtelenül azok
ból vette pontos chronologiáját is. Most nagy szolgálatot tesznek azoknak 
az assyr feliratoknak megfejtésében is, melyek a nagy északi birodalom
nak Kánaánnal való kapcsolatairól szólnak.

Az ércztenger a jeruzsálem i tem plom ból.
( Reconstruálva Chipieztől.)

IV . A P R Ó F É T Á K .

Mindezeket a történeti könyveket jelentőségre túlszárnyalják a Szent
írás ama részei, a melyek az ú. n. író próféták beszédeit foglalják m a
gukban. Az izraelita prófétaság merőben különbözik az ókori népek közt 
található mindama némileg rokon jelenségektől, a melyekkel párhuzamba 
szokták állítani. A próféták mondásait, hirdetéseit nagy tévedés volna 
jóslatoknak nevezni. Nem a jövő események hirdetése az ő hivatásuk, 
hanem az, hogy Isten nevében a romlott társadalom lelkiismeretét fel
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rázzák, az erkölcsön alapuló vallásos életet hirdessék, érette harczoljanak 
a hatalmasok ellen. A próféta Isten szavát mondja ki, mely megvalósulás 
nélkül nem szűkölködhetik. De nemcsak eszköze a sorsnak, hanem elő
idézője is. Mert a jövő, a sors, Isten intézkedése ugyan, de függ az ember 
viselkedésétől is és ennélfogva az emberi akarat irányítását czélzó prófétai 
szózat hatása alatt áll. A héber próféta nagyon keveset törődik magán
ügyekkel és egyes eseményekkel; mindent csak a nagy egésznek szem
pontjából ítél meg; nem is az érdekli első helyen, hogy mi fog történni, 
hanem az, hogy miképpen kell cselekedni. Felfogása szerint a világrend 
erkölcsi törvényeken alapul és erkölcsi czélokat követ, ezeknek hirdeté
sére pedig ő van hivatva. Őrt áll és lesi az idők jeleit, hogy megfejtse 
a népnek és a helyes útra vezérelje. Midőn pedig egyfelől Istent ismeri 
fel a történetben és annak tolmácsaként hirdeti nagy válságait, egyszers
mind a nép megtestesedett lelkiismerete, érez és napfényre hoz mindent, 
a mi rothadt és korhadt a nemzetben és a mi Istennek visszatetszik. Tanító 
és intő és ezért kérlelhetetlen, szigorú bíráló is, a ki az erkölcsi követel
mények mértékével méri a nemzet, a király, az országnagyok és papok, 
valamint a nagy tömeg életét, de nem csak m agát a cselekvést, hanem az 
érzületet is és mindenek előtt ezt vizsgálja. Nem éri be a cselekvés és 
akarat bírálatával, czélja az erkölcsi tudat nemesedése, a belátás gyara
podása. A végestől a végtelenhez, az időleges törvénytől a maradandó 
igazsághoz vezet.

A prófétaság tehát kizárólag az erkölcsnek szolgálatában áll. A nagy 
próféták alig emlékeztetnek azokra a látnokokra, a kik pusztán csak jós
lással foglalkoztak. Az a szó is, a melylyel a Biblia a prófétát megjelöli 
(nábi) és a melynek etymologiáját a rokon nyelvekből megállapíthatjuk, 
tulajdonképpen hirdetőt jelent, Isten tolmácsát, a kinek közvetítésével 
Isten az emberhez szól, — nem pedig jóst. És ez teljesen megfelel az 
izraelita próféta fogalmának. A próféták mindmegannyian azzal a tudat
tal birnak, hogy egy magasabb hatalom eszközei, hogy nem a saját aka
ratuk szerint cselekszenek és nem azt mondják el, a mi az ő lelkökben 
fogantatott, hanem hogy az isteni hatalom cselekszik általuk és beszél 
az ő szavukkal. Ha erőt vesz a nábin az Isten szelleme, nem bír ellent- 
állani hatalmának, hiába akar hallgatni, «Isten szava» lobogó tűzzé lesz 
szivében (Jerem. 20, 9), a melyet nem bír feltartóztatni.

A prófétai beszédek művészi alakja a párhuzamosság (parallelismus 
membrorum), a beszédnek rhythmikus, párhuzamos sorokba való szabad 
tagolása. Minden vers két vagy több részre oszlik, a melyek egymáshoz 
tartalm i vagy csupán rhythmikus viszonyban állanak. A rövid verstagokban 
a thesis az antithesist, az egyik kép a másikat magyarázza. Ez a pár
huzamosság egyszersmind szabad és fokozatos ; nem nehezedik nyűgként
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a gondolatra és változatosságában rendkívüli hatással jár. Miként az egyes 
verstagok, úgy az egyes versek is művészi viszonyokban kapcsolódnak. 
Egész strófái rendszereket lehet felismerni a próféták beszédeiben : a ver
sek párhuzamossága mellett a versszakok rendszeres párhúzamosságát, 
melyet a responsio, concatenatio és inclusio eszközeivel érnek el.

Az író próféták sorát Amosz, a Thekóa városából származó pásztói- 
nyitja meg. 760 körül lépett fel Béthélben, a hol Izrael főszentélye volt. 
Az erkölcsi törvény szól belőle, ennek mintegy megtestesedése, ezért van 
szavának akkora súlya. Isten az igazság Istene, a ki megtorolja a bűnt, 
nem csak az idegen népeken (1, 3 köv.), hanem Izraelen is és itt első 
helyen.

Gyűlöli, utálja áldozatait, mert lábbal tiporja az igazságot. Tönkre 
fogja tenni és épen ellenségei lesznek az isteni megtorlás eszközei. Csa
lódik a nép, ha azt hiszi, hogy Istenének tekintélye óvja minden veszély
től és válságtól, m ert ez az Isten nem egy népé, nem az övé csupán, 
hanem az egész világé, az igazság Istene és ezért birodalmának nincse
nek határai, a bűnös népnek bukása tehát az igazság győzelme, Istené
nek diadala.

Amoszt követi és kiegészíti Ilóseás (738—735 írta könyvét), ki 
még sötétebb színekben festi a nép bűneit, melyek szent haragra lob- 
bantják a prófétát. De ő Istenben az irgalom és szeretet Istenét ismeri 
fel, a ki nem taszítja el magától azt a népet, melyet valamikor szeretett. 
Édes atyja, a ki fenyítéseivel javítani és nevelni akarja, hogy magához 
felemelje. És miként ő a szeretet Istene, azonképen az embertől is sze- 
retetet kíván és nem áldozatot, az ő megismerését, nem pedig oltárado
mányokat.

Hóseás beszédeiben az érzelmi elemek vannak túlsúlyban. Félelem 
és remény, vád és vigasz között ingadoznak. Könyve monológokból, egy 
mélyen megindult, fájdalomtól átjárt szívnek ömlengéseiből áll.

«Midőn még ifjú volt Izrael», így szól pl. könyvének 11. fejezetében, «már is 
szerettem és Egyiptomból hívtam fiamat. Hívták őket, annál inkább elfordultak tő
lük. A Baáloknak áldoztak és a bálványoknak tömjéneztek. És én vezetgettem Ef- 
ráimot (karjaira vette) és ők nem tudták, hogy meggyógyítom őket. Emberi kötelé
kekkel vonzottam, a szeretet köteleivel, és olyan voltam nekik, mint a kik állukról 
felemelik a jármot, és étket nyújtottam nekik. Ne térjen vissza Egyiptomba — 
Asur az ő királya, — mert vonakodnak megtérni. És fegyver száll városaira és 
megemészti házait és pusztít tanácsaik miatt. Népem pedig a tőlem való elsza
kadáshoz ragaszkodik, a magasba hivják, de senki sem emelkedik fel. Mivé te
gyelek Efráim, miként szolgáltassalak ki Izrael ? Úgy cselekedjem-e veled, mint 
A (Imával, olyanná tegyelek-e mint Czebóim ? Szívem megfordul bennem, könyörü- 
letem fellobban teljesen. Nem töltöm ki haragom hevét, nem pusztítom el ismét 
Efráimot, mert Isten vagyok és nem ember, szent közötted, nem jövök boszuval.
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Az Örökkévaló után fognak járni: miként az oroszlán, úgy ordít. Mert ordítani fog  
és a nyűgöt fiai sietve jönnek. Sietnek, miként a madár Egyiptomból és a galamb 
Assurból és házaikba telepítem őket, úgy mond az Örökkévaló«.

Hóseás után a prófétai működés színhelye megváltozik. Júda lép 
Izrael örökébe, a próféták itt fejtik ki tevékenységüket. Élükön Ezsajás 
áll (a nevét viselő könyv i —39 fejezetének szerzője, melyekbe azonban 
helylyel-közzel más próféták beszédei is közbe vannak iktatva), talán a 
legnagyobb mindnyájuk közt. Júda történetének legválságosabb kor
szakában, küzdelmektől és veszélyektől átjárt időben, kezdi meg mű
ködését és döntő befolyást gyakorol népének sorsára. Nála találkozunk 
először a világtörténet fogalmával. Egy világfeletti akarat végez mindent, 
Isten dicsősége czélja mindennek, az ő szentsége felette áll mindannak, 
a mi van és történik. Minden emberi büszkeségnek tehát meg kell aláz- 
kodnia. Az ember ereje csak az Istenbe vetett bizalomban, az Isten aka
rata előtt való meghódolásban rejlik.

«Jaj Ásurnak« úgy mond, «haragom vesszejének, — és az én dühöm bot az. 
ő kezükben. Istentelen nemzetség ellen küldöm, haragom népe ellen rendelem, 
hogy zsákmányt ejtsen és fosztogasson és hogy eltapossa, mint az utczák sarát. De 
ő nem úgy képzeli és szíve nem úgy gondolja, hanem vágya pusztítani és népe
ket irtani, nem keveset . . . .  És lészen, ha az Úr befejezte egész művét Czion he
gyén és Jeruzsálemben, megtorlóm Ásur királya fenhéjázásának gyümölcsét és 
szeme dölyfének dicsőségét. Mert azt mondotta : kezem erejével cselekedtem ezt és 
bölcseségemben, mert okos vagyok, kimozdítottam a népek határait és feldúltam 
kincseiket és hősként lerántom a trónon levőket. És kezem mint fészket úgy érte 
a népek gazdagságát és miként elhagyott tojásokat szednek össze, úgy szedtem fel 
az egész földet és nem volt, ki szárnyát mozgatta vagy száját nyitotta volna csiri- 
pelésre. Vájjon dicsekszik-e a fejsze azzal szemben, a ki vág vele, vájjon a fűrész 
hetvenkedik-e az előtt, a ki vonzza ? Mintha a bot forgatná azt, a ki felemeli, és a 
pálcza felemelné azt, a ki nem fa. Ezért az Úr, a seregek ura, kövérségére aszályt 
hoz és dicsősége alatt iiszök ég, mint tűznek üszke. És Izrael világa tűzzé lesz és 
szentje lánggá és megemészti tövisét és gazát egy napon. És erdejének és kertjének 
dicsőségét testestül-lelkestül megemészti és lészen mint a szenvedőnek elsenyvedése. 
És erdeje fáinak maradéka csekély lészen, gyermek összeírja. És lészen azon a 
napon, hogy Izrael maradéka és Jákob házának menekültje nem fog többé sanyar- 
gatójára támaszkodni, hanem az Örökkévalóra támaszkodik, Izrael szentjére, hűsé
gesen. Maradék visszatér, Jákob maradéka, a hatalmas Istenhez. Mert ha Izrael 
népe olyan volna mint a tenger fövenye, csak maradéka térne vissza, — pusztulás 
van elhatározva, igazságot árasztó. Mert végveszélyt és ítéletet szerez a seregek 
ura a földön. Ezért így szól az én Uram, a seregek Istene, ne félj népem, Czion 
lakója, Ásurtól, vesszővel vert és felemelte ellened pálczáját Egyiptom módjára. 
Mert még csak kevés, csekély (időbe telik) és megszűnik a harag és boszum szét- 
mállasztja őket (10, 5 köv.).»

De ez az ítélet nem enyészetet jelent, hanem kezdete az igazi üdv
nek. Elsepri a gonoszokat, de megmarad egy «szent mag», a melyből
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Isten gondjai alatt a jövendő Izrael fejlődik. Árám és Efráim a sokkal 
gyengébb Júda ellen szövetkeznek ugyan, de ez a frigy a prófétát nem 
félemlíti meg. Assyriának beavatkozása tönkre teszi az ellenséget és Júda 
megmenekül. Ásurnak segítsége azonban csak vesztét okozhatja annak, 
a ki abba bizalmát helyezte. A büszke Samária elbukik, de tragikus 
sorsa csak annak az ítéletnek előjele, mely Júdát is le fogja teríteni. 
A nép ne várjon tehát szabadulást semmiféle földi hatalomtól, m ert meg
térésben és nyugalomban van segítsége, csendben és bizalomban ereje 
(30, 15). Ez a bizalom pedig a prófétát akkor sem hagyja el, midőn Szán- 
herib Jeruzsálem kapuit döngeti és az egész ország az assyr fegyver suj- 
tása alatt nyög. Kigúnyolja a legyőzhetetlennek látszó ellenséget. Júda 
és Jeruzsálem megmenekül Samária sorsától, Isten megóvja szent vá
rosát, a melyben az ő földi székhelye van és a mely ezért nem eshetik 
a pogányok kezébe.

Ézsajás Izrael legnagyobb klassikusa. Kifejezéseinek ereje és fen
sége, megkapó képekben való gazdagsága a szent szónokok fejedelmévé 
avatja. Haragja lesújtó, panasza megrendítő, fenyegetése vérfagyasztó, 
vigasztaló szava pedig üdítő és életkeltő, erőssé és diadalmassá teszi a 
gyengét. Nyelve mindig szép, lendületes, művészi. Még akkor is, midőn 
fenyegetnie, dorgálnia, ostoroznia kell, bűbájos. Még a vihar is harmo
nikusan hangzik ajkain.

Inkább Amoszra emlékeztet Ézsajás kortársa Mikha, a ki rendkívül 
erőteljes beszédeiben a jogtípró, erkölcsileg elzüllött Samáriának, majd 
pedig Júdának és Jeruzsálemnek bukását hirdeti. Ézsajással ellentétben 
a nép súlyos bűneinek engesztelését csak a végenyészetben látja.

Világrendítő események dörgése hangzik vissza Czefánjás dithyram- 
bikus szavaiban. Menasse király uralkodása alatt ugyanis véres reactio 
szakadt a prófétákra. A pogányság diadalmasan vonult be az országba, 
a próféták szava majdnem teljesen elnémul, míg a világtörténet kürt
harsogása fel nem ébreszti. Egész Ázsiát rettegés fogja el, nagy válságok 
előre vetik árnyékukat. Ezek az események adják meg Czefánjásnak a 
színeket Isten borzasztó Ítéletének festésére (3, 6).

Valószínűleg 625 körül keletkezett Náchum próféta könyve. Ekkor 
intézték a médusok az első támadást Ninive ellen. Óriási léptekkel köze
ledik a nagy vész, mely majdan Ásurnak bukását idézi elő. A letiport 
népek jajkiáltását halljuk azokból a költői erőben és merész képekben 
gazdag szózatokból, melyek Náchum kicsiny könyvének tartalm át teszik.

Ugyanebbe a körbe tartozik Habakuk is. Tárgya szintén Ninive 
pusztulása. A kicsiny, de a héber irodalom legremekebb alkotásaival 
vetekedő könyvhez csatolt ima (3. fej.) sokkal későbbi gyűjteményből 
került mostani helyére.



2 0 4 NEUMANN EDE

Még Ná'chum előtt lépett fel J e r e m i á s , Júda legnem esebb prófétája 
és egyszersm ind a világtörténet egyik legtragikusabb jellem e. Magas 
prófétai hivatása teljesítésében talán senki sem szenvedett annyit m int ő. 
G yötrelm ei nem birták  ugyan m egingatni állhatatosságát és m egren
díteni a hivatásához való hűségét, de fájdalm as vergődése sokszor a k é t
ségbeesés ja jk iá ltásá t csikarja ki leikéből. Örömtelenül és elhagyottan 
já r ja  végig pályáját és idegen földön, az utolsó pillanatig küzdve, fejezi 
be útját, m iután a szenvedések poharát fenékig ürítette.

«R ábeszéltél Ö rökkévaló és engedtem  ; e rő t vetté l ra jtam  és legyőztél, n e v e t
séggé lettem  m inden  nap, m indenk i gúnyol. M ert valahányszor beszélek, jajveszé- 
kelnem  kell, e rőszakot és veszedelm et h irdetnem , m ert az Ö rökkévaló szava g ya
lázatom m á vált és gúny n y á  m inden  nap. És h a  azt m ondám  : nem  em legetem  és 
nem  beszélek  többé az ő nevében, szivem ben égő tűzzé lett, cson tja im ba zárva és 
elv iseln i fáradoztam , de nem  birtam .

M ert sokak rágalm azásá t ha llo ttam , rém ü le t k ö rö skörü l : « jelen tsétek  fel, j e 
len tsü k  fel!« M inden m eg h itt em berem  bukásom at várja, — «talán rászedhető  és 
fö léje  k e rek ed ü n k  és boszut á llunk  rajta» .

De az Ö rökkévaló  velem  van m in t ha ta lm as bős, ezé rt m egbo tlanak  e llen sé 
geim  és nem  b irn ak  velem , nagyon  m egszégyenülnek , m ert nem  boldogulnak, 
ö rökkévaló  gyalázat, m elyet el nem  fele jtenek . És a se reg ek  u ra  m egvizsgálja  az 
igazat, lá tja  a veséket és a szivet, boszudat látom  ra jtuk , m ert reád  b íztam  
ügyem et.

É n ek e lje tek  az Ö rökkévalónak, d icsérjé tek  az Ö rökkévalót, m ert m eg m en 
te tte  a szegénynek  le lk é t a gonoszok  kezéből. —

A tkozott a nap, a m elyen születtem  ; a nap, m elyen anyám  szült, ne á ldassék . 
Á tkozott az em ber, a k i é rte síte tte  a tyám at, m ondván : fiúgyerm ek szü letett neked, 
(és ezzel) m eg ö rv en d ez te té  őt. begyen  ez az em ber olyan m in t a városok, a m e 
ly ek e t az Ö rökkévaló  fe lfo rgato tt, m eg nem  bánva, h a lljon  ja jv e szék lés t reg g el és 
h a rcz riad ás t dé lnek  idején . H ogy m eg nem  ö lt az anyam éhben , hogy  anyám  le tt 
vo lna sírom  és öle örökösen  viselős. M iért jö ttem  ki az anyam éhből, hogy  sa- 
nyaru ság o t és b á n a to t lássak  és szégyenben m ú ljanak  n a p ja im ?  (20 , 7 köv.).

Az a m ély m eghasonlás, m ely lelkén végig vonul, azt a végtelen 
bánato t és enyhíthetetlen fájdalm at sejteti velünk, m elynek teljes életén 
át osztályosa volt. A népe nagy bűnei m iatt fellobbanó harag ja  mindig 
karöltve já r  nála a bünhödése, balsorsa, bukása m iatt való keserű fájda
lommal. A többi próféták inkább dorgáltak és korholtak; Jerem iás el 
szeretné hárítani a végzetet azoktól, a kik gyűlölik és üldözik. Lelkének 
szüntelen tusája nyelvének elegikus hangjaiban is tükrözik. Stilusa m ajd 
lágy és meleg, m ajd nyers és viharos.

Az előtte m űködő próféták eszm ekörét különösen e g y  m ozzanattal 
szárnyalja túl. A vallást t. i. náluknál még sokkal nyom atékosabban 
választja el m inden külsőtől és anyagiastól és tisztán szellemi alapra 
helyezi. Isten m aga fogja tem plom át elpusztítani és ha nem  is épül fel 
újból, a kötelék, m ely népéhez fűzi, nem szakad el és nem lazul meg.
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A hagyom ányon hűségesen csüng; Izrael ifjúságának története gyengéd 
költői lelkében a legédesebb hangokat szólaltatja m eg; de a nem zeti 
hagyományhoz való hű ragaszkodásával karöltve já r  a vallás ta rta lm á
nak és jelentőségének szabadabb és m élyebb felfogása. K onservativ, de 
egyszersmind nagy reform átor is. V alam int Ézsajás (1, n  köv.) és Mikha 
(6. 6 köv.), úgy ő sem becsüli a külső kultuszt, ha nem  épül fel erkölcsi 
alapokon (6, 20; 7, 22; 14, 12 és gyakrabban); az erkölcs nem csak m értéke 
és korlátja  az életnek, hanem  alapja, czélja és feltétele az em bernek, á l
lamnak, társadalom nak. A politikát is erkölcsi eszmék kell, hogy á thas
sák, annak is erkölcsi alapokon kell nyugodnia.

A babyloni exilium m élyreható átalakító  befolyással volt Izraelre és 
vallására. A rabságba hurczolt nép élénk szellemi tevékenységet fejtett 
k i; az írók egész serege lépett sorompóba, egyesek a m últból reájuk 
szállott irodalmi örökséget rendezgették, bizonyos szem pontokból átdol
gozták és az együvé tartozót egységgé fűzték össze, mások ú ja t alkot
tak  és eredeti term ékekkel gazdagították Izrael szellemi tőkéjét.

Ezek sorában E z é k i e l  áll első helyen. Az egész jövőre ő nyom ta rá 
szellemének bélyegét, ő szabta meg irányát és czéljait. Folytató ja J e re 
miásnak, kinek eszméit tovább fejleszti, kiegészíti, sőt korrigálja is. Iz 
rael m últját a legsötétebb színekben festi, benne az Isten irán t tan ú sí
to tt hálátlanság szakadatlan lánczolatát látta, «olyan m int a rozsdás fa
zék, m elyet csak a tűz képes m egtisztítani rozsdájától» (24, 12); de meg is 
tisztul, a tűz nem emészti meg, hanem  inkább helyreállítja, m ert «Isten 
nem kívánja a gonosz halálát, hanem  m egtérését és «ha m egtér útjáról, 
élni fog» (33, 11).

A prófétát Isten Izrael házának őréül rendelte, feladata inteni és 
óvni a gonoszt, hogy m egm entse a haláltól, m ert ő felelős m inden lélek
ért, m ely az ő m ulasztása folytán meg nem tisztul és Istenhez nem tér 
meg. Ebben a nevelő és m entő m unkásságban látja  Ezékiel h ivatását 
és m ár ezzel is nagyfontosságu m ozzanattal gazdagítja a vallástörténeti 
fejlődést.

De más oldalról is folytatja és; kiegészíti Jerem iást. Ez csak az 
egyént látja, ezt óhajtja Istenhez felemelni, Ezékiel pedig abból az esz
méből indul ki, hogy minden nagy és nemes csak az em berek k ö z ö s s é g é 

b e n  érvényesülhet és valósulhat meg. Azt óhajtja, hogy az egyén az 
egésznek tagjául érezze m agát és abban keresse üdvét. Meg kellett óvni 
Izraelt attól, hogy a pogányok között el ne enyészszék, és ezért arra 
törekszik, hogy a szám üzöttek kicsiny és szertefoszlott csapatját eszmé
nyi egységgé forraszsza egybe. íg y  akarja  az új istenország polgárait 
nevelni.

Prófétai működése 22 évi időszakot ölel fel. Könyvének első része
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(1—24. fej.) a templom elpusztulása előtti időből származó visiokat, be
szédeket és jelképes cselekedeteket tartalmaz ; a második csoport (25— 
32) az idegen népekről szóló beszédeket foglalja magában ; a harmadik 
(33—39) a jövő képét festi és leirja a többek között azt az utolsó ostro
mot, melyet a pogány hatalmak a helyreállított istenbirodalom ellen 
intéznek, és végre az utolsó (40—48) a messiási kor istenállamáról, a 
templomról és az istentiszteletről szóló nagy látomást tartalmazza.

Ezekielt a bibliai korszak leghatalmasabb szellemei közé kell soroz
nunk. Beszédei, a melyeknek stílusára s anyagára (a gyolcsba öltözött 
iró angyal — 9. fej. — a babyloni Nabu-nak felel meg) az assyr-babyloni 
vallásos képzetek is befolyást gyakoroltak, teliden-tele vannak új képek
kel és hasonlatokkal. Könyvét mély erkölcsi komolyság hatja át és a 
vallásos község czéljainak magas felfogása jellemzi.

Az Izrael megújhodásáról szóló jóslat következőképpen hangzik :

«Az Örökkévaló keze vala rajtam és kivive az Örökkévaló szellemében és le 
tett a völgyben. Ez pedig telve vala csontokkal. És körösköriil vezetett mellettök 
és ime nagyon sok vala a völgy színén és nagyon szárazak valónak. És mondá 
nekem: Ember fia, vájjon fel fognak-e éledni ezek a csontok? És mondám: Uram 
Istenem, te tudod. És mondá nekem : Hirdess ezekről a csontokról és mondd 
nekik : Száraz csontok, hallgassátok az Örökkévaló szavát. így  szól az én Uram 
Istenem ezeknek a csontoknak : íme lelket hozok belétek és fel fogtok éledni és 
inakat adok reátok és húst teszek reátok és bevonlak bőrrel és lelket adok belé
tek, hogy feléledjetek és megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló.

És hirdettem a mint meghagyták nekem és zörej vala midőn hirdettem és 
rengés vala és közeledtek a csontok, csont a hozzá való csonthoz. És láttam, s ime 
inak voltak rajtuk és hús emelkedett és fölül bőr borította be őket, de lélek nem 
vala bennök. És mondá nekem : Hirdess a léleknek, hirdess, ember fia, és mondd a 
léleknek: így szól az én Uram Istenem: Négy felől jöjj lélek és lehelj azokba a 
bullákba, hogy feléledjenek. Es hirdettem a mint megparancsolta nekem és belé- 
jök jött a lélek és feléledének és talpra állottak, igen nagy sereg.

És mondá nekem : Ember fia, azok a csontok az Izrael egész háza. íme azt 
mondják: Elszáradtak csontjaink és elveszett reménységünk, tönkre jutottunk, 
hirdess tehát és mondjad nekik: így szól az én Uram Istenem: ime megnyitom 
sirjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, népem, és elviszlek Izrael földjére. 
És meg fogjátok tudni, hogy én vagyok az Örökkévaló, midőn megnyitom sirjai
tokat és felhozlak benneteket sirjaitokból, népem. És lelkemet adom belétek, hogy 
feléledjetek és földetekre viszlek benneteket, hogy tudjátok meg, hogy én, az 
Örökkévaló szóltam és cselekedtem, úgy mond az Örökkévaló». (37. fej.).

Azok a nagy világtörténeti események, melyek nem sokkal Nabuka- 
donozor halála után a kor leghatalmasabb népeinek sorsát eldöntötték és 
Izraelnek visszaadták ősei országát, egy másik nagy próféta művében 
tükröződnek, kinek személyét sűrű homály fedi. Csak azért nevezik má
sodik Ezsajásnnk, m ert működésének remek emlékét ismeretlen kéz 
Ézsajás beszédeihez csatolta.
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A könyvet a vigasz szózata nyitja meg, melyet a próféta sokat szen
vedett népéhez intéz. Erre a szózatra, mely a romokban heverő Czionnak 
a szabadulás és megújulás örömhírét hozza, a perzsa világhódító diadalai 
és hatalmas tettei késztetik. Kyros az isteni gondviselés választott esz
köze, ő fogja Isten Ítéletét Babylonon végrehajtani. Isten pásztora és 
felkentje, a ki népeket leigáz, érczkapukat összezúz, vasreteszeket szét
robbant, kinek szavára Jeruzsálem újra felépül, a templom feltámad 
romjaiból, mert Isten akarja így. Az az Isten, a ki semmibe se veszi a 
föld hatalmasait, m ert ő az egyetlen az égben és a földön, örökkévaló, 
első és utolsó, kivüle nincs más, az ő szava 
nem csal, ő már régesrégen hirdette, hogy 
Bábelnek buknia kell és bukni fog Kyros, 
az ő pásztora és felkentje által.

Isten végtelen hatalmát és a bálvá
nyok semmisségét egyetlen egy próféta sem 
festi oly plastikus színekben és oly igéző 
ékesszólással, mint az exilium nagy névte
lenje. Végig já r a mindenségen, követve az 
isteni mindenhatóság nyomait és fölülmúl- 
hatatlan gúnynyal kaczag a bálványok gyar
lóságán és azok dőreségén, a kik az ilyen 
istenek előtt borulnak térdre.

■Fenyőt ültet és az eső megnöveszti, hogy 
az embernek tüzelőül szolgáljon, vesz belőlük és 
melegszik avagy fűt és kenyeret süt, majd istent is 
készít és imádja, bálványt csinál és meghajol 
előtte ..  . imádkozik hozzá és azt mondja : Segíts 
meg, mert Istenem vagy.« (44, 14 köv.)

És hasonló gúnynyal illeti a babyloni zsarnokot és hirdeti birodal
mának bukását. Izrael pedig visszatér hazájába, Isten maga vezérli és 
egyengeti útját, hogy felépítse az új Jeruzsálemet, melynek dicsősége 
többé le nem alkonyodik.

“Mert a hegyek megmozdulnak és a dombok meginognak, de kegyem nem 
mozdul el tőled és üdvöm frigye nem inog meg, úgy mond kegyelmeződ, az Örökké
való . . . Igazság által fogsz megszilárdulni, távol legyen tőled az aggodalom, mert 
nem kell félned, és a remegés, mert nem közeledik hozzád. Ha összesereglenek elle
ned, nem tőlem ered; a ki ellened táborozik, elbukik előtted . . . Szerszám, ellened 
készülve, nem boldogul, nyelv, mely pörbe száll veled, meglakol általad, ez «az 
Örökkévaló szolgájának'' osztályrésze és tőlem való az ő igazuk, úgy mond az 
Örökkévaló." (54, 10 köv.)

O szlopfej Salam on tem plom ából.
(R eco n stru ctio  Chipiez-től).
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Izraelnek feltám adása pedig egy nagy, az egész em beriséget á t
karoló eszme szolgálatában fog történni. Mert m inden nép Istenhez fog 
felem elkedni és az összes világesem ények czélja, hogy «Isten h áza  m in
den népek im aházának neveztessék» (56,7). Ez a czél szabja meg Izrael
világtörténeti hivatását. Minthogy ő ism erte fel az igaz Istent, csak általa
fogják azt m egism erni a többi népek is. Izrael tehá t I s t e n  s z o l g á j a  és
hírnöke, az egész em beriséggel szemben az, a mi a próféta vele szem
ben. Isten az egész világ Istene, Izrael pedig az ő prófétája. E h ivatás 
szempontjából fogja fel és m agyarázza meg egyszersm ind Izraelnek kü lön
ben talányos sorsát, tengernyi szenvedéseit és viszontagságait. A m it 
szenvedett, azt mind a saját javára, m ind pedig az egész em beriség üd
vére szenvedet.

«Felnövekedik előtte mint a csemete, mint gyökérhajtás elszikkadt földön, 
nem volt sem alakja, sem dísze, hogy megnéztük volna, nem volt ábrázatja, hogy 
gyönyörködtünk volna benne. Megvetett és embertől elhagyatott, fájdalmak em
bere, kórságtól meglátogatott, ki előtt eltakarják az arczot, megvetett és nem be
csültük. De a mi kórságunkat viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig sújtott
nak, Istentől vertnek és nyomoréknak tekintettük. Pedig bűneink miatt sebeztetett 
meg, vétkeink miatt zúzatott össze, üdvünk fenyítése ő rajta és az ő sebei által 
gyógyulunk meg mi.

Mindnyájan juhként kóborlunk, kiki az ő útjára tértünk és az Örökkévaló 
őt illette mindnyájunk büntetésével. Kínoztatott, pedig meg volt gyötörve, és nem 
nyitotta ki száját, mint a bárány, mely mészárszékre hurczoltatik, mint a juh 
nvírói előtt, elnémul és nem nyitja ki száját. Sanyarúság és ítélet által elragadtatott 
és kortársai ? Ki is gondol vele, hogy az élet országából kiszakíttatott, hogy népem 
bűne miatt ő sujtatott ? Gonosztevők mellett adtak sírt neki, hatalmas mellett halálá
ban, noha nem követett el erőszakot és szájában nem volt álnokság. Az Örökkévaló 
súlyosan akarta őt megsebezni. Ha életét bűnáldozatul adja is, sarjadékot fog látni, 
hosszúra nyújtja napjait és az Örökkévaló ügye sikerül kezében. Lelkének szen
vedéséért jól lakik látása ; bölcseségével igazságra visz sokakat az én igazságos 
szolgám és bűneiket ő viseli. Ezért részt adok neki a nagyokkal és hatalmasokkal 
osztozkodik a zsákmányban, minthogy halálra ontotta ki lelkét és bűnösökhöz szá
míttatott, pedig sokak vétkét viselte és bűnösökért imádkozott» (53,2 köv.).

A szenvedések a gondviselés szándéka szerint v ilághivatásra em e
lik az « I s t e n  s z o l g á j á h ,  általuk m egtisztulva a pogányok világosságává, 
az egész em beriség áldásává fog válni.

A Névtelen m űvével hangban és szellemben egyeznek Ézsajás k ö n y 
vének 34. és 35. fejezete, a m elyeket ezért szintén neki tu lajdonítanak. Az 
ő korából való kétségkívül a Bábel bukásáról szóló beszéd (13—-14.23) is.

Ézsajás eszméinek visszhangjával találkozunk H á g  g  a i  prófétánál, ki 
a népet a szent m unka buzgó folytatására serkenti és a tem plom  felépí
tését szívére köti. Vele egyidejűleg és ugyanabban a szellemben m űködik 
Z e k h a r j a  (a nevét viselő könyv 1—8. fejezetének szerzője), kinek könyve
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azonban nem beszédeket, hanem látomásokat (visio) tartalmaz, a melyeket 
angyal fejt meg a prófétának. Eszméit már nem a régibb próféták köz
vetlenségével adja elő, hanem titokzatos jelképes jelenetekbe burkolja. 
E forma alkalmazásában, melynek kiképzése a profetismus második kor
szakának (az exilium utáninak) egyik kimagasló jellemvonása és mely a 
későbbi apokalyptikus irodalomnak csiráját rejti, m ár Ezékiel előzte meg 
Zekharját.

A sort Mdledkhi zárja be. Három fejezetből álló könyve, melynek 
előadása m ár nagyon közel já r a prózához, szomorú képét rajzolja azok
nak az állapotoknak, a melyek az új Jeruzsálemben uralkodnak. De Isten 
el fogja küldeni követét (Éliás prófétát 3,23), hogy útját egyengesse. 
A gonoszok el fognak pusztulni (3,20 köv.), azokra pedig, «a kik Isten 
nevét félik, az igazság napja fog ragyogni, melynek szárnyaiban gyó
gyulás van.»

A hagyomány Máleákhiban látja az utolsó prófétát és e felfogás 
alapja valószínűleg abban van, hogy ő volt az utolsó, kinek tevékenysége 
nem szorítkozott írói működésre, míg azok a prófétai termékek, a melyek
ben a prófétai irodalom utóhajtásait látják, tisztán írói alkotások és leg
nagyobb részt függésben is vannak az exilium előtti prófétáktól. Ily 
késő terméknek tekintik most Jóéi könyvét, a melyet azelőtt a prófétai 
irodalom régi korszakába helyeztek. Valamivel előbb keletkezhetett 
Obddja könyvecskéje, egy régibb, már Jeremiástól ismert, Edómra vonat
kozó jóslatnak átdolgozása, melyben e kor várakozása és reményei is ki
fejezésre jutottak.

A görög korszak kezdetébe helyezik Ezsajás könyvének 24—27. feje
zeteit, a melyeknek tartalm a régibb idők felfogásával nem igen egyez
tethető össze. Az egész prófétai irodalomnak pedig egyik legfiatalabb 
terméke az úgynevezett Deiiterozekharja (Zekli. 9—14. fej.), a melynek 
egyes töredékei régi időkre utalnak ugyan és a melynek ismeretlen írója 
valószínűleg kortársa volt egy prófétai könyv szerzőjének, a mely Jóim
nak, egy II. Jerobeám alatt élt prófétának (II. Kir. 14,25) nevét viseli. 
Jóna elbeszélés alakjában mondja el a prófétai vallás legmagasztosabb 
tanát és a legmagasabb fokon m utatja felfogásának universalismusát. 
Hogy Isten szeretete és irgalma minden embert, sőt minden teremtményt 
az ő atyai szivéhez emel, ezt Jóna könyvében találjuk legvilágosabban 
és legnyomatékosabban kifejezve.

A görög kánon a próféták sorába iktatja még Dániel könyvét is, a 
melyben a hagyomány egy zsidó száműzöttnek művét látja, a ki Nabu- 
kadonozor udvarában nevelkedett és ez alatt a király, valamint utódai 
alatt magas tisztségre emelkedett. A nevét viselő könyv azonban sokkal 
későbbi eredetű. A zsidó vallás komoly válsága, a közte és a hellenismus

Egyetemes irodalomtörténet. I. 14
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között IV. Antiochus Epiphanes a latt k itö rt élet-halálharcz késztette is
m eretlen szerzőjét, hogy a zsidó népet k ita rtásra  buzdítsa és lelkesedé
sét m egóvja a lankadástól. Dániel (Ezékiel 14,18. 20, 28,3) és társai példá
ján  bizonyítja, hogy Isten hűséges őre azoknak, a kik törvényeit követik, 
m egóvja és csudálatos módon m egm enti őket a legnagyobb veszélyek 
közepette, úgy, hogy m ég pogány zsarnokok is kénytelenek hatalm át 
és nagyságát elismerni. Ezeket az elbeszélő részeket követik azután 
azok az apokalyptikus fejezetek, a m elyek visiók alakjában m ondják el 
ugyanazt a gondolatot. A könyv részben aram æ us nyelven van irva, de 
ennek a héberrel való váltakozása az egész m ű egységén nem  ejt csorbát.

V. KÖLTÉSZET. —  BÖLCSESÉG.

Az izraelita nép m ajdnem  kizárólag csak azokat az irodalm i em lé
keket óvta meg az enyészettől, a m elyek a vallásos élet köréből fakadtak  
vagy a vallásos tö rténette l szoros kapcsolatban vannak. Nem szenved 
azonban kétséget, hogy a gazdag poétái tehetséggel m egáldott nép költői 
alkotásai nem  szorítkoztak az irodalom ban m egőrizett vallásos em lékekre. 
Költők és lantosok m egénekelték a nép életének kim agasló eseményeit, 
a hősök te tte it, a vitézség diadalait (I. Sám. 18,6 köv.). Dal és zene k i
sérték  vidám lakom áikat (Amosz 6, 5, Ézsajás 5,12), oszlatták el a m éla 
bánato t (I. Sám. 16,23), elpanaszolták a kesergők lelki k ín jait (Birák 11,40;
II. Sám. 1,17) és lelkesedésre lobbanto tták  az isteni szellemtől ih letteket 
(I. Sám. 10.5 köv.). A nép ism eretlen dalnokainak énekei a nép ajkán 
éltek és kevés kivétellel sírba is szállottak azokkal, a kiknek érzelm eit 
boldog vagy jelentős napokban tolm ácsolták.

A Szentirásban ennek a régi költészetnek csak néhány töredéke m a
rad t reánk, de nagyon valószínű, hogy «Jahve háborúinak könyve» (IV. 
Móz. 21,14) és a «Jásár könyve» (Józsua 10,12 köv. II. Sám. 1,18) számos 
történeti éneket foglaltak m agukban, m elyek legnagyobb részt a nép 
hőstetteit, első helyen pedig a győzelemszerző Istennek  hatalm át dicsőí
tették . Legbecsesebb valam ennyi között a D e b ó r a  é n e k e .  (Birák 5. fej.) 
H atalm as harczidal és egyszersmind zsolosma, m ely Izrael Istenét m a
gasztalja. E rőteljes vonásokkal rajzolja a véres csatát, d icséretet és el
ism erést oszt a bátraknak , gúnyolja a habozókat, villámló haraggal sú jtja  
a hűtleneket.

J ó t h á m  m e s é j e  (Birák 9,8 köv.) a költészetnek eme nem ét m uta tja  a 
tökéletesség m agas fokán, úgy, hogy m ár ebből a m aradékból is egy 
ily fajú gazdag irodalom létezésére következtethetünk, m ely ez egyetlen 
em léken kívül elveszett.

Szerelmi dalok egyáltalában nem  m aradtak  reánk, de az É n e k e k
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Éneke megczáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a szerelmi poesist is gazda
gították Izrael költői.

A lyra volt az a költői műfaj, melyet a héberek előszeretettel művel
tek ; mellette tág tért foglal el a didaktikai költészet is. Azok a nagy művek, 
melyek a szent könyvek harmadik csoportját alkotják, majdnem mind
annyian a lantos és a tanköltészet körébe tartoznak, míg a dráma a héber 
népben valamint a többi sémi népeknél nem igen talált művelőkre.

A költői könyvek sorában a Zsoltár foglalja el az első helyet. 
A Szentirásnak egyetlen egy könyve sem mérkőzhetik vele ama hatás 
tekintetében, melyet a művelt népek irodalmára tett. Az istentisztelet 
czéljaira szolgáló 150 dal gyűjteménye, melyeknek legnagyobb részét a 
hagyomány Dávid királynak, a költők fejedelmének, és kortársainak 
tulajdonítja. De ha vannak is benne a királyság régi idejébe visszanyúló 
dalok, a könyv zöme arra vall, hogy a babyloni fogságból való vissza
térés körülményei, az állam és a templomi kultusz helyreállítása előkelő 
tényezői voltak keletkezésének.

A zsoltárkönyv, melyben egyes dalcsoportokat észlelhetünk és a 
melyet a hagyomány a Tórával párhuzamosan öt, záródicséretek által 
egymástól elválasztott szakaszra (könyvre) oszt fel, többszörös szerkesztés 
nyomait hordja magán. Nem szenved kétséget, hogy még a Makkabæu- 
sok idejében is bővült a gyűjtemény kánonja, melynek végleges lezárását 
Szirákhnak 132-ben kelt prológusa jelzi.

A zsoltárok alak és tartalom tekintetében egymástól nagyon külön
bözők és csak abban egyeznek, hogy valamennyien — egy nászdal ki
vételével a vallással vannak kapcsolatban, sőt legtöbbjükben a vallásos 
elem van túlsúlyban, számosán éppenséggel imáknak mondhatók. Tár
gyuk legnagyobb részt az isteni kegyért és oltalomért, valamint az ellen
ségtől való megóvásért való könyörgés, a melyhez rendszerint a gonosz, 
ravasz és erőszakos ellenség ellen irányuló kérelem járul. Midőn pedig a 
költő az isteni adományokért esedezik, hálát is rebeg a régi jótétemé
nyekért, melyekkel Isten őt a múltban elárasztotta.

A könyörgő- és háladalok mellett vannak különféle tartalm ú hym- 
nusok. Az Istenbe és igazságos világkormányába vetett bizalom, a sors
ban és annak látszólagos méltatlanságaiban való megnyugvás, a bűnnek 
tudata és más érzelmek a jámbor lélek ömlengéseiben találnak kifejezést. 
Ezekhez járulnak tanítások és intelmek, a melyek gyakran Izrael törté
netéhez fűződnek, némelyekben Isten elleneinek korholása, Jeruzsálem 
dicsősége, a megújult templom szentsége, az Istentől rendelt uralkodók 
boldogsága és méltósága vagy Dávid trónusának sóvárogva remélt helyre- 
állítása lép előtérbe.

A jám bor lélek minden bánatát és fájdalmát Istennek panaszolja

r4'
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el. Elkesergi neki testi és lelki szenvedéseit, szegénységét és nélkülözéseit, 
a hatalmasok erőszakát, a gonoszok rágalmazását és hamis vádjait. Gyen
geségének és múlandóságának tudata, a bűnösök boldogságának és a 
jámborok viszontagságainak szemlélete is panaszra fakasztja. De a leg
nagyobb fájdalom kifakadásai is az Istenbe vetett bizalom kifejezésével 
záródnak.

Számos zsoltáréneknél szemmel láthatjuk, hogy nem egyéni viszo
nyok és érzelmek, hanem az izraelita gyülekezetéi, különösen pedig az 
istenfélőkéi teszik a dal alapját. Erre különösen a fogságból hazájukba 
visszatérők, másrészt a távol keleten visszamaradt hívek körülményei, 
az állam és a kultusz helyreállítása adtak alkalmat. Az egyetemes Izrael
nek sorsa és gondjai állanak a könyv gondolatkörének középpontjában 
és ha vannak is egyes dalok, a melyeknél az egész gyülekezetre való 
vonatkozás nem vehető észre, minden esetre csekély azok száma, a melyek 
azt egyáltalán kizárják.

A gyűjtemény legtöbb dalát eredetileg istentiszteleti czélra szánták. 
Egyeseknél rövid zárósorokkal (epiphonema) találkozunk, a melyek a 
tulajdonképpeni daltól feltűnően különböznek ; másoknál az előadók vál
takozására vonatkozó utalások vannak. Egyes kisebb zsoltárénekek egy
általán csak rövid liturgiái formuláknak tekinthetők. Különösen kiemel
kednek a zarándoklási énekek (120—134), melyek a távol vidékről Jeru 
zsálem szent templomába zarándokolok lelki örömét tolmácsolják. Az 
egész gyűjteményben a most uralkodó nézet a második templom énekes 
könyvét látja.

A zsoltárok æsthetikai formája, úgy mint a bibliai költészeté általá
ban, lényegében ugyanaz, mint a szónoki prózáé. A gondolatnak párhuza
mos sorokban való előadásában és rhythmusában nyilvánul. Már a későbbi 
kor hanyatló ízlésére és az igazi költői erő ellankadására vall a költemény 
olyatén való elrendezése, hogy egy-egy rész kezdetét az alfabetumnak 
egymásután következő betűi jelzik. Ezek a részek lehetnek fél versek, 
egész versek vagy verspárok. A 119. zsoltárban mindig nyolcz-nyolcz vers 
kezdődik ugyanazzal a betűvel.

A régibb zsoltárok általában magasabb értékűek, lendületesebbek 
és erőteljesebbek mint a későbbiek, a melyek kevesebb eredetiséget és 
életet mutatnak és a melyeknek nyelvezete is nyújtott és prózai. A költő 
csak el akarja mondani kegyes érzelmeit, a kifejezés szépségével és ere
jével azonban nem törődik. Egyesek nemcsak utánoznak régi munkákat, 
hanem dalaikat is régiekből állítják össze. De még ezek a kevésbé eredeti 
zsoltárok is becses emlékei egy egész nép vallásos gondolkodásának és 
megkapó módon tükrözik a jám bor szivek tiszta és erős hitét.

A próféták működésének megszűntével a vallásos szellem teremtő
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ereje, a m ennyiben nem dalban nyilvánul, azokban az alkotásokban érvé
nyesül, a m elyeknek középpontja a b ö l c s e s é g ,  még pedig a bibliai fel
fogás értelm ében az a bölcseség, a m elynek alapja az i s t e n f é l e l e m .  E böl
cseség m erőben különbözik attól, a m it a görögök érte ttek  rajta. A héber 
bölcseség problém ái nem a theoria, hanem  a gyakorlati élet köréből 
valók, nem m etaphysikát, hanem  erkölcsöt és vallást tanít. Klassikus 
jellem zését adja az a könyv (Példabeszédek 1—9. fej.), m ely ennek az 
irodalom nak egyik legnevezetesebb term éke. Kezdete és vége az «isten- 
félelem» (1,7; 2,5 v. ö. Zsolt. 111,10), Istentől indul ki és az em bert kegyes 
életre oktatva, Istenhez akarja felemelni. Istennek terem tm énye, mely 
m inden más alkotását megelőzte (8,22 köv.).

A bölcseségi irodalom külön m űfajt képez, m elynek term ékei kö
zös és határozott jelleget m utatnak. Az új szellem új testet alkotott m a
gának. Az ide tartozó m űvek sajátos nyelvvel és m űkifejezésekkel birnak, 
a m elyek azt bizonyítják, hogy ez az egész irodalom egységet alkot és 
term ékei korra  nézve is együvé tartoznak.

A didaktikai költészet am a m aradványai, m elyeket a kánon m egőri
zett, kétségkívül em lékm ondatokból, sententiákból fejlődtek, a m elyek
ben a keleti népek az élet tapasztalatait, tanulságait szokták kifejezni. 
A «bölcsek» is ilyen egym ással szorosabban vagy lazábban összefüggő 
m ondásokban adják  elő tanításaikat. Ezekből fejlődik azután a t a n k ö l t é s z e t ,  

m ely terjedelm es m űvekben és m indig költészeti alakban fejtegeti külön
böző irányú problémáit.

A bölcseségi irodalm at a P é l d a b e s z é d e k  könyve nyitja  meg, melyet 
a  hagyom ány (I. Kir. 5,12 köv. alapján) Salamon királynak tulajdonit és 
a mely különböző nem ű és alakú m á s a t o k  (példázatok) gyűjtem énye. 
Tartalm a pedig a közönséges életbölcseség és tapasztalat szabályai és 
m élyebb vallásos oktatás között váltakozik.

A könyv több egymástól szorosan elkülönített szakaszra oszlik, a 
m elyek közül néhányan feliratokkal is el vannak látva. A prológusban 
(1—9. fej.) egy apa szól fiához, inti bölcseségre és óvja dőreségtől. Élénk 
phantasiával írja  le a világ dolgait és merészen személyesíti a bölcseséget 
és dőreséget. Nyelvezete folyékony és világos, gondolkodásm ódja komoly. 
Gyakorlati, jóakaró  tanácsadó szól hozzánk és nem kom or gáncsoló. 
A híres nyolezadik fejezetben a bölcseség és balgaság versenyét m u
ta tja  be.

A második szakasz ( 1 0 — 22,16) a könyv tulajdonképpeni m agvát teszi. 
A benne foglalt mondások erőteljesek, ném elykor nyersek, sőt hum orosak 
és m inden ábrándozástól vagy érzelgéstől m enten a gyakorlati okosság 
és morál józan tapasztalatait és tan ításait adják. Különféle szerzőktől 
erednek és m inden szerves rend nélkül szűkölködnek.
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A harmadik szakasz (22,17—24,22) a «bölcsek» mondásait tartalmazza. 
Sokban hasonlít az elsőhöz és valószínű, hogy ennek mintájára készült. 
Hozzá a negyedik (24,23— 34) függelékként csatlakozik. Az ötödik (25—29), 
melyet felirata értelmében Hizkija király «emberei» szerkesztettek, mind 
tartalom, mind forma tekintetében a második csoportban foglalt nagy 
gyűjteményhez hasonlít. Az utolsó (30—31) három függelékből áll, m e
lyek elé különböző, homályos feliratok vannak téve. A 30. fej. talányok 
sorozata, a 31. első része (1—9. v.) Lemúél király anyjának tanításait 
tartalmazza, vége pedig a «derék nő» dicsőségét zengi alfabetikus sor
rendben egymásra következő versekben. A fejezetnek ez a része meg
kapó rajzát adja a tiszta, nemes családi életnek. A bibliának e könyve, 
melynek kanonikus rangja sokáig kétes volt, valószinüleg a perzsa korszak 
második felében keletkezett.

A Példabeszédek könyve mellett még egy másik, az irodalomnak eme 
körébe tartozó mű viseli a királyi szerző czímét: Koheleth. Ez a sok 
tekintetben rejtélyes könyvecske éppen annak a körülménynek köszöni 
a kánonba való felvételét, hogy a hagyomány Salamon királyban látta 
szerzőjét. A könyvben kifejezett nézetek azonban világosan a görög kor
szakra vallanak. Csakis egy a hellenismustól megtermékenyített vagy 
legalább befolyása alatt gondolkodó elme tudott ilyen művet alkotni. 
A harmadik században keletkezett Palæstinâban és bizonyítéka annak, 
hogy a hellenismus ott is hódított a szellemekben, szerzője felvette ma
gába műveltségi elemként, a nélkül, hogy bomlasztó voltának tudatára 
ébredt volna.

Nincs bibliai könyv, melynek tartalm a oly sajátszerű volna mint 
Kohelethé. Egyes nyilatkozatai látszólag epikureus gondolkodásmódot, 
kétséget és minden eszményivel szemben való bizalmatlanságot, sivár 
materialismust hirdetnek. A szerző alapnézete a tiszta skepsis. És mégis 
van valami, a mi felette áll ennek a skepsisnek, a mihez szó nem férhet : 
az Istenben és erkölcsi világrendben való hit. Észreveszi az élet nehéz 
bajait és súlyos kórságait, nyomorát, diszharmóniáját, megfejthetetlen talá
nyait, de szilárdan ragaszkodik ahhoz a meggyőződéshez, hogy minden 
Istentől ered, a ki engedelmességet követel az embertől. Megoldását 
keresi e rejtélynek. Látja, m iként hajhászszák a boldogságot, de tudja, 
hogy minden emberi törekvés hiába való, hiú még a bölcseségre való 
iparkodás is ; az ember gyengén és erőtlenül áll az elháríthatatlan és 
érthetetlen végzettel szemben. C sak a pillanat élvezetében, az örömben 
rejlenek azok az igazi javak, a mel yekkel Isten a halandót megaján
dékozta. De az élvezet is múlandó és nem képes az embert kielégíteni. 
Mindenütt tehát ellenmondások, meghasonlás és vérző sebek. Felismeri 
a problémát egész nehézségében, keresi megoldását, de vájjon meg-
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találja-e ? Merész gondolatai alig egyeztethetők össze azzal a megrendít- 
hetetlen igazsággal, hogy az ember csak «Istent félje és az ő parancsait 
kövesse», hogy Istené az ítélet és ő számon kér mindent. De ha ezt a 
harmóniát nem is képes megteremteni, erkölcsi komolyságának és mély 
vallásosságának éppen azzal adja tanúbizonyságát, hogy az élet lesújtó 
tapasztalataival szemben szilárdságában és érinthetetlenségében tartja 
fenn azt a minden kétség felett álló igazságot, melynek neve : Isten.

A szerző küzködése, hangulatának folytonos hullámzása és elméjé
nek háborgása szakadozott, sokszor összefüggéstelen stílusában is tükrö
ződik. Néha ellenmondásokra is bukkanunk művében, olyannyira, hogy 
némelyek ez alapon tagadják a könyv belső egységét; az egészet töre
dékek halmazának tekintik vagy helyenként párbeszédeket vesznek észre. 
Már az a nézet is ju to tt kifejezésre, hogy a könyv kéziratában egyes 
lapok elkerültek eredeti helyükről, úgy, hogy rendje és összefüggése fel
bomlott. Sőt kétségbe vonják azt is, hogy Koheleth egy szerző műve, ha
nem inkább gyűjteménynek tekintik, melyben öt vagy hat különböző 
világnézetnek hódoló férfiú találkozik, kiknek gondolatait azután egy szer
kesztő rendezte és látta volna el felirattal és záró mondatokkal.

A bölcseségi irodalom legtökéletesebb terméke, Jób könyve, m ár 
ama hatás miatt, melyet a világirodalom egy másik remekének (Goethe 
Faustjának) keletkezésére tett, a Szentirás legnevezetesebb alkotórészei 
közt a legkiválóbbak egyike.

Nehéz volna szabatosan meghatározni azt a műfajt, melybe Jób 
könyvét soroznunk kell. Czélját tekintve tanköltemény ugyan, de mű
vészi formájával a bibliai irodalom egyéb ilynemű termékeitől külön
bözik. Párbeszéd alakjában és drámai fejlődéssel adja elő mélységes 
eszméit, de még sem dráma, m ert főrészében hiányzik a cselekvés, me
lyet a könyv elejére és végére helyezett prózai elbeszélések pótolnak. 
S maga a könyv zöme, ha nem is felel meg a dráma követelményének, 
erős drámai fejlődést mutat fel. Az egymással szembeállított gondolatok 
nem elvont érveléssel mérkőznek, hanem mint a valóság szemlélhető, 
eleven rajzai lépnek elénk. A viaskodó felek férfiasán szállnak síkra né
zeteikért, támadnak és védekeznek, küzdenek a kimerülésig.

Miképpen lehet a világ folyásának temérdek érthetetlenségét és igaz
ságtalanságát a mindenható és igazságos Isten uralmával összeegyez
tetni? Ez a könyv problémája. Ezt a kérdést pedig legsértőbb és legtalány- 
szeriibb jelenkezésében : az igazságos férfiú szenvedésében tárja fel. 
Miért szakadnak a test és a lélek leggyötrőbb fájdalmai éppen a jám borra 
a tisztára, holott Isten ellenségeire, a bűnösre, a gonoszra, a földi élet 
utolsó határkövéig a szerencse napja mosolyog? Erre a kérdésre pedig 
azt feleli, hogy Isten szenvedéseket mér ugyan a jámborra, de ennek
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még sem szabad kétségbe esnie, hanem bíznia kell Isten igazságában 
és bölcseségében, a melyet tagadnia nem szabad, noha alantas emberi 
álláspontjáról igen gyakran nem tudja felismerni. Végeredményében 
mégis csak az ember javára szolgál.

A költemény szerkezete egyszerű és átlátszó. A prózában írt proló
gus (1. és 2. fej.) a boldog és erényes Jóbot m utatja be, kinek önzetlen
ségét a Sátán kétségbe vonja és ennélfogva erényeinek erkölcsi értékét 
tagadja. Isten erre a vádló kezébe szolgáltatja Jóbot, a kit egyenként 
megfoszt minden javától és végre borzasztó kínos és undok betegség
gel sújt. Jób nem inog meg. Három barátja pedig értesülvén balsorsá
ról, elmegy hozzá, hogy megvigasztalja. De hét napig és hét éjjelig némán 
ülnek a földön, m ert a fájdalom nagysága elállítá szavukat.

A harmadik fejezettel kezdődik a tulajdonképpeni költemény. Jób 
monológja után, melyben elátkozza születése napját, a barátok az igaz
ságos világuralom védőiként lépnek fel, bűneinek megvallását és Isten 
igazságos ítéletébe való belenyugvást követelve tőle. Jób azonban ezt a 
vallomást nem teheti meg a nélkül, hogy hazuggá ne váljék. Tagadja, 
hogy különös bűnösséggel kiérdemelte volna borzasztó sorsát. Ha van
nak bűnei, úgy azokkal semmiféle arányban nincsenek végtelen szenve
dései. O is elismeri Isten mindenhatóságát ; de igazságot nem láthat 
abban, hogy a jámbor ember van szenvedésekre ítélve, míg a gonoszok 
boldogságot élveznek.

«Nem robotja van-e az embernek a földön, nem olyanok-e az ő napjai mint 
a napszámos napjai ? Rabként libeg árnyék után, napszámosként reméli bérét. így  
örököltem a csalódás hónapjaités a nyomor éjszakáit szabták ki nekem. Ha lefeküd
tem, azt mondám, mikor kelek fel ? Nyúlik az est és hajnalig jóllakom hánykó- 
dással. Férget ölt húsom és porgöröngyöt, bó'röm hasad és megevesedik. Napjaim 
gyorsabbak a vetéllőnél és remény nélkül enyésznek el. Emlékezzél meg, hogy éle
tem csak lehelet, nem fog szemem többé jót látni. Nem tekint reám nézó'm szeme; 
(alig van) szemed rajtam és én nem vagyok többé. Felhő enyészik — elvonul, úgy 
az alvilágba szálló nem jő fel többé. Nem tér vissza házába és helye nem ismeri 
többé. Én sem türtetem szájamat, beszélek lelkem fájdalmában, panaszkodom szí
vem keserűségében. Vájjon tenger vagyok-e vagy szörnyeteg, hogy őrséget állítasz 
ellenem ? Ha azt mondom : megvigasztal ágyam, fekvőhelyem viseli panaszomat, 
álmokkal ijesztettél és látomásokkal rémítgettél, úgy, hogy lelkem fulladást választ 
halált inkább csontjaimnál. Meguntam — hisz nem fogok örökké élni, hagyj fel 
velem, hiszen semmisek napjaim.

Mi az ember, hogy nagyra tartod, hogy reá fordítod szivedet ? Hogy regge
lenként mustrálod, pillanatonként vizsgálod! Meddig nem tekintesz el tőlem, nem 
hagysz (nyugton), míg nyálamat lenyelem ? Ha vétkeztem, mit tevék neked, em
berleső, miért tevéi megbotránkoztatóul magadnak, hogy enterhemre lettem ? És 
miért nem bocsátód meg bűnömet és nem nézed el vétkemet, hogy most a por
ban feküdném, keresnél és nem lennék?» (7. fej.)
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Háromszor ismétlődik (3—26. fej.) Jób és barátai között a pár
beszéd. Jób győzedelmesen veri vissza az ellene intézett támadásokat ; 
egyedül marad a küzdőtéren; a harcz heve megszűnik és a nagy szen
vedő csendesebb hangulatban fejezi ki legbensőbb meggyőződését. (27. és 
38. fej.) Megengedi, hogy rendszerint a gonoszokat érik a sors csapásai, 
de azért át van hatva a saját ártatlanságától és kijelenti, hogy Isten böl- 
cseségét halandó nem képes felfogni. Majd szembe állítja előbbi boldog
ságát mostani nyomorával és Istentől várja igazolását. (29—31. fej.)

Ekkor új alak lép fel : ifjú, ki eddig hallgatott és most is szeré
nyebb hangon szól, mint Jób három barátja. Ai'ra utal, hogy az ember
nek az isteni szeretetet és előre gondoskodó bölcseségét a látszólagos 
igazságtalanság egyes esetei m iatt nem szabad figyelmen kívül hagynia. 
Az igazságos ember szenvedéseiben nevelő eszközt lát Isten kezében ; 
az embernek kötelessége tehát, hogy magát Isten kifürkészhetetlen aka
ratának alávesse.

Végre Isten maga szólal meg (38. fej. köv.) és kérdőre vonja Jóbot. 
Hatalmas vonásokban rajzolja azt a bölcseséget, a világrend legnagyobb 
és legapróbb jelenségeiben nyilvánuló czélszerűséget, melyet ember fel
fogni nem képes. Jób dacza megtörik és bocsánatot kér makacsságáért. 
El is nyeri barátaival egyetemben. De nemcsak bocsánatot, hanem kár
pótlást is szenvedéseiért. Isten visszaadja neki mindazt, a mitől a Sátán 
megfosztotta volt, és zavartalan boldogsággal áldja meg élete végéig.

«És felele az Örökkévaló Jóbnak a szélvészbó'l és mondá : Ki az, ki elhomá
lyosítja a tanácsot tudatlan beszéddel? Övezd férfiként ágyékaidat ; kérdezni foglak, 
te pedig jelents. Hol voltál, midó'n a földet alapítottam, jelentsd, hogyha értelmet 
ismersz ! Ki szabta meg mértékeit, ha tudod, ki húzta reá a méró'zsinórt ? Mire 
sülyesztettek talapzatai, ki veté meg sarkkövét ? Midőn együtt ujjongtak a reggel 
csillagai és rivalogtak Isten minden fiai. Ki zárta el kapukkal a tengert, midőn 
kibuggyant, kijött az anyaméhből ? Midőn felhőt tettem ruházatává és felleget 
pólyájává és törvényemet szabtam neki, midőn reteszt és ajtókat helyeztem el és 
azt mondám : Eddig jöhetsz, de nem tovább, hullámaid daczának itt van határ 
szabva. Vájjon világéletedben kirendelted-e a reggelt, kitűzted a hajnal helyét, hogy 
a föld széleibe kapaszkodjék, hogy a gazok kirázassanak belőle ? Változik mint a 
pecsétagyag és előállanak mint a ruha. És megvonatik a gonoszoktól világosságuk 
és a felemelt kar eltöretik. Elérkeztél-e a tenger forrásáig, jártál-e a mélység rejteké- 
ben ? Vájjon nyitva vannak-e előtted a halál kapui, vájjon látod-e a sötétség kapuit ? 
Tekintetted-e a föld szélességeit, jelentsd, ha mindezt tudod! Hol az út, hol a 
világosság lakozik és a sötétség, hol az ő helye ? hogy határáig elvihetnéd, hogy 
ismernéd háza ösvényeit. Tudhatod, mert akkor születtél és napjaid száma tömén
telen. Vájjon eljutottál-e a hó tárházaihoz, láttad-e a jégeső raktárait, a melyet a 
nyomor idejére tartogattam, a harcz és háború napjára ? Hol az út, a hol megoszlik 
a fény, a földre szóródik a keleti szél ? Ki váj medret az árnak, utat a förgeteg 
villámának? hogy essék néptelen földre, sivatagra, a melyben nincs ember, hogy 
jól lakasson pusztát és pusztaságot és növeszsze fűnek sarjadását? Vájjon van-e
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atyja az esőnek, ki nemzette a harmat csöppjeit? kinek öléből fakadt a jég és az 
ég derét ki szülte? Kővé tömörül a víz és a mélység szine megkötődik. Vájjon fűz
heted-e a plejádok (fiastyúk) köteleit, vájjon megoldod-e az Orion (kaszás) pórá
zait ? Kihozod-e idején a csillagzatokat, vezeted-e a gönczölszekeret fiaival ? Isme- 
red-e az ég törvényeit, te szabod-e meg uralmát a föld felett? A felhőkig emeled-e 
szavadat, hogy viznek áradata borítson, te küldöd-e a villámokat, hogy menjenek 
és azt mondják neked: Íme itt vagyunk? Ki helyezett bölcseséget a fellegekbe és 
ki adott értelmet a fénykörnek? Ki számlálja bölcseséggel a felhőket, az ég töm
lőit ki önti ki, hogy a por folyóvá szétfolyjon és göröngyök gomolyodjanak ? 
Zsákmányt vadászol-e oroszlánnak, arszlán-kölykök éhségét csillapítod-e, ha tanyáik
ban kuporognak, hajlékukban lesben ülnek ? Ki szerez a hollónak prédát, ha fiók
jai Istenhez kiáltanak, csapongnak étel hiján ?» (38. fej.)

Ezeket a gondolatokat a költő a művészi előadás leghatalmasabb 
formáiba önti. Képeinek rajzában a legkülönbözőbb színeket használja, 
akár a panasz lyrai kifakadásaiban, akár az Istenségnek a természetben 
és az emberi életben való nyilvánulásáról szóló elmélkedéseiben. A be
szédek telve vannak bölcseséggel, erővel és mélységgel. A jellemzés mű
vészetének és az egész költemény szigorú tervszerűségének pedig meg
felelnek a részletek tökélyei.

A könyv szerkesztésének idejét megállapítani még nem sikerült. 
A kutatók a babyloni exilium előtti és utáni idő között ingadoznak és 
mindegyik nézet mellett hoznak fel jelentős érveket.

A kánon legbájosabb könyvei közé tartozik az Énekek Éneke, bizo
nyító tanúja annak a ténynek, hogy a héber irodalomban mily magas 
fokra fejlődött volt egy költészeti műfaj, melynek a vallásos élettel szoros 
kapcsolata nincsen. Egyetlen tárgya a boldog szerelem. A szerelmesek 
egymáshoz való vonzódását és szivük sóvárgó epedését írja le. Az érzel
mek mélysége és tisztasága pedig karöltve já r a természetért való rajon
gással. És ezt az üde, viruló költészetet a legillatosabb és legbájosabb 
nyelv tolmácsolja.

Az egészet szerelmi dalok gyűjteményének tekintik ; de számos hí
vekre talált az a nézet is, hogy drámai költemény. Az összefüggés, az 
egészen végig vonuló hangnak egyöntetűsége, a beszélők váltakozása 
ilyen költeményre emlékeztetnek. Monolog, párbeszéd és kórus valamint 
folytonos színváltozások szabályszerűen keresztülvitt drámai cselekvést 
nyújtanak.

Újabban az a felfogás került ismét felszinre, hogy az Énekek Éneke 
népdalok füzére, a melyeket a nászünnepségen és az utána következő 
hét napon a násznép és a fiatal házasok énekeltek. Ez a hét nap a Syriá- 
ban és Palæstinâban élő araboknál a «királyfiét» nevet viseli, minthogy 
a fiatal házasok ebben az időben királyi párként trónuson ülnek és az 
egész helység, gyakran a szomszéd községek hódolatát fogadják. E dalok
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természetesen nem egy szerző művei. Hogy jelen alakjukat átdolgozás
nak, szerkesztésnek avagy csak összegyűjtésnek köszönik-e, mindenesetre 
nyílt kérdés marad. Hogy hol keletkeztek és hogy ki fűzte őket egybe, 
eldönteni nem lehet; a nyelv, mely perzsa és görög elemeket is tarta l
maz, minden kétségen kívül azt mutatja, hogy a könyv végső szerkezete 
a görög korszakba tehető.

Vallásos alkalmazásukban a legrégibb idők óta allegorikus, sym- 
bolikus és typikus magyarázatot adnak szerelmi rajzainak a zsidó és 
keresztyén egyházak, és így a könyv a mysticismusnak is bő forrá
sává lett.

A lantos költészet termékei közé tartozik a Siralmak könyve is. Míg 
a történeti könyvekben elszórt kisebb elégiák egyesek bánatát kesergik 
el, addig az ebben a könyvben előforduló öt gyászének az egész zsidó nép 
sorsát, Jeruzsálemnek és a nép nemzeti létének bukását siratja. Ezek a 
dalok alak és művészi érték tekintetében nagyon különbözők. Négyben 
egy vagy több vers kezdőbetűje a héber alfabetum sorrendjének felel 
meg. De nemcsak a versformában tapasztalunk náluk jelentékeny különb
ségeket, hanem a 2. és 4. dalban az alfabetikus rend is elüt a másik 
kettőétől. És éppen ez a kettő a legértékesebb és valószínűleg egy szerző 
műve. A harmadiknak szerkezete a többiekétől különbözik, belső érté
kére nézve pedig a többiek mögött áll. Az ötödik nem alfabetikus és 
talán ugyanannak a szerzőnek a műve, a kitől az első származik. (2 és 
4; i és 5; 3).

A kétségbeejtő viszonyok és a nép engesztelhetetlen bűneinek 
tudata e gyászdalokban megható kifejezést nyertek. Még az alfabetikus 
sorrend sem vált bilincsévé a költőnek érzelmei tolmácsolásában. A dalok 
nem annyira szenvedélyes kifakadások, mint inkább fájdalmas szemlélő
dések; a lyrai elem túlsúlyban van ugyan bennök, de azért előtérbe lép
nek didaktikai alkotórészek is és talán ez a körülmény magyarázza a 
bettísoros formát is. Az egészen mély vallásos bensőség vonul végig és 
majd bűnbánatban, majd könyörgésben, majd pedig az isteni kegy meg
újulására irányuló reményben ju t kifejezésre.
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VI. KÉSŐBBI TÖRTÉNETI KÖNYVEK.
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É szter-kön yve (pergam entekercs, 
m egillah ).

(C luny-m úzeum , P aris .)

A történeti könyvek so
rában foglal helyet Eszter 
könyve, melynek czélja a 
Púrim ünnep eredetét ma
gyarázni és annak megülé- 
sét a gyülekezetnek szivére 
kötni. Szintere a perzsa bi
rodalom. Tárgya a hiúságá
ban megsértett Hámán per
zsa minister fondorkodásai 
a birodalomban lakó zsidók 
ellen és ezek csudálatos 
megmenekülése a reájuk 
mért válságból. A könyv 
népszerű alapon keletke

zett ; a vallásos elem háttérbe szorul, Isten neve nem 
fordul elő benne. Az események elbeszélése némi regény
szerűséget mutat ; a viszonyok rajza azok alapos ismereté
ről tanúskodik. Eszter könyve valószinüleg annak a lelkes 
kornak terméke, melynek Dánielt köszönjük, vagy pedig 
a szabadságharcz befejezése után keletkezett, midőn a le
zajlott események következtében a zsidó nemzetiség az 
idegenektől elzárkózott és az elért sikerek az önérzetet is
mét felébresztették.

A zsidó állam újjáalakulása és különösen Ezra és 
Nehemja reformjai több történeti műnek teszik tartalmát, 
melyek részben Ezra és Nehemja könyveiben maradtak 
reánk. Ez utóbbiak jelen alakjukban a Krónika szerzőjétől 
származnak és eredetileg a Krónika két könyvével egé

szet képeztek. Mindkettőben az író a rendelkezésére álló forráso
kat és okiratokat kisebb-nagyobb toldásokkal bővítette, míg a Króniká
ban egész önállóan lép fel. Izrael történetét a Dávid-dynastia szempontjá
ból tárgyalja, különös tekintettel a templom-kultusra. Nem annyira az 
állam, mint a vallás történetét méltatja. Álláspontja a legszigorúbb levi- 
tismus; a második jerázsálemi templom kultusának ősi kapcsolatát 
törekszik kimutatni. Dávidban inkább az istentisztelet szervezőjét és a 
zsoltárköltőt látja, mint a hőst. Nagy előszeretettel állapodik meg a 
templomi ünnepségek részletes leírása mellett. A levitákat dicsőíti és
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jelentőségüket mindenütt kiemeli. Izraelnek Júdától való elszakadásában 
nagy bűnt lát és ezért történetével nem is foglalkozik. Természetesnek 
tekinti, hogy a papi törvény a nép történetének kezdetétől fogva érvény
ben volt és az összes eseményeket annak mértékével ítéli meg. A mű 
300—250 körül keletkezhetett. Nyelve a bibliai héberségnek legkésőbbi 
fejlődését mutatja.

VII. APOKRYPH KÖNYVEK.

A klassikus héber irodalom ama termékeihez, melyek a szent
iratok gyűjteményében foglalnak helyet, az irodalmi művek egész soro
zata csatlakozik, a melyek, minthogy a kánon keretén kívül maradtak, 
apokryph könyveknek neveztetnek. Ezeknek nagy része szintén héber 
nyelven volt írva, de eredeti szövegük elveszett és csak fordításokban 
m aradtak reánk. Csak egyetlen egynek héber eredetije menekült meg, 
legalább részben, az enyészettől. Ez a könyv Ben Szíra, Jézus, Szirákh 
fiának bölcsesége. Szerzője 200 körül irta e művét, melyet unokája 
görögre fordított.

A bölcseség Ben Szira felfogása szerint a vallással, ez pedig a tör
vénynyel azonos. A bölcseség és vallás egységének szempontjából ítéli 
meg az élet összes viszonyait. De nagy súlyt helyez egyszersmind az 
erkölcsi alapra és a törvény tiszteletben tartására irányuló intelmeiben 
ezt sohasem téveszti szem elől.

Nem lehet Ben Szira művét régibb források kompilati ójának tekin
teni. Szívesen merít ugyan a Szentirásból, használja kifejezéseit, képeit, 
fordulatait ; a musiv írásmód, mely a későbbi irodalom stílusát jellemzi 
és nemcsak a költői műveket, hanem a prózát is bibliai mondatok, 
verstöredékek és kifejezések mozaikjává teszi, már nála is előtérbe lép; 
de azért mégis sok benne az eredetiség és új eszmékkel gyarapította a 
zsidó nép szellemi javait.

A többi apokryph könyvek is jó részt héber vagy aramæus nyel
ven volt írva és vallástörténeti kútfőkként Ben Sziránál nem csekélyebb 
értékűek. Tükrei azoknak a mozgalmaknak és áramlatoknak, a melyek a 
gyülekezet megszilárdulásától a keresztyénség keletkezéséig szellemi fej
lődésére befolyással voltak. Egyesek közülök, a melyek a kanonikus köny
veket csak kiegészítik vagy azokból mintegy kinőttek, a szent irodalom
mal szorosan össze is függnek, de minthogy eredeti szövegük elveszett, 
méltatásuk feladatunk körén kívül esik.
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VIII. BIBLIAFORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZÁS.

A zsidó nép szellemi munkásságának másik oldalát, az ú. n. Targum- 
<(biblia-fordítási)-i>otfa/om tünteti fel. A babyloni exilium után ugyanis 
az aramæus nyelv honosodott meg a nép széles rétegeiben, oly annyira, 
hogy még a zsinagógákban felolvasott bibliai igéket is aramæusra for
dították. Ezek a fordítások, a melyek nem szorítkoztak a szöveg szósze
rinti visszaadására, hanem hozzá magyarázatokat is fűztek, alapját teszik 
a Targum-irodalomnak, a mely évszázadok idevágó munkájának tükre 
és nagyrészt reánk is maradt.

Ugyanakkor Alexandriában a zsidó szellemi életnek új góczpontja 
keletkezett. A görög műveltségnek e ragyogó székhelye az idegen kultur- 
elemek iránt mindig rendkívül fogékony zsidókat a hellén szellem 
varázsával veszi körül. Görög eszmék hatolnak a zsidó gondolatkörbe és 
rajta hagyják bélyegöket. Görögre fordítják a Szentirást és ez a fordítás, 
mely Septuaginta néven ismeretes, egyfelől feltárja az egész művelt világ 
előtt a Biblia fenségét, másfelől pedig ellenmondásra készteti a pogány 
szellem képviselőit és fegyverbe szólítja a szent könyvekben foglalt tanok 
védelmére hivatottak egész seregét.

így keletkezik a zsidó hellenistikus irodalom, melynek legkiválóbb 
képviselői, Philo (az ifjabbik) a bölcsész, a «bölcseség könyvének)) isme
retlen szerzője, és Josephus Flavius, a történetiró. Ezeket pedig számos 
iró előzi meg, a kik versben és prózában a pogányság erkölcsi fogyat
kozásaival és tévedéseivel helyezik ellentétbe a zsidó vallást. Aristobulos 
mellett, a ki magyarázatokat írt a szent törvényhez, említhetjük Eupole- 
most, Arlapanust, az idősebb Philot és Ezékielt, a ki bibliai tárgyú görög 
drámákat szerzett. És ezeknek az íróknak műveihez a szellemi ter
mékek nagy száma csatlakozik, a melyek vagy teljesen névtelenek 
vagy pedig valami régi görög írónak vagy mythologiai alaknak nevét 
viselik.

A palæstinai és babyloni zsidókat is érintették azok a szellemi moz
galmak és kulturáramlatok, a melyek a zsidó hellenismust eredményez
ték. De az idegen elemek itt nem bírtak felszínre vagy túlsúlyra ver
gődni, hanem az eredeti zsidó szellemhez hasonultak. Itt a hagyomány 
uralkodott. Egy egész évezredet karol át uralma, irodalmi lecsapódása 
pedig az a rengeteg anyaghalmaz, mely a középkori új-héber irodalom 
keletkezéséig terjedő nagy korszak (9. század) szellemi munkájának 
az eredménye.

A mint ugyanis a próféták és többi kanonikus irók helyébe a 
szóférek (írástudók) léptek, a magyarázat foglalta el az eredeti alko
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tások helyét, a törvény körül pedig gátak, ((kerítések» épültek, a melyek 
sérthetetlenségének megóvására szolgáltak. Magyarázzák a törvényt és 
tovább fejlesztik. Már a Krónikás hivatkozik a (íMidrás» — magyarázat, 
kutatás — műveire. A kör pedig, a melyet a Midrás felölel, folyton

D iszítm ényes lap  a szerajevoi H aggádából.
A uHaggáda» (A zsidó család húsvéti ájtatos könyve) eme szerajevoi kiadása a legszebbek közül való. Középkan 
pergamentkodex, gazdagon illusztrálva és díszítve. A z itt bemutatott lap színezett és gazdagon aranyozott. Fönn az 

égi Jeruzsálem, körül fantasztikus állatok, lent a sarkokban ezimerpajzsok.)
(A szerajevoi Orsz. Múzeum 1894. szerzeménye.)

tágul. Az irásmagyarázó bölcsész, nyelvész és szónok is volt. A magya
rázat pedig idő jártával maga is magyarázatot igényelt, úgy, hogy a Mid
rás több irány felé ágazott és számos erőt foglalkoztatott.

Különösen két irányt lehet megkülönböztetni, melyek Halákha 
(szabvány) és Haggáda vagy Agáda (értelmezés, fejtegetés) néven ismere
tesek. A Halákha a törvény értelmezése, a mely a vallásos életnek zsinór- 
m értéket adott és gyakorlati jelentőséggel birt; az Agáda a törvénynyel
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nem függ össze, szabad és független gondolkodás terméke, mely a nép 
erkölcsi oktatására szolgált.

Ezek a halákhai és agádai magyarázatok élő hagyományként szál
lottak nemzedékről nemzedékre. Összegyűjtésükre és írásba foglalásukra

Egy lap a nürnbergi H aggádából.
Fönn balra a «húsvéti szederasztal», jobbra a felolvasó, a kelyhet emelve. A középen vadászati jelenet. 

Lent díszítés állatokkal.
(Nürnberg, Germanisches Museum.)

sokáig nem gondoltak, csak egyes feljegyzésekről tudunk, melyek azon
ban tisztán magánjellegüek voltak és semmiféle irodalmi jelentőségre 
nem tartottak igényt.

A minden rendszer nélkül hagyományozott anyag első csoportosí
tása, a legrégibb Misim (hagyományos tan, a görögöknél deuterosis, má
sodik törvény), valószínűleg Hillél iskolájának müve volt. Szerkesztését R. 
Akibának tulajdonítják, ki a Hadrianus ellen intézett felkelésben vértanú-

Egyetemes irodalomtörténet. I. 15
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halált szenvedett —s a  zsidó történet egyik legnemesebb és legtragikusabb 
alakja volt. Ebben a Misnában a törvényes gyakorlatra vonatkozó tétele
ken kívül más alkotórészek csak igen gyéren fordultak elő. A nagy művet 
R. Akiba nem fejezhette be. Folytatták tanítványai, a kik nagy számban 
sereglettek a mester köré. A Tóra három utolsó könyvének halákhai 
szempontból való magyarázata tőlük származik. A Misna kiegészítésé
ben azonban legkiválóbb része volt R. Méirnek, Akiba legjelesebb tan ít
ványának, a kinek munkája a mesterével egyetemben alapjául szolgált 
annak a nagy gyűjteménynek, a mely Misna néven a második század 
irodalmi emlékeként m aradt reánk. Egybegyüjtője R. Jehúda ha-nászi 
(körülbelül 135—219).

Az egész mű hat rendből (széderj áll. Ezek a rendek hatvanhárom 
traktatusra (másszichta), ezek pedig fejezetekre (összesen 523—524) osz
lanak. Az egyes czikkelyek a Misna vagy Halákha nevet viselik. Az első 
rend a földmívelésnél követendő törvényeket, a második az ünnepekre 
vonatkozó, a harmadik a házassági, a negyedik a polgári és büntető, az 
ötödik az áldozati kultuszt illető és a hatodik a tisztasági törvényeket 
tartalmazza. Ezt a hat rendet mintegy bevezetésképpen a Berákhóth 
(áldások) nevű másszichta előzi meg, mely a mindennapi élet házi és 
nyilvános istentiszteletére vonatkozó törvényekről és szokásokról szól.

A Misna nyelve a héber, a mely azonban sok idegen szóval van 
tarkítva. Nyelvezetét tömörség, szabatosság és a kifejezések prægnan- 
tiája jellemzi. Az egyes tételek minden külső kapocs nélkül sorakoznak 
egymáshoz. Benne csaknem kizárólag a vallásos gyakorlatra vonatkozó 
rendeletekkel találkozunk, agádai elemekre pedig csak elvétve bukkanunk.

R. Jehúda ha-nászi Misna-gyiijteménye mellett is megvoltak még 
azok a régi midrások, a melyeknek a Misna eredetét köszöni, továbbá 
egyes Írástudóknak tanítványaik használatára szerkesztett misnái, vala
mint a toldalékok egész serege, a melyeket Jehúda utódai rendeztek. 
Az ezekből a gyűjteményekből és az említett midrásokból származó 
halákhák Boraitha (kívülálló, héberül : Chiczóna) nevet viselnek.

R. Jehúda ha-nászi tanítványai a többi gyűjtemények mellőzésével 
az ő művét ismerték el legfőbb tekintélynek. Ezt terjesztették, hozzá 
kapcsolták előadásaikat és fejtegetéseiket, a vallásos gyakorlatban fel
merült kérdéseket a benne foglalt halákhák alapján bírálták el. De egy
előre ez a Misna sem volt írásba foglalva, hanem az írástudók (tanná) 
emlékezetében élt, szóbeli hagyomány volt, melynek írásba foglalása 
szigorú tilalom alá esett.

A tánnák működését pedig az amórák (magyarázók) folytatták. 
A szóbeli törvény, melyet időjártával Írásba foglaltak, értelmezést, fej
lesztést és gyarapítást igényelt. Az egymásközt gyakran ellenmondó ha-



HEBEREK 227

gyományok kiegyeztetésre is szorultak. E szellemi munka lefolyását 
jelen íti meg a Gemára (tanulmány), mely a Misnával együtt a Talmud 
nevén ismeretes.

Ebben a munkában eleinte a palæstinai és babyloni iskolák osz
toztak. (Palæstinai és babyloni Talmud.) Messze földről gyülekeztek a 
tanítványok Sepphorisba és Tiberiasba, bogy a kitűnő mesterek elő
adásait hallgassák ; Babylonban pedig Ráb (meghalt 247-ben) és Sámuel 
(meghalt 257-ben) iskolái művelték fényes sikerrel a törvénytudományt. 
De a Constantinus és kölönösen a Constantius alatt bekövetkezett nagy 
válságok megbénították a palæstinai Írástudók alkotó erejét, iskoláik 
hanyatlottak és a kik a tudomány művelésének akarták szentelni magu
kat, a szabadabb Babyloniába vándoroltak ki. Itt űj góczpontjai alakul
tak a szellemi munkának. Abba Aríkha (Ráb) a szárai iskolát alapítja, 
mely majdnem nyolcz századon át a zsidó tudomány alma matere volt, 
Sámuelnek hírneve pedig Nehárdédba vonzza a tanítványok nagy sere
gét. E két férfiú tevékenységénél fogva a zsidó törvénytudomány nagy 
lendületet vett, új iskolák létesültek és még a palæstinai tudósok is 
kénytelenek voltak a babyloni tanítók tekintélye előtt meghajolni.

Az amórák a dialektika felülmúlhatatlan mesterei voltak. A felmerült 
kérdések éles megvilágítása, a fogalmak pontos meghatározása, az érvelés 
sokoldalúsága, az új nézőpontok teremtésében nyilvánuló leleményes
ség, a példák és bizonyítékok változatossága, az egész gondolkodást je l
lemző elmeél, gyakran merészség, az eredmények meglepő volta és az 
igazság keresésénél választott utak szokatlansága bámulatot kelt. Az 
amórák tevékenységét pedig hiven tükrözi az a két nagy mű: a jeru- 
zsálemi vagy palæstinai és a babyloni Talmud, a mely nemcsak a zsidók 
szellemi életének hatalmas emléke, hanem előkelő helyet érdemel a 
legkiválóbb emberi alkotások sorában. Ha a palæstinai és babyloni fő
iskolák egy nagy szellemi tornának benyomását teszik, a mely a mér- 
kőzőknek mindig új meg új csapatait hívja fegyverbe, hogy az igazság 
pálmájáért viaskodjanak : akkor a Talmud mozgó fényképeit adja annak 
a változatos és a küzdők eszményi czéljainál fogva igazán tiszteletreméltó 
harcz sokféle mozzanatainak.

A Talmud első sorban a törvény magyarázatát tűzte ki czéljául, 
úe ez a törekvés koránt sem meríti ki tartalmát. A Tórának nemcsak 
törvényes, hanem történeti és egyéb részei és a Tóra mellett a Szent- 
irás többi könyvei is állandóan foglalkoztatták az amórákat. Nem
csak a vallás igazságai, hanem mind az, a mi az emberi élettel, törek
véseivel és küzdelmeivel összefügg, magára vonta figyelmüket. A Szent- 
irásban foglalt nagy vallásos és erkölcsi igazságokat a gyülekezet előtt 
és annak műveltségi fokához mérten feltárni, a szenvedőket megvigasz

15*
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talni, reményt kelteni szivökben és megerősíteni bennük az Isten szere- 
tétében való hitet: nem kevésbbé fontos feladatuk volt, mint a kötelező 
törvényt magyarázni.

És a Talmudnak emez agádai alkotórészei tükrözik leghívebben 
a nemzedékek hosszú sorának világnézetét, eszméit és mindazokat az 
idegen kulturáramlatokat, a melyekkel a zsidóság találkozott. Irodalmi 
tekintetben pedig sokkal becsesebbek és érdekesebbek, mint azok, a 
melyeknek tárgya tisztán csak a törvény értelmezése és a vallásos gya
korlat szabályozása.

A Halákha természeténél fogva kifejezéseiben csak világosságra és 
szabatosságra, valamint prægnans rövidségre törekszik, az elméhez szól 
és ehhez képest választja meg a beszéd alakját; az Agáda ellenben a 
szívhez fordul, a képzeletre is kíván hatni és ezért szereti a képeket, 
hasonlatokat, példázatokat, szóval mindazt, a mi a kifejezésnek díszül 
szolgál. Ez a két elem pedig a Talmudban összefolyt, nem különváltan 
haladnak egymás mellett, hanem szoros kapcsolatban egymással egybe
szőve.

A jeruzsálemi Talmud szerkesztése jóval megelőzte a babyloniét. 
Minden valószínűség szerint a negyedik század utolsó harmadában zár
ták le ama nagy politikai válságok folytán, melyek ebben az időben min
den szellemi tevékenységnek gátat vetettek. A babyloni Talmudot két 
századdal későbben szerkesztették. R. Asi (meghalt 427-ben), a kiben a 
szárai iskola tudományának mélysége és gazdagsága a pumbaditainak 
fényes dialektikájával egyesült, kezdte meg a nagy művet, az amórák 
sorát pedig Abina (meghalt 499-ben) zárja, a kinek halála évére teszik 
a babyloni Talmud szerkesztésének időpontját.

Terjedelme körülbelül négyszer akkora, mint a jeruzsálemié. 36 trak- 
tatusa a lapszéli magyarázatokkal 2947 folio levelet foglal el, és valamint 
terjedelme, úgy tekintélye is messzire túlszárnyalja versenytársáét.

A Talmud tanulmányozása teszi ezentúl a zsidók szellemi munkás
ságának egyik legnevezetesebb alkotó részét. Az amórák után a szabórák: 
(vélekedő) képviselik a törvénytudományt, utánuk pedig a gáónok 
(méltóság) állanak a szellemi törekvések élén és szabják meg ezeknek 
irányát és medrét (1040-ig).

A Talmud most már nemcsak szóbeli előadások tárgya, hanem 
írnak hozzá magyarázatokat, kivonatok (haláklióth) készülnek belőle, 
fejtegetései és tételei a Tóra szakaszainak rendje szerint és az azokban 
előforduló törvényekhez fűződve compendiosus alakot öltenek (seeltóth), 
felmerülő új kérdések élénk tudományos levelezésre és hosszabb-rövi- 
debb válaszok (responsum) alakjában megjelenő értekezésekre adnak 
alkalmat és anyagot, a nyelvi nehézségek leküzdése czéljából szótárakat
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szerkesztenek. Az istentiszteleti rítust is rendszeres müvekben szabályoz
zák és tüzetesen megállapítják. .

A Talmud szolgálatában megindult eme sokoldalú tevékenység idő 
jártával a tudomány különböző ágaival való önálló foglalkozássá fejlő
dik és egyes gáónokban a szentirás-magyarázatnak, történetnek, bölcsé
szeinek és költészetnek is jeles művelőire találunk.

Új tere nyílt a hagyomány szolgálatában kifejtett munkásságnak 
a nyolczadik században megindult ama szellemi mozgalom révén, mely 
a hagyomány érvényét tagadva, a vallásos életnek tisztán csak a bibliai 
törvények alapján való rendezését czélozta és a karaiták (Szentirás hivei) 
felekezetének megalakulását eredményezte. A hagyomány képviselőinek 
fegyvert kellett ragadniok, hogy a Talmud és az ennek alapján álló 
rabbinismus ellen intézett támadást visszaverjék.

E védelmi harcz különösen a tizedik században nyert nagy jelentő
séget Száádja gáónnak (892—942), a zsidó tudomány e kimagasló alakjá
nak, a költőnek és fordítónak, nyelvésznek és bölcsésznek (Emünótlx ve- 
déóth ez. dogmatikai munkájával) a hagyomány sánczain folytatott bátor 
viadala által.

E közben az arab műveltség hatása is nyilvánul a zsidók irodalmán. 
Az iszlám megveti lábát azokon a területeken, a hol a zsidó tudomány 
székhelyei voltak és mélyreható befolyást gyakorol a szellemekre. Száádja 
arab nyelven és az iszlám dogmatikai áramlatainak hatása alatt irja 
vallásbölcsészeti munkáit; arabra fordítja és e nyelven magyarázza a 
Biblia könyveit. Ezentúl az arab műveltség egyik legelőkelőbb ténye
zője a zsidó szellemi élet fejlődésének.

Az önálló alkotásokat pedig kiegészítik a különféle gyűjteményes 
munkák, jelesül azok, a melyekben a hagyomány agádai alkotórészei 
találtak felvételt. Ebbe a körbe tartoznak a három recensioban ismeretes 
Tanchúma, Ráb Káháná Pesziktája, a Midrás Rábbá, a Zsoltárok és Példa
beszédek Midrása és még egyebek, melyek vagy elvesztek, vagy a fel
fedezőt várják, a ki a feledés éjszakájából kiragadja őket. A halákhai 
irodalom pedig a kis traktátusokban látta utóvirágzását, a melyek a külön 
talmudi traktátusokban nem méltatott tárgyakkal foglalkoznak. Ezekhez 
a kis könyvekhez némileg hasonlítanak a nagy számban reánk maradt, 
különböző tartalmú, gyakran mystikus irányú kis midrások.

ix. ú j h é b e r  k ö l t é s z e t . —  a z  a r a b  m ű v e l t s é g  h a t á s a  a  s p a n y o l -

o r s z á g i  Z SID Ó K R A .

A gáónok korszakában találkozunk a zsinagógái költészet első termé
keinél. A középkor kezdetén a zsidó nyilvános istentisztelet még nagyon
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egyszerű volt. Nem volt imarend és nem voltak imakönyvek. Csak las
sanként gazdagították bibliai versek, imák és vallásos költemények a 
szombati és ünnepnapi áhítatot. Mindaddig, míg midrás-előadások és a  
bibliai olvasmányok fordításai (targum) táplálékot nyújtottak a gyüleke
zetnek, az istentisztelet beérte egyszerű alakjával ; de midőn a Midrás 
forrása elapadt és a szabad előadások ritkábbakká váltak, az a törekvés
támadt, hogy az istentiszteletnek költői imák által díszt, az érzelmeknek 
poétái kifejezést, a Midrásnak tetszetős alakot adjanak. A zsinagógái köl
tészetben tehát új életre ébredt a Midrás.

A zsinagógái költő — pájját, pájetán (zzoir/rrfi) — az Agáda költői 
magyarázója, műve a pijut, a régi monda- és eszmeköröknek némi új 
elemekkel gazdagított poétái alakulása, mely szervesen illeszkedik bele 
a rituáléba és annak minden kimagasló részletét és mozzanatát ékesíti.

E zsinagógái költészet legrégibb termékei rövidek, tömörek és egy
szerűek, rím és versmérték nélkül szűkölködnek ; majd a tartalom gaz
dagodásával a forma is mesterségesebbé válik, a kifejezés művészibb ala
kot ölt, de nehezebbé és gyakran homályosabbá is lesz; az egyes monda
tok betűsoros rendben sorakoznak egymás mellé, rím és akrosztichon, 
majd a tizedik század második felében arab befolyás alatt, a strófa
szerkezet és művészi versmérték is meghonosodnak.

A zsinagógái költők sorát Jászé ben Jászé (750 körül) nyitja m eg; a  
rímet legelőször Jánnai használja, Eleázár ben Kalirnak, a kor legtermé
kenyebb és legnevezetesebb vallásos költőjének tanítója. (Hazája és élet
viszonyai ismeretlenek.) Kalir kétszáznál több pijutnak szerzője, nemcsak 
a legkiválóbbak egyike, hanem úttörő és törvényadó is. A pijut stílusá
nak számos állandó kifejezése tőle származik, az egész műfaj szerkezetét 
ő állapította meg.

Virágzásának tetőpontját a szellemi élet amaz új otthonában éri a 
zsinagógái költészet, a melyet Spanyolország nyit tudománynak és mű
vészetnek. Itt a héber irodalom soha nem sejtett lendületnek indul éa 
halhatatlan alkotások által válik emlékezetessé az emberi szellem törté
netében.

Két kiváló férfiúnak: Chaszdai ben Izsák ibn Sáprutnak (900—970̂  
körül) és Sámuel ha-nágidnak (meghalt 1055-ben) ægise alatt indul meg 
az új élet, mely a gondolkodás egész nagy birodalmát megtermékenyíti 
és versenyre hívja az előkelő szellemek nagy seregét. A bölcsészek phi
losophai eszmék világításába helyezik a vallás tanait, Plato és Aristote
les, a neoplatonikusok, a «tiszta testvérek», Alkindi és Alfarábi, Ibn 
Szína és Ghazáli, valamint a többi arab gondolkodók befolyása alatt a  
bölcsészeti művek tekintélyes sorozata támad, a melyek, ha magukon 
hordják is az idegen hatás nyomait, önállóan tovább fejlesztik a gondola
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tokát, kimutatják a fölmerült tévedéseket és a megoldás új módjait és 
eszközeit keresik.

Az összes exakt tudományok hivatott művelőkre találnak. A nyelvé
szek a nyelv törvényeit kutatják fel és korukat megelőzve a rokon
nyelvek összehasonlítása által iparkodnak magyarázni a szókincs nehéz, 
homályos elemeit. A gondolkodók körében pedig a költők gyöngysora 
tündöklik, a kiknek lantján a Biblia nyelvének bűbájos hangjai szólal
nak meg. A költészet kilép az istentisztelet szűk keretéből és a vallásos 
érzelmek jámbor tolmácsai, a bit eszméinek költői magyarázói a világi 
költészetnek is oly tökéletes termékeivel gazdagítják az irodalmat, a 
melyek más irodalmak legremekebb műveivel vetekednek.

A fellendülés és virágzás e korszakának kapuján Chaszdai ben Izsák 
ihn Sáprutnak neve ragyog, kit a kazárok dolgában folytatott levelezés 
révén is ismerünk. Hozzá fűződtek az ríj élet legemlékezetesebb mozza
natai Maga köré gyűjtötte a kor legnagyobb tudósait és költőit és nagy 
tekintélyével buzdítólag hatott a tehetségekre. Nagy része van a kordovai 
khalifátus hatalmának megszilárdításában ; a khalifa udvari orvosa és 
bizalmas tanácsadója, ki sikeresen já rt el fontos diplomatiai küldetések
ben, egyszersmind pedig meleg érdeklődést tanúsít hitrokonainak sorsa 
iránt és fejedelmi bőkezűséggel istápolja az írók és tudósok törekvéseit.

Homlokát dicskoszoruval fonják körül Menáchem ben Száraknak. 
910—979 körül), a kiváló szótárírónak dalai, kinek heves ellenfele támadt 
Dunás (Ádónim) ben Láb rá than (920—g8o körül), a harczias lelkű nyelv
tudósban és költőben, a ki a héber költészetben az arab versmértéket ho
nosította meg, a nélkül, hogy mintáit szolgailag utánozta volna. A két 
nyelvtudós harczát tanítványaik folytatták, prózában és versben, vita
iratokban és epigrammákban támadva egymásra és körömszakadtig 
küzdve mestereik nevének védelmében. Ennek a heves harcznak a tudo
mány látta hasznát. A nézetek tisztiíltak és a nyelv törvényeinek isme
rete fokról-fokra haladt. Jüda ben Dávid Chajjúds (930—1000 körül) nagy
jelentőségű felfedezése szilárd alapokra helyezi a nyelvtant és Abulvalid 
Merván ihn Dsanách (995—1052 körül) munkásságával a tudományok 
sorába emeli a héber philologiát és a legmélyebb nyomokat hagyja tör
ténetében. A költők között József ben Izsák ihn Abitur magaslik ki, a leg
idősebb andalusiai zsinagógái költő, a kit Alhákim khalifa (961—976) a 
Misna arab fordításával bízott meg.

Az a szerep, melyet e korszak küszöbén Chaszdai vitt, a tizen
egyedik században Sámuel ihn Nagdéla ha-nágidnak jutott, a ki nem
csak kiváló államférfiú és az irodalom hathatós pártfogója, hanem 
maga is a tudománynak avatott képviselője és a költészet ihletett mű
velője volt. A tudomány számos ágával foglalkozott, de művei közül
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csak a Talmudhoz írt bevezetésének egy része maradt reánk, a mely 
józan felfogás, tárgyilagos ítélet és rendszeresség által magaslik ki, költői 
tevékenységét pedig csak a szentpétervári könyvtárban két évtizeddel 
ezelőtt felfedezett divánból és azokból a maradványokból ismerjük, a 
melyek a Zsoltárok, Kohelet és a Példabeszédek mintájára írt költemény- 
füzérekből — Ben Tehillim és Ben Misié bői — eddigelé nyilvánosságra 
jutottak.

De nem saját műveivel, hanem azzal a nagylelkű gondozással, am ely
ben korának szellemi törekvéseit részesítette, állított emléket magának a 
zsidó irodalom történetében. A legkiválóbb költők fellengős szavakban 
zengik dicsőségét és teszik le hódolatukat a «fejedelem« lábai előtt. 
Számuk elég nagy volt és jellemzően mondja egy krónikás, hogy a 
«dalos madarak, melyek Chaszdai idejében csicseregni kezdtek, Sámuel 
ha-nágid alatt már hangosan csattogtatták dalukat.»

A kor legnagyobb költője és egyszersmind legmélyebb gondolko
dója : Abu Ajjub Szuleíman ibn Jachja ibn Gabiről (1021—1070), kire 
mint kiváló philosophusra (Avicebron) az arab irodalom történetében 
(322. 1.) még visszatérünk. Nem ismerjük élete történetét. Úgy látszik, 
hogy korán jutott árvaságra. A nagyra törő, büszke lelkű, igazságra áhí
tozó, meleg szívű ifjúnak múzsája nem az élet tavaszába illő vidám és 
derült, hanem el hagyatottságából eredt nyomott, komor hangulatot tol
mácsol. És ez a borongós lelki állapot, mely m ár a tizenhat éves ifjú 
dalaiból felzokog, többé soha sem hagyja el a fájdalomnak e nagy költő
jét. Sehol sem találja megvalósulva ideáljait, semmi sem képes lecsilla
pítani szívének szakadatlan epedezését, hiszen oly kevesen vannak, a kik 
megértik, a kikhez a rokon érzelmek és eszmék kötelékei fűzik.

Elfordul versenytársaitól, az egyiknek nehézkességét, a másiknak 
gondolatszegénységét gúnyolja, megveti a kort, a mely nem adózik el
ismeréssel tehetségének és törekvéseinek és csak költői hivatottságának 
büszke tudatában s az igazság keresésében talál némi megnyugvást. 
A lét legnehezebb talányainak megoldása, a legtitkosabbnak és legrej
télyesebbnek megismerése és megértése az a magas czél, a mely ellen
állhatatlanul varázskörébe hívja és egy-egy pillanatra elfelejteti vele rideg 
magánosságának sivárságát és kietlenségét. Megemlékszik ugyan egy-egy 
barátjáról, de úgy látszik, hogy a gyengéd baráti viszonyok csakhamar 
felbomlottak, a barátság lágy hangjai elhallgatnak, és a fájdalom pana
szos kifakadásai és az önérzet büszke nyilvánulásai mellett a gúnynak 
maró mérgével találkozunk nála legsűrűbben. A satira gyökerezik lelké
ben és némelykor bájos kifejezésre is jut. Szerelemről alig dalolt. Sze
relme a bölcseség volt, az Istenség és az isteni alkotások bámulatában 
való elmerülése pedig kirekesztette leikéből a nő iránt való hódolatot.
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Független gondolkodó és merész bölcsész és a mellett a hívő lélek 
alázatát és reményét, vezeklését és bizalmát, bűnbánatát és megnyugvá
sát kevesektől megközelített tökéletességgel ju ttatja kifejezésre.

A vallásos lyra egész mezejét művelte ; hymnusai és elmélkedései, 
imái és bűnbánó énekei, gyászdalai és fohászai nagy számban maradtak 
reánk és honosodtak meg a különböző rítusokban. Mindnyájukat rideg 
fenség, szigor és komorság, egyszersmind pedig a lélek mélyéből fakadó 
odaadás jellemzi. Legterjedelmesebb költői műve és egyúttal vallásos 
poezisének legbecsesebb terméke a « Két her Málkhútln (királyi korona) 
czímű elmélkedése, a melyben korának tudománya és a vallás alapeszméi 
költői formában ölelkeznek. Maga is hymnusai virágának és koronájának 
nevezi. Philosophiai világnézetének főgondolatai költői mezben jelennek 
meg benne ; versmértéke nincs, néha a rím is elmarad, de gyakoriak 
benne a bibliai versekre való találó vonatkozások és szellemes czélzások.

Ibn Gabiről ragyogó alakja mellett más fényes nevek is tün
dökölnek.

Nagy hatást gyakorolt a vallásos erkölcs terén a saragossai dájján- 
iuik, Bachja ben József ibn Paklidéinak (1040 körül virágzott) arab nyel
ven írt és több héber és más fordításban ismeretes ethikai műve : A szín 
kötelességei, mely a zsidó irodalom legelterjedtebb termékei közé tartozik.

Kiváló helyet foglalnak el Izsák b. Bárukli Albalia (meghalt Gra
nadában 1094-ben), a költő és talmudtudós, a sevillai khalifa udvari csil
lagásza ; Izsák b. Jiída ibn Giját (meghalt 1089-ben), kinek nemcsak a 
talmudtanulmányok felvirágoztatásában volt előkelő része, hanem mint 
vallásos költő is kitűnt ; a Fezből származó Izsák ben Jákob Alfászi 
(meghalt 1103-ban), a hires lucenai talmudiskola rektora, az egész kor 
legnagyobb talmudtekintélye, a ki «Hálákháth» czímű nagy művében a 
Talmud érvényben levő hálákhai részeinek kompendiumát adta. Ezekhez 
az írókhoz pedig méltóan csatlakoznak Mózes b. Sámuel ibn Dsikatilia, 
Abulvalid tanítványa és törekvéseinek folytatója, valamint harczias ellen
fele Júda ibn Bálám (mindketten a XI. század közepe táján) ; majd a 
XII. század első felében József b. Méir ibn Mígás, Alfászi után a leg
nagyobb talmudtekintély ; József ibn Czáddik (1080—1149 körül), a «Mi
krokosmos« czímű vallásbölcsészeti mű szerzője ; Ábrahám b. Chija (meg
halt 1136 körül), a mathematika történetében Savasorda néven ismert 
tudós és számos mások.

E díszes sorban kitűnő helyet igényel Mózes ibn Ezra (meghalt 1138 
körül), a jeles költő. Különösen a nyelv mesteri kezelése által válik ki. 
A legnehezebb művészi formákat használja ; egy-egy szó a különböző 
versszakokban más-más jelentésben fordúl elő (paronomasia) és mesteri- 
leg szövi modern alkotásaiba a Biblia mondatait (musiv irály). Arab min
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ták titán indulva szívesen műveli a talányt, a melylyel a héber költészet
ben későbben oly gyakran találkozunk. Legfényesebben azonban vallásos 
költeményeiben nyilvánul nagy tehetsége, különösen azokban, a melyek
ben a bűnbánó lélek alázata és vezeklése ju t kifejezésre. Ezen a téren 
tanúsított termékenységénél fogva a bünbúnat költőjének (há-szállách) 
nevezték is. Az emberi élet múlandóságát, fényének hívságát és csalárd
ságát tükröző képeiben megrázó erő nyilatkozik, a bűnös lélek égető 
kínjait és vérző sebeit hatalmas színekben festi, az ítélet napjára való 
emlékeztetése, a megtérésre való buzdítása a próféták fenségére törekszik..

Költői alkotásain kívül nagy jelentőséggel bírnak bölcsészeti és 
irodalomtörténeti művei : az első körben Ariigát há-bószém (ftíszerágy) 
czímű könyve, a másodikban még kiadatlan Kitáb ul-muhádara val 
mndzákara (a társalgás és eszmecsere könyve) czímű műve, mely arab 
mintára tárgyalja a poétikát és a zsidó költészet irodalomtörténetét.

De mind ezek felett kimagaslik Abul Húszán Jelmda há-Lévi, a leg
nagyobb űjhéber költő, kinek lantján legbűvösebben zengett a dal, leg
fájdalmasabban kesergett népének gyásza és epedő bánata : «Miként lelke 
tiszta és igaz, gáncstalan volt dala.» (Heine).

1086 körül született Castiliában. Ügy látszik, hogy élete csendesen 
és nesztelenül folyt. Mély erkölcsi komolysága karöltve jár a derült világ
nézettel, az életnek vidám felfogásával. Szerelem és barátság, az élet 
tiszta örömei és nemes gyönyörei a legszebb dalokat fakasztják az ifjú 
leikéből, kinek legkorábbi művei már magukon hordják a művészi tökély, 
gazdag phantasia, igazi költészet és az érzelmek valódiságának jellegét. 
Kedves nászdalaiban az ifjú házasok boldogságát énekli meg és bűbájos 
Ofrah-dalaiban a szeretett nővel mondatja el a szerelemtől túláradó szív
nek érzelmeit. E dalok nagy részénél az arab műformák mintáját követi.

Költészetének koronája a vallásos dal, mely bensőség, mélység és 
a forma tökéletességére nézve felülmúl mindent, a mit fényes tehetsé
gekben oly gazdag kora terem tett. A zsidó egyház rituáléiban előkelő 
helyet foglalnak el hymnusai, melyekben a zsoltárok költészetét látjuk 
feltámadni. Különösen a nemzeti jellegűek magaslanak ki. Czionhoz- 
való nagy szeretete költészetének legfenségesebb, legszentebb tárgya.. 
O a legnemzetibb zsidó költő. Egyetlen egy sem csüng oly büszke ön
érzettel és odaadó kegyeletetel népének múltján mint ő, egyetlen egy 
sem sír romjain oly keserű könnyeket mint ő. Merengése a zsidó 
nép múltján, elmélkedése hivatásáról és vallásos kincseiről, kesergése a 
dicsőség romjain, mindig karöltve já r nála a Czionhoz és az ősi hazához 
való rajongó vonzalommal. S ez az érzés nem csak költészetén uralko
dik, hanem zarándokúira indítja magát a költőt is a szent föld felé. Ősei
nek letiport hazája titán való epedése sugallja legmagasztosabb dalait.
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Képzeletében romba dől az iszlám hatalma, felépül ismét Jeruzsálem 
temploma, a pap az oltár mellett végzi szent tisztjét és a leviták éneke 
újból felharsan Isten dicsőségére. A tengeri út fáradalmai és veszélyei 
a beteg és testileg megtört költő lelkesedésének nem szegik szárnyát, a 
viharok borzasztó fensége magasztos dalokra hangolja, a czélhoz való 
közeledés elfeledtet vele minden szenvedést és gyötrelmet. Megfordul 
Alexandriában és Kairóban, a hová Manszur Sámuel b. Chananja, a feje
delem, hívja és múzsája ismét vidám dalokban szólal meg. Majd Damiette 
felé siet, megállapodik Tyrusban és Damaskusban, a hol nyoma vész. 
Sírja és halála ideje ismeretlenek. Egy szaraczén lovas gázolta el, úgy 
regéli a legenda, midőn a szent város kapui előtt széttépte ruháját és 
térdre borulva zokogta el híres Czion-eleyiáját.

De a nemzeti szempont és a költő izzó fajérzete nemcsak költemé
nyeiben érvényesült. Legnyomósabb okmányát egy arab nyelven írt 
vallásphilosophiai könyvben teremtette meg, mely a Chazari-Könyv neve
zetét annak a keretnek köszöni, melybe a szerző fejtegetéseit foglalta.

A kazar király az igaz vallás megismerését tűzi ki czélul. Miután 
a többi felekezetek egy-egy képviselőjével értekezett, végül egy zsidó 
hittudóstól kér felvilágosítást vallása tanairól. Ez minden kételyét elosz
latja s a király a zsidó vallást veszi fel.

A fejtegetések párbeszédes alakban folynak. A rabbi, ki a szerző 
lneggyőződéseit tükrözteti, tanításának élét nem a többi positiv vallások, 
hanem a művelt vallásos gondolkodásban mindjobban elhatalmaskodó 
aristotelismus ellen fordítja ; czéljául annak kimutatását tűzi ki, hogy a 
philosophia nem elégséges az élet legmagasabb kérdéseinek megoldására. 
Nem akarja kibékíteni a vallást a bölcsészettel, hanem védelmi harczot 
folytat a philosophia támadásai ellen, a vallás önállósága és függetlensége 
mellett tör lándzsát és a bölcsészeti okoskodás mellőzhetőségét vitatja.

Míg elődjei, Bachja éppen úgy, mint Ibn Gabiről és a Mikrokosmos 
szerzője a philosophiai spekulatióban látják a legalkalmasabb eszközt 
arra, hogy az ember az istenismeret legmagasabb fokára emelkedjék, 
Jehúda ha-Lévi ezt — a muhammedán Ghazáli eszmemenetének be
folyása alatt — károsnak, veszélyesnek mondja, m ert zavarba ejti a 
tévedésre hajló emberi elmét és megrendítheti hitét. A zsidó vallás fő 
igazságai — úgymond — nem a gondolkodó elme munkája révén meg
ismerendő tételek, hanem történeti eseményekben megnyilatkozott tények, 
a melyeket biztos hagyományok minden kétségen felül helyeznek és 
ennél fogva semmiféle philosophia meg nem ingathat.

E hagyományokra és történeti tényekre építi azokat a tanokat, 
melyeket vallása hirdet. Fejtegeti annak a nemzetségnek kiválasztott 
voltát, mely e tanok legelső közvetítője volt; a földét, melyen legelőször
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megnyilatkoztak. Ezeket tekinti a prófétaság történelmi feltételeinek. 
E hagyományok védelmében megczáfolja a kazar király ellenvetéseit, ki 
végül legyőzöttnek vallja magát.

A monda Jehúda ha-Lévit egy kiváló férfiúval kapcsolta össze, a ki a 
tudomány különböző ágait nagy sikerrel művelte, a költészetben is kitűnt 
és e korszak legeredetibb és legsajátosabb alakjai közé tartozik. Ez a 
férfiú Ábrahám ibn Ezra (meghalt 1167 körül), Jehúda ha-Lévi merő ellen
téte. Egyike a legegyetemesebb szellemeknek, mathematikus és bölcsész, 
költő és a nyelvnek nagy művésze, grammatikus és bibliamagyarázó, 
de csupa ellenmondás, disharmonia, békétlenség, meghasonlás. Rationa- 
lista és kritikus, egyszersmind pedig astrologus és a hagyománynak gyak
ran fanatikus híve. Nyomorral és ínséggel küzdve, folyton tanítva és 
írva bebarangolja a nagy világot, és ez a nyugtalanság és állhatatlanság 
rányomja bélyegét műveire is, a melyek mindmegannyian becses alko
tásai egy sokoldalú, eredeti és bátor szellemnek, telvék elmésséggel s 
élczczel, sarkasnmssal, éles és találó Ítélettel, mélységgel, sokban igazán 
megelőzve korukat, de nem mentvék ellenmondásoktól, szándékos titko
lódzástól, szakadozottak, nyugalom és harmónia nélkül sztíkölködők, 
miként szerzőjük élete.

Divánja, melyet nem rég fedeztek fel, a képzelhető legváltozatosabb 
tartalommal bir. Philosophiai elmélkedések vallásos hymnusokkal, gyász
énekek szerelmi dalokkal váltakoznak. Majd gúnyol és tréfál, majd meg 
bánatosan sóhajt fel és kesereg. Ifjúkori költeményei telvék játszi 
humorral és bájosan gúnyolják ki az élet kisebb-nagyobb bajait. Éles 
elméjét talányaiban ragyogtatja legfényesebben. Prózája is, melyben 
szereti a rímet használni, mintaszerű. Rövid és szabatos, soha sem ter
jengős és áradozó.

Legkitűnőbbek exegetikai munkái. Finom nyelvérzék, nagy olva
sottság, elfogulatlan ítélet, rendkívüli elmeél remekművekké avatják 
kommentárjait. A Szentirás magyarázatát ő emelte tudományos fokra. 
Spinoza az ő fejtegetéseihez kapcsolhatta kritikai szempontjait.

Rendszeres biblia-magyarázatához a nyelvtani művek egész sora 
csatlakozik, a melyek rendszertelenségök mellett is mindmegannyian 
nevezetes emlékei egy kiváló szellem és páratlanul éles elme alkotó 
tehetségének. Csekélyebb jelentőségűek ujplatonikus eszmékkel telí
te tt philosophiai munkái, a melyeknél sokkal nagyobb becsben állot
tak mathematikai művei. Ezeket, melyekhez több csillagászati és astro- 
logiai irata csatlakozik, már egy század múlva latinra fordították és 
szerzőjük tekintélye oly nagy volt, hogy egy olasz templom régi freskó- 
képén, mely a hét szabad művészetet ábrázolja, a mathematika vezérei 
körében még most is ott található. Abraham Judaeus vagy későbben
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Aven a re név alatt évszázadokon át emlegették a mathematika kiváló 
művelőinek sorában.

Az a tudományos irány, a melyre Jehúda ha-Lévi súlyos csapáso
kat mért, hathatós védőre talált Ábrahám ihn Dalidban (1180-ban vér
tanú halált szenvedett). Ő az aristotelismus első tudományos képviselője 
a zsidó vallásbölcsészetben. a Mag as hit» czímű arab nyelven írt műve 
igen nevezetes mozzanat a középkori vallás-philosophia történetében. 
Az emberi tudás legmagasabb problémáiban Ábrahám ibn Daud szerint 
a philosophiai felfogásnak egyeznie kell a kinyilatkoztatás tanaival. 
E harmónia kimutatásának szenteli könyvét, melynek első szakasza az 
ontológiát és lélektant, a második a metaphysikát, a harmadik pedig az 
erkölcstant tárgyalja. A mű megírására az a fontos, a zsidó szellemeket 
állandóan foglalkoztató kérdés adott alkalmat, hogy az emberi akarat 
szabadsága milyen viszonyban van az Isten előrelátó gondviselésével. 
Philosophiai alapját az tíjplatonikus módszerrel magyarázott Aristoteles- 
nek köszöni; a zsidó gondolkodók közül Száádja tekintélye előtt hajol 
meg, míg Ibn Gabiről ellen erélyesen kikel ; ismeri Platót, Hippokratest, 
Galenust, az arab gondolkodókat, a kik közül különösen Ibn Szína (Avi
cenna) hagyott mély nyomokat rendszerén.

Lényeges szolgálatot tett a zsidó tudománynak az a történeti mű 
is, a melynek megírására a karaiták ellen újból kitört harcz késztette 
Ábrahám ibn Daudot. Történeti úton akarta bebizonyítani, hogy a rabbini- 
kus zsidóság a hagyomány szakadatlan lánczolatán alapul, mely Mózessel 
kezdődik és József ibn Migásig terjed. Ez a héberül írt könyv «A haggo- 
máng rendje» nevét viseli ; adatai rövidek, de pontosak és megbízhatók, 
különösen a spanyol virágzás korszakára vonatkozó tudósításai igen nagy 
becsűek.

Ugyanebben az időben hivatott művelője akadt a földrajznak is, a 
melyet eddig kevés figyelemre méltattak. A Toledoból származott Ben
jámin ben Jóna ugyanis 1165—1173 beutazta Déleuropa, Ázsia és Afrika 
nagy részét, minden országban és nevezetesebb városban érdekes meg
figyeléseket tett és ezeket «Másszeóth Binjámin» (B. utazásai) czímű több 
nyelvre lefordított művében leírta.

X. MAIMUNI MÓZES.

A középkori zsidó tudomány legnagyobb képviselője, egyszersmind 
a zsidó történet egyik legkimagaslóbb alakja Mózes b. Maimun (Maimoni- 
des), a «Tétovázók útmutatójának» szerzője, a Misna nagy magyarázója, 
a hagyományos törvénynek senkitől felül nem múlt, de még meg sem 
közelített kodifikátora, a legkiválóbb zsidó bölcsész, a kinek gondolatai
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a philosophia művelőire nem csak zsidó, hanem keresztyén és muham- 
medán körökben is nagy hatással voltak, a zsidóságban pedig hatalmas 
forrongást idéztek elő és fegyverbe szólíták a szellemeket, hogy Maimuni 
mellett vagy ellene küzdjenek.

1135 márczius 30-án született Cordovában. Atyja is tudós férfiú volt, 
a Talmudban éppen úgy mint a mathematikában és csillagászatban nagy 
jártassággal birt és ezekbe a szakokba vágó írói munkásságot is fejtett ki. 
Az almobádok betörése kivándorlásra kényszerítette a Maimuni családot, 
mely Fezben keresett új hazát. Itt is, valamint egész Északafrikában az 
iszlám vad fanatismusa dühöngött. A zsidók csak titokban végezhették 
vallásos szertartásaikat.

Innen a szentföldön való rövid tartózkodás után Egyiptomba köl
tözködött és Fosztátban telepedett meg, a hol orvosi gyakorlatot folyta
to tt és philosophiai előadásokat tartott. Már új hazájába magával hozta 
ifjúkora irodalmi zsengéjét, a naptárrendszerről szóló értekezését. És itt 
fejezte be 1168-ban, m ár 22 éves korában megkezdett, arab nyelven írt 
misnamagyarázatdt, melynek a Szirdds (világító) czímet adta. Ez a mű a 
Talmudnak első tudományos feldolgozása. Tudományos jelentőségét be
vezetései fokozzák, a melyek az egész művet, valamint a Misnának 
kiváló fontosságú és homályos részleteit megelőzik. Előszeretettel tá r
gyalja a tudományos kapcsolatokat nyújtó tételeket és azok magyaráza
tában a különböző tudományágak köréből vett tanokat használja fel. Itt 
alkalma nyílt bebizonyítania, hogy a hagyomány képviselői is tudomá
nyos alapokon építették fel elméleteiket. Különösen a Misna erkölcstana 
és vallásos fogalmai vonják magukra figyelmét és ezért tüzetesen foglal
kozik az agádai elemekkel is, a melyek mindeddig háttérbe szorultak. Az 
«Atyák» erkölcsi tanai elé philosophiai bevezetést igtat 8 fejezerben, 
melyben az aristotelesi ethika szempontjait alkalmazza a zsidó bölcsek 
tanítására. A zsidóságban kinyilatkoztatott bölcsészetet lát, a vallás nem 
csak az emberi cselekvést és az erkölcsi életet szabályozza, hanem a 
gondolkodást is. Szorosan dogmatikus elme s mint ilyen meg is állapítja 
azokat a vallásos igazságokat — szám szerint tizenhármat — a melyeket 
nézete szerint a vallás minden hívének el kell ismernie.

A gazdag munkásság, melyről eddig szóltunk, csak előkészület ama 
tevékenységre, a melylyel a zsidóság szellemi életében korszakot alkotott. 
Misnamagyarázatához csatlakozik a «Misné Tóra» — Jád Chazáka, — hatal
mas tehetségének talán legnagyszerűbb alkotása. A hagyomány óriási 
anyaghalmaza, a melynek rendezését, csoportosítását, szilárd és az anyag 
természetének megfelelő szempontok alá helyezését mindeddig alig kísé
relték meg, ennek a műnek 14 könyvében kerek, befejezett codexxé 
idomul.
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Maimuninak a hagyománynyal szemben tanúsított önállósága külö
nösen a ((Törvények könyve» czímű munkájában nyilvánul, mely tulajdon
képpen a Misné Tóra függeléke, a zsidó vallás összes törvényeit fel
sorolja és azokról az elvekről szól, melyek a szerzőt azok felsorolásánál 
vezérelték.

A codex maga forrongásba hozta az egész zsidó világot. Tíz évvel 
megjelenése után Maimuni azt mondhatta róla, hogy a lakott föld végéig 
elterjedt ; nemcsak olvasták és tanulmányozták, hanem a vallásos élet 
kútfejének tekintették, miként a Bibliát vagy Talmudot. De voltak szá
mosán, a kik aggódva nézték e nagy hatást és attól tartottak, hogy ki 
fogja szorítani a Talmudot, hogy a hagyomány nagy képviselőinek neve 
feledésbe fog merülni általa, és szemére lobbantották, hogy a források 
mellőzése lehetetlenné teszi a Maimunitól megállapított törvények alap
jainak kimutatását. A halhatatlanságról való philosophiai nézete félre
értésekre adott okot és Maimuninak ki kellett lépnie a küzdőtérre, hogy 
ellenfeleinek támadásait visszaverje. Ez a vitairata, valamint többi kisebb 
értekezései, melyek levélgyűjteményeiben maradtak reánk, bátor, a kor 
előítéleteivel mit sem törődő szókimondásának fényes tanúbizonyságai.

Rendszeresség és világosság jellemzik orvostudományi műveit is, 
a melyekről arab kortársai elragadtatással szólnak és a nagyhírű orvos 
nevét tudós körökben is dicsőséggel övezték. Kiváló muhammedán orvo
sok és írók dicsekednek azzal, hogy tudományának forrásából merítettek, 
költők megénekelték, azt zengve róla, hogy míg Galenus művészete csak 
-a testet gyógyítja, addig az övé testnek és léleknek orvosa.

Bölcsészeti világnézete abban a nagy műben ju t kifejezésre, mely
nek tudományos jelentősége a többiekét messzire túlszárnyalja és mélyre
ható befolyással volt a középkor gondolkodóira nemcsak a keleti, hanem 
a keresztyén világban is. Arab tudósok magyarázták és muhammedán 
theologusok éppen úgy tanulmányozták, mint Albertus Magnus, Aquinoi 
Tamás és Leibniz. Maimuninak ez arab nyelven írt munkája «A tétovázók 
útmutatója», a zsidó vallásbölcsészeti irodalom legkiválóbb terméke.

A vallás tanainak Aristoteles bölcsészetével való kibékítése, a me
lyet Abrahám ibn Daud szerényen megkezdett volt, ezekben a művek
ben hatalmas apparátussal és bámulatos tudományos készültséggel foly
tatását látta és a nagy gondolkodó tehetségének megfelelő sikerrel be
fejezést is nyert.

XI. A ZSIDÓ IRODALOM OLASZORSZÁGBAN ÉS FRANCZIAORSZÁGBAN. —
EPIGONOK.

Azzal az élénk és sokoldalú szellemi élettel, a melylyel az iszlám 
uralma alatt álló pyrenæi félszigeten találkoztunk s a mely abban a férfiú-



2 4 0 NEUMANN EDE

ban érte tetőpontját, a ki más lakóhelyen is ugyanezt a szellemet kép
viselte, nem mérkőzhetik az a tudományos és irodalmi munkásság, melyet 
a zsidók Európa többi országaiban kifejtettek.

Az olasz zsidók a szent földdel állottak szoros kapcsolatban, de ön
álló szellemi életről náluk nem lehet szó. Rómában, Bariban, Luccában 
és más olasz városokban nevezetes talmudiskolák virágoztak ugyan, de a 
talmudtanulmányoknak is csak egy kiváló terméke keletkezik olasz föl
dön: R. Náthán ben Jechiélnek 1100 körül írt talmudi szótára: az Arukh. 
Ebben a szerző héber nyelven és betűsoros rendben a Talmudban és 
Midrásban előforduló homályosabb, különösen idegen szavaknak nyelvi 
és tárgyi magyarázatát adja és nagy szorgalommal hordja össze a keleti 
tudósok műveiben felhalmozott anyagból a czélját szolgáló adatokat. 
A későbbi nagyobb lendület Ábrahám ibn Ezra olasz tartózkodásához 
fűződik, a kinek nagy része volt a tudományos szellemnek Olaszország
ban való meghonosodásában.

Német- és Francziaországban a keresztes hadjáratokkal járó vég
telen nyomor gátat vet a szellemek szabad szárnyalásának. A költők 
bűnbánó és siralmi énekekben zokogják el lelkűk fájdalmát, az erkölcs
tanítók bámulatba ejtenek intelmeik magasztosságával, de tisztán tudo
mányos törekvésnek alig akadunk nyomára. A Talmud és a hagyomány 
alapján álló bibliamagyarázat kötik le majdnem kizárólag az erőket.

A legkiválóbb magyarázó az 1040-ben Troyesban született Salamon 
ben Izsák (Rási, meghalt 1105 julius 13), a kinek kommentárja a szöveg 
nélkülözhetetlen kisérőjeként követi a Bibliát és Talmudot. Magyaráza
taiban a hagyományt tolmácsolja. Mindenütt józan és igénytelen exegeta, 
a ki felülmúlhatatlan tapintattal támogatja az olvasót, miként az ügyes 
és lelkiismeretes tanitó tanítványát, ellesi gyengéit és ott segít rajta, a 
hol saját ereje cserben hagyja ; önzetlen értelmezője a magyarázandó 
szövegnek, a kinek saját nézete szívesen marad kimondatlan. Rövid, 
világos, egyszerű és mindig találó szavakkal magyarázza a Talmudot s 
értelmezései annyira megfelelnek a textusnak, hogy annak mintegy szer
ves alkotó részévé váltak. De nemcsak azoknak kíván segédkezet nyúj
tani, a kik a Talmud tanulmányozásáig emelkedtek, hanem a Biblia csekély 
tudású, kevésbé művelt, jám bor olvasójának is. A legrégibb zsidó nép
tanító, ki éppen e műve révén párját ritkító népszerűséget vívott ki 
magának. A Biblia mellett Rási magyarázata a zsidó irodalom legolva
sottabb és legelterjedtebb műve. Ezzel együtt az első nyom tatott héber 
könyv, évszázadokon át a zsidó ifjúság tankönyve, minden zsidó család 
meghitt barátja.

Rási művének kiegészítője R. Sámuel ben Méir, a ki nagyatyjának 
és mesterének szellemében folytatta a Talmud magyarázatát ott, a hol a



H É B E R E K 2 4 I

halál kivette Rási kezéből a tollat; a Szentirás magyarázatában törek
vése a szószerinti értelem kiderítésére irányul, talmud-kommentárjában 
pedig kiegészíti és befejezi azt, a mit Rási megkezdett. De ezzel nem 
éri be, hanem a nagy kommentátor magyarázatát újabb kutatások alap
jává és kiinduló pontjává teszi. Kortársaival együtt szigorú bírálat alá 
veti és a hol hiányosnak vagy tévesnek találják, a mester iránt való 
minden tisztelet mellett, megczáfolják, mást állítanak helyébe.

Ez a szellemi mozgalom gyorsan elterjedt Északfrancziaországban és 
onnan Németországba is átszármazott. Mindenfelé talmudiskolák kelet
keztek, a melyek az amórákra emlékeztető éleselméjűséggel és alapos
sággal dolgozták fel a hagyományt. Körülbelül 150 férfiút ismerünk, a 
kik ebben a hatalmas munkában részt vettek, a melynek gyümölcsét 
szerényen Toldalékoknak (Tószafót) nevezték. A legkiválóbb valamennyi 
közül Rabbi Jákob Tám, Rási unokája, ki a többi északfranczia tudósok
tól eltérően a spanyol iskolának költői és nyelvészeti működése iránt is 
érdeklődött.

Sokkal üdébb szellemi életnek képét nyújtja Délfrancziaország, mely 
már az ókorban a történelem európai színhelyei közé tartozott. A dél- 
franczia zsidók élénk érdeklődést tanúsítottak a spanyolok sokoldalú 
tevékenysége és egyszersmind északfranczia hittestvéreik egyoldalú törek
vései iránt. Nagyjelentőségű alkotásokkal nem dicsekedhetnek ugyan, de 
kitűnő közvetítői voltak a különböző irányoknak. A luneli talmudiskola 
nagytekintélyű talmud-tudósai mellett a Szentírás rationalis és tudomá
nyos alapon álló magyarázatának a Kimchi családban kiváló képviselői 
akadnak. Kimchi Danid (Narbonneban született 1160 körül) szerencsésen 
megtalálja azt a formát, a melynek révén az önálló szellemek kutatásai
nak eredményei közkincscsé válhattak. Magyarázatai világosak és alapos
ságuk mellett egyszerűek. Nyelvtana és szótára szabatosan és könnyen 
érthető módon adják vissza az elődöktől kiderített tudományos tényeket. 
Művei zsidóknál és keresztyéneknél egyaránt a héber nyelvoktatás leg
ismertebb és legkedveltebb kézikönyvei voltak évszázadokon át és az 
újkori bibliai tudomány kezdeteire nagy befolyást gyakoroltak.

Fontos feladatot végeztek az irodalomban négy nemzedéken át a 
Tibbon család tagjai, a kik az arab nyelven írt műveket nagy ügyesség
gel fordították héberre és egy új műnyelvet teremtettek, mely az idegen 
fogalmakat és képzeteket pontosan és hűséggel fejezte ki. Hozzájuk más 
fordítók is csatlakoztak és az arab, különösen pedig a zsidó-arab iroda
lom termékei fáradozásuk révén polgárjogot nyertek zsidó körökben és 
tényezőivé váltak a szellemi fejlődésnek. A legkiválóbbak egyike Anatoli 
Jákob, a ki Nápolyban, II. Frigyes udvarában élt és mathematikai, vala
mint philosophiai munkák fordítására volt hivatalosan alkalmazva. Együtt

Egyetemes irodalomtárt end. I. i t )
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dolgozott Scotus-sal a császári astrologussal, a kit barátjának és mesteré
nek nevezett.

Míg a fordítások révén a zsidóságban széltiben hódított a philoso- 
phiai szellem, Maimuni bölcsészeti theologiája nagy visszahatást is éb
resztett azokban, kik nem óhajtottak új eszméket meghonosítani a vallás 
ős hagyományainak felfogásában. Már Maimuni életében is emelkedtek 
tiltakozó hangok egyes philosophiai tételei és a vallás tanainak bölcsé
szeti felfogása ellen. Midőn pedig behunyta szemét, nyilt harczra került 
a dolog. Egy századnál tovább tartott a küzdelem, melyben Spanyol- 
ország, a Provence és északi Francziaország minden számottevő tudósa 
részt vett, Maimuni mellett vagy ellene foglalva állást. A kedélyek 
lángba borultak és a leghevesebb szellemi harczokra emlékeztető szen
vedélyességgel küzdöttek a hagyomány vagy a szabad kutatás mellett.

E mellett tért kezd foglalni a régi elemekből felépített mysticismus 
(Kabbála) is, mely Spanyolországban a XIII. század vége felé Mose de 
Leon tollával Zóhár czímű klassikus könyvét alkotja meg.

S önállóan folytatódik a támadók ellenére még későbbi korszakokban 
is az aristotelismus hatása, midőn a Maimuni tanain sok tekintetben tú l
menő gondolkodók a XIV. és XV. században (Chaszdai Crescas, Léin b. 
Cerson és Albo József) a mester eszméit bírálják, javítják és tovább 
fejlesztik.

XII. A KÖLTÉSZET A XIII. SZÁZAD ÓTA.

A virágzás korszakának alkonyát néhány költői tehétség ragyogja 
be, a kik közül első helyen áll Júda Charizi (1170 körül született), Siiss- 
kind von Tiimberg kortársa, Maimuni philosophiai főművének és Hariri 
arab makámáinak fordítója. A «Tachkemónh» fényes tanúbizonysága köl
tői humorának és a héber nyelv felett való uralmának. Utánozza Haririt, 
de tartalom ra nézve teljesen független mintájától. Műve a musiv-stilus 
remek alkotása, a melybe bájos apró költeményeket és epigrammákat 
szőtt. A satirát műveli Jószéf b. Szahara (Charizi kortársa), a kinek regé
nyéből Bocaccio novelláiba is mentek át egyes elbeszélések, és Jehuda b. 
Sabbatai, egy asszonygyűlölő rímes satira szerzője. Abrahám b. Sámuel 
ibn Chaszdai (a XII. század végén), arab bölcsészeti munkák kitűnő 
fordítója, a Barlaam és Josafat ind regényt dolgozza fel Ben ha-melekh 
vehá-názir («királyfi és remete») czímen, corbeilli Izsák (meghalt 1280-ban) 
bájos æsopusi meséket regél és Berákhja ben Nátronai ha-nákdán (a punc- 
tator, 1230—1245 virágzott) a «Misié Suáliim)-ban («Rókák példázatai») 
eredeti és Bidpai-féle meséket beszél el naiv és egyszerű nyelven, elmésen 
alkalmazva bibliai verseket az eredeti értelemtől eltérő módon. Meséi, me
lyeket latinra is fordítottak, Lessing  által jutottak az egyetemes irodalomba.



HEBEREK 243

Valamint a görögök és arabok philosophiáját és orvostudományát, 
úgy a keleti mesevilág kincseit is legnagyobb részt a zsidók közvetítet
ték az európai népekkel. Az ind sakálmesék, a 7 bölcs mester regénye, 
héber feldolgozásban terjednek el. És művelik a didaktikái költészet 
egyéb ágait is. József b. Chanan Ez obihoz (1230—1250 körül virágzott) — 
Reuchlin szerint Judaeorum poéta dulcissimus — Jedája ha-Penini (1280— 
1340 körül) csatlakozik, a kit a keresztyén irók zsidó Cicerónak monda
nak s kinek eszmékben gazdag tanköltemény-gyűjteményét (Bechinót 
Ólam) Lessing  és Goethe is becsesnek ismerték el.

Az említetteken kívül számos más mély és erőteljes költővel aján
dékozta meg a Provence a zsidó irodalmat. Onnan származik Kalo- 
mjmus ben Kalonymus — Maestro Calo —, a költő és tudós (szül. Ar- 
lesben 1287), ki Olaszországba költözködve Róbert nápolyi király meg
bízásából számos philosophiai, orvostudományi és mathematikai művet 
fordított arabból héberre. Műveiben az Olaszországban felébredt új szel
lemi életnek fuvallata leng. Legnevezetesebb köztük az Eben bóchán 
(«Próbakő») czímtí költői satira. Kortársa és barátja Immánuel b. Sala- 
nwn Rómából (született 1265-ben, meghalt 1330 körül), kit a középkor 
Heinéjének, majd meg zsidó Voltairenek neveztek. <íMechábberóh (vagy 
Máchberót) czímű műve különböző időben, különböző hangulatokban ke
letkezett költemények: makámák, paródiák, beszélyek, epigrammák, sonet- 
tek, imák gyűjteménye. Valamennyiöknek humoristikus alaphangja és 
számosnak köziilök frivol éle van. Immánuel mindent gúnyol, a legmaga
sabbat sem kíméli. Inkább olasz, mint zsidó költőkre emlékeztet. Köny
vének 28 portájában a legkülönbözőbb formák sorakoznak. Legszebbek a 
sonettek váltakozó rímekkel ; nyelvi tekintetben költői prózája a leg
tökéletesebb. Egységes tervet csak a 28. porta mutat, a mely a Divina 
Commedia befolyása alatt keletkezett. A paradicsomban és pokolban tett 
látogatást írja le ; vezetője Dániel, a kiben Dante barátjának állított em
léket. Komoly bibliamagyarázó műveket is írt, a melyeken a kor schola- 
sticismusának hatása szemmel látható. A Példabeszédekhez írt magyará
zata az olasz nyomdák legelső héber nyomtatványai közé tartozik.

Immánuel dicsősége elhomályosította mindazokat a kisebb tehetsé
geket, a kik a tudomány és irodalom különböző köreiben érvényesültek. 
Különösen a római községben uralkodott élénk szellemi élet és egész 
sora lép fel a kiváló családoknak, a melyek a héber irodalmat műveik
kel gazdagították. De mindezek csak az utóhajtás jellegét tüntetik föl. 
Későn ért termékek voltak, a melyek után hosszú meddőség követke
zett. Mózes da Riete (született 1388-ban) az első héber eposz — Mikdás Meái 
(kis szentély) — szerzője, az epigonok korszakának utolsó költője. Nem
sokára elnémulnak a lantok vagy csak jajszóra fakadnak.

16*
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A szenvedések, melyek az európai zsidókra szakadtak, ellankasz- 
tották, majd pedig megbénították az erőket. A tudományért való ér
deklődésnek le kellett lohadnia, a kabbala titkaiba való elmerűlés vagy a 
Talmud egyoldalú tanulmányozása kárpótolta még a jeles tehetségeket. 
Csak hébe-korba bukkanunk egy-egy független szellemre, egy a spanyol 
kitűnőségekre emlékeztető nagy egyéniségre.

De e tanulmányok egyoldalú művelésének is meg volt a maga 
üdvös eredménye. Megóvta a szellemek rugékonyságát és mihelyt jobb 
idők hajnala hasadt, ismét egész tábora áll elő a kiváló, előkelő tehet
ségeknek, kik a virágzás új korszakát nyitják meg.

A feléledés ezúttal Németországból indult ki és szoros kapcsolat
ban áll Mendelssohn Mózes (1729—1786) működésével. Friedländer Dávid 
buzgósága folytán létre jő a «gyűjtő» (Meásszéf 1783,), a mely zászlaja 
alatt egyesíti a kitűnő írók és tudósok nagy seregét. Újból megszólal a 
héber múzsa, ismét megkezdődik a tudományos kutatás czéltudatos m un
kája és oly szellemi aratást köszöntünk, melynek gazdagsága bámulatot 
kelt a szemlélőben. És hasonló jelenséggel találkozunk néhány évtized 
óta Európa északkeleti (szláv) országainak zsidó lakosságánál. Már a 
múlt század negyvenes éveiben indul meg szerényen és mégis bátran, a 
kezdet nehézségeivel küzködve, de azokat le is győzve, a szellemek sza
badabb mozgása. Eleinte csak egyesek jelzik az új élet ébredését, de 
hovatovább mind nagyobb lesz azok száma, a kik költői (szépirodalmi) 
és tudományos munkáik révén bátran mérkőzhetnek a kulturnépek jeles- 
munkásaival, és csudálattal határos elismeréssel kell adóznunk azok fényes 
tehetségének, a kik a Biblia nyelvének idomításában oly párját ritkító 
ügyességet és leleményességet tanúsítanak, hogy az alkalmassá vált a mo
dern kulturélet legújabb képzeteinek, a tudomány legifjabb fogalmainak 
tolmácsolására.

R ég i zsid ó pecsét.







ARABOK.
Irta G oldziher  Ignácz.

I. AZ ARAB POGÁNYSÁG IRODALMA.

Az arab irodalom bárom szempontból tarthat igényt arra, hogy 
néki a világirodalomban előkelő jelentőséget tulajdonítsunk.

Először: mert benne nyilvánul tizenhárom század óta a m nham -  
medán emberiség vallásos élete és tudományos kultúrája;

másodszor: mert azon jelentőségnél fogva, melylyel az arab nyelv 
a muhammedán műveltség fejlődésében bír, az iszlám ot valló nepek nem 
zeti irodalm ának  alakulására is elsőrendű befolyása volt;

harmadszor : azon nagy hatás miatt, melyet a középkorban az arab 
tudományos irodalom FAirópában is a gondolkodás és tudás fejlődé
sére tett.

Valamint a közép- és újabbkori latin irodalmat nemcsak oly népek 
teremtik, melyeknek nemzeti nyelvük a latinnal áll kapcsolatban : éppen 
úgy az arab irodalom alkotásában sem csupán az arab  nemzetnek van 
része. Sőt az arab irodalom azon rétegei, melyek a világirodalomra 
érdekkel bírnak és vele kapcsolatban állanak, nagyrészt nem is arab ajkú 
társadalmakban eredtek. Része van bennök az egész muhammedán világ
nak teljes kiterjedésében, Spanyolországtól Középázsiáig, Törökországtól 
a Szahara széléig, a Nílus partjaitól a Himalaya talpáig.

A mnhammedánság egész területén az arab nyelv alkotja a sok
nyelvű hívők szellemi kapcsát; rajta nyilatkozik a vallásos és a tudo
mányos kutatás. A mit tehát nagyjában arab irodalom mdz  nevezünk, nem 
tekinthető nemzeti  irodalomnak : a m n h am m edán  népek irodalm a  az. Részük 
van benne nemcsak a tősgyökeres arab társadalmaknak, meg azon orszá
goknak, melyeknek régi anyanyelvét a muhammedán hódítás folytán az 
arab nyelv kiszorította (Syria, Egyptom, a maghrebi tartományok, azaz 
északnyugati Afrika és annak idején Spanyolország) ; hanem előkelő
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helye van felvirágoztatásában a perzsa, török, ind és egyéb muhani- 
medán vallású nemzeti egyéniségeknek is.

De másrészt könnyen érthető, hogy az arab nyelvnek ez egyetemes 
szerepe csak azon időtől kezdődik, midőn az iszlám alapján fejlődött 
szellemi élet a khalifai birodalom egész nagy területén megerősödik : 
tehát körülbelül a VIII. század közepétől. A mi arab irodalom e korsza
kot megelőző időből fenmaradt, az arab nemzet szellemi életének terméke.

Mielőtt tehát az iszlám arab irodalmára áttérhetnénk, a sajátképpeni 
arabok nemzeti irodalmáról kell szólnunk ; szólnunk kell első sorban azon 
irodalmi hagyományról, mely az iszlámot megelőző arab pogányság idejé
ből m aradt reánk, azon korszakból, melyet maguk az arabok, szemben 
az iszlám utáni korszakkal, e névvel jellemeznek : al-dsáhilijja azaz a 
barbárság, vadság korszaka.

S e részben az arabságnak művelődés tekintetében egymástól lénye
gesen eltérő két csoportját kell megkülönböztetnünk.

Ott vannak egyrészt a Délarábiát (Jemen), vagy mint rendesen 
nevezni szokták Boldog Arábiát (Arabia felix) lakó nemzetek, melyek 
közül az ókorban leginkább a sabæusok (közülök került ki Sába király
nője) és minæusok jutottak hatalomra. Történelmi életükről, műveltsé
gük magas fokáról, közgazdasági viszonyaik kedvező állásáról, kiterjedt 
kereskedelmi összeköttetéseikről észak felé és az országukat délről hatá
roló tengeren túl egészen Indiáig, a klasszikus írókon kívül azon, most 
már a 3000-et meghaladó feliratok adnak részletes hírt, melyeket a fran- 
czia A rnaud  T amás első felfedezései óta (1843) H alévy és Glaser hoztak 
Európába ez országból. Délarábiában a városi élet virágzott; kifejlődött 
kereskedelmük jó módot biztosított az ország lakóinak ; sokoldalú érint
kezésük széles látókört nyitott nekik és magas fokra emelte műveltsé
güket. Az irás mestersége, a mint sűrűén található felirataikból látjuk, 
a Kr. e. 1500 körül már teljesen ki volt náluk fejlődve. Bár e felirato
kon kívül egyéb irodalmi emlékük nem m aradt ránk, történetüknek e 
fennmaradt okmányai is elég világosan mutatják, hogy Írástudóik a 
nyelvet elég finom és biztos módon, a stylus nem csekély fejlettségével 
használták a nép történelmi emlékeinek megörökítésére. A hajdani terü 
letükön talált épületromok meg arról is tanúskodnak, hogy külső életfel
tételeik nem nélkülözték a kényelmet, sőt a fényűzést sem.

Tőlük határozottan különböznek az országuktól északra lakó arabok. 
Nyelvük ugyanazon ágról szakadt, mint a sabæus és minæus feliratok 
nyelve ; de azért nem azonos vele. Mindegyikük külön nyelvjárási egyé
niséget mutat. Az északi arabok óriási területén, mely már az ókorban 
egészen Syriáig terjedt, ugyan nem hiányzott teljesen a városi élet. 
A kereskedelmi érdekek már az ókorban is egyes városi központokat
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fejlesztenek, melyek egyúttal a vallásos kultusznak is főhelyeivé válnak. 
Ilyen hely volt ősidők óta az iszlámban oly nagy jelentőségre hivatott 
Mekka.

A terület északibb részein idegen befolyás alatt magasabb fokú mű
veltség is meghonosodik. Délarábiából kivándorolt törzsek magasabb 
színvonalra emelik Iathrippát (Jathreb), a későbbi Medinát. Perzsa befolyás 
érvényesül a Mezopotámiában megtelepedett arab lakosság közt.

De nem azok alkották az arabság zömét az iszlám előtti időkben. 
Ennek igazi képviselőit nem a városokban és falvakban lakó kereskedő 
és földmíves nép között találjuk, hanem a határtalan arab sivatagban 
sátrak alatt tanyázó beduin törzsekben, kiknek nemesség dolgában a 
megtelepedett arabok is szívesen elismerték elsőbbségüket. Az arab nép 
nemzeti jellemvonásai ezekben nyilvánultak leghatározottabban és leg- 
igazabban, az idegen befolyásoktól teljesen érintetlen fokon. Ezekkel van 
dolgunk, midőn a dsáhilijja szellemi életéről szólunk. Közöttük lépnek 
elő a nemzet költői, kiket még évszázadokkal később is mintául tekintett 
mindenki, ki a khalifák fényűző udvarán arab nyelven szólaltatta meg 
múzsáját és arab dal kíséretében pengette lantját.

Teljes szellemi életük a költészetben tükrözik. Ennek legrégibb 
fenmaradt emlékei legfeljebb a Kr. u. VI. századig nyúlnak vissza, azaz 
az iszlámot csak egy évszázaddal előzik meg. ,Az ez időből fenmaradt 
költemények a versmértéket már teljes fejlettségében és a verselés tech
nikáját is a tökéletesség oly fokán mutatják fel, melyet az arab műköl
tészet később sem haladott túl. Ha tekintetbe veszszük, hogy a sivatag- 
költői és költészetükön épülő hallgatóik az irás mesterségét csak elvétve 
ismerték és hogy ennélfogva a költemények megőrzése azon törzsön 
belül, a melyhez a költő tartozott, a szájhagyományra volt bízva : nagyon 
könnyen megérthetjük azt a tényt, hogy sok évszázad költői remekei 
feledésnek indultak és hogy az iszlám tudományos életével megindúlt 
philologiai gyűjtő munkának nem kínálkozott régibb anyag a VI. század
ból való azon költeményeknél, melyeket azontúl mindmáig az arab poezis 
utolérhetetlen remekeinek szoktak tekinteni. De mindamellett sikerült a 
tudományos kutatásnak, hogy a régiségből szórványosan fenmaradt ha
gyományokból a kifejlődött mtíköltészet előzményeinek, úgymint fejlő
dése menetének általános képét megalkossa.

Az arabok legősiebb előadási műformája a fegyelmezett metrikától 
még teljesen független prózai rímelés, azon előadási forma, melyet régi 
idők óta szads'-nak neveztek : emelkedettebb hangú beszéd, melyben a 
kezdetleges rhythmus által lazán megkötött rövid szakoknak egy közös 
végrim kölcsönöz formai egységet. Ezen arab műformában, melyet ké
sőbbi időben is a magasabb műprózában, különösen pedig a makámában
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használnak, jelentek meg az arab költészet legősibb kezdetei. Legrégibb 
alkalmazásának köre a kuruzslás. A kuruzslók (káhin) ily rímes prózá
ban adták elő bűvös mondásaikat. Tőlök alig különbözött az arabok ős
korában a költő, kinek már neve is, sá'ir, azaz : a tudó, javas, azt 
mutatja, hogy mondásainak, mint aféle orákulumoknak, varázserőt 
tulajdonítottak. A költő mondásában magasabb isteni hatások nyil
vánulnak; szájából áldás és átok hárul azokra, kik felé mondásai irá
nyulnak.

A mennyire az arab régiség tényeit a zavaros módon reánk maradt 
hagyományból * kihüvelyezhetjük, ily rímes mondásokban jelentkezett 
az arab költészet legősibb alkalmazása.

E költői forma használata az arab törzsek nemzeti hagyományának 
különösen két körére terjedt. Az egyik a törzsek harczias viszonyaival és 
e harczok alkalmával érvényesülő ősi szokásaikkal áll kapcsolatban ; a 
másik a nomádoknál nagyon kifejlődött halottas kultuszszal függ össze : 
amaz a nemzetnek belső politikai alkotmányából, emez a primitiv vallá
sos életből nőtt ki.

i. Az arab költészet legősiebb fajainak egyike ugyanis a hidsá, azaz : 
a káromkodó mondás, ráolvasás.

Az arab törzseknek egymás közt szüntelen folyó versengésében és 
viaskodásában nagy szerepe van a törzsek költőinek. Nemcsak karddal 
és dárdával liarczolnak, nem csupán nyilat szórnak az ellenfél soraira, 
hanem az istenségtől sugalmazott ember (ilyennek nézték a költőt) szavá
nak erejét és ennek biztos foganatját használják az ellenség ártalmára, 
saját feleik támogatására. A költők a harczban mindkét félen azzal vettek 
részt, hogy becsmérlő, átkozó mondásokat szórtak az ellenség fejére. 
«Káfiai), azaz a «koponyát szétziízó», e névvel nevezte az arab ember, ily 
mondások hatásának feltételezésével, a sá’ir orákulumát. Későbbi idők
ben e műszót félreértették és a rím jelölésére foglalták le.

Ily mondások a törzset, a melyet illettek, a sivatag lakói szemében 
gúny és megvetés tárgyává tették. A hősök viadalait, fegyveres mérkő
zésüket, a költők ócsárló költeményei előzték és kisérték ; a békekötést 
okvetlen az ily költemények beszüntetése követte. Oseredetükben a 
gúnyoló és becsmérlő versek valóságos átkos varázsmondások voltak és 
az arabok azon hitében gyökereztek, mely szerint a költőt magasabb, 
természetfölötti hatalmak sugallatával megadományozott embernek ta r
tották, a kinek szava varázserővel bir. Az arab költészet ősi fajai a 
kuruzslásból fejlődtek; ugyanaz a történetük, a mi az iTzaoiorj-é és a 
carmen-é. Ezért találjuk bennük ugyanazt a műalakot is alkalmazva, a

V. ö. A pogány arabok költészetének hagyománya, Budapest, Akadémia, 1893,
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melyet a kuruzslók (káhin) alkalmaztak ráolvasásaikban, a szads' for
máját.*

Az arab néphit elgyengülésével a költő elveszti e jellegét; a ku- 
ruzslóból szóművész lesz. A primitiv versmondásban alkalmazott műfaj 
is tovább fejlődik. A pusztán rímes szads’-ból a versmértéktől megkötött 
rímes beszéd lesz. Mindenféle átmeneti fokokon keresztül e fejlődés a 
redsez=\ersnél állapodik meg, a mértékes verselés legeredetibb formájánál :

— — \u  — I — — — I — — w —

A verssorokon közös végrim vonul végig. Ez a régi redsez-vers 
alakzata. Alkalmazása eredetileg ugyanazon körben mozog, mint a régi 
szads’-mondásoké.

2. A hidsá mellett a pogány arabok ősi költészetében a legfontosabb 
helyet a gyászdal (marthija) foglalja el. Kezdetei az arabok halottas kul
tuszában gyökereznek. A halottat a túlélők részéről, mintegy vallásos 
kötelesség, illette meg a sirató ének, a gyászdal ; ugyanaz, a mi a rómaiak
nál a neniae. Ilyen nélkül sírba szállni, a legnagyobb gyalázat, mely em
bert érhet. A régi rómaiaknál a halottas siratás megtagadása a legnehe
zebb büntető ítéletek következménye volt. Az araboknál e végtisztelet
től való megfosztás nem öltött ugyan jogi alakot. De a köztudat a becs
telenséggel kapcsolta össze a rigmusos búcsúztatás elmaradását. Becsü
letes embernél a halottas szertartás elengedhetetlen alkotó része volt a 
halott jajgató búcsúztatása. A temetés előtt a fehér szövetbe göngyölí
te tt hulla köré gyülekeztek és gyászoló kiáltásokkal ünnepelték érdemeit, 
siratták elköltözését. Rendesen a nők hivatása volt a jajkiáltás hangoztatása.

Már a pogányság régibb korszakában ez ősi szokásból a sirató 
asszonyok intézménye fejlődött ki ; m int a hébereknél a mekónenóth, a 
rómaiaknál a praeficae asszonyok. A gyászdal hangoztatása m ester
séggé vált.

E sirató mondások is régi időben a szads’-alakban jelennek meg és 
ily egyszerű formájukban a nijáha (jajveszéklés) nevét viselik; az iroda
lomban is fenmaradt még a gyászének ez ősalakját őrző számos em
lék. Később a költészetnek e legrégibb nyilvánulásai is az arab költészet 
egyéb fajainak fejlődési útját futják be : a redsez-formán át a kifejlődött 
metrika változatos alakzatait öltik és a műköltészet körében foglalnak 
helyet. Csak e fejlődött alakjában nevezik tulajdonképen marthijá-nak.**

* E dolgokról bővebben szóltam Abhandlungen zur arabischen Philologie ez. munkám 
I. kötetében (Leiden, 1896).

** A falusi arabok között még mai napig is fenm aradtak a régi nijáha alakjai. Ezekről 
most érdekes közléseket találhatni Dalman m unkájában : Palaestinischer Divan (Lipcse 1901) 
316 -334. 1.
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A hagyomány hézagossága és megbizhatlansága miatt nem kísér
hetjük vizsgálódó figyelemmel az a fejlődési menetet, melyet a primitiv 
redsez-vers megtett, míg belőle az a fejlődött műköltészet alakult, mely- 
lyel az arab költészeti irodalom kezdetén, már a VI. század körül talál
kozunk.

Forma tekintetében a versmértékek változatos rendszere, melyet e 
tudomány arab művelői tizenhat typusra vezetnek vissza, nyilvánul már 
e műköltészet kezdeteiben is. A költemények nagyszáméi distichonokból 
állnak, melyeknek mindegyike magában véve önálló jelentőséggel bír és 
melyek stróficus egységekké nem csoportosulnak.

Az ősi versrendszerből csakis azt a sajátosságot tartották meg, hogy 
a verspárokon közös végrím vonul végig ; a kezdő sorban a distichon 
két fele is rímel egymással, míg a következő sorokban már csak a dis- 
tichonok második felei vannak a közös végrímnek alávetve. 40 100 ily
alakban egymásután következő distichonból alakul az arab műköltemény : 
a kaszída.

3. Tartalom tekintetében sem szorítkozik a kaszida azon körre, 
melyre az arab sá’irok ősi szads’-mondásai terjedtek. A régi sá’ir örököse 
az emberi élet legváltozatosabb vonatkozásait vonja bele kaszidáinak ke
retébe.

Már a reánk m aradt legrégibb kaszidák is bizonyos állandó schémát 
m utatnak fel, melynek szemmeltartása az arab műköltészet sarkalatos 
feltétele.

Minden szabályszerű kaszida, bármilyen legyen is a költemény sajá
tos czélzata, szerelmi sóhajtáson kezdődik. A költő rendszerint való vagy 
képzelt szeretőjének magasztalásán, elválása fölött érzett fájdalmának 
kifejezésén kezdi költeményét. Ez exordiumot naszíb (leirás)-nak nevezik. 
Az arab ókornak egy hires költője, az Azd törzsből való Sanfara, egy 
nagy költeményét, melyben vad hőstetteivel, rabló kalandjaival dicseke
dik, lágy szerelmi hangokkal vezeti be :

«Nemde Umm Amr arra tökélte el magát, 
hogy tovaálljon ; eltávozott és nem bú
csúzott el barátaitól ;

«Hirtelen lepett meg bennünket szándé
kával; bár elég soká tevéink nyakai 
mellett táborozott (övéivel) ;

«Szemem előtt élt éjjel-nappal; de most 
véget vetett a dolognak, elfordult, el
illant ;

«Jaj a lelkemnek,* Umeimá (a kis Umm)- 
ért, beli sokat gyönyörködtem benne ; 
s most elpusztult az élet gyönyörű
sége !

«De bámultam, bármikor elhaladt előttem, 
nem engedvén fátyolát lehullani és 
nem tekintvén se jobbra se balra;

«Földnek mereszti szemét, mintha valami 
elveszett dolgot keresne ; egyenesen

* Az eredetiben: májamnak ; a m ájat mondják az érzések székhelyének; erre a bibliá
ban is van elég példa.
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maga elé néz, s ha megszólít, szégyen
kezve elpirul ;

Fukar alvás után kora hajnalkor kél, 
hogy reggelre eledelt vigyen a szom
széd-asszonyoknak, midőn nem igen 
várhatnak másfelől ;

"Lakóhelye távol áll az ócsárlástól, mi
dőn biz’ elég asszony sátrát könnyen 
éri a gáncsoló szó ;

« Umeima ! az ő hire nem hoz szégyent 
hitvestársára ; ha asszonyokra kerül a 
szó, mocsoktalan és tiszta az ő hire ;

■(Ha este hazatér (hitvestársa), ott találja

szeme fényét; boldog, nem kérdezi, 
hol töltötte idejét?

"Magas termetű, karcsú, arányos alko- 
tású ; azt mondhatnád, hogy tündér, 
ha ugyan lehetne tündér-ember ;

«S midőn esthosszat egymás mellett ül
tünk, olyan volt körültünk sátrunk tája, 
mintha az éjjeli harmatra bázsilikom 
volna szórva,

"Finom bázsilikom Halja völgyéből, vi
rágzó, illatot lehelő, nem olyan, mely 
a sivatag fövényében elfonnyad».

Itt aztán minden közvetés nélkül átcsap a sivatagban végrehajtott 
rablójáratainak és vad harczainak leírására :

Mily gyakran indítottam útnak hős «A ki portyázik, hol zsákmányt hoz, hol 
legényeimet, (a napsugarak perzselé- az ellenség gúnyját vonja magára stb.» 
sétől) vörös íjaikkal ;

A naszib-nak leggyakoribb formái közé tartozik, hogy a költő ap
róra felsorolja a helyeket, melyeken kedvesével valaha időzött; a hol 
azelőtt vígan voltak együtt, most pusztuló nyomok és heverő törmelék 
emlékeztetik csak a hajdani tartózkodás örömeire. A leghíresebb kaszi- 
dák ily bevezetésből indulnak.

így P- Zuheir b. Abi Szulma egy híres kaszidát szentelt a Murra 
törzs két bőkezű sejkhje dicsőítésének, kik a Dzubján és Absz törzsek 
sok évtizeden át folyó vérboszüharczának azzal vetettek véget, hogy sa
ját vagyonukból szolgáltatták a vérváltság fejében járó összes tevéket, 
a mi által aztán vége szakadt a sok ideig húzódó vérontásnak. E kaszi
dát a következőképen kezdi :

«Váljon Umm Aufa sátraiból valók-e a 
fekete homoknyomok, melyek (ha kér
dezik) nem felelnek, Haumána, al-Mut- 
hallam ésal-Darráds kavicsos síkságain?

«És a hol lakóhelye volt régiben Al-rak- 
matain táján, most olyan mint a szí
nes karczolás nyoma a kar belső ízü
letein ;

«Nagyszemű bölények és gémek válta
kozva járnak ott ide-oda és kölykeik 
minduntalan felemelkednek nyugvó
helyeikről.

Ily bevezetés után aztán részletes leírása (innen a naszib elnevezés) 
szokott következni a nő bájainak, kiről az elpusztült tanya megpillantá

«Húsz év leforgása után megállapodtam 
e helyen ; csak nagy bajjal ismertem 
rá a lakóhelyre sok találgatás után ;

"Lábasttartó fekete kövek rendre hever
tek, ott voltak még az árkok el nem 
pusztúlt nyomai, mintha kútgödrök 
készülnének ott ;

«Midőn ráismertem a régi tanyára, azt 
mondtam «Jó reggelt, ó régi lakás, 
légy üdvöz !»
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sánál a költő megemlékezett ; e leírások némileg túlzó hasonmásai a bibliai 
Énekek Énekéből ismert rajzoknak, a szeretett nő külsejének legrészle
tesebb magasztalásával.

A társak azonban nem engedik, hogy a költő szerelmi búval, a 
m últak emlékével gyötörje magát. Vigasztalódást ajánlanak neki a lelket 
felvidító jó régi bor fölött, a melynek színét és egyéb tulajdonságait ez 
alkalommal körülményesen írja le. Meg arra bírják barátai, hogy gyors
lábú tevéjére pattanjon és tova induljon a sivatagban. E buzdítás aztán 
alkalmat ad a költőnek, hogy egyrészt tevéjét írja le részletesen minden 
legaprólékosabb sajátságaival ; másrészt, hogy a sivatag rémségeiről ad
jon képet. Zivatar éri. Ez megint alkalom egy nagy kitérésre, melyben 
az állatok menekülését, minden kezük ügyébe kerülő odúba bujását raj
zolja a költő a képzelhető legrealisticusabb és a legkisebb részletekre 
kiterjedő szinezéssel. Vadászatra is akad alkalom hosszas vándorlásai 
alatt és ez megint új epizódot szolgáltat a költőnek. Leírásainak egyik 
kedvelt tárgya ez alkalommal a féltékenységéről hires vadszamár, mely 
szigorú fegyelmet ta rt családjában és egyre mardossa a nőstényeket, ha 
az egyenes útról eltérni találnak. Ép oly kedvelt kitérést nyújt a strucz, 
a madárvilág tevéjének leírása.

Vándorlása mindezen körülményeinek részletezése után a költő végül 
elérkezik vándorlása czéljához, a nagy jóltevőhöz, kit dicsőíteni készül. 
A kaszida végén magasztalja nemes őseit, hőstetteit, bőkezűségét és mind
azon kiváló tulajdonait és erényeit, melyek az arab gentleman jellemét 
teszik. így ju t el a költő szeretőjének siratásából kiinduló kaszida, 
mindenféle sivatagi jelenetek részletezésén át, a költemény tulajdonkép
peni tárgyához.

Ily epizódokból, melyek egyenkint külön kis önálló rajzoknak vál
nak be, alakul a szabályszerű kaszida, azaz, — a mint most e műszó 
jelentését is megérthetjük — a czél-költemény, így nevezve azon saját
ságáért, bogy a költő az apró rajzokon át bizonyos czél felé törekszik, 
melyhez sok kitérés után a hosszú költemény végén elérkezik. Az arab 
műköltemény e schematikus alkatát a magyar olvasó azon két kaszidán 
szemlélheti, melynek magyar fordítását 1866-ban Jónás János a Nyelv- 
tudományi Közlemények VII. kötetében m utatta be. E próbák révén meg
győződést szerezhet egyúttal a régi arab költészet két kimagasló saját
ságáról.

Először is realisticus jelleméről, mely minden lépten-nyomon cser
ben hagyja az embert, ha egy megszokott előítéletnek engedve, minden
nemű keleti költészettől dagályos túlzásokat, a képzelődés mértéktelen 
últengését várja.

Az arab költészet, a mennyiben a külső tárgyak vagy a költőtől
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szemlélt természeti jelenetek leírásával foglalkozik, a részletek termé- 
szethü festésében mutatja teljes erejét. A költő nem ábrándozik, hanem 
szemlél.

Aztán, másodszor, a régi arab költő nem is elmélkedik. Nem tarto
zik a «Napkelet bölcsei» közé, kitől az élettapasztalat leszűrődött eredmé
nyeinek előadását várhatnók. A dolgokat nem általános és magas gondo
latok szempontjából ítéli meg, hanem mindig csak a maga és — a mi az 
arab társadalmi felfogás szerint ettől nem különbözik — törzsének szem
pontjából. Az arab költő mindig acluális és subjediv, akár magasztal, 
akár ócsárol. Mindent a törzsi életre való vonatkozásai szerint érez és 
csakis azon czéllal adja elő, hogy törzsének javát és dicsőségét szolgálja.

A kaszidák egy nagy részének éppen ez a czélja, ez adja meg a 
költőnek a szenvedély hangját, mely mindent áthat, a mit a sivatag tár
sadalmi viszonyai köréből költészetének tárgyául választ. Magasztalja 
azokat, kik barátságos viszonyban állnak törzséhez, gúnyolja és ócsárolja 
a törzs ellenségeit és vetélytársait. S ezért azon változatosság mellett, 
melyet, mint épen láthattuk, a kaszida keretében kifejt, nagy előszere
tettel műveli a törzsi élettel kapcsolatos régi motívumokat.

A régi kuruzsló-sá’ir hidsá-mondásai gúnyoló kaszidákká fejlődnek, 
melyek egyenes leszármazol az ősi hidsának. Most a kaszida schémájába 
illeszkedve, naszibon kezdődnek, végigjárják a változatos epizódokat, 
míg czéljukhoz, a tulajdonképeni hidsá-czélhoz elérkeznek. Kiemelkednek 
a közönséges költemények sorából; még átérzik rajtuk az ősi hidsá je 
lentősége és hivatása. Most is kísérői a törzsek fegyveres harczának és 
arra vannak szánva, hogy az ellenség hírnevének megártsanak a sivatag 
társadalmában, a hol a gúnyversek szájról-szájra szállanak.

Jól tudják — így szól egyik költőjük, 
Muzarrid — régi idők óta, hogy én, ha 
komoly háború készül, szókkal har- 
ezolok és nyilakkal lövöldözöm ;

« Megemleget mindenki, kit örökké meg
maradó versekkel támadok, melyeket 
a vándorlók énekelnek mindenfelé és 
melyek szavára vágtatnak a hátas álla
tok ;

'Versekkel, melyek feledésnek nem in 

dulnak soha és melyeknek szavaiéival 
mindenfelé találkoznak;

('Valahányszor újra ismétlik azokat, gya
rapodik dicsőségük, bárm ikor dallal 
próbálkozik a buzgó ajak ;

"És a kire k á f i já t  szórok, azon m eglát
szik, valamint a fekete folt a fehér 
arczot elcsúfítja :

«Nincsen, ki ily foltot lemoshatna».

A gúnyverssel a kaszida rendszerén kívül önállóan is találkozunk. 
A törzs leghíresebb költői művelik e fajt, népük dicsőségére. A gúnyt 
rendesen az ellenséges törzs származásából, hagyományainak egyes aggá
lyos pontjaiból merítik.

Többnyire genealógiai szempontok uralkodnak rajta. A törzs ős
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anyáinak erényességét gyanúsítják, vagy megtagadják tőle az arab eré
nyekben való részvételt.

A törzs ősanyái között rabszolganőt mutatnak ki ; ez elegendő arra, 
hogy a törzs becsületére és nemességére gáncsot vessenek ; vagy kitalál
ják, hogy valamelyik őse a vendégszeretet gyakorlásában, a vérboszú 
teljesítésében nem felelt meg az arab ideálnak. Ily motívumok töltik ki 
az arabok költészetének azt a részét, mely a hidsá nevén ismeretes és 
mely — mint még látni fogjuk — a pogány korszakból beöröklődött az 
iszlám idejébe is.

Az arabok legősibb költészetének másik faja, a halottat sirató ja j
kiáltás is magára ölti a kaszida alakját és valóságos műkölteményül 
jelenik meg. Ilyen alakjában m ár nem a halottas szertartásnak van szánva, 
hanem ettől teljesen függetlenül az érdemes férfi vagy nő emlékét örö
kíti meg.

Azonban nevezetes, hogy még e kiművelt kaszida alakjában is 
fenntartotta a régi sirató mondások némely jellemző formai sajátságát, 
melyet csakis a kaszida e fajában találhatunk.*

A költő ilyenkor saját gyászos érzései kifejezésén kivül leginkább 
a halott jó tulajdonságait dicsőíti, mije volt ő törzsének, népének. Hősies
ségén kiviil leginkább vendégszeretetét szokták magasztalni és ez erény 
túlságos kiemelését csakis úgy méltathatjuk, ha a sivatag nyomorúlt 
életviszonyait tartjuk szem előtt. Ha a siratott halott nem természetes 
módon múlt ki, hanem erőszakos gyilkolás okozta halálát, a gyászda, 
kegyetlen szenvedélylyel serkenti a hozzátartozókat, hogy a vérboszú 
szent kötelességének minél előbb eleget tegyenek ; szól a gyalázatróll 
melyet e kötelesség elmulasztása vagy elhalasztása, a gyilkos törzsével 
való megalkuvás reájuk hozna.

A költészet e nemének gyakorlata a régiség szokásaiból fentartotta 
azon jellemző jelenséget, hogy leginkább költönök foglalkoznak vele. 
Beirutban az ottani jezsuiták nyomdájában most adják ki a régi arab 
gyászdalköltőnőktől fenmaradt maráthi-dalok több kötetre szánt gyűjte
ményét, törzsek szerint rendezve. Már az eddig megjelent első kötet 61 
ily költőnőnek az irodalomban szétszórva megőrzött sirató dalait mu
tatja be.

Némely költőnőtől terjedelmes dalgyűjtemények (dívánok) m arad
tak reánk. A legnevezetesebb ezek közt Al-Khanszá, a Szulaim törzsből 
való asszony költeményeinek gyűjteménye. A pogányság és az iszlám 
határán élő költőnő a költészet egyéb nemeiben is kitűnt ; de híressé

* A részletekről bővebben szóltam Bemerkungen zur arabischen Trauerpoesie ez. tanul
mányban. (W. Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1902.)
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leginkább azon nagyszámú gyászoló versei tették, melyeket férje Mirdász 
és háborúban elesett testvérei, Mu’ávija- és Szakhr-ról mondott.

Most bárki az arab régiség érzelemvilága iránt érdeklődik, franczia 
fordításban is tanulmányozhatja a hires arab költőnő műveit, melyekben 
férje és testvérei emlékét tiszteli. Átalán a későbbi m arthija mintáit 
szemlélhetjük bennük.
' Szemem nem bir álmot találni — így 

siratja testvérit —, egy szálka szünte
len szemfájással kínoz, úgy hogy sze
memet nem birom álomra behunyni, 

Kzakhr miatt. — Hol van még a vitéz 
Szakhrhoz fogható, midó'n oly nagy 
az Ínség, hogy a tevék m ár csikóiknak 
sem viselik gondját !

«A vitézek vitéze, senki sem érte fel az 
ő tökéletességét ; a legkeményebb szik
lán áthatolt, midó'n hiába vesződött a 
többiek ásója;

«Esküszöm a fakó tevékre, melyek ügetve 
a szent ház felé törekednek :

Ha ’Amr fiai (Szakin-testvérei) gyászol
nak érette, (van okuk rá, mert) valóban 
nagy baj érte ’Amr fiait ;

«Egyik kezével hőstetteket végezett, a 
másikat meg megfejték,* és nem apadt 
ki jóságának nedűje;

Hisz látod, hogy Szulaim magasrangú 
vitézei hogyan áztatják szakállukat a 
szemük zugának szögletéből (ömlő 
könynyel).

«Mi sokszor keveredett paripád az ellen
ség dübörgő lovai közé, midőn a vezé
rek között a háború malomköve forgott !

«Midőn sima dárdádnak fejét oda von
tad karcsú derekú sáskához hasonló 
paripádra ;

«És midőn a lándzsák hegyei találkoz
tak, a harczi tűz kigyuladásakor, te a 
halál serlegével siírögtél ;

«Hogy védjél és óvjál, m ikor néped már 
alig birt a harcz tiizétől való rémülés- 
től.

«Ki veszi most m agára a vendég ügyét 
midőn ijesztő éjszaki szél búg, a mely
nek viszhang felel a távolból ;

«Melynek hidegsége a viselős tevéket 
arra kényszeríti, hogy lesoványodva, 
kiálló vesével m eneküljenek?

«Ha Szakin- él, ha ilyenkor vendégül 
hozzá betérsz, vendégeit a (teve) pú 
pok zsírjával jól tartja.

«Váljon oda hagytátok-e táplálótokat és 
gyámolítótokat egy homokos gödörben, 
melynek oldalai omladoznak ?

«Sirasson téged a te néped nagy te t
teidért és harczaidért ; m ert valóban 
te ezeknek embere valál !

«Zalfa (a te paripád) hiába néz utánad; 
most p ihenhet ; ó jaj, bár csak láthatná 
a lovag (búsuló) paripáit!»

Csupa magasztalás, mely a gyászolt férfiú értékét a mindennapi 
élet szükségéhez méri. A pogány költőnő szózata mindenestül a földön 
mozog. E gyászolásba nem vegyül niég a halhatatlanság gondolatának 
vigasztalása ; nem az Éden reménye, melynek örök jutalma várakozik a 
kegyes és erényes emberre.

Ezeket csak az iszlám fogja hirdetni az arab nemzetnek.

A jótéteményt a tejjel hasonlítják össze.



Kufai írás, az arab írásnak monumentális czélokra alkalmazott módja.

II. AZ ISZLÁM. —  MUHAMMED ÉS A KORÁN.

Az iszlám-előtti arab költők énekeiben vallásos érzés nyomaira nem 
igen akadunk. A mi vallásos vonatkozással a pogánykor költészetében 
találkozunk, leginkább a régi arab vallás ritusos szokásaival van kap
csolatban. Különösen a feles számmal előforduló esküformák nyújtottak 
alkalmat ily vonatkozásokra:
«Esküszöm a szent házra, m elyet Ma’add « É sah o laz  áldozati juhok setétszínű vérét 

férfiai körüljárnak hintik a kemény bálványkövekre.»

Az arabok erkölcsi és társadalmi életében szent fontossággal bírt a 
szunna, az ősi szokások tisztelete. A rítusokat sem vallásos érzésből vé
gezték, hanem őseiktől örökölt hagyományos szokásokul gyakorolták. 
Ily értelemben, nem pedig mint erkölcsi eszmék jelképeinek és eszkö
zeinek, tulajdonítottak nekik szent és sérthetetlen jelleget.

Az arab beduin az erkölcs forrásait egyebütt kereste, mint a vallás
ban. Nem az istenekkel hozta kapcsolatba lelkének nemesebb ösztöneit. 
Nem érezte szükségét, hogy magát Alláh előtt megalázza.

A költészetben alig találkozunk említésével az istenneveknek; ezek 
ismeretéért a tudománynak, midőn az arabság gazdag és változatos 
pantheonjáról számot akart adni, egyéb forrásokhoz kellett folyamodnia.

E jelenséget nem magyarázná meg eléggé az az általánosan elter
jedt feltevés sem, hogy a muhammedán philolog-gyűjtők, mikor a régi
ség hagyományait azon alakban szerkesztették meg, a melyben most 
ismerjük, a pogányság emlékei ellen táplált gyűlöletből, a pogány val
lásra emlékeztető vonatkozásokat elenyésztették a szövegekből. E felte
vés lehetősége is arra mutat, hogy a vallásos élettel kapcsolatos vonat
kozások csak csekély számmal fordulhattak elő. S még ott is, a hol a 
költeményekben találkozunk velük, annak tanúbizonyságát nyújtják, 
hogy a költők érzületével csak vajmi laza kapcsolatban álló szavak, me
lyeknek alig lehetett mélyebb gyökere a költők lelkületében.

E mozzanat is egyikét m utatja azon gyökeres különbségeknek, 
melyek — hadd térjünk rá ez alkalommal is ■—■ a déli és az északi arab 
nemzetek világnézete között észrevehetők (1. alább). Amazok az élet 
minden viszonyait az istenekkel hozzák kapcsolatba. Ama sábai votiv- 
feliratokon, melyekről az első fejezetben szólottunk, a győzelmes had
járatból visszatérő fejedelmek, isteni védőiknek hálát szoktak adni azért, 
hogy ellenségük támadásaiból sérületlenül engedték őket menekülni és
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hogy gazdag zsákmánynyal ajándékozták meg őket ; e kegyelemért a 
jövő számára is könyörögnek a .feliratokon névszerint felhítt istenekhez,. 
Almakahuhoz, Dzú Sarához, Athtarhoz és a többi helyi istenségekhez.

Az istenek akaratát és rendeléseit emlegetik mindenütt ; nékik hó
dolnak és engedelmeskednek ; hatásuk alatt állóknak érzik magukat. 
Nem így az északarab harczos, ki költeményeiben szüntelenül hősiessé
gével és vakmerőségével kérkedik, s kinek eszébe sem jut, hogy sike
reinek érdemét magasabb hatalmakkal megoszsza.

Hogy mennyire idegenkedtek attól, hogy az életre és változatos 
eseményeire vonatkozó gondolkodásukat vallásos szempont alá helyez
zék, mutatja a gúny, melylyel Muhammed tanítását fogadták ; az a ma
kacs ellenszegülés, melyet ellenében kifejtettek. Ellenben a délarab szel
lem befolyása alatt álló Jathrib-ban (1. fönt) a vallásos gondolkodás be
fogadására alkalmas talajt talált a hazájából kiüldözött próféta.

Mert az északi arabok teljes világnézetével ellentétes tan volt az, a 
mit Muhammed, Abdalláh fia, a Mekkában uralkodó Kureis törzs kevésbé 
jelentékeny Hásim-családjának ivadéka, adott eléjük. Tőle hallották leg
először azt a rémületes hirdetést, hogy az emberre rossz cselekedeteiért 
biztos megtorlás vár egy világban, melynek valóságát közöttük eddig 
csak egyes kiilönczködő rajongók vallották ; hogy azon cselekedeteket, 
a miket őseik hagyományából a legfőbb törzsi erényekként szentül ta r
tottak, Alláh bűnül rója fel az embereknek. Alláht — a nevét — ismer
ték ; bisz valamennyi sémi népnek közös istenneve volt ; de nem hallot
tak arról, hogy ő a világ bírája, az «ítélet napjának ura.» S egészen ide- 
genszertí volt szemükben maga a képzet, hogy Alláh az egész világot 
Ítéletnek veti alá, mely sújtja a bűnöst és irgalmaz az erényesnek. Pedig 
egyúttal oly bűnösnek hitte Muhammed a világot, —- világ alatt ekkor 
persze csak azt a kis társadalmat értette, melyben eddig megfordult 
volt — hogy a világitéletének napját, melynek eszméjét a zsidók és keresz
tyének hagyományaiból vette át, mindinkább közeledni érezte. E napnak 
eseményeit pedig a legizzóbb színekkel rajzolja meg túlcsapongó képze
lődése. A természet rendjének teljes bomlásával hozza kapcsolatba : ketté 
hasad az ég boltozata, széthullanak a csillagok, egymásba szakadnak a 
tengerek. Csak az igazak és hívők menekülnek a világ végső pusztulásából.*

Muhammednek a vallás és a társadalom reformját magukban fog
laló hirdetései irodalmi alakban abban a könyvben vannak összefoglalva, 
mely vallástörténeti nagy jelentőségén kívül, az arab irodalomtörténet
ben azért is nevezetes, hogy ebben az irodalomban a legelső lezárt egé
szet alkotó mű, szóval a legelső konya.

* Lásd az erre vonatkozó szúrák fordítását: N agy Képes Világtörténet IV k. 596 597. 1.

Egyetem es irodalomtörténet. / . 1 7
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Ez a könyv a Korán, azaz : Hirdetés (nem «olvasmány»).
Rosszúl határoznók meg minőségét, ha teljességgel prózai műnek 

jellemeznők ; e meghatározás legkevésbé födözné a Korán legrégibb, a 
próféta pályájának első évtizedére terjedő alkotó részeit. Külső alakja a 
fent jellemezett szads'-ot, tehát azt a formát mutatja, melyben az arabok 
hite szerint a magasabb hatalmaktól kiinduló sugalmazás (inspiratio) nyil
vánul. Muhammed az ő hirdetéseiről azt hitte, hogy a Szentlélek, majd

Korán-czímlap-diszítmény.
(Kairó.)

Gabriel angyal közvetítésével, szószerint Alláhtól erednek, ki az ő száján 
tudatja öröktől elhatározott akaratát az emberekkel. Neki magának semmi 
szellemi része a Korán szövegében ; ő csak gyenge eszköz annak hirde
tésére, a mit szájára Alláh ád. Ily értelemben nevezi magát az isten 
küldöttjének, követének (raszúl Alláh).

E bit közvetlensége és őszintesége nyilvánul legalább a Korán ré
gibb alkotó részeiben ; Muhammed pályája második részében e hitbe 
a fontolgató politikusnak reflektáló okossága vegyül.

Az arab próféta életrajza, pályájának részletei nem ez összefüg
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gésbe, hanem a történelembe tartoznak. Életrajzából itt csak néhány 
mozzanat igényeli azt, hogy külön tekintetbe vegyük. Muhammed, ki 
Mekkában 571-ben született, rajongó hirdetésével, látomásainak közlésé
vel legelőször negyvenéves korában lépett fel szülővárosában. Tíz éven 
át kevés eredménynyel hirdeti az új tant. Midőn neki és csekély számú 
hiveinek helyzete Mekkában kényelmetlenné, sőt tűrhetetlenné vált, 
623-ben arra határozza el magát, hogy Jathribba vándorol ki (hidsra, ki
vándorlás), mely város lakosai barátságos menhelyet kínáltak a szülő
városából kiüldözött prófétának. Ezért nevezik e várost az iszlámban 
Mediná-nak, azaz M. al-nebi, va próféta városának». Itt folytatja hirdeté
sét, csakhamar hívőket toboroz, gyülekezetét szervez, sőt támadóan is 
felléphet mekkai ellenségei ellen; a csatatéren küzd meg velük, politi
kai alkudozásokba lép, míg végre két évvel halála előtt, 630-ban meg
hódítja Mekkát és a pogány arabok ősi szentélyét, a ka’bát Allah házává 
avatja.

A hidsra egymástól lényegben különböző két részre osztja Muham
med pályáját: Mekkában csupa rajongó, Medinában politikus.

E különbség a próféta hirdetései különféle részeinek nyelvezetében, 
rhetorikai értékében is tükrözik, a szerint a mint a próféta pályájának 
első vagy második feléből valók.

A Korán 114 fejezetét (szára) már a legrégibb muhammedán irás- 
magyarázók is nagyon jó tapintattal kétfélére osztották : vannak mekkai 
és vannak medinai szúrák.

E chronologiai felosztást igazolja a Korán kritikai és æsthetikai 
szemlélete is. A mekkai időből valók azon hirdetések, melyekben a lélek 
közvetlenségéből eredő ábrándos előadásban szemlélteti Muhammed izzó 
képzeletének alkotásait. Ez időben nem a saját kardját csörteti, nem har- 
czosaihoz beszél és alattvalóihoz, hanem inkább ellenfeleinek szól az 
isten végtelen hatalmáról, mely egész lelkén uralkodik, az isten szörnyű 
ítéletéről, melynek közeledését érzi, a világ pusztulásáról, melynek láto
mása riasztja fel nyugalmából. Biztat a túlvilági Éden gyönyöreivel,

«Hol biztos helyen lakoznak —
«Kertek és patakok között —
«Selyembe és drága kelmékbe* öltözve — 
«Egymás átellenében ülve.
«Valóban így vagyon ! És nőkül adunk 

nekik barna szemű ** Ián okát ; —

«Bármily gyümölcsből bátran kérhet
nek —

«És nem Ízlelnek többé halált első ha
láluk után».

(Korán, XLIV. szára, 51—56. v.)

* Hogy mily ritkaság lehetett akkortájt az ilyen portéka az arabok között, abból is 
kitűnik, hogy mindkét rendű szöveg jelölésére idegen szót használnak ; az első szum íusz a görög 
cávóu', a második isztabrak  perzsa szó.

** Arabban : húr, innen a húrí.
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Ilyen lehetett a gyöngyélet eszménye a nélkülözések közt tengődő 
arab beduin legmerészebb képzeletében !

Ellenben fenyegetve ijeszti a 
gyehenna ki nem alvó tiizével.
'(íme a dsahannam (pokol) ólálkodik (rá

juk) —
«Oda térnek be az engedetlenek —
«Sok korszakon át benn rekednek —

hitetleneket és ellene szegülőket a

«Nem ízlelnek se hűsítőt, se friss italt 
«Hanem csak forró vizet és genyedést 
«Ez a nékik illő fizetség.»

(LXXVIII. szára. 21--26. v.)

És a «barlang» czimű fejezetben, melyben a Decius keresztyén
üldözése történetéből a Hét alvók 
elbeszélésről Mózes és Dzu-l-Karnein 
így ecseteli az igazak és a gonoszok

«És szólj ; Az igazság uratoktól vagyon, 
a ki akar, az higyjen, és a ki akar, az 
legyen istentagadó ;

«Valóban mi rendeltünk az igaztalanok 
számára tüzet, melynek füstje sátor 
módjára veszi őket körül, és ha segít
ségért sóhajtanak, segítünk nekik víz
zel, m int a folyékony szurok, mely 
megfőzi az arczokat ;

«Jaj de rossz ital, s mily rossz tám asztó
hely !

«Valóban azok, kik hisznek és jó  csele-

legendáját mondja el, mielőtt ez 
(Nagy Sándor) történetére térne át» 
sorsát :

kedeteket végeznek, bizony nem 
prédáljuk el azoknak jutalm át, a kik 
szép cselekedeteket végeznek ;

«Az ő számukra vágynak az Éden ker
tek, alattuk patakok folynak; aranv- 
lánczokkal ékesíttetnek fel ottan, és 
kék ruhákba öltöznek selyem és drága 
kelmékből ; és puha pam lagokra tá 
maszkodnak ;

«Oh mi szép jutalom, oh mi kedves tá 
masztóhely ! »

(XVIII. szára 28—30. v.)

Es, úgy látszik, erkölcsi felháborodásának akadt elég oka különö
sen haszonleső mekkai polgártársaira ijeszteni, kiknek kereskedelmi el
járását nem mindig finnyás lelkiismeret vezette.

Az ilyenek ellen fordul a következő hirdetésével : 1 1 2
1. «Jaj azoknak, kik hamisan m ér

nek,
2. kik, midőn mástól vesznek, hiány 

nélkül kérnek,
3. de megrövidítnek, ha mérve adnak.
4. Nem gondolják-e ezek, hogy feltá

madnak ?
5. egy hatalmas napon,
6. melyen a Mindenség Urának emberei 

sirjokból kiszállnak.

7. Valóban, a gonoszok könyve Sziddsin- 
ben van,

8. (csak Isten tudja, mi a Sziddsin):
9. egy teleirt könyv.

10. Jaj e napon a kételkedőknek,
11. kik kételkednek az Ítéletnapban,
12. miben csak megrögzött bűnös gya

nakszik.
13. Ha á j  óinkat * mondod előttök, így 

szólnak : Az elődök regéi !

1 Ezen szárának itt közölt fordítását, mely lehetőleg híven felel meg az eredeti rhyth- 
musának, H o r n y á n s z k y  A l a d á r , a pozsonyi ev. theológiai akadémia tanára, szíveskedett 
rendelkezésünkre bocsátani.

2 Eredetileg börtönt jelent; de itt zavaros módon e névvel nevezi a könyvet is, melybe 
a gonoszok rossz cselekedetei vannak feljegyezve.

5 ó já t a m. j e l  ; így nevezte Muhammed a Korán egyes versszakait.
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14. Szivöket egészen elfoglalja, mit ön
magoknak gyűjtögetnek.

15. Uruktól ez nap el lesznek zárva,
16. a gyehennában fognak sülni,
17. azután hallják : Ez az, miben kétel- 

kedétek :
18. De a jám borok könyve, Illijjúnban,*
19. (csak Isten tudja, mi az Illijjún) :
20. egy teleirt könyv,
21. mellette az istenhez közelállók.
22. A jám borok jólétben lesznek,
23. a selyempárnákról nézegetnek,
24. s arezukon láthatod a jólét ragyo

gását.
25. Lepecsételt tiszta bort isznak,
26. pecsétje pézsm a: biz’ ilyenre vágyni 

érdemes !

27. Yegyítnek hozzá Tasznim** vizéből,
28. forrás ez, melyből az angyalok isznak.
29. Most a vétkesek a hívők felett ne

vetnek,
30. ha mellettök elm ennek, egymásnak 

intenek,
31. ha megtérnek övéikhez, tréfálódzva 

térnek,
32. ha meglátják őket igy szólnak : ezek- 

tévelygők,
33. pedig nem jelö ltük  ki őket őrizőknek.
34. De azon a napon a hívők nevetnek 

a nem hivőkön,
35. selyem párnákról fognak nézegetni. —
36. Megfizet Isten majd a hitetlennek 

te tteiért ?»
(LXXXIII. szúra.)

Hogy intéseinek annál nagyobb súlyt kölcsönözzön, hallgatói elé 
állítja a régi népek példáját, melyekhez Alláh «intők»-ül kiildé az ő elő
deit, de melyek engedetlenségük miatt országos csapásokkal, végelpusz
tulással lakoltak. S itt merít azokból, a miket zsidóktól és keresztyének
től a bibliai prófétákról egyet mást hallott és zavart módon emlékeze
tébe vésett. «Régi históriák»-nak gúnyolják ellenségei ez elbeszéléseket 
De tud egyéb prófétákról is, kik arab földön hirdettek vala: Szdlihró\ 
ki Észak-Arabiában a Thamúd népnek hiába prédikált, és Ihídról, ki 
Alláh a délarab ’Ád nép intésére küldött volt. Mind e népek szörnyen 
elpusztúltak makacsságuk miatt. Ép ily istenítéletet hirdet ő most pol
gártársainak.

Az őszinte ihletet sugározzák azok az élénk, a próféta izgatott lelkű- 
letét tolmácsoló, szád's-mondások, melyekbe e szörnyű képek foglalva 
vannak.

A finomabb megfigyelés már Muhammed hirdetéseinek ez első réte
gében is az egyes darabok aesthetikai értékére nézve különbséget tudott 
tenni. Tényleg már a mekkai szúrák későbbi darabjain is érezhető a 
prófétai erő ellankadása; a jámbor épülésre számító terjengősebb dara
bok váltják fel itt-ott a kezdő korszak megindító, a lelkiismeret fájdal
mas küzködése közt mintegy ellentállhatatlan hatalommal ki-kitörő fel
kiáltásokat. Amazok közé tartozik pl. az imént a «barlang» szúrájából 
idézett darab is.

De végleg ellazul a prófétai őserő Muhammed medinai szúrái-

* a m magas cg; e név is a könyvre van átvive, mely a jámborok cselekedeteit őrzi
** A paradicsom egy üde forrásának a neve.
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ban, melyek halvány rhetorikájtikkal nagyrészt m ár teljesen a próza 
fokán állanak. Számítással és fontolással, előrelátó furfanggal izgat ügye 
belső és külső ellenségei ellen; hi veit szervezi; a szervezet számára pol
gári és vallási törvényeket alkot, szabályokat a házassági és örökösödési 
jogról, parancsolatokat az élet fontos és közömbös ügyeiről. Ha bibliai 
legendákat beszél, nem annyira a múltakkal való példázgatás a czélja, 
mint inkább a theologiai alkotás. Még saját magánviszonyait — sőt 
háremjét is — belevonja e medinai hirdetéseibe. A költői erő elsorvadá
sát alig birja pótolni az e részekben is kivétel nélkül alkalmazott szads’. 
Ennek hiányában, nincsen az az arab ember, ki azokat isteni kinyilat
koztatásnak hitte volna. Pedig mondásainak ezen jellegét Muliammed
mindvégig fenntartotta.
í

262

Arab kézirat-miniatűr a XIV. századból.
A kézirat egy «Világtörténetből* való, melyet Perzsiában 1300— 1310. Rasid Tabib irt, kinek 
felügyelete alatt arabra fordították. 63 papírlap kb. 1315-böl; most a Royal As. Soc. tulajdonában, 
m ustrálva 100 igen jó képpel. Motley szerint a lovas M uhammedet ábrázolja s ez állítólag a 

próféta egyetlen ábrázolása muhammedán kéztől.

De mily különbség a mekkai és medinai szads’ között! Míg Mekká
ban rövid, mintegy szive dobbanását követő szakokban adja elő láto
másait, addig Medinában a kinyilatkoztatás e formája is elveszti minden 
lendületét, még akkor is, midőn mekkai kedvencz thémáira tér. Egy 
medinai hirdetésben így írja le a poklot :
«lm’ a kik je le inket tagadják, majd meg- megizleljék a büntetést; ime Alláh

égetjük tűzben ; valahányszor bőrük hatalmas és bölcs»,
megfő, új bőrt teszünk helyébe, hogy (IV. szára. 59. v.)

Ez az egész mondás egy egyetlen hosszadalmas szads’-szakaszt 
alkot. Ennek csak formáját mutatja, nem élénk erejét.

Már ez átnézetből is kitűnik, hogy a Koránnak elég változatos a 
tartalma. A világitéletről, paradicsomról és pokolról szóló részeket bib
liai legendák váltják fel, ezeket harczi proklamátiók, izgató beszédek, 
ezeket meg feles számmal törvényhozó darabok.

Ne higyjük azonban, hogy a muhammedánok keze között levő Korán 
ez alkotó részeket azon sorrendb en adja elénk, a melyben azokat maga
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a próféta időről-időre hirdette. Muhammed halálakor a Korán még nem 
volt meg semmiféle egységes szerkezetben. Egyes részei, a mint azokat 
a hivői között található néhány Írástudó a legkülönfélébb Íróeszközökre 
feljegyezte volt, mások meg emlékezetükbe vésték, csakis apró darabok
ban, szétszórt állapotban voltak fenn. A Koránt, akár egészben,|akár 
csak egyes részeit, tudó emberek a próféta halála után az arab félszige
ten kitörő polgárháborúk leverésében vesznek részt, majd pedig távo
labb vidékekre szélednek, karddal terjeszteni a győzedelmes iszlámot; 
számosán a kinyilatkoztatások ismerői 
közül e háborúkban elestek. A Szent 
könyv ily módon a teljes elkallódás- 
nak van kitéve és feledésnek indul, 
vagy csak töredékesen marad fenn, 
ha Abú Bekr khalifa Omar tanácsára 
nem gondoskodik a fenyegető veszély 
elhárításáról és meg nem bízza a pró
féta egyik íródeákját, Zeid b. Thábitot, 
hogy gyűjtse össze a Koránt az em
berek emlékezetéből és Írott jegyze
teikből. Zeid serényen hozzá látott e 
megbízatás teljesítéséhez. «Sima kő
darabokról, bőrökről, pálmalevelek
ről — a melyekre különféle hívek a 
próféta szavait másolták volt — úgy
mint az emberek kebleiből» (azaz em
lékezetéből), úgy a hogy lehetett, ösz- 
szeállította az iszlám szent könyvét.

De ez nem maradhatott meg vég
leges szerkezetnek. Csakhamar kide
rült, hogy sok helyen különbözött a t
tól a szövegtől, a melyet sokan a 
perzsa háborúkban távollevők közül, kiknek tudomását az első szerkesz
tés munkájánál nem használhatták fel, a Korán egyes részeiből tudtak. 
A szöveg e határozatlansága és ingadozása nagy veszélylyel fenyegette 
az iszlám legszentebb alapját és általa a muhammedán gyülekezet vallá
sos nyugalmát. E veszélynek végleg Othmán khalifa veszi elejét, midőn 
a hidsra 30-ik esztendejében (650) Zeiddel együtt egy bizottságot állított 
fel arra, hogy a kézre keríthető összes szövegdarabokat az első szerkesz
téssel összehasonlítsák és ez összehasonlítás alapján a szent szöveget vég
érvényesen állapítsák meg.

E munka végrehajtása után az alapul szolgált összes szövegeket

Koránrészlet közönséges (neszkhi) 
arab írással.

Tartalma : CVIl.  szára 3 —7 vers, CVIII .  szára, 
CIX. sziíra 1— 2  vers.
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megsemmisítették és az «Othmán-Korán» szerkesztését kanonikus érvény
nyel felruházták.

Az egyes darabok nem chronologikus vagy tartalmi szempontból 
vannak elrendezve. A szúrák sorrendjét a lehető legmellékesebb körül
mény határozta meg: a fejezetek terjedelme. A «megnyitó szúra» (al- 
fátihci), mely a muhammedán vallásban a Miatyánk helyét foglalja el, 
nyitja meg a könyvet:
«Magasztalás Alláhnak, a világok urának ; 
«Az irgalm asnak és könyörületesnek ; 
«Az ítélet napja urának ;
«Téged im ádunk és hozzád fordulunk 

segítségért ;

«Óh, vezess m inket az egyenes ú tra ; 
«Azoknak útjára, a kiket jótétem ényeid

ben részesítesz ;
«Nem azokéra, a kikre haragszol, és nem 

(azokéra), a kik tévelyegnek.»

Azután terjedelem szerint következnek egymás után a többi szú
rák ; a leghosszabb a második, 286 szads’-versre ( áj at) terjedő szúra, 
«a borjú» (a szúrák vagy kezdő szavaikról vagy pedig valamely bennök 
kimagasló mozzanatról vannak elnevezve; a másodikban fordul elő az 
arany borjú története) ; a vége felé következnek aztán a legrövidebb 
szúrák; pl. a 112-ik csak 4 szads’-szakaszból álló fejezet «az őszinte hit
vallás» mely a muhammedánok credoját foglalja magában:

(1) Szólj ! Ő Alláh, egy, (3) Nem szül és nem születik,
(2) Alláh, az örökkévaló, (4) És nincsen hozzá fogható senki.»

E rövid szúra szövege egyúttal mégszemléltetheti velünk a szads’ 
formáját:

(1) kul : huva-lláhu a b a d  (2) Alláhu-l-.sza/nad (3) lám jalid valam j ú l a d  (4) valam 
jakun lahu kufúan a h a d .

A Koránt a 7 rövidke szads’-szakaszból álló 114. szítra zárja be: 
«az emberek» czimű varázsmondás, vagy ráolvasásféle, a milyent többet 
is foglalnak magukban Muhammed hirdetései :

(1) Szólj ! Folyamodom az em berek urá
hoz ;

(2) Az emberek királyához ;
(3) Az emberek istenéhez ;
(4) Gonoszsága ellen a besúgónak,

(5) A hátrálónak,
(6) A ki besúg az emberek füleibe,
(7) Akár dæmonok közül akár em berek 

közül (való legyen).

Minden szúra elején, kevés kivétellel, e formula olvasható :

d A llá h  n evéb en  a z  ir g a lm a s n a k  és k ö -  Biszmi-lláhi-r-rahmáni-r-rahími. 
n y ö rü le te sn e k .»

[melyet az arab írás monumentális czélokra használt, Kúfa városától 
kúfainak nevezett irásnemben a fejezet előtt m utatunk be.]
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III. AZ OMAJJÁDOK KORSZAKA.

Érezhető-e Muhammed hirdetésének hatása a reá közvetlenül kö
vetkező korszak irodalmán ?

Erre a kérdésre kell most feleletet adnunk.
A próféta vajmi csekély mértékben tett lelkesítő hatást azon kö

rökre, melyekben az ő fellépése előtt az arabok szellemi életének leg
határozottabb kifejezői voltak találhatók : a költőkre. Sőt kíméletlen 
hidsá-val üldözték őt és híveit, a 
mi által a költők, mint a közvéle
mény vezetői, nem kevéssé voltak 
tényezői azon rossz hangulatnak, 
melylyel az arabság a próféta hir
detését fogadta. Ezért a Koránban 
egy heves kifakadást intéztet Alláh- 
val a költők ellen :

«Vájjon kinyilvánítsam-e nektek, kikre 
szálltak a sátánok ?

«Leszálltak minden bűnös hazudóra,
«Kik figyelemmel hallgatnak reájuk, és 

legtöbbjük hazudik.

Csak kevés költő kölcsönözte segítségét a Korán ügyének, mely 
homlokegyenest ellenkezett gondolatuk világával. Némelyikök, kivált a 
medinai sikerek után, kénytelenségből reá fanyarodott az iszlám elisme
résére és a próféta dicsőítésére. Ezek között legnevezetesebb Ka’b b. 
Zuheir, egy régi pogány költő-család ivadéka. Atyjának, Zuheirnak egyik 
kaszidája a mu’allakát-versek (1. 275. 1.) között is helyet foglal. Ka’b soká 
maró gúnynyal üldözte Muhammed beszédét ; a prófétát oly fájdalmasan 
érinté a tekintélyes költő hidsá-ja, hogy hívőit Ka’b meggyilkolására 
buzdítá, bárhol találnák is őt. De csakhamar Ka’b a prófétához egy 
dicsőítő költeménynyel állított be, mely még mai nap is kezdőszavairól 
a «Bánat Szil ád» («Szu’ád elhagyott bennünket» — ez is naszíben (250 1.) 
kezdődik) néven híres. Tiszteletdíjul a próféta palástját veté a költő 
vállára, mely ruhadarab mai napig az iszlámhívők egyik ájtatossággal 
tisztelt ereklyéje. A khalifák díszruhául használták és mint ilyent ejtette 
birtokába I. Szelim török szultán (1517), midőn Egyiptom meghódítása
kor az- abbászidáknak Kairóban székelő utolsó sarja a khalifai jogokat 
reá és családjára ruházta. Ezen valódiság dolgában vajmi kétes ereklyét 
Konstantinápolyban az állam legbecsesebb kincseként (khirka-i-serif) 
őrzik a szultánok kincses házában.

Arab levéltek ercs 867-ből.
(E red e ti nagyság.)

«Csak tévelygők járnak a költők után. 
«Nem látod-e, mint kószálnak minden 

völgyben ?
«Beszélnek olyat, a mit nem cserkesz

nek.') (XXVI. szára, 222—226 v.)
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Azon kevés költő között, kik lantjukat a próféta ügyének állították 
rendelkezésére, a leghíresebb és legkitartóbb a medinai Hasszán b. Thábif 
volt. Reánk m aradt egy kötet verse közt van elég, melyekben pogány 
korában, csak úgy mint a többi arab költő, borról és szerelemről énekelt. 
A mint a próféta Medinában megjelent, melléje szegődött. Ő lett ezután 
a próféta udvari költője, úgyszólván dicsőségének tárogatója. Gúnyoló 
ellenfeleit az ő költeményei utasítják vissza, győzelmes csatái után ő 
mondja el a kötelességszerű dicsőítő verseket ; az ő költeményei gyászol
ják a háborúban elesett hősöket, míg végre magának a prófétának halálát 
is ő siratja nehány, az igaz, sablonszerű gyászoló kaszidával. A próféta 
életrajzának prózai előadását folyton a Hasszán költeményei szakítják félbe. 
Muhammed életének minden jelentősebb mozzanatához az ő múzsájának 
egy-egy terméke van kapcsolva.

De ez irány a prófétát magasztaló gyászversekkel hirtelen meg
szakad. A vallásos érzéstől táplált költészet utolsó hangjai a próféta 
koporsója fölött hangzanak el. Csak későbbi korszakokban találkozhatunk 
ismét a költészet vallásos irányával.

Most az iszlámot intéző köröket egyelőre nem igen tölti el a vallásos 
buzgalom. A költők bátran visszatérhetnek a dsáhilijja ideáljaihoz és költe
ményeikben tovább is a pogányság világnézetét tolmácsolhatják. Az isz
lám hőskorának, a nagy hódításoknak lezajlása után az omajjád dynasztia 
ül Damaszkusban a khalifák trónjára ; annak a családnak ivadékai ta rt
ják kezükben Muhammed hagyatékát, a mely család Mekkában alig 
négy évtizeddel ezelőtt a legmakacsabb szenvedélylyel és gyűlölettel ül
dözte volt az Alláhról és a világitéletről szónokoló rajongót.

E m ultjokat nem tagadja meg az a szellem, melyben 661—750 kor
mányozzák az iszlám közügyét. Teljességgel világi szellem az, mely kor
mányzásukat eltölti. Nem annyira a próféta utódainak, mint világi ural
kodóknak érzik magukat. A jám bor muhammedánok szemében örökké 
lealázza emléküket, hogy a családjukból való második fejedelem, I. Jezid 
uralkodása alatt történik az ellene fellázadó Huszeinnek, a próféta uno
kájának kínszenvedése, a nyugtalan mekkaiaknak megalázása, a Ká’bá- 
nak, isten házának elpusztítása, és a szentelt területnek profanát!ója. S az 
utódokban is (egynek, II Omarnak kivételével) hangosan nyilvánul az 
iszlám-ellenes érzület. Van közöttük költő is, II Velid (743 44), a dynastia 
hanyatlása idejében. Ez az uralkodó, kit a nép nyilvános szerepénél 
fogva Muhammed helytartójának volt köteles elismerni, alig n o  évvel a 
próféta halála után egy nap a Koránban a következő mondást olvasta

«Es (a próféták) győzelemért imádkoztak «Mögöttük a pokol és fonó vizet adnak
istenhez és elpusztult minden makacs nekik italul.»
ellenszegülő; (XIV. saúra, 8., 9. v.)
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A jámbor kortársak talán magára az uralkodóra értették a szent 
könyv e szavait. A khalifa pedig egy koránkönyvet hozatott, czéltáblául 
tűzte ki és reá nyilazva következő versét szavalta :
"Te fenyegetést intézel az ellenszegülő 

makacsok ellen ;
"Hát ime én vagyok ez a makacs ellen

szegülő !

«Ha megjelensz istened előtt a feltáma
dás napján,

«Csak mondd meg neki : Oh uram engem  
Velíd tépett széjjel.»

Meg más alkalommal a következő verssel gúnyolódott a prófétára és
törvényeire :
«Rászedett bennünket Hásim ivadéka a 

helytartói czímmel,
«A nélkül, hogy kinyilatkoztatást vagy 

könyvet kapott volna ;
«Vádold be őt Alláh előtt azzal, hogy 

hol ételtől, hol italtól tilt el engem.»

«Esküszöm Alláhra s a szent angyalokra 
és isten jámbor szolgáira,

«Hogy vágyódom zenét hallani, bort inni 
és szép orczákat csókolni ;

«És hogy nemes pajtás meg vidám szolga 
sürögjön körültem a serlegekkel.»

S mintha maga kaczagna a kirívó ellentét fölött, mely iszlámellenes 
életmódját s beszédét azon szereptől választja el, melyet mint khalifa a 
nyilvánosság előtt eljátszik :
"A részegségnek engedem át m agam ... vagyok-e mégis a vallás meg a kor- 
«Valamennyi bűnnel bemoeskolva, nem mány feje ?»

E korszakban, könnyen érthető, hogy nem a korán szelleme vezérli 
a fejlődő irodalmat; a korántudósok és a próféta szavainak őrzői hát
térbe szorúlva lappanganak, nem nyomhatják bélyegüket a korszak lelki 
törekvéseire. Ezek teljesen az iszlám előzményeinek, az arab pogányság
nak ösvényein indulnak.

Ezen század hozta elő az arab irodalom legünnepeltebb szerelmi 
költőjét, Omar b. Abi Rabi'á-1, egy mekkai embert, ki ép oly híres gyúlé
kony szivéről, mint azon szenvedélyes, de mindamellett könnyen pergő 
kifejezésről, melybe érzelmeit öntötte. Lakóhelye nagyon sok alkalmat 
nyújtott neki a változatosságra szerelmi kalandjaiban. Mekkába a szent 
búcsújárás divatja sok előkelő szép hölgyet vezetett. Az illemtől meg
követelt elfátyolozás nem volt akadály Omar szemében, hogy a dalaira 
méltó szép hölgyeket ki ne ismerje a sokaságból és szépségük magaszta- 
lását versekbe ne foglalja.

Szerelmes költeményei teljesen a régi kor kaszidái schémáján in
dulnak. A szeretőtől elhagyott régi tartózkodási hely pusztulásának sira- 
tásán kezdi :

Állj meg a lakóhelyek mellett, melyek
nek lakói nyom nélkül eltűntek és a 
melyeknek jeleit szél meg eső elpusz
tították ;

(Állj meg) a sátorok hajdani helye mel

lett, a szabad téren, mely most két 
részre oszlott, miután záporeső szakadt 
reá és medret vájt az eső vizének 
gyűjtésére ;

«Ottan, ha széjjelnézel, megpillantod a
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helyeket, a hol hajdanában a törzs 
tanyázott, a hol a gyermekek hintája 
állott és a gyülekezés piacza volt,

«A hol valaha az üstöt hordó kövek ál
lottak, kialudt tűz körül, hol az asszo
nyok serényen siirögtek-forogtak.

"Most eltűnt a helynek dísze! Homok 
terül a pusztaságra ; nem lakik ottan 
senki, fiatal gazellák és zergék szaba
don futkosnak rajta ;

«Szeretőmnek törzse azóta másfelé ván
dorolt; e helyet pedig az idó'k viszon
tagságai átváltoztatták ; bizony nagyot 
változtat az idők forgása !

«Soká meg-megálltam e helyen, hogy 
tudakoljam tőle (hová lettek bará
taim ?) ; de mit tud e néma hely s 
miről adhatna hírt nekem ?

«A hely, a hol ő lakott, kinek megpil
lantását reám rótta a sors ; - bíz’ van 
rá eset, hogy a sors vesztére vezeti az 
ifjút;

«Ifjúságtól ragyogó leány (ő), kinek 
fénylő megjelenése a sátor setétségén 
átvillan, mint a holdvilág az éjjel 
homályán.

«Karcsú a termete, vállait szüntelen fá
tyol födi ; karjait betölti annak, a ki

megöleli őt, és keble finom illatot 
áraszt ;

«Teli a czombja, csak hogy fel nem re
ped a perecz, melylyel körülfogja: ép 
úgy tölti meg ő maga is annak szívét, 
ki ő rajta függ ;

«Vékony a dereka, csípői erősek,foga sima;
«Nevetésre nyíló szájából szépsoros, sima, 

élesen tagolt fogai csillognak ; de jól 
esik csókolni !

«(Édes és illatos), mint á pézsmával ve
gyített színméz, (friss) mint a jéggel 
vegyített régi gadari bor.

«0 az, ki eszemet elrabolta, most bizony 
nem férhetek hozzá ; hamisak a szép 
asszonyok, bár valaha bizalmasak vol
tak hozzánk ;

«Én azonban esküszöm arra, kinek tisz
teletére a zarándokok fáradt állataikat 
sietésre serkentik a nagy és kis búcsú
járás idejekor: (1. fent 256. lap).

«Nem fordítom el szerelmemet tőled más 
felé ; érted epedek, míg csak levelet 
hajt az élőfa ;

«Csak te vagy vágyaim czélja, gondola
tom csak veled él, csak téged látlak 
és hallak, akár magánosán vagyok, 
akár nagy gyülekezetben forgolódom.»

Omar divánjának a 400-at meghaladó szerelmes dala bizony egyéb
ről tesz tanúságot, mint arról, hogy a költő esküjéhez hű m aradt légyen. 
Unos-untalan más-más szépségekre pazarolja szerelmi fogadalmait.

Még a költészet olyan irányai is, a melyeket Muhammed legelső 
jámbor követői mint az iszlám szellemével teljességgel ellenkezőket a 
legszigorúbban száműztek és kemény büntetéssel illettek, e korszakban 
ismét felélednek s virágzásnak indulnak.

Az első kegyes klialifák komoly törekvése volt, véget vetni az iszlám 
előtti arabság azon szokásának, hogy az ellenséges törzsek versengő köl
tőik száján üldözzék egymást, hogy a törzseknek egymást gyalázó hidsá- 
költeményeitől visszhangozzanak az arabok sátrai, hogy e költeménye
ket emlegessék a pásztortűznél gyülekező beduinok. Az iszlám a törzsek 
versengését gyökerestül meg akarta szüntetni. Az arabsággal szemben 
ép az volt egyik czélja, hogy a törzsek széthúzó törekvései és külön 
érdekei helyébe az őket összefoglaló iszlám közös egységét helyezze, mely 
az egész arabságot testvéri kötelékkel foglalná össze.
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E rendszerben háborgató elem volt az a lelkűiét, mely a gúnyköl
tészetnek adott életet. Az omajjád khalifáknak nem volt annyi értelmük 
és buzgóságuk Muhammed tanai iránt, hogy a rövid ideig szünetelő 
pogány szellemű költészet feléledését valami nagy bajnak tartották volna. 
A gúnyköltészet valódi fénykorát éri az iszlám negyedik évtizedétől 
kezdve egészen a dvnastia uralkodása végéig. S maguknak a legmaga
sabb körök embereinek sem volt aggályuk az ellen, hogy a költőket ez 
irányba tereljék, hogy maguk indítsák őket a pogány hangú versekre. 
Az e korszakban uralkodó beduin szabadságot jellemezheti egy ily gúny
költemény itt elmondandó eredete. Abd al-Rahmán, annak a Hasszán b. 
Thábitnak a fia, kivel mint a próféta alkalmi versmondójával ép az imént 
megismerkedtünk, maga is költő volt. Szerelmes verseket szeretett mon
dogatni. Egy ilyen versét Ramlá-hoz intézte, a khalifának, Mo’ávijának 
leányához. E merészség felbőszítette a khalifa fiát, Jezid-et, Mo’ávija 
uralkodó utódját, a költő ellen, kit származása miatt amúgy is megvetett. 
Mert a mekkai aristokratia, melyből a khalifa családja kikerült, egy
általán lenézéssel illette a medinaiakat, bár az iszlám szempontjából ezek, 
mint a próféta segítői (Anszár) az érdem magas polczára voltak helyezve. 
Ez érdem azonban a mekkainak egyáltalán nem imponált. A khalifa fia 
a pogányság emlékeit és hagyományait művelte és az ájtatosság jog- 
czímei mit sem értek az ő szemében.

Dühösen nézte, hogy az Anszár-gyerek a büszke kureisita leánynak, 
az Omajja-családhoz tartozó kisasszonynak udvarol költeményével. Ezt 
az arabok módjára nem lígy torolta meg, hogy a szerénytelen költőt 
személyében sújtaná, hanem inkább úgy, hogy az Anszárok teljes törzse 
ellen intéztet egy gyalázó verset, melynek szárnyain a gyűlölt csoportot 
nevetségessé teszi az arabok között. Al-Akhtal költő vállalkozott reá.

■ Hogy az isten átka verje e fajzatot, 
Dsuládsil és Szirár völgyeiben ;

Ha a bor pezseg, tüzes szemeik úgy 
égnek, mint az izzó parázs ;

«A jó és nemes tettek a Kureis törzsből 
kerülnek ki, a gyalázat az Anszárok 
turbánjai alatt honol ;

"Máshová való a nemeslelkiiség ; nekik

semmi közük hozzá ; vegyétek elő la
pátjaitokat, ó Naddsár ivadékai ;

«A harczosok csak hátatokat ismerik, oh 
ti megvetett parasztok fiai ;

"Akarod tudni, mi a Forei’a fiának 
(Hasszán mellékneve) törzsfája ? : sza
márcsikó ő, vén szamár és nőstény
szamár fia ! »

Ily módon gyalázták egymást a hidsá-versekben ; a törzs genealó
giáját és hagyományait kíméletlenül támadták. Az ellenség őse nem sza
bad beduin volt, hanem letelepedett földmíves, paraszt, ki lapáttal és 
egyéb szerszámmal bánt. A sátras beduin a földművelést nem szabad, 
nemes ember foglalkozásának nézi.

Al-Akhtal, ki nem is volt muhammedán, hanem a keresztyén Taglib-
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törzsből való ember, egyik legdicsőbb költője e korszaknak. E körülmény 
is mutatja, hogy az arab szellemet nem vallási, hanem nemzeti szem
pontok igazítják. Al-Akhtal vetélytársai Dserir és Al-Farazdak voltak. 
E bárom költő adja meg sajátos jellegét e korszak irodalmának. A khali- 
fák bőkezű msecenásai voltak a régi arab szellem e hűséges kifejezőinek. 
Mindhárman csengő költeményekben ünnepük magas pártolóik és udva
ruk előkelő emberei jókedvű adakozását. Szerelmes verseik is jó számmal 
vannak, különösen Farazdaknak ; de legmaradandóbban őrizték meg nagy 
hírüket ama versengő költemények, melyeket, különféle törzsekből szár
mazván, egymás ellen szórtak, melyekben egymás becsületét támad
ták és versenytársuk törzsét sebezték éles szavaik mérgébe m ártott 
nyilaikkal.

De ép ily hangon támadnak a kor hatalmasai ellen is, ha van okuk 
rá, hogy gúnynyal illessék. A költők, a pogánykor hagyományaként, meg
lehetős szólásszabadságot élveznek, és biztos menedékre számíthat törzs
társainál, ha a verseitől m egsértett hatalmas ember üldözőbe venné a 
merész költőt.
«Zárd be kapuid, rejtőzzél a függönyök 

mögé ; nekem se apám, se anyám nin
csen Al-Gháf-ban ;

«A két város (Mekka és Táif) — ez az én 
rokonságom ; ők soh’se lakták Omán 
völgyeit ;

«Ok Kaisz és Kbindif törzseiből szárma
zott fejedelmek vérei ; ha segítségül 
hívom őket, kiáltásomra mindjárt itt 
teremnek.

«Midőn az Azd törzs emberei szakállait 
láttam Mazún (Omán egy helysége) 
lakói fölött lebegni, kiknek jelleme 
nyomorult aljasság ;

«Midőn láttam, hogy tehetetlen gebéiket 
hogyan kantározták fel:

«Nem győztem bámulni. S ki ne csudál- 
koznék, ha róluk szól a történet ?

«Nabateus szakálluk barbar orrot kör
nyékez és szájukról nem hallasz ékes 
beszédet.

«Hogy is ! Hisz soha nem jártak a szent 
helyeken; soha nem jártak Muhasszáb 
utján a bálványok körül (az arab po
gányság idejében) ;

«Ha csatakiáltás hangzik, nem sietnek a 
háború tüzébe ; biztos hajókra mene
külnek.

«Soha azdita asszony tevebőrtömlőből 
nem ivott ; soha nem hoznak nekik a 
sivatagból se tojást, se szarvasgombát, 
sem pedig abból sem evett, a mit sze
rencsés nyilak hoznak le a levegőből;

«Fiatal rabszolgák nem igazítanak szá
mára tágas sátrakat,

«És az éj közeledtével nem szokott vilá
gosságot gyújtani, hogy tűzhelyéhez 
hívja az utast,

«Soha az ő sátra táján nem hallani kutya
ugatást (mely a sivatagban utazóknak 
a vendégszerető sátor közelségét szokta 
jelezni).

«Az arató nem tárja ki előtte a gabonát, 
melyet ruhájába gyűjtött ;

«És ha a legelőről visszatérő pásztor 
megsarkalja hátas állatát, hogy a tej
jel telt tömlőket hazahozza; nem az 
ő számára teszi ezt.

«0 nem meri elhagyni a víz partját, mert 
attól fél, hogy a sebes víz elvihetné».

E gúnyoló szavak Muhallab b. Abi Szufra ellen vannak intézve, ki 
az omajjádok alatt mint hadvezér és kormányzó nagyban közreműködött



ARABOK 2 7 I

a középázsiai tartományok meghódításában és a khalifátus belső ellen
ségeinek megsemmisítésében s ki.mint Khoraszán helytartója a birodalom 
legfőbb emberei közé tartozott (megh. 702). Farazdak az Azd törzset, 
melynek ománi ágából származott Mnballab, teszi a gúny tárgyává.

S az ily gúnyoló vers az arab társadalom alkotásánál fogva nem 
volt valami mulékony hatású. Szájára vette a közvélemény és terjesz
tette tanyáról-tanyára, országról-országra. Nem volt közömbös dolog sen
kire nézve, hogy a költő maró verseinek tárgya legyen. A népszerűségre 
vergődött verset zümmögte még a tevehajcsár is, midőn a karavánnal 
távol országokba indult. S a karavánokkal eljutott a költő gúnyverse a 
birodalom legtávolabbi zugaiba.

"Hires verseket — így fenyegeti ellen
felét e korszak egy félelmes költője, 
Dzti-l-rumma szórok ellened napról- 
napra;

A múló idő feléleszti és öregbíti a szé
gyent, a melyet reád hoznak;

«Verseket, olyanokat, mint az arczon 
levő anyajegy ; örökké megmarad a 
folt;

«S ha kieresztettem, nem vonható vissza 
az, a mi szájról-szájra kél ;

«A bticsújárók elviszik a zarándokolásra, 
és ügyes szavalok száján ékesen pe
regnek;

»Verseket, olyanokat, minta dárda hegye, 
a púpos tevék elpusztulnak, de meg
marad a csípős fájdalom (a melyet ver
sem okoz).»

S az ily gúnyversek teljesen a régi pogány hidsá módjára indulnak, 
sőt mint az itt e czélból bemutatott példából látható, typikus kifejezéseit 
is felhasználja (v. ö. fent 253. lap).

S ép úgy folytatják e korban a pogány költészet módját a magasz
taló énekekben.

Az ommajjád-korszak költészete teljesen a régi pogány idők módját 
tükrözi ; sem nyelvében, sem gondolatai menetében nem különbözik tőle ; 
a dsáhilijja egyenes folytatásának tekinthető.

Ugyanazon Farazdak, ki Muhallabot maró gúnyverseivel üldözte, 
egy másik államférfiúnak, Bilál b. Abi Burdának dicsőségét zengi és többek 
között egy verse során ekképen szólítja meg :

Esküszöm, és verje meg az Isten 
azt, ki hamis esküt tesz —

Hogy ha Bilál földemet nagylelkűségé
vel öntözi, melyet jobb keze áraszt, 

Olyan vagyok, mint az ember, kinek a 
szárazságtól perzselt mezejét a felhők 
áldása éri,

«Fekete és fehér felhőké, melyek minden 
oldalról egybegyűlve, kielégítik a szom
júságtól epedő földet.

Vitéz volt ő mindenkor ; a többi vitézek

tehetetlenek, hogy hőstetteit utánozzák, 
midőn a harcz tüzére gyújt;

«Kardja élével a legdrágább hírnevet sze
rezte meg, midőn vér áztatta a hábo
rúk asztagait ;

«Általa az ijedező nyomorultak vissza
nyerik bátorságukat; az eső, melyet önt, 
életet ád a sivatag száraz homokjának ;

«Ha valaki utadba állna, te jótéteményt 
árasztanál reá, oly bővet, mint a ple- 
jádok lealkonyodásakor hulló esőzápor.
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«Abu Músza ! Régi ősöd magas polczra 
emelt téged ; zerge, mely szikláról szik
lára ugrándozva, a két Szállá ormaira 
kapaszkodik.

«Te vagy a Jemenitáknak, mindnyájok
nak pajzsa, te vagy menedékhelyük,

midőn a háború feléjük vicsorgatja 
maró fogait.

«Vitézlő vagy, karod fényes jótéteménye
ket áraszt, de ha bőszül, rettenetesen 
sújtó az ő büntetése.')

* * -K

E korszaknak irodalomtörténeti szempontból még egy tekintetben 
van nagy fontossága. Az omajjád khalifák nemcsak az udvarukhoz járuló 
költőket pártolták a régi arab költészet művelésében és így az arab szel
lem ébrentartásában, hanem pártolták azon tudós törekvést is, hogy az 
iszlám előzményeit képviselő költészeti hagyományt összegyüjtsék és ez - 
által a pusztulástól megóvják. E korszak második felében jelentek meg 
kezdetei a versgyüjtő philologiának, mely azonban csak a következő szá
zadban fog nagygyá nőni és fejlődésének tetőpontjára elérkezni.

E törekvés teljesen megfelel azon lelki életnek, melyet az omajjád 
uralkodás szelleme megjelenít: a dsáhilijja ápolásának szemben az iszlám 
pietismusával. Damaszkus éles ellentétben állott Medinával, az iszlám 
bölcsőjével, a hol ez időben is sajátképeni tanyája volt a muhammedán 
áj tatosságnak, mely nem igen volt Ínyére az omajjád köröknek. Ezek nem 
a szent hagyományból, hanem a pogányság hőseinek viselt dolgaiból és 
remek költeményeiből merítik lelkesedésüket. Nem a jám bor sejkheket 
támogatják, kik a prófétának szétszórt mondásait és tanait gyűjtik a 
vének szájairól — ez is a következő korszaknak lesz a dolga, hanem 
a kutatókat, kik kimennek a sivatagba a beduin törzsek közé, hogy kö
zöttük hőseik és költőik verseit összeszedjék, mielőtt feledésnek indul
nának. S ekkor, körülbelül a VIII. század elején veszi kezdetét az a gyűjtő 
működés, mely a költői dívánok (gyűjtő-munkák) keletkezésére vezetett.

Ez időben a gyűjtés munkája kétféle irányban halad. Egybegyüjtik 
egyrészt mindazt, a mit a beduin törzsek kebelében a törzsek hires költői
ről megtudhattak ; ezek a törzs-divánok,* melyekből napjainkig csak egyet
len egy m aradt fenn: a német nyelvre is (részben Abichttól, részben Well- 
hausentől) lefordított HndzeilUdk divúnja. mely az összes kaszidákat fog
lalja magában, a melyeket a hudzeilita-törzs traditorai törzsük múltjából 
emlékezetben tartottak. Másrészt egyes kiváló költők kaszidáit és apróbb 
verseit gyűjtötték divánokba. E törekvésnek köszönjük, hogy legalább a 
VI.—VII. századtól kezdve az arab költészet kiválóbb mutatványait ismer
jük ; az igaz, édeskeveset, ha mennyiségüket az arab nép költői hírével

* Ezekről bővebben szólok: Some Notes on the Diwans o f the Arabic Tribes czimű érte
kezésben, Journal of the Royal Asiatic Society, 1897. évf
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és képességével, valamint azon állással helyezzük arányba, melyet a költő 
az arab társadalomban elfoglalt.

A gyűjtők közűi ezen korszakban a legnevezetesebb Hammád (VIII. 
század elején), kit az utókor e melléknéven ismer: al-rávija, azaz a hagyo
mány terjesztője. O és az övével rokon feladatot teljesítő gyűjtők azon
ban önállóan is készítettek költeményeket a régiség szellemében és saját 
munkájukat valamely régi költő nevéhez kapcsolták ; authenticus költe
ményekbe meg a magukéból kisebb-nagyobb darabokat beletoldottak ; a 
töredékeket ügyesen kiegészítették. Ezáltal sok nehézséget okoztak azok
nak, kik a rávik (traditorok)-tól fenmaradt hagyományt a régiség isme
rete czéljából felhasználják. Az e czélra szükséges kritikai rostálásban 
már maguk az arab philologok is előljártak és ezzel a mi modern tudo
mányos kritikánknak, mely nem mulasztotta el aggódó gyanújának érvényt 
szerezni e szörnyű mód interpolált hagyománynyal szemben, becses élő
munkával szolgáltak.

De mindenesetre a régi arab költészet azon érdeklődésnek köszöni 
fenmaradását, melylyel az omajjádok és általán korszakuk művelt és 
befolyásos emberei a pogányság és szellemi élete iránt viseltettek. Ez 
érdeklődésükkel hathatós előmozdítói voltak annak, hogy e szellemi élet 
okmányai a pusztulástól megóvassanak. Folyton buzdítják, udvarukba 
meghívják a kezdő philologia neves képviselőit; maguk is okulni, tanulni 
óhajtanak azokból, a miket e szorgalmas gyűjtők, kik egyúttal a gyűjtött 
anyag hivatott magyarázói is voltak, a pogány korszakból összeszedtek.

Halljuk csak, mit beszél az éppen említett Hammád egy udvari 
jelenetről, mely a damaszkusi khalifák szellemi irányát legjobban ismer
tetheti meg velünk :

«II. Jezid uralkodása idején az ő társaságának szenteltem magamat. 
Ezért testvére, Hisám, megharagudott reám. Midőn Jezid meghalt és Hisám 
követte őt uralkodásában, féltem tőle és egy álló esztendeig házamból 
ki nem mozdultam, csakis bizalmasabb embereimhez szoktam néha nagy 
titkolódzva ellátogatni. Midőn ez év elteltével azt tapasztaltam, hogy neve
met senki nem említi, biztonságban kezdém magamat érezni és egy pén
teken a Ruszáfa-beli mecsetbe is elmentem a nyilvános istentiszteletre. 
Alig-alig mutatkoztam, már is két rendőr áll mellettem és így szólít meg : 
«Rögtön jelenj meg a helytartó, Júszuf b. Omar emirnél.» Ettől féltem -  
így gondolkozóm — és arra kértem a rendőröket, hogy engednének előbb 
haza mennem, hadd búcsúzzam el örökre családomtól. A rendőrök erre 
nem akartak reá állani, én megadtam magam és a helytartó elé mentem. 
Júszufot a Vörös csarnokban találtam. Miután szalámomat viszonozta, 
egy írást mutat, melynek a következő volt a tartalm a: «Isten nevében! 
Abdalláh Hisámtól, az igazhívők uralkodójától, Júszuf b. Omarhoz. A mint

Egyetem es irodalomtörte'net. I. 18
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ez írásomat elolvastad, kerestesd fel Hammádot, a versgyüjtőt, minden 
késedelem és halogatás nélkül, adj neki 500 dénárt és egy mahri tevét, 
melyen tizenkét nap (éj) alatt Damaszkuszba érhet.» Én a dénárokat el
fogadtam és nyomban magam előtt láttam a felnyergelt tevét. A ken
gyelbe dugtam lábam at és tizenkét napon át utazva Damaszkusba értem. 
Hisám khalifa kapuja elé álltam, bebocsáttatást kértem, és csakhamar 
előtte megjelenhettem. Tágas csarnokban ült, mely teljesen márványnyal 
volt kirakva, két-két márványtábla közé arany pálczák voltak beillesztve. 
A khalifa vörös pamlagon ült, vörös selyem ruhába öltözve, egész teste 
pézsmától és ambrától illatozott. Két csudaszépségű hölgy környezte, 
mindegyik fülében két fényes gyöngygyei ékesített gyűrű. Szalámot mond
tam, ő viszonozta az üdvözletét. Közelébe intett, én engedelmeskedtem ; 
oly annyira közeledtem, hogy lábait megcsókolhattam. «Hogyan vagy?» 
kérdezte most az uralkodó. «Jól», feleltem én, «óh igazhitűek uralkodója.» 
«Tudod-e, mi okból hivattalak?» «Nem én», mondok. «Azért szólítottalak 
ide, m ert egy verssor ju to tt eszembe és nem tudom, ki a mondója (szer
zője). E verssor tudniillik :

«Reggeli italt kértek, és megjelent egy énekesnő, jobb kezében serleget tartva.»

«Ennek a versnek a szerzője Adi b. Zejd», így feleltem rögtön és paran
csára elmondtam az egész kaszidát, melyben e vers előfordul. A khalifa 
tetszését nyilvánítá és dúsan megvendégelve és ajándékokkal gazdagon 
megrakva (az összes részletek fel vannak sorolva) bocsátotta el a tudóst.»

A gyűjtő munkát egyúttal a költemények megrostálása és osztályo
zása kiséri. A philologus tudósok a dúsgazdag költészeti hagyományból, 
valószínűleg az arabok közérzületének tekintetbe vételével, a legbecse 
sebb darabokat kiválasztják és különféle szempontok alatt egyesítik, nem 
a nélkül azonban, hogy a szövegek ingadozó hagyományát megállapítsák. 
E munka alatt kétségtelenül sok változás esett a régi szövegeken, szim- 
metrikai, nyelvészeti, æstlietikai, de még vallásos szempontból is sok 
subjectiv elemet vittek be a buzgó szerkesztők a régi anyagba ; de Ízlé
sük megállapította a klasszikus arab költészet eszményét, mely, mint 
látni fogjuk, évszázadokon át érvényben marad.

Az ép említett Hammád volt az, ki a legelső klasszikus egybefog
lalást nyújtotta az arab költészet kedvelőinek. Legelőször ő fűzte egy 
bokrétába azt a hét kaszidát, melyet az arabság a pogány kor költészete 
legkiválóbb termékeinek tartott : a Mn allakát néven ünnepelt hét kaszi
dát ; ugyanis: 1. Imrulkeisz (81 distichon), 2. Tarafa (104 d.), 3. Zuheir 
(64 d.), 4. Lebíd (89 d.), 5. Amr b. Kulthúm (104 d.), 6. Antara (75 d.) és 
7. Hárith b. Hilizza (82 d.) klasszikus kaszidáit ; régi időben a 4. és 6. he
lyébe Nábigá- és A’sá-tól szoktak egy-egy kaszidát helyezni. A Mu’alla-
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t á t  nevéhez (u. m. felaggatott, kifüggesztett) egy széltiben elterjedt iro
dalomtörténeti mesét szoktak fűzni, melyről azonban a tudományos 
kritika azt bizonyította, hogy nincs mögötte történelmi valóság, hanem 
csak későbbi időben tám adt a « felaggatott» elnevezés magyarázására. 
E kifejezés igaz értelme szerint csak egyik metaphorája e fogalomnak, 
hogy: becses, nagy értékű. Egy későn támadt tudós mese szerint a pogány 
arabok a Mekka közelében levő Okázban a mekkai búcsú kapcsolatában 
dívó országos vásárok alkalmával versenyre bocsátották egymással leg
híresebb költőiket.

A győztes költeményt arany betűkkel felírva a Ká’bá kapujára 
függesztették.

Ily kitüntetésben részesültek volna azon kiváló művek, melyeket, 
mint az arab múzsa legkiválóbb sugalmazásait, «Mu’allakát»-nak, azaz, 
<ca Ká’bára aggatott, függesztett költeményeknek» neveztek.

Midőn Lebid, e költők egyike, ki még a Muhammed fellépését meg
érte, a Korán velős mondatait hallotta a próféta szájáról — így folytatja 
a monda — saját babérkoszorúzta kaszidáját letépte a szent ház kapujá
ról : «Nincsen semmi költői dicsőség — úgymond — a midőn Alláh szava 
ily hatalmasan érinti fülünket.»

A Korán győzedelmeskedik a pogány költészet fölött.
így akarja egy vallásos korszak legendája.
A Mu’allakáton kívül még egyéb gyűjtemények is támadtak az omaj- 

jád  korszak vége felé. Bővebb anyagból választotta ki a klasszikusoknak 
ítélt költeményeket al-Mafaddal, kinek gyűjteménye a szerkesztő nevén 
Mnfaddalijját nevezeten ismeretes.

Ez alapvetésen épül fel az iszlám II. és III. századaiban nagy m ér
tékben meginduló philologiai gyűjtő és szerkesztő tevékenység, melynek 
az arab régiség hagyományának fenmaradását és megőrzését köszönjük.

A gyűjtést és szerkesztést a szövegek magyarázása kiséri és követi, 
melylyel a nagy grammatikusok és lexicologok (legkiválóbbjaik a perzsa 
Szibaiveihi — megh. 793-ban — a grammatika atyja és Al-Aszma'i — megh. 
828-ban — a lexicologia megalapítója) a klassikus arab nyelv anyagának 
és használatának tanulmányozására és ismeretére megteremtettek minden 
segédeszközt, melyet még a mai tudomány is hálával vészén igénybe.

Mint a tudományos törekvések fel virágozására általán, úgy a philo
logiai buzgalom teljes kifejtésére is csak az omajjád dynastia bukása 
után, az abbászidák idejében beállott viszonyok adják meg az alkalmat.

Csak e korszakban lehet szó az arabság körében tudományos életről 
és az irodalom fellendüléséről.

E korszakra térünk át a következő fejezetekben.

18*
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(A középső mezőben látható felirat egy részlet a Korán 48. fejezetének 2. verséből, kúfai Írásban : «hogy Alláfp. 
megbocsássa neked a mi régebben volt bűneidből és a mi később következett, és hogy teljessé tegye rajtad.

kegyeit».)

IV. AZ ABBÁSZIDÁK KORSZAKA. —  A TUDOMÁNY.

A muhammedán államokban mindinkább elterjedő két ellenséges- 
áramlat idézte elő az omajjád dynastia bukását.

Az uralkodók, mint láttuk, kitünőképen az arab szellemnek voltak 
képviselői és az arab nemzeti elem uralmát érvényesítették nagyra nőtt 
birodalmuk egész terjedelmében. E törekvésük, a panarabismus, a több
féle nemzetiségből összealkotott állam nem-arab alattvalói elégedetlensé
gének volt oka. E nemzetiségek között voltak olyanok is, melyek év
ezredes nagy kultúrával dicsekedhettek — legyen elég a perzsát említe
nünk. — Ha bele is hajtották nyakukat az iszlám igájába, lelkületűk 
fellázadt a közéletben érvényesülő tan ellen, mely az iszlám fogalmát az 
arabsággal azonosnak mondta.

Többen e régi nemzetek közül meghunyászkodtak az arabság szün
telenül terjedő hódításai előtt. De élénk oppositiót fejtett ki a perzsa 
elem; az iszlámnak nem sikerült e nemzet művelt fiai leikéből ősi nem
zeti hagyományaikat teljesen eltörülni és elenyésztem.

Az omajjádok uralmának továbbá veszedelmessé vált, a kormány 
vallásos közönyössége ellenében, az iszlám nevében ellenszegülő vallásom 
irányzat. Ez irány vezetői eleinte ugyan erőtlen, a hatalom vaskarától 
erővel visszanyomott ellenzéket alkottak ; de lassan-lassan mind mé
lyebb gyökeret vertek a nép tudatában és erős támaszt nyertek mind
azoknál is, kik az omajjádok megdöntését más okokból tartották kívá
natosnak.

Végre 750-ben a nemzetiségi és a vallásos pártok bár nem együttes,
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■de egymás kezére dolgozó mozgalmának gyümölcse megérett. Khoraszán- 
ból, perzsa földről, előbukkannak a lázadók fekete zászlaikkal és rövid 
harcz után véget vetnek a damaszkusi uralomnak.

Az iszlám kormánypálczáját ezentúl Abbász ivadékai tartják ke
zükben. Trónrajutásuk körülményei már magukban véve is megadják 
uralmuk irányát. Ez kétféle tekintetben fog a megelőző korszaktól kü
lönbözni.

Első sorban : nem lesz kizárólag arab szellemű ; az abbászida-uralom 
főképpen a nemzetiségi elemekre és ezek között különösen a perzsákra 
támaszkodik. Ezeknek most előkelő szerep ju t az államban, nemcsak for
mai dolgokban, hanem a kormányzás szelleme irányításában is. A kha- 
lifák régi perzsa családok ivadékaiból választják tanácsadóikat, maguk 
is kivetkőznek a khalifa arab jellegéből. Nem az arab beduin sejkhnek 
utódai, hanem a szaszanida királyéi; ennek attribútumait öltik magukra. 
Székhelyüket is az arab sivatag szélén épült fényes Damaszkuszból, 
perzsa földre teszik át. Felépül az tíj székváros, Bagdád, a régi perzsa 
királyváros, Ktesiphon romjainak tőszomszédságában.

Másodszor : a vallásos életet ápolják és vezetik; az állam legfőbb 
érdekéül, a kormányzás legelső hivatásául a vallásos ügyet tűzik ki. Nem 
világi uralkodók, mint az omajjádok, hanem egy vallásállam kormány
zói, a legfőbb vallásos hatalom birtokosai és képviselői: theokraták.

Ily alapon már most teljesen megváltozik az uralkodó közszellem. 
S a megváltozott szellem teljesen új irányt ad az irodalom fejlődésének 
is. Még pedig két szempontból :

a) Eddig az irodalom pusztán arab alapon mozgott ; folytatása volt 
az iszlám előtti arabság szellemi életének. Ezentúl az iszlámnak meg
hódolt nemzetiségek, különösen pedig a perzsa műveltség nagy befolyása 
fog döntő hatást gyakorolni az arab irodalom alakulására.

b) Eddig az iszlám vallásos eszméinek, a Korán szellemének alig 
érezhettük hatását a muhammedánok műveltségére. Most az uralom leg
magasabb helyeiről indul ki az ébresztés arra, hogy az életben és iroda
lomban a vallás érdekeit műveljék. Az abbászidák uralma alatt csak
hamar megterem a vallásos tudomány és, ennek megfelelően, e tudomány 
irodalma. Sőt a vallásos irány az irodalom azon köreiben is érezhetővé 
válik, melyek természetüknél fogva vele nincsenek is közvetetlen kap
csolatban. A theologia nyomja rá bélyegét a szellemi élet mindenféle nyi
latkozásaira.

Lássuk tehát e két rendbeli hatás eredményeit egyenkint.
Mindenekelőtt nézzük az idegen nemzetek műveltségének hálását az 

arab irodalomra.
E hatás is két irányban nyilvánul. A khalifák indítására, pártolásuk
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mellett és bőkezűségüktől istápolva keletkezik a philosophia és az exact 
tudományok művelése az arab irodalomban ; népszerűbb alapon kelet
keznek az irodalom egyéb ágai. Az irodalmi fejlődés mindkét neme 
pedig abban a közös sajátságban osztozik, hogy nem az arab szellem
ből indulnak ki, hanem idegen népek műveltségében gyökereznek, ezek
ből oltatnak be az arab irodalomba, a hol gyors, sőt mondhatni rohamos 
fejlődésnek indulnak.

Az V—VI. században igen rossz idők jártak a philosophiai tanul
mányokra a byzanczi birodalom egész területén. Az V. század végén 
Zeno császár az edessai híres iskolát, melynek annyi érdeme volt Aris
toteles tanulmányozása és a peripatetikus philosophia fejlesztése körül, 
egyházi villongások következtében megszüntette; majd Justinianus 
(529-ben) az athéni ujplatonikus főtanodát oszlatta fel. A görög biroda
lomból kiűzött philosophusok és egyházi eretnekek a perzsa állam terü
letére menekültek, melynek királyai, a szaszanidák, már azon ellenséges 
viszony és politikai versengés miatt is, mely ez időtájt a két állam 
között uralkodott, kész örömest nyújtottak biztos menhelyet a szabad 
gondolkodás tanítóinak.

A szaszanida királyok védelme alatt itt virágzó iskolák keletkeztek, 
melyekben nagy eredménynyel művelték a philosophiát és a természet- 
tudományokat. Legnagyobb bírok volt a niszibíszi és a gondisápuri isko
láknak, különösen az utóbbinak. Itt készültek a görög íróknak fordításai 
syr nyelvre, mely a keleti keresztyénségnek egyházi és irodalmi nyelve 
volt. Különösen Khoszru Anúsarván (531- 578) karolta fel a Justinianus- 
tól kiüldözött tudósokat. A perzsa király udvarába fogadta kora leg
kitűnőbb bölcselkedőit ; Aristoteles és Plato munkáiból sokat fordítottak 
perzsa nyelvre. így vetette meg lábát a görög tudomány a perzsák mű
veltségében, a melyben már a parthus királyok alatt is előzményei 
voltak, melyek azonban a szaszanida dynasztiától kitűzött nemzeti, az 
idegen elemnek nem kedvező irány befolyása alatt csakhamar eltünedez
tek vala. A VI. század közepétől kezdve ismét meghonosodott az anya
országából kiűzött görög műveltség Perzsiában.

Ily viszonyokkal találkoznak az abbászida khalifák, midőn a 
muhammedán birodalom középpontját Bagdádba helyezik át, oda egye
sítik nemcsak az udvari élet díszét és fényét, hanem a szellemi élet 
érlüktetését is. Már a dynasztia második uralkodója, Manszúr (754—757) 
azzal bízza meg a gondisápuri iskola neves tudósait, hogy görög m un
kákat arabra fordítsanak. E mozgalomra nagyon jellemző, hogy a legelső 
munkák, melyeket fordítottak, az orvostudomány köréből valók. Mégis 
első sorban arra lehettek kiváncsiak, hogy a tudomány mily eszközöket 
ad az ember kezére, testi egészségének fentartása, életének meghosszabbí
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tása érdekében. Csak ezután következett az elméleti philosophia és a 
matkematika és vele kapcsolatosan az astronomia és a földrajz.

Hérán al-Rasicl alatt (786—809), ki a byzanczi birodalommal viselt 
háborúból sok görög könyvet hozott haza zsákmányul, serényen folyt e 
tevékenység, mely fénypontjára Hárún fiának, a rationalista irányt a val
lás terén is meghonosító Ma miin (813—833) uralkodása idejében emel
kedett.

E fejedelemnek köszöni az arabok tudományos irodalma felvirágo- 
zásának leghathatósabb feltételeit. Iskolákat és könyvtárakat alapított 
birodalma minden nagyobb városában egészen Bokharáig. E tudományos 
intézetek között a legnevezetesebb a székvárosában Bagdádban alapított 
nagy tudományművelő alkotás, « a tudomány háza», a mint nevezte, mely 
egyúttal bő könyvtárt is magában foglalt, mely körül a tudósok nagy 
társasága folytathatta komoly kutatásait. Az ő pártolása alatt ekkor 
világhírű tudósok dolgoztak Bagdádban ; közöttük p. o. al-KIuvárezmi, 
a nagy mathematikus és geographus, kinek latinra fordított munkájából 
ismerkedett meg Európa legelőször az algebrával és ki a khalifa rende
letéből, ind és görög előmunkálatok alapján, astronomiai táblákat is 
kidolgozott. E korszakba tartoznak al-Fargháni (Alfraganus) astronomiai 
munkái is, melyeket Európában a középkorban latin fordítás közveté
sével tanulmányoztak és nagy tekintélynek tiszteltek.

Egyre folyt Má’mún alatt a görög irodalom leghíresebb munkáinak 
megszerzése az arab tudományosság számára. Midőn a khalifa III. Mihály 
görög császárral békét kötött, a békeföltételek közé egy pontot is fel
vétetett, mely a császárt arra kötelezte, hogy a birodalma könyvtáraiban 
található könyvekből egy-egy köteles példányát a bagdádi nagy könyv
tárba szállítson.

A fordítási tevékenységre a khalifa a gondisápuri tudósokon kívül 
még egyéb tudós köröket is alkalmazott. Mezopotámia keresztyén klastro- 
maiban ugyanis sokat foglalkoztak az aristotelesi philosophiával és sokat 
fordítottak belőle szyr nyelvre. Úgyszintén a Harrán nevű tartomány, 
melynek lakosai az ősi aramaeus pogányság hagyományait tartották 
fenn és régi vallásuk gyakorlását a szábiusok új nevezete alatt folytat
ták a khalifátus alatt, bővében volt tudós bölcselkedőknek és a term é
szettudományok művelőinek. Ezeket is Bagdádba vonta a khalifa bőkezű
sége, hogy velük a görög művek szyr fordításait, melyek közöttük támad
tak, arab nyelvre tétesse át, vagy pedig ugyancsak a görög nyelvből 
fordíttasson velük az iszlám tudományos nyelvére. E nagy szorgalommal 
és lelkesedéssel foganatba vett tevékenységben különösen egy Hunéin 
h. Iszhák nevű keresztyén tudós tűnt ki, kit a későbben oly nagy virág
zásnak induló arab orvostudományi irodalom megalapítójának tekint
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hetünk azáltal, hogy az arab Aristotelesen kívül Galenus orvostudo
mányi munkáinak arab fordításáról is gondoskodott. Hogy a khalifa 
mily sokra becsülte Hunéin munkásságát, azon módból is kitűnik, 
melyen a buzgó fordító dolgozatait megjutalmazta. A fordító műhelyéből 
kikerülő vaskos kötetek súlyát aranynyal mérette meg és a súlymérő 
aranyakat ju tta tta  tiszteletdíjul Huneinnak. Azt beszélik, hogy az arab 
orvosi irodalom megalapítója a nála alkalmazásban levő másolódiákok 
használatára jó vastag papirost gyártatott és hogy ezentúl szigorú utasí
tást adott nekik, bogy a khalifa könyvtára számára készülő első példányo
kat jó nagy betűvel írják le.

Azonban ez idegen elemeken kívül, melyeket a khalifa a tudomá
nyos irodalom fejlesztésére felhasznált, akadt e korszakban tősgyökeres 
arab ember is, ki mint fordító és önnálló feldolgozó nagy hatással volt 
az uj szellemi irány megerősítésére, a görög tudomány terjesztésére arab 
nyelven. Értjük al-Kindít, kit a muhammedánok «az arabok philosophusá- 
nak» szoktak nevezni. A tudománynak csaknem minden köre van kép
viselve ama 265 dolgozatban, melyeknek mai nap nagyrészt csakis czímei 
ismeretesek, de melyek közül nehány még latin fordításban is fen- 
maradt, tanúságot téve szerzőjüknek (kinek neve az európai irodalomba 
Alkindins vagy Alchindus alakban jutott el) a távolba is gyakorolt nagy 
hatásáról.

A Má’mún khalifától terem tett szellemi mozgalom közvetlen utó
dainak uralkodása alatt sem szünetel. Jelesen a fentemlített harráni tudó
sok érvényesülnek most a tudományos munkában. S köztük különösen 
egy harráni tudós család tűnik ki, melynek két századon át mintegy 
öröksége volt, hogy a görög tudományt művelje és arab fordításokban 
a muhammedán műveltséggel közvetítse. E jeles család élén látjuk a 
híressé vált Thábit b. Karrát  (836—901), ki az elméleti philosophián kívül 
Euklides, Archimedes, Hippokrates tanait tette hozzáférhetővé azoknak, 
kiknek tudományos nyelve az arab volt. Körülbelül 150-re teszik dolgo
zatainak számát e tárgyakról. Törekvéseiben számos tanítványai, első 
sorban saját fiai és unokái követték példáját. Alig van a görög philo- 
sophiai, orvostudományi, mathematikai és astronomiai irodalomban neve
zetes munka, metyet e tudós keletiek az arab irodalomba be nem ke
beleztek.

E fordítások nyomán fejlődhetik m ár most a X—XIII. századokban 
az önálló tudományos tevékenység a khalifa széles birodalmában ; nékik 
köszöni az arab tudomány különösen nagy mathematikusait és astrono- 
musait, kik a fordított munkákból elsajátított igazságokat az uralkodók
tól berendezett tudományos műhelyeken gyakorlatilag alkalmazzák és 
szélesen kiépítik. Közöttük a leghíresebb al-Baltáni (az puvópai középkori
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irodalomban Albategnius néven, megh. 929), kinek a rakkai observatorium- 
ban tett megfigyelései alapján készült munkái latin fordításokban hatot
tak a csillagászati tudomány művelésére nyugaton ; mellette sorakozik a 
nagy Abulvafá (megh. 997), kinek Almagest-jét a csillagászat történet- 
irói a legfontosabb tudományos felfedezések tárházának jellemzik. Tanít
ványa Ibn Júnusz a X. században Kairóban képviseli a mathematika és 
astronomia azon magas színvonalát, melyre nagy elődjei Mezopotámiában 
helyezték. Munkájából azt a tényt lehetett megállapítani, hogy az arabok 
e korszakban oly módszereket alkalmaztak, melyek a mathematika mű
velésében a modern tudomány haladását előkészítettek. S e nagy tudo
mányos munkálkodás eredményei a khalifátus fennállásán túl is éreztetik 
hatásukat, midőn a XIII. és XIV. században a khalifák példáján épülve 
az iszlám népek fölött uralkodó mongol khánok karolják fel e tanulm á
nyokat. Ulngh-bég (1394—1449), Timurleng unokájának nevét a tőle szer
kesztett csillagászati táblák kapcsolatában említik.

E tudományos törekvések, melyek természetüknél fogva nem szá
míthattak népszerű részvételre, hanem inkább csak az előkelő szelle
mek kisebbségére támaszkodhattak, mindenesetre nagy befolyást gyako
roltak a vallásos elméletekre is. A m utaziliták  neve alatt ismeretes 
rationalistikus dogmatikai irány kétségtelenül a philosophiából merítette 
erősségeit; virágzása és hivatalos pártoltatása egybeesik azon khalifák 
idejével (812- 848), kik a görög philosophia átültetésének kedveztek.

A leghatározottabb kifejezésre ju t azonban a philosophiai és ter
mészettudományi mozgalom hatása a X. században Bagdádban és Baszrá- 
ban (az Euphrates alsó folyása melletti városban) alakult egy szövet
ségben, mely az Őszinték (ikhván al-szafá) nevén ismeretes. E bizalmas 
szövetség tagjai azon czélt tűzték maguk elé, hogy az orthodox muham- 
medán tanrendszer helyébe, a vallás elveinek épségben tartása mel
lett, a philosophiai gondolkodáson alapuló világnézetet kifejtsenek. Az 
aristotelesi philosophiának, ennek ujplatonikus magyarázói értelmében, 
vették hasznát. Tanaik összességét a névtelen munkák egy sorozatában 
foglalták össze, melyet Dieterici német feldolgozása a művelt közönség
nek hozzáférhetővé tett. Ez ötven értekezéssel, melyekben a philosophia és 
természettudomány egész birodalmára kiterjednek, nem pusztán a tudós 
közönséghez fordulnak, hanem népszerűségre tartanak igényt. Az a 
szándékuk, hogy a philosophiai gondolkodáson alapuló világnézetet álta
lánossá tegyék és az iszlámon belül jogosultságot vívjanak ki számára 
a Korán és a vallásos világnézet mellett. Értekezéseik lépten-nyomon 
Korán-idézetekkel és szent szövegekkel vannak átszőve ; természetesen 
más irányban használják azokat, mint az orthodox theologusok. Az ujpla- 
tonikusoktól eltan allegorikus magyarázó módszer által alkalmassá
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teszik a Koránt, hogy philosophiai tanaik mellett bizonyítson. Munkáik
kal kétségtelenül nagyon fontos okmányt teremtettek arról, hogy a görög 
philosophia átültetése már a X. században mily gyökeres hatást tett az 
iszlámot valló szabad szellemekre.

Egyidejűleg azonban a vallásos tekintetektől függetlenebb tanul
mány is virágzásnak indult. Midőn a X. század közepe felé a khalifai 
méltóság és hatalom rövid virágzása után csakhamar elkallódik és a 
khalifák mellett tőlük látszólag függő, lényeg szerint azonban teljesen ön
álló dynasztiák keletkeznek a muhammedán birodalom sok pontján, az 
uj fejedelmek udvarain új pártolókra talál a mindig eleven tudományos 
mozgalom. Most még az az előny is ju t neki, hogy nincsen többé a khalifa 
székvárosába központosítva, hanem a muhammedán kelet sok pontján 
terjeszti a világosságot. Mindegyik székhely a gazdag és sokoldalú szel
lemi élet egy-egy gyűjtő pontjává vált és, a mi nem a legutolsó, készsé
ges menedékhelyévé oly gondolkodóknak, kiket a sötétség képviselői más 
helyről elkinozni és elüldözni találtak. Gazdag könyvtárakban, melyek
nek a másolók ernyedetlen munkája az irodalom legbecsesebb kincseit 
szerezte meg, hathatós központokat terem tettek a kutatás számára az 
iszlám legtávolibb részeiben is. E gyűjteményeket mind maguk a fejedel
mek mind vezirjeik, kik a tudományok kedvelésében nemes versenyre 
kelnek velük, a legnagyobb szabadsággal bocsátják a kutatók rendelkezé
sére. Egyszer egy bujida fejedelem, Fakhr al-daula, a tudós államférfiút, 
Iszmá’il ibn ’Abbád-ot (937—995) óhajtotta a vezír méltóságával fel
ruházni és az udvar környezetébe vonni. Azon okok között, melyek 
miatt a tudós ember e megbizás elfogadása ellen szabódott, azt is fel
említi, hogy könyveinek elszállítása 700 teherhordó teve kibérlését tenné 
szükségessé.

Oly időben, midőn Bagdádban a mindinkább theokrata méltósá
gára szorítkozó khalifa körül sötét szellemek üldözik a szabad kutatást, 
Nisáburban, Bokhárában, Aleppóban a kis fejedelmek ujdonat uj udvarain 
nyugodtan és háborítlanul, sőt az uralkodók pártolásától elősegítve, 
munkálkodhatnak a gondolkodó elmék azon korszakos műveken, melyek
nek hatása messze túlterjed keletkezésük szűk körén és melyeknek 
világító sugarai még a nyugati világba is elhatottak. Északi Szyriában 
a hamdanidák, kikről a költészet fejlődése során még későbben is szó 
lészen, bár kis államukat folyton a byzanczi birodalom ellen kell meg
védeniük, udvarukat a költők és tudósok gyűjtő helyévé teszik. Itt m ű
ködött Alfárábi (ugyanaz az Alphorabius, kivel Temesvári Pelbártnál a 
Katalin-legenda kapcsolatában találkozunk), a X. század legnagyobb 
philosophusa (megh. 950-ben), a ki az aristotelesi philosophia, különösen 
az Organon magyarázása által lett híressé és kinek számos értekezései,
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melyek a tudomány különféle ágaira, még a zene elméletére is terjedtek, 
az arab tudományos irodalomban korszakot alkottak és latin fordítások 
révén a nyugati világba is eljutottak.

A Bokhárában virágzó szamanida dynastia egyik fejedelmének,
III. Núhnak udvari könyvtárán tanulmányozta a nyugaton is, mint a 
Canon (Roma 1593) híres szerzője. Avicenna (Ibn Szína, megh. 1037) a 
bölcsészetet és a természettudományokat; majd a Hamadánban ural
kodó bújida fejedelemben talál msecenást és udvarán írja meg azon 
nagy philosophiai és orvostani munkákat, melyeket már a XII. század
ban latin nyelvre fordítva Európában szorgalmas tanulmányozás tárgyává 
tettek.

Mivel philosophiai magyarázataiban a vallás tételeit nagyban tekin
tetbe vette és nem egy engedményt tett nekik a tiszta aristotelismus 
rovására, másrészt fejegetései szinvonalát is szívesen alkalmazta a köz
értelem igényeihez, némely műve inkább birt népszerűségre vergődni, 
mint az elvont módon bölcselkedő Alfárábi értekezései.

Az ernyedetlen buzgalom, mely a tudományok valamennyi ágai
ban az ázsiai fejedelmek pártolása mellett érvényesül, utánzandó például 
szolgált az abbászidáktól elszakadt vagy legalább is velük csak laza kap
csolatban álló északafrikai és egyiptomi fejedelmeknek is. Az ő orszá
gukban is nagyon értékes tudományos élet fejlődik.

Az aglabida helytartó-fejedelmek, majd később az első fátimida 
khalifák szolgálatában áll mint orvos a zsidó Israeli Izsák, ki a X. század 
elején az aristotelesi philosophia és az orvostudomány körében nagy
hatású irodalmi és tanító munkásságot fejtett ki előbb Kairavánban, 
később Egyiptomban. Arab nyelven írt számos munkáját a XI. század 
közepe felé a salernói orvosi iskola egyik tagja Constantinus Africanus 
fordította le latin nyelvre (kiadva Leidenben 1515). Tanítványai közül 
számosán nagy hírre vergődtek ; a legkiválóbbak egyike Abií Dsa’far 
Ahmed al-Dsazzár (megh. 1004), az arab orvostudomány nagy tekintélye, 
kinek tantermébe messze földről zarándokoltak az orvostudomány elsajá
títására törekvő ifjak és férfiak.

Amint az orvostudomány neves képviselői legnagyobbrészt a philo
sophia művelésével kapcsolják össze természettudományi kutatásukat, 
úgy Israeli is még Avicenna előtt egyike az aristotelesi philosophia leg
jelentékenyebb képviselőinek. Bölcsészeti főmunkáját, melynek a most 
már elveszett arab eredeti alapján készült zsidó fordítását csak nem 
rég (1900) tette közzé hazánkfia, Fried, a keresztyén scholastikusok is 
figyelemmel tanulmányozták. Albertus Magnus és aquinói Szt. Tamás 
többször idézik az Isaac Judæus könyvét e czímen : Liber Elemen- 
tornm.
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A fátimidák, majd bukásuk után, még inkább a nagy Szaladintól 
alapított ejjúbidák dynastiája alatt, a Nílus völgyében nagyban fejlesz
tik azon szellemi életet, mely által az ázsiai iszlám oly lényegesen hozzá
járult a tudományok haladásához. Az imént már szóltunk a kairói csil
lagvizsgáló intézet egy nagy tudósáról. Egyiptomban működik az 
a férfiú is, ki az optika fejlődésében nevezetes fordulópontot jelez, 
Muhammed b. al-Haszan ibn al-Heitham (megh. 1038), és a középkori 
latin irodalomba Alhazen néven vonult be. O a szerzője az «Opticæ 
Thesaurus Alhazeni Arabis» czimen latinra fordított fénytani munkának, 
melynek a látás elméletében, a sugártörés és tükrözés törvényeinek fel
ismerésében nevezetes érdemet tulajdonít e tudomány történelme.

Nincs azonban, még a modern tudomány szempontjából sem, a keleti 
tudományosságnak dicsőbb és emlékezetesebb neve, mint az Al-Bérüni-é 
(1000 körül), ki Indiában a gaznevida udvar árnyékában irta nagy 
geographiai, mathematikai és astronomiai munkáit, melyek újkori tudo
mányunknak is sokoldalú tanulsággal szolgálnak. Különösen két mun
káját, melyekhez most, fordítások révén, a művelt nagy közönség is 
hozzáfér, érdemes külön kiemelni. Az egyikben mély históriai és 
astronomiai tanulmányok alapján a régi keleti népek kortanát ismerteti; 
a másik, melynek megírására a mogul fejedelem indiai hódításai foly
tán nyílt meg az alkalom, Indiának és népességének geographiai, archæo- 
logiai és néprajzi ismertetésével foglalkozik. E gazdag tartalm ú munká
val a X. század arab írója rászolgált arra, hogy a világ legelső szansz- 
kritistájának nevezzük. Az európai tudományt e téren majdnem kilencz 
évszázaddal megelőzve valóságos tudományos gyűjtés és elmélyedés alap
ján  adhatott hirt az ind vallásról, az addig csupán csak hírből ismert 
népek jogi és társadalmi intézményeiről, történeteikről és régiségeikről. 
Ha az európai tudomány előbb ismerkedik meg Al-Bérúnival, korábban 
oszlik szét az a homály, mely a Védák hazájára a Nagy Sándor hódításai 
és az angolok gyarmatosítása között lefolyt időben borult.

Az arabok geographiai tanulmányai és művei szoros kapcsolatban 
vannak azon tudományos hatásokkal, melyeket a görög irodalom ébresz
te tt az arab műveltség körében. A geographiai tudomány haladása pár
huzamosan indul az astronomiai irodalom meghonosodásával. E téren 
még indus befolyás is kimutatható volt, a mennyiben Al-Manszúr khalifa 
az ind Sziddhánta arab fordításáról gondoskodott. Legelőkelőbb vezére 
azonban az arab astronomiai irodalomnak Claudius Plolemaens peyáhrj 
(TÙ'ÆaÇtç,-a volt, mely arab feldolgozásaiban az Almadseszt néven ismere
tes. A geographíának és a dúsan kifejlődő kosmographiának Ptolemæus 
munkái adták meg az irányt, fejlődésüknek egész szellemét. Midőn a tudo
mányos élet fejlesztése a görögök fordítására szorítkozott, Ptolemæus



A R A B O K 2 8 5

geographiáját is felvették a lefordítandó görög munkák sorába. Később^ 
Ptolemæus módszerének szemmeltartásával önálló, a khalifátus birodal
mát egész terjedelmében kimerítő, de még azon túl is terjedő (Khina, 
Japán stb.) földrajzi munkákat írtak, melyeknek gazdagságáról a De 
Goejé-tői arab nyelven kiadott «Bibliotheca geographorum arabicorum» 
czímű, eddig 8 kötetre terjedő gyűjtemény nyújthat némi fogalmat.

A puszta elméleti érdeken kívül a khalifátus administratiójának 
igényei is nagy tényezői voltak az ily munkák szerkesztésének. Elmond
hatni, hogy e téren a politikai szükségletből támadt irodalmi feladatot 
a görögöktől eltanult módszerrel oldották meg. Ez irodalom legrégibb 
képviselői között találjuk Ibn Khordddbeb-t (844—848 körül irt), ki előbb 
Médiában működött mint postamester, később a birodalom központjá
ban volt postahivatalnok. Munkájában különösen közigazgatási szempon
tokat tűzött ki, a mennyiben első sorban minden kerület adózási viszo
nyairól ad számot.

Az eféle munkák irói nem szorítkoznak a puszta geographiai ada
tokra és az ezekhez fűződő helyrajzi mozzanatokra, melyeket görög min
táik módjára az Itinerarium-ok során közölnek, hanem eleven érzéket 
tanúsítanak a helységekhez kapcsolható ethnographiai és kultúrtörténeti 
tudnivalók iránt is. Nemcsak az itinerariumok alkalmával felmerülő váro
sok, hegyek, folyamok stb. ismertetésére helyeznek súlyt, hanem a vidé
kek és országok művelődési állapotaira, a népesség szokásaira is; sőt 
valódi kedvteléssel sorolják fel alkalom adtán a tudós és jeles embere
ket, kik a felemlített városokból és kerületekből származtak és vagy ottan 
letelepedvén, vagy akár csak futólagosán megfordulván a művelődésre 
hatást gyakoroltak. Gróf K uun  G éza munkáiból (legutóbb a « Magyar 
honfoglalás kntfőh  során kiadott «Keleti kútfőkéből) is meggyőződhe
tünk róla, mily fontos adatokat nyújt ez irodalom a magyar nemzet hon
foglalás előtti vándorlásai idejére nézve azon népekről, melyekkel a m a
gyarok és a velük rokon népek érintkezésbe kerültek.

E gazdag geographiai irodalom sommáját a XIII. században meg
alkotta Jákút (1179—1229), görög származású ember, ki zsenge korában 
mint rabszolga került Bagdádba, a hol egy kereskedő házában muhamme- 
dán nevelésben részesült. Kiterjedt kereskedelmi utak keltették fel benne 
a geographiai irodalom iránt a szeretetet és fogékonyságot; ezek alkal
mával ébredt benne a gondolat, hogy egy nagy encyklopædiaszerü 
munkában nemcsak az előző gazdag irodalmat felölelje, hanem hogy 
saját utazásait és megfigyeléseit is, melyek csaknem az iszlám egész 
területére kiterjedtek, feldolgozza. Ez irodalmi kutatások és közvetlen 
tapasztalatok s tanulmányok eredményét Jákút nagy geographiai lexi
kona foglalja magában (6 vaskos kötetben kiadva), melylyel a keleti író
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az első e fajta európai munkát csaknem négy évszázaddal előzte meg. 
Saját nyilatkozatából látjuk, mennyire mozdította elő nagy vállalata 
sikerét a birodalom távoli részeiben a khalifátus decentralizátiója folytán 
mindenfelé felvirágozó tudományos élet. «Tiz nagy nyilvános könyvtárt 
használtam Mérv városában —- szószerint ezek az ő szavai — ezek között 
legeltem, világosságukból sok hasznot húztam ; a könyvek szeretete el- 
feledteté velem családomat és szülőföldemet. Innen merítettem legnagyobb 
részét annak, a mit munkáimban egybegyűjtöttem.» S a kis aleppói 
fejedelemség tudós ministere, Ibn al-Kifti, adott neki módot arra, hogy 
nagy anyagát rendbeszedhesse és az ottani nagy könyvtárakból kiegé 
szíthesse. Néki ajánlotta aztán nagy geographiai encyklopmdiáját, me
lyet napjainkig a keleti geographia legjutalmazóbb segédforrásaként 
használunk.

A muhammedánok úgy vallásos, mint tudományos életének sajátos
ságai nagyban mozdították elő a nagy utazásokra való vállalkozást. Az 
iszlám törvénye szerint a kegyes igazhitű, ha módjában van, bármily 
távol vidékéről egyszer életében Mekka felé törekedik. Nagyon gyakoriak 
voltak, különösen a XV. századig a nagyterjedelmű tanuló-utazások is. 
Spanyolországból Bagdádba meg Khoraszánba utaznak a tudásra vágyó 
ifjak, sőt meglett férfiak is, hogy valamely hires mester előadását hall
gassák. Viszont a legtávolabbi Keletről a nyugati országok hires iskoláit 
és tanárait keresik fel a tudomány művelői. Akár a vallásos, akár a 
tudományos czélú utazás gyakran számos éven, nem ritkán évtizedeken 
á t idegen országokban marasztalja őket. Nem sietnek hazafelé ; nagy 
kerülők árán utjokba ejtik az iszlám hires országait és városait, termé
szeti és társadalmi viszonyaikat nagy érdeklődéssel figyelik meg, hogy 
bővebb köröknek hirt adhassanak róluk.

E réven az iszlám népei között nagy utazási irodalom fejlődött, 
leginkább arab nyelven. A legtöbb geographiai iró, mindazok, a kiknek 
neveit eddig említettük, nem pusztán könyvtárakból, hanem helyszíni 
tapasztalataikból szedték munkáik anyagát. Nagy hire van az európai 
irodalomban is Idriszi- (Edríszi-)nek, ki a XII. században saját és mások 
utazásai alapján II. Roger szicziliai király megbízásából egy nagy geo
graphiai munkát szerkesztett, tulajdonképen magyarázatul a király szá
mára (1154) készített ezüst mappához.

Az összes arab utazók között a legbővebb területeket járta  be és 
irta le egy Tangerből (Marokko) származó arab tudós, ki az európai 
kutatásokat sok téren évszázadokkal megelőzte és kinek munkája, mióta 
Európában hozzáférhetővé vált, geographiai és néprajzi ismereteinket 
előmozdította. Muhammed ibn Batútá-nak hivják ez utazót. Hazájából 
22 éves korában azzal a czéllal indult útnak, hogy a mekkai búcsújárást
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teljesítse. Több ízben meg is fordul Arábia szent városaiban ; de e kegyes 
utazásokat egyúttal arra is felhasználja, hogy rengeteg kerülőkön Ázsia 
és Afrika kevéssé ismert vagy épen ismeretlen vidékeit bejárja és a déli 
Európát is érintse. Arábiát, Syriát, Perzsiát, Mezopotámiát, Zanzibárt, 
Kis-Ázsiát éveken át utazta be ; Kis-Ázsiából a Kipcsak vidékére (déli 
Oroszország) rándul át, a hol abban az időben Dsingiz khán utódai 
uralkodtak. Konstantinápolyi is meglátogatta, s Bokhárán s Afganisztá
non át az Indus völgyébe hatolt be. Delhiben, mely akkor a muhamme- 
dán Indiának fővárosa volt, két évig mint kádi szerepelt, míg az indiai 
szultán egy követséggel bízta meg a khinai császárhoz. Ez alkalommal 
beutazza a Malabár partvidékét, Kalkuttából átmegy a maldivi szige
tekre, a hol ismét kádinak foglalták le. Innen Ceylonba viszi utazási 
vágya, meglátogatja az indiai archipelagus szigeteit és Khina egy részét. 
1325—1349-ig huszonnégy évet töltött ez utazásokon; hazatérte után sem 
nyugszik meg; 1351-—1354. újra vándorbotot ragad és utazást tesz Marokkó
ból előbb Granadába, a hol akkor még muhammedán fejedelem ural
kodott, majd rövid szünetelés után Szúdánba rándul és egészen Tim- 
buktuig ju t el. Huszonhét éven át csaknem szakadatlanul folytatott 
utazásainak eredményeit egy vonzó útleirásban bírjuk, melyet franczia 
fordításban is olvashatunk. E rendkívüli munka gazdag adataival és vál
tozatos szempontjaival a földrajz, kultúrtörténet és ethnographia dúsan 
jutalmazó forrása. Mindenesetre a legtanulságosabb utazási munka a 
Marco Pólót megelőző időből.

V. A TÖRTÉNELM I IRODALOM.

Láttuk, hogy a philosophia és az exact tudományok művelését az 
arab irodalomban felsőbb pártolás segítette életre.

Népszerűbb gyökerei vannak a történelmi irodalom első kezdetei
nek. A történelmi irodalom, csiráit tekintve, idegen csemete az arab 
műveltségben. Első elemeit hiába keresnők a régi arab kultúra körében. 
Az arabok szellemi életében az iszlám előtt, de még egy fél századdal 
az új életviszonyok megalakulása után sem mutatkozik semmiféle jele 
annak, hogy az, a mit történelmi érzéknek nevezünk, a nemzet lelkében 
bármi parányi helyet elfoglalt volna. Az iszlám keletkezésekor a m úl
takról való emlékezésük alig terjedt vissza továbbra, mint a Muhammed 
fellépését közvetlenül megelőző évszázadra. S e határon belül sem ju to t
tak magasabb fokra, mint odáig, hogy törzseik bölcsei és javasai az 
ellenséges törzscsoportokkal vívott vérboszú-háborukról és az ezek során 
előfordult apró csete-patékról regéltek. Országuk azon nevezetes esemé
nyeinek, melyekről az ékiratokból (VI. század Kr. e.) és a római törté-
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netirókból értesülünk (pl. Aelius Gallus arab hadjáratának Augustus 
császár alatt), semmi nyoma az arabok történeti emlékezéseiben. A lelki 
élet ezen iránya nem teremt a történelmi irodalom kifejtésére alkalmas 
talajt. Úgy hiszem, hogy egy külön e kérdésnek szánt dolgozatban* be
bizonyítottam azt a tényt, hogy a történetírás első csirái a perzsa mű
veltség köréből kerültek az arab irodalomba, mint egyik mozzanata és 
jele azon nagy szellemi hatásnak, melyet az iszlamnak meghódolt perzsa 
nép gazdag műveltsége a hódítókra tett.

A perzsák között a szaszanida korszakban dűsan fejlődött a törté
nelmi irodalom. Leginkább az egyes királyok viselt dolgairól szóló mono- 
graphiákat írtak. Már a VI. században Khoszru Anusarván, kiről mint a 
tudományoknak kedvező fejedelemről csak az imént szólottunk, elren
delte a királyok történetének összegyűjtését a legrégibb mondai kirá
lyoktól le egészen saját koráig ; e munka folytatását még a legutolsó 
szaszanida király is előmozdította. Ez irodalmi irány hatott az arabokra, 
midőn a legyőzött kulturnép befolyása alá kerülvén, a maguk históriáit is 
írásba kezdték foglalni. Legelőbb az iszlám háborúinak történetét írták 
meg ; az eféle tudósításokat magázi (harczok)-nak nevezték. Ezekhez 
csatlakozott a próféta életrajzára (szírat) vonatkozó tudósítások össze
foglalása, hasonmásai a perzsák királyairól fennmaradt kiár-námék-oék, 
melyekről a perzsa irodalomról szóló fejezetben lesz szó.

A perzsa befolyás tagadhatatlan bizonyítékát nyújtja m ár azon tény 
is, hogy az arab nyelvű történeti irodalom legrégibb termékeinek egyike 
a perzsa nyelvből való fordítás volt. Egy Rüzbih nevű perzsa ember, 
Dádújeh fia, ki a Zoroaszter vallásáról az iszlámra tért át és ez alka
lommal az Abdalláh ibn al-Mukaffa nevet vette fel (megh. 762), a Király- 
könyv (Khudá-i-námeh) nevén hires perzsa történetkönyvet arabra fordí
totta. Ezen, most már csak kevés töredékben ismert fordítás volt — úgy 
látszik — a legelső arab nyelvű történelmi munka. Ennek és hozzá hasonló 
perzsa eredetű termékek hatása alatt keletkezett az arabok eredeti tör- 
lénelmi irodalma. Ez irodalmi ág legrégibb művelői, azok, kik az arab 
történelem alapjait lerakták, nem is voltak tősgyökeres arabok, hanem 
iszlámra tért és affiliatió által az arab nemzethez szegődött perzsák, vagy 
ilyenek fiai és unokái. Elég megemlítenünk, hogy Muhammed b. Iszhák 
(megh. 768—770 körül), ki a magázi darabos adataiból legelőször alkotta 
össze a próféta életrajzát (melyet W eil G usztáv német fordításában is 
olvashatunk), perzsa eredetű ember volt; atyja Abú Bekr uralkodása 
idején mint hadi fogoly került az arabok közé, épen úgy mint egy másik 
nagy arab történetirónak, Ibn al-Kalbi-nak nagyatyja.

* A történetírás az arab irodalomban, 1895 (Budapesti Szemle).
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Perzsa származású emberek viszik a történelmi irodalmat a töké
letesség és virágzás azon fokára, melyre a X. században emelkedett. 
Hamza Iszfaháni, ki GoTTWALDTtól latin nyelvre is lefordított Annaleseit 
960 körül irta és e munkájában összegyűjtött adatait, saját vallomása 
szerint, nagyrészt perzsa forrásokból merítette, ugyanezen nemzethez 
tartozott. Épen így Masz’údi is (megh. 957-ben), — kinek «Aranyvirányok» 
(9 kötet) úgymint «Figyelmeztetések» czimű történelmi munkáit, me
lyek az egész világtörténetre kiterjednek, franczia nyelvre is lefordítot
ták és kit bátran tekinthetünk ez irodalom legkimagaslóbb alakjai egyiké
nek, — a perzsa történelmi műveltség befolyása alatt képződött történet
íróvá és gyakran hivatkozik is perzsa forrásaira. Ugyanez áll idősb kor
társáról Al-Tabari-ról, kit joggal mondunk az «arab történelem atyjának» 
(megh. 921). Neve is elárulja, hogy nem gyökeres arab ember volt, hanem 
Tabarisztánból származott. Nagyterjedelmű munkája, mely a történetek 
előadását 914-ig viszi, az első nagy történelmi összefoglalás az arab iroda
lomban ; az egész későbbi történetírásnak e klasszikus munka az alapja. 
A későbbi időkben keletkezett compilátiók évszázadokon át kiszorították 
helyéből. Csak újabb időben sikerült, azon kevés kézirat révén, melyek 
belőle megkeríthetők voltak, az alapmunkát is hozzáférhetővé tenni.

Mindezekből látjuk, hogy perzsa alapokon épült az a nagy iroda
lom, mely későbbi fejleményeiben az európai történelmi kutatásoknak is 
sok tekintetben fontos segédeszközéül bizonyult. Hogy csak egyet említ
sünk, nagyon könnyen érthető, mily fontossággal birnak a muhammedán 
források a Keresztes hadjáratok történetének tanulmányozásában. S mint 
az irodalom minden körében, melyet akár a maguk géniuszából terem 
tettek, akár idegen hatások alatt alkottak, a történelmi irodalomban is 
csudálatra méltó szaporaságot fejtettek ki az arabok. Ez irodalom klasszikus 
korszakának letűnése után különösen gazdagok történelmi monogra- 
phiákban, egyes városokra, országokra, dynastiákra terjedő részletes 
történelmi munkákban, életrajzi encyklopædiâkban stb. Hangyaszorga
lommal összecompilálnak mindent, a mit a muhammedán világ egy körül
határolt részére nézve az elődök szétszórt munkáiból egybegyüjthettek, 
tárházakat építenek, a melyekben a tárgyukra tartozó legapróbb adato
kat, nem igen bánva, hogy történeti tényeket-e vagy adomákat, az utó
kor számára megőriznek. Egy damaszkusi tudós, Ibn Aszákir (megh. 1175) 
szülőföldjének monographiáját egy 80 kötetre terjedő munkában irta 
meg. E körből Európába leginkább ez irány legkitűnőbb képviselőjének 
neve hatolt, Al-Makrízí-é (megh. 1441), ki hazája, Egyiptom, régiségei és 
története tanulmányozásának szentelte életét, és kinek munkáihoz, mint 
elsőrendű forráshoz, kell folyamodniok azoknak, a kik a középkori Egyip
tom topographiájával vagy történetével óhajtanak foglalkozni.

Egyetemes irodalomtörténet. I. If)
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S még a későbbi idők is, melyeknek történelmi tudósait inkább a 
szorgalmas gyűjtés, mintsem az önálló gondolkodás jellemzi, a muham- 
medán világot egy-egy eredeti elmélkedővel ajándékozzák meg, ki az iro
dalomra borult sötétséget felvilágosítja. Ily irói egyéniség volt a Tunisz
ban 1332-ben született Ibn Khaldiin, a legelső a világ irói között, ki a szó 
legigazibb értelmében kultúrtörténetet művelt és az emberi társadalom 
fejlődésének előadását bölcsészeti elmélkedésre alapította.

Az arab történetírás e legutolsó nagy művelőjét joggal tekintjük ez 
irodalmi kör legfényesebb alakjának. Szülőföldjén két nemzet és két 
társadalmi állapot egymásra hatását a legközvetlenebbül figyelhette meg: 
a berber és az arab nemzetét egyrészről, a városi és a nomád életmódét 
másrészről. Életének viszonyai közel érintkezésbe hozták őt, mint állam- 
férfiút, előbb a spanyol keresztyénséggel (1362-ben ő közvetítette a béke
tárgyalásokat a granadai szultán és castiliai Don Pedro között), majd a 
muhammedán világot ez időtájt elárasztó mongolokkal. Mély gondolko
dásának eredményét, Prolegomena czimen, bevezetésül bocsátotta nagy 
világtörténelme elé. Érdemes még mai nap is D e S lane franczia fordí
tásában elolvasni. «A történelemnek — ez elvet vallja Ibn Khaldún 
az a feladata, hogy hírt adjon az emberiség társadalmi csoportosulásáról, 
valamint azon különféle viszonyokról, a melyek a társadalmi élet alaku
lásának természetes tényezői». Ez elvből kiindulva vizsgálja Ibn Khaldún 
a vad életmód primitiv életfeltételeit, a családi szervezet befolyását a 
népek történetére, a nomád és a városi, a baromtenyésztő és földmívelő 
életmód hatását a társadalmi fejlődésre, a művelődés természeti és szellemi 
tényezőit, a fényűzés fejlődését és hatását az emberi társadalom művelő
désére és még sok egyéb bölcsészeti és közgazdasági kérdést. E kutatá
sok eredményeire építi fel aztán a világtörténelem és különösen az iszlám 
történetének részletes előadását.

A történelmi irodalom ezen magas fokú fejlődése azon csirákban 
gyökerezik, melyeket hatodfél századdal ezelőtt a perzsa irodalom közve
títői szórtak az arab műveltség mezejére.

Ez irodalmi közvetítéshez a perzsa műveltségből kölcsönzött még 
egy másik irodalmi mozzanat is kapcsolódik. Világirodalmi szempontból 
e kölcsönvételt nevezhetjük a legmaradandóbbnak és legáltalánosabbnak. 
Értjük az erkölcstanító és mulattató elbeszélések átültetését a perzsa 
irodalomból az arabokéba, melyből e mesék aztán zsidó, görög és latin 
fordítások révén az európai népek irodalmába mentek át, a melyekben 
életök és hatásuk még mai napig sem szűnt meg.

Azok közül, kik La Fontaine meséit olvassák, csak kevesen bírnak 
annak tudatával, hogy ez élvezetet az iszlám azon perzsa neophytáinak 
köszönik, kik Bagdádban a VIII. század közepe felé nemzeti irodalmuk
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néhány kiváló munkáját az arabokkal megismertették. E művek a per
zsáknak sem voltak eredeti termékei. Ok régibb időben az irodalom nagy 
tárházából, Indiából merítették volt azt, a mit az araboknak tovább adva 
e közvetítés által a világirodalomba vezettek be.

Ugyancsak Khoszru Anusarván szászánida király a VI. században 
udvari orvosával Barzújéh-val alattvalóinak erkölcsi épülésére a Pancsa- 
tantrát a szanszkrit nyelvről pehlevi nyelvre fordíttatta le. E pehlevi 
fordításból ugyanaz az Abdalláh b. al-Mukaffa’, kivel mint a perzsa 
«Király-könyv» arab fordítójával az imént megismerkedtünk, arab nyelvre 
tette át az ind erkölcstanító elbeszéléseket, Ez a Kalilah va-Dimnah néven 
ismert könyv eredete. Az arab fordításon alapulnak a könyv görög (1100), 
új perzsa (Bidpái meséi), török (Humájun-námeh), zsidó (XIII. század 
eleje) fordításai ; ez utóbbit a XV. században C a p u a i  J á n o s  «Directorium 
humanæ vitae vei Parabolae antiquorum sapientium» czimű könyvében 
latin nyelven dolgozta át. E csatornákon jutott aztán a Kalílab va-Dimnah 
az európai irodalmakba. De magában az arab irodalomban is számos 
keretelbeszéléseknek szolgált mintaképül, melyekben a bölcs államkor
mányzatra és az erkölcsös életre oktató beszédek állatok szájába van
nak adva.

A Kalílab va-Dimnah nem egyetlen példája azon perzsa átvételek
nek, melyekkel az abbászida uralom elején nemcsak az arab elbeszélő 
irodalmat megalapították, hanem közvetve a perzsáktól pehlevi nyelven 
megőrzött ind irodalmi kincseket a világirolommal közvetítették. Az «Ezer 
C!I!I tj ,) név alatt ismert mesegyűjtemény alap-magva is e körbe tartozik. 
Legrégibb alkotórészeit az eredetük szerint ind elbeszélésekre vissza
vezethető Hezár efszáne (ezer elbeszélés) czimű perzsa mesék képezik. 
Ezeknek arab fordítása már a X. században széltiben el volt terjedve. 
A mesemondók szájára kerülvén, anyaguk folytonosan bővült és elválto
zott. A mesék most ismert végső szerkezetüket Egyiptomban a XV. szá
zadban nyerték. Az «Ezer egy éj» tartalmával inkább mozog a közélet 
terén, mint a Kalílab va-Dimnah ; ezért a muhammedánok között emen
nél nagyobb népszerűségre is tehetett szert. Már legrégibb alkotórészei
ből is alig érzik ki az idegen nem-muhammedán eredet ; az ind-perzsa 
mesék tartalm a muhammedán színezetet öltött és a khalifa székvárosá
nak, Bagdádnak, viszonyaihoz alkalmazkodott. Későbbi bővüléseiben a 
muhammedán népélet változatos képét tárja elénk ; a bonyodalmakat a 
muhammedán néphitből és babonából kölcsönzött motívumokkal oldja 
meg. A hősök kalandos terveibe és cselekvéseibe lépten-nyomon term é
szetfölötti lények avatkoznak. Az egymástól független elbeszélések egy 
közös keretbe vannak elhelyezve, mely a perzsa eredetiből van átvéve. 
Sehrezád az indiai király vezérének leánya éjjelenkint folytatott elbeszé-

19
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lésekkel mulattatja a feleségétől megcsalt királyt és tartóztatja azon 
szándékának végrehajtásától, hogy az asszonyok hűtlensége által támadt 
kegyetlen elkeseredésében minden nap egy-egy leányt kivégeztessen. 
Meséivel napról-napra függőben tartja a király kiváncsiságát. Midőn- 
Sehrezád ezredik elbeszéléséhez eljut, a király meg van gyógyítva asszony- 
gyűlöletéből és gyilkos elhatározásától végleg eláll.

A perzsa irodalomban nagy kedvvel művelt történeti regény volt 
mintája az arab népies irodalom azon szapora termékeinek, melyek a 
maguk részéről Európában a lovagregények keletkezésére voltak hatás
sal. Ez arab lovagregények közt a legnépszerűbb és legnevezetesebb az 
Antar-regény. Hőse Antar, az iszlámot megelőző korszaknak egy lovagja, 
kit a hagyomány ép úgy tisztelt hősiességéért, mint kiváló költői tehet
ségéért. Egyik kaszidáját arra tartották érdemesnek, hogy a Mu’allakát- 
költemények (1. fent 275. 1.) közé felvegyék. Antar atyja Saddád, az Absz- 
tórzs egy tekintélyes embere, anyja azonban fekete rabszolganő volt. 
Ezért törzstársai nem akarják a tisztavérű arabbal egyenlő rangúnak 
elismerni és akadályokat gördítenek az őt viszontszerető szép Abla iránt 
táplált szerelme elé. E közben Antar hősies tetteivel, melyek az Absz- 
törzset nem egy alkalommal szabadítják ki a környező veszélyből, kivívja 
a törzs elismerését, melytől azonban áskálódó személyes ellenségeinek 
és irígyeinek fondorkodásai száz alkalommal megfosztják. A regény 
epizódjai és kitérései a hőst mindig fokozódó nagy tettekre indítják; 
egyedül küzd meg nagyszámú ellenféllel ; oroszlánokkal és dæmonokkal 
ví párbajokat ; idegen országokba indul és csudálatos tetteivel távol vidé
kekre terjeszti hősiességének nagy birét, hálátlan törzse dicsőségét; 
megfordul Perzsiában, a hol a királyi udvaron ép úgy ünnepük, mint 
Byzánczban a császár környezetében ; Afrikába is diadallal indul, a Hind 
és Szind király hadseregeit legyőzi. Helylyel-közzel, egyes nagy tetteinek 
végrehajtása után, maga énekli meg a saját dicsőségét; vagy pedig hős kor
társai szentelnek neki magasztaló kaszidákat. Az Antar-regénybe szőtt 
költemények összesen körülbelül tizenegyezer distichont tesznek és az 
irodalomban egységes gyűjtés tárgyát is képezik. Nagy eredményei ki
vívják a hős számára azt, a mit a sivatag lakóinak előitélete s ellenségei
nek fondorkodása tőle soká makacssággal megtagadott, az Absz-törzs 
elismerését és Abla kezét. Ily számos epizódon keresztül kisérjük a hőst 
azon 32 kötetnyi regényben, mely életének kalandos történetét adja elő, 
sőt Antar halálán túl még gyermekeinek sorsával is megismerkedünk 
benne, akár az Amadis-regények sorozatában.

A hősregények közül ez a legnépszerűbb, irodalmi tekintetben is leg
jobban kidolgozott munka. Mellette még számos egyéb kisebb-nagyobb 
terjedelmű elbeszélések fordulnak meg a hivatásszerű mesemondók (med-
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dák, szószerint dicsérő) száján, kik mindig (még mai nap is) nagy és 
hálás közönséget gyűjtve maguk köré, a prózai előadásba szőtt számos 
verset a rebábe hangszer kíséretében énekelve szokták előadni. Nagy 
tetszésben részesült a Szcif-regény is, mely Szeif b. Dzi Jazan dél-arábiai 
bős és király csudás történetét mondja el. Az iszlám hódításainak törté
nete is nagy alkalmat nyújtott a regényes elbeszélésekre ; e körben külö
nösen Ali szolgál kedvelt hősül. Nagy elterjedésnek örvendenek a Bann 
Hilá néven ismeretes regénycyklusok, melyek ez arab törzs harczairól 
és vándorlásairól, Afrikába való behatolásáról és hősei kalandjairól re
gélnek. S ez irodalom forrása elevenen bugyog egészen a keresztes had
járatok hősies cselekedetei elbeszéléséig. Sőt bízvást állíthatni, hogy maga 
az Antar-regény végső szerkezete is a keresztes hadjáratokból m erített 
lelkesedés hatása alatt áll. Egy terjedelmes epizód, mely a hőst keresz
tyén ellenségei ellen vezeti síkra, teljességgel a keresztes hadjáratok lég
körében mozog és ennek eseményeit viszi be az iszlám előtti beduin 
lovag kalandjai körébe.

V I. A JO G I É S T H E O L O G IA I IR O D A LO M .

Már az abbászid uralom legelső kezdeteiben nyilvánulnak azon 
külső feltételek, melyek egy gazdag theologiai irodalom előkészítésének 
kedveztek.

Theologia alatt itt a vallásos élet körül csoportosuló irodalmat a 
legtágasabb kiterjedésben kell értenünk. E tudománycsoport legfontosabb 
és legelőkelőbb ágai közé tartozik a muhammedánok tudományos ency- 
klopædiâjàban : a valláson alapuló törvénytudomány, a kánonjog, úgymint 
tekintélylyel felruházott forrásainak ismerete és magyarázása.*

Az omajjád időben az uralkodók és helytartóik nem igen törődtek 
azzal, hogy bizonyos törvénykezési vagy közigazgatási kérdésekről mily 
tanokat tulajdonítanak a prófétának és «társaidnak. Az adókivetés dol
gában, a büntetőjogban és a törvénylátás egyéb kérdéseiben intézkedé
seiket nem azok a hagyományozott tanítások vezérelték, melyeket a hát
térbe szorított vallástudósok mint a hagyományos tant és az igazhitüek 
szokását (szunna) saját köreikben tanulmányoztak és terjesztettek. E dol
gokkal nem törődtek és a nékik alkalmatlankodó jám bor tudósokkal 
meglehetősen kurtán bántak el. Képmutatóknak gúnyolják, ha a hatal
masok önkényes eljárása ellenében a próféta tanaival hozakodnak elő.

II. Jezid khalifa a híres Haszan Bászri-t «vén hülyédnek szólítja,.

* E  tárgy részleteiről Muhammedanische Studien ez. munkám II. kötetében (Halle- 
1900) és a Zähiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte (Lipcse 1884) czim üben szóltam.
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midőn egy intézkedése ellen a vallás szempontjából jámbor megjegyzést 
koczkáztat; Haddsáds b. Júszuf ' pedig, az erőszakos kormányzó és nagy 
hadvezér, Anasz b. Málikot azzal fenyegeti, hogy «úgy szétmorzsolja, 
akárcsak két malomkő közé tették volna, vagy pedig nyilainak czéltáblá- 
jául állítja fel». Pedig ezek voltak korszakuk legszentebb férfiai.

Az abbászidák alatt mindjárt kezdettől fogva megváltozik a helyzet. 
A kbalifák az állam ügyeit vallásos alapon óhajtják kormányozni. Nagy 
érdeklődést mutatnak a szunna iránt. A törvénykezésben és közigazga
tásban ennek tanait óhajtják érvényre emelni. Hisz az általuk eszközölt 
állami felforgatás egyik jogczíme éppen az volt, hogy az omájjádokat 
vallásellenes érzületük miatt kell elkergetni. Tehát az imént megvetett 
és gúnyolt kánoni tudósok tanácsával élnek és arra alapítják hivatalos 
eljárásukat. Malik b. Anasz medinai törvénytudóstól fenmaradt (az Es- 
curial egy kéziratában) egy ily tanácsadó és intő tractatus, melyet a jám 
bor tudós a hatalmas uralkodóhoz intézett. A szunnával óhajtják össz- 
hangzatban tartani a nyilvános életet ; helyre akarják állítani az állam 
muhammedán jellegét.

E törekvésüknek nagyon fontos következménye volt az irodalomra. 
Ugyanazon khalifák, kik, mint láttuk, perzsa réven elsajátíttatják az arab 
irodalom számára a görög philosophiát és természettudományt, egyidejű
leg az államkoi-mányzat gyakorlati czéljai szempontjából buzdítást nyúj
tanak a kánoni irodalom kifejtésére. Ez irodalom legelső termékeiből 
napjainkig többféle becses okmány m aradt fenn. Különösen Hárún al- 
Rasid khalifa idejéből bírunk erre nézve egy igen becses irodalmi művet, 
melynek tartalm a híven tükrözi a közszellem megváltozott irányát. Az 
uralkodó pontos értesítést kívánt arról, hogy az iszlám értelmében mily 
eljárást kell követnie a különféle adónemek kivetése és behajtása, vala
mint a meghódított népek földbirtoka dolgában, egyátalán a más vallá- 
suak jogi viszonyaira nézve a muhammedán államban.

Mindezen dolgokban az omájjádok és helytartóik nagyon önkényes 
eljárást követtek, melyben utolsó gondjuk az volt, hogy e viszonyokra a 
muhammedán szunnát alkalmazzák. Az abbászida fejedelem ellenben mind
ezen viszonyokat a szunna szellemében akarja szabályozni. Egy tekintélyes 
kánonistát, Abú Jiiszuf-ot (megh. 798), azzal bíztak meg, hogy egy meg
okolt véleményben adja elő a muhammedán uralkodó teendőit, állapítsa 
meg a kormányzás elveit. Abú Júszuf terjedelmes emlékirattal felelt 
meg e megbízatásnak ; munkájának czíme Kiláb al-Kharáds, azaz: «a föld
adóról szóló könyv», csak a potiori jelzi e könyv tartalmát, mely a köz- 
igazgatás mindenféle egyéb kérdéseire is bőven kiterjed. E dolgozat be
vezető szavai legjobban szemléltetik velünk Abú Júszuf szakvéleményé
nek kiinduló pontját, a benne uralkodó szellemet:
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-Azt tanácsolom neked, oh az igazhívők 
uralkodója, hogy jól őrködjél azok fö
lött, a miket Alláh a te őrizeted alá 
helyezett és jól gondozd mindazt, a 
mit Alláh gondjaidra bízott. E dolgok
ban csak őt szabad szemed előtt tar
tanod. Ha nem így cselekszel, görön
gyösökké válnak az egyenes utak, 
nyomuk elvész, mert szemed világa el
homályosul és szűkké válnak az igaz
ság kényelmes ösvényei. Helyesnek 
mondanád azt, a mi megvetendő, és 
megvetnéd azt, a mit helyeselned kel
lene. Küzdj saját lelked sugallata ellen, 
mert ha küzdői ellene, csak lelked ja
vára teszed, nem pedig kárára. Mert a 
pásztor felelős a nyájért, melyet reá 
bíztak, és ha valami saját hibájából el
vész, gazdája számon kéri tőle. Hát 
vigyázz, hogy nyájadat baj ne érje, 
különben a nyáj gazdája az elkallódott 
jószág pótlásában marasztal el téged 
és rajtad veszi meg megtérítését a 
kárnak, melyet okoztál. Ha dűlőiéiben 
van egy épület, meg kell támasztani.

«Hát soha se feledd el, hogy védője légy 
azok ügyének, kiknek jólétét Alláh te 
rád bízta; akkor Alláh se feledkezik 
meg rólad. Ne mulaszsz el semmit, a 
mi javukra szolgál ; akkor Alláh sem

von meg tőled semmit, a mi a te ja
vadra szolgál.

«Ha nappal és éjjel szorgalmasan moz
gatod ajkaidat ájtatos imában isten 
dicsőítésére, az irgalmasság prófétá
jának és a jó útra vezérlőnek magasz- 
talására, sohase vész el osztályrészed e 
föld javaiban.

«■Alláh irgalmában és kegyességében a 
világi uralkodókat azért helyezte e 
földre, hogy azzal a világossággal, a 
melyet nékik kölcsönzött, alattvalóik
nak mindenféle homályos ügyeikben 
világítsanak és hogy tisztára hozzák 
azt, a mi jogaikból kétségessé vált. Az 
a világosság pedig, a melylyel az ural
kodók elüljárnak, nem lehet más, mint 
a (vallás-) törvény rendelkezéseinek 
fentartása, a jogok őrzése állhatatos
sággal és kétségtelen parancscsal. E 
részben pedig egy kegyes nemzedék
től megállapított szunna ujjáébresz- 
tése foglalja el a legelső helyet ; a 
szunna ujjáébresztése azon jó cseleke
detek közé tartozik, melyeknek érdeme 
soha el nem vész. Ellenben a köz
ügyek romlását úgy idézik elő (az ural
kodók), hogyha másoktól várnak támo
gatást, mint a jó és megbízható embe-

. rektől.»

E bevezetés után aztán sorra előveszi Abú Júszuf a közigazgatás 
összes kérdéseit és megmondja a khalifának, hogy mit parancsol a Korán, 
mit rendel a próféta és az igazhitüek szunnája. Abú Júszuf e munkáját 
tehát nagyra becsüljük, mint az akkori közigazgatás elméletének legfon
tosabb okmányát. E tekintetben nincsen elszigetelve e korszak irodal
mában. Egyéb khalifák is kértek kánonistáiktól ily jogi véleményeket ; 
az Abú Júszuf-én kívül még egyéb azonos czímű (kitáb al-kharáds) 
m unkákat ismerünk.

Hárún al-Rasid egy másik tudósa, Muhammed al-Sejbáni (meghalt 
800 körül), a jus belli-ről írt egy lezáró könyvet, melyben a hadviselés, 
a zsákmányosztás, a foglyokkal való elbánás stb. tekintetében ugyan
azon szempontokból adja elő a muhammedán törvényt, mint a hogy 
Abú Júszuf a közigazgatás kérdéseire nézve tette. Hogy mennyire súlyt 
helyezett a khalifa az ily tanulmányok kifejtésére és eredményeik érvé
nyesítésére a politikai életben, abból a körülményből is kitűnik, hogy
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fiát és majdani utódját, Mármint, kivel mint a philosophiát pártoló ural
kodóval már megismerkedtünk, arra kötelezte, hogy pontosan jelen legyen 
azon felolvasásokon, a melyek alkalmával al-Sejbáni alapvető politikai 
művét az érdeklődő hallgatóságnak előadta és magyarázta.

Ily pártolás és elismerés mellett nagy fejlődésnek indulhatott a ká
nonijogtudomány, a törvénynek az iszlám szellemében történő kifejtése. 
Különösen két középpontja volt e tanulmányoknak az abbászida uralko
dás első évtizedeiben.

Az egyik Medina volt, a próféta városa, a hol még az omájjádok 
uralkodása alatt is híven ápolták a szunnát és a hol e korszak alatt is a 
próféta hagyománya egyedüli menhelyére talált. Az abbászida uralom 
elején itt működött a muhammedán tudomány legünnepeltebb alakja, 
Múlik b. Ártasz, mint a kánoni tanulmányok legtekintélyesebb vezetője. 
A tudásra vágyók ezrei keresték fel e híres imám tanítótermét.

Előadásainak foglalatját egy még mai napig is az iszlám egyik alap
könyvéül tekintett mű alkotja: Al-Muvatta, azaz : az egyengetett út. E mun
kában Málik, a medinai tudósoktól Muhammed óta megállapított vallás
törvényt, az iszlám szellemében fejlődött medinai szokásjogot rendszeres 
alakban és a leghitelesebb tudósítások alapján adja elő. E könyv elsajá
tításának vágya az iszlám legtávolabbi vidékeiről útnak indította az em
bereket Medina felé. Még Spanyolországból is elindultak a távol Észak- 
Arábiába, bogy a szerző szájából hallgathassák a Muvatta-könyv hiteles 
szövegét és magyarázatát.

Egy másik iskola Mezopotámiában virágzott Abú Hanifa alatt, kinek 
nevéhez a muhammedán jogtörténet a speculativ módszer megalapítását 
kapcsolja. Abú Hanifa iskolájában nem egy meghatározott helyi joggal 
foglalkoztak, mint Medinában, hanem a muhammedán törvénynyel áta- 
lán, függetlenül valamely szabott helyi szokásjogtól, bár oly nagy tekin- 
télylyel bírna is, mint az iszlám szülővárosáé, Medináé. Ez iskola tehát 
szélesebb elméleti alapon mozog, nagyobb szabadsággal, kevesebb pozi
tív előzménytől megkötve. Abú Hanifa iskolájából került ki Harún al- 
Rasid épp említett két nagy kánonistája, Abií Júszuf és al-Seibáni; az 
utóbbi Maliknál is soká tartózkodott és munkáiban sokat fel is használt 
a medinai iskola tanításából.

Abú Hanifa iskolája teljes rendszerét óhajtván nyújtani a vallástör
vény értelmében szabályozott jogi életnek, a codificatio czéljára teljesen 
elégséges anyagot csupán csak az iszlám hagyományos pozitív forrásai
ban. a koránban és a hiteles traditióban, nem talált. Meg a viszonyok is, 
melyekre e törvényforrások tartalm a vonatkozott, teljesen különböztek 
azon társadalmi körülményektől, melyekkel a hódító iszlám Syriában és 
Mezopotámiában találkozott, valamint azoktól is, a melyek, szemben a
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meghódolt őslakossággal, csak most álltak elő. Nem lehetett a Hidsáz 
primitiv életviszonyait fedező intézkedésekkel az évezredes művelődési 
fejlődésre visszatekintő országok jogi igényeinek eleget tenni. Egy tel
jesen megfelelő, az összes viszonyokat felölelő jogi rendszer megalkotá
sára irányuló törekvésében ennélfogva Abú Hanifa és iskolája a Korán 
és a traditió felhasználása mellett egy subjectiv törvényalkotó módszert 
is alkalmaztak : a szabad elmélkedést, a speculátiót, a törvényalkotónak 
a meglevő anyagból analógiák és egyéb logikai következtetések alapján 
kifejtett opinióját, véleményét.

Ezenkívül pedig tág teret nyitott ez iskola az általános érvényben 
levő és köztudat által (consensus) szentesített szokások vallásos elisme
résének, a mi által az országok régi jogszokásainak is, a mennyiben az 
iszlám elveivel határozott ellentétben nem álltak, tér nyílt arra, hogy az 
iszlám jogrendszerébe befogadtassanak, benne meghonosodjanak és az 
iszlám szempontjából feldolgoztassanak. A magától, Abú Hanifától, vala
mint legelső tanítványaitól szerkesztett jogtudományi munkák, melyek
nek egy része mai napig is fenmaradt, ez alapon állanak. Nagyban véve 
Málik sem idegenkedett a törvényfejlesztésnek ez irányától, csakhogy ő 
mindenben Medina viszonyaira és szokásaira helyez súlyt, ezekből indul 
ki. «Nálunk (Medinában) az uralkodó consensus így van», ezen tétel 
alkotja a Muvatta legfőbb szempontját.

Az Abú Hanifa és részben Málik iskoláiban uralkodó subjectiv 
szempontok a muhammedán kanonisták egy nagy részének nem tet
szettek.

Ezek úgy tartották, hogy az emberi ész hozzájárulása egy isteni 
eredettel dicsekedő vallás törvényhozásának nem igen felel meg, és nagy 
ügygyel-bajjal, meghajolván az igazhitiiek consensusának tekintélye előtt, 
egyebekben csakis a szövegekből nyújtott törvényanyagot ismerték el 
jogos törvényforrásnak ; tehát első sorban magát a Koránt, másodsorban 
a prófétától fenmaradt és nevében terjesztett mondásokat, az iszlám első 
nemzedékétől kimutatható ítéleteket és döntéseket. Ezen traditionális 
iskola az oka annak, hogy már most gomba módra szaporodtak a Mu- 
hammednek tulajdonított hagyományos mondások. Minthogy a Koránban 
előre nem látott minden kérdést, a speculativ módszer teljes kizárásával, 
csakis hagyományos szövegek alapján lehetett elintézni, hiteles mondá
sok hiányában a formai igényeknek teljesen megfelelő hagyományszö
vegeket gyártottak; a maguk véleményét a hagyomány alakjába öltöztet
ték, vagy pedig forgalomban levő, csekély hitelességű gyártott mondáso
kat szívesen fogadtak el.

A speculativ és a hagyományos iskolák között közvetítést alkotott 
Muhammed b. Idrisz al-Sáfii (767—820), tősgyökeres arab ember, ki soká
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volt Medinában Málik tanítványa ; később al-Seibáninál is megfordult. 
Aztán élete végéig Egyiptomba tette át lakóhelyét, a hol tekintélyes isko
lát alapított. Sírhelyét a kairói nagy temetőben mai napig is csudatevő 
szentelt helyül tisztelik.

Ez a tudós, nagy érzékkel a hagyományos iskola tanai iránt, átlátta 
egyúttal ennek hiányait és gyengéit, a gyakorlati életben mutatkozó héza
gait. Ezért a speculativ módszer jogosságának elismerését sem utasította 
el magától. Közvetített a kettő között, midőn úgy a hagyományos mint 
a speculativ elemek alkalmazását egy módszertan megalkotása által fe
gyelmezte.

O alapította meg a «törvénytudomány gyökerei))-nek (uszúl al- 
fikh) tudományát, mely mai napig is az iszlám-tudomány legfontosabb,, 
az irodalomban bőven kiművelt tantárgyai közé tartozik. E tudomány 
alapigazságait egy máig is ismeretes értekezésben (Riszálat al-Sáfi’i) rakta 
le és alkalmazta számos gyakorlati törvényművében, melyekben az isz
lám tudományában «a törvénytan ága))-inak (furú’ al-fikh) nevezett dis
ciplinât művelte.

Messze szétágazó iskolájának tagjai közül többen a mesternek ki
egyeztető rendszerének egyik szempontját, a traditionalismust művelték 
ki ismét egyoldalúan. Ezek közül egy nagyjelentőségű bagdádi tudós a 
legnevezetesebb: Ahmed b. Hanbal (780 855), ki az időközben kifejlődött 
rationalista dogmatikának (mu’taziliták, 281. lapon) is legerélyesebb ellen
fele volt és tanainak merevségéért igen sok szenvedésnek tette ki magát. 
A törvénytudományban is sokallta a szabad gondolkodás és a tolerantia 
javára tett engedményeket; az iszlám legridegebb, mondjuk legfanati
kusabb iránya az ő nevéhez fűződik.

Ezt a négy tanítót ismerik el a muhammedánok az igazhitű iszlám 
törvénytudományában a négy imámnak.

Az ő alapirataikon alapszik az az óriási irodalom, melyet az iszlám
nak az élet összes viszonyait szabályozó törvénytudománya egy évezre
den át előhozott és mely még mai napig sincsen lezárva. Időről-időre 
az előzményeket összefoglaló codexek különös elismerésre tettek szert 
és újabb alapkönyvek tekintélyére emelkedtek. Ilyen például a török 
birodalomban a hanefita irányt képviselő Multeká al-ablmr («a tengerek 
összefolyása»), mint czíme is mondja, az előző hanefita codexmunkák 
összedolgozása, melyet az aleppói származásit seikh Ibrahim Halebí 
(megh. 1549) I. Szulejmán szultánnak az ily törekvéseknek nagyon ked
vező idejében dolgozott ki és melynek bő ismertetése Mouradgea d'Ohsson 
Tableau de l’empire Oltoman czímtí munkájában található. Az eféle újabb 
keletű feldolgozásokban rendszerint a legtekintélyesebb muftik dönt
vényeit (fetvá) is felhasználták pótlásul oly kérdésekre nézve, melyekről
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a megelőző codex-irodalom nem gondoskodott. Ily fetvákból az iszlám
ban óriási irodalom halmozódott fel.

A fentemlített iskoláknak, melyek az orthodox iszlámban egyenlő 
ranggal bírnak és melyeknek hívei egymást feltétlenül elismerni tartoz
nak, egymás mellett párhuzamosan haladó törvénytudományi irodalma 
van. Az iszlám nagy területére földrajzi tekintetben körülbelül a követ
kező módon oszlanak szét. Legelterjedtebb az Abú Hanifa nevét viselő 
irány ; az egész török birodalomban, Közép-Azsiában, Indiában. A Sáfi’i 
híveit leginkább Alsó-Egyiptom, Kelet-Afrika és az indiai archipelagus 
muhammedánjai között találjuk. Málik követői tömören vannak együtt 
Felső-Egyiptomban, Észak-Afrikában egészen a Szahara széléig; Spanyol- 
országban is hajdan a Málik rítusa uralkodott; egyszóval ez a nyugati 
iszlám (Maghrib) formája. Hanbalita régebbi időben sok volt Syriában 
és Palæstinâban. A török hódítás óta (XIII. század) mindenünnen kiszo
rultak és csak csekélyszámú híveik vannak a tulajdonképeni Arábiában. 
A hanbalita tanokból fejlődött ki azonban a Vahhábiták sectája, mely 
Közép-Arábiában önálló állami alakuláshoz is vezetett.

Az egyes törvénytudományi irányok irodalma is, a gyakorlati igé
nyeknek megfelelően, azon földrajzi területeken talált művelésre, a hol 
azoknak hívei vannak elterjedve és a hol ennélfogva iskoláik is virá
goznak. így például a málikita kánonjog irodalmát leginkább az iszlám 
nyugati részeinek tudósai hozták elő.

Bármily jogosultságot tulajdonítottak azonban a fentemlített tö r
vénytudományi iskolák és irányok a speculativ elemnek a törvényfej
lesztésben, minden muhammedán ember szemében mind a köznapi dol
gok, mind a társadalmi kérdések, mind pedig az iszlám közügyeinek 
terén a Korán után, sőt mellette a legnagyobb tekintély annak jutott, 
a mit hadíth-nak neveznek, a próféta nevében hagyományozott hiteles 
mondásoknak és tanoknak.

Ámde a vallásos tudásnak ezen elemi alkotórészei csakhamar a leg
önkényesebb módon álltak elő a muhammedán gyülekezetben.

Nem igen lehetett ellenőrzést gyakorolni p. o. az ellen, hogy egy 
Bokhárába vetődött jám bor férfiú a próféta nevéhez kapcsolva egy mon
dást ne terjeszszen és közlésének hitelességét azzal ne erősítse, hogy 
mindazon közvetítő tudósítókat a legpontosabban megnevezi, kiknek 
száján át, közvetlen és szakadatlan folytonosságban, a közlés tárgyát ké
pező mondás egészen a közlőig eljutott. Jám bor emberek az iszlám egész 
területét beutazták, hogy ily szent mondások birtokába jussanak (fent 
273. lapon). A legnagyobb dicsőség tárgyát képezte, hogy valaki minél 
több ily hadith-t vett légyen át továbbterjesztés czéljából minél több 
embertől, kik az illető mondások hitelességét bármily gyenge lábon álló
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formai bizonyítékokkal fitogtatni képeseknek látszottak. S nem volt nagyon 
nehéz a hitelesség formai feltételeinek látszólag eleget tenni. Nem létezett 
akár rituális, akár dogmatikus kérdésekben az a különvélemény, melyre 
a hadith nagy tömegéből bizonyítékot nem találtak volna ; a különféle 
politikai pártok épen úgy mint a vallásos secták mind csupa egymásnak 
ellenmondó hadíth-ra alapítják tanításukat. Az Ali pártja, az omájjádok 
hívei, az abbászidák theologusai egyaránt a próféta mondásait idézik 
politikai és közjogi hitvallásuk megokolására.

A hadith e fegyelmezetlensége elé komoly tudósok már elég korán 
akartak gátat emelni az egyes tételekre és a támasztásuk czéljából fel
hordott tekintélyekre alkalmazott kritika által. E kritikai tevékenység 
már az iszlám II. századában (VIII. század Kr. u.) javában folyt; de a 
megrostálásra alkalmazott módszernél, úgymint azon szempontoknál 
fogva, melyek e kritikai tevékenységben irányadók voltak, csak arra volt 
alkalmas, hogy a gyanús hadíth-anyag mennyiségét leszállítsa, nem pedig 
arra, hogy a legvadabb interpolátiók és hamisítások ellen megbízható me
nedéket nyújtson. Ahmed b. Hanbal, a traditió leghívebb őreinek egyike 
(1. 299.1.), ki a hadith gyűjtése végett nagy utazásokat tett és a legelső össze
foglaló hadíth-gytíjteményt szerkesztette (neve : Musznad, a puszta szöveg 
nyomtatásban hat vaskos negyedrétű kötetet tesz, összesen 2885 lapon), a 
maga véleménye szerint jól megrostálta az egyes tételeket, mielőtt «Cor
pus traditionum»-jába helyet engedett nekik; mindamellett legjobb for
mában a prófétára visszavezetett 30.000 mondásnak nyitotta meg Musz- 
nad-ja kapuit; az igaz, hogy 700.000-ből szedte ki, mintegy aranyszemeket a 
salakból. E számokba azonban be kell tudnunk az úgynevezett külön (uita- 
katn (turuk egyessz. tarík) is. Ugyanazon mondást a gyűjtő.kiilönböző forrá
sokból vette át és akár egybehangzó szöveggel, akár csekély szöveg
eltéréssel, annyiszor ismételve vette fel gyűjteményébe, a hány külön
böző forrásra vezethette vissza annak ismeretét. Ily módon aztán ugyan
azon tétel a Musznad 5—6 vagy még több helyén is ismételten van fel
hozva.

De még ezen ismétlések tekintetbe vételével is elég terjedelmes 
marad a hiteles hagyományként összehordott anyag. Ahmed b. Hanbal 
nem a tartalom, hanem személyes szempontok szerint (azaz azon személyek 
során, a kikre az egyes tételek visszavezetve vannak), rendezte gyűjte
ményét, melyet halála után fia bocsátott a nyilvánosságra. Azon tekin
télyek szerint rendezte, melyek az egyes csoportokba osztott mondások
nak legelső forrásaiként szerepelnek.*

* Lásd  Neue M aterialen zur K enntniss des Überlieferuugswcsens bei den Muhammedanern. 
ez m unkám at, Z e itsch rift d e r d. m orgenl. G es. 1896. évf. 465 506. 1.
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E tevékenység ugyanazon időbe esik, a melyben a törvénytudo
mány négy nagy főiránya kialakulóban volt. Hogy a hagyományos for
rások kizárólagos érvényét valló iskolák híveinek kezük ügyében legyen 
a traditionalis anyag, melyből tanaikat levonhatják, mindinkább szüksé
gessé vált, hogy egyrészt a traditiómondások az eddiginél még szigorúbb 
megrostáláson menjenek át, másrészt hogy a törvény tudomány szakaszai 
szerint rendezett és gyakorlati czélokra is használható csoportosításban 
adassanak elő. Ily szempontból az iszlám III. századában több tudós 
szerkesztett rendszeres hadith -gyűjtem én y eket, am elyek közül az irodalom
ban és a muhammedán-világ becsülésében hat gyűjtemény emelkedett 
kánoni érvényre.

Ezek között a leghíresebb, i. Al-Bukhári (810—870) gyűjteménye. 
Szerzője 16 évet töltött utazásokon, hogy a leghivatottabb emberek szá
jairól gyűjtse a próféta hadíthjeit, ugyanannyi időt töltött hazájában, 
Bokhárában, azzal, hogy gyűjteményét lelkiismeretes gonddal megrostálja. 
Azt mondják, hogy az a 7275 mondás, melyet Szahih (a. m. hitelesség 
dolgában kifogástalan hagyomány) czímű munkájába foglalt, a gyűjte
ményét tevő 600.000 darabból vált ki. E munkát az egész iszlámban a 
legnagyobb kegyelettel tisztelik ; a Korán után a legszentebb könyvnek 
tartják. Körülbelül hasonló tekintélyt tulajdonítanak egy másik Szahíh- 
könyvnek; szerzője 2. Muszlim niszábúri tudós (817—875). E két főmunkán 
kívül a hagyomány kánonához még a következő szerzők gyűjteményeit 
számítják: 3. Abn Dáuúd szidsisztáni tudós (817—888) könyvét; 4. Al-Tir- 
midzi (megh. 892), 5. Al-Naszai (830 —915) és 6. Ibn Mádsa (824 886) gyűj
teményeit. Ezen munkákból meríti a muhammedán világ a próféta hagyo
mányaira vonatkozó tudását mindazon kérdésekben, melyekben e forrás
hoz folyamodnia kell. Együttvéve a X III. század óta, a mikor a muham
medán tudósok közvéleményében e könyvek kánoni értékére nézve már 
alig volt nézeteltérés, a ahat könyvv-nek szokták nevezni. A theologiai 
irodalomban és tanulmányban, kiváltképen a Bukliári és Muszlim könyvei 
nagyon fontos helyet foglalnak el. Egy nagy szaporaságú kommentár- 
irodalom fűződött hozzájuk. A legkésőbbi időkig sűiüíen foglalkoztak 
azzal is, hogy e könyvek velejét compendiumok alakjában a közönség
nek is hozzáférhetővé tegyék. E compendiumok között a legelterjedtebb 
egy Miskát al-maszábíh czímű könyv (szerzője Seikh Véli ad-dín, megh. 
1336), melyben a hat kánoni munkából a legfontosabb mondások ta rta 
lom szerinti elrendezésben vannak kivonva. E könyvet itt azért említjük 
fel külön, mert a nagyobb közönség e gyűjtemény angol fordítása révén 
(A. N. Matthews-tól, Calcutta 1809) tudomást szerezhet a hadith alkatáról.

A hadith méltatása szempontjából szükséges, hogy irodalmi formá
já t is ismerjük, már azért is, m ert e forma az irodalom e köréből az arab
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tudományos előadás egyéb részeibe is behatolt. Régibb időben ugyanis 
kiváló súlyt helyeztek arra, hogy minden számbavehető közlés vagy akár 
történelmi adat biztos nyomát viselje annak, hogy legifjabb közlője az 
illető adat legelső ismertetőjével szakadatlan folytonosságot bír felmutatni. 
E formai sajátság kölcsönözött csak hitelességet bármily közlésnek. Ily 
alakban vannak p. o. felsorolva a históriai tények az arab irodalom leg
első nagy történetírójának Al-Tabarí-nak (1. fent 289. 1.) munkájában.

E formai kellék szerint a hadith két részből áll : 1. a traditió 
támasztásából (szanad, isznád) vagy (a tekintélyek) lánczolatá-ból (szil
szila) ; e rész a legelső forrásig felszállva mindazok neveit tartalmazza, 
kiknek száján át jutott valamely mondás annak legutolsó közlőjéig ; 
2. a traditió dereká-bó\ (matn), azaz szövegéből. Ezen két alkotórészből 
áll a fent ismertetett traditió-gyűjteményekbe felvett minden mondat. 
A traditió-kritika főképen annak megítélésére terjeszkedett : vájjon a 
szanad-ban nem fordulnak-e elő chronologiai képtelenségek, vagy nem 
szerepelnek-e benne oly nevek, melyeknek viselői bármely szempontból 
(szavahihetőség, kifogástalan vallásos álláspont) aggályra adhatnak okot.1

A hadith e technikájának ismertetése szempontjából ideiktatunk egy 
példát al-Bukhári gyűjteményéből :

«T udósíto tt m in k e t A bdalláh b. Júszuf, 
szólván : ezt közölte  velünk  Málik, Abú 
Zinád nevében, ez u tóbbi Abd al-R ah- 
m ánnak, a sán titónak  nevében, ez 
u tóbbi Abú H úré ira  nevében  — k ed 
vezzen neki Allah ; az utóbbi így 
szólt : 2 * 4

«Azt m ondta  Alláh p ró fé tá ja :  H a közii- 
le tek  valaki Á m ent m ond (az im a után), 
és vele egy idejű leg  az angyalok  az ég 
ben is Á m ent m ondanak  : ak k o r Alláh 
neki m inden bű n é t m egbocsátja , a m it 
addig elkövetett.»

T u d ó síto tt m in k e t A bdalláh b. Maszlama, 
Málik b. Anasz nevében, (ez utóbbi) 
Szom ajj nevében, k i Abú B akr b. Abd

al-R ahm án kliense  volt ; (ez u tóbbi) 
Abú Szálih nevében  ; ez m eg  Abú Hu- 
re jra  nevében, a k i ezt m o n d ta :

«így szólt A lláh p ró fé tá ja :  H ogy h a  az 
előim ádkozó e szavakat végez te  : «nem 
azokéra, a k ik re  ha rag szo l és nem  
azokéra, a k ik  tévelyegnek» : 3 akkor 
m o nd já tok  rá  hogy  : Ám en ; m ert ha  
az angyalok  ugyan  e p illan a tb an  ta lá l
n ak  Á m ent m ondani, az isten  az em 
b e rn ek  (ki az Á m ent m ondta) m inden 
m egelőző b ű n é t m egbocsátja .»  

M egegyezik vele (a közlővel) M uham- 
m ed b. Amr, Abú Szalim a nevében, 
Abú H azúra  nevében , a p ró fé ta  n ev é
ben.'*

* * k

1 L. A z  Iszlám  (B u d ap est 1881) 2. fe jezeté t.
2 E d d ig  te rjed  a  tra d itió  «tám asztása»  ; a  mi következik, az a tra d itió  «dereka».
5 Az im ádkozásban  h aszn á lt 1. szú ra  vége (1. fönt 264. lap).
4 K ülönös fontosságot és h ite lességet kölcsönöz a  trad itió -m o n d áso k n ak  az a kö rü l

m ény. hogy különféle « tám asztással» szám os p á rh u zam o s u takon  m arad tak  az u tóko rra .
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Azt láttuk, hogy az abbászid uralom kezdetétől fogva az iszlám szel
lemi életében egyidejűleg két egymással ellentétes irodalmi áramlat ér
vényesül, mindkettő az uralkodó körök buzdításától támogatva: a görög 
philosophia művelése, a theologiai törekvések kifejtése.

A szellemi élet ezen két párhuzamos iránya között mutatkozó éles 
ellentét tudatos kiegyenlítése, a görög philosophia hatásának befogadása 
az iszlám tanainak alakítására, nagyon korán alkotta a muhammedán 
theologiai elmélkedők gondját. Nagy befolyással voltak rájuk azon dog
matikai viták is, melyek rokonkérdések fölött a keleti keresztyén egyház 
tudósai között folytak.

A hadith szigorúan szószerinti értelmezéséből a kinyilatkoztatás, a 
szabad akarat, az isteni attribútumokról egészen más definitiók követ
keztek, mint a milyeneket a philosophia hatása alatt álló elme elbírha
tott volna. Ez ellentét adott létet a mn'taziliták dogmatikai pártjának, 
melynek rationalista tanait 812—847. az akkori khalifák kényszereszkö
zökkel akarták ráerőszakolni az orthodoxia híveire. Ugyanezen ellentét 
szülte a vallásos gondolkodás körében a m ár fent (281. lapon) említett 
«Őszinték» szövetségét.

Az orthodoxia ujraébredése után (847) e szabadelvű mozgalmak ismét 
háttérbe szorulnak és Ahmed b. Hanbal hívei (299. lap) visszahódítják a 
rationalismus uralkodása idején elvesztett befolyásukat. A vallásos dolgok 
észszerű definitiója csak az által vált ismét lehetővé az orthodox dog
matika körén belül, hogy Abu-l-Haszan al-As'ari (883 — 941) megtalálta a 
középutat a mu’taziliták rationalismusa és a hagyományos orthodoxia 
tanai között. Az általa megállapított formulázáson alapszik az, a mit a
X. század óta az iszlámban orthodox tannak ismernek el.

E harczok nagyon eleven irodalmi mozgalommal jártak  mindkét 
részről. Maga Al-As’ari 55 munkát írt. De e gazdag irodalmi tevékeny
ségből csak vajmi kevés maradt meg napjainkig eredeti összefüggésében. 
Leginkább azon hatásból ismerjük, melyet a későbbi nemzedékek vallás- 
tudományi irodalmára gyakorolt. E tevékenység, mely a vallásos tanok 
philosophiai formulázását tűzte ki czélul, az irodalomban e néven is
meretes : Kalám (szószerinti beszéd, dialektika) ; a ki vele foglalkozik, mu- 
takallim. Ép oly távol áll a tiszta philosophiától, mely a kérdéseket min
den vallásos vonatkozástól függetlenül tárgyalja, mint az okos alkudozást 
kereken elitélő hagyományosságtól. Az aristotelismus és a kalám-módszer 
képviselői egymás tanait ép oly határozottsággal utasítják vissza, a mint 
i?z ősorthodoxia tanítói mindkettejüknek elkeseredett ellenségei.

Időközben e törekvéseknek még egy ellenfele támadt a Srú/í-irány- 
ban, mely a kalámnak és a gyakorlati vallás formalizmusának egyaránt 
hadat üzenvén, a mystikus istenszeretetet írta zászlajára és idegenből
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(Indiából is) kölcsönözött eszmékkel teljesen felbontotta az iszlám ere
deti fogalmát. Az igaz hit eszményének kitűzésében egészen a Nirvána 
tanáig nyomult előre.

Kora mindezen ellenmondó irányain keresztülment az a férfiú, kit 
a muhammedánok legnagyobb theologiai Írójuknak ismernek el és kinek 
munkássága mintegy nyugvópontot alkotott az iskolák százados küzdelmei 
között, és a reá következő korszakok irodalmának sarkkövéül bizonyult. 
E férfiú a Túsz-ból (Klioraszán) származó Abú Hámid al-Gazáli (1058 m i ) ,  
ki a középkori keresztyén irodalomban az Algazel néven ismeretes. As’arita 
tanárok oktatásából nyerte gondolkodásának irányát, melyet ő maga 
is mint a szeldsúk birodalom nagyvezirétől, Nizám al-mnlk-tói Bagdád- 
ban alapított (1091) főiskolának egyik leghíresebb tanára, nagy körökben 
érvényesített. Majd visszavonul nyilvános működésétől. Évekre terjedő, 
tépelődő önvizsgálattal összekötött szemlélődő tanulmányok révén az ural
kodó irányokat, melyeket ő maga is átélt, egyenkint alapos bírálat alá 
fogja. A szúfiságon is keresztül megy és bár nem lett e rendszer vakbuzgó 
híve, szívesen engedi át magát a lelki életet elmélyítő hatásainak és 
elsajátítja belőle azokat az elemeket, melyeket a dogmatismus és a ritua- 
lismus formaságainak mérséklésére üdvösnek tart. Ez úton a mysticismust 
a vallásos élet és gondolkodás rendszeres eleméül ismerte el. Sőt mond
hatni, hogy későbbi munkáinak e rendszer hatása kölcsönzi sajátos alap
színét, egyéni értékét. A tiszta philosophiát, melynek tanaiba régebben 
ő  maga is teljesen beleélte volt magát és melynek irodalmához is hozzá
járult vala, egy nagy feltűnést keltő vádirattal üldözte <Destruclio philo- 
sophorum), mely nem kisebb embernek mint a nagy Averroesnek tollát 
kényszerítette a philosophia megvédésére (Destructio destniclionnm). Ga- 
záli nem a speculatiót ismeri a vallásos tudás feladatául, hanem a lélek 
életének gondos ápolását. Sííját lelki fejlődését, a különféle tanokhoz 
való viszonyát, melyet belső küzdelmek árán alakított ki szellemében, 
mesteri tollal vázolt önéletrajzban mutatta be kortársainak. Vallásos 
tanulmányának legfőbb eredményét nagy munkájába foglalta, melynek 
czíme : vallásos tudományok felélesztése'». A muhammedán vallás forma-
lismusát a szúfi tanok idealismusával hatja át. Az iszlám irodalmában 
alig van munka, mely e könyvnél nagyobb és tartósabb hatást tett. Al- 
Gazáli vállain emelkedik a későbbi korszak vallásos gondolkodása és 
vallástudományi irodalma. Joggal őt tekintik a dogmákban és formákban 
eltespedő iszlám ujjáalkotójának.*

* Ú jabb  időben sokat foglalkoznak G azálíval és m unkáival. Az am erika i M acdonald , a 
franczia  C arra  de V aux, a ho lland i de B o er é rtekezései n agyban  előseg íte tték  m egértésüket. 
L egk im erítöbben  a  spanyol M iguel Asin foglalkozik vele egy négy k ö te tre  te rvezett m u nkában , 
m elynek I kö te te  (Algazel, D ogm atica, M oral, A scética) 1901-ben je len t m eg Z aragozában .

Egyetemes irodalomtörténet. / . 20
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Ő utána legkiválóbb alakja a theologiai irodalomnak Fakhr al-din 
al-Rázi (1150 1209), ki apróbb kalám-munkáin kívül egy hatalmas Korán
kommentár által (czíme: «A titok kulcsai», 8 vastag quart-kötetet tesz leg
használatosabb kiadása) lett híressé. E nagy alapmunka azon csudálatra- 
méltó sokoldalúságával, melylyel a legváltozatosabb tudnivalókat a Korán 
szavaiból kifejti, és világos előadásával, melylyel a muhammedán scho- 
lasticismus körmönfont módszerét, ágas-bogas vitás pontjait és eredmé
nyeit általánosan hozzáférhetővé tette, a muhammedán vallásos tanul
mány encyklopædiâjânak tekinthető ; összefoglalása és lezárása mind
annak, a mit ez irodalom az előző korszakokban terem tett vala.

V II. AZ ARAB KÖLTÉSZET AZ ABBÁSZIDÁK ID E JÉ B E N . A SZÉPPRÓZA.

Az arab költészet nagy folyamata alig mutat fel fejlődést azon négy 
évszázadban, melyre e ponton visszatekintenünk kell. Pedig az élet kö
rülményei nagyban változtak, s így azon viszonyok is, melyek között a 
költészet tenyészett.

A pogány korszakban beduin seikhektiek szólt a magasztaló dal, kik 
száz tevével jutalmazták a költő lelkes szózatát; a sivatag társadalmi alkot
mányából keletkező súrlódások adtak alkalmat a gúnyoló költeményekre; 
a törzsek apró perpatvaraiból támadt torzsalkodásokra vonatkoznak a 
harczias kifakadások. Most bőkezű khalifákat és fényűző helytartókat 
magasztalhatnak, ékes palotákban lakó nagy urakat gúnyolhatnak, ha a 
költők önző várakozásának nem felelnek meg. A sivatag törzseinek jelen
téktelen harczait világtörténelmi jelentőségű nagy háborúk váltják fel.

Ezzel együtt já rt a külső helyzet változása is. Az iszlám nagy hódí
tásai uj szemkör elé állították az arab szellem szószólóit. A kietlen siva
taghoz szokott nomád ember szeme csakhamar Perzsia pompájában 
gyönyörködhetett, ősi környezete egyhangúságának helyébe a meghódí
tott művelt országok ezerszinű dísze lép.

E közben az arabság benső helyzete is hatalmasan megváltozik. Már 
nem a sivatag kóbor életéből nő ki a költészet, hanem a khalifák szék
városában fejlődő szellemi légkörből ; nem a puszta vadon éjjeli dæmonjai 
környezik a vándor költőt, és nem a végtelen homoktenger állat- és nö
vényvilága s természeti jelenségei kínálkoznak realisticus leírásai tá r
gyául. Fényt és pompát lát most maga körül Damaszkusban és Bagdád- 
ban, a khalifai székhelyeken és a hatalmas helytartók udvarain. Ha való 
környezetéből meríti szemléletének anyagát, a költő nem merenghet régi 
tartózkodási helyeinek enyésző nyomain, melyeket az északi szél kegyet
len fuvalma végkép elpusztított . . . .  De mit tapasztalunk az irodalom
ban? A megváltozott helyzet alig gyakorol befolyást a műköltészet fejlődé
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sére. Forma tekintetében megmarad a kaszida (1. fent 252. 1.) elavult sché- 
májával. Az egyidejűleg kifejlődött kritika csak oly költeményt ismer el 
valóságos klasszikus műnek, mely a kaszida hagyományos technikáját ér
vényesíti a modern viszonyok közt is. S mi több, tartalmi tekintetben 
sem a megváltozott viszonyok szemléletét tükrözi, hanem mindenestül 
átveszi a régi kaszida anyagát. Azt követelték, hogy a költő az uj körül
mények között is a sivatag kaszidájának mintájára azon kezdje művét, 
hogy az elpusztult tartózkodási helyek fölött szomorkodik, a hol hiába 
keresi szeretőjét, ki a karavánnal tovább indult; hogy részletesen leírja, 
miképpen vándorol a teve hátán a pusztaságban, és hogy e vándorlásba 
oly epizódok leírását szőjje be, a melyek az élet valóságának egyáltalán 
meg nem felelnek.

így tehát e költészetben az arab sivatag oly pontjainak említésével, 
oly helyek leírásával találkozunk, a melyeket a költő lába soha se tapo
sott; egyszerűen átveszik a régi költészetből egyéb typikus mozzanatok
kal, melyek a kaszida múlhatatlan alkotó részei közé tartoznak. Nagyon 
gyakran megesik, hogy a költők, kik a teve hátán nyargalóknak m utat
koznak be költeményeikben, soha ily módon nem utaztak; hogy kik a 
sátrak alatti tanyázásról beszélnek és az ily életmóddal kapcsolatos 
dolgokról egészen subjectiv módon, mint saját élményeikről szólnak, 
soha nem tették lábukat a sivatagba. A spanyolországi Elvirában élő Abú 
Dsa’far egyik híres költeményében karavánnal jár a sivatagban és sza
kasztott azon állomásokon kesereg kedvesének távozása fölött, a melye
ket Imrulkejsz pogány költő hasonló körülmények leírásában felemlít. 
Hogy mily törhetetleniil érvényesül ezen szabály az omajjád korszak 
költészetében, arra fent (267. 1.) Omar b. Abi Rabi’a egy szerelmes ver
sében láttunk példát. Omar kedvese bizonyára nem a sivatag vad rózsája 
volt, hanem Mekka városi társadalmának kényes szülöttje, ki nem kara
vánnal bolyongott a mérhetetlen sivatagban, hanem valamely mekkai 
hárem falai mögött élte napjait.

E modor állandóan megmarad a városi élet fejlődottebb körülmé
nyei között is az abbászid időben. A költészet mindig csak a sivatagnak, 
a nomádságnak viszonyait szinleli, bármily távol állanak is ezektől maguk 
a költők és a környezet, melyben lantjukat pengetik. S még ezen felül 
nyelvezetükkel sem felelnek meg a modern idők igényeinek. Ritka, elavult, 
csak tudós utánjárás révén érthető szavakat használnak a régi arabok szó
kincséből ; mintegy kerülik a közkeletű kitételeket és mesterséges archais- 
musokban tetszelegnek, melyekkel inkább a régiségben kéjelgő philologu- 
sok tudákos várakozásának mintsem közönségük ízlésének tesznek eleget.

A költészeti művek természete tehát, szemben a régi kaszidákkal, 
külsőleg csak keveset változott azon nagy költők műveiben, kik az abbá-

20'
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szid fejedelmek bőkezű támogatásától buzdítva a régi arab műköltészet 
hagyományait fenntartották. A régi kaszidát művelik azok a költők, kik 
valamint a hajdani sá’irok a sivatag nagylelkű alakjait énekelték meg, 
most Bagdád ünnepelt fejedelmi mæcenâsait dicsőítik, élükön Abu Tem- 
mám (806—845) és fiatalabb kortársa Al-Buhturi (820—897), mindkettő 
syriai ember, kiknek divánjait a muhammedán kritika, mely az utánzó köl
tők munkáit nagyon túlbecsüli, az újabb arab poézis gyöngyeinek tekinti.

A régi költészet, dogmaszerű tiszteletének volt azonban hasznos 
következménye is, bár nem annyira a költészet belső fejlődése, mint a 
tudományos munka szempontjából. A régiek bámuló tisztelése munkáik 
fentartására ösztönözte az utódokat. Az épp említettem két költő is 
hozzájárult e törekvésekhez. Önálló költői műveiknél sokkalta nagyobb 
mértékben azzal szolgáltak reá tudományunk hálájára, hogy, e téren is 
versenyezve egymással, anthologiákat állítottak össze a régibb költészet
ből, a mi által az arab poézis sok igazi remekét, a régi arab kultúra becses 
tanúit, melyek különben elvesztek volna, számunkra megmentették. Mind- 
kettejük anthologiája e néven ismeretes Hamdsza, azaz: «hősiesség», így 
nevezve első fejezetükről, mely a harczias költeményeket foglalja magá
ban. A két Hamásza közül az Abú Temmáménak, mely sokoldalú érde
kesség, tapintatos kiválasztás és a tartalom gazdagsága tekintetében vetély- 
társa művét határozottan felülmúlja, sikerült általánosabb elismerésre és 
szélesebb elterjedésre szert tenni. Az európai irodalomban leginkább 
R ü c k er t  fordítása révén vált ismeretessé.

Ugyanazon korszakban a műköltészet nevezetesebb képviselői közt 
egy fejedelmi személylyel is találkozunk Abdalláh ibn al-Mutazzal (858— 
908), a 13-ik abbászid khalifa, al-Mu'tazz fiával, ki egy udvari párt fondor- 
kodása által ju to tt trónra, de az ellenséges pártok feliilkerekedése miatt 
pár napi uralkodás után életével fizette meg a rövid dicsőséget. Neki is 
van divánja, melyben régi divatú versekben épp úgy tömjénez az ural
kodóknak, mint az udvar kegyén élődő alacsony sorsú vetélytársai.

Eredetisége által e korszakban csak egy költő emelkedik ki a tapo
sott utakon járó tömegből, de a nélkül, hogy a költeményei irányával 
megtört új útra terelte volna a költők új nemzedékét. Ez eredeti szellemű 
költő Abú Nuvdsz (762—815), kit találóan az arab költészet Heinéjének 
szoktak jellemezni. Bordalai és szerelmes költeményei, melyekben az 
arabság nemzeti és az iszlámság vallásos hagyományaival a tréfás gúny 
hangján bánik el, nem igen bírtak képességgel arra, hogy másoknak 
mintaképül szolgáljának. Ő is a sivatagi arabság iskoláját járta  és a kha- 
lifák kegyeit élvezte. De sem az arabság önérzete, sem Bagdád theokrati- 
kus szelleme nem igen fogtak rajta. Abú Nuvász volt a legelső arab költő, 
ki verseiben egyrészt az arabok faji nagyzását gúnyolta, másrészt pedig
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az iszlám törvényességén rést ütött. Úgy énekel a borról és a korcsmáról, 
meg egyéb nem igen iszlámizű dolgokról, mintha nem is a Muhammed 
helytartójának és komor theologusainak légkörében élne. Mindkét körrel 
tudatos ellemondásba lép és ez ellenmondást a költészeti forma szokásos 
hagyományainak lenézésével kapcsolja össze. Míg Omar b. Abi Rabi’a, a 
kivel a megelőző korszak költői közül legtöbb szellemi rokonságot mutat, 
a sivatagi tanyák elpusztult nyomai mellett marasztja hallgatóit, addig 
Abú Nuvász bordalai és szerelmes versei bevezetésében kegyetlen gúny
nyal szokta mintegy paródiáját nyújtani az avét költészeti modornak és az 
ural kod ó « n ra bosság  »-n ak.

«A nyomorult mélázva áll s az ó'stanyák után sóhajt,
De én csak a korcsmába mék s ott iizöm el a bút s a bajt.

"Ne leljen nyugtot az olyan, ki sírva rom felett bolyong,
Ne enyhítsd Alláh kínjait, ki egy sátorfán elborong!

"Dicsekve hajtod szüntelen: Aszád törzséből származál.
Tevéd teje apadjon el ! Ugyan ki is volt ez Aszád ?

«És kik az összes Temímek, s a Keiszek s testvéreik?
Egy szálig mind e vad arab, mond csak, Alláh szemébe’ kik ?

«Az ily beszédet hagyd te el, ülném feletted én a tort!
Jobb, jer velem és iddogálj lelket feloldó sárga bort.

«Szolgáljon nyalka kis legény, szorítsa öv a derekát,
Legyen oly hajlós karcsú, ép mint sima hajlós füzfaág.

«Hogy lát az atyja engemet, felém mosolyg és csupa bók.
Tisztába voltam már vele : bőven remél borravalót !

«És bort hozott, mely tiszta láng, mit könnyen el nem veszteget,
Csak kézről kézre adogat; ezzel csábítgat engemet.

«Hát légy is bő adakozó ! Mid van, miért szorongatod ?
Ne kíméld a ma örömét, szegényebb lesz a holnapod.

«Ládd, mily külömbség : hogy ha te vidám kedélylyel iddogálsz,
Vagy hogy ha a romok között bolyongva búsan sirdogálsz.

«Édes ócsárlóm, értelek : föl is fogom tanácsodat ;
Meg is bocsátom azt neked ; ne is ismételd gáncsodat.

«Hisz pompás az a jó tanács, el is fogadnám, el bizony . . .
De az irigység szól csupán belőled, én hát csak iszom !»

★
«Rég feledett sátrak nyomát déli szél hadd fújja el,
Én felőlem legelőket zápor eső mosson el !

"Hadd haladjon el tevéstől sivatagon karaván,
Dicsőséges törzs szülötte ügessen nemes lován ;

«Árnyas ákácz közelében hadd virítson a bogáncs,
A vadász nagy szerencséjét tőlem so’ se érje gáncs ;

«Ha sakálra, oroszlánra bukkan is, az életét 
So’ se sajnáld, csupa ínség, hadd szürcsölje a tejét !

«Hejh, nem inná, hogy ha tudná, hogy minő nagy élvezet 
Tiszta jó bort szürcsölgetni : erről zengek éneket.
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"Nézd a gazdát; hejh, be nyájas! Dolga sürgős ő neki, 
Mint a papnak, ki oltárnál a szúráját pergeti.

"Hejli, mi kedves, hogy ha új bor nedve tölti serleged, 
Hejh, mi édes, hogy ha deli ifjú nyújtja azt neked ! 

"Deli karcsú mint kezes őz, kit a házhoz szoktatál 
Félre immár gáncsotokkal, nincsen foganatja már.

"Unos untig mit korholtok, meg nem térit szavatok, 
Hagyjatok föl a reménynyel, hogy én még megtérhetek. 
De ha sokáig faggattok . . . levezeklem vétkemet.»

És mintegy gúnyt űzvén a vallásos tilalommal, mely az igazhitű 
embertől eltiltja a serleget:

Midőn a khalifaság központi hatalma elgyengiil és a birodalom kü
lönféle részein a bagdádi uralkodóhoz jobbágyi viszonyban álló, tőle csak 
elméletileg függő, valójában pedig teljes önállósággal uralkodó családok 
érvényesülnek, az újonnan támadt fejedelmi udvarok iij központokat 
teremtenek a költészetnek és szépirodalomnak. Bagdád, mint a khalifat 
theokratia székhelye, mindinkább a theologusok és kánoni törvénytudók 
fészkévé válik ; a szabadabban szárnyaló szellemek jobban érzik magukat 
a rideg hagyományoktól nem háborított új fejedelemségek fővárosaiban. 
Már volt alkalmunk látni (282. 1.), mily lelkesen pártolják ott a vallásos 
dogmával nem mindig egyező philosophiát és az exact tudományokat. 
Sokat köszön nekik különösen az arab költészet is, melyet a fejedelmi 
mæcenâsok mesés bőkezűséggel istápolnak. Az igaz, hogy e pártolás majd 
nem udvari ügygyé fejleszti a költészet gyakorlatát. Alig van más költő, 
mint a ki a fejedelem kedvére, az ő aranyaiért írja verseit.

E fejedelmi dynastiák közül különösen a hamdánidák családja válik 
ki, mely Aleppóban és Moszulban (930—1022) uralkodván, hatalm át egé
szen Mezopotámiáig terjesztette ki és a kelet történetében azon hősies 
harczok által vált híressé, melyeket fejedelmei és hadvezérei a byzánczi 
birodalommal víttak. De ugyanabban az időben az aleppói udvar az arab 
irodalomnak is fényes központjává vált. Szeifaddaula, a hamdánida ural
kodó család leginkább kimagasló alakja, maga köré gyüjté kora legneve-

« Gyújts dalra, szép Szulejmán, 
És hozz bort énnekem,
Nem látod, hogy a hajnal 
Bíborban megjelen.
Dal s bor hadd űzze messze 
A bút s a bánatot !
Töltsd a pohárt szinültig,
Édes, ha te adod.

Felőlem a müezzin 
Kiálthat oda fenn,
Vigaszt talál a lelkem • 
Bor mellett idebenn.
Csínyt mást is elkövettem, 
Mit el nem mondhatok ; 
Tehát mit is szégveljem? 
Hogy iszom, nyílt titok.»*

E mutatványok költői fordítását Hegedűs István t barátom szívességének köszönjük.
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sebb tudósait (közöttük volt a bölcsész Alfarábi, 282. 1. is) és költőit. Ezek 
a görögökkel (Nikephoros Phokas) változó szenesével vívott harczait 
túlzó magasztalással szivesen énekelték meg és műveikkel az arab köl
tészet új fénykorát nyitották meg. Még a távolabbi országokban élő tudó
sok is ünnepük a fejedelmi mæcenâst. Néki ajánlhatta az Irákban élő 
Abii-l farads al-Iszfaháni (897—967) óriási munkáját Kitáb al-agháni («Az 
énekek könyve»), melyet mint elsőrendű forrást használunk az arab köl
tészeti irodalomnak, valamint azon kultúrának tanulmányozásában, mely 
között ez irodalom keletkezett. E munka nyomtatott kiadása 21 kötetet 
teszen. Szeifaddaula költői körében a legkiválóbb helyet Abú-l-tajjib al 
Mutanabbi foglalja el, ki Kúfában 915-ben alacsony családból szárma
zott atyja vízhordó volt — de már ifjú korában nagyravágyásával 
és határtalan önteltségével keltett figyelmet. Nevét is (Mutanabbi a. m. 
«prófétáskodó») onnan nyerte, hogy pályája kezdetén az emberekkel azt 
akarta elhitetni, hogy próféta, a miért aztán ifjúsága egy részét börtön
ben kellett töltenie.

Hogy a maga tehetségéről mily nagyzó véleménynyel indult költői 
pályájára, egy ifjúkori kis verse mutatja, a mely divánjában meg van 
őrizve :
"Van-e még magasság, melyre fel nem 

szálltam ?
"Van-e nehéz dolog, melytől vissza ret

tennék ?

'(Bizony, minden a mit Alláh megterem
tett,

«Meg az is, a mit meg sem teremtett, 
«Az én lelkiiletemhez mérve oly parányi, 
«Mint egy hajszál a fejem tetején.»

Ifjúi önérzete nem hagyta el érett éveiben sem. Költészete kritiká
ját ő maga e szavakban foglalta össze:

■ Nincs a pogányság költői között senki, ki az én dalomhoz felérne.»

Ő előtte nem volt arab költő, ki pogány elődeit egyébnek, mint 
utolérhetetlen mintaképeknek merte volna tekinteni.

940 felé került Szeifaddaula körébe, ki határtalan bőkezűséggel 
buzdította és jutalmazta a költőt; ez meg nem fogyott ki a fejedelem 
nagy erényeinek, harczi hőstetteinek megénekléséből. Majd később az 
aleppói udvartól megválva, kóbor kalandos életet folytat; mindenféle 
apró fejedelem és mágnás udvaraiba is eljut, magasztalja a bőkezűeket, 
giínyversekkel sérti a szűkebb markunkat. Vándorlásai között 965-ben 
Siráz közelében rabló beduinok gyilkának esett áldozatul. Fennmaradt 
divánjának túlnyomó része Szeifaddaula környezetében keletkezett és a 
fenkölt szellemű fejedelemnek van szentelve. Nem csekély mértékben 
volt része abban, hogy a nagy költő verseivel a nagy fejedelem dicső
sége is eljutott a késő utókorra és bejárta a legtávolabb országokat :
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"Dalaimmal úgy magasztallak — így szól 
a fejedelemhez — a mint ezelőtt soha 
senki énekelni nem mert ;

"Oda jutnak el verseim, a hova a ván
dorló hold nem ér el;

■Tőlem elszáguldozva tova szállnak és 
minden földet bejárnak ;

"Ajkaimról elillanva a hegyek ormaira 
kelnek és a tengerek mélységeibe ha
tolnak.»

A hamdánida fejedelmek nem csak pártolói voltak a költőknek és 
a költészetnek. Bár azt a századot, mely az ő uralkodásukat látta, szün
telen harczi zaj tölti be és e fejedelmekkel inkább a csatatéren találko
zunk, mint a Múzsák berkében, liébe-korba, midőn fegyveres dolguk szü
netel, ők is beállnak udvari költőik versenytársaivá. Maga Szeifaddaula, 
közöttük a legdicsőbb és legharcziasabb az arab írók szerint negyven
szer ütközött meg a görögökkel —- korszakának költői között is helyet 
foglal. Legtöbbet verselt azonban atyafia Abú Firász, kinek gazdag 
divánjában még mai napig is gyönyörködik a művelt arab világ, és kinek 
nagy kortársával, Mutanabbival együtt ítéli oda e nemzedék költői babér
ját. Szeifaddaulát minden hadjáratára elkísérte és lovagias bátor tettei
vel fejedelmi bátyja osztatlan bámulatát vívta ki. Egy hadjáratban a 
görögök fogságába került ; kiszabadítását évekig leste Konstantinápoly
ban és megható költeményekben írja le fogságának nyomorát. A foglyok 
kölcsönös kicserélésekor nyerte csak vissza szabadságát. Versei nem a 
bátyja udvarán eltartott költők útjain mozognak. Maga is büszke fejedelmi 
egyéniség, az uralkodó család kiváló tag ja; nincsen oka, a bőkezűeknek 
hízelegni és buzdításukért fellengző hálálkodással adózni. Magasztaló ver
sei hősies bátyjának nagy harczi tetteiről szólnak, a melyeknek maga is 
részese volt. Költeményeiből a háború zaja és a fegyver zörrenése hal
latszik, és a daliás férfiúnak van módja rá, hogy bátyja, Szeifaddaula, 
ünneplése mellett a maga bátor tetteivel is kérkedjék és elmondja kor
társainak, mikép szállt szembe a hatalmas ellenséggel, a göröggel, kit az 
udvari poéták csak jó messziről láttak; miképen birkózott meg még m a
gával a legkegyetlenebb ellenséggel a sorssal is.

"A sors hajthatatlan biró, akár barátja, 
akár ellensége iránt ;

«De kérdezd a sorsot felőlem; vájjon va
laha alávetettem-e magamat ítélő sza
vának, és hogy megrémítettek-e engem 
valaha mérges kígyói és viperái ?

••Váljon van-e hely a szárazföldön, me
lyen nem jártam, melyet tevém patája 
nem taposott ?

■«Sem hegyes földjét nem láttam magas
nak, sem völgyeit és mélységeit távol
esőknek, hogy be ne barangoljam ;

»Soha más társam nem volt, mint nyer
ges paripám és dárdám és éles pen
géjű kardom ;

«Mert jobb, hogy az ember egyedül néz
zen szemébe a bajnak, semhogy oly 
társa legyen, ki nem neki való.

■ És, Isten a megmondhatója, mi olyan 
emberek vagyunk, kik, ha az igazság
talan sors megbokrosodik, mi vagyunk 
a zabolái ;

Ha nagy csapást mér reánk, való
ban oly kitartók vagyunk, hogy
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neki szorul el a keble (meghátrál előt
tünk) ;

•«De midőn vendég lát el hozzánk, való
ban oly néptörzs vagyunk, mely meg
osztja vele vagyonát és mindenből részt 
juttat neki ;

«(Magas épületet emeltünk nemes tetteink

dicsőségével, és ne hasonlítsd azt, a ki 
a dicsőség épületét építi, ahhoz, a ki 
(az ősöktől örökölt) dicsőséget lerontja;

«Csak kérdezd meg felőlünk a dicsősé
get; majd elmondja neked, miképpen 
szilárdítottuk meg oszlopait és pillé
reit.»

Midőn e költő énekel a hamdánida család nagyságáról, belefoglalja 
a maga nagyságát is. És különösen teheti ezt, midőn a görögökkel vitt 
harczok csatanapjairól szól :

«Dohos ízük lett a görögök forrásainak, 
midőn erőszakkal elfoglaltuk Úján 
várát ;

«És midőn Szafsza mellett a hatalmas 
barbárokkal megkóstoltattuk a halál 
serlegét ;

E korszak nagy költőinek sorát egy férfiú zárja be, ki kétfelé ágazó 
költői tevékenységének különösen egyik irányával vált érdemessé arra, 
hogy a világirodalom nagy jelesei között foglaljon helyet. E férfiú az 
Aleppo kerületéhez tartozó Ma’arrából származó Abu-l-AIá al-Maarrí 
(973—io57)- Kora gyermekéveiben himlőbetegség következtében teljesen 
megvakult ; ezen szerencsétlen helyzetében elmélyedő gondolkodásra adta 
magát.

Felsőbb tanulmányai folytatására a bagdádi főiskolákat és tanáro
kat kereste fel. A birodalom székvárosában a nyilt elméjű ifjú embernek 
bő alkalma kínálkozott arra, hogy az egymástól eltérő különféle rend
szerekkel megismerkedjék. Bagdád, noha a khalifaság politikai sülyedé- 
sének korszakában vagyunk ez időben, még mindig elsőrangot foglal el 
Kelet városai között. E jelentőségét különösen azon világraszóló forga
lomnak köszönte, melynek központja Bagdád volt. A kereskedelmi érint
kezés mellett itten nyilt a legbővebb alkalom a szellemek érintkezésére is. 
Tudni vágyó utazók a Kelet legkülönfélébb vidékeiről találkoztak az 
iszlám székvárosában : arabok, perzsák, törökök, indusok békésen cserél
hették ki eszméiket. S bár a hivatalos kathedrán a rideg orthodoxia 
uralkodott, még virágzóban voltak a nagy tudós iskolák és a könyvtárak, 
melyekben az orthodoxiától kiszorított vallásos mozgalmak irodalmi tanúi 
foglaltak helyet.

E változatos érintkezésnek és tudományos segédeszközöknek bő 
hasznát vette a speculativ elmélyedésre hajlandó világtalan ifjú. Még 
indiai emberekkel is érintkezett és — mint műveiből látható — mélyen 
hatott reá, a mit tőlük a Buddha és a dsáina vallás tanításaiból meg

«És országukat elborítottuk simaszőrű, 
vékony derekú, karcsú pejlovainkkal, 

«Nyergükben csupa hős ült a Rebi’a 
nemzetségből, daliás férfiú, páratlan, 
nincsen hozzájuk fogható.»
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tudott. Asketikus világnézet kezdett lelkén uralkodni ; egyéni vallásába 
belevitte az ind rendszerek jellemzetes mozzanatait. Rosszalta az állatok
nak eledelül használását ; ebben annyira ment, hogy nem csak a hústól, 
hanem még a méz éldelésétől is tartózkodott; ez utóbbi egyik sajátossága 
a dsáina vallásnak, melynek hatása egyebekben is nyilvánul Abú-l-Alá 
életnézetében. Társadalmi ideálja a nőtlen élet volt és egyáltalán a tár
saság helyett az egyéni élet kiművelése. Mindenestül pessimista világnéz
e te t  vallott. E mellett kíméletlen kritikát gyakorolt korszaka állami élete 
ellen ; az összes pozitív vallások irányában visszautasító álláspontot fog
lalt el ; helyettük tiszta erkölcsöt, dogmáktól és rítusoktól meg nem 
szorított humanismust követelt. Gúnyolva ostoroz mindenféle czeremo- 
niát és ezek képviselőjét, a papságot, az iszlámit éppen oly élesen mint 
a keresztyént, zsidót és tűzimádó perzsát.

Abú-l-Alá előkelő költő volt, a régi arab nyelv és poézis ismereté
ben nagy hírre tett szert. Nagy méltóságot tulajdonítanak neki a kaszi- 
dában, melyben a tőle bámult Mutanabbit vallotta mesterének. Maradt 
is tőle egy nagy kaszída-díván, melyet az arabság finom szellemei ma is 
élvezettel olvasnak ; benne korszaka egyéb utánzó költőitől csak annyi
ban különbözik, hogy hiányzik belőle a hatalmasokat magasztaló vers, 
melynek alkotása mesterének Mutanabbinak dicsőségét teremté meg. Plii- 
losophiai eszméit nem e dívánban találjuk, hanem egy kötet epigrammá
ban, melynek ismertetését különösen Kremer Alfrédnak köszönjük, ki e 
munka nagy kultúrtörténeti jelentőségére legelőször mutatott reá. Ez 
epigrammák szabad és korlátlan nyilatkozataikkal páratlan állást foglal
nak el az arab és átalán a muszlim irodalomban. Oly bátor nyíltsággal, 
mint e philosophiai versekben Abú-l-Alá, legfeljebb még a perzsa Omar 
Khejjám merte az uralkodó vallással ellentétes gondolatait közreadni 
és az iszlámtól is nagyrabecsiilt régi próféták és vallásalkotók műveinek 
értékéről nyilatkozni.

«Mózes tanított, aztán tovább állt; utána Jézus lépett fel;
«Aztán Muhammed jött és az öt imára tanított;
«Meg később egy új hit támad, mely ennek helyébe lép ;
«így hajszolják az embereket a tegnap és a ma között.
«Ha valótlant találnék mondani, fennhangon kiálthatom,
«De igazat csak halkan suttogva szólhatok.»

«Igazhit és eretnekség, aztán szent mesék, miket beszélnek;
«A Korán, mit magyaráznak, a biblia meg az evangélium, melyeket tisztelnek : 
«Minden nemzedéknek megvan a maga meséje, melyre esküszik:
«Volt-e váljon idő, melyben csak egyetlen nép bírta az igazságot?»
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Különös kíméletlenséggel szól a vallás hivatalos tekintélyeiről és a 
vallásos okiratok tanítóiról és magyarázóiról s scholastikus bölcseségiik-
ről, melylyel a rájuk bízott vallásos
« Valahányszor a község vénjeitől a val

lásos dolgokról eszes bizonyításokat 
várok,

és midőn az uralkodó theologií
“Félek, végre valahára mégis csak vasra 

verik a fakihokat ;
Hagyd abba, hogy jámborságot keress 
a szőrszálhasogatóknál !

"Azt mondják: Fordulj a fakih-hoz !

A képmutatókról meg így :

■ Mecseteitek olyanok, akár csupa korcs
ma ; nem vagytok igaz emberek ;

■Még olyanok se vagytok, mint valami 
hasznavehető növény, akár pálma, akár 
legelő fű,

“Hanem olyanok vagytok, mint a tövis

tanokat fejtegetik :
«Ilyenek helyett egyre csak badarságo- 

gat hüvelyeznek»

i módszert ostorozza :

Ámde a fakih egy szélhámos csaló, a ki 
csak disputálni szeret.

«Egy csomó badarsággal tartanak és azt 
akarják, hogy te ezt tudománynak néz
zed.»

bokor, mely gyümölcsöt nem terem, de 
szúrásával árt;

«Nincsen se vallástok, se jámborságtok! 
Ne is engedd magad ámíttatni rózsa- 
füzéreiktől, melyeket mutogatnak és 
szüntelen kezükben forgatnak.»

Az emberi tekintélyektől egyedül a józan ész itélőszéke elé utasítja 
az igazságot keresőket. Nem csak a vallásos vezetőkben bízik keveset, 
hanem a világi uralkodás tekintélyeit is vajmi kevésre becsüli:

Oh ti — úgymond — kik országokat kor
mányoztok ; már elég soká uralkodtok, 
már bele is vénültetek, és mennél to
vább éltek, annál inkább éltek vissza 
a hatalommal ;

Az emberek egy isteni férfiúban (a Mah- 
diban) reménykednek, a ki a jó útra 
vezeti őket és a tömeg epedve várja 
őt, ki írtba igazítaná ;

«Hiú ábránd! Egyedül csakis az ész az 
igaz isteni vezető ; csak az vezethet 
bennünket éjjel és nappal, mint az 
igaz úton elül járó;

«Azokat a különféle vallásfelekezeteket 
pedig, a melyekre oszoltok, csak a 
czélból találták fel, hogy a hatalma
soknak hatalmát megtámaszszák.«

Ily hangot nem igen lehetett sűrűén hallani a keleti világ szellemi 
vezetőinek ajkairól!

A világi költészet mellett a vallásos érzelem is keresett kifejezést a 
régi kaszidák alakjában. E körben leginkább az iszlám mysticus költé
szete érdemel említést, mely az iszlám irodalmai közt leginkább a per
zsában emelkedett virágzásra, de az arabban sincsen egészen elhanyagolva.

A szúfismus nevezete alatt ismeretes muhammedán mysticis- 
mus művelői az isteni lény iránt táplált szerelmüknek, az istenséggel 
való egyesülésnek, a nirvánába való elmerülésnek költői kifejezést is 
adtak. E téren legismeretesebb Ibn Arabi Spanyolországból származó
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theosoph (megh. 1240), ki mély theologiai munkáin kívül pantheistikus 
gondolatait költői formába is öntötte. A mysticismus költői sokszor érzéki 
szerelemről, borról és ittasságról énekelnek, midőn lelkűk előtt a mysti- 
kus szerelem és ittasság lebeg, mely a szúfi élet tartalm át és legmagasabb 
vágyát teszi. E költeményeket zengik a dervisek zikrjeik során, a tán- 
czoló és üvöltő dervisek gyakorlatait ily költemények zümmögő előadása 
kiséri sípszó mellett. Perzsa és török dervisek leginkább a mevlevi der
visrend megalapítójának, a nagy Dsclál ed-dín Rumi híres Methnevi-mun- 
kájából kölcsönzik verseiket. Arab országokban, a hol a perzsa nyel
ven szerkesztett Methnevit nem értik, különösen Omar b. al-Fáridh (megli. 
1239) mystikus költő verseit használják; ezek közül különösen Omar bor
dala járja, mely igaz értelmezése szerint a szúfi lélek teljes mélységét 
tolmácsolja :
«Bort ittunk — így kezdődik — szeretőnk «Még mielőtt születtem, kábult voltam 

emlékére ; lerészegedtünk tőle, még mi- tőle ; így maradok mindörökké, még 
előtt a szőlőt megteremtették volna; akkor is, midőn csontjaim már rég 

«Azt mondják : «Bűnt ittál!» dehogy ! ab- elporladtak.» 
bői ittam, a mit bűn volna nem innom ;

A zsidóhoz vagy keresztényhez fogható egyházi költészetet az iszlám 
nem fejlesztett. A kánoni istentiszteletben az éneknek nincsen helye ; 
a recitátiók szövegeit kizárólagosan a Korán-ból veszik. A mi a kánoni 
szövegeken túl a liturgia körében kifejlődött, inkább litánia-szerű könyör
gés, semmint énekre való hymnus. Kivételt csak a Muhammed tisztele
tére keletkezett és a próféta születése napjának ünneplésekor (mîlâd) 
alkalmazott költemények tesznek. A Muhammedet dicsőítő e költemények 
között különösen egynek sikerült nagy tekintélyre vergődnie az iszlám 
teljes területén. E költemény, melynek szerzője a felső-egyiptomi Abu- 
szírban 1212-ben született Muhammed h. Sza’id al-Buszíri (megh. 1296-ban), 
e néven ismeretes : al-Burda (a köpeny). E nevét egy kegyes mondának 
köszöni. A szerző, ki Egyiptomban igen híres szúfi-seikhek iskoláján ment 
keresztül, nagybeteg állapotában készítette e munkáját, midőn gutaütés 
következtében elvesztette testének mozgékonyságát. Egyszer álmában a 
próféta, kit e költeményével magasztalt, elismerésül egy köpenyt vetett 
Al-Buszírí beteg testére. A költő álmából felébredvén, azon vette magát 
észre, hogy teste teljesen visszanyerte régi egészségét. E csudás esemény
nek híre szárnyra kelvén csakhamar megalapította a «köpeny-költeméuyy) 
szerencséjét.

Még a költő életében csudás erőket tulajdonítottak neki, szö
vegének egyes darabjait csudatevő amuletekként használták, az egé
szet a szentség dicskoszorújával övezték. Egy egész irodalmat tesznek a 
köréje csoportosuló magyarázatok. A muhammedán élet gyakorlatában
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minden ünnepélyes alkalommal a Burda verseit zöngik ; az igazhitű ha
lottat e költemény szavaival kisérik utolsó nyugvó helyére.

A «Burda» 172 distichonban a muhammedán prophetologiának vele
jét adja elő; tulajdonképen tanköltemény a prófétának csudás sajátságai
ról. Alakját tekintve kifogástalan kaszidának illik be ; e költészeti faj 
régi módjára szintén nnszib-en (1. fent 250. 1.) kezdődik, szerelmi sóhajon, 
melyben a költő kedvesének elpártolását kesergi el :
"Váljon a Dzú-szalamban tartózkodott 

szomszédok emléke-e az, a miért sze
med véres könyeket hullat ?

Vagy pedig szellőt érzesz-e lengeni 
Kászima felől és látod, a mint a sötét
ségben Idám felől villám czikázik?

Hogyan történik, hogy szemed szünte
len esak könnyet hullat, bár azt mon
dod : '»Hagyjátok abba a könnyezést!» 
és szived egyre csak borong, bár azt 
mondod: «Légy erős»!

«Váljon azt hiszi-e a szerelmes, hogy 
szenvedélyét eltitkolhatja, midőn érzel
mét a hulló könyzápor és a lángoló 
szív nyilvánossá teszik ?

«Ha nem volnál szerelmes, nem zokog
nál annyit a régi tanyák nyomai fölött, 
és nem szenvednél álmatlanságot, mi
dőn al-Bán és al-Alam emléke száll 
fel lelkedben»

így folytatja szerelmi kínjainak elkesergését egészen a 28. disticlio- 
nig, míg aztán erőltetett átmenettel tárgyára tér: a próféta magasztalá- 
sára, csudatetteinek dicsőítésére. így tehát e szent költemény szerkezete 
sem vonhatta ki magát a pogány kaszídák merev schémája alól.

Míg a mtíköltészet még századokkal az iszlám keletkezése után — 
és mondhatjuk, hogy napjainkig — a régi kaszida békóiba van verve, 
addig a szép-próza már az iszlám harmadik századától kezdve nevezetes 
változáson megy keresztül. A síilisták odahagyták a régi arab próza velős 
egyszerűségét, mely egyaránt felelt meg a történelmi előadás nyugalmas- 
ságának és a szónoklati pathos szárnyalásának ; a stil szépségét keresett 
mesterkéltségben, nyelvművészeti fogások alkalmazásában, a felhasznált 
szóanyag körül kifejtett körmönfont elmésségben találják. Az irás tökéle
tességét mindinkább az előadás alaki mozzanatainak elcsigázásában kere
sik. A régi stílben uralkodó gondolat-parallelismust a szads’-al (1. fent 
247. lekapcsolják össze; az egymással párhuzamban álló és a prózai 
rímmel elválasztott részekben pedig csaknem geometriai arányossággal 
alkalmazott szójátékok és egyéb alaki mesterségek válnak lassan-lassan 
a magasabb előadásmód legkeresettebb kellékeivé. Azt mondaná az 
ember, hogy csupa arabeszk, az építészetből a prózai stílbe áthelyezve. 
Mennél tovább fejlődött a próza e nemének gyakorlása, annál erősebben 
gyarapodott e mesterségek halmozásában, az olvasó éleselméjű értelmére 
számító nyelvjátékok kitalálásában és alkalmazásában. Elősegítve az arab 
írás sajátosságaitól a szépíró nem elégszik meg csengő szójátékokkal, 
hanem a betűk alakjaitól nyújtott alkalmat is bőven felhasználja arra,
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hogy találékonyságának bámulandó jeleit tárja az olvasó elé, kinek az 
ily Írásművek tanulmányában nem is annyira a tartalom lendületessége, 
hanem inkább a formai mozzanatoktól nyújtott talányok megoldása, a 
nehézségekkel való megbirkózásnak sikere szerez élvezetet.

E téren is a nem-arab műveltségi körök döntő befolyása szemlél
hető. A prózai stilus e nemét ugyanis legelőször a hivatalos epistologra- 
phiában kezdték gyakorolni. Az idegen, leginkább perzsa állami titkárok 
viszik be e modort a kanczelláriák hivatalos irataiba. Innen aztán lassan- 
lassan minden magasabb irásfajtába átszivárgóit ; még a prédikácziókba 
is átvették a szads’-próza alkalmazását, melynek művészi gyakorlása a 
magasabb műveltség (adab) elengedhetlen feltételeivé válik.

Az arab műpróza ily irányú fejlődésének tetőpontját azon munkák 
szemléltetik, melyek a világirodalomban a Makámák nevén ismeretesek. 
«Makáma» annyit jelent, hogy: helyzet. Keretük rendszerint a következő : 
Egy finom szellemű, nagy tehetségű és széles műveltségű, sokoldalú 
tanultsággal biró, de másrészt könnyűvérű, mondhatni züllött kalandor 
bejárja a muhammedán világot; mindenütt százágú tehetségének egy-egy 
részletét érvényesítve bámulatba ejti az embereket, hazug előadásával 
részvétüket a maga számára megnyeri és azon végezi, hogy pénzüket 
elszedi. Ekkor tovább áll és csakhamar más színtéren jelenik meg az 
előbbitől különböző szerepben, ugyanazon eszközökkel ugyanazon ered
ményt érve el. Kóborlásainak különböző helyzeteiben (makáma) egy
ugyanazon régi ismerőse, ki maga is sokat utazgatván, akaratlanul foly
tonosan a hős sarkában já r és a munkában mint kalandjainak elbeszélője 
szerepel, ráismer emberére. Ez azonban soha sem jő zavarba, sőt mindig 
elmés megjegyzésekkel vágja ki magát a fenyegető leleplezés veszélyé
ből. Természetes, hogy a makáma hősének szereplése a különféle hely
zetekben, a szabadon választott helyzet szerint különböző tárgyak körül 
forduló előadása, melyen mindig nagy s együgyii közönség bámul, végre 
a leleplezéssel fenyegető baráthoz intézett beszéde adják meg az alkal
mat arra, hogy a szerző az ügyes kalandorral gyakoroltassa mindazon 
stílmesterségeket, melyeket mint e műfaj sajátosságait az imént jelle
meztünk.

Al-Hamadáni (megh. 1008), kit az arab irodalomban e dísznévvel 
tüntetnek ki: aBedi' al-zárnám* («korszakának nagy ékesszólója»), volt az 
első, ki a makámát az arab irodalomban nagy összefüggésben művelte. 
Al-Hamadáni makámáit most jó kiadásban bírjuk. Azonban tetőpontját 
ezen műfaj a híres Hariri (szószerinti selyemkereskedő)-vel (1045—1122) 
éri el, kinek ötven makámája által vált leginkább ismeretessé a műpróza 
e neme az európai irodalomban is, melyben legelőször R ü c k er t  Haríri- 
fordítása birkózott meg azzal a feladattal, hogy a makáma alakját, a lebe-
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tőség szerint, valamely nyugati nyelven szemléltesse. Nálunk Arany János 
próbálta meg a makáma mtíalakja utánzását.

Haríri makámáinak központi alakja a Szarúds városából való Abu 
Zeid, laza erkölcsű, de nagy műveltségű és még nagyobb ügyességű ka
landor, ki életét azzal tölti el, hogy folytonosan utazgatván és mind
untalan más-más városban fellépvén a lakosságnak mindig más és más 
minőségben imponáljon, a becsapott emberek lelkeit meghódítsa és pén
züket elszedje : m ert ez utóbbi teszi érintkezéseinek főfő czélját. Mint 
prédikátor ékesszólásával költi fel az emberek bám ulását; szívet, lelket 
megható beszédeire a gyülekezet apraja-nagyja bőségesen hullatja köny- 
nyeit. Majd más városban, a hová véletlenül kerül, mint védőügyvéd 
magára veszi egy vádlottnak ügyét és oly hatalmasan forgatja a törvényt, 
melynek minden csinját-binját betéve ismeri, bogy a szigorú biró végre 
beadja a derekát ; majd mint ügyes iskolamesterrel, majd mint mélytudo- 
mányií theologussal találkozunk vele, a ki a kánoni tudomány scholasticus 
furfangjait oly könnyűséggel kezeli, hogy még a legtekintélyesebb szak
embereket is kiveti a nyeregből ; egy helyen pláne orvostudományát 
ragyogtatja; a betegek seregestül tódulnak hozzá. Nincsen mesterség, 
melyet ne űzne, mindegyikkel megzsarolja az embereket, a kik szívüket 
és erszényüket mindenkor készségesen nyitják meg az ügyes bohémiennek.

Minden egyes makáma más-más változatban mutatja be Abu Zeidet 
és elmés költeményekkel átszőtt, művészi prózában, melyben a szerző a 
prózai rímeléssel lefolyó stilmesterség legmerészebb fogásait alkalmazza, 
mutatja be kalandos fellépését. Harírit e művében nemcsak mint utói 
nem ért nyelvművészt ismexjiik meg, hanem a különféle muszlim tudo
mányokban való jártasságát is elénk tárja, a mennyiben a makáma hősé
nek jogtani, theologiai, orvosi stb. előadásai és elmésségei első sorban a 
szerző sokoldalú képzettségét bizonyítják.

Abu Zeid igazi mestersége a koldulás ; vénségében egy külön ma- 
kámában, melyben gyermekei oktatásával, élettapasztalatainak gyakorlati 
eredményeivel foglalkozik, mint az emberi élethivatások legméltóbbikát 
saját életmódját ajánlja fiainak.

Haríri makámáiban a szemlélő, leleplező és elbeszélő szerepét Abu 
Zeidnek Hárith b Hammám nevű ismerőse viszi ; ő beszéli el Abu Zeid 
változásait, viselt dolgait és helyzeteit. Az ötven makáma mindegyike e 
szavakon kezdődik : «Szólott Hárith b. Hammám» ; a makáma végén az 
elbeszélő, ki távolról, a közönség közé nem vegyülve szemléli barátja 
viselkedését, feléje lép és szemére hányja szélhámos szereplését. Abu 
Zeid pedig rendszerint egy-egy elmés verssel, melyben különféle válto
zatokkal szavalja el életpályájának alapigazságát: a «mundus vult decipi» 
elvet, lecsillapítja Hárith scrupulusait, ki nemsokára ismét más körben
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találkozik vele, ah o l megint az emberek ezrei bámulva környezik a más 
szerepet öltő kalandort.

De Abu Zeid azért jó muszlim. Élete vége felé, midőn már fiainak 
is beszámolt viselt dolgairól, annak szükségét érzi, hogy az erény és 
igazság útjára térjen, nehogy a kárhozat martalékává váljék. Szülőváro
sába Szarúdsba vonul vissza és vallásos gyakorlatokkal tölti csalfa életé
nek végső napjait. Mint jámbor muhammedán óhajt meghalni. E körül
mények között találkozik vele legutószor barátja Háríth, kitől a legérzé
kenyebb szavakkal vesz búcsút.

VIII. AZ ARAB IRODALOM SPANYOLORSZÁGBAN.

A muhammedánok az iszlám világát két nagy földrajzi csoportra 
osztják: a) al-Masrik, a Kelet; b) al-Maghrib, a Nyugat. Az elsőn az isz
lám ázsiai területeit értik, a másodikon a muhammedán Afrikát, rend
szerint Egyiptom kivételével, melyet a Kelethez kapcsolnak. Spanyol- 
ország az arab hódoltság idejében szintén a Maghribnak teszi alkotó 
részét.

E felosztás nem pusztán földrajzi szempontokból indul ki. Van neki 
mélyebb művelődéstörténeti alapja is. A Maghrib szelleme sok lényeges 
dologban különbözik a Masrik-étől. E különbözés az egymástól eltérő 
történelmi előzményekből és ethnographiai körülményekből érthető meg, 
a melyekre az iszlámság mint módosító tényező hatott. Keleten a görög, 
syr, perzsa és török művelődést borította el az iszlám ; Afrikában fő
képpen a berber nemzetiséggel találkozott, melyet — n ag y . ellentállás 
után — az iszlám igája alá hajtott.

De az iszlám látszólagos egységének daczára a nyugati iszlám ez 
összességben külön politikai életet folytatott. Csak rövid ideig volt szoros 
kapcsolatban a keleti khalifátussal ; előbb önálló helytartóságok, majd a 
fátimid dynastia uralkodása választják el a keleti iszlám zömétől. Spanyol- 
országban a Keletről elűzött omajjádok külön virágzó államot alkotnak. 
A XII. századtól kezdve az Almoravidák, Almohádok, Almerinidák stb. 
nemzeti dynastiák váltakoznak és a nyugati iszlám kormányzatát a 
keleti khalifátustól teljesen függetlenül intézik.

Az afrikai muszlimok önálló fejlődése még vallási tekintetben is 
észrevehető. Az iszlám egyöntetűsége alól mindenféle szekták nevezete 
alatt bújtak ki ; az orthodoxián belül is leginkább a málikita irány (1. fent 
297. 1.) zászlaja alatt tömörülnek, míg Keleten e ritus csak elenyésző 
csekély számmal van képviselve.

A szellemi műveltség legkezdetlegesebb elemének, #z Írásnak alakja 
is feltünteti a nyugati arabság önálló fejlődését. Nyugaton az arab írásnak
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a keletitől lényegesen különböző ductusa alakult ki, mely a keleti Írás
hoz szokott szemnek a nyugati iszlám területein készült tudományos 
kéziratok- és polgári ügyiratoknak olvasását nagyon megnehezíti. Arab 
dialectusa is az értelemre sokkal érezhetőbb eltérést mutat a keleti 
arabság nyelvjárásaitól, mint a milyent ez utóbbiak (pl. a syriai és egyip
tomi) között tapasztalhatunk.

Egyéni fejlődésre vallanak még életmódjuk, szokásaik sajátosságai 
is. Még a felületes szemlélőnek is első pillantásra szembeötlő a maghre- 
bineknek a keletiektől teljesen elütő viselete, melyet a keleti város
lakók öltözetéből hiányzó humusz (kámzsával ellátott toga-szerű köpeny), 
körülbelül a rómaiak paenulaja. jellemez, az észak-afrikai arab öltözeté
nek megkülönböztető sajátossága.

Szellemi életét azonban a nyugati iszlám is azon forrásokból táp
lálta, melyeket a keleti iszlám nagy bőséggel fakasztott volt. Málik-hoz 
mentek tanulás végett a nyugati iszlám mindazon tudósai, kik később a 
Maghrib muhammedánjai között a kánoni törvénytudományt meghono
sítják, melyben a málikita irány és a traditio tudománya magas tökéle
tességre fejlődnek és nagybecsű irodalmat teremtenek.

Ugyanezen függési viszonyt tapasztaljuk a többi tudományok terén 
is. A nyugatiak azon szellemi tőkét 'gyarapítják, melyet a keleti iszlám 
gyűjtött fel ; szorgalommal művelik és buzgalommal öregbítik azt az iro
dalmi kincset, melyet a Kelet gondolkodóinak kezdeményezése hozott elő.

Az irodalom és műveltség pártolásában a Spanyolországban életre 
kelt új omajjád khalifátus keleti őseinek nyomdokaiba lép és abbászid 
elnyomóinak példájával vetélkedik. Gyakran említik II. Hakam (nem 
Hákim) khalifa (961 976) példáját, ki miután elődei a mór építő művé
szet remek emlékeit terem tették meg, valóságos szenvedélylyel pártolta 
a tudomány és közművelődés érdekeit. Bár az elemi oktatás már az ő 
ideje előtt is elég jól állott Spanyolországban, Hakam azt hitte, hogy 
ez ügyet még sok oldalról kell tökéletesebbé tennie. Fővárosában, Cordo- 
vában, huszonhét iskolát alapított, melyekben a szegény emberek gyer
mekeit részesíttette ingyen oktatásban. Ez időben — úgymond Dozy, 
a spanyol arabság történetirója — Andalusiában csaknem minden em
ber tudott irni, olvasni, míg a keresztyén Európában még a legelő
kelőbb emberek se tudtak, hacsak nem tartoztak a papsághoz. Cordova 
muhammedán egyeteme egyike volt a világ leghíresebb főiskoláinak és 
mellette még Sevillában, Toledóban, Valenciában, Almeriában, Malagá
ban és Jaenben és a mecsetek mellett is virágoztak nagy tudós iskolák. 
A tudománynak és irodalomnak bő alkalma volt nagyban fejlődni és a 
szellemi élet gyors felvirágozását előmozdítani. A khalifa udvara a tudó
sok és szép szellemek gyűjtő pontja volt; az uralkodó bőkezűsége mind-

Egyctemcs irodalomtörténet. 1. 21
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nyájuknak jó módot biztosított. Hakam könyvtáráról mesés adatokat 
közölnek az arab történetírók. Azt mondják, hogy a khalifa 400,000 kö
tetből álló könyvtárt alapított Cordovában, melynek csak katalógusa 
24 kötetből állott. Nagy súlyt helyezett nemcsak arra, hogy könyvtára 
a régi irodalomnak minden nevezetes termékét egyesítse, hanem az az 
ambitiója is volt, hogy a távol országokban keletkezőben levő nevezete
sebb irodalmi munkák első példánya Cordovába kerüljön a fejedelem 
könyvtárába. Midőn tudomására jutott, hogy kortársa, az iráki Abu-l-farads 
al-Iszfaháni, a régi költészet irodalmának híressé vált forrásmunkáját, a 
fent (311. 1.) említett Kitáb al-agháni-t (Énekek könyve) szerkeszti, ezer 
aranyat küldött a szerzőnek azzal a kérelemmel, hogy óriási munkájának 
első kész példányát neki küldje meg, még mielőtt az Keleten ismeretessé 
válnék.

A tudomány pártolása nem lohad le, midőn Spanyolországban az 
egységes omajjád khalifaság bukása után a XI. században a birodalom 
apró kis fejedelemségekre oszlik széjjel, melyek mindegyike a tudomány, 
az irodalom és a művészet buzdításának egy-egy új góczpontjává válik, 
majd pedig midőn a XII. században Afrikából a gibraltári szoroson túl 
terjeszkedő nemzeti dynastiák ismét egységes birodalommá forrasztják 
össze a Maghrib szétdarabolt iszlámságát. Sőt e politikai változással a 
tudományos életben is nevezetes fordulópontra ju t a nyugati iszlám.

A nyugati Omajjádok alatt ugyanis Spanyolországban a philosophia 
még nem igen szerepel mint a szellemi élet fontos tényezője. Még nem 
vették hasznát annak a nagy munkásságnak, melyet a keleti iszlámban a 
nagy Aristoteles-magyarázók megalkottak volt. E téren csak a XI. szá
zadban találkozunk az első számbavehető jelenségekkel.

Az arab philosophusok sorát Spanyolországban a XI. században egy 
arabul iró zsidó gondolkodó nyitja meg, kinek hatása azonban inkább 
nyilvánult a középkori keresztyén scholasticismusban, mint magában az 
arab philosophiában. Munkája, a Fons vitae, mely a philosophia tö rté
netének oly fontos lánczszemét teszi, nem is m aradt fenn arab eredetijé
ben, hanem héber fordításán kívül különösen a Dominicus Gundisalvitól 
1150 körül eszközölt latin fordításban vált ismeretessé. Szerzőjét Aven- 
cebrol vagy Avicebron néven ismerték, kit keresztyén bölcselőnek ta r
tottak, míg 1846-ban Műnk Salamon az «Életforrás» héber fordítását fel
fedezte és az Avicebront a zsidó költő Ibn Gabirollal (1. fent a 232. lapon) 
azonosította. A «Fons vitæ»-ben előadott bölcsészeti világnézet teljesen az 
újplatonismuson alapul, különösen Plotinus elmélkedését fejleszti. A Sco- 
tisták és Thomisták vitáiban központi helyet foglal el e mű. Amazok 
magasztalják, az utóbbiak czáfolják és visszautasítják a keresztyén vallás- 
philosophusnak vélt Avicebron tanait. Maguk az arabok, muhammedánok
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és zsidók egyaránt, elhanyagolták az arab philosopliiában mintegy el
szigetelt platonicus gondolkodót. Közöttük az aristotelismus ju tott ura
lomra; ennek akadtak neves művelői és fejlesztői.

Valamint a keleti iszlámban, úgy a nyugati muhammedánság mű
veltségében is a philosophia tanulmánya az exact tudományok fejlesz
tésével szoros kapcsolatban áll. Azok a hirneves aristotelicusok, kikkel 
a következőkben megismerkedünk, egyúttal a természettudományok iro
dalmát is művelik. Azonban ezeket már a X. és XI. században jeles ter
mészettudósok előzik meg, kik függetlenül a philosophiai elmélkedéstől, 
mely a Maghrib műveltségében csak egy évszázaddal ezután fog érvényre 
emelkedni, kizárólag szaktudományuk körében mozognak.

A khalifák udvarán hires orvosok éltek, kik klinikai megfigyeléseik 
eredményeit tudományos munkákban rakták le. A középkori Európa 
Abulcusis-a. vagy másként Alzahciravieus-a, kinek pharmakologiai, sebé
szeti és az orvostudomány még egyéb szakaszaira vonatkozó munkáit 
sűrűén fordították latin nyelvre, III. Abderrahmán (912—961) omajjád 
khalifa udvari orvosa volt Cordovában ; igazi neve Abulkászim Chalaf 
al-Zahráui ; ő a muhammedán Spanyolország leghíresebb orvosi írója.

A nyugati iszlám mathematikai és természettudományi kutatásait 
nagy birre emelte az Európában Geber név alatt ismeretes Abu Mu- 
hammed Dsábir ibn Aflah XI. századbeli sevillai tanár. Kora legnagyobb 
mathematikusai és csillagászai közé tartozott ; kilencz kötetes nagy mun
káját már a XII. században Cremonai Gerhard latin nyelvre fordította 
Toledóban, a hol Raimund érsek (1130—1150) vezetése alatt a legneve
zetesebb arab tudományos munkák átültetésével foglalkozó valóságos 
fordító iskola virágzott, melynek az arabok tudományos eredményeinek 
terjesztése, hatásuk általánosabbá tétele körül az európai tudomány sokat 
köszön.

Nevezetes, hogy a philosophia az almohád dynastia alatt indul 
virágzásnak, oly dynastia alatt, melynek a fanatikus orthodoxiában gyö
kerező kezdetei semmire sem vallanak kevésbé, mint a philosophiai szel
lem istápolásának lehetőségére. Az almohádok környezetében a XII. szá
zadban veszi kezdetét a nyugati iszlámban a philosophia nagy fellendü
lése, a keleti iszlámban már régebben virágzó philosophiai tanulmányok 
átültetése és fejlesztése.

A nyugati iszlám nagy aristotelicus philosophusait ép e korszakból 
említik. Első köztük Ibn Báddsa (megh. 1138), kit az európai irodalom
ban Avempace néven ismerünk ; egyaránt előkelő mint philosophus, or
vostudós és mathematikus. Tanítványa Abúbacer (arabul helyesen Abú 
Bekr ibn Tu feji, megh. 1190.), kit leginkább a csillagászatban említenek 
mint a Ptolemæus rendszerének merész bírálóját, Philosophus autodidactus
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czimű, inkább a művelt közönségnek szóló, mintsem szigorúan szakszerű 
munkája révén vált hiressé. Az elbeszélés hőse egy Hajj ibn Jakdhán 
nevű philosophusi Robinson, ki egy elhagyott szigeten született és cse
csemő korától kezdve (dajkája egy gazella volt) minden emberi érint
kezéstől elszigetelve önálló szemlélettel és elmélkedéssel a tapasztalat 
és ismeret minden fokán át fejlődik és minden emberi közlés és tanítás 
nélkül, az érzéki tapasztalás legalsóbb fokáról az istenismeret legmagasabb 
polczára emelkedik. Innen neve, melyen egyideig az európai műveltség
ben is sokat emlegették : «Philosophus autodidactus».

Ez arab philosophusok nevei a középkori Európában a tudomány 
legnépszerűbb nevei közé tartoztak ; bár szörnyen kificzamított alakban 
a scholastikusok köreiben közkeletűek voltak. Munkáik, melyek zsidó 
fordítások alapján készült latin áttételek révén jutottak be a nyugati iro
dalomba, termékenyítő hatást tettek az akkori európai gondolkodásra; a 
középkori philosophia az e munkákból m erített eszmékből táplálkozott ; 
azok szolgáltatták a philosophiai tanulmányok irodalmi anyagát és ta r
tották fenn a folytonosságot a középkori elmélkedők és a philosophia 
ősforrása, Aristoteles között.

Az arab philosophusok közül azonban egyiknek sem volt erősebb 
hatása a philosophiai gondolkodás fejlődésére, mint Abii-l-Valid ibn Rosd- 
nak (megh. 1198), az almohád birodalom egyik kádijának, kinek nevét 
Európában Averroës-sé torzították el. A nyugati iszlámban ugyanazon 
szerepe van, mint Alfarábinak (282. lap) Keleten. Alfarábi után ő Aristo
teles munkáinak első nagy magyarázója. Már 1230-ban közvetítette 
Michæl Scotus latin fordítása az előkelő arab gondolkodó némely érte
kezését az európai tudomány számára. A XIII. században a párisi főisko
lában Averroes munkáiból szedték a philosophiai tanítás anyagát. Még 
az averroismus hanyatlása után is egészen a XVII. századig Olaszország
ban nagyban művelték az arab bölcsész munkáinak tanulmányát, külö
nösen a páduai iskolában. Ellenfelei is az ő módszerének befolyása alatt 
állottak és legkitűnőbbjeik munkáin felismerehetetlen módon érezhető az 
a módszertani hatás, melyet Averroes művei a speculativ dolgok elő
adására gyakoroltak.

Aristotelest magyarázó nagy munkáin kívül Averroes philosophusi 
tevékenységének még egy másik mozzanatával is mély nyomott hagyott 
a szabad gondolkodás fejlődése történetében. Nem elégedett meg a rend
szeres philosophiai elmélkedés kiművelésével Aristoteles alapján, hanem* 
elődeitől különbözően, vitázott is a szabad gondolkodás ellenségeivel és 
azokkal, kik a philosophiát csakis ancilla theologiæként ismerték el vagy 
közötte és a dogmatika között mindenféle közvetítést kerestek ; harczolt 
különösen az as’ariták és egyáltalán a mutakallimok (fent a 304. lapon)
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módszere ellen. Egy külön munkában kíméletlenül ostorozza e rendszere
ket; felmutatja belső ellenmondásaikat és félszegségeiket. Egy másikban 
Al-Gazáli (fent 305. 1.) támadását a philosophia ellen (Destructio philoso- 
phorum) veri vissza ; e munka a Destructio destrnctionum nevezet alatt 
ment át az európai irodalomba, melyben a theologiai viták csakhamar 
az averroismus körül csoportosulnak. A scholasticusok körében nagy 
Averroes-ellenes mozgalom támad; legélesebb kifejezője Raymundus Lullus 
volt, a ki 1311-ben a vienne-i zsinat elé vitte az Averroes elleni polémiát. 
Averroes neve és munkái évszázadokon át a rationalismus jelszavai, épen 
úgy mint a bogy az ellenfél szemében az Averroes neve fogalommá vált, 
mely alatt a független philosophia első erőkifejtését gáncsolták.

Ép oly hathatós szószólója volt a tiszta philosophiai kutatásnak a 
mutakallimok felemás gondolkodásmódja ellenében Averroes ifjabb kor
társa, a nagy zsidó gondolkodó, Maimúni Mózes (szül. Cordovában 1135; 
megh. Kairóban 1204). Bár irodalmi fénykora egyiptomi tartózkodásának 
idejére esik, a hol a szultán udvari orvosa volt, mégis egész műveltségé
vel szülőföldjének Spanyolországnak arab szellemében gyökerezik. Ez or
szágból az almohádok vallásüldözése elől kellett családjának kelet felé 
kivándorolnia. Egyiptomban sok tanítvány sereglett körülötte, hogy 
orvostudományi és philosophiai tanításán okuljon, mely tudományokat 
nagyhírű munkákkal gyarapította arab nyelven. A philosophia történeté
ben különösen vallásbölcsészeti nagy munkája tette őt híressé: «A této
vázók útmutatója» (magyar nyelvre fordította Klein Mór, Pápán 1878). 
Ezen munkában a vallás eszméit az aristotelesi bölcsészet tanainak alap
ján fejtegeti és a közöttük mutatkozó ellentétet más utón törekszik ki
egyeztetni, mint a keleti világ mutakallim iskolája, melynek módszerét, 
mint nagy kortársa Averroes, győzedelmes ellenvetéseivel támadja meg. 
E munka hatása nem szorítkozik a zsidó egyházra, a melyben nagy szel
lemi mozgalomnak volt az okozója. Mély nyomot hagyott a scholasticus 
irók munkáiban is, melyekben Maimúnit a Moises Aegyptius néven idézik. 
Spinoza is hatása alatt áll. E szempontból is Maimuni a világirodalom 
nagy alakjai közt foglal helyet.

Az elméleti komoly kutatások mellett Spanyolországban az arabok 
alatt nagy virágzása volt a költészetnek és a szépirodalom minden egyéb 
ágának. A sivatagban született arab poézis Andalusia szép ege alatt gaz
dag fejlődésnek indul. Azon kedvező műveltségi föltételek, melyek közt 
a spanyol arabság a Kelettől önálló életét folytatta, több változatosságot 
és szabadságot nyújtott a költészetnek, mint a mennyit keleti ősfészké
ben érvényesített. A költészet új tárgyakat vonhat körébe, melyekre sok 
alkalmat nyújtott a politikai helyzet is, mely a spanyol-arab műveltség 
keretét alkotta.
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Költői szózattal lépi át a gibraltari szorost az első spanyol khalifa, 
ki a damaszkusi kegyetlen vérengzéstől Nyugatra menekül és itt a spa
nyol khalifátust alapítja. S epedő fájdalommal emlékezvén meg azon 
hatalomról, melyet ősei Syriában és Mezopotámiában teremtettek, így 
szólítja meg a Keletről Spanyolországba átültetett pálmát:

Mint én, te is idegen vagy 
Ez országban, oh te pálma ! 
Hazádtól messze nyugatnak 
Talajába átplántálva.

Az Euphrat hullámverte 
Fényes tájra : napkeletre. 
Nem, nem érzi ezt a pálma, 
Napkeletről nincsen álma.

Sírj, oh sírj ! De óh ő néma 
S nem tud sirni a szegény fa. 
S nem zokoghat a nagy fájó 
Bánaton, mit sorsunk ránk ró.

Mert ha ő is sírni tudna, 
Könnye hullna és zokogna 
S honfi búja visszavágyna 
Pálmaerdő otthonába,

Oda vissza ő nem gondol, 
Hisz én is a honfigondtól 
Kedvesim majd elfeledtem, 
Kiket oly forrón szerettem.

S kik ott élnek otthonomban, 
Mert kiűzött engem onnan 
Az Abbászok törzse ellen 
Táplált égő gyűlöletem.*

S midőn a nyugati omajjád khalifaság sok apró fejedelemségekre 
oszlik, melyek az egységes uralom romjain Cordovában, Badajozban, 
Saragossában, Toledóban, Malagában, Murciában stb. rövid időre épül
nek, ezzel mind megannyi új czélpont keletkezik az arab troubadourok 
számára, kiknek dalai az új udvarokon jó keletnek örvendtek. Leginkább 
virágzott a költészet Sevillában az Abbádidák (1023—1091) udvarán, mely 
minden tekintetben a keleti Hamdánidákéval (fent 282. lap) állítható pár- 

uzamba. A mi Cordova ‘volt a philosophusoknak, az volt Sevilla költők
nek, zenészeknek és művészeknek. S a művészetet kedvelő abbádida 
fejdelmek csak öregbítették a daltelt Sevilla jelentőségét az arab költé
szet művelésében. Maguk az uralkodók is szivesen pályáztak a költői 
babérra. E dynastia utolsó fejedelme, Al-Mu tamid, ki uralmának teljes 
idejét hódító és védő háborúkkal töltötte ki, míg végül 1091-ben az 
Afrika felől betörő aim óra vida királynak volt kénytelen virágzó Sevillá
já t átadni, maga is kiváló költő volt és sikerrel vetélkedett udvarának 
jeles költőivel. Midőn a győző afrikai fejedelem a marokkói Aghmát-ban 
tartja fogságban a finom lelkű Mu’tamidot, ki haláláig (1095) ette a szám
űzetés kenyerét, a fejedelmi fogoly érzékeny versekben siratja el hajdani 
fényét és panaszolja jelen keservét:

* Fordította G e r ő  A t t i l a .
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F ogságb an .

Én Maghrib partinak fogoly lakója!
Utánam sír honomnak árva trónja;
Elárvult Andalúsz minden minbarja*
Az én siralmas sorsomat siratja —
S mit hősi karral forgatók, a kardra 
S lándzsára gyásznak fátyola van varrva.

Oda hatalmam s trónom ! Oh irigyen,
A jót s nemest mért üldözöd, sors, ígyen,
Számomra csak a bút s fájdalmat hagyva?
Nagy gyászomat lám az ég is siratja 
S záporba hull megeredt könnye értem 
Hogy ilyen szerencsétlen véget értem. - 
Óh ha bilincseimtől szabadultán 
Honomba vinne újra egyszer utam,
S az édes meghitt tájakon csapongva

A költői tehetség az arab nyelv nagy birodalmának egyik terüle
tén sem nyilvánult oly bőséggel és általánossággal, mint épen Spanyol- 
országban. Al-Kazvíní azt beszéli kosmographiájában a Sevilla közelében 
fekvő Silves nevű helységről, hogy ott alig akad bármily foglalkozású 
ember, ki nem birna költői képességgel. «Ha szántó-vető ember előtt 
elmégy és tőle bármily tárgyról kivánsz verset, az ekevas mögül talpra
esett költeményeket hallhatsz, melyeket földmíves szerzőjük rögtönözve 
ad eléd».

Nem csuda ezután, hogy az arab népies költészet ép Spanyolország
ban fejlődik ki, és hogy az arab költészet ez országban teszi meg azt a 
döntő lépést, melylyel a költészet egy új korszaka nyílik meg az arab 
irodalomban.

Már elmondottuk, hogy a keleti arabság körében a költészet csak 
azon módját vették tekintetbe, mely formáival és eszméivel a régi klasszi
kus kaszida hagyományait folytatta. Ellenben Spanyolországban a X. szá
zadtól kezdve a régi hagyományos költészet mellett, népszerűbb ténye
zőkből, szabadabb, a régi iskola békóitól kevésbé szorított műalakok fej
lődnek ki, melyek inkább bizonyultak alkalmasoknak arra, hogy a valódi 
életviszonyokat tükrözzék és a költő igaz érzelmeinek szolgáljanak ki
fejezőül. A Spanyolországból kiinduló törekvés csak a XII. századtól kezdve 
ju t érvényre a keleti arabság költészetében is. A kaszidák nehézkes rime- 
lési technikájának helyébe, mely legfeljebb egymás mellé rakott disticho-

Az éjjeket ott tölthetném bolyongva 
Zugalmas partján a Guadalquivirnek 
S virrasztva lesném álmait a víznek ! 
Olajfaerdők mélyiben pihenve 
Tavaknak partin, míg körültem lengve 
Az éji szél a myrtusoklcal játszna,
S a lombok közt a gerle sírdogálna. — 
Vajh’ újra látnám büszke palotáid 
Al-Záliir, Zorajja, hova lelkem vágyik. 
Engem viszontlátva örömrepesésbe 
Karokként tárnák ki ormaik elémbe 
S Az-Záhí-m szerelmes ölébe úgy zárna 
Mint mátkát vőlegény hitvesi karába.

Ám e viszontlátás csak csoda lehetne ; 
Isten ily lehetlen csodát is tehetne ! —**

* minbar arabúi a mecsetek szószéke.

* *  G e r ő  Attila úr fordítása.
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noknak adott helyet, a strophikus versforma kap lábra, mely szabadabb 
és változatosabb rímrendszerek kialakítására nyújt alkalmat, semmint a 
kaszidának a hagyománytól megkötött, egyhangú feszes rímelése.

Ettől kezdve két párhuzamos mederben indul az arabok műkölté
szete; az egyik a hagyományos kaszida, a másik a strophikus költészet.

Az utóbbinak körében alakul meg a verselés azon formája, melyet 
rímelésének módjáról muvassahá-nak (övös költészet) neveztek. Hartmann 
Márton, ki e strophikus versfajt nem rég külön monographiában tanul
mányozta, 132 alaki változatát m utathatta ki e népszerű műfajnak, mely
nek alkalmazása, Schack kimutatása szerint, nemcsak az arab költészet
nek jelzi egy új korszakát : a kaszida rideg schémájának elhagyását, ha
nem nagy befolyással volt a román népek költészetére is, a mennyiben 
a spanyol irodalom révén a muvassaha-strofák verselési rendszerét az 
araboktól átkölcsönözte.

S ez nem volt az egyedüli hatás, melyet a szépirodalom terén a 
déleurópai irodalmak az arabnak köszöntek. Nem csekély befolyása volt 
az arab irodalomban sűrűn művelt lovagregénynek, melynek egyik kiváló 
képviselőjét az Antar-elbeszélésben (fent 292. lap) ismertünk meg. Az 
európai irodalmak a lovagregény jellemző sajátosságait közvetlenül vagy 
közvetve az arab irodalomtól kölcsönözték.

így tehát az arab műveltségnek nemcsak a philosophia és a termé
szettudományok, hanem a szépirodalom terén is emlékezetes nyomai van
nak az európai irodalomban.

A Spanyolországban évszázadokon át folytatott szellemig érintkezé
sen kívül még a keresztes hadjáratok is sok alkalmat nyújtottak ily ha
tásokra.

Omar.



Egyetem es irodalomtörténet. I.





Darius király hengerpecsétje.
A király Ahura-Mazda oltalma alatt oroszlánra vadász. Oldalt háromnyelvű feliratban : 

«Én vagyok Darius, a nagy király.«

PERZSIA.
Irta K égl S ándo r .

J. AZ AKHÆMENIDA FELIRATOK.

Kevés népnek van oly régi s annyi különböző fejlődési fokon á t
ment irodalma, mint a perzsának. Kezdete az idők homályába vész ; há
romféle nyelvalakban két vallás eszméinek légkörében született meg.

Először Zoroaszter, később Muhammed próféta tanait tolmácsolja ; 
amazokat a szanszkrit iráni testvérnyelvén, ó-perzsa, majd a zend nyelven ; 
a szaszanidák alatt a sémi elemekkel túlterhelt pehlevi, végre a muhamme- 
dán korszakban a szép hangzású új-perzsa irodalmi nyelv fejlődik ki.

A perzsa irodalom legrégibb emlékei a Kr. e. ötödik és negyedik 
századból származó kőbe vésett, ó-perzsa nyelvű ékiratok. Felfedezésök 
és megfejtésök a tizenkilenczedik század tudományosságának diadala.

Egyetlen egykorú iráni okmányai ezek az akhæmenidâk világ
uralmának. — Stílusukat lapidaris rövidség jellemzi. Egyszerű, kereset
len kifejezésmódjuk és a későbbi történetirás dagályos modora közt 
óriási a különbség. Ez emlékek nagyrészt egy-ugyanazon formába vannak 
öntve ; több felirat egyazon phrasissal kezdődik.

Az olvasóra kissé fárasztóan hatnak a felirati szövegekben az örö
kös ismétlések, melyek nemcsak egyes kifejezésekre, hanem egész mon
datokra terjednek.

Az Auramazdához (Ormuzd, a. m. a bölcseség ura) és a többi nemzeti 
Istenekhez intézett fohász lényeges kelléke mindegyik ilyen kőokmánynak.

Rendesen az akkor uralkodó nagy király vagy királyok királya 
(khsájathija khsájathijanám) szólal meg e feliratokon.
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A legrégibb feliratok egyike a murghábi, mely egy Jezd felé vezető 
völgy falába van vésve. Egy sziklába vágott domborművű alak fölé van 
irva, mely diszes királyi palástban, egyiptomi stilii tiarával fején s a 
királyi méltóságot jelképező szárnyakkal magát Cyrust ábrázolja. Szö
vege csak e szavakból áll : En Cyrus az akhaemenida. A legtöbb felirat 
három nyelvű : ó-perzsa, uj-babyloniai és uj-susai vagy scytha ; van négy

nyelvű is, hol egyiptomi hiero- 
glyphirás födi az emléktábla ne
gyedik rovatát.

A behisztúni sziklákba vannak 
vésve a legfontosabb és legter
jedelmesebb ó-perzsa ékiratok.

Kambysesről és a mágusról,, 
ki magát a meggyilkolt Smer- 
disnek állítván, egy időre hatal
mába kerítette a perzsa birodal
mat, így szól Darius király egyik 
felirata :

D arius a k irá ly  beszél :
Ez az, m it én te ttem , m iu tán  p e r

zsa k irály  lettem . K am byses (Kam- 
budsija) K uru-nak fia, a m i csa lád u n k 
ból, volt i tt  eze lő tt a k irály . V o lt en 
n ek  a K am byses-nek  egy Sm erdis 
(B árdija) nevű, vele egy a ty á tó l és 
egy anyátó l (b am átá  ham ap itá ) szá r
m azó testvére .

Midőn K am byses m egöle tte  Smer- 
dist, a nép  nem  tu d ta  m eg a do lgo t- 

ívses aztán  E gy ip tom ba m ent. 
M ikor E gyip tom ba m en t K am 
byses, e llenséges le tt irányában  
a p e rzsa  nép. N agyra  n ő tt a k 
k o r a hazugság  a b irodalom ban , 
P erzsiában , M ediában és m ás 
országokban.

E k k o r fe llázadt egy G autam a nevű m agus em ber, az A rk ad ri nevű b eg y rő l 
való P aisijauvadában .

V ijakhana  h ó n ap  tizen n eg y ed ik  n ap ja  volt, m ikor fe lkelt. Ez így h azu d o tt a 
n é p n ek : Én vagyok Sm erdis, K uru fia, K am byses testvére . E lp á rto lt erre  K am - 
bysestő l az egész nem zet és (az ál-) Sm erdis-hez p á r to lta k  á t Perzsia, M edia és a 
több i tarto m án y o k .

A G arm apada h ó nap  k ilenczed ikén  volt, m ikor ő m agához ra g ad ta  a_ 
hata lm at. Ö ngyilkossággal m últ ki aztán  K am byses.

Cyrus dom borm űvű képe Pasargadé-ban (M urgháb).



D arius behisztuni felirata.

Xerxes egyik persepolisi felirata így hangzik :

Nagy Isten az Auramazda, ki ezt a földet ^teremtette, ; ki annak egét létre
hozta, ki az embert teremtette s az embereknek a jólétet adta, ki Xerxest királylyá 
tette, többek egyedüli urává, soknak parancsolójává.

Én Xerxes, a nagy király, királyok királya, sok] nemzetből álló országok 
fejedelme, ennek a nagy földnek királya, az akhæmenida Darius király fia.

Művelődéstörténeti szempontból érdekes Dariusnak az a felirata, 
melyben egy a Nílust a Veres-tengerrel összekötő csatorna ásásáról 
tudósít.

Vésett henger kő Susából.
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II. ZENDAVESZTA. PEHLEVI IRODALOM.

Az akhæmenidâk kőbe vésett ékiratai után az iráni nép legrégibb 
szellemi terméke az Aveszta (legrégibb alakja : abasztá, peblevi : apasz- 
ták) a. m. törvény, vagy mint inkább nevezni szokták, Zendaveszta a. m. 
a törvény és magyarázata. E vallásos okmányt az irániak dualistikus világ
felfogása hatja á t: a jó isten Ormuzd és a jó szellemek harcza a min
den rosszat és ártalmast teremtő Afíro Mainiusz (Ahriman) ellen, ki a 
szolgálatában álló rossz szellemek, druds, drag (innen: magy. ördög) és 
daéva, déva, (innen a magy. dévaj) élén a hazugság, bűn, tisztátlanság, 
betegség, halál előidézője. Az Aveszta, a mint lezárva előttünk van, min
denesetre számos nemzedék vallásos fejlődésének eredménye. Mai alakja 
nagyrészt még a szaszanida időkben keletkezett részeket is tartalmaz. 
Bibliai és újplatonikus befolyások is mutatkoznak rajta. Végső szerke-

A huram azda (A uram azda, Ormuzd).
(Persepolisi dombormű.)

zetét James Darmesteter, e munka fordítója és magyarázója, a Kr. utáni
III. századba teszi ; mások régibb származását vitatják és vele egészen a 
Kr. e. VIII. századig mennek vissza.

A nyelvet, melyen az Aveszta írva van, nem épen illően, közön
ségesen rendnek nevezik ; e szó értelme : magyarázat, értelmezés. Testvér
nyelve ez az ó-perzsának, melytől csak mint szójárás különbözik.

Hozzánk az Avesztának csak töredéke ju to tt el. Eredetileg 21, egyen- 
kint naszknak nevezett részből állott a parszik szent könyve; a mi e 
gyűjteményből a végső szerkesztés idejében még megvolt, öt könyvbe 
van beosztva.

Ezek: a Jászna (a. m. áldozat), a szertartások vezérfonala; a Viszpered 
(eredeti zendül : viszpe ratavo a. m. minden főnök), az áldozáshoz szük
séges imák gyűjteménye ; a Vendidád (vidævo dáta a. m. a démonoknak 
ellenséges törvény), a párszik törvénykönyve; a Jást (a. m. imádás), 
egyes istenségek- (jazata), különösen a főistenekhez (ized, a miből magy. 
ist-en ; régibb alakja : jazata) és jó szellemekhez intézett fohászok, 
melyekből megtudhatjuk azon tulajdonságokat is, melyeket a perzsák a
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hatalmaknak tulajdonítottak ; végül a Khorda Aveszta (a. m. kis Aveszta), 
mely mintegy kivonatul különféle szertartásos szövegeket nyújt.

Az Aveszta (Jászna) legrégibb részét, a Gátha a. m. ének, névvel 
jelölt költemények teszik, melyek a zend nyelv régibb alakját, úgy 
mint sajátos versszerkezetet tüntetnek fel. Zoroaszter saját személyében 
beszél ez énekekben. Tekintélyök ez okból sokkal nagyobb, mint az 
Aveszta egyéb részeié. Számos vonatkozás van bennök a hitalapító sze
mélyes viszonyaira. A Gáthákban nyilvánuló vallásfelfogás is régibb 
fokon áll, mint a Yendidad 
és a Jást szövegei.

Az Aveszta törvény
hozó része kérdés és fele
let alakjában mutatja be a 
parszi vallás parancsolatait 
és tilalmait. Rendesen, a 
próféta Zoroaszter a jó is
tentől, Ormuzdtól tudakolja 
az ember mindenféle, sok
szor a köznapi élet legapró
lékosabb ügyeire vonatkozó 
akaratát. íme mutatóul az 
a párbeszéd, melyben Or- 
muzd Zoroasztert a halot
tak temetkezési módjáról 
oktatja.

«Oh te az anyagi világok 
teremtője! Oh szent! Hová vi
gyük mi a meghalt emberek 
testét, Ormuzd ?»

Ormuzd aztán így szólt :
«A legmagasabb hegyekre és 
olyan helyekre, hol holttest
evő kutyák és madarak tartózkodnak. Oh szentéletű Zoroaszter! A Mázda tiszte
lőknek aztán földhöz le kell erősíteni a hullát a holttetem lábaihoz és hajához 
kötött bronzzal, kövekkel vagy agyaggal, nehogy elvigyék azoknak csontjait a víz
hez és a fákhoz a hullaevő kutyák és madarak.»

«Ha nem erősítik le és a hullaevő kutyák és madarak elvinnék azok csont
jait a vízhez és a fákhoz, oh te az anyagi világok teremtője, mi azért akkor a 
bűnhődés ?»

így szólt ekkor Ormuzd : «Tisztátlan bűnösökké lesznek azok (t. i. a kik 
elhanyagolják a holttestek helyhez való erősítését) és kétszáz lóhajtó ostorcsapással 
kell önmagukat büntetniök és kétszázat kell magokra vágniok az «engedelmessé
get csináló» korbácscsal.»

A király küzd a gonosz szellem mel.
(Perzsa dombormű.)
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«Oh te, az anyagi világok teremtője ! Oh szent! Hová vigyük az elhalt embe
rek csontjait s (miután a kutyák és madarak leették róluk a húst) hová helyezzük 
azokat, oh Ormuzd ?»

így szólt erre Ormuzd : «Magas épületet kell csinálni, melyhez hozzá ne fér
hessenek a kutyák, rókák és a farkasok s olyant, melyben nem áll meg az eső víz.

«Ha lehetséges a Mázda-tisztelőknek, legyen az épület kő-, vályog- vagy vert 
földből. Ha nem lehetséges (azaz, ha erre nem telik a költség), akkor a csonto
kat a napnak kitett helyen a halott saját gyékényére kell fektetni a földön.»

A liturgikus és törvényhozó szövegeken kívül az Avesztának még 
történelmi részletei is vannak, az iráni őskor királyairól és hőseiről. 
Ezen tudósítások alkotják az iráni nép nemzeti hagyományát és a Fir- 
dúszi «Királyok könyvében» feldolgozott legendákkal egyeznek. Ugyan
azokkal a királyokkal találkozunk e régi forrásban, ugyanabban a sor
rendben. Különösen a tizenkilenczedik Jást adja rövid vázlatát a régi 
perzsa dynastiák történetének. Első bekezdésében elmondja, hány hegy
ség van a földön. Az első hegy, mely a földtől felemelkedett, a mennyei 
hegy, a Haraiti volt. Most összesen 2444 hegység van a földön. Részle
tesen adja elő, miként és mily sorban szállt át királyról királyra az 
iráni királyi hatalom fénye, azaz a királyok isteni jellegét képviselő nim
busz. Felsorolja az egyes fejedelmeket, minők Hosjanha, Firduszinál 
Hóseng, Takhma Urupa, a későbbi hőseposz Tabmurasz királya, Jinia, az 
emberek, tündérek és démonok feje, a perzsa mesés történelem dicső 
alakja Dsemsid. A történelem végére helyezi a megváltó Zoroaszter fiát, 
Szaosjant-ot, ki majdan véget vet a földön a gonosz Ahrimán uralmának.

Zoroaszter így szólt Ahrimánhoz: «Oh gonosz Ahrimán! sújtom az ördögtől 
létrehozott teremtményeket. Elpusztítom a démon teremtette Nászút (a romlás 
szellemét.)»

«Tönkre teszem az ördögtől behozott bálványimádást (szó szerint : megölöm  
Khnathaiti tündért, ez a tündér a bálványozás jelképe.)»

«Hadd jöhessen ki a Kanszaojatóból a győzedelmes Szaosjant.»
Erre így válaszolt a rosszat teremtő Ahrimán :
«Ne pusztítsd el teremtményeimet, szent Zoroaszter. Hisz te vagy Pouru- 

saszpa fia, mert így nevezett el téged az anyád.»
«Mondj le a jó Mazdahitről és jutalmat nyersz majd, mint nyert Vadhaghana 

az országok fejedelme.»
így felelt neki a Szpitama családbeli Zoroaszter :
«Nem mondok én le a jó Mazda-hitről. Nem, ha szétválnak is csontjaim, 

erőm és észtehetségem.»
A gonoszt teremtő Ahrimán így szólt ekkor Zoroaszterhez :
«Kinek a szavával sújtod, micsoda szóval semmisíted meg, milyen jól csinált 

fegyverrel vered le nekem, Ahrimánnak, teremtményeimet?»
«Az én legjobb fegyvereim — így válaszolt Zoroaszter — a mozsár (melyben 

az áldozatnak szolgáló haoma-növénvt törik), a csésze, a haoma-növény és az 
Ormuzdtól kimondott ige.»
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A veszta-kézirat a XIV. századból.
(Kopenhága. királyi könyvtár.)

Csak nyelvére nézve különbözik a zend vallásos iratoktól a velük 
ugyanazon eszmekörben mozgó pehleui irodalom, melyet az iráni szel
lemnek a szaszanida uralom alatt történt feléledése teremtett. Ez iroda
lom legfőbb munkái a parszi vallás alapokmányainak fejlesztésével és 
körülírásával foglalkoznak ; első sorban az Aveszta szószerinti fordítása 
fejlődött ki.
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Ez irodalom legnevezetesebb munkái közé tartozik a parszik 
((Teremtés könyve», a Bundahis (bún a. m. alap, dahis a. m. teremtés). 
Elmondja, miként küzd a világosság a sötétség szellemei ellen és miként 
teremti Ormuzd a világot. Tartalma teljesen legendaszerű.

Ide tartozik az Artu Viráf-Námak (a. m. Arta Viráf könyve), mely 
mint Dante remeke a pokol és mennyország leirását nyújtja. Egy jámbor 
párszi pap, Viráf, magánkívüli állapotában hét nap alatt bejárja a túl
világnak alsó és felső regióit.

Kérdések és feleletek alakjákan van írva a Dind-i-Mainog-i-khirat 
a. m. a mennyei bölcseség szellemének véleményei. Egy jám bor szent 
életű ember kérdéseket intéz a ((Bölcseség szelleméhez,» mely a lehető 
legpongyolább irályban röviden megfelel minden hozzá intézett kér
désre. E személyesített túlvilági bölcseség valószínűleg az alexandriai 
görög bölcsész-iskola ö-occía-jának iráni mása.

Beszél a lélek és a test közti viszonyról, a sírontúli életről, a bűnről 
és az erényről. Elmondja, hogy melyek a szerencsés, boldog és melyek a 
szerencsétlen országok. Szól a sorsról és az isteni gondviselésről. E ael
lett a világegyetem rövid leirását adja.

A pehlevi irodalomban egykor oly nagy szerepet játszó királyi 
életrajzokból : Kár-námak a. m. tett-könyvé-ből, alig ju to tt valami az 
utókorra.

Ilyen az Artakhsír Pápakánról szóló mű is, a Kár-Námak i Artakhsir 
Pápakán, mely a szasszanida uralkodó család alapítójának mesés tö rté
netét dolgozza fel.

A pehlevi vallásos irodalomnak egyik legterjedelmesebb és legneve
zetesebb műve a Dinkart, a. m. a hit története. Az újabb pehlevi m un
kák közé tartozik, m ert a kilenczedik században, tehát háromszáz évvel 
az arab hódítás után nyerte befejezését. Valóságos encyklopædiâja a 
különféle hasznos tudnivalóknak. így például a Dinkart egyik könyvé
ben a következő dolgokat adja elő : i. a jámborság és gonoszság jelei ; 
2. a déváktól az emberiségnek okozott ártalmak nagysága és azok helyre
hozása Jim (az Aveszta Jimája, az első ember és király, a hős eposz 
Dsemsidje) által; 3. Jim tíz intelme az emberiséghez és a gonosz Dahák 
tíz ellennyilatkozata ; 4. az öt gonosz szenvedély, mely hatalm ába keríti 
az embert és annak gyógyszere; 5. a szépség és a rútság eredete stb.

E vallásos könyveken kívül a szaszanidák alatt nagyban művelték 
a történelmi irodalmat is. Pehlevi nyelven megírták a királyok élettörté
netét azzal a czélzással, hogy az uralkodók legitimitásának, theokratikus 
méltóságuknak szolgáljanak okiratokul. E történeti monographiákat 
egy Khndái-námak (fejedelmek könyve) czímű munka foglalta össze 
melyből csak töredékeket bírunk arab fordításban.
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A világirodalomban nagy jelentőséggel bírnak végre az ind iro
dalomból pehlevi nyelvre fordított erkölcstanító munkák, melyek mint 
pl. a pehlevi Kálikig va-Damnag, vagy az Ezer egy éjszakának magva 
(a He zár efszáné) a pehl éviből készült arab fordítások révén mentek át 
a nyugati népek irodalmaiba.

III. A FIRDÚSZI ELŐTTI KOR.

A muhammedán hódítás, mely 651-ben egész Iránt az arabok kezébe 
adta, halálos csapást mért az iráni nép szellemi életére. Csak igen lassan 
tudtak az idegen igába hajtott perzsák újra magokhoz térve, az új musz- 
lim alapon irodalm at teremteni.

A hódításra következő másfél századból nem m aradt fenn semmiféle 
irodalmi termék. Ez idő alatt alakult az arab elemekkel erősen vegyített 
mai perzsa nyelv. Kölcsönös hatás az, melyet hódítók és meghódoltak 
egymásra gyakorolnak. A perzsa szellem hatásai elárasztják a keletke
zésben levő arab irodalmat, melynek első művelői az iszlámra áttért 
perzsák voltak. Viszont a Firdúszi előtti perzsa irodalmon nagyon meg
látszik az arab költészet utánzása. Ugyanazok a tárgyak ugyanabban a 
modorban vannak költőileg feldolgozva. Csak a nyelvben van különbség.

Az iszlámmal lábra kapott arab befolyás háttérbe szorította a honi 
parszi míveltséget.

Abbász, az arabban és perzsában egyaránt jártas tudós, volt az első, 
ki Mámún khalifát, midőn 809-ben Mervbe bevonult, egy perzsa verssel 
üdvözölte. «Előttem, úgymond költeményében, senki sem mondott még 
ilyen módon verset. A perzsa nyelv távol állt effélétől.))

Abbász után a Táhiridák (819—872) uralma alatt jó ideig szünetel 
a perzsa múzsa tevékenysége ; a szamanida dynastiának (874—899) már 
van egy pár perzsa udvari költője, mint például Abü Sukúr, ki a perzsák 
kedvencz versnemét, a négysoros verset mívelte s egy nagyobb költe
ményt írt a mesznevi, azaz kettős rímű mértékben.

Az akkori költők sorából a Balkh-ból való Sáhid válik ki. A perzsa 
költészet atyja, Rúdegi maga elismeréssel adózik Sáhid jeles tehetségének. 
Mélabús pessimismus jellemzi Sáhid verseit, melyekből nagyon kevés 
maradt meg számunkra.

Ha a búnak, mint a tűznek füstje lenne» úgymond egyik versében, «örökké 
sötét lenne akkor a világ. Ha széliében, hosszában bejárod a világot, nem találsz 
víg, okos emberre.»

Kíméletlen szatira-iró volt a pékmester és orvos Hekim Khabbáz 
fia Abu Ali, ki egyetlen meglevő költeményében orvos atyját gúnyolja.

Egyetemes irodalomtörténet. / .
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Rúdegi (így nevezve szülőhelye, Rúdekről), igazi nevén Ferid ed-dín 
Muhammed, az előbb említett Sáhid testilelki barátja, az első igazán 
nagy perzsa költő, ki leküzdve az arab befolyást, eredetiségre is szert 
tudott tenni. Vaknak mondják, mint a monda Homérjét; ezt azonban 
kétségessé teszik a Rúdegi verseiben található élénk színű szép term é
szeti leirások. Fejedelmi pártfogója II. Naszr (913—42), kinek udvari 
költője volt, úgy elhalmozta kegyeivel, hogy a dúsgazdag poétának 
négyszáz tevére volt szüksége, ha egyik helyről a másikra akart köl
tözködni.

Mesével határos Rúdegi költői termékenysége ; keleti életirói sze
rint száz kötetet töltöttek meg 1.300,000 verssort számláló költeményei. 
Ebből a tenger versből csak valami ötven—hatvan verse m aradt meg és 
még ezek közül is némelyről azt tartják, hogy egy vagy száz évvel ké
sőbbi költő, Katran tollából erednek.

Rúdegi m egmaradt versei szerzőjök nagy költői tehetségéről ta
núskodnak. Szerelmi költeményei gyöngédségre és igazi érzésre, dicsőítő 
ódái, minden keleti nagyítás és dagály mellett, jó Ízlésre vallanak. Pessi- 
mismusát, meglehet, hogy a költő utolsó éveinek szomorú tapasztalatai 
magyarázhatják. Legjobban lehet sajnálni, hogy a Kalilag va-Damnag 
ind mesegyűjteményt versbe szedő műve, egy pár sornyi idézet kivéte
lével, nyomtalanul eltűnt. zt beszélik, hogy negyvenezer dirhemet 
kapott ezért a költeményért. Halálának idejére nézve 941 és 954 közt 
ingadoznak az adatok.

A tizedik század legjelesebb perzsa költőivel kiállja az összehason
lítást Dakíki, igazi nevén Abu Manszúr Muhammed. Versei frissek és 
mentek az arabokat utánzó költőknek dagályos és mesterkélt modorától. 
Legtöbb költeményében a vígságot adó bort magasztalja. Muhammedán 
létére lelkében Zoroaszter vallását tisztelte. Négy dolgot kívánt Dakíki, 
úgy mond egyik ghazeljében, a földi szép és rút dolgok közül : a rúbint, 
a piros ajkat, a czitera hangját, a vérszínű bort és Zoroaszter bitét.

Mahmud, a ghaznevida fejedelem, ő reá bízta először a régi perzsa 
királyokról szóló Sáh-náme megírását. Meg is írt már belőle vagy ezer 
verssort. Munkáját hirtelen halála szakítá félbe ; egy rabszolga fiú tőre 
véget vetett a jeles költő életének.

Mahmúdnak (uralkod. 998—1030), a Ghazna városában székelő hatal
mas szultánnak udvarában élte a perzsa költészet első virágkorát. A mű
kedvelő fejedelem, ki maga is pengette a lantot, a jeles tehetségeket nagy 
számmal gyűjtötte maga köré. Négyszáz költő tartózkodott udvarán. 
A költők külön testületet alkottak; élükön a legjelesebb udvari poéta, az 
úgynevezett «.költők királya» (melik es-súará). Első udvari költője, ki a 
nagy úr dicsőítésében remekelt, Unsznri (megh. 1050.) volt. Bajos lenne
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jellemzőbb példát találni a keleti udvari poétára, mint őt. Minden verse 
csúszó-mászó hizelgés és nagyhangú magasztalása kenyér adó urának. 
Rúdegi dicsőítő költeményeit utánozza ; de jó Ízlését és egyszerűségét 
nem birja megközelíteni ; szinte kéjeleg a keresett költői képek halmo
zásában.

Tanítványa Fárrúkhí (megh. 1038.) mindenben felülmúlta mesterét. 
Pompás, színgazdag tollal írja le Mahmúd harczi sikereit; szerelmi dalait 
igazi gyengéd érzelmesség teszi kedvesekké ; a természeti szépségek 
rajzában a keleti stilus teljes színpompáját érvényesíti. Fárrúkhí érdeme, 
hogy ő írta az első perzsa költészettant, a Terdsumán ul belághet a. m. 
az ékesszólás magyarázóját.

A Firdúszi elődeinek sorában még Firdúszi tanítója Eszedi válik ki. 
Vagy tíz évvel túlélte világhírű tanítványát (megh. 1030 körül). Főérdeme 
az araboktól már régebben mívelt, de nem igen népszerű versnem, a 
Munázere, azaz vetélkedő versnek meghonosítása a perzsa irodalomban. 
Ot ilyen költeményt írt; legszebb közöttük «A nap és az éj vetélkedése».

Míg Eszedinek csak egynéhány verse m aradt fenn, addig Unszuri 
jeles tanítványától, Minucsehritől (megh. 1041.) egész kötet költemény van 
meg. Az arab költők modorát nálánál hívebben nem utánozta még perzsa 
költő. Némelyik verse olyan, mintha csak Imrulkeisz valamely versének 
szabad fordítása volna. Az európai ízlésnek legjobban bordalai felelnek 
meg, melyekkel mint Onmr Khe/jám és Háfiz elődje tűnik elénk.

IV. FIRDÚSZI.

Firdúszi (vagy arabosan : Firdauszi), a világirodalom egyik legna
gyobb költője, a Khoraszán tartományhoz tartozó Túszban született 936- 
ban. Firdúszi a. m. «paradicsomi» volt írói neve; egyéni nevét perzsa 
életírói hol Ahmed-nék, hol Mcinszúr-nak mondják. Fiának Kászim-nak 
nevétől kölcsönözte keleti szokás szerint az Abul-Kászim (a. m. Kászim 
atyja) nevet. Életírása tele van mesés legendákkal.

Magában a Sáli-námé-ban kevés a személyes vonatkozás. A nagy 
munkáját fukaran jutalmazó Mahmúd ellen siíjtó gúnyverset intézett, 
körülbelül 100 soros költeményt, melyben az őt méltányolni nem tudó 
királynak szemére veti alacsony rabszolga eredetét és fejedelemhez nem 
illő szűkkeblűségét. Mahmúd haragja elől Bagdadba, onnét Naszir-Lak- 
hoz, Kohisztán kormányzójához menekült. Bagdadi tartózkodása alatt írta 
második nagyobb költeményét, a Juszuf és Zalikhát. Később, miután a 
költő barátainak sikerült Mahmúdot kiengesztelni, öreg napjaira szülő
városába, Túszba tért vissza, hol 1020-ban meghalt.

Firdúszi legrégibb életírásában, mely száz évvel a nagy eposz-író

22
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halála után keletkezett, már meg van az a regényes adat, hogy épen 
Firdúszi halála napján érkezett meg Túszba, a hibáját jóvá tenni akaró 
Mahmúd szultántól útnak indított 60,000 arany, tiszteletdíjul a Sáh-náme
60,000 verssoráért.

Kevés nép dicsekedhetik oly igazán nemzeti eposzszal, milyen a 
Királyok könyve. Az iráni nép egész története új életre kél benne. Az 
iszlám hatása alatt feledésnek induló nemzeti hagyományok és törté
nelmi emlékek remek költői alakba öntve ércznél, kőnél tartósabb tanúi 
a perzsa dicsőségnek. Nem egyes hősök tetteit énekli meg Firdúsziy 
eposzának hőse az egész iráni nép. Az Aveszta tanának alapeszméje, a jó 
és rossz örök, soha a világ végéig el nem múló küzdelmének költői 
képe ez az eposz. Mint a jó Isten Ormuzd Ahrimánnal, a sötétség és 
gonoszság teremtőjével, úgy harczol a Sah-námé-ben két népfaj, a perzsa 
és a turáni, Irán és Túrán népe.

Erre a nagyszerű alapra van építve Perzsia története, le egész az 
arab hódításig, mely halálos döfés volt a régi parszi államra nézve.

Két részre lehet osztani Firdúszi eposzát ; az egyik Irán mesés ős
korának mondáiból, a másik a történelmi hagyományokból meríti tá r
gyát. Az első részt Gejnmerszen kezdi; így nevezi a hagyomány az első 
embert és király; ő a parszik Ádámja. Az első emberről ennek utódaira 
megy át, a miveltséget és mesterségeket feltaláló Húsengre, Tahmurászre 
és Dsemsidre. Dsemsid fenhéjázásával kihívja maga ellen a sorsot, mely 
Daliáknak, a megtestesült gonoszságnak a kezébe ju ttatja az uralmat. Az 
iráni hőskor mondájának ez alakja eredetileg az árja testvérekkel közös 
legendának sárkány kígyója s csak az iráni eposzban nyert emberi alakot.

Feridéin, a szerencsétlen Dsemsid törvényes utóda, megszabadítja 
ettől a szörnyetegtől a földet és visszafoglalja atyáinak örökét. Feridéin 
három fia közt osztja fel birodalmát, de mivel a legszebb részt a legfiata
labb fiának Erads-nak ajándékozza, egyenetlenség támad a testvérek közt 
s a két idősebb testvér irigységből megöli a legfiatalabbak Ebből a test
vérgyilkosságból ered az Irán és Túrán közti háború. Minucsihr, Feridún 
unokája a gyilkosok megölésével bosszulja meg Erads halálát ; Feridiín 
halála után ő lesz Irán királya. Minucsihr uralkodása idejében születik 
Szedsesztánban a perzsa nemzeti hős Rusztem, a Sáh-námé legkiválóbb 
alakja. Rusztem Perzsiának legelső bajnoka, mellette szinte eltörpül a 
hősmondának nem egy koronás alakja. Épen jókor született meg Rmz- 
tem, m ert Afrászjáb, az ellenséges Túrán fejedelme, megöli Minucsihr fiát 
Nevzert s ezzel újra lángra lobbantja a turk és perzsa nép közt ideig-óráig 
szünetelő háborút.

Ennek a hosszúra nyúló harcznak leírása teszi a Sáh-náme mondai 
részének zömét. Kábád király uralkodása alatt ismét rövid ideig tartó
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békét élvez Irán, de újra kezdődik a harcz, midőn Afrászjáb hitszegően 
kivégezteti az atyja haragja elől hozzá menekült Szijávús királyfit, Kávúsz 
perzsa fejedelem fiát. A változó szerencsével folytatott hadjárat csak 
akkor ér véget, midőn Khoszrev király, a meggyilkolt Szijávús fia, hatal
mába keriti és levágja a gonosz Afrászjáb fejét. Gustászp (a parszi szent 
könyv Visztászpa) királynak uralkodása alatt lép föl Zoroaszter próféta. 
Az új vallás ellen kel harczra a nemzeti hős Rusztem, érette öli meg 
párbajban a vitéz királyfit Iszfendjárt. Kevéssel azután orgyilkossággal 
múlik ki Rusztem Kábulban.

A régi hősmondának elbeszélése után a történelmi térre csap át a 
Királyok könyve. Ebben a történelmi részben is sok mese van a törté
nelmi adatok közé vegyítve. Különösen N agy S ándor  tetteinek elbeszé
lése bővelkedik regényes elemekben. Az Arsacidák és Szaszanidák törté
nete után az utolsó perzsa király, III. Jezdedsird, halálával és az arab 
hódítással Firdúszi befejezi nagy költeményét.

Nemes egyszerűség jellemzi Firdúszi művészetét. Epikus nyugalom
mal beszéli el az eseményeket. Stílusa átlátszó, világos, nem kéjeleg a 
szótagok gazdagságában és az olvasót fárasztó homályosságában. Az új 
perzsa nyelvnek az olaszhoz hasonlítható szép hangzását jól ki tudja 
használni. A hangzat szépségét fokozza a gyakorta alkalmazott allite- 
rátió. Hasonlataiban nagy mérséklést m utat; nem fordulnak elő nála 
keresett, erőltetett költői képek. Párbeszédeiben néha hosszadalmas és 
terjengős. Helyenként a szószerinti ismétlések fárasztólag hatnak az 
olvasóra.

Műgonddal kidolgozott természetleírásokat, melyek oly sajátságos 
bájt kölcsönöznek a szánszkrit költészetnek, keveset találunk a Királyok 
könyvében. Azonban tehetséget Firdúszi erre is mutat. Igen szép a dé
monok lakta Mázenderán földének leírása, mely Kéj Kavusz-ban felkelti a 
vágyat annak meghódítására.

D al M ázenderánról.*

Magasztalja boldog Mazendránt a dal, 
Legyen mindig áldott e föld, e talaj ! 
Örök rózsa pompáz virágkert ölen, 
Vadon kél a jáczint hegyek lejtőjén.
A lég illat-édes, színes rajz e táj ;
Se forró, se hűs ; lágy tavasz-szőtté báj !

Liget lenge bokrán a bülbül hizelg,
A rónák halomján vidám őzi lejt, 
Kifáradni nem bír, szökik, száll, futos ; 
Az év négy szaka mind virágillatos, [nánt, 
Habos rózsavíz fut kristálygyöngy gya- 
Folyók medriben hint szín- és illat-árt

Versalakja e fordított résznek és az egész Sáhnáménak a m u ta k d r ib  :
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Az ősz, tél, tavasz, nyár virágon vezet,
A föld hordja mindég a liljom-mezet. 
Mosolyg minden évszak ölén part, pagony, 
Vadak tarka rajjal lepik gazdagon. 
Egész tartomány mind, de minden helye

Aranynyal, bíborral takarvást tele . .. 
Aranyszín föveggel kegyes, bölcs papok, 
Aranyszín övékkel kevély lovagok.
E hon drága földén, ki nem boldog, a 
Saját lelke kéjét sem érzé soha !

Ford. Fiók Károly.

Hősei jellemét Firdúszi a mondákhoz híven alakítja. Mindannyian 
igazi húsból és vérből való emberek s nem isteni megtestesülések vagy 
félistenek, mint több keleti hősköltemény főszereplői.

A csodálatos elem nem játszik túlságos nagy szerepet. Nem a pa
poké, hanem a vitéz bajnokoké itt a döntő szó. Találó az a mondás, hogy 
India irodalmában vannak leírva legjobban a papok és vezeklő reme
ték, a perzsa eposzban az igazi hősök. A parszi vallás aránylag háttérbe 
szorul a Sáh-ndmé-hen. Firdúszi muhammedán ember létére csak szőr
mentében óvatosan szólhatott hazája régi vallásáról. Alig fordul elő eposzá
ban más iráni istennév mint Szerus, ki mint őrangyal szerepel. Hősei 
egy Istent imádnak. Az egy-istenhitnek hangoztatásával akarta a költő 
a muszlint aggodalmakat lefegyverezni; a jám bor muhammedánok úgy 
is rossz szemmel nézték a pogánykori hősök magasztalását. Irodalmunkba 
legelőször S zilády Á ro n , utána E rődi B éla, F iók K ároly és R adó 
A ntal műfordításai ültették át a nagy perzsa költő eposzát. E fordítások 
alapján óhajtjuk szemlélhetővé tenni az eposz kimagasló sajátságait.

Zál, a nemzeti hős atyjának születését így énekli meg Firdúszi:

Zál születése.

Az elmúlt időkről zeneg most dalom :
A mondák után kell regét mondanom, 
Miképen enyelgett a sors Szám felett ? 
Dalomból fiú halld a történetet !
Fiút Szám fiának sohasem mondhatott ; 
Ha egy nőt kegyelt is hamar változott. 
Egész háremében a legszebb alak,

Piros rózsaarcz és sűrű szöghajak ! 
Merő szép remények telőholdja lett, 
Hogy ez szül erős, szép fiúgyermeket 
Nerimánt (Szám családi neve) a hős Szám 

szerelmét : tehert
Viselvén a helyt, hol kicsi szíve vert.
A nap jött, a nap ment, a kicsiny szülött 
Miként földerülő nap úgy tündökölt 
Azon mód ragyog már a szép arcz, de haj ! 
Ezüstként fehérük fejéről a haj.

Egész egy hetes volt, s egész héten át 
Hogy él, Szám előtt mind csak eltitkolák 
A hárem remegvén, hogy ily nagy csodán 
Minő ez, dühöng majd a hős Pehleván, 

(a. m. vitéz)
Ki sem lett elég vakmerő hírvivő : 
"Hogy egy ősz fiút szült a szép szende nő!» 
A dajkák közül volt a mindenre szánt 
Ki szólt s értesíté a nagy pehlevánt. 
Előbb, mint fiáról beszélt volna, őt 
Magasztalta, áldván a hőst a dicsőt 
«Szerencsés legyen Szám, s az ő napjai 
Irigyét a földről az ég irtsa ki !
Miket kérsz, mit óhajt s kíván hő szived 
Az Isten megáldjon velők tégedet! 
Redős háremedben a leplek megett 
Fiad van, dicső hős a holdfény se szebb!
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Szeméből vitézség ragyog már s erő 
így az pehleván lesz idővel, ha nő 
A test oly aezélos mosolygó, a kép, [ép : 
A meny boltozatként ; csak egy tag nem 
Fehér zergeszőrhöz hasonlít haja 
De oh hős, a jó sors adá ezt maga! 
Ezért vedd örömmel, mit ez nyújt, s ne 

gyász —
De hálára nyíljék meg ajkad, vigyázz !» 
Emelvény helyéről alá szállá Szám, 
Belépett a leplek redős nyillatán ;
Midőn ősz hajat lát fiának fején 
Sötéten borúi be szívén a remény : 
Kaján gúnyszavaktól remeg, s menhelyet 
Keresvén, hibát tőn okosság helyett 
Fejét fölveté, néz az égboltra fel,
S az Istenre igy zúg, imigyen perel 
«Ki ítélsz a bűnök s gonoszság felett, 
Kinek bölcs kezéből az áldás ered :
Ha engem gonosz tett nehéz terhe nyom, 
Vagy Ahrimán undok hitét ápolom ; 
Töröld el kegyelmed szerint vétkemet,
S jutalmazz miként csak való érdemet!

Eremből kiűzné a vért e tudat 
S szivem még a szégyen miatt megszakad, 
Hogy e szörny felől majd meg is kér

denek,
Kik ezt látni fogják, a föemberek.
S habár Div (ördög, rossz szellem) fiá

nak vagy ép talán 
Dühös, tarka tigrisfinak mondanám :
Úgy is csak kaczajt, gúnyt talál min

denütt,
Jelenlétében úgy, miként hát mögött.
— Ilyen szenynyet Irán sosem hord 

nevén,
Ez átkot határán minek tűrjem én?» 
Imigy szólt. Az arczán haragpir lobog, 
Perel, sorsa ellen dühösen dobog. 
Hevében parancsolt, a szolgák nyomon 
Fiát elvivék, túl hegyen, halmokon,
Hol Alburz hegyének magas csúcsa van, 
—- Az ég oly közelben, a föld oly alant — 
Oda rakta fészkét a Szimurg madár 
Alulról odáig nem ér szemsugár 
Letették. A hegynek tövében maradt.

Ford. Szilágy Áron.

Zál és Rudábé első találkozását igy írja le a költő:

Zá  1 elmegfy R udábéhoz.

A ragyogó nap már bejárta nagy útját, 
Csukva van az ajtó, eltették a kulcsát. 
Alnok szoba-leány Szám fiához mégyen, 
«Jöhetsz bátran, szóla, vár az úrnőm ké

szen.»
Megy az ifjú gyorsan a várkastély felé, 
Szivét - a mint illett — kéjlángra tüzelé. 
Sötétszemű lányka ház erkélyén várta, 
Hold fényében rezgeti, mint a karcsú 

nyárfa,
Midőn Számnak fiát közeledni látta, 
Epedéssel nézte a szerető lányka,
Ily szavakat ejte rubinajkát nyitva : 
«Isten hozott téged, hős apának ifja ! 
Minden jókkal áldjon, világoknak ura, 
Merre jársz, az ég ott boruljon az útra. 
Szolgálómra áldás, a hogy leirt téged, 
Tetőtől a talpig szakasztott a képed.

Arczodtól az éj is fényes napra fordul, 
Lángra gyúl a világ drága illatodtul. 
Sátorodból hozzám gyalog jöttél, nemde ? 
Két királyi lábad nem fáradt el benne ?» 
Erkélyről a desztán e beszédet hallván, 
Felnézett s elámult a lány fényes arczán. 
A háztető ottan fényben úszott tőle, 
Rubinpiros fénye szétáradt a földre, 
így válaszolt neki : «Teholdarczú szépem, 
Föld urától téged égi áldás érjen.
A csillagos égre hányszor néztem estve, 
Hányszor sóhajtoztam, teéretted esdve, 
Egek nagy urához hányszor csengettem, 
Mutassa meg titkon szép arczodat nekem. 
Nyájas szavaid most túlboldoggá tesznek, 
Édes hangod hallva, az üdvösség lep meg. 
Mutass hozzád utat, hogy menjek fel 

innen,
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Mért légy az erkélyen, mért legyek én 
itt lenn ?»

Szólt a periarczú s föltekinte rája,
Éj sötét hajfürtit feloldá a lányka. 
Fekete hajának gördiiletes fürte 
Feloldva leomlott és pézsmában fürde. 
Fürt után fürt omlott, fodros kígyó másán, 
Lánczszem után lánczszem gördült alá 

vállán.
Magas bástya-fokról hullámokban omla 
Egész le a földig haja sötét fodra. 
Felülről megcsendült Rudábénak hangja : 
"Hős pehleván ifjú, ne habozzál, rajta! 
Kapaszkodjál gyorsan, nyújtsd előre 

tested,
Oroszlán melledet s kezedet rá vessed. 
Sötét hajam végét fogd kezedbe gyorsan,

Én adom a hálót, fogd és jere nyomban.' 
Zált a holdasarczú bámulatba ejtve,
Mély sóhajjal felelt elfogódott keble. 
Pézsmás haja fürtét csókokkal tetézte, 
Arájának csókot így küld az erkélyre. 
Aztán így szólt hozzá : "nem illenék, 

nem, nem,
Ne add azt a napot, ne add, ég, meg

érnem,
A melyen én, édes, kezet terád fognék, 
Hogy beteg szivedbe lándsát verjek én 

még.»
Aztán hurokvető kötelét felkapja, 
Feldobja és szótlan kapaszkodik rajta. 
Az erkély szögietjén fönnakad a kötél,
S Zál azon a földről az erkélyre fölér.

Ford. Erödi Béla.

A «Királyok könyve» legmegfiatóbb helyeinek egyike, a hol Rüsz
téin saját fiának, a fel nem ismert derék Szohrábnak lesz a gyilkosa. 
Igen növeli a cselekmény tragikus hatását a szerencsétlenül járt ifjúnak 
az a törekvése, hogy meg akarja ismerni apját s minduntalan az iráni 
harczosok neveit kérdezi. Rusztemtől is kérdezi nevét, ez azonban kono
kul hallgat.
Lovuk megkötötték keményen megint.
A gyász sors fejőknél vész jóslón kering 
Pedig merre mérgét alá hinti az,
Szilárd sziklaszál szétfolyik mint viasz. 
Megint harczra hajták fejők. Szédítőn 
Veszettül ragadták meg egymást övön 
S a mennybeli felség Szohrábnak talán 
Karját bénítá vagy erejét szaggatá,
He most ing-Tehemten * hogy alkalma 

nyílt,
Körülkapta a vészfuvó krokodilt ;
Szegé hátra, ketté, hogy az megtörött 
A végzet szemet liúnyt az ifjú fölött ! 
Levágá a földhöz vadállat gyanánt 
Hogy ott veszszen ; ő felszökik róla ; ránt 
Hegyes tőrt övéből s saját egy fiát 
Oh ég! Józan észszel veri szivén át!
— Oh ki szomju vagy és vérszomj vezet, 
Vigyázz ! mert ha kardod vérrel szeny- 

nvezed,

A sors szomju lesz : vért kíván vér he
lyett ;

Tőrként üli minden haj álnok fejed ! 
Szohráb hánvkodik lent, nyög irtóztatón, 
Túl ad gondolatján, a rosszon s a jón, 
Hörög : «Ezt kerestem magamnak, midőn 
Sorsom kulcsait vad kezedhez letőm .. 
De nem vagy te vétkes; esaló fény-alak 
Ragadt engem el s ölt le más perez alatt 
Gúnyol megvetőn most barát, hős ; hiszen 
Letűnt, porba omlott erőm és hirem. 
Atyámról anyám sok szépet monda el 

Ah ! vágyam s szerelmem miatt veszni 
kell!

Égett látni lelkem magasztalt atyám, 
Éltem, lelkemet mind e vágyért adám ! 
Oh jaj! kinom ég m ég; bár éltem oda; 
Atyám egy vonását sem láttam soha !
S te tudd meg, ha halként alá rejtezel ; 
Ha elföd öröklő, sötét éj lepel ;

* Rusztem
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Ha felszállsz, miként fönt futó csillagok ;
S a föld képéről letéped a napot :
Atyám bosszúját nem kerülöd te el,
Ha meghallja majd, hogy fiát ölted el.
A két hadseregben lesz egy hadfi, ki 
Kösöntyűm Tehemten elé megviszi,
S hírül adja, hogy míg atyát látni járt, 
Az útban találtad s leölted — fiát!» 
Rusztem hallja ezt. Szédület környezi ;
A fénytelt világ elsötétült neki.
Eró's lelke megtört. Tehetség nekül 
Le a földre roskadt eszméletlenül.
Midó'n észre tér majd, szivet tépdeló' 
Szavakkal kiált föl s nyög: »Oh add elő', 
Mutasd, mit Tehemten adott, hol a jel ? 
— Oh hogy hervadna név s dicsó'ség el \ 
Hiszen Rusztem én, én vagyok. Bár a sír 
Takart voln’ be régen s ne említne hír!» 
Panaszlón sikong ; két szemén könv-özön 
Patakzott; kitépé hajfürtét tövön.
Midőn látta Szohráb Tehemtent ekép, 
Hogy ó'rjöng s a bú élvévé ép eszét, 
Beszélt néki : » Rusztem, te vagy hát ! te, ki 
Tusán el birád tenfiad veszteni.
Oh mint kértelek : mondd neved, mondd 

nekem !

Ferengisz így rimánkodik atyja
Hallván ezt Ferengisz, véghetetlen 

gyászba
Kijő bíbor ó'vvel, képét karmolászva, 
Hogy az a két arcza, mely a holdnál 

szebb volt,
Egyszerre, jaj nekem, csupa vér meg 

seb volt.
Lerogy apja elé, remegve mint nyárfa, 
Port hintve fejére, sírva, kiabálva :
«Oh királyom!» ajkán így csendül a kérdés 
«Mondd meg, hogy engemet nyomorulttá 

mér’ tészsz ?
Hogy csalhattak lépre ? Oh mondjad, mi 

történt,
Hogy magas polczodrul nem látod az 

örvényt ?
Ama koronás főt hogy ha elvesztenék, 
Hiszed-é, hogy e bűn istennek tetszenék ? 
Gondold el, a bajnok lemond hazájárul,

De nem  k e lt szerelem -szikra  sziveden. 
Szakaszd fel csatokkal k ö tö tt v é rtem e t ; 
Sugárzó testem en ham ar m egleled  
K arom ban kösöntyűd, szerelm ed je g y é t;  
T ek in tsd , m ért b o ly ongo tt fiad sze rte 

szét.
Anyám  jö t t  — hogy zendü lt a k ü rt  s 

h a rso n a  —
Le hozzám  az arczán  köny  és vér nyom a; 
L elkén távozásom  sebet vága, m ély t ; 
K arom ra  kö té  ezt ta lizm án jakén t, 
B eszélt: «Még atyád tó l kap tam  én e je lt 
E m lé k k ép ; vigyázz rá, ka rodban  viseld .' 
S im e végzetes lön  a vész p erez iben  ; 
L eölted fiad s m ost e lő tted  p ih en  !« 
K ibontván p a lá s tjá t jeg y é t o tt le ié  ; 
R u h á já t m agáró l vadul tépdelé  
Le m in d ; szó lt: «Megöltem sa já t g y er

m ekem ,
A b á to rt, m inő több sehol nem  terem !» 
Szem én v ér sz ivárgo tt ; h a já t tép te  ki, 
F e jé t  por, az a rczá t özönköny  fedi, 
Szohráb  szóla hozzá: «Nem ér sem m it ez! 
Szem edből a vérköny  m ié rt p e rm etez  ? 
Sa já t létv ilágod  m iért o ltanád  ?
E se tt m inden  úgy m int a sors h o z ta  rád  !»

F o rd . Fiók Károly

Afrászjáb előtt férjéért, Szijávusért :

E libéd bizalom - s h ó d o la tta l járu l, 
M iattad ké l p ö rre  azzal, a  k i a ty ja , 
Cserbe kincsét, tró n já t, te m ia ttad  hag y ja , 
M iként m entő jére , úgy te k in t fel te  rá d , 
R osszat tő le  senk i soha percz ig  se lá t ; 
És te  ő t m egölnéd s e lh innéd, hogy  végül 
Isten  le nem  lökne  a  k irá ly i székbiil ? 
Ne gyalázz m eg m inket, a k ik  m it se 

v é tü n k  !
K u rta  k a rav án -ú t e v ilág i létünk,
H ol ez, ki tró n o n  van, le a p o rb a  k e rü l, 
Amaz tán  a po rb ó l k irá ly i székre  ül.
De ez is m eg az is p o rrá  lesz m aga is ! 
V erem  lesz a ko ldus s a k irá ly  laka is ! 
H át öcséd beszédét szivedre ne vegyed, 
N eved a világon h írh ed tté  ne teg y ed  ! 
G ondolj F e rid ú n ra , m ily szörnyű  bo- 

szút á llt
Am a bősz D ahákon , a k it népe u tált.
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G ondolj M inucsérra, ki ho n u n k b an  te r 
m ett,

S T úrt ép úgy bün tette , m ikén t előbb 
Szelm et !

Még o tt ül a trónon  Szijavusnak aty ja,
Él m ég D esztán  s R usztem , legvitézebb 

nagyja,
Él m ég Giv és Guderz, ki ak á r m erre  

m egy,

Ádáz ro h am átu l a föld is m egrem eg. 
B ántsd  u ram at s tudom  v é rfo ly ó k a tlá tto k  ! 
Az ég h a rag ja  is csa ttogva  hull rá tok  ! 
T ennen  elleneddé m agadat oh ne tedd, 
K ülönben  m ajd  szavam  sirva em legeted  ! 
Ez, oh édes apám , nem vadász m ulatság, 
Nem  űzöl te  itten  őzöt m eg n y u lac sk á t; 
Az, a k it te  kergetsz , k o ro n ázo tt vezér, 
S a nap  s a ho ld  á tk a  m egfog tég ed  ezér’.

Ford. R a d ó  A n t a l .

Kevésbé hires Firdúszi másik eposza, a Juszuf u Zalikha a. m. József 
és Zalikha ; ennek tárgya az ismeretes bibliai történet Józsefről és Potifár 
nejéről, a muhammedánok kedvelt regéje, mely a Korán egy szúráját 
tölti ki.

Mintegy vezeklésül irta ezt a mély vallásosságtól áthatott művet. 
Ezzel akarta kimutatni, hogy ő a pogány kort magasztaló nagy eposzá
nak daczára is igazhivő követője Muhammed vallásának. Fénypontjai 
ezen műnek a benne előforduló megható helyzetek, minő például József 
panasza anyja sírjánál, és a meleg bensőséggel s erotikus hévvel festett 
szerelmi jelenetek.

Eposzain kívül a lyrai költészet gyarapításához is járult Firdúszi 
kisebb költeményekkel, melyekből azonban nagyon keveset őriztek meg 
számunkra a perzsa irodalom történetírói. Közöttük egy terjedelmesebb 
kaszida említendő, melyben anakreoni szenvedélylyel egy álmát írja 
le. Végül költői pályáját Sáh-náme versmértékében írt költeménynyel 
zárja be, melyben elpanaszolja, hogy hatvankét esztendő alatt mennyit 
tanult, vesződött hiába: «sok fáradságot láttam, sok mondát olvastam 
arab és pehlevi nyelven» és Khuszruvánit idézi: «Oh eltűnt ifjúkor — 
oh fiatalság!» Ez Firdúszi utolsó költői sóhaja.

V. FIRDÚSZI UTÁNZÓI ÉS A DICSŐÍTŐ KÖLTŐK.

A Királyok könyvét utánzó történelmi eposzok meg sem közelítik 
Firdúszi kőskölteményét. Ilyen az 1066-ból származó Gersászp-náme, Ger- 
sászp könyve, mely Gersászp hős kalandjait énekli meg valami tízezer 
verssorban. Szerzőjének Eszedi et-Túszi-t tartják.

Szintén Rusztem családjából veszi főszemélyét a Szám-náme, Szám 
könyve, mely Számnak, Rusztem nagyapjának és Per idők ht-nuk szerelmét 
írja le mesterkélt szójátékokban bővelkedő erőtlen nyelven. A XI. szá
zad második felében virágzott arabos perzsa költészet mívelői közt kiváló 
hely illeti meg Katran Dsebelit (meghalt 1072.), ki Minucsehrivel rokon 
irányú, de nálánál sokkal tehetségesebb költő volt. Költeményeiben
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rendkívül bájos leírásokra akadunk. Dsebeli az életnek különösen a de
rült napfényes oldalát keresi. Van Dsebeli költészetének számos ragyogó 
tulajdona. Költeményeinek szépségét nem csupán képzeletének frissesége 
és leírásainak igazsága képezik, hanem meglepően új eredeti eszméi. 
Ötletei merészek és épen nem iparkodik gondolatait a szóvirágok özönébe 
fojtani, hanem rövid velős szavakkal fejezi ki. A későbbi ghaznevida 
szultánoknak udvari költője volt a sok viszontagságon átment Maszúd 
(megh. 1131.), ki három nyelven: arabul, perzsául és hindusztánul verselt. 
Mélabús, szomorú hang jellemzi verseit. Maszúd mindent sötét színben 
lát. Több költeményében Nái sziklavárában töltött tizenkét évig tartó 
rabsága fölött kesereg.

Semsz-ed-Din Muhammed-et (megh. 1173.) kortársai csipkelődő ter
mészete miatt nevezték el Szüzem-nek ; százén ugyanis perzsául /n/jelent.

Költeményei nagyrészt kíméletlen, durva szatírák. Öreg korában 
megtért és vallásos költemények írására adta magát. Szúzeni kortársa 
volt Resid et-Din Valued, a perzsa Boileau (megh. 1172,), kit kis term eté
ért tréfásan neveztek el vatvatnak (arabul fecske). Alsziz kharezmi feje
delemnek volt udvari poétája, kit épen iigy mint fiát Arszlánt, ékes ver
sekben magasztalt. A költészettani elmélettel is foglalkozott. Farrákhi 
(1037) költészettanának számos hibáját darabolta fel Hadaik usszilrr (A va
rázslat kertjei) czímű poétikai munkájában. A négy első khalifa bölcs 
mondásainak gyűjteményét perzsára lefordítván, minden egyes prózában 
fordított arab mondást egy-egy négysoros perzsa verssel bővített.

Ezek közül való az Ali száz mondását magában foglaló Terdsume-i 
szed kelime (a. m. A száz mondás fordítása) ez. mű, mely még ma is köz
kedveltségnek örvend keleten.

A didaktikus Vatvátot felülmúlja a perzsa költészet legnagyobb 
panegyristája Evhád ed-Din Enveri (megh. 1195,), kit különösen szónokias, 
pathetikus kifejezésmódja miatt bámulnak a perzsák; művészete a köl
tői jelzők kifogyhatatlan gazdagságában és hasonlatainak bőségében nyil
vánul. De egyúttal homályossá válik az utóbbiak tudákos természete 
által. Egyik versét a ghúzi turkománok fogságába került fejedelme, 
Szendsár, kivánatára küldötte Szamarkandba Ahmedhez, Szulejmán fiához, 
hogy őt uralkodójának kiszabadítására buzdítsa. Ezen, tárgyáról aKborá
szán könnyeinek» elnevezett verses levél Enveri tegtöbbett olvasott műve.

Enveriénél is homályosabb Khákáni költészete, kit ép ez okból 
nagyra tartanak keleti bámulói. Életének javát szülőföldén Sirvánban 
töltötte, hol két fejedelemnek, Minucsihr- és Akhszatan-nak volt udvari 
költője. Az uralkodó megsértése miatt hosszas rabságba ju to tt; fogságá
nak keserve pessimismusba borította a költőt, művein fanyar ember- 
gyűlölet vonul át.

3 4 8
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Darabos, néha szoros összefüggés nélkül való mondatain híven tük
rözik a szenvedélydűlta lélek lázas vergődése. Világnézlete komor ; az 
életet s az embereket legrosszabb oldalukról ismeri; szereti az ég vál
tozatlan örökkévalóságával szembe állítva ostorozni a gyarló ember go
noszságát. Szebb költeményei közül valók fiának, Resíd-nek halálára írt 
megható elegiája és Tebrizben elhunyt nejét sirató ódája. Apróbb vers- 
tcredékeiben nagy emberismeret és józan életbölcseség nyilvánul. Remek 
természet- és tájleirásokban gazdag a Tuhfet ni’Irakéin (a. m. A két Irák 
ajándéka) czímű költeménye, melyben Mekkába való zarándoklásáról 
énekel.

VI. OKTATÓ ÉS VALLÁSOS KÖLTÉSZET. SZÚFIZMUS.

Talán az egész perzsa irodalomnak legérdekesebb alakja Nászir 
Khoszrev (született Balkhben 1004, meghalt 1088). A siita-muhammedánok 
szent imámi családjából származott. Eleinte buzgó muhammedán volt, 
majd pedig kételyek támadván lelkében az orthodox hit igazságai felől, 
a tudományos búvárkodásba merült. Jártasságot szerzett a csillagászat, 
természettudomány, orvostudomány, zene, hittudomány és a bölcsészet 
terén.

Egész mondakör támadt Nászir Khoszrev érdekes egyénisége körül. 
Nem tudván feleletet kapni a lét nagy rejtélyeire, Faustként az érzéki 
gyönyöröknek engedi át magát. Negyvenéves korában higgadtabb elmé
vel újra hozzá lát a végső ok kereséséhez. Átkutatja a keresztyén, zsidó, 
parszi és hindu vallásos irodalmakat. De kételyektől gyötört lelke egyik 
vallás tanításában sem tud megnyugvást találni.

Idegen országok és népek megismerése által véli aztán legkönnyeb
ben felfedezhetni az üdvözülés igaz módját. Hét évig bejárja Perzsiát, 
Syriát, Palæsztinât, Arabiát és Egyiptomot (1035—1042.). Utazását egy 
igen érdekes úti naplóban, a Szefer-námeben (utazás könyve) irta meg, mely 
a keleti útleírások igazi gyöngye. Megkapó közvetlenséggel beszéli el 
benne a tudós utazó élményeit és írja le az eléje tűnt nevezetességeket. 
Nyelvezete egyszerű, keresetlen. Különösen érdekes e műnek azon része, 
melyben az akkori Egyiptomot írja le. Jellemző a keleti viszonyokra, 
hogy a vagyonbiztonságot bámulja leginkább, és csodálkozással említi, 
hogy Egyiptomban a gazdag ember nem félti vagyonát az — uralkodótól.

Költemény-kötete síita vallásos eszméinek szolgálatában áll. A ké
sőbb annyira felvirágzott tanköltészet egyik klasszikus műve a Rúsenái- 
náme (a világosság könyve), melyben az aristotelesi bölcsészet alap
tanait szúfi-szellemben értelmezi. Rokontárgyú vele a Szeádet-náme (bol
dogság könyve), melyben egyre ostorozza a képmutatást, a hírvágyat és 
a butaságot, a perzsa társadalomnak e leggyakoribb bűneit.



350 KÉGL SÁNDOR

A költő egész philosophiáját és saját hitvallását kimerítően meg- 
irta a Zácl-ul muszáfirin (utazók elesége) czímű tankölteményében. Nászir 
Khoszrevnél nagy szerepet játszanak a szúfizmtisból kölcsönzött eszmék, 
melyek veres fonalként húzódnak át az egész későbbi perzsa tanító és 
vallásos költészeten.

A szúfizmus név alatt ismeretes mysticus irány az iszlám II. száza
dában veszi kezdetét. Eleinte önmegtagadó asketismusban nyilvánúl, 
későbbi fejlődésében újplatonikus, ind és e körből különösen buddhista 
eszmékkel ereszti fel az iszlám vallásos tanait, melyekkel a szúfizmus 
mindinkább ellenkezésbe jutott. Különösen a perzsa iszlám volt alkalmas 
ez idegen tanok befogadására, melyek az iráni nép muhammedán utó
dainál termékeny talajra találtak. A szúfi világnézet a tökéletes ember 
czéljáúl az egyéni lét megsemmisülését és az isteni lénynyel való egye
sülését tűzi ki. Mint a védanta bölcsészet tanítványának, úgy a szúfinak 
is az Istenhez vezető úton különböző mystikus állomásokon kell keresztül 
mennie. Az első ilyen állomás vagy közeledési fok a Sari'a (isteni törvény), 
mely az iszlámban parancsolt szertartások és hitszabályok pontos m egtar
tásában áll. A második a Tarika (ösvény), a harmadik a Ma'rifa (isme
ret), végül a negyedik s legutolsó állomás a Hakika (igazság, bizonyos
ság). Az isteni lényhez eljutott megtisztult hivő elveszti egyéniségét és 
az istenséggel egyesül ; ez az úgynevezett Fend (megsemmisülés), mely 
sokban megegyezik a buddhisták Nirvánájával.

Firdúszi fiatalabb kortársa volt Abú Szaíd b. Abulkhajr (született 
968-ban, megh. 1049-ben) az első perzsa költő, ki egészen a szúfi eszmék 
terjesztésére és költői feldolgozására adta magát. Az ő négysoros versei
ben találjuk először a szúfik képletes nyelvét, mely a szerelem és a barát
ság átlátszó allegóriája alatt a pantheismus tanát adja elő. Isten hol a 
jó barát, hol az imádott kedves leány, a ki után sóvárog a szerelmes
nek nevezett szúfi. Az istenség a csapiáros, ki az örökkévalóság borát 
nyújtja a szomjazónak. Ö az az égő gyertya, melyet pillangóként köriil- 
repdes az imádó.

Kiváló szúfi költő volt a közönségesen «heráti öregnek» nevezett 
Anszdn (szül. 1006-ban, megh. 1088-ban). Mélyen behatolt a szúfi tan 
rendszerébe. Számos vallásos költeményt és prózai értekezést írt arabul 
és perzsául. A legjelesebb perzsa vallásos költőkével egy színvonalon 
állnak versei, mind formára, mind tartalom ra nézve. Félig prózában, 
félig versben írt értekezései vetették meg alapját a később nagyra növe
kedett szúfi tanköltészetnek. Anszárinak köszönhetjük a Juszuf és Zalikha 
ismeretes történetének feldolgozását prózai regény alakjában.

Az Anszáritól tört úton haladt Szénái, a perzsa irodalomnak időrend
ben első nagy szúfi költője (szül. 1048-ban, megh. 1141-ben). Eleinte ő is
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csak olyan udvari költő volt, mint poétatársai ; de egy hóbortos tréfás 
ember megjegyzése: «ha olyan jártas a tudományokban, miért dicséri a 
föld nagyjait?» oly nagy hatást tett reá, hogy menten felhagyott addigi 
életmódjával. Visszavonulva negyven évet töltött önkéntes szegénységben 
a szúfi tanokon elmélkedve. Tanítványai számára vezérfonalul irta nagy 
művét : Hadikét ul-hakíke ve seri’et ut-tarike (az igazság kertje és az út 
törvénye). Valóságos encyclopædiâja ez a szúfitudománynak. Szénái egyéb 
vallásos költeményei: A titkok kincses kamrái, Isten szolgáinak vándorlása 
a túlvilágba, Az ész könyve sat.

A perzsa vallásos költők második nagy alakja Ferid ed-Din Attár 
(szül. 1119-ben Nisapurban, megh. 1230-ban). Attár nem mondható ihletett 
költőnek, csak szorgalmas tanulás s elmélkedés útján tette sajátjává a 
szúfismus eszméit. Művei nem ékeskednek a költészet varázsával ; Attár 
inkább gondolkodó fő, mint költő; terjedelmes művei a szúfismusnak 
legkimerítőbb részletességgel megírt rendszerét nyújtják. Művei közül 
kettő a leghíresebb : a Mantik ut-tair (a madarak beszéde) és a Pend-náme 
(a tanács könyve), melyet gyakorlatias irányáért s a benne foglalt sok 
erkölcsi tanácsért szeretnek a perzsák.

Attár valami 114 költői és prózai munkáinak sorából említést érde
melnek még : az Eszrár-náme (a titkok könyve), a mystikus szerelmi tör
ténet Gnl n Khoszrev (Gul és Khoszrev), a mesék és legendákban gazdag 
Muszibet-náme (a balsors könyve), az Ustur-náme (a teve könyve), mely a 
mekkai zarándóklás főeszközének, a tevének képe alatt a léleknek isteni 
forrásához való visszavágyódását énekli meg.

Prózai munkái közt a legfontosabb a szúfismus történetére nézve 
elsőrendű forrást képező Tezkiret-nt-evlija, mely 97 szúfi szentnek életraj
zát tartalmazza.

Dselál-ed-dín Rumi a legnagyobb vallásos költő a perzsa irodalom
ban, a pantheismus legékesszólóbb tolmácsa.

Eleinte egy Burhán ed-dín nevű sejkh, később egy vándor dervis 
Semsz ed-dín Tebrizi volt Rúmí (szül. 1207-ben, megh. 1272-ben) vallásos 
eszményképe és tanítója. Semsz ed-Dín egykor kihíván maga ellen a 
tömeg haragját, az ellene támadt utczai zavargásban nyomtalanul eltűnt, 
fia pedig, Alá ed-dín, ki a dervis kíséretében volt, a nép bosszújának 
esett áldozatul. Ez a tragikus esemény úgy elszomorította a költőt, hogy 
ezentúl egyedül a vallásban keresett és talált vigasztalást. Egy új der
vis rendnek, a most is fennálló mevlevi (tánczoló dervisekének, lett az 
alapítója.

A vallásos érzés fokozására a rendtagok számára a zenét és a tán- 
czot rendelte ; hangzatos és lendületes ghazelekben énekelt Rúmi a szúfik 
eszményéről, az isteni szerelemről, a legfőbb lénynyel való egyesülésről. Vi-



lághirét azonban a strópha-rendszeréről elnevezett Meszneví ma’neví (értelmi 
nieszneví) czímtí munkának köszöni, mely sok muszlim ember szemében 
mindjárt a Korán után következik szentségre nézve. E munkában a

mystikus értelemben m a
gyarázott Korán-mondások 
és Muhammed prófétának 
a szóhagyományban meg
őrzött egyes kijelentéseire 
alapított szúfi tanok egész 
kincstárát felhalmozta, me
lyeknek a tanító mondá
sok köré illesztett elbeszé
lések kölcsönöznek változa
tosságot.

A szúfi-bölcsészet fejlő
désének tetőpontját látjuk 
Rúmí Mesznevijében. Emlí
tést érdemel, bogy a lélek
vándorlás tanát is felvette a 
szúfi-bölcsészeti rendszerbe. 
A teremtmény szerinte fo
kozatosan ásvány, növény, 
állat és ember alakját öltve 
magára, közeledik terem tő
jéhez, hogy azzal egygyé 
olvadva, elveszítse önálló 
egyéniségét. A szúfiság fata- 
listikus közönyösségét egész 
a szélsőségig fejti ki ; neki a 

mennyország, pokol, hit és hittagadás, jó és rossz cselekedet alapjában egy- 
értéktí, mert ugyan annak az egy isteni akaratnak a kifolyása mindannyi.

IJselál ed-Dín Rúmí kortársa volt Szadi (sz. 1184-ben, megh. 1291-ben) 
Sirázból, a perzsa irodalom legelső moralistája, ki a tanköltészetet a töké
letesség legmagasabb fokára emelte. Nála a vallásos elem nem oly túl
nyomó, mint Szénáinál, Altárnál vagy a Mesznevi szerzőjénél. Nagy tudomá
nyos képzettsége, bő élettapasztalatai eredményeivel telíti oktató, erkölcsi 
tanításait. Szerelmi verseit az a mindent félhomályba borító mysticismus 
jellemzi, mely miatt sok helyen nem tudja az olvasó, vájjon földi vagy 
érzékfeletti szerelemről van-e szó ? Egyszerű világos stilusa és az elő
adásán elömlő gyöngéd finomság csodálatos bájt kölcsönöznek a nagy 
sirázi dalnok legtöbb költeményének. .

3 5  ̂ KÉGL SÁNDOR

Szádi.
(Perzsa kép. A Journal Asiatique után )



Egyetemes irodalomtörténet. I.

LAP SZADI G U LISTÁ N-JÁ NAK KÉZIRA TÁ BÓ L (1582).
A z ázsiai Royal Society tulajdona Londonban, — A kép a leirót es rajzolót munkájukban ábrázolja
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Keleti irodalomtörténészek a perzsa klasszikus irály három nagy 
mesteréhez Firdúszi, Enveri és Nizámihoz negyediknek Szadit számítják. 
Divánjában (költeményei kő- . __________

közt Szá’di személyes élmé
nyei is helyet foglalnak a Gulisztánban, melyet irodalmunkba E r ő d i 

B éla  ültetett á t. Szerencsétlen végű házasságát például így beszéli el 
a költő :

II. 30 .  E lb e s z é l é s .  M egunván dam askusi b a ráta im nak  tá rsaság á t, Jeruzsálem  
p u sz tá já ra  fek te ttem  le fejem et, és vadálla tok  tá rsaság áb a  kevered tem , m íg a 
frankok  fogságába kerültem . T arabolusz (Syriai T ripolisz) egyik  sánczában zsidók 
társaságában  fö ldm unkára  szo ríto ttak . E k k o r a rra  vetó'dött egy a l e p p ó i  tek in té 
lyes férfiú, ki régi ismeró'söm volt, m eg ism ert engem  és így szólt hozzám  : «Mit 
csinálsz itt, hogy  k e rü lté l ide?»

Én válaszoltam  :

E g y e t e m e s  i r o d a l o m t ö r t é n e t . I .  23

mos darabjai közt különö
sen a hangulatos leirások 
vonják magokra az olvasó 
figyelmét. Szadi műveit for
dításban sem vesztik el szép- 
ségöket ; ezért Firdúszi és 
Omer Khejjám után nyuga 
ton ő a legjobban ismert 
perzsa költő. Versekkel ve
gyített prózában írt tanító 
irányú munkáján, a Gulisz- 
tánon (rózsás kert) alapszik 
Szá’di világhire. Magas er
kölcsi igazságokat és mély 
gondolatait a lehető legegy
szerűbb modorban adja elő 
e népszerű könyvben. Nincs 
művelt moszlim Perzsia, In
dia és Törökországban, ki la
pokat ne tudna belőle könyv 
nélkül. A Korán után ott a 
tanuló ifjúság első olvasó
könyve szokott lenni. Mesék, 
elbeszélések és anekdoták

tétében) összegyűjtött szá-

H ason m ás Szádi G ulisztánjából.
(S tuttgart, királyi nyilv. kvtár.)
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E m bertársaságbó l ren g eteg b e  szöktem ,
M ert Is ten en  k ívül nem  hódolok  m ásnak  :
K épzeld el csak, kérlek , hogyan  élek itten ,
B arom -ólba zárva m in t á lla tta l b ánnak .
B arátok  közt lenn i h ab ár lánczra  verten ,
Jo b b  m in t idegen  h e ly t sé táln i szép ke rtb en .

M egszánta helyzetem et, tíz d én árra l felo ldotta  kö te lék e im et és e lv itt hazá jáb a . 
V olt egy leánya, nőül ad ta  hozzám , s vele hozom ányul száz d én árt ado tt. R övid  
idő m úlva m egváltozo tt a nő, rossz term észe tű  lett, e llu stu lt és nagy m érték b en  
kezdette  használn i nyelvét. É le tem et így nagyon  m egkese ríte tte , a m in t a m ondás 
ta r t ja :

Az a férfi, k inek  rossz feleség ju to tt,
M ár i tt  len n  a fö ldön m egkap ta  a poklo t.
Gonosz n ő tü l k é rlek  őrizked jé l m enten ,
A pokoli tűztő l m en ts m eg uram  engem  !

E gyszer szabad folyást engedve nyelvének, így szó lt: ((Nem te  vagy az, k it 
a tyám  tíz d énáron  v á lto tt m eg  a fran k o k  fo gságábó l?«  É n így v á laszo ltam : ('Min
denesetre, tíz dénáron  v á lto tt m eg a frankok  lánczaiból, de száz d énárra l foglyul 
ad o tt a te  kezeidbe.«

F a rk as  körm e közül, így o lvastam  egyszer,
K iragad t egy b á rán y t egy nagy erős em ber.
É jje l aztán  fog ja  és to rk á ra  k é st rán t,
Mire ilyen  szókra fakasz tja  a b á rán y t :
T egnap  engem  farkas körm éből kim entéi, 
ím e m ost m it látok , farkasom  te  lettél.

Ford. E r M i Béla.

Az udvarhoz bejárós derviseket így gúnyolja Szá’di :

I I .  15. E l b e s z é l é s .  E gy jám b o r em ber á lm ában  egy k irá ly t az édenben, egy  
szerzetest ped ig  a pokolban  lá to tt és k é rd é : «Mi oka annak , ho g y  am azt oly m a
gasra  em elték , ezt ped ig  oly a lacsonyra  v e te tté k ?  Mi en n ek  az e llen k ező jé t h i t 
tük.» Egy h an g  így fe le lt:  «Ez a k irály  a derv isek  irán t tan ú síto tt b a rá tsá g áé rt az 
édenbe ju to tt, am a szerzetes ped ig  a k irá lyokkal fo ly ta to tt tá rsa lg ásáé rt k e rü lt p o 
kolra.» A bö lcsek  azt m ond ták  :

Mit neked  a barát-csuha, m it a rin g y-rongy  olvasó ?
H itvány  dolgok sa lak játó l ta rtsd  csak tisz tán  szivedet.
Nem  is szükség g yap jú  szőrből készü lt kucsm át viselned,
Légy te  dervis je llem ed b en  s h o rdhatsz  ta tá r  süveget.

Ford. Erödi Béla.

Egy évvel a Gulisztán előtt (1257) irta egészen versben másik nagyobb 
költői m űvét: a Bi'isztánt (-gyümölcsös kertet). Ez azonban jóllehet köl
tői szépségre nézve felülmúlja a Rózsás kertet, korántsem tett szert oly 
páratlan népszerűségre.

Az alázatosságra az esőcsepp példáját hozza fel a Busztán egy 
helyén :



Egyeteme* irodalomtörténet. I .

SZADI BUSZTÁN -JÁN AK EG Y  LAPJA.
ibeq.ben készült kézirat. — (London, British Museum.)
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Egy esőcsepp h u llo tt le a ten g e rp artra ,
S lá tva  a nagy  ten g e rt nagyon  m eg volt hatva.
('H atalm as nagy  tenger»  — az esőcsepp szóla —
«M eletted a kis csepp, m in tha  nem  is volna!» 
íg y  m egalázkodva, a m in t szólni kezdett,
P a rtra  jö tt  egy kagyló  s elnyelő a cseppet.
Ámde úgy rendelő  az isten i végzet,
H ogy a szerény kis csepp ragyogó gyöngygyé lett.
M egalázva m agát, tündök lő  le tt élte,
Gazdag le tt, m ert m agát n y o m oru ltnak  vélte.
Bölcs az okos em ber, m agát m egalázza,
G yüm ölcsrakott fán ak  m élyen h a jlik  ága.

Ford. Eró'di Béla.

Előkelő hely illeti meg a perzsa vallásos költészet történetében 
Mahmád Sebiszteri-t (megh. 1320). Műveinek becsét inkább a mély gondo
latok, mintsem költői hatásuk teszi; a külalakkal sem igen törődött. 
Versei inkább vallásos értekezések, mintsem költői művek.

Legismertebb munkája a Gulsen-i-rdz (a titkok rózsaágya), mely kér
dések és feleletekben a szúfizmus egész theoriáját foglalja magában. E köl
tőt is E rődi Béla ismertette a magyar közönséggel.

Omer Khejjám csillagász és költő, megh. 1123-ban. Irán legnagyobb 
költőjét, Firdúszit sem véve ki, a perzsa irodalomból Európában alig olvas
nak írót sűrűbben, mint Khejjám verseit. Négy soros versei nyugatnak 
csaknem minden művelt nyelvére le vannak már fordítva. Angliában 
különösen sok a szabadszellemű perzsa Írónak a tisztelője, miről számos 
fordítása mellett az «Omer Khejjám-társaság» is tanúskodik.

Orner Khejjám kiváló tudós volt; keleti életírói szerint jártas volt 
minden görög tudományban. A csillagászat és mathematika történeté
ben előkelő helyet foglalnak el arab nyelvű művei. Perzsa költeményei 
mellett arabul írt tudományos könyvekbe rakta le kutatásainak eredmé
nyeit Jellemét tekintve Omer Khejjám a perzsa irodalom legrejtélyesebb 
alakja. A lehető legellenmondóbb módon szólnak róla.

Bölcsészeti munkái mind elvesztek s így egyedül négy soros versei
ből lehet írójuk philosophiájára következtetést vonnunk. De költeményei 
a költő különböző korszakainak életnézletét tükrözik ; innen erednek 
a látszólagos ellenmondások, melyek annyira megnehezítik Írójuk meg
ítélését.

Vannak költeményei, melyek pantheistikus felfogásra vallanak. Van 
azonban elég bizonyíték azok számára is, kik a költőt az atheismus vád
jával illetik. Míg egyik versében mindenható teremtőjével óhajt egygyé 
olvadni, addig egy másikban frivol könnyelműséggel szól Istenről vagy 
az Istent teszi minden rosszért felelőssé.

23
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Az istenség bölcseségét a legvakmerőbb kifejezésekkel támadja meg:

Összetörted borkancsómat, Istenem,
Már most én az örömet nem élvezem,
Földön foly az illatos bor, rettentő !
Mit mondjak óh? Részeg vagy tán, teremtő?

Ford. Eró'di Béla

Ismeretes az anekdota, hogy midőn a költő ez istent káromló soro
kat mondta, a poharára pillantott és benne egészen koromfeketének 
látta saját arczát. A csillagász költőt azonban ez nem hozta ki sodrából 
és félelem nélkül a következő verset rögtönözte:

E földön, mondd, ugyan ki nem vétkezett ?]
Nem képzelek bűntől tiszta életet.
Ha vétkemet te gonoszszal bünteted,
Mi különbség van köztem és közötted ?

Ford. Eró'di Béla.

Mint a fatalismus hive, kétségbe vonja a túl világi büntetés jogos
ságát :

Mikor Isten porból testem alkotá,
Éltem után tudta mi fog várni rá.
Tudta nélkül én semmit sem vétkezém,
Pokolban hát ok nélkül mért égjek én?!

Ford. Erödi Béla.

Nem tud kibékülni a földi bajokkal. Pessimista, ki mindent rossz 
oldaláról néz. Jelszava: élvezd a jelent és ne törődjél a bizonytalan 
jövővel. Borba kell fojtani a búbánatot:

Ha meghalok mossák borral testemet,
S borkancsóból sirjanak gyászéneket ;
S hogyha tán az Ítéletkor keresnek,
A korcsmának küszöbénél heverek.

Ford. Erödi Béla.

Atheista a szó szoros értelmében nem volt Omer Khejjám; csak a 
papok és képmutatók elleni elkeseredett küzdelme ragadja olykor vak
merő kifejezésekre.

Omernél szelidebb modorban, de nem kevesebb szenvedélylyel 
ostorozza a képmutató, mindenben hibát találó papi osztályt és a kül
színre vakbuzgó szúfikat kelet legnagyobb lantos költője, Háfiz, igazi 
néven Sems ed-Dín Mohammed Sirázi (megh. 1389). Háfiz a derült világ- 
nézlet énekese. Hamisítatlan életöröm szól minden sorából. Halálos ellen
sége minden önsanyargató vakbuzgóságnak. Keleti tisztelői minden egyes 
ódája alatt rejtett értelmet szeretnek keresni. Szerintök nála a szerelem 
és az ittasság az isteni lény felé áhítozó emberi léleknek jelképei. 
Commentátorai hosszasan magyarázgatják, hogy mit kell a kehely, mit



P E R Z S IA 357

a szép csapiáros fiú, mit az öreg korcsmáros s mit a csapszék alatt 
érteni. Ez okból a szentirást megillető ájtatos tisztelettel tekintik Háfiz 
szerelmi verseit. A titkok tolmácsának (Terdsumán ul eszrár) és a rejtély 
nyelvének (Listán ul-ghaib) nevezik ezért a nagy lyrikust. Mint a közép
korban a nagy varázslónak tartott Vergilius verseit, úgy Háfiz köny
vét is jóslásra használják. Számos anekdota van róla, hogy a szerelem 
és a bor költőjének dalaira alapított jövendölés miképen teljesedett. 
Valóságban azonban, néhány vallásos ódáját leszámítva, melyekben ő is 
a szúfi költők modorát használja, verseiben nem a mennyei, hanem a 
földi szerelmet énekli a költő; az igazi bort, nem az isteni ihletet m a
gasztalja.

Háfizzal emelkedett a perzsa lyrai költészet a legnagyobb tökélyre. 
Szá’di szerelmi ghazeljei híjával vannak a képzelő tehetség szárnyalásá
nak és a szenvedélynek, melyek Háfiz minden versére sajátos bélyeget 
nyomnak. Az összes perzsa költők közt Háfiz a legnagyobb mestere 
a nyelvnek. A széphangzású perzsa nyelv az ő ódáiban érvényesül 
először egész zeneiségében.

Nagy tudománya nem tette őt pedánssá. Az a tudákosság, mely 
nem egy perzsa író költeményeinek élvezését megnehezíti, nem zavarja 
versei gyönyörűségét. A túlcsapongó életkedv, mely verseinek alaphan
gulatul szolgál, számos barátot szerzett neki Európában is. A szerelmet 
nem tragikus oldaláról nézi, neki csak mulatságos időtöltés és nem 
élet-halál kérdés.

A keleti költők virágos nyelvén rajzolja keävese bájait:

Mi a sugár, lenge czédrus te hozzád ?
A holdnál is, a napnál is szebb orczád.
Sem igaz gyöngy, sem a rubin nem terem :
Fogad, ajkad árnyéka az, édesem !
Ha szép szemed szemérmesen lezárod,
Be’ nem szánod érted égő barátod !
Szemeidnek élet adó forrását 
Míg jelzi az a keskeny pirosság.
Mogyorónyi gömbölyű szád nyílása
Nem reám, csak rajtam mosolyg, be’ fáj a!
Szégyenemben messze futnék e helyről,
De szöghajad minden szála vetett tőr.
Mi vagy ? úgy-e nem anyától születtél ?
Szebb vagy annál engem Isten úgy segélj 
Mi vagyok én szegény sorsú poéta,
Mi a király drága kincse ? szemét ’a !

F o rd . S z i l á d y  Á r o n .
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A szellőt küldi választottjához hírvivőnek :

Repülj szellő gyorsan, szállj galambomhoz 
Sötét fürti közül ambra illatot hozz !
Vidd a sóhajtásim segítenek szállni,
Ha kell a lelkemtől is megtudok válni.
Ha nem jutsz be hozzá, ha be nem bocsátnak,
Hozd a kapujától a lába porát csak ;
Kisírt szemeimre ír leszen az nékem,
S álmodom mint koldús, mire vágyik ébren.
Nyárlevél a szívem szállni vágyva remeg,
Hol a büszke czédrus alakod termeted.
Hajadnak egy szálát világért sem adnám,
Még ha rám se nézesz, vagy haragszol is rám.
Még ha ezer bajom mind örömre válik,
Akkor is szeretlek, angyalom, halálig.

Ford. Szilády Áron.

Satiráiban hadat izén mindennemű nagyképűsködésnek és kép- 
mutásnak. Háfiz a szabados élet hive ; túlteszi magát a vallásos korláto
kon és a tiltott italnak, meg a korcsmának zeng dicséneket.

A korcsmának minden zügát 
Imaháznak képzelem,
S az ősz csapiár üdvözlése 
Imádságom énnekem.

Ford. Eró'di Béla.

VII. A REGÉNYES MŰEPOSZ. NIZÁMI, DSÁMI.

A mondán alapuló hőskölteménynyel, mely Firdúszi Királyok köny
vében találta legszebb költői alakját, csaknem egyidejűleg kezdődött a 
regényes műeposz mívelése a perzsa irodalomban.

Maga a nagy Firdúszi járt elől jó példával Juszuf és Zalikha czímtí 
eposzában. A költők királya Unszurí, Firdúszi kortársa, három regényes 
eposzt is írt. Ezek azonban nyomtalanul elvesztek.

Lángoló szerelmi szenvedély leírását nyújtja Fakhr ed-Dín Dsurdsáni- 
nak Visz és Rámin czímű eposza 1048-ból, melynek meséje a Tristan és 
Isolde mondájára emlékeztet.

Visz, az eposz hősnője, beleszeret férjének, Móbed királynak fivérébe, 
Ráminha. A bűnös szerelem, mely ellenállhatatlanul minden akadályon 
keresztül törve is győz, lélektani igazsággal és izzó érzékiséggel van 
festve.

Perzsia legelső regényes epikusa Nizámi Gendsevi (szül. 1141-ben, 
megh. 1203-ban). Eleinte a tartózkodási helyén, Gendsében uralkodó vak
buzgóság elhatározó befolyást gyakorolt a költő kedélyére. Első nagyobb
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költeménye, a Makhzan ul-Eszrár (a titkok kincstára) oktató irányú épü
letes elbeszélések lánczolata. I tt  még az épületes elem a túlnyomó s csak 
a közbeszőtt elbeszélésekben csillámlik fel olykor az író költői tehetsége. 
Khoszrev u Sírínben már egészen szakított az ájtatos erkölcstanító irány
nyal. Még tárgyát is a pogánykori mondakörből vette. Khoszrev, szasza- 
nida fejedelem, szereti 
Sirínt, az örmény her- 
czegkisasszonyt, a ki 
kezdetben a jeles építő
mester, Ferhád iránt 
is táplál gyöngéd ér
zelmeket. E körül a 
szerelmi történet kö
rül forog a verses re
gény cselekménye.

A keleti iroda
lomban oly sokszor 
megénekelt pusztai 
arabok életéből köl
csönözte tárgyát har
madik eposzának, a 
Leila u Medsniinn&k, 
mely költői szépségre 
legremekebb költemé
nye. Két ellenséges
kedő család fiatal sar
jainak Romeo és Jú 
liára emlékeztető sze
relmi története ez.

Ismét az iráni 
mondához folyamodik 
negyedik költeményé
ben a Heft Pejker (Hét 
szépségében, mely Behrámgur perzsa király hét szép odaliszkjának ajkára 
adott elbeszélésekből áll. Meséje a Turandot-rege legrégibb keleti formája.

Ötödik regényes eposza a történelemből veszi tárgyát; Nagy Sán
dornak mesés históriáját dolgozza fel benne. Az Iszkender-náme (Nagy 
Sándor könyve) a szerző egyetlen igazi eposza. Nagy Sándor hadvezér, 
bölcs és próféta itt egy személyben. Nizámi hősének próféta voltára 
helyezi a fősúlyt. Nagy Sándor nála az igazhivő ember és fejedelem 
eszményképe. Ez eposzszal, mely Nizámi utolsó munkája, teljes lett a

E g y  lap N izám i P end s-K en ds-kéziratából.
(Stuttgart, királyi nyilv. könyvtár.)
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khámsze, azaz ötösnek nevezett költemény-cyklus, melyet Nizámí te tt 
divatossá a perzsa irodalomban.

Nizámí kedves modora és remek költői leirásai mindenkit elragad
tak Iránban. Azért utánzóinak se szere, se száma. Bátran lebet állítani, 
hogy nincs perzsa költő, ki nagyobb hatással lett volna hazája irodal
mára, mint ő. Minden későbbi költő csak a Nizámitól használt költői 
tárgyakat akarta újra megénekelni. Innen van a perzsa irodalomban a 
Leila és Medsnúnok, a Khoszrev és Sírínek nagy száma. Ez az irodalmi 
kérődzésnek nevezhető tárgyszegénység egyik árnyoldala a különben oly 
termékeny regényes epikának.

Nizámí követői közé tartozik a muhammedán India legnagyobb 
költője, Emir Khoszrev (szül. 1353-ban, megh. 1325). Ennek példája lelke
sítette Khodsa Kermáni-1 (szül. 1282-ben, megh. 1352-ben). Lyrai költemé
nyein kívül, melyek közt ’Omer Khejjámot utánzó bordalok is vannak, 
Nizámi ötösének m intájára egy öt költeményből álló cyklust írt össze.

A hanyatlásnak induló regényes epikát újra felélesztette a perzsa 
irodalom utolsó nagy költője, a sokoldalú Abdur-Rahmán Dsámi (szül. 
1414-ben, megh. 1492). Óriási képzelő tehetség mély tudománynyal páro
sult benne. Termékenysége valóban meglepő ; kilenczven költői és prózai 
munkát tulajdonítanak neki. Tudományos műveiben egyenlő alapossággal 
szól a költészettan, hittan, nyelvészet és zenészét kérdéseiről. Költői te r
mékei legczélszerűbben három osztályba sorozhatok. Az elsőbe tartoznak 
három divánba összegyűjtött szerelmi versei, a másodikba regényes és 
mystikus eposzai, végül a harmadikba a Gulisztán mintájára félig próza, 
félig versben írt munkája, a Behárisztán (Tavaszi kert).

Számos ghazeljének szelíd oktató hangján meglátszik a nagy erkölcs
tanító, Szadi hatása. Még dicsőítő költeményei is jó ízlésre vallanak. 
Hasonlatai kidolgozásában változatos találékonyságot mutat. Egyik ver
sében a szerelmesnek életét elhasznált rongyos öltönyhöz hasonlítja:

Éltemet, e hitvány gúnyát angyalom,
Megszakítá miattad a fájdalom.
Lágy kezeddel vess egy foltot reája,
Elég ahhoz selyem fiirtid egy szála !

Ford. Szilddy Áron.

Mélabús érzés rezgi át egy versét, hol a kedvesének emlékét a 
romra sütő hold sugarának mondja:

Eszembe jutottak orczáid az éjjel,
Elönték a szívem szép világos fénynyel,
Emlékezet fénye, nem öröm világa,
Romba dőlt házikón holdvilág sugára.

F ord . S z i l á d y  Á r o n .
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Nizámi példájára Dsámi is írt egy költemény-cyklust, mely azon
ban nem öt, hanem hét költeményből áll, a miért Heft-eureng (hét trón)- 
nak nevezte el. Alkotórészei e hetesnek:

a) Tuhfat ul-ahrár (a szabadok ajándéka), a Nizámi Makhzan ut- 
Eszrár-já t utánzó vallásos költemény. Húsz fejezetben theologiai kérdé
sekkel foglalkozik. Minden fejezethez egy-egy elbeszélés van csatolva.

b) Szubhat ul-ebrár (a jámborok rózsafiizére), mely negyven fejezet
ben a jámbor életre és az igazi szúfiságra tanít.

c) Dsámi legjobban ismert költeménye a Juszuf u Zalikha, mely a 
muszulmán világban oly népszerű bibliai történetet beszéli el. A hetven 
éves Dsámi itt mély érzéssel rajzolja a szerelem mindenható hatalmát. 
Hogy a vallásos elem se hiányozzék belőle, azt maga a szent könyvbe, 
a Koránba felvett történet követeli. Perzsiában a költőknél úgyis egy
másba olvad a földi és a salaktalan mennyei szerelem. József, a férfi
szépség mintaképe, a legfőbb lény, Zalikha, a magát a szerelemnek egé
szen átadó nő, meg az istenséggel egyesülni vágyó hivő jelképe. A pa- 
thetikus leírásokban gazdag költemény a keleti stilus minden pompáját 
kifejti. Zalikha egy álmáról szólván, példáúl így írja le az éjszakát :

Gyönyört hintve mint az ifjúság hajnala,
Szépen mint életregg szállt le az éjszaka.
Sürgés után nyugvást keres hal, madár,1 
Lábát a szóbeszéd uszályba vonta már.2 
A világ színhelyén —■ nézőkkel telt nem rég 
Csak a menny számtalan csillaga vfrraszt még.
Őr szemére álmot lop az éj, a hamis,
Némul a harangok nagyszavú nyelve is.
Nyakára gyűrűt fon a kutya farkából,
Egy hangot sem szalaszt körülfont torkából.
Tőrt készít szárnyából a legek lakója 
S maga lesz hangzatos sípjának lakója.;
Királyi lakon a magas kúpfedelet 
Óriás mákfejnek nézik az őrszemek.
Alommal küzd szemök, küzdhet, de nem soká,
Mivel a mákfeje álomba ringatá.
A dobok nappali pergése elnémul,
Dobosok kezéből a dohverő kihull ;
Hallgat a Muezzin rikoltó szózata,
Félholtan alvók közt ő is alszik maga.

Ford. Jónás János.

Perzsa szólásmód, mely annyit jelent, mint: minden lény, mely ég és föld között van.
; E kifejezés a. m. valamit abbahagyni.
5 Azaz: elnémul.
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d) Leila u Medsnún ismeretes szerelmi története.
e) A Nagy Sándorról szóló ötödik eposzban, a Khired-náme i Iszken- 

deri (Nagy Sándor bölcsessége könyvéiben, mint czíme is mutatja, a 
világhódító bölcs jellemével szerepel. A «Hét trón» hátralévő két köl
teménye :

f) Szalmán u Abszál és
g) Szilszilet uz-zahab (arany láncz), egészen vallásos tartalmúak.
Dsámi halála után gyors hanyatlásnak indult a perzsa költészet.

Lelketlen szolgai utánzás, az eredetiség teljes hiánya: ezek a különben 
elég term ékeny szépirodalom legszembeszökőbb jellemző vonásai. Csak 
a moghul császárok udvaránál, kik a perzsa költészetben gyönyörködve 
pártolták az iráni költőket, kezdett ismét felvirágozni.

Szádi sírja.



A velenczei San  L azzaro-zdrda tengerparti erkélyen.

Egyetemes irodalomtörténet. I.





Az Ararat, az örm ények szent hegye.

Ö R M É N Y E K .
Irta P atrubány  L ukács.

Elő-Azsia népei között, melyek az ó-korban e földterület észak
nyugati részén laktak, majdnem csak az örmények tartották fenn nemzeti 
jellegüket és nyelvüket egész a mai napig, tartós benső és külső harczok 
és kegyetlen üldöztetések közt.

Az örmény irodalom a Kr. u. V. században kezdődik, a keresztyén- 
ség befolyása alatt. Meszrop szerzetes görög mintára, kiegészítve kopt írás
jegyekkel, megalkotja az örmény betűket. Meszrop és Száhák (Izsák) pát
riárka (meghalt 439-ben), népüknek sajátos keresztyén míveltséget óhaj
tanak adni, hogy ezáltal az örményeket Perzsiától és Syriától szellemileg 
függetlenné tegyék. E czélt az örmény írás feltalálása után az által 
igyekeztek elérni, hogy az alkalmasnak látszó keresztyén művek lefordí
tására törekedtek, mely czéljukat számos tanítványuk segítségével el is 
érték. Már 450 körül a görögből és syrből fordított művek száma Eusebios 
tanúsága szerint a batszázat is meghaladta. E szerint az V. század 
végen Örményországnak gazdag irodalma volt, mely teljesen azt a szel
lemet tükrözi, melyben azt Száhák és Meszrop megalapították. Lefordí
tották többi közt a Bibliát, Eusebios egyháztörténetét és krónikáját, 
Chrysostomos (Aranyszájú) János homiliáit és kommentárjait és sok 
más nevezetes egyházi munkát, a világi iratok közül pedig Dionysios 
Thrax nyelvtanát, Nagy Sándor életét Pseudo-Kallisthenestől, Aristoteles 
kategóriáit stb.



E fordítási tevékenység a következő századokban is virágzott és 
így az idők folyamában terjedelmes irodalommá nőtte ki magát, mely
nek jelentőségét a theologiára, egyháztörténetre és görög philologiára 
napjainkban mind jobban és jobban méltányolják. A fordítási irodalom 
mellett már kezdettől fogva önálló irodalmi tevékenység is mutatkozik, 
mely azonban lényegileg a theologiára és történelemre szorítkozott.

Az örmények vallási és szellemi életének központja Ecsmiadzin, 
melynek ősrégi kolostora ma is székhelye az örménység pátriárkájának. 
Székestemplomát m ár a IV. században építették. Egy régi monda szerint 
az örmény egyház alapítójának, Gergelynek álmában megjelent az Üdvözítő,
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E csm iadzin  kolostorának székes tem plom a.

s kalapácscsal a földre ütött. E helyre építette Gergely az örményeknek 
ezt a nagy tiszteletben álló szentélyét, melynek közepén oltár jelöli a 
kalapácsütés helyét. 524-ben rakták le alapkövét a kolostornak, mely 
aztán minden században bővült. Ritkaságokban gazdag könyvtára egye
dül áll e tekintetben.

Az örmény történetírók sorát Agathangelos nyitja meg, ki Tiridates 
örmény királynak a keresztyén hitre térését beszéli el és egyúttal Vilá
gosító Szent Gergelynek, az örmények apostolának, életét is előadja 
érdekes mondai részletekkel és a Zoroaster vallására vonatkozó adatok
kal. Zenob Glák Táráun tartom ány történetét irta meg. Byzánczi Faust 
folytatja Agathangelos történetét 390-ig (németre fordította Lauer, Köln 
1879). Száhák és Meszrop tanítványai közül Eznik püspök igen fontos





Töredék E useb ios egyháztörténetének örm ény fordításából.
981-ből származó kézirat, mely Aristides Apológiáját tartalmazza.

(A czím fordítása : «Hadrianus Gains imperatornak, Aristidcstól az athéni bölcsésztől».)
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hitvitázó müvet írt «Az eretnekségek czáfolata» czímen, melyet a Zoroas
ter vallására vonatkozó adatok a perzsa philologiára nézve becsessé 
tesznek. Eznik résztvett az örmény bibliafordításban is. Koriun megírta 
Meszrop életét.

Az örmény irodalom legfontosabb munkái közé sorolják «Nagy 
Örményország tö rtén e té it Chorenei Mózestől (magyarra fordította Szongott 
Kristóf, Szamosújvár, németre Lauer, Regensburg, 1869). Chorenei Mózes 
e nagy műben a legrégibb örmény népdalokat őrizte meg, a koltáni 
énekeket, melyek Vetter szerint az Aveszta versmértékében vannak írva. 
Alfréd von Gutschmidt és a nemrég elhalt Carrière azonban Chorenei M. 
történetének korát, ellentétben a nemzeti irodalom fölfogásával, nem az 
örmény irodalom aranykorába, vagyis az V. századba helyezik, hanem a 
VII-be. A Choreneinek tulajdonított, Ptolemæus nyomán írt földrajz is 
Pátkáneán Kherope szerint a VII. századba való és valószinűleg Siráki 
Andniás műve. Nevezetes író e korszakból Anháght (legyőzhetlen) Dávid 
philosophus is. «A philosophia alapvonalai» czímű munkája önálló philo- 
sophiai rendszert nyújt, melyben szerzője Pyrrho skepticismusa ellenében 
azt akarja bebizonyítani, hogy a dolgok megismerése lehetséges. Aristo
teles több művét is lefordította örmény nyelvre. Elisáus megírta az 
örmények vallási háborújának történetét a perzsákkal. Egy másik műve 
«Intelem a szerzetesi életre» érdekes jegyzeteket tartalmaz az V. század 
szerzetes életéről. Phárbi Lázár örmény történelme 388—485. terjed s az 
örményeknek a perzsák ellen folytatott harczait írja le.

Mámikoni János VII. századbeli író folytatja Táráun örmény ta r 
tomány történetét; Sebeos püspök Heráklius görög császár perzsa há
borúit írta meg. Műve, melyből egyes részleteket Hübschmann németre 
fordított, az arabok első hadjárataira vonatkozólag fontos forrásmunka, 
viszont Kálünkátvi Mózesnek a kaukázusi albánokról írt történeti műve a 
hunok és kazárok történetére nézve értékes adatokat foglal magában.

Általában elmondhatjuk az örmény történeti művekről, hogy bár 
majdnem kizárólag csak az örmény nép történetével foglalkoznak, a 
sokszoros vonatkozásoknál fogva, melyekben az örmények történetük 
folyamán más népekhez állottak, a perzsák, byzáncziak, arabok, szeld- 
sukok és mongolok történetére is becsesek. Kevésbé fontos a részint 
önálló, részint fordításokból álló földrajzi, csillagászati és orvosi irodalom. 
E körbe vágó műveik legnagyobbrészt a középkor vége felé keletkeztek.

Levont pap VIII. századbeli író megírta Nagy Levont örmény pátriárka 
életét. Művében tárgyalja a Mohammed után következő három khalifa 
idejében Örményországban történt eseményeket (661—788. Kr. u.). Bág- 
rátuni Sápuh IX. századbeli író megírta a bágrátida nemzetség törté
netét, melyből az e néven ismert örmény királyok erednek, VI. János
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pátriárka és Arczmni Tamás pedig Örményország történetét. Ezen be
cses forrásmunka a X. század első negyedéig terjedő eseményeket tá r
gyalja. Náreki Gergely örmény egyházatya és egyházi költő (született 
951. körül, meghalt 1003.) költői hírét «/mríi»-nak köszöni, melyeket ő 
«a szent elegiák könyvének» nevez. Könyvét a kolostorról, hol azokat 
írta, közönségesen «ArcíreA'»-nek nevezik. Aszolik István xooo-ig terjedő 
műve chronologiai tekintetben igen becses munka, mely a második rész
nek negyedik fejezetében Mohammed fellépését s utódainak történetét 
adja elő.

Magistros Gergely, XI. századbeli író, mintegy 80 levelet írt, melyek 
politikai, történeti és philologiai becsűek, fontos adatokat találunk bennök 
iráni mondákra vonatkozólag is. Magistros utánzója volt a görögöknek, 
azért leveleiben gyakran görögösségeket találunk. Örmény nyelvtant is 
írt fia, Váhrám használatára, melyet még a X III. században is hasz
náltak az örmény iskolákban. Verses művei közt legfontosabb «Az ó és 
új testámentom kivonata» 1000 versben «A kereszt dicséreté»-t is megírta 
versekben ; azonkívül van egy dicsőítő költeménye a doktori botra, 
melyet minden örmény várdápetnek vagy doktornak kinevezésekor átad
nak, jelképéül annak, hogy ezután az egyházi és világi dolgokban taní
tóul léphet fel. Gergely syrből és görögből is sok philosophiai és mathe- 
matikai munkát fordított örményre. Lásztiuerdi Aristák örmény történelme 
989—1071-ig terjed. Tárgyalja a bágrátida I. Kákig uralkodását, leírja a 
fővárosnak, Aninak szomorú sorsát, melyet a szeldsuk Alparszlán 1064-ben 
szétrombol. Aniból származnak a lengyelországi, romániai és a hazai ör
mények is. Vgájászer («a vértanuk barátja») Gergely Magistrosnak fia 
volt, ki 1065-ben III. Gergely név alatt ecsmiádzini pátriárka lett. Kivált 
a vértanúkat tartotta nagy tiszteletben és azért syrből és görögből sok 
tettöket lefordította. Meghalt 1105-ben. Nyelvtant is írt. E pátriárka 
alatt komoly kísérletek tétettek a görög és örmény egyház egyesítésére, 
sőt Rómával is igyekezett Gergely tárgyalásokba bocsátkozni.

A XII. század az örmény irodalom ezüstkorszaka ; e korban külö
nösen a kolostorok voltak a tudomány műhelyei. Ezekben találjuk a 
század legnevezetesebb örmény íróit.

Páhlávuni Gergely 1113-ban III. Gergely név alatt lett Örmény- 
ország pátriárkája és 53 évig ült a pátriárkái székben. A keresztesek 
utján többszörös érintkezésbe jö tt a nyugati fejedelmekkel és a pápá
val. Több hymnust írt, melyeket az örmény templomokban ma is énekel
nek. Halála után fiatalabb testvére, Nerszesz Snarhdli (kegyelmes) lett 
öreg korában katholikoszszá, ki költeményei formáiban az arabokat u tá
nozta. aJeszusz orth (Jézus, Isten fia) kezdetű költeménye 8000 versből 
áll, melyekben majdnem az egész Szentírás össze van foglalva. Egy
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elegiát is írt Edesszának az áleppoi szultán által 1144-ben történt elfogla
lására (2090 vers). Megírta továbbá Örményország történetét versekben. 
Prózai művei sorában híresek imádságai, melyeket több nyelvre lefor
dítottak. Az 1822. velenczei kiadás 24 nyelven közli azokat. Levelei, 
melyeket nemzetfeleihez vagy idegenekhez intézett, történeti becsűek. 
Urhai vagy Edesszai Máté a keresztes hadjáratok történetírója, kinek műve 
952—1132-ig terjed. Sámuel ánibeli pap krónikát szerkesztett a világ kez
detétől 1179-ig. Hérái Mechithár orvos 1184-ben «Vigasztalás a lázban» czímű 
munkát írta. Lámbroni Nerszesz megírta az örmény liturgia kimerítő 
magyarázatát. Elegiát írt nagybátyja Nerszesz Snarháli halálára (1000 
vers). Több egyházi hymnust is szerzett és több művet fordított, így a 
«Szent Atyák életé»-t. Mechithár Kos Örményország első meseköltője. Fon
tos törvénykönyve is. A lembergi örményeknél is ez volt érvényben és
I. Zsigmond király latinra lefordíttatta.

Ánibeli Mechithár XIII. sz. író Örményország, Georgia és Perzsia 
régiségeiről írt, továbbá egy csillagászati művet fordított perzsából. 
I. Konstántin pátriárka leveleket írt a római pápákhoz. Vánágán (kolos
tori) János írt az ó- és új-testamentomról, egy beszélgetést a hitről, s 
értekezést az újév napjáról. Sajnálandó egy történeti művének elveszése, 
melyet a mongol fogságból való visszatérése után írt. Ebben ugyanis a 
mongoloknak 1236-ban északi Ázsiába történt betöréséről volt szó. Nagy 
Vártán egyetemes történetet írt a világ kezdetétől 1267-ig, a mikor 
I. Hethun örmény király uralkodott Czilicziában. A «Rókakönyv» czímű 
mesés könyvet is neki tulajdonítják, mely összesen 144 mesét foglal 
magában.

Örmény nyelvtanán kívül három szép hymnus szerzője, me
lyek még ma is divatosak az örmény egyházban. Kánczági Kirakós ör- 
ínény történelmet írt Tiridatestől és Világosító Szent Gergelytől I. He- 
thunig (300—1260.). Kora történetének leírásában igen kimerítő. Beszél 
az arabokról, törökökről és némi újat a mongolokról is. Maga is, mi
ként Vártán, tudott mongolul. Malachias apátnak a tatárok portyázó 
hadjáratairól írt műve igen becses. Urhai vagy Edesszai Váhrám, III. Leo 
örmény király titkára, krónikát írt. Erzingai János művei : örmény nyelv
tan, csillagászati munka az égi testek mozgásáról és rendjéről, melyet 
versekbe is szedett. Lyrai költeményei közt vannak énekek, elegiák, 
hymnusok, melyek valamennyien felvétettek az örmény rituáléba. Orbeli 
István megírta Szűnik tartomány történetét.

Hethun premontrei szerzetes, II. Hethun örmény király rokona, a 
XIV. században franczia nyelven igen fontos történetet írt a mongo
lokról. Örményül rövid krónikája is fenmaradt, melyet örmény, európai 
és syr történetírók alapján állított össze 1076-tól koráig. Sziszi Dánieltől

Egyetemes irodalomtörténet. I. 24
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való «Az örmények hitének és erkölcsének védelme», melyet Rómába 
küldtek, feleletül a pápának. Szembúd krónikát szerkesztett 951—1331.

Még az «egyesült testvéreké-ről is kell beszélnünk, kiknek feje 
Kernii János volt, Jezaiás örmény várdápet és bolognai Bartholomæus 
dominikánus tanítványa. Ez utóbbitól megtanulta a latin nyelvet és több 
tanítványával is megismertette azt, kik később mind a dominikánus 
szerzetbe léptek. Egyesülteknek azért nevezik őket, mert az örmény és 
latin egyház tökéletes egyesítésére törekedtek nemcsak a hitben, hanem 
a szertartásban is. Mihelyt e tervük köztudomásúvá lön, nagy ellenkezésre 
találtak úgy a régi szokásaihoz ragaszkodó népnél, mint az Eustatius 
kolostor szerzeteseinél. Az «egyesült testvérek» ellenesei közt legkiválóbb 
Orodni János és Dáthevi Gergely (szül. 1340., megh. 1410.). Utóbbi egyházi 
beszédeket is írt két kötetben, melyeket nyári és téli részre osztott, a 
szerint, a mint azokat a nyári vagy téli időre szánta. Egy másik mun
kája: «Profán irók magyarázata».

Chláti Gergely XV. századbeli örmény írót 1425-ben, hetven éves 
korában a kurdok ölték meg. Prózai munkája: «Az új mártyrologium» 
a későbbi kor vértanúinak története, mely mű a nagy örmény m ártyro
logium egy részét képezi. Versei : egyházi énekek a vértanúk dicséretére 
és vasárnapokra. Arákhel sztiniki érsek versei közül említést érdemel : 
«Adámkirkh» (Adám könyve) 3 énekben. Megírta még versben Nagy 
Szent Nerszesz és Világosító Szent Gergely életét. Prózai munkái : 
Anháght (legyőzhetlen) Dávid V. sz. örmény philosophusnak a definitiók- 
ról irt könyvének kommentárja, a pappá szentelés szertartásai.

1430-ban Örményország katholikoszává V. Konstántint választották, 
kihez 1439-ben IV. Eugén pápa levelet írt, melyben őt a florenczi zsi
natra meghívta. Konstantin követeit a pápa a legnagyobb tisztelettel 
fogadta és «Exultate Deo» kezdetű hires dekrétumát intézte hozzájuk, 
melynek örmény fordítása ma is a florenczi laurentiana könyvtárban 
őriztetik. De Konstántin még abban az évben meghal, s csak egy pár 
levél marad fenn tőle, melyek közül Sergius doktorhoz intézett levele 
a florenczi zsinat aktái közt latin fordításban van meg.

A XV. század írói közt kiemelést érdemel Amasiai Ámirdolváth 
orvos, a keleti nyelvekben és a régi orvosok híres irataiban jártas 
férfiú. Sokáig utazott, végre Konstantinápolyba s onnan Filippopolisba 
ment, a hol 1476-ban orvosi enczyklopédiát írt, melynek «Haszontalan a 
tudatlan előtt» különös czímet adta. Két erős folio-kötet. Bevezetésében 
tárgyalja a gyógyászat eredetét és történetét, azután az orvosi tudomány 
öt főágát: a physiologiát, pathologiát, semiotikát, hygieniát és therapiát 
adja elő. És minthogy szerző szerint minden betegségnek két oka van: 
láz és hidegség, a therapiát is e szerint két részre osztja. A mű második
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része szótár az első rész orvosi anyagához. Két függelék is járul a m á
sodik részhez : némely étel természetéről és készítéséről, mely az egész
ségre majd hasznos, majd káros lehet. Mindkét kötetben sok idézet 
van az arab, syr, görög és örmény orvosok mondásaiból.

A XVI. században legnevezetesebb esemény az örmény nyomdászai 
keletkezése. Az első könyvet Ábgár nyomta Velenczében 1565-ben. 1584-ben 
Rómában állítanak fel örmény nyomdát. Az első iró, kivel e században 
találkozunk, Gergely, a vántói Achthámár sziget hires kolostorának pát
riárkája, ki tiz költeményt írt örményül, perzsául és törökül. Szebásztei 
Tádé népnyelven elegiát írt kora szomorú eseményeiről és egy másik 
verses művet, melyben a versek felváltva népies örmény és török nyelven 
vannak írva. Dzári János ellenben prózában írta meg kora történetét. 
Erzerumi Minász rimes versekben naptárt írt. Szebásztei Mihály pátriárká
tól (1547) két levél m aradt fenn IV. Pius pápához, melyben az egész 
örmény nemzet nevében a szentszéknek és a pápának tiszteletet és 
engedelmésséget nyilvánít. Dsulfai Azarias sziszi pátriárka is írt néhány 
levelet XIII. Gergely és V. Sixtus pápákhoz és egy orthodox vallás- 
formulát. E század vége felé Pálesi Bázil, az Amerdolu kolostor apátja, 
szerzett érdemeket az örmény irodalom körül. A régi örmény klasszikus 
kéziratoknak szenvedélyes gyűjtője volt és egy híressé vált kollégium 
szervezője.

A XVII. században mindenütt iskolákat állítottak fel, a mi lényege
sen hozzájárult az irodalom felvirágoztatásához. Baiburt Gergely 1603-ban 
az oszmán császárok genealógiáját állította össze II. Szelimig. Mogi Ner- 
szesz szép elegiát írt Jeruzsálemnek Szaladin által történt elfoglalására. 
Ebben a században kezdett Európában is az örmény nyelvtanulmány 
gyökeret verni. Dsnlfai Simon örmény nyelvtant és logikát írt, egy másik 
Simon pedig, kerhnii püspök, Proklus új-platonikus iró magyarázatát 
hagyta bátra. A lembergi születésű Lengyel István több munkát fordított 
latinból örményre. Cselebi Jeremiás megírta kora krónikáját, IV. Mohammed 
hadjáratát Bécs ellen 1660, s az oszmán uralkodók történetét. Az osztrák 
internunczius kívánságára megírta Perzsia, China, Anatolia és Örmény- 
ország leírását is. E fontos műből csak a térképhez írt előszó egy kis töre
déke m aradt fenn. Vannak verses művei és fordításai latinból és görög
ből. Törökül is írt és Nagy Sándor életét örményből törökre fordította. 
Testvére Komidász 1707-ben Konstantinápolyban a katholikus hitért vér
tanúi halállal halt meg. Művei : A görög, örmény és latin történet verses 
kronológiája, emlékezetek korabeli konstantinápolyi zavarokról, elegia az 
örmény nép szomorú sorsa felett. Hnnáneán Vártán lembergi örmény kath. 
érsek több művet fordított latinból örményre, hosszú történeti és theo- 
logiai levelet írt Tokát lakóihoz, kiket az örmény nemzeti egyház hívei

24
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erősen üldöztek. Vártán segédje, Nerszeszevics Ászdvádzádurtól van egy 
latin-örmény szótár a bibliai és breviáriumi szavakból. Két rosszhírű 
Íróról teszünk még csak említést. Ezek Bársegh és Ágop (Jakab), kiket 
a mechitháristák az örmény nyelv és nemzet legelkeseredettebb ellen

ségeinek tartanak, m ert 
megvetvén a régi klas
szikusok tanulmányozá
sát, egészen önkénye
sen mindent felforgatni 
iparkodtak. Ágop 1674- 
ben «Puritas linguæ 
Armeniern» különös czí- 
men írt könyve Szórnál 
velenczei mechithárista 
érsek, irodalomtörténet
iró , szerint helyeseb
ben így hangozhatott 
volna : «Perversitas lin
guæ Armeniern».

A XVIII. század
ban (1706-ban) alapítj a 
Mechithár Módón város
ban, Morea szigetén, a 
róla nevezett mechit
hárista kollégiumot, me
lyet 1717-ben Velen- 
ezébe helyeztek át. — 
A trieszti kollégium 
1773-ban alakult és 
1810-ben Bécsbe költö
zik. Mechithár, a jeles 

szerzetalapító, 1676-ban Szebásztéban született. Atyja Manngeán Péter volt, 
anyja pedig Sáhrisztán. Első neveltetését a fiatal Mechithár (neve «vigasz
talót» jelent) két jám bor apáczától nyerte, kikről még öreg korában is sok 
szeretettel emlékszik meg és nekik tulajdonítja egész későbbi életirányát. 
Már 14 éves korában, mikor diákonussá avatják, meglátogatja Örményország 
leghíresebb kolostorait, köztük Ecsmiádzint is. Alig 16 éves korában 36 vers
szakos költeményt írt az örmény ábéczé sorrendjében. E költői játékot az 
örmények az araboktól tanulták, kiknek irodalmát a V III—X. században, 
mikor az arabok Örményország urai voltak, az örmények nagyra becsül
ték és általánosan utánozták. Már korán felismerte Mechithár nemzeté-

M echithár (1676— 1749) a róla n evezett szerzet alapítója.
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nek visszamaradt állapotát és eltökélte magában, hogy olyan egyesületet 
alapít, mely minden szükséges és hasznos ismeret terjesztését felada
tává tegye és a melynek végczélja legyen, hogy az örmény nemzetnek 
minden szellemi és lelki szükségleteiben segítséggel szolgáljon. Sok ne
hézséggel kellett eleinte megküzdenie Mechithárnak e nemes czélja el
érésében, de a gondviselésszerű férfiú mindezektől nem riadt vissza. 
Már 1700-ban Konstantinápolyban kezdett tanítványokat maga köré gyűj
teni, kik vele egy házban laktak. Irt és fordított kis congregatiója

San Lazzaro szigete az örm ény kolostorral és tem plom m al V elenczében.

számára. 1701. évi szept. 8-án 16 tagból álló congregátióját a Szt. Antal 
rend szabályai szerint szervezi. 1702-ben, kereskedőnek öltözve, Smyrnába 
utazik s onnan egy velenczei hajóval Moreába. Már előre elküldte oda 
kettesével szerzetes társait. 1703-ban Módónba érkezik és a velenczei 
kormánytól, mely alá akkor Morea tartozott, építő helyet kap ajándékba, 
egy kolostor és egy templom alapítására. 1712-ben XI. Kelemen pápa is 
megerősíti a mechitháristák congregátióját, mely most alapítójától a Szt. 
Benedek-rend szabályainak megfelelő szervezetet nyer. A törökök elől 11 ta
nítványával Mechithár 1715-ben Velenczébe hajózik. Ekkor a congregátió 
vagyona még csak 250 piaszterből állott. Mechithár eleinte egy magánházban 
telepszik le s itt nyomat, a legnagyobb szegénységben, egy kivonatot a
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Szentirásból. De midőn 1717-ben Velenczében megtudják, hogy a mechi
tháristák modoni kolostorát és templomát a törökök szétrombolták, a 
velenczei tanács a congregátiónak örök időkre San Lazzaro szigetét ado
mányozta, mely körülbelül egy órányira van, Lido felé, Szt. Márk teré
hez. A mechitháristák 1717 szept. 8-án, a szerzet alapítási napjának év
fordulóján, foglalják el a nagylelkűen nekik adományozott szigetet. 
Minden oldalról gazdag ajándékokkal halmozzák el az örmény szer
zeteseket. Kolostoruk és templomuk gyorsan felépül és számban egyre 
gyarapodik, úgy hogy mikor a szerzetalapító 1749 április 16-án (az ör-

A San L azzaro kolostor könyvtárterm e.

mény időszámítás szerint 1197-ben) 74 éves korában befejezte munkás 
és áldásos életét, müve már biztosítva volt és magában rejtette fényes 
jövőjét.

Mechithár tanítványai szorgalmas irodalmi tevékenységet fejtenek 
ki. Közülök minket leginkább érdekelhet az erdélyi születésű Ákoncz 
Kövér István (szül. Gyergyó-Szt.-Miklóson 1740-ben és meghalt Velenczé
ben 1824-ben). Méltán tartják Kövért, ki a mechitháristák erdélyi erzsébet
városi kolostorából került a főapáti és érseki székbe, a szerzet második 
megalapítójának. Müvei: Egyetemes földrajz 11 köt., Örmény rhetorika, 
Mechithár élete, Az ó és új testámentomról 7 köt. E derék hazánkfia 
életrajzát Pianton velenczei apát írta meg.
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Különös elismerést érdemelnek a bécsi meehitháristák is, kik a 
XIX. század folyamán behatóan tanulmányozták az örmény kéziratokat, 
igyekeztek a különböző nyelvemlékek korát pontosan megállapítani és 
több nagyobb, népies (nem klasszikus) szöveget adtak ki. Az örmény 
kéziratoknak Kalemkiár- és Dásiántól készített katalógusai valóban m inta
szerűek. Nyelvészeti tekintetben különösen két férfiú válik ki a bécsi 
meehitháristák sorából : 
a közelebbről elhunyt 
Aj dined n Árzén, ki a sza- 
mosújvári Észt eg ár Vár
tán hazánkfiának volt 
utóda a bécsi mechi- 
tbáristák főapáti és ér
seki székében; és Huná- 
neán Levont. Ájdineán 
az elsők egyike volt, a 
ki kimutatta a népies 
elem létezését a ké
sőbbi irodalomban. —
1866-ban megjelent je 
les örmény nyelvű 
műve «A modern ör
mény nyelv kritikai 
nyelvtana» forduló pon
tot jelez az örmény 
philologiában. Nem ke
vésbé jeles munka a 
legújabb időből Hnnát- 
neán Levont mechithá- 
rista «Kutatások a régi 
népies nyelvről» (Bécs,
1897) czimű örmény 
nyelvű munkája. Ebből 
a szerző közbejött halála miatt csak a két első kötet jelent meg : 
középörmény népies szövegekből válogatott tudós szemelvények, tehát 
inkább irodalomtörténeti és szövegkritikai, mint nyelvészeti munka 
A bécsi meehitháristák munkái közül hazai vonatkozásuak Govrik 
János Gergely hazánkfiának forrástanulmányokon alapuló munkái: «Az 
örmények Erzsébetvároson, Erdélyben» és Szongott Kristóf szamosújvári 
államgymnáziumi tanár hasonló czimű magyar munkája nyomán : 
«Szamosújvár, a magyar-örmény metropolis». Mindkét munka örmény

Á jdineán Árzén m echitharista érsek (1825—igo2).



nyelven a bécsi «Örmény nemzeti könyvtár »-ban (Ázkájin mádenátárán) 
jelent meg. Szamosújvártt Szongott Kristóf szerkesztésében az «Armenia» 
magyar-örmény havi szemle 1887 óta már 16-ik évfolyamában jelenik 
meg. Az erdélyi örmény néprajz terén főleg Szongott Kristóf és Gopcsa 
László kultuszminiszteri titkár szereztek érdemeket. Az ősz Simay Ger
gely örmény költemények fordításával tiint ki, míg az ez évben elhunyt 
veje Molnár Antal, Szamosújvár volt képviselője, főleg az örmények törté
netére vonatkozó közleményeivel végzett alapvető munkásságot.

Rövid áttekintésünk befejezéséül a velenczei mechitháristák sorában 
a XIX. század legkiválóbb tudósát és örmény költőjét Alisán Levontot 
(szül. Konstantinápolyban 1820, megh. Velenczében 1901) emeljük ki, a 
kinek 1890-ben Velenczében tarto tt fényes ötven éves irói jubileumán a 
magyar néprajzi társaságot épen e sorok írója képviselte. Méltó társa 
volt a szintén 1901-ben valamivel előbb elhunyt kiváló örmény irodalom
történetiró és könyvész Zárbhánáleán Kárekin.-

A világi irók közül említést érdemelnek Aboveán és Raffi jeles 
regényírók. Előbbinek « Verkli Hájásztánh (Örményország sebei) czímű 
regénye, néprajzilag is becses munka. Továbbá : Szundukiánczh vígjátékiró, 
ki tárgyait a tifliszi örmény életből meríti, Chaláteánczh Gergely moszkvai 
Lázárev-intézeti tanár, Mszeriánczh Levont moszkvai egyetemi m.-tanár, 
Noráijr (Stockholm), Bászmádsián (Páris), Adsáreán, Hübschmann és Meillet 
tanítványa (Ecsmiádzin), philologusok, Nalbondeán és Pátkáneán Ráfáel 
szabadságköltők. Utóbbi a doni Nctehicsevánban mint örmény ipariskolai 
igazgató fejezte be irói sikerekben gazdag életét. Hálás honfitársai 
ugyanott legközelebbről díszes szobrot állítottak a legkorszerűbb örmény 
költőnek a «Szabad dalok» (Ázád jerkjer) lánglelkű írójának. E sorok 
írója is több örmény nyelvű költeményében az örmény szabadság esz
méjével foglalkozik, így az «Álom» (Jeráze) czimtíben is (Armenia, 1902)1 
a hol álomlátás alakjában szól Örményország jövőjéről. A nemzetet me
gint szabadnak látja ; az örményeknek királyuk van ; de az álom, így 
végződik a költemény, «nem tartott sokáig» :

«Pájcz jeráze jergájn csh’deveczh,
Jev árthun incsh dárperuthiun . . .
Jerp gukász, ov dzághig jergnájin,
Sád szbászeál háj ázaduthiun ? »

vagyis magyarul :
«Álom volt csak . . .  semmi kétség,
És ébren, mily nagy különbség . . .
Mikor jösz, oh, égi virág,
Soká várt örmény szabadság?!»

3 7 6  P A T R U B Á N Y  LUKÁCS



Egyetem es irodalomtörténet I.





A m úzsák.
(Sarkophag-dombormű a Louvre-ban.)

HELLÉNEK.

ELSŐ KÖNYV: ÓKOR, KR. U. 324-IG.

Irta H egedűs István.

BEVEZETÉS.

A görög irodalom története az emberi szellem történetének leg
érdekesebb fejezetét alkotja. E lángeszű nemzet szelleméletével össze
szövődött a művelődés utján mind egyetemesebb egységbe olvadó kul- 
turnépek szellemélete. Mert nincs az emberi tudás fájának egyetlen 
hajtása, mely éltető nedvét nem a görög hagyományokból merítené.* 
De ha a tudás fája óriási elágazásával még elfeledtetné is azon gyökér
szálakat, melyek láthatatlan mélységekbe nyúlva le, a görög szellemből 
sarjaztak föl : az irás művészetének, az irodalmi formáknak, a művészet 
alakzatainak, szóval a szép összes nyilvánulásainak : a teremtő, az alkotó 
képesség századokon át létrehozott remekeinek megértését, szemléletét, 
közvetlen felfogását a görög irodalom remekeinek ismerete és élvezete 
teszi öntudatos megértéssé. A görög remekművek története : az irás mű
vészetének története. Az irás művészete nélkül a szellem mélységeiben 
vész el az alakot ölteni nem biró gondolat. Az irodalmi izlés mesterei az 
emberiség mestereivé lettek, m ert a gondolatoknak formát birtak adni. 
Az a csodás alakító erő, mely a görög mythosok ragyogó szövetét szőtte, 
a bölcselemben, tehát a legelvontabb körben is, a gondolatoknak majd
nem mytbosi formát tudott adni. Elég Platon Symposiónjában az Eros

* Egy kis népnek adato tt meg, hogy a H aladás elvét hozza létre. E  kis nép a görög. 
A természet vak erőin kívül semmi sem m ozgatja e világot, a mi eredetileg ne volna görög. 
S ir H enry Summer Maine.



regéjére utalnunk, mely ép úgy kifejezi az emberiség végtelen sóvár
gását az örök szépség, igazság és jóság után, mint a biblia egyszerű 
elbeszélése a tudás és élet fájáról.

Csak át kell tekintenünk a görög költészet fejlődését, bogy meggyő
ződjünk e nép alakérzékéről : a hexameter, az eposz kényelmes, bőven 
megáradó mértéke a görög emlékezetet és képzeletet megrohanó mondák 
és mythosok elmesélésére úgy szövődött össze, mint a hogy az egyes 
nemzetségek egyesültek, hogy őseikről és isteneikről regéljenek. Mihelyt 
az egyén előlépett a maga benső tuséival, szenvedélyeivel és aspirácziói- 
val ; megáll a hexameter hömpölygő folyama: páronként darabolódik föl 
az elbeszélés folyamatja; az egyén vissza-visszatér m agára: vagy lelkes 
csatakiáltást hallat, vagy szerelmi búba esik vagy jókedvű ujjongásba 
tör ki. A kétsoros forma az egyéni lyra formája lesz. És messze téved 
a mi egyfajtájú elégiánktól ; az elegos nem csak a fájdalmat fejezi ki. 
Mihelyt az érzés az olvadásig heves, mihelyt az önmagát emésztő indu
latoknak egyhangú vissza-visszatérése formát keresett: szakadozott, de 
mindig ugyanazon alaphangra úgy zenei, mint lélektani szempontból 
visszatérő alaphangra alakot teremtett, megszületett a slropha : Alkaios és 
Sappho monodikus strophája. De a görög anyaföld nem engedi meg, 
hogy az egyén az önző szenvedélyek rabja legyen, a magános ábránd, a 
bizonytalan epedés beolvad a kollektiv lélekbe: az államilag szervezett 
ünnepélyek alkalmával formát ölt; megszületik a lyrismus, melyben zene, 
táncz és ének hármas egysége olvad egybe : a stropha, mely csak zenei 
fordulatot jelentett, tánczfordulóvá válik ; gazdagodik a stropha tartalma,, 
változatosabbá lesz belseje, messzibbre esik a visszatérés, hogy már meg- 
meg kell állítani a lejtőkart : keletkezik a Stesichoros-Pindaros triad-ja  : a 
stropha, antistropha és epodos. Születik egy lyra, mely a kollektiv lélek 
visszhangja; a művészet valódi hivatására emelkedik: egy nép lelkének 
közvetlen tolmácsa lesz. És e formák megmaradnak a maguk elkülöní
tett hivatásuknak megfelelő elszigeteltségben és össze nem elegyednek. 
A gondolat belső formája mintegy egyszerre született a külsővel. E te 
kintetben nagy fontosságit befolyást gyakorolt a zene párhuzamos fej
lődése a lyrai költészetével. Egy-egy zenei reform a költészetben is 
reformot jelent. Ily nagy jelentőségű a Terpandros és Thaletas re
formja. A zenei kompoziczio sokkal mentebb a külső esetleges for
máktól : maga-magának terem t idomot ; e belső idom adta meg a 
lyrai költemény külalakját is. Hiszen az egyes hangnemek magukkal 
hozták a megfelelő mértéket is. Ép ily szoros kapcsolat van az előadás 
módja és a költemény tartalm a közt. Arkhilokhos reformja az előadásba 
a fél recitativ, fél éneklő módot vitte bele, holott Sappho dala végig sírt 
a pcktisen is és Pindaros költeményét végig kisérte a fuvola és kithera.
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Nem ez felelt-e meg Arkhilokhos személyes gunyjának, Sappho epedő 
dalának és Pindaros karénekének? Semmi jobban nem bizonyítja a görög 
szellem kimeríthetetlen teremtő erejét, mint hogy még a tudóskodó ale
xandriai korban is, mikor mintegy harcz jö tt létre az alak és tarta
lom közt, az epigramm és elegia megőrzé a maga hagyományos mértékét. 
A pásztor költészetben pedig a bukolikus cæsura uralma bizonyítja, 
hogy ez az új műfaj megteremti a maga saját alakját. Ugyan-e korszak
nak legkésőbbi hajtása, a mimus, föleleveníté a Herondas ihletett költé
szetében a choliambost (sánta iambus) és mintegy a megfelelő tartalom 
mal telítette meg Hipponax szeszélyes találmányát.

A görög próza fejlődése még jellemzőbb. Az aktuális tartalm ú föl
iratoktól, a logographok minden formai gond nélkül eszközölt genealógiai 
és geographiai följegyzéseítől Isokrates körmondataiig, mily következe
tes lassú fejlődés van ! Először is későn lép föl. A legelvontabb eszme
körben élő bölcselet is verses formában jelenik meg. Parmenides és 
Empedokles fenséges gondolatai hexameterben szólalnak meg, a Pythago
ras nevéhez fűződő aranymondások, Xenophanes kifakadása a Homeros 
és Hesiodos istenrendszere ellen szintén szárnyas szók útján esik meg. 
A bölcsész is föllépett a Múzsák kocsijára, mint Pindaros festői szavakkal 
jelzi (Isth. 2, i) : «A régi emberek az arany fejszalagos Múzsák szekerére 
hágtak csengő lantszó mellett».

Herodotos az epikus felfogást beleviszi művébe ; nyelve a prózát 
a költészet legjavával tette hasonlóvá. Az ő kezében még a nyelv a 
maga kényelmes, bőfolyású, mértéket nem szabó menetét őrzi meg. 
A dialektika még csak szülemlőben. Ezért a Herodotos művébe beszőtt 
beszédek is inkább költői jellemzetességgel, mint szónoki igazsággal 
hangzanak el. Még egy emberöltő alig választja el Thukydidestől, és m ár 
létrejön a pragmatikus történet valódi formája. A dialektika létrehozza 
a szónoki beszédet mint irodalmi műfajt, idomítja, lendületet ad a 
bölcsészetnek. Belső élet, drámai közvetlenség lengi át Platón műveit. 
Az igazi tudományos prózát Aristoteles teremti meg. De hát mennyi 
változat a különböző prózai műfajok hangjában, színében, numerusában ! 
Mi más Antiphon zordon fensége és Lysias cziczomátlan, kristálytiszta 
egyszerűsége, Demosthenes lendületes pathosa és Aischines izzó szen
vedélye között !

Még egy sajátos vonását érintem a görög költészetnek és ez a 
dialektus érvényesülése és az egyes műfajokkal való szoros kapcsolata. 
A későbbeni epigrammiró ép úgy Simonides dialektusára törekszik, mint 
Simonides még a szicziliai dórók, az athéni Pisistratusok vagy a thes- 
saliai kényurak körében is az epikus költészet hagyományaival meg
szentelt ión nyelvet használja. A iambus csak ión nyelven zendiil meg,
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m ert a zenében is az ión hangnemet alkalmazza. A kai dal nemcsak Spár- 
tában, de Athénben is dór hangon fejezi ki pythiai mélységű gondolatait. 
Sappho æol nyelven fejezi ki heves szenvedélyét és ellágyuló hangula
tához ez édes zöngelmű dallamos dialektus bámulatosan illett. A tudós 
alexandriai költők: egy Kallimakhos, egy Theokritos a nyelvjárást mű
vészi öntudattal vegyítik. A dialektusvegyítés tisztán görög vonás. A pró
zának ju tott a feladat : a költészet egyezményszerű dialektusai helyett 
magához a nyelvfejlődéshez alkalmazkodni. így jön létre a köznyelv, az 
ríj görög nyelv alapszövete.

Ha az óriás anyagra gondolunk, melyet e szellemileg oly hihetet
len mértékben megáldott és a kifejezés bámulatos könnyedségével, a 
nyelv plastikus simulékonyságával megsegített nép irodalma fölhalmozott 
a Kr. e. X. századtól Konstantin (312), illetve Justinianus (527 Kr. u.) 
koráig, mikor befejezést nyer a görög szellemi élet antik korszaka és 
új élet, új irodalom sarjadzik föl, kettős mértékben érezzük a feladat 
nagyságát, mely abban áll, hogy a végtelen mezőn el ne tévelyedjünk 
iránytalanul, a részletek fölhalmozása ne gyengítse az összbenyomás 
erejét és el ne zsibbaszsza a remekművek átérzéséhez szükséges fogé
konyságunkat. Kutatnunk kell a remekművek létrejöttének körülmé
nyeit is, a nemzet művelődéstörténeti viszonyaival való egybefüggést. 
A közélet sehol oly uralm at az egyéni élet felett nem gyakorolt, mint 
az antik államokban.

A GÖRÖG IRODALOM KORSZAKAI.

Ha három irodalom eredetét, első irodalmi emlékeit párhuzamba 
állítjuk: mindjárt szembetűnik a görög nép egyéniségének korai kifejlő
dése és hosszú ifjúsága. E három irodalom az ind, a latin és a görög. Az 
ind irodalom legősibb emléke a varázserővel felruházott, az asketismus 
útján csodás hatalom ra emelkedett papság költői terméke : a rig, a hym- 
nus, melynek óriás anyagát a Rigveda tartalmazza. Századok keze dolgo
zott rajta. A brahmanismus hosszú küzdelme a ksatrya fejedelmekkel 
képezi az eposz hátterét. A Mahabharata és Rämayana az indoknak az 
északi fajokkal folytatott küzdelmét tartalmazza ugyan, de voltakép belső 
forrongások képe : belőle a kasztok egymással vívott tusáinak visszhangja 
hallszik. Azután fejlődött ki a dráma, a mely nemben Kalidasa vívta ki 
az első rangot. Ha végigolvassuk azt a három kötetet, melyet B ö t h lin g k  
Indische Sprüche czím alatt összegyűjtött a sanskrit irodalom virágaiból : 
az élet pessimismusát, a nirvana utáni vágyat, a legbujább kéjvágygyal 
szemben a legtúlzottabb ascetismnst oly erővel, oly mélységgel látjuk 
kifejezve, hogy egy korán érett és korán elaggott nép hangulatát érez-
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zük. De mégis, ez irodalom fejlődésében a természetes egymásutánt 
megtaláljuk.

A latin irodalomban mindjárt az eposzon és drámán kezdődik a mű
költés. A vígjáték remekeiben gyönyörködhetünk, de mentegetőzik a 
vígjátékköltő, hogy contaminatiót követett el, tehát az eredeti példányt, 
melyet majdnem a fordításig híven adott vissza, módosítá. Mintha csak 
azért kérne bocsánatot, hogy kibontani merte szárnyát. A görög költészet 
késő kora, a Menander vígjátékával és az alexandriai elegia- és lyrával 
hatott az ifjú erőteljes, világuralom eszméjére ébredt római nép Íróira. 
Beoltatott a termő ág, a legfinomabb gyümölcsöt termő ág a római 
törzsbe: és megfogant és dústermésű fává fejlődött, melynek rendkívül 
gazdag termését századok szedték. így  indult meg a fejlődés, tehát mond
hatni a természetes sorrend megfordításával. A műfajok nem természetes 
egymásutánban : de a történelmi érintkezés, a kölcsön vétel hatása szerint 
fejlődtek ki és jutottak virágzásra.

A hellén irodalom egy pár remekművel kezdődik, melynek eredete 
örökre rejtély marad. A műfajok rendre bomladoztak ki és ezek sajátos, 
külön életet éltek, külön nyelvet, sőt dialectust is őriztek meg. Mikor 
pedig a perzsa háborúk küzdelme egygyéforrasztá a törzseket és Athén 
hegemóniája keletkezett: beépíté a dráma a lyrát is magába . . . elné
mult az eposz, a próza vette át szerepét Herodotossal. Mikor pedig a hellén 
függetlenség Khaironeiánál elbukott : N agy Sándor a hellén műveltséget 
világuralomra juttatá. Utódai alatt egy oly másodvirágzás keletkezett, 
melyben már a költői egyéniségek szabad választása, hajlama határozott, 
de a különböző műfajok határai még el nem mosódtak. Teljesen eredeti 
ez irodalom. Egy irodalmi formát sem vett kölcsön, csak az alkateleme
ket. így az írást a phoenicziektől, a zenét Kis-Azsiából, de a formákat 
maga alkotá meg. A míg más nép a kész formákba törekedett beleönteni 
a maga nemzeti tartalm át: a görög a maga nemzeti lelkét szólaltatta 
meg a maga-teremtette formákban.

A görög nép politikai fejlődésében kialakul irodalmi fejlődése. Az 
ión vándorlással függ szorosan egybe a görög eposz fejlődése, a görög 
elegia és iambus keletkezése : a nostosszal függ össze a görög dal és a 
logograph irodalom ; az anyaföldön való megtelepedés, az ión gyarm at
élet következtében beállt küzdelmek, főként a perzsa hatalom tám a
dása és hadjáratai teremtik meg azt a korszakot, melyben két törzs 
együttes ereje, egymást felváltó hegemóniája nyomta rá bélyegét a tá r
sadalmi és állami életre. E korszak az első, az ión-dór korszak.

A második korszakot pedig a világtörténeti események alakulása 
oly szembetűnő formában szabin meg, melynél a valódi történelmi fel
fogás még legtisztábban érvényesül. Az athéni hegemónia : az athéni
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szellem uralma nyomja rá bélyegét a most következő korszakra, melyet 
attikai korszaknak, nevezünk. Az attikai szellem teremté meg az ékes
szólás irodalmi formáját, mely át meg át szövi még Thukydides művét 
is, megszólal Euripides darabjaiban és költői közvetlenséggel jelenik 
meg Platon legszebb dialógjaiban. Ez attikai szellem az V. és IV. szá
zad virágzását idézte elé úgy a bölcsészetben és prózában, mint a plastikai 
művészetekben. Herodotos zárja be az ión-dór korszakot, de m ár az attikai 
lelkesedés, főként Perikies hatása alatt írja meg azon küzdelmek törté
netét, melyeknek árán szerezte meg Athén azt az ötven éves fénykort, 
mely fölkelté Spárta és Peloponnesos legtöbb államának irigységét, mi
nek következménye lett a peloponnesosi háború. De e háború csak éle
sítette az attikai darázs fulánkját : csak nagyra növelte az ékesszólást 
csak útját egyengette a bölcsészet legmerészebb elméleteinek.

A khaironeiai bukás fordulópontot képez. Nagy Sándor rövid uralma 
után a hazai talajtól elszakadt egyetemes hellenismus átköltözik Alexan
driába. Itt az irodalomnak új korszaka támad : a szellemi műveltség oly 
gazdag, majdnem a túltermelésbe átcsapó irodalmat teremt, mely még 
két új műfaj létrehozására képes: az idilli és a mimus születik; az epi
gram niköltés legszebb virágai nyílnak. Az antik mondák buja szövevénye 
gyönyörködteti a visszaemlékezésből táplálódzó képzelmet. A philologia 
mint tudomány megszületik; az egész korszak jellemét ép e szellemi 
áram lat képezi, mely a philologiát hozta létre.

A negyedik korszak a római korszak. A hellenismus nemcsak a nagy 
múlt emlékeivel táplált önérzettel olvadt bele a római szellem-életbe, de 
valamint Nagy Sándor a meghódított Görögország szellemi kincseit szórta 
szét a világon, úgy diadalmaskodott a görög szellem a római irodalom
ban. Ezért a legkiválóbb írók : egy Polybios, egy Strabon, egy Dionysios 
önként ismerték el Róma politikai hatalmának jogosultságát ; valóságos 
szellemi beáramlás keletkezett, mely éles támadásra ingerelte Juvenalist. 
De azért Róma költészete és prózája, sőt nyelve is a graecismus erejét 
napról-napra jobban érezte. Augustus halála után maga a görög irodalom 
újult erővel föllendült. Egy Plutarchos, egy Arrianus, egy Marcus Aure
lius, egy Lukianos, a sophista szónokok egész sora, sőt Konstantin után 
is egy Nonnos, egy Musaios, egy Smyrnai Quintus dúslombú költészete, 
a gondolkodók, mystikus bölcsészek, búvárkodó tudósok, polyhistorok és 
nyelvészek nagy száma bizonyítják, hogy mily kimeríthetetlen gazdag volt 
a görög nép antik korszaka.
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A GÖRÖG IRODALOM ŐS ELEMEI.

A görög irodalom voltakép a homerosi eposokon kezdődik ; ezek a 
görög szellem legrégibb alkotásai. Maga Homeros alakja homályba vész 
el és mégis csak Homeros marad a legrégibb forrás a Homeros előtti 
költészetre nézve is. Herodotos határozottan állítja, hogy a Homeros- és 
Hesiodosnál «régebbieknek állított költők később származtak». Dionysios 
Thrax híres grammatikus egyik magyarázója a legnagyobb görög philo- 
logus, Aristarkhos iskolájának nézetét jelenti ki, midőn a következő 
észrevételt teszi : «ha némelyek azt állítják, hogy Homerosnál régebbi 
költők voltak Musaios, Orpheus, Linos, azért az Iliasnál és Odysseánál

O rpheust a M aenadok megölik.
(Vörösalakos edényrajz).

régibb költemény nem létezik. Kérdi valaki : hogyan ? Hiszen régebbi 
művek maradtak fenn ? Mi azt véljük, hogy vagy ezeknek keletkezési 
idejére nézve csalódás forog fenn, vagy később hasonló nevű költők e 
régi nevek alá csúsztatták műveiket».

A legrégibb ilyen név például az Orpheusé, kinek neve az ind 
mythosban a mesterségek és művészetek föltalálóinak, a Ribhuknák 
nevével kétségtelen összefügg ; csak az elhomályosodott mythos ruházta 
a thrák lantosra e nevet. Az a gyönyörű monda, melyet legszebb alak
ban Vergilius örökített meg : a sziklákat is megindító, a folyamok ára- 
datját megállító, a vadakat is csodás erővel megszelídítő, de Eurydikéje 
elvesztése miatti bánatával a rajongó Maenadokot maga ellen ingerlő és 
általuk széttépett lantosról, kinek a Hebros vizén úszó fejét a habok a 
tengerbe vitték, majd Lesboson Methymnánál kivetették : a zene elbű
völő hatását allegorizálja és ép ezért a mondaszövés oly korára esik,
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mikor m ár a művészetek hatását a művészi hajlamára nézve páratlan 
nép mélyen átérezte. De egy nép, mely történeti föllépésének küszöbén 
oly két emléket emelt, milyen az Ilias és Odyssea: a művészet hatását 
már ősidőkben átérezheté. Nem lehetetlen, hogy azok a regék, melyek 
egyes zenészeknek vagy költőknek küzdelméről, végzetes haláláról szó
lanák, különböző kultuszok egybeütközését és a diadalmaskodó kul
tusz erőszakos uralmát jelentik. így keletkezett az Orpheus-, Marsyas- 
és Thamyrisról szóló rege. Az egyes törzsek más-más iránya, egyes kul

tuszok más-más jelleme, egy- 
egy vallásos szentély köré ta r
tozó hieratikus költőknek egy
mással folytatott küzdelme ké
pezik az irodalmi hagyomány
nak a történelmi, korszakba 
nyúló hajtásait, melyeknek 
gyökérszálai a Himalaya alatti 
ősidőkbe vesznek el. Az Or- 
pheus-mondának præhistori- 
kus értéke van. Jellemző vonás 
az a csodatevő hatalom, me
lyet az ind képzelem a dalnak 
tulajdonított, de nem is a dal
nak, hanem az áldozati imá
nak. És ez magyarázza meg 
Orpheus nimbusát, mely a tör
ténelmi korszakba, egészen a 
VI. és V. századig is bevilágít. 
Orpheus typussá válik : ő a 

beavató rítushoz tartozó énekek szerzője, mint ilyen a brahman költőre 
emlékeztet ; másfelől a neve alatt ismert pantheistikus hymnusokon az 
ind vallás sajátos vonása : a henotheismus érezhető. Ő képviseli a 
hieratikus költői irányt, melynek határozottan valláserkölcsi fölavatás a 
czélja. Ezt bizonyítja az Orphismus keletkezése. Mert ugyan hogyan 
környezte volna e nevet oly nimbus, mely egy vallásos szekta esz
ményi fejévé tette, ha nem nyúl vissza ős időkbe a hieratikus költés 
hagyománya ? És a regének az a mozzanata, hogy Thrácziából indul 
vándonítra: ez út mintegy jelzi a hieratikus dalnak terjedését Pieriá- 
ból Boeotiába, Maczedoniából Delphibe. A boeotiai Hesiodosnál sok
kal erőteljesebben nyilatkozik a Múzsák ihletése és jobban háttérbe 
vonul a lángész önálló teremtő alkotása. Mert Hesiodost a Múzsák sugal- 
ják, «kik tudják a múltat, a jelent és a jövendőt». Delphiben pedig

O rpheus, Eurydike é s  H erm es.
(D om borm ű, Nápolyi M uzeum ).
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egyenesen az Apollo ihletését várja a pythia. És sajátságos ! Homeros 
és Hesiodos nem említik az Orpheus nevét. Neve először Ibykosnál for
dul elő; de már mint «hírneves Orpheus». Aztán miképen jelképezi a 
monda Orpheus fejének bujdosásáról e hieratikus költészet terjedését? 
Orpheus feje és lantja Lesbosba kerül, hol Terpandros megkapta volna 
a lantot. E Terpandros a nomos (bizonyos megkötöttséggel szerkesztett 
szent dal) megalapítója, melynek tisztító, gyógyító erejéért hívták meg 
Spártába. Orpheus a nomos mystikus képviselője. Maga ellen hívta ki a 
lármás és rajongó kultusz híveit, 
így látjuk a Dionysos-kultusz ter
jedését jelképező regék véres je 
leneteit. Homerosnál van nyoma.
Lykurgos, az edonok fejedelme, 
meg akarja gátolni, szétszórja a 
thyrsusokat, Dionysos a tenger 
alá menekszik és Thetis fogadja 
ölére. Ehhez hasonló a Pentheus- 
ról szóló monda, melyet Euripi
des Bakkhae-jában oly megragadó 
költészettel dolgozott föl.

De szól Homeros a thrák 
Thamyrisról, kit a Múzsák meg
fosztottak dalától, m ert velők 
versenyre mert kelni.

Erőszakos véget értek Linos,
Hymenaios, Ialemos és Orpheus.
Mind a négyet felsorolja Pinda- 
ros. Ha ama négy Múzsa-gyermek 
közűi Linos a panaszdalt, Hyme- 
naios a lakodalmi, Ialemos a ha
lotti éneket jelenti, kétségen kívül a régi mythos egy külön költői műfajt 
személyesített meg Orpheusban. És mi volna más e műfaj, mint a hym- 
nus, az ima ? Milyen lehetett e hymnus ? Croiset Hesiodos Munkák és napok 
czímtí költeményének első kilencz sorát tekinti annak. Ugyan e fuvallat 
lengi át Homeros Iliasában (XVI., 233—248.) Akhilleus imáját, melyet 
akkor mond el, midőn az ős serleget veszi elő, melylyel más istennek 
nem lehetett áldozni, csak a dodonai Zeusznak :

«Dicsőséges Zeusz, P e lazgok  istene,
A k it D odonának tisz te l zordon tele.» (Baksay.)

Az Orpheus-mondának az a vonása, jhogy Orpheus magát Plutôt is 
elbűvölte és meglágyítá énekével, megőrzi a thrák-pieriai dal legősibb,

Egyetemes irodalomtörténet. I. 25

H ym en a ios. Falkép Pom pejiből.
(Nápoly, Museo Nazionale).
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az ind papi költés formáitól még fel nem szabadult, a világias népköl
tés üde friss alakját még fel nem talált sacralis hymnus jellemét. E hym- 
nust Homeros még nem ismeri. A hieratikus költés képviselői Musoios, 
Eumolpos, Thamyris.

Suidas Musaiost Orpheus tanítványának mondja. Suidas szerint 
Pieriából a thrákokkal Boeotiába vándorolt és sírját Pausanias Athénbe 
helyezi. Fia Eumolpos, az Eumolpidák papi családjának őse, mely az 
eleusisi kultusz élén áll ; Athénnel harczot vív, míg a harcz eredménye

O rpheus.
V ázakép, O rpheus, m elle tte  három  tá rs a ;  m in d an n y ian  gazdag b a rb á r  ö ltözetben .

az eleusisi mystikus kultusz megalapítása lesz. Mintha csak az ión és a 
régebben elszakadt és a régebbi hitélet hagyományait tisztelő törzsek 
vallási harczárói szólna a rege. A thrák költők legifjabb sarja Thamyris, 
kiről Homeros fentartá a fentebb említett hagyományt.

Herodotos IV, 35. igen jelentős hagyományt őriz meg a delosi 
kultusz alapításáról. Ezt a hyperboreusok mesés népéből eredt Arge és 
Opis alapították volna az asszonyok számára. Számukra hymnust Ölen, 
egy lykiai férfi szerzett s tőle tanulták meg a hymnust az iónok. Pau
sanias is állítja (IX., 27.), hogy «a lykiai Ölen a legrégibb hymnusokat 
szerezte a helléneknek». E hagyomány a thrák-pieriai hymnusszal szem
ben egy más: Lykiából terjedő Apollo-kultus körében keletkező költői 
iskolára enged következtetnünk. Ez Ölen nevéhez fűzik a hexameter
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feltalálásának dicsőségét. E versforma vált az első lyrai és első epikai 
dal formájává. E mértéket fogadta el az eposz. Aristoteles rámutat az 
okára is : «mert a hősi mérték a legszilárdabb és legiinnepélyesebb a 
mértékek közt». De előfordul Homerosnál több lyrai műfaj említése. 
Sajátos vonás a görög költészet fejlődésében, hogy egy műfaj uralomra 
jutván, magába olvasztja az összes külön dalnemeket. így válik minden 
epikussá a Homeros korában, így szakadoz dallá az epikus tárgy is a 
kardal-költés fénykorában és így szakad bele a drámába a lyra. Midőn 
a törzsuralom idejében az egyes törzsek közös vállalkozásba mentek 
bele : az epikus feldolgozás folyamata indul meg. Forrasztó elem a lyra.

Akhilleus pajzsán látjuk a szüreti jelenet képét (XVIII., 570. és köv.) :

A régi magyarázó megjegyzi: a linos sirató dal, melyet vékony 
hangon énekeltek. A Muzsákalkotta dal így hangzik :

T ham yris.
V ázakép. T h am y ris , fején p h ryg ia i s ip k a  és babérkoszorú , é n e k e l;  m elle tte  három  m úzsa.

«Gyöngéd szívű lánykák, legényekkel sorban 
Hordják a méz-édest fűzvessző szatyorban,
Míg csengő énekkel egy fiatal gyermek
Ujjai cziterán linoszi dalt vernek. (Baksay.)

O Linos, az isteneknek 
Kegyencze te, néked adák meg 
Először zengeni szép dalt 
Varázslatos édes ajakkal.
De megölt a bosszús Apollo,
S jajongva siratnak a Múzsák . . .

(Bergk. P. L. G. p. 1297.)

25'
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Mikép alakult a szüreti jókedvből fakadt linos szomorú «threnosr)- 
szerű dallá ? A hervadó természet mélabús hangulatra kelté a nép kedé
lyét, a szép nyártól vált meg a nép fia. Apollo megölte Linost : a nap

hervadni hagyta a természetet. Sappho 
már az ainolinossal, az Adonist sirató 
dallal együtt említi.

Ugyancsak Homeros a paeant, a 
diadalmi hálaéneket is említi (IV, 472— 
473 és XXII, 391—394). Akhilleus az 
elesett Hektor felett tombol :

«De most argiv ifjak, győzelmi dalt zengjünk, 
Vígan a hajókhoz e tetemmel menjünk.»

(Baksay.f

Előfordul a threnos: a sirató ének 
is. Az a három sirató ének, melylyel 
Andromakhe, Hekabe és Helena el
siratják Hektort (Ilias XXIV, 724 és 
köv.), a később a Pindaros kezében oly 
mélységes gondolatokkal bővölködő 
threnos első formáját tünteti föl. Az 
Odyssea második alvilági jelenetében 
Agamemnon árnya mondja el Akhil
leus temetését, hogy a kilencz Múzsa 
felváltva mint siratá. Viszhangzik Ho- 
merosnál a refrain : «Rázokogott az 
asszonyok serge.»

Megtaláljuk a hyparchem a, a 
tánczzene kezdetleges formáját is. 
Az Odyssea VIII, 260 és köv. versei
ben Demodokos pengeti lantját és 

tánczra perdülnek az ifjak. Akhilleus pajzsán tánczjeleneteket is ábrázol 
a sánta isten :

«Odébb a nagy Sánta egy tánczot is vert ki,
Minőt egykor ama Daidalos eszelt ki ;
A messzi Gnoszsoszban álla elő véle,
Fürtös Ariadne kívánt örömére. (XVIII, 590—600.)

E hely jellemző, mert a táncz krétai eredetére és mimikus term é
szetére utal egyszerre. De előfordul a hymen-dal is u. o. XVIII, 492 és 
köv. verseiben. A későbbi keletű Herakles pajzsán két kart találunk, 
egyik a czitera, másik a fuvola zenéje mellett zengi a hymen-dalt. A Ma-

G örög fu volás a versen yen .
A kép egy a v ersenyen  fellépő fuvolást ábrázol. 
Em elvényen  állva, u jjn é lk ü li bokáig  érő  khiton- 
ban  és röv id  felső ö ltönyben, fölkoszorúzva, száját 
a  phorbeia  á lta l o lta lm azva  fújja a ke ttő s  fuvolát 

(aulos).
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habharatát megelőzte a Rigveda ; a lyra megelőzte az Iliast és Odysseát 
De nemcsak a lyra előzte meg. A Phemios és Demodokos alakjában 
rajzolt aoidos megelőzte a rhapsod költőt. Homeros már nem aoidos; ő rá 
m ár illik a Pindaros II. nemeai ódájának kezdetén említett Homeridák el
járása : «A honnan kezdik az éneket az összefűzött dalok (çam cdv ènéav) 
énekesei.»

Hogy keletkezett az epikus dal ? Hogyan született az Ilias és az 
Odyssea, az emberi szellem e két csodaalkotása ?

★

Nyissuk föl az Odysseát ! A VIII. énekben Alkinoos lakomát ad. 
Egy öreg vak énekes, Demodokos jelen meg. Fölszólítják, hogy énekeljen. 
A Múzsa ihleti a költőt és rákezd a dalra, ((dalra, a melynek fölhat az 
égig a híre, a fénye.» És mi e dal? Odysseus és Akhilleus szóvitája az 
istenek lakomáján.

Agamemnon megörült, mert Pytho jóslatának teljesedését látta e 
vitában, melyhez Trója meghódítása volt kötve. Odysseust mélyen meg
hatja a visszaemlékezés, könnyeit törli. A lantos nagy tetszést arat. Este 
új lakomát ad Alkinoos. Most már Odysseus szólítja föl a lantost az 
éneklésre. Oly jellemző egy pár kifejezés, oly állandósult, kialakult köl
tői műfajt jelöl meg a költő Odysseus szavaival, hogy szükségesnek tar
tom közölni :

Mert az achiv sorsát szép szóban zengte el ajkad,
H o g y  mit tett ez a nép, mit szenvede, kiizköde végig.
Tán magad ott voltál vagy más elmondta te néked.

(VIII, 489-491-)

E szavakban az élő hagyomány van kifejezve, sőt magának a köl
tőnek az eseményekkel egyidőben mint szem- vagy fültanunak eleven 
benyomása van megemlítve. Odysseus meg is adja a tárgyat, hogy éne
kelje meg a fa-ló regéjét. Tudjuk, hogy e felhívásnak e ponton az Odyssea 
cselekvényével szoros kapcsolata van, de azért érdekesen megvilágítja a 
monda-költés gazdag kifejlődését. A reggel hallott ének kelté föl az ér
deket az este elzengett ének iránt. Mindkét ének a trójai mondakörből 
van merítve. E hely egyenesen rámutat a különálló énekekre, melyeket 
a közös esemény, mely köré a mondakör csoportosult, olvaszta egybe. 
Odysseus, a ki hét évig volt a Kalypso szigetén, az első ének után azon
nal beleragadtatik az egész mondakörbe, mert hiszen e mondakör közös 
kincse volt a szereplő hősöknek és a hazatértek utódjainak. A hősi válla
lat a különböző nemzetségeket egybeolvasztá és a hazatérő hősök szétta
golt családi és polgári világa közös emlékben is egyesült.

A közös érzés tolmácsa az aoidos volt, mint a kardalköltés korában
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az olympiai verseny hőseinek az epinikios lantosa kívánták tőle a legújabb 
dalt, mint a magyar czigány népzenésztől a legújabb nótát. «Mert az az 
ének kedves a fülnek, a mely a legújabb.» És mi volt e mondák tárgya ? 
Megvolt ; ugyancsak megvolt két hatalmas törzs vándorlásában az igazi 
epikus situatio. A XII. és XI. században a thrákok benyomulnak Pelo-

ponnesusba, az æolok 
kiszorulnak a görög 
tenger szigeteire, majd 
jön az ión vándorlás. 
Ez erőteljes törzs ki
terjeszti hatalm át a 
szigetek egy részére, 
majd Kis-Ázsiára. Az 
æolok összeütközésbe 
jönnek az ión törzs- 
zsel, ennek műveltségi 
fölénye rányomja a 
bélyegét a szellemi 
életre és megalakul az 
ión szellemben át- 
meg átszőtt mondakör 
mindazon események
ről, melyek ily erősza
kos küzdelmek közt 
kifejlődtek. A thessali 
hősök ión hősökké vál
nak és átruházzák a 
trójai mondaanyagot 
a maguk kiváló hő
seikre. A régi Apollon- 
kultus helyet ad Athé
nének, ki a haragvó 
Akhilleus haját meg

simogatja és őt önmérsékletre hangolja, Odysseust pedig haza vezérli 
és az állami rend megalkotásának, a bosszú nagy müvének tanúja lesz.

Volt hát mondakör, gyűlt az anyag. Szövevényes, ellenmondások
ban gazdag mesegyűjteményt hozott létre az aoidosok iskolája. Ámde a 
mondaalkotásban résztvett különböző törzsek helyi mondáiba egységet 
vinni csak az bírt, ki a lángész ihletével müfajalkotó erővel volt meg
áldva. Maga a műfaj megteremtése volt a lángésznek oly merész lépése, 
mint Aiskhylosé, ki a trilogikus szerkezetbe egységet birt belevinni, mely

A haragvó A khilleus.
(Részlet egy pompejii falfestményről).
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utódainál újra felbomlott. Azonban a viszonyoknak is sajátos fordulatot 
kellett venniök. Mig egy hatalmas, államalkotó faj mondája gazdagság, 
kedveltség és költői hatás tekintetében felül nem kerekedett: egységes 
költeményt egy vándor aoidos létre nem hoz. A míg a mondák város
alapítókra szorítkoztak : így az argosiak mondaköre Danaos, a pelopon- 
nesosiaké Pelops, a krétaiaké Minos, a thebaiaké Kadmos, az athénieké 
Kekrops körül alakult, ez meg nem történhetett. Legkedveltebb mon
dákká váltak a Theba ellen indult hét hős hadjárata, mely az epigonok 
küzdelmében épen kedveltsége miatt ismétlődött, a trójai hadjárat, mely 
mintegy az ión törzs hódító útját jelöli, az Argó hajóútja Kolkhisba, 
melyben még a mythosnak nagy szerepe van. És természetes törekvés 
fejlődött ki, hogy az egyes törzsek az egyes városok alapítóit vagy nagy
szerű hőseiket beleszőtték a már kialakult kedveltebb mondaanyagba: 
így jutott bele pl. Tlepolemos, Herakles fia, a trójai mondakörbe (Ilias 
II, 661. V, 632, 648, 656, 660), holott a Herakles-monda az anyaföldön 
fejlődött ki. liehet ezt a mondák interpolatiójának, betoldásának tekin
teni. Még kellett egy lökés, hogy az aoidosok külön énekei bizonyos köz
pont körül csoportosuljanak. E lökést az iónok adják meg, mikor az æol 
szigetekre is kiterjesztik hatalm ukat: az æol adja a mondaanyagot, de 
az ión a maga alkotó képességével, melylyel mindig tündökölt, hiszen ő 
teremti meg a lyrát, ő teremti meg a bölcsészeti rendszereket, ő teremti 
meg a logographok hosszú sora után a történetet, egységet hoz létre. 
Az akhiv hősök diadalmaskodnak nemcsak a történet színpadán, hanem 
a költészet örök életű emlékezetében is. Még kellett valami. Egy lángész 
ihlete, ki a lángeszű nép hagyományát eposzszá szöjje. Megszületik Homeros.

T rigonon, kithara, lant.
(Görög vázakép)



I. AZ  IÓN DÓR KORSZAK.

E korszak Homérosszal kezdődik.
Homeros? Ne mondjuk: az Akhilleis szerzője, ki az Ilias magvát al- 

kotá? Ne mondjuk: a Nostoi (Hazatérések) költője, ki az Odysseus haza
térését és a kérők megtorlását énekelte meg ? Vagy ne mondjuk: a 
trójai mondakör Akhilleus alakja körül szövődött anyagának összeszer- 
kesztője: a trójai mondakör Lönrotja, ki azt mint a Kalevala anyagát 
egybegyűjti és egységes költeménynyé fűzte egybe? Vagy mondjuk: 
a teremtő lángész, ki megtalálta a költői eszmét, mely a költői mű
szerkezet élő csiráját képezi, melyből az Ilias és Odyssea messzi el
ágazó óriás fája k inőtt? A görög hagyomány, a görög irodalom Home- 
rosáról szóljunk-e, kiből örök időkre kanont alkotva az epikus műfaj 
terem tőjének vett föl az az Aristoteles, kinek pedig volt történeti érzéke, 
és a történeti kritika mestere Thukydides szintén élő egyénnek tekint, 
kivel szemben, mint a görög hagyomány nimbusától körülvett egyénnel 
szemben kritikát gyakorol ? Az alkotó lángész leleményének nézzük-e, 
hogy a tiz éves trójai háború gazdag mondaanyagából egy 51 napra te r
jedő cselekményt birt teremteni, melynek tárgya erkölcsi összeütközés, 
melynek sorsfordulata a szenvedélyek megrázó kitörése, majd a tragikai 
katharsishoz hasonló kiengesztelődés ?

Kövessük-e Aristotelest, ki a aköltészetröh czímű korszakos művében 
szóról-szóra így nyilatkozik : «Isteni egy embernek tetszhetik nekünk 
m ásokkal szemben Homeros, ki nem kisérté meg az egész háborút tenni 
költeményének tárgyává, holott ennek is volt kezdete és befejezése. 
Ugyanis igen nagy terjedelmű és nehezen áttekinthető tárgy lesz vala 
vagy nagyságához mérten felette szövevényes : nos tehát egy részét dol
gozva föl sok epizóddal gyarapító meséjét». (23. f.) . . . ? Vagy Horatiust,
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ki az ars poeticában a cyclikus írókkal szemben megtalálja a költőt, a ki 
már az Odyssea expozicziójának megalkotásánál fényes tanujelét adta a 
műszerkesztés iránti helyes érzékének?

Nem fényből füstöt, de a füstből hozni ki fényt tud,
Hogy csodadolgot idézzen elő a korábbi homályból. 143—144.

E kérdések egyenesen a liomerosi kérdés fölvetésére vezetnek.
A XVIII. század végén nemcsak a franczia forradalom világot át

alakító mozgalma nyitott a demokrata eszméknek diadalmas u ta t: az iro
dalmi felfogásban is uj világ tárult föl. Hinni kezdtek a népiélek tu- 
dalmatlan alkotásaiban. Herdernek Stimmen der Völker-je kifejezett egy 
új e szmét : a névtelen költés eszméjét. A népköltés friss forrásaiból ivott 
és le tt ittas a század és egész erővel tör ki a rcmanticizmus. A német 
rom antika a Nibelungenliedben a Rajnába siilyesztett kincs helyett a 
népkedélyben rejlő kincset fedezte föl. Fölfedezik Homeros velenczei 
scholionjait, melyekben az alexandriai kritika elszórt megjegyzéseiben, 
a liomerosi költemények lassú, küzdelmes keletkezésére találhatni uta
lásokat. Ez a h-omerosi költemények eredeti szövegének kutatása iránt kel
tett figyelmet. Ekkor lép föl Wolf Frigyes Ágost, a ki kimutatni igyekszik, 
hogy képtelenség ily egységes alkotás akkor, mikor még csak népköltési 
hagyományok lehettek, mikor egyetlen irodalmi közeg a szájhagyomány 
volt, mikor az írás használatáról szó sem lehetett. A Peisistratos eljárásában, 
ki a rhapsodiáknak szerves egészszé fűzését, a népies hagyományok egybe- 
gyüjtéséFÁnár az előrehaladott ízlés szellemében eszközölteti, találja meg 
az okot és alkalmat, a miért és a mikor a Homeros művei első irodalmi 
formájukat öltötték fel. Kimond egy merőben uj eszmét, hogy t. i. a 
görög csak rendre jutott, csak rendre juthatott ahoz a képességhez, hogy 
egészet bírjon alkotni. Csak rhapsodiák voltak. Az alexandriai kor osztá 
föl az egész művet énekekre. A rhapsod előadás intézménye a homerida 
költői czéh létezését feltételezi. Mi van ellentétesebb dolog, mint ez a 
költési mód és egységes költői kompozicziónak egy esetleg évekig dol
gozó költő kezéből származása ? Az irodalmi működés e modern felfogása, 
sőt még az öntudatos szerkesztés föltételezése is a történelmi fejlődés 
természetes menetének visszája volna.

A személytelen szerzőség gondolata megragadó erővel hatott. Renan, 
kinek a biblia tanulmányozása közben még több alkalma volt a névtelen 
szerzés titkaiba hatolni, lelkesedéssel fogadja ez elméletet és kijelenti, 
hogy Homeros műveinek csak előnyére vált a névtelenség, mert a nép
szellem közvetlen megnyilatkozása annál becsesebb, minél kevésbbé érvé
nyesült az egyéni felfogás. Egger kitűnő franczia philologus 1845—46-ban 
a homerosi költeményekről előadást tart és Schillerről emlékezvén meg,
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ki a Wolf elméletét barbárnak mondá és a homerosi költemények egy
ségéhez áhítattal ragaszkodott, így nyilatkozik : «Nem értem, hogy 
napjainkban egy nagy költő mint tudja elébe helyezni a klasszikus ha
gyomány Homerosát a Wolf és Vico sokszoros és élő Homerosának». 
Goethe pedig kinyilatkoztatja, hogy büszkeségének vallaná, ha az utolsó 
Homerida lehetne. Lachmann a berlini akadémiában 1837 decz. 7. és 1841

márcz. 11-én ta r
tott felolvasásai- 

« ban a kisebb da
lok elméletét ál- 
lítá föl : szárma
zott az Iliasból 
19 epikus ének, 
mintha csak a 
régi rhapsodiák 
határvonalait ál
lapította volna 
meg.

Ez a felda
rabolás valósá
gos vivisectióig 
ment. Az a fonal, 
melyre a rhapso
diák gyöngyso
rát Athén mü
veit lelkű tyran- 
nusa, Peisistratos 
(560—527 Kr. e.) 
és fia Hipparkhos 
fiizették, még a 
Solon mély jelen

tőségű meghagyását hajtva végre, ki elrendelte, hogy a rhapsodiákat egybe
függő egymásutánban adják elő (Diogenes Laert. I, 17), mondom, az a fonal 
a hyperkritika bonczolása közben elszakadt és a gyöngyszemek szétgurul
tak. Nagy terjedelmű tanulmányában Cauer még ma is négy Iliast is keres, 
melyeket a történelmi véletlen olvasztott egybe. Nitsch, Lehrs és a königs- 
bergi iskola az egység mellett tör lándzsát ; God. Hermann a betoldások 
útján magyarázza meg az ellenmondásokat.

A legpedánsabb philologiai módszer mint valami csontváz szoron- 
gatá az életteljes költemény tündérszép alakját. A katedrái bölcseség 
az Iliást és Odysseát igyekezett megjavítani. Az ős Iliást és az ős Odys-

A khilleus m egválik  B riseistől.
(F alkép  Pom pejiből).
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ki a Wolf elméletét barbárnak monda és a home rosi költemények egy
ségéhez áhítattal ragaszkodott, igy nyilatkozik fXem értem, hogy 
napjainkban egy nagy költő mint tudja elébe helyezni a klasszikus ha
gyomány Homerosát a Wolf és Vieo sokszoros és élő Homerosának». 
Goethe pedig kinyilatkoztatja, hogy büszkeségének vall an á, ha az utolsó 
Homerida lehetne. La. ! nn ! i Uni akadémiában 1837 deez. 7. és 1841

márcz. 11-én ta r
tott felolvasásai
ban a  kisebb da
lok elméletét ál- 
lítá föl: szárma
zott az Iliasból 
ig epikus ének, 
mintha csak a 
régi rhapsodiák 
határvonalait ál
lapította volna 
«eg*

Ez a felda
rabolás valósá
gos vivisectióig 
ment. Az a fonal, 
melyre a rhapso
diák gyöngyso
rát Athén mü
veit lelkű tyran

ts*) 5*7 Kr. e.) 
és fia Hipparkhos 
főzették, még a 
Solon mély jelen

tőségű meghagyásáthajtva végre, ki elrendelte, hogy a rhapsodiákat egybe
függő egymásutánban adják elő (Diogenes káért. I, 17), mondom, az a fonal 
a hyperkritika bonczolása közben elszakad. »>■ a gyöngyszemek szétgurul- 
tak. Nagy terjedelmű tanulmányában Cauer 11, < g ma is négy Iliast is keres, 
melyeket a történelmi véletlen olvasztott egybe. Nitsc h Lehrs és .< kómgs 
bergi iskola az egység mellett tör lándzsát; God 1!ermann a betoldások 
útján magyarázza meg az ellenmondásr -'at.

A legpedúnsabb philologiai módszer mim v darui csontváz szoron
gató az életteljes költemény tündérszép alakját. A katedrái bölcseség 
az II;ást és Odysseát -igyekezett megjavítani. Az ős Iliast és az ős Odys

A kbilleus m egvá lik  B riseistő l.
(Falkép Pompejiből)
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seát törekedtek az epikus műfaj kánonja után megállapítani. A hagyo
mány Iliását és Odysseáját Prokrustes ágyához szabták és vagdalták. 
A Horatius-féle frázist: «néha a jó Homeros is elszunnyad», mentő esz
köznek vették, hogy egy úgy nyelv, mint kompoziczió tekintetében 
kifogástalan Iliást és Odysseát minden fogyatkozás ellen biztosítsanak. 
Mindez a valódi történeti módszer felforgatása. Helyesebb Wolf eredeti 
álláspontjáról Ítélni meg a dolgot. Mi ez az álláspont? A történelmi felfogás 
a dogmatikus felfogással szemben. Le kell mondani arról az ábrándról, 
hogy az Iliás egyes részeinek szerzői közt valaha sikerülni fog egy 
eredeti Homerost, egy ős Akhilleis szerzőjét föltalálni. Croiset föl
fedezni véli ez ős szerzőt az Iliás I. XL, XV—XVI., XXII. énekében. 
Ezek képezik a cselekvény gerinczét : Akhilleus haragra lobban Agamem
non ellen a Briseis elvétele miatt, visszavonulása alatt a trójaiak diadalt 
diadalra aratnak, Agamemnon összeszedi erejét és vitézkedésével feje
delmi nagyságát bebizonyítja ; Patroklos, Akhilleus kedves barátja, segít
ségére siet az Akhilleus fegyverzetében a szorongatott görög tábornak, 
elesik; Akhilleus leteszi haragját; a csatába rohan és bosszút áll. Ez éne
kekben a hasonlatok életeleven színe, a párbeszédek drámai közvetlensége, 
a kifejezések friss ereje, a felfogás mélyreható iránya és a nemes pathos 
természetes bája a valódi Homerosra vallanak. A csatakép és a lelki harcz 
rajza egyformán biztos, világos, szemléletes, valódi. Ezután jöttek a czéli- 
beli költők és pedig két fajta. Más-más hőst hoztak színre és az első 
minta után alkottak újabb, de az eredetinél halványabban rajzolt jele
neteket. így lesz Agamemnon vitézkedésének ellendarabja a Diomedesé 
(V. ének). így keletkezik az Akhilleus és Hektor párbajának mintájára 
a Menelaos és Paris (III. ének), valamint a Hektor és Aias közti párbaj. 
A csatakép csatakép költésére lelkesített. Ha Patroklos Akhilleus fegy
verzetét ölti föl, melytől megfosztja a győztes Hektor, Akhilleus új fegy
verzetet kap anyja Thetis kezéből, mert ama másik is isteni fegyver volt. 
A bosszú iszonyú volt. Ily jeleneten nem végződhetett a költemény. 
A kiengesztelődés æszthetikai szükségét érzi az az énekes, ki az elesett 
Hektor atyját, Priamost, Akhilleus sátrába vezeti: a holttestet kiváltja és 
az elsiratás megható jelenetével zárja be a költeményt. Az így kibővült 
költemény egyes darabjai közt még voltak hézagok. Ekkor állt elő az 
áthidaló ének (ilyen a Doloneia : az éjszakai kémjárat). Persze, hogy 
mily terv lebegett egy ily egyeztető költő előtt, miért mondott le a maga 
önállóságáról, mi érdeke volt egy ily összekötő rbapsodiának, arra a 
szellemes fi'anczia nem gondol, mert fő dolog, hogy Wolf igazát elismer
jük és az Iliás egységét megmagyarázzuk.

A königsbergi iskola egyik kitűnő képviselője, Kammer, odáig megy 
az eredeti Iliás kutatásában, hogy nem győzi a mai Iliás egyes részeit
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valóságos férczműnek tartani. Oly lelkesen belementek Valeton holland 
tudós és társai, a Mnemosyne munkatársai, a romboló kritikába, hogy 
kezökben a valódi Iliás egy pár énekre olvad. Maholnap élvezhetet
lenné válnék Homeros, ha ősereje föl nem támadna a rátukmált szabá
lyok ellen. Az a mythikus világ, mely az Iliásban és Odysseában az ős
erdők módjára nőtt a görög nép ősemlékeiből, sehogy sem egyezik meg 
a  mi fegyelmezett képzelmünk körével. De mit mond csak W olf? O azt 
mondta, hogy nem tehető fel a Kr. e. IX. században egy oly nagy iro
dalmi mű létrejötte, mely túlszárnyal minden emlékező erőt, tehát emlé
kezetben nem tartható ; megelőz minden oly műveltségi állapotot, midőn

leírható lett volna, egysé
gesebb, mintsem ily egysé
ges kompoziczió képzelhető 
lett volna. Ez mind a törté
nelmi felfogás sugallata. Ha 
Wolf költő is lesz vala, nem
csak philologus, akkor to
vább megy. Goethét már 
elragadja és egy epigramm 
írására ihleti a névtelen 
szerzőség gondolata. O lehe
tőnek tartja a homerida köl
tői czéhet. De képzelhető-e 
egy egyenlő tehetséggel 
megáldott költői czéh, mely

nek minden tagja hangban, szellemben egyezik, egy egységes kompozi- 
czióba építi bele összes tudását és e tudás egyformán ihletett tudás ?

Nem utánzók közreműködésével jö tt létre az Iliás, még kevésbbé 
az Odyssea, mint a hogy a Parthenon szoborcsoportja a Pheidias isko
lája kezéből került ki. Nem szabad más korok, fejlett viszonyok eljárását 
alkalmazni a kezdetleges irodalmi élet körére. Hogyan maradhatott meg 
oly eleven hagyomány, mely a törvényhozó és a tyrannus intézkedé
seinek gyakorlati kivihetőségét biztosítsa ? Csak úgy, ha egy homerida- 
családban öröklődött mint családi örökség egy bizonyos bevégzettséggel 
biró költői alkotás. Ezen alkotásnak már eredetileg bevégzettséggel kel
lett bírnia. Van nem egy analog eset. Ott vannak a Rigveda hymnus- 
gyüjteményében az egyes papi családok hymnusai. Ha valaki azt mon
daná, hisz ez akár a Nitsch, akár az Ottfried Müller, akár a Lehrs 
álláspontja, az egy Homeros egységes alkotásáról vagy a königsbergi iskola 
eszményi költőjéről, kinek kisebb tehetségű utánzói bővítették, részben 
rontották eredetileg oly egységes kerekdedséggel kigondolt és megalkotott

A khilleus felölti a T h etistő l kapott fegyverzetet.
(Dombormű a Villa Borghese-ből).
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művét. Azt felelem, hogy távolról sem. Nem, mert az ily mérvii bevég- 
zettség, ez egyoldalú tökély történelmi lehetőségét vonom kétségbe és azt 
tartom, hogy a lángész intuitiv világos látása meglátta a százados hagyo
mány kijegeczedő formáiban az egységet, de a tárgynak, a hangnak egysé
gét. Az Iliás nem is volt, nem is lehetett soha jobb, mint ma olvassuk. 
Egy-egy beszőtt részlet, egy-egy betoldott sor, egy-egy politikai érdekből 
vagy nemzeti hiúságból becsúsztatott módosítás az eredeti szövegen m eg
történhetett, sőt meg is történt ; de a szöveg a nemzeti hagyomány által 
szentesített szövege annak a költőnek, kinek több tehetsége, több kép
zelnie, nagyobb emlékezőtehetsége, több világlátása, több bolyongása, 
messzebb ható hírneve volt társainál. Egy Homeros nélkül a két nagy
szabású költemény keletkezése meg nem magyarázható ; mert egy csoda
dolgot egy más csoda föltevésével nem lehet megmagyarázni.

Ugyanezt lehet elmondani az Odysseáról. Az én Homerosom m eg
látta a Nostoi százféle mondaszálakból összeszövődött szövetében Odysseust, 
a valódi hazatérő hőst, ki csodás kalandokon megy át, ki Kalypso b ar
langjában is a hitvestárshoz vágyódik és minden csáb, minden veszély 
közepett nagy erkölcsi képességével, de — és ez a leglényegesebb — a 
hazai kultusz hazulról magával hozott emlékeivel és emlékeihez tér vissza 
és ép ezért vezeti folyton az ión törzs vezető istenasszonya, Pallas Athéné. 
Ez Odysseus hazatérése : a nemzeti hagyomány által megszentelt otthon 
tűzhelyének vonzó hatását jelképezé. Ide tért vissza minden hős. De a ki 
legnehezebben szakadt el, hiszen a monda szerint nem akart hazulról 
eltávozni, kész volt őrjöngést színlelni, csakhogy részt ne vegyen az 
Atridák nagyravágyásából származott vállalatban : az lehetett a többi 
Nostos symbolikus hőse, ki annyi várost látott, annyi nép erkölcsét is
merte : az ó-kori normann hajós, kinek világlátott tapasztalata, isteni fő
lénye a görög nép nemzeti jellemét oly pregnáns alakban fejezte ki. De 
ha a költő e hőst haza viszi, lehetetlen volt az otthon rajzát mellőznie. 
A Telemakhiának semmi önálló értéke, semmi kifejlete nincs a hazatérő 
Odysseus nélkül. A hazatérő Odysseus kalandjai képezhették a Nostoi 
magvát. Ámde az atyját kereső Telemakhos alakja nélkül az Odyssea 
elveszti mélyebb erkölcsi jellemét. A méltó hitves, Penelope szorongat- 
tatásai, hitvesi és anyai bánata nélkül mivé lesz a költemény igazi ro
mantikus hatása és viszont a külön Telemakhiának mi értéke van a 
hazatért Odysseus nélkül ? és lenne-e igazán népies kompoziczió a kérő
kön vett megtorlás és a házastársak kölcsönös fölismerése nélkül ?

A Penelope és Odysseus közti felismerés bámulatos előkészítése, 
művészi fokozattal való keresztülvitele (előbb a hű kutya, majd a hű 
dajka, azután a hű feleség, végre az édes atya) nem egy öntudatos költő 
számításának, hanem a népmonda hosszú, hosszú alakulás útján létrejött
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tisztázódásának köszöni eredetét. A görgeteg kő sok reárakodásból válik 
kerekké, de a folyam görgető árja teszi igazán azzá. A monda szakadat
lanul hömpölygő árján így alakult az Odyssea kerek egészszé. így magya
rázom meg magamnak a két költemény keletkezését.

Mert nézzük csak előbb az ellenvetésekből a legfontosabbakat és 
azután forditsuk meg a dolgot és keressük Homeros egyéniségét, ha az 
a homerosi vitából észrevétlenül meggyökerezett előítéletek alapján nem 
hangzanék egy kissé hihetetlenül.

A mi először is a legújabban sokat tárgyalt «újabb keletű» részle
teket illeti, lehetetlen nem látni, hogy sem elég ok azok létrejöttére nincs,

m ert külön választva az 
Iliástól és Odysseától, 
rendeltetésüket megér
teni nem lehet, míg jelen 
helyükön gazdagabbá, lé
lektanilag jobban meg- 
okolttá, részletrajz útján 
mélyebb távlatúvá teszik 
a cselekményt. Az igazi 
történelmi szempontból 
az eposzok ilyforma ki
alakulása érthetővé válik.

Nem szabad Aristo
teles æszthetikai szem
pontjából Ítélni meg e 
korszak alkotásait. Miért 
fogta volna föl e kor

szak költője a maga hivatását úgy, mint Aristotelesnek az elvirágzás korá
ban kigondolt elmélete kívánta?

Homerost elhalmozza Aristoteles dicsérettel. A philologusok e dicsé
retre minél méltóbbá akarják tenni és ezért mindegyre javítják, mind
egyre védik a betolakodó idegen költők műve ellen, holott bizony ugyanaz 
a Homeros alkothatta az Iliás és Odyssea nem egy kifogásolt énekét, sőt 
esetleg későbbi időben maga is pótolta művét.

Hogy mily egyoldalii felfogással bonczolgatják és tagolják föl az 
Iliás és Odyssea bámulatosan egységes kompoziczióját : erre hozok föl 
példákat. Kammer képet alkot magának egy æszthetikai tekintetben tel
jesen bevégzett, költői szépségekben, erőteljes rajzban, plastikus képek
ben, életteljes, természetes hasonlatokban gazdag Iliásról, elő is adja az 
Iliás meséjét, ágy a mint az eredeti Iliást képzeli. A mi e képbe nem illik 
bele, mindazt toldásnak, utánzó költők túlhajtott, itt-ott erőltetett alko-

A kesergő P en elop e  szövőszék e m ellett.
Pénelopétól balra fia Telemach.
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tásának tartja. Ily utánzó költő művének tekinti az V., VIL, VIII., XIII., 
XIV., XV. ének javarészét. De utánzó költőének véli a III., X. éneket is, 
a XX. ének nagy részét, a XXIII. több részletét, és a XXIV. ének 24—142 
sorát. Birálata itt-ott oly éles, hogy szinte érthetetlen volna az Iliás óriási 
hatása, ha ily mértékben benőtte volna a gyom a Múzsák gyönyörű kertjét, 
milyennek az Iliást lehet nézni. Érdekes és értékes részlete Kammer 
művének, hol az utánzó költő sajátságait szembe állítja az eredeti Iliás 
valódi költőéivel. E párhuzamot Croiset is hasonló felfogással rajzolja 
meg. Az utánzó költő hasonlatai e természetes egyszerűség határait át
lépik, az egyszerű naiv hitben élő és az emberekkel oly közvetlenül 
érintkező istenek helyett a csoda hajhászata lép előtérbe, a beszédek 
fecsegésbe csapnak át. A XX. énekben Aineias beszédéről szórul-szóra 
így nyilatkozik : «Üres szóbeszéd, józan és mégis túlhajtott, csak a cse- 
lekvényt gátolja meg.» És mit tartalmaz ez az «üres szóbeszéd.» Aineias a 
Peleus fiának, kinek anyja istenasszony, előadja a maga isteni eredetét. 
Hogy a leszármazás elmesélése közt megárad az ajkon a szó, maga észre 
veszi és önmagára bosszankodva így szól :

De mért is kellene itt harczolnunk szóval,
Sok sértegetővei, hiábavalóval ;
Mint két feldühödött indulatú asszony 
Bősziilten egymásnak esik a piarczon. (Baksay).

De nem tartozik-e a jellemzéshez az isteni eredet önérzete, nem 
kiván-e ez bővebb megokolást ?

Sőt maga Christ, ki a homerosi kérdés tárgyalásában finom mérsék
letet és óvatosságot tanúsít, az Aineias és Akhilleus közti párharczot (XX, 
75 352) «bárgyúnak és reminiscentiákból összetákoltnak» mondja. Pedig 
ha behatolunk e részletbe, oly vonást találunk benne, mely az Akhilleus 
jellemében épen a mythikus vonást domborítja ki. Ugyanis midőn Apollo 
a Lykaon alakját öltve Aineiast harczra ingerli Akhilleus ellen, Aineias a 
többek közt így felel :

«Ne is szálljon véle senki ütközetre,
Mert mindig valamely isten áll mellette,
Nyilai kezéből egyenesen szállnak 
S mig valakit át nem vernek, meg sem állnak 
De ha nem segítnék, megmérkőzném vele,
Akármilyen érczből van is a fegyvere. (20, 96—100).

Az az «ostoba fecsegés,» minek Kammer jellemezte az Akhilleus és 
Aineias közti párbeszédet, a két csodás eredetű isteni vért állítja egy
mással szembe. Homeros hőseinek jellemében több vonás olvad egybe. 
Akhilleust nem lehet egyszerűen a «Harag» hősévé tenni.
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Ott van a III. ének, melyben az a bájos jelenet fordul elő, midőn 
Troja vár falán Helene Priamosnak sorra jellemzi a csatasíkon megjelent 
hősöket. Egyes kutatók megütköznek azon, hogy a háború tizedik évében

A phrodite rábeszéli H elén át, h o g y  P arist kövesse .
(Dombormű. Nápoly, Museo Naziorale).

mi szükség van bemutatkozni. Az egység hivei mintegy a jellem ek 
expozicziójának tekintik, valamint a II. ének (a seregek felsorolása) a 
haderők expozicziója. De ha sem seregeket föl nem sorol az Iliás költője, 
sem a küzdelemre készülő hősöket be nem mutatja, mulasztást követ el.
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De nem megvédni akarom ez éneket. Egy mozzanatra irányzóm a figyel
met, melyet a védőknél hiába kerestem. Ez ének Helena csodaszépségé
ről szóló monda legnépiesebb, legeredetibb elemét tartalmazza. A valódi 
népies Helena, a romantikus korszak dæmoni hatalmú asszonya, a mi 
népballadánk világszép Júliája a harmadik ének Helénája, a ki korholja 
csábítóját Párist, hogy visszajött a csatatérről :

Visszakerültél hát ! Ott vesztél volna a harczban,
Már ha levert az a hős, a ki nékem előbbi uram volt.
Mindig kérkedtél, az arési vitéz Menelaost,
Hogy te felülmúlod dárdával, kézzel, erővel.
Nem hínád te ki most az árési vitéz Menelaost,
Szemtől szembe megint megújitni véled a harczot ?

(III, 428 és köv.) Thewrewk.

ugyanez a Helena, a VI. és XXIV. Helénája, a ki érzi azt az erkölcsi szé
gyent, melybe őt Páris taszította és mégis ugyan ez énekben a szerelem 
dæmoni hatalma, Aphrodité kényszeríté, hogy az üldöző Menelaos elől 
sűrű felhőbe takart és így megmentett Párist ismét magához fogadja. 
A még ellenszegülő Helénát a haragra lobbant istenasszony megrém íti...

s összeijedt Helene, Kroniónnak a lánya 
S indult szó nélkül ragyogó fátylába takarva.
Nem veszik észre a nők: az ő istensége vezette.

(III, 418 és köv.)

Teljes volna-e vagy még jobban mondva: népies volna-e Helena 
e nélkül a vonás nélkül, mely őt a varázshatalmú Aphrodité ellenállhatat
lan eszközévé teszi? Bizonyára nem. És épen itt találom, mint több más 
helyt, az eredeti lángész kezenyomát: abból a Helénából, minőt a száj- 
hagyomány teremtett, a cselekvény haladó folyamában az utolsó ének 
megnemesbített alakját hozta létre, ki megható módon siratja el a kedves 
sógort és átkozza el önmagát.

<'Ja.j énnekem, Hektor, legkedvesebb vérem !
Jaj, mért hozott ide engemet a férjem ?
Vesztem volna inkább !

Vegyünk egy más részletet, melyet Christ szerint maga az eredeti 
Akhilleis szerzője később költött és szőtt bele kompozicziójába. Ilyen 
részletek : a félbeszakított harcz (VIII), a követség (IX), a fegyverková
csolás (XVIII, 369 és köv.), a halotti játékok (XXIII, 257 és köv.). Ha 
a felsorolt részletek közül a követséget veszszük, a legtanulságosabb 
példát választjuk ki. Ugyanis ez ének hitelességét két szempontból tá
madták meg. Egyfelől Agamemnon a követség títján megadja a teljes 
elégtételt Akhilleusnak : a «Harag» költőjének tehát nem lehetett tudo
mása a követségről, mert ebben Zeus megígéri Thetisnek, hogy addig

Egyetemes irodalomtörténet I. 26
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engedi a görögöket vereséget szenvedni, míg elégtételt nem kap Akhil- 
leus. Ugyde a követség ez elégtételt megadja. Másfelől a követségben 
Ajason és Odysseuson kívül részt vesz Phoinix is és azért a 182., 183., 
192., 198. versekben kettős szám fordul elő, tehát a Phoinix követsége 
későbbi betoldás, melynek költője elmulasztá a nyelvben átvinni a mó
dosítást. Croiset mint súlyos érvet hozza föl annak bizonyítására, hogy 
ez ének más szerzőtől ered, mert ellenmondásban van a XVI. ének 
kezdetével, hol Akhilleus meghagyja Patroklosnak, hogy azért menjen a 
csatamezőre, hogy

«szép rab-leánykámat akhivok megadják,
Drága marhájok is tőlem nem tagadják.»

Úgyde elég a kiengesztelődésről szóló XIX. énekben elolvasnunk 
Akhilleus beszédét, melylyel Agamemnon azon meghagyására felel, melyet 
Odysseusnak ad, hogy hozza el számára az ajándékokat, hogy a haragvó 
Akhilleus pusztító szenvedélyének fenkölt, nemes, önzetlen jellemét bá
muljuk és szoros kapcsolatba hozva a IX. és XVI. ének említett helyei
vel, a cselekvény fejlődési fokozatai gyanánt szemléljük. Mert mit mond 
Akhilleus :

«Felséges Atrida, jobb, más alkalommal 
Terjesztenéd te ki gondjaid ezekre,
Ha majd harczi munkánk fordulna szünetre,
S nem égne bennem a tűz ily hatalommal.
Lám hányán Hektortól átverve feküsznek,
Mert szárnyai alatt Ő van ma Zeüsznek ;
S ti meg biztatnátok, kínálnátok : együnk !
Nem! Mi Ilionra étlen-szomjan menjünk,
Majd csak napnyugtával készül áldomásunk,
Ha Trójával rendben lesz a számadásunk.
Miként is gondolnék ételre, italra,
Holott legkedvesebb fegyvertársam halva !
Dárdával átszúrva, lábbal az ajtónak,
Bajtársi körűié állnak siratónak:
Miképp gondolhatnék hát egyébre, másra,
Mint öldökölésre, sírás-jajgatásra.» (XIX, 198 és köv.)

íme a valódi Akhilleus. Azok a holttestek, melyeket Hektor terített 
le, nem hagynak neki még a kiengesztelődés, a teljes elégtétel jelvé
nyeinek, az ajándékoknak elfogadására sem időt, sőt nem még a béke
lakomának megülésére sem.

A sátor pitvara felé fordított arczczal fekvő halott korbácsolja a 
bosszú lángját e nemes kebelben. Hogy is békélhetett volna ez ki a 
követség idején ? Hová lesz e harag ereje, örvénylő mélysége, ha az 
ajándékok árán kibékül? Mikor az öreg Phoinix remek szónoklatára



H
A

S
O

N
M

Á
S

 
E

G
Y

 
V

. 
SZ

Á
Z

A
D

I 
K

E
P

E
S

 
IL

IA
S

-K
O

D
E

X
B

O
L

.
(M

il
á

n
é

. 
B

ib
i.

 
A

m
b

ro
g

ié
.)





HELLÉNEK

felel : a meghatottság remeg a hangján, de kiéleződik a harag önmagát 
emésztő indulata ! Hogy következetlenné válik, hogy ugyanazon áron 
bekül, csak annak ellenmondás, a ki a szenvedélyek erejét mérlegelni nem 
bírja, a ki nem tudja, hogy a megsértett önérzet önző szenvedélyét csak 
az elesett barátért rajongó szeretet sugallta, mind a halálig erős bosszú 
ellensúlyozhatja. Akhilleus lelki fensége ez önmagáról megfeledkezésben 
nyilvánul. A csaták viharába, a Skamandros felbőszített hullámaiba, egész 
a folyamisten nyugvó helyéig, el egész Ilion fala alá kergeti a bosszút 
lihegő mély, erős szeretet, mely a meghurczolt holttestet is csak akkor 
adja ki, midőn újra a mély és erős szeretet húrját érinti szívében az ősz 
Priamos, midőn őt agg atyjára emlékezteti. Hová emelkedik a fenkölt 
lélek, midőn megtisztulva a szenvedély tüzében a XXIII. 8go és köv. 
soraiban ugyanazon Agamemnonnak, ki ellen az első énekben a szidal
mak és a lenéző, kicsinylő jelzők árját zúdítá, így szól :

Agamemnon, tudjuk erődet e részben.
Mindeneknél különb a dárdavetésben.

És ott van a Doloneia (=  X. ének) : az éjjeli kémjárat, melyet már 
egy régi scholiasta megjegyzése szerint Peisistratos vett be az Iliás énekei 
közé. Határozottan újabb keletű és nem Homer őstől származó részletnek 
tekintik. Ez énekben a trójai táborból éjten-éjjel Dolon elindul kémke
désre. Vele egy időben indulnak el Odysseus és Aias a görög táborból, 
kik a Rhesos paripáit akarják elhajtani. Találkoznak. Dolont Odysseus 
megöli, tőle megtudja, hol vannak e paripák. A kaland szerencsésen 
sikerül. Vájjon épen oly fiiggelékes éneknek lehet-e e részletet tekinteni ? 
Lehet-e oly Iliást elképzelni, melyből hiányoznék az Odysseus jellem
rajzából épen az a vonás, mely Ilionnak csellel bevevőjét mutatja be a 
maga leleményes, cselszövő mivoltában ? Másfelől nem egyenes követ
kezése-e a VIII. ének befejező részének, hol Hektor tanácsára a trójaiak 
a városon kívül töltik az éjét? E nyugtalan éj rajza folytatódik a követ
kező ének elején és e nyugtalan éj megragadó festésével kezdődik e 
kérdéses ének. Mi természetesebb mint az éjjeli kémkedés gondolata és 
ki volna e terv keresztülvitelére alkalmasabb, mint a ravasz Odysseus 
és az elszánt Diomedes ? E két hős közös vállalata a meseszövésnek azon 
törekvésére vall, hogy az ellentétes jellemeket egymás mellé állítsa. De 
a mi legfontosabb mozzanat, a későbbi hagyomány még jobban kiélezte 
ez ellentétet. E két hős ezen közös vállalatnál kimutatja ellentétes je l
lemét.

Sietek a részletektől, melyek kínálkoznak ; sietek az Odyssea mél
tatására. A kompoziczió egysége ellen intézett támadásokkal rövid ebben 
végezhetek, hogy aztán keressem Hcmeros egyéniségét, melyet a legjellem-
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zőbb mutatványokkal kisértem meg kidomborítani. Hadd szóljon ő ön
magáért.

Az Odyssea cselekvénye egyöntetűbb. Pallas Athene mintegy vezeti 
összeköti a kettős cselekvény szálait ; a főcselekvényt : a hazatérést az 
első négy énekre terjedő Telemachiával, melynek jelentősége, értéke 
csak akkor van, ha az atyját Pylosban, Lakedaimonban kereső és a 
leselkedő kérők elől menekvő fiú találkozik atyjával, valamint a kérők

garázda magaviseleté akkor nyer er
kölcsi megtorlást, ha a hazatérő hős 
bosszút áll. E bosszút Odysseus igazi 
odysseusi módon, finoman előkészítve, 
a színlelés és átöltözés eszközeit hasz
nálva, higgadtan, semmit el nem hamar- 
kodva, hajtja végre. Saját palotájában 
koldusként jelen meg, újabb sérelmet 
szenved, majd költött mesével kelti föl 
Penelope érdeklődését és ju t el a föl
ismerés mozzanatáig.

Aristoteles a poétikában különösen 
kiemeli a kompoziczió egységét. Kije
lenti, hogy abban volt mester Homeros, 
hogy nem tárgyalja mind azt az ese
ményt, mely Odysseus életében elő
fordult, hanem egyetlen cselekvény kö
rül központositá az elbeszélést. E cse- 
lekvényt remek tömörséggel adja elő 
egy későbbi fejezetben, mintegy az epi
kus mesealkotás mintájául állítva oda. 

És az Odyssea egységét tényleg még olyan tudósok is érintetlenül 
hagyták, kik az Iliást részekre bonták.

Tagadhatatlan, hogy a két expoziczió : az első és az ötödik ének 
elején bizonyos átdolgozásra mutat, az első expoziczió a fő cselekményre 
nem utal. De azért túlzás az az állítás, hogy az V. ének elején található 
expoziczió valóságos cento. A homerosi költeményekben előforduló ismét
lések hozzátartoznak az elbeszélés tárgyiasságához és az állandósult jelző
fordulatokhoz. Ez a népies költés sajátsága is. Hiszen csak a hírnökök 
beszédében és Odysseusnak Alkinoosnál tartott elbeszélésében előforduló 
ismétlésekre (IX, 565—5Ő7=X, 78, 133) utalok.

Az Odysseába szőtt epizódok közt leginkább meglehet ütközni a két 
alvilági jeleneten a XI. és XXIV. énekben. Már Aristarkhos kétségbe 
vonta az utóbbinak hitelességét. De nem kell felednünk, hogy a királyi

Odysseus a csészével.
(Márványszobrocska. Róma, Vatican.)
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lakból a felkonczolt kérők árnyait le kellett az alvilágba kisértetni, 
hogy összhangzatos legyen az ö&szbenyomás, milyenre az Odysseus 
és atyja, Laertes közti megható találkozás teszi a befejezést. A kien- 
gesztelődés Akhilleus sátrában és a felismerés az öreg Laertes szőlőkert
jében, ad valami mérséklő, kiengesztelő befejezést mindkét költemény
nek és ezt a görög szellem mérsékletének, összhang iránti bámulatos 
érzékének, az erkölcsi fen- 
költ eszmék megsejtésének 
lehet tulajdonítani. Általá
ban a kiengesztelődést ta r
talmazó végkifejlés egyéni 
vonásnak tekinthető, mely 
Homerost Homérosszá teszi.

Az Odyssea egységét 
alapos okok nélkül tagad
ták. A fő tévedés abban 
rejlik, hogy szoros logikát, 
szőriről-szálára való apró
lékos következetességet kö
vetelnek egy mesemondó
tól. A lényeg korántsem 
abban áll, hogy a mesés 
bolyongásaiban tévelygő 
Odysseus hazatérését a 
phaiakok evező nélkül is 
járó hajóján, mely a monda 
legősibb elemét alkotá, egy 
hivatott költő azzal teszi 
valószínűvé, hogy hősét, 
mint hajótöröttet, a bájos 
királyleány által a fényes 
királyi palotába vezetteti és 
ott ép az átdolgozó költő
nek tulajdonított meséket mondatja el vele. Mekkorát nőtt a hajótörött 
alakja a Nausikaaval való találkozás pillanatától a diskos-versenyig és a 
diskos-vetés mint ébresztett bámulatot e bős iránt és mint nyer való
színűséget minden kalandja, mint kellett okvetetlenül e kalandokat 
magának Odysseusnak elmesélnie, hogy aztán a phaiakok eszközöljék 
hazatérését.

Aztán ott van Pallas Athene alakja, ki kezében tartja a kifejlés 
fonalát, mely mint égből eregetett fonal szövődik a földi cselekvény

O d ysseu s.
(A v a ticán i m árványszobrocska  feje.)



himes szövetébe. Pallas Athene végig kalauzolá Telemakhost atyját kereső 
útján, végre Eumaios kondáshoz vezeti. Itt találkozik a rongyos mezbe 
öltözött atyjával. A fölismerés jelenetét is Pallas Athene idézi elő. A kon
dás távozott. Az istenasszony földi nőalakját ölti föl. Csak Odysseus 
látja, Telemakhos nem. A kutyák is látták, de nem csaholnak (mily bű
bájos vonása a népköltésnek az állatvilág ösztöne !). Pallas Athene int. 
A hős kioson. Magára marad Telemakhos.

«Istenszült Laertiades, leleményes Uliszes,
Fedd már fel magadat s állj szóba vitézi fiaddal :
Híres városotokba miként mentek baza ketten,
Es a gonosz kérők mint vesznek karjaitoktól ;
En magam is veletek maradok, mert vágyom a harczra.«

(XVI., 167—171. Kempf fordítása.)

És megérinti aranyos botjával és Odysseus királyi fenséget ölt m a
gára. Telemakhos elé lép. Ez istennek tartja. Erre Odysseus így szól:

«Nem vagyok én isten, ne hasonlíts isteneinkhez,
Édes atyád vagyok én, a kiért sóhajtva sohajtál,
S annyi veszélyt tűrtél s kit a kérők úgy letapostak.»

(XVII., 187—189. Kempf fordítása.)

Azt az Odysseust, ki Nausikaa előtt mint hajótörött szégyenli a 
tenger hínárjaitól bemocskolt testét, a fürdés után csodálatos fénynyel 
ruházza föl a vezérlő istenasszony ; itt e ponton, a fölismerés pillanatá
ban, a sorsfordulat szintén királyi fényben mutatja be. Majd midőn a 
kondás megtér: egy bűv-ütésre ismét koldussá zsugorítja. Koldussá, 
hogy otthon gúnynak, bántalomnak legyen kitéve, rendre emelkedjek 
hősi magasságra és az íjfeszítés pillanatában bosszuló istenkép támadjon 
ellenségeire. A ki e két fordulatot egymással szembe állítja : lehetetlen a 
költemény egységét tagadnia.

Az Iliás és Odyssea közti viszonyról is ejtsünk egy pár szót. Meg
lepő különbség mutatkozik az Iliás és Odyssea közt hang, szín, költői 
nyelvezet, de főként a világnézet, a műveltségi állapotok tekintetében. 
Már az alexandriai korban az ú. n. Khorizontok (szétválasztok) az 
Iliásban és Odysseában előforduló ellenmondások alapján más költőnek 
tulajdonították az utóbbit. Ily ellenmondások: Hephaistos neje az II. 
XVIII., 382. versében Kharis, az Od. VIII., 267. Aphrodite ; Nestornak 
az II. XI., 692. tizenegy testvére van, Od. XI., 286. csak kettő. Az II. 
nem ismeri még Aiolost mint a szelek urát és nem tud arról, hogy Hebe, 
az ifjúság istennője, Herakles neje lett. De fontosabb a hangban való 
eltérés. Az Iliásban a képek és hasonlatok egymást érik ; az Odysseá
ban sokkal kevesebb hasonlat van. Az Iliásban 182, az Odysseában 39 tel
jes hasonlat van. Az Iliás egyes énekei közt is különbség van e tekin-
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tetben. Leggazdagabb a XI. ének. Érdekes az éneket, mely Agamemnon 
vitézkedését tartalmazza, egybevetni az Odyssea XXII. énekével, mely
ben Odysseus a kérőket lekonczolja, hogy a ktilönbség szembe tűnjék. 
Hasonló költői helyzet mellett is, az Odyssea e részletében 300 soron 
keresztül egy hasonlat sincs, holott az Iliásban a csataképet szebbnél-szebb 
hasonlatok teszik szemléletessé.

Az istenek az Odysseában nem jelennek meg hatalmuk fényében 
és megrázó erejében. Athéné megszűnt az a hatalmas istenasszony lenni, 
ki alatt megroppan a Diomedes csatakocsijának tengelye. Hatalma ben
sővé vált. Odysseus szellemében lakozott.

Az elvont gondolatok körébe emelkedik az Odyssea szerzője. Az 
elvont nevek sűrűbben fordulnak elő. Arány =  39: 81. Az «igazság» az 
Iliásban csak kétszer fordul elő, az Odysseában hétszer. És ez a szó «jóté-

Antik illusztráczió az O dysseához.
(O dysseus N au sik aa  előtt. — Vázakép-)

konyság» csak az Odysseában jön elő. Új erkölcsi eszmékre mutat e 
jelenség. De még értékesebb Cauer beható kutatása, melynek alapján 
egyes jogi, társadalmi, közéleti kifejezésekben más idők szellemét véli 
kimutatni. Pl. a kelengye kérdése : áron vették-e az asszonyok, mint 
némely helyből kitetszik, vagy a menyasszony hozott kelengyét ? Cauer 
az istenek közvetlen beavatkozását is a régebb keletű énekekben hiszi 
kimutathatni. Ezek termékeny szempontok. Az újabb kutatások ez irány
ban indultak meg. De mindezideig csak arra az eredményre vezettek, 
hogy az erkölcsi eszmék átalakulóban voltak. A művelődéstörténeti szem
pontból való felbontás sem ingathatá meg a kompoziczió egységét. A két 
költemény szerzője maga nagy lelki fejlődésen mehetett át. Hasonlítsa 
bárki egybe Werther keserneit a Westöstlicher Divannal, hogy fogalmat sze
rezzen arról a nagy szellemi forradalomról, mely egy gondolkodó lélek
ben, mely korszakokat él át, korszakok szellemébe avatja be magát, létre
jöhet. Már Pseudo-Longinus «a fenségesről)> szerzője észreveszi, hogy míg 
az Iliásban minden csupa drámai élet, az Odyssea nagy része csupa mese-
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mondás, mi az öreg kornak jele, úgy hogy Homerost utóbbi munkájában 
a lenyugvó naphoz hasonlítja, melynek még ugyanaz a nagysága, de már 
veszt hevéből, erejéből.

De hát a tárgy is két külön hangulatot ébreszt : az Iliásban a 
haragvó Akhilleus tragikus összeütközése, az Odysseában a visszatérő hős 
fölismerése és a női hűség megragadó rajza; amabban a csatamező zaja 
és a letiport ellen fölött tomboló bosszú; itt a meglepett kérőkkel szem
ben az erkölcsi elégtétel : milyen más tárgy, más helyzet : ezt ha más 
hangon zengi a költő, csak művészi érzékre vall. Nem külön szerzők 
kérdése a homerosi kérdés, hanem egy korszak alkotása, melyben az 
egyéni szerzőség, a voltaképi irodalmi munkásság helyett az ihletett tol
mácsolás, a félig a nép ajkán alakulásnak indult történeti dolgoknak, 
rhapsodiáknak egy hatalmasabb emlékre, egy mélyebb irányú konczep- 
czióra képes tehetség befejezést adott és pedig egy bosszú élet folyamán, 
különböző helyeken, különböző viszonyok és különféle benyomások hatása 
alatt végezvén művét, ellenmondásokba, feledékenységből származott bot
lásokba elegyedett. Mert a homerosi egység dogmatikus hívője sem 
enyésztethet el oly ellenmondást, hogy például Pylaimenes, a paphlagon 
király elesik az V. ének 576. versében és a XIII. ének 656. versében 
mégis a fia holttestét siratja el, az Odyssea XII. énekében a napisten 
haragját vonja magára Odysseus, holott az első énekben olvassuk, hogy 
«minden isten megszánta, az egy Poseidont kivéve».

Helyesen hozzák föl e tévedésekre, hogy modern költő is nem 
egyet követ el hasonlót. Az Orlando furioso egyik hőse, Ballustrio, el
esik XVIII., 45. és 40., 73. meg 41., 6. ismét életben van. Thackeray New 
comes czimű regényének a végén szerző maga mentegetőzik, hogy a vő
legény anyját «megöltem az egyik lapon és életre hoztam a másikon». 
És ezzel a támadásokkal végeztem, lássuk Homeros egyéniségét. Inkább 
typus, mint egyén. A rhapsod költő typusa, mint Aisopos a mese, Hesiodos 
a boetiai tanköltés, Pythagoras a theosophia, Hippokrates az orvosi tudo
mány megszemélyesítője. Az irói egyént az antik korban nem a mai föl
fogás szerint kell megítélni. Ha keressük Homeros egyéniségét: a törté
neti adatok csupa mesébe csapnak át. Az a nyolcz ókori életrajz, melyek 
reánk maradtak, inkább egy vándor aoidosról szóló meseszámba mehet, 
mely jobbadán a homerida iskolák terjedésére, a homerosi költemények 
hagyományára nézve tartalmaz egy pár figyelemre méltó történeti adatot. 
Ezek alapján megállapíthatjuk az egyes állomáshelyeket, hol a homerida 
iskola föllép. Az a híres vita a hét város között, melyek versenyeztek 
Homeros születése fölött, mint az ismert párvers megörökíti :

Hét város verseng a felett, hogy az anyja Homérnak :
Smyrna, Khios, Kolophon, Ithaka, Pylos, Argos, Athenæ.
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HOMEROS APOTHEOSISA.
(Dombormű. X V II . századi lelet a Via Appiáról. London, British Museum).

Lent balról ül Homer, ki a szokott ábrázolásoknál fiatalabbnak van föltüntetve. Kezében tekercs és kormánypáleza. 
Mögötte Chronos, kezében Homeros két költeménye és Oikumene, (a nagy közönség képviseleteben) a ki Homert meg
koszorúzza. A költő mellett térdepelnek gyermekei : az Odyssea és az Ilias. A költő előtt vannak az áldozok : a 
mythosz, a történet, az epikus költészet, a tragoedia (kothurnuson és parókával), a komoedia. A jobb sarokban Physis 
Ia teremtő erő) Arete (a férfiasság) Pistis (a hűség). A második sorban Apollo, mellette jobbra papnője. Tőle balról 
a múzsák : Polymnia, Urania (gömbbel) és Terpsichore. A felső sorban szintén múzsák láthatók : Kalliope (táblákkal) , 
Klio, Erato, Euterpe, Melpomene (állva) és Thalia (lejtve). Legfelül Zeus. A második sorban jobbra a háromlábú 

előtt egy költő (valószínűleg e dombormű készítője).

Egy tûmes iruaaiomtortenet. I.
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voltakép a homerida iskola székhelyeit jelöli meg. Másfelől ugyané helyek 
a Homeros születésének időpontját is úgy állapították meg, a mint ez 
a homerida iskola náluk való föllépésével legjobban összeegyeztethető.

A homerosi költemények ión jel
legét kétségtelen ténynek vevén, föl
tétlenül az ión vándorlással kell össze
függésbe hoznunk a homerosi iskolák 
keletkezését. E vándorlás évét az an
tik időszámítás a Kr. előtti XI. század 
közepére teszi, pontosan 1043-ra. Érde
kes észlelete van Müller Károlynak.
Eratosthenes khronologiáját magya
rázván, rájött, hogy a Homeros szüle
tési idejére vonatkozó időközök cyklu- 
sokhoz vannak kötve. Egy cyklus alatt 
63 hold-, vagy 60 napév értendő. Csak 
egy példát hozok föl : Philokhoros 
Homeros születését három cyklussal 
(180 évvel), Eratosthenes és Apollodo- 
ros négy cyklussal (240 évvel) helyezik 
Trója eleste után. A születés vagy 
virágzás időpontjára nézve nem keve
sebb, mint tizenegy versio van. Két
ségtelen, hogy az Iliás és Odyssea, 
azon részleteinek kivételével, melye
ket már az alexandriai philolögia feje,
Aristarkhos, mint kéteseket jelölt meg, 
egy korban, egy hazában keletkezett 
és hihetetlen gyorsan túlszárnyalta 
és elhomályosítá az epikus anyag
korábbi feldolgozásait. Mindezeknél történeti szempontból megbízhatóbb 
adatok vannak magában az Iliás- és Odysseában. így kétségtelen tény
nek vehető, hogy az epikus cyklus költeményei csak akkor keletkezhettek, 
mikor az Iliás és Odyssea mint ünnepelt költemények kivívták egyed
uralmukat.

Minthogy pedig az egyik cyklus-iró, Arklinos, az olympiai számí
tás kezdetén virágzott: a terminus ante (piem-et megtaláljuk a homerosi 
költemények alakulására. Az amykloi-i trónon (Kroisos korában, Kr. e. 
a VI. században) már az Iliás és Odysseaból vannak jelenetek ábrá
zolva (az éneklő Demodokos, Menelaos Egyiptomban, Proteus), de ugyané 
trónon a cyklikusokból merített tárgyak is előfordulnak.

H om eros e szm én y i m ellszobra.
(N ápoly, M useo N atio n a le .)
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A hajók katalógusából a Megara neve még hiányzik, holott a tizedik 
olympias idején (Kr. e. 740) már virágzó város volt. Korinthos még Argos, 
egy része (II., 570. sor). Ugyanitt Lakedaimonhoz tartoznak Pharos, Amyklai 
(II., 582—584), holott ezeket Teleklos és Alkamenes a VIII. században 
meghódították. Az Odysseában a versenyfutók fölövezik magukat, holott 
több oldalról megerősített tény, hogy az olympiai versenyfutók a 15. 
olympias óta (Kr. e. 720) övüket levetették. Mellőzve egyéb adatokat, 
valószinű, hogy az Iliás Kr. e. 850—800, az Odyssea 820—770 közt kelet
kezhetett. Hogy későbbi korok viszonyaira vonatkozó hely is belekerült 
a költeményekbe, az bizonyosnak mondható. A műveltségi viszonyokkal 
változott felfogás egy szövegileg meg nem állapított, ünnepi előadásra 
szánt költeménybe minden szándékos csalás nélkül is becsempészhetett 
oly részleteket, melyeket a közönség természeteseknek tartott.

Az II. és Od. keletkezésének korára nézve még a legnyomósabb 
adatot szolgáltatja a Homeros nyelve, mely következtetnünk enged 
Homeros hazájára. Ez úton jutunk az életrajzi mesék kellő értékének 
megállapításához. Nem e mű keretébe tartozik a régi scholionok felette 
becses adatainak részletezése. A magyarázók mindegyre utalnak azon 
nyelvjárási átalakulásra, melyen a homerosi szöveg átment. Az æol nyelv 
nyomai rendre vesztek ki. A nyelvjárás változásának lassú menete sokat 
megmagyaráz. A Rigveda egyes részeinek időrendi egymásutánjának, sőt 
maga a Rigveda keletkezésének idejét is ez alapon lehetett néminemű 
valószinűséggel megállapítani. Az æol szinezet azért van a homerosi 
nyelvben (a digamma jelentkezése itt-ott, a névmások æol formái), m ert 
nem a tiszta ión területen, az Arkhilokhos és Kallinos hazájában, ter
jedtek el korábban a homerosi énekek, hanem Ioniának túlnyomóan 
Aeoliához közel eső részében, sőt magában Aeoliában. így szövődik bele 
Homeros mesés életrajzába Kyme és Khios, mely helyeken kezdetben 
az æol törzs uralkodott.

Az a vetélkedő hét város kétségtelenné teszi Homeros vándorlását. 
De fontosabb a természetfestéshez használt képek tanúbizonysága. Ezek 
a kisázsiai partvidékre vezetnek vissza. így a Kaystros mezején gágogó 
ludakról (II. II., 459) emlékezik meg, a Boreast és Zephyrt (az északi és 
nyugati szelet) Thráczia felől fuvatja (IX. 4), pontosan megjelöli a 
Simceis és Skamander összefolyását (II. V., 773), említi a Hellespontos 
partvidékein látott romsirokat, melyek a tengeren hajózóknak messzi
ről feltűnnek (VII., 461. és köv.) és több más hely. De alig van jellem 
zőbb, mint a XXIV. ének 614. és köv. sorai, hol a Sipylos sziklához 
fűződő Niobe-mondát mondja el. E hely a közvetlen szemlélet elevensé
gével hat. Ión földön élhetett a mi Homerosunk. Christ meri állítani, 
hogy az Odyssea legrégibb énekeinek szerzője Ithakát nem is látta..
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Odysseus honául újabban Dörpfeld Ithakától északra fekvő szigetet 
jelöl meg.

Állítsuk egybe főbb vonásaiban az epikus költészet vándor Odys- 
seusának, Homerosnak életére vonatkozó mesét, nem hogy a történeti 
igazságot megközelítsük, mert az lehetetlen, de hogy egy vándor aoidos- 
ról fogalmat alkothassunk. A Herodotosnak tulajdonított életrajz a leg
beszédesebb. Hogy ez életrajzot Herodotos nem írhatta, magából az 
életrajzból kitűnik. Ugyanis Herodotos Homeros korát a XII. század 
elejére teszi. Kyme alapítása idején sokféle hellén gyűlt egybe e szige-
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Ithaka szigete .

ten. Köztük egy szegény magnesiai férfiú, Melanopos, elvette a kymei 
Omyres leányát. E házasságból született Kritheis. Melanopos halálos 
ágyán az argosi Kleanaxra bízza már felnőtt leányát, ki egy idegentől 
reményteljes állapotba jut. A gyámatya a , leányt elűzi. A leány 
Smyrnába megy és Meles mellett megszüli gyermekét, ki ép ezért 
Melesigenes nevet kap. Kritbeist, az anyát, Phemios iskolamester veszi 
nőül. A tehetséges gyermek, ki lángeszével csodálatot kelt, mostoha 
atyja halála után örökségébe lép. A nagynevű ifjút sok idegen fölkeresi. 
Köztük egy leukadiai kereskedő, Mentes, ki ráveszi, hogy vándorútra 
induljon. Mentes hajójára száll. Itt fordul elő a mesében a későkori 
eredetre valló anakronizmus. Ugyanis az ifjú, a mit látott, följegyre. Be
kalandozzák a világot. Tyrrheniából és Ibériából (tehát messze nyugatról)
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hazatérve útjokba ejtik Ithakát. I tt Melesigenes szembajt kap. Mentes 
Mentorra bízza. Ithakában hallja az Odysseusra vonatkozó mondákat. 
Majd Mentes visszatér, az ifjúval Kolophonba megy, hol ez megvakul. 
Ekkor visszatér Smyrnába, hol mint vak lantos lép föl. Vándor énekes
ként útra kel. Előbb Neoteikhosba megy, hol a jámbor Tykhios timár- 
mesterhez kerül. Itt költi a Thebaist és a hymnusokat. Az életrajz mesé- 
lője azt állítja, hogy látta azt a nyárfát, hol a vak lantos ülni szokott. 
Innét Kymébe megy, hol, valamint mindenütt, elragadja hallgatóit. 
Ekkor támad a gondolata, hogy vendégszeretetet kérjen Kymétől. A bölcs 
tanács e kérést megtagadta. Egyik tanácstag azt állítá, hogy ha el
tartanának minden vakot (homeros kymei táj szólásban : vak), a köz- 
pénztár kiürülne. Elkerül hát Kyméből Phokeába, hol egy Thestorides 
nevű csaló hálójába kerül. Ugyanis ez azt ajánlja, hogy ha költeményeinek 
tulajdonjogát ráruházza, eltartja. Homeros rááll. Ekkor költi a Kis Iliást 
és a Phokeist. Thestorides e drága zsákmánynyal Khiosba megy, hol 
nagy hírnévre tesz szert. Homeros rájön a csalásra. Elmegy Khiosba és 
leleplezi a csalót. Egy kecskepásztor fogadja be, kit elragad meséinek 
varázsával. Ez urához viszi, ki gyermekeinek nevelését bízza rá. Ezek 
számára írja a Batrachomyomachiát (Béka-egérharczot) és más hasontar- 
talmú költeményeket, melyek híressé teszik. Thestorides megijed és el- 
menekszik. Homeros nyilvános iskolát nyit, egy kis vagyont szerez, meg
nősül. Születik két leánya. Ekkor alkotja az Iliást és Odysseát, melyek
ben jótevői iránti hálából Mentes, Mentor, Tykhios nevű személyeket 
szerepeltet. Nagy dicsősége a görög anyaföldig elhat. Ekkor Athénbe 
indul. Útba ejti Samost, hol egy papnő az áldozattól eltiltja, de egy 
phratria befogadja, megvendégeli, mit dicsköltemény alakjában köszön 
meg. Itt írja a «Fazekasok énekét)), és épen a kikelet állván be, a 
gyermekekkel a gazdagok ajtói előtt elénekli «Kérő dalát». Nem tud 
ellenállni a vágynak, mely Athénbe vonzotta. Útra kel, de Ios szi
getén meghal. Hajóstársai és honfitársai a parton állítanak neki sírt. 
Szerző azzal a kijelentéssel végzi előadását, hogy Homeros æol és nem 
ión és hogy 622 évvel élt Xerxes hadi vállalata előtt (tehát 1102-ben).

íme az életrajz, mely Herodotos modorában szőtte egybe a Kyme, 
Phokea, Smyrna, Neoteikhos, Khios, Kolophon, Ios helyi hagyományait. 
A Plutarkhosnak tulajdonított életrajz meg Hesiodossal hozza rokonsági 
viszonyba ; másfelől Aristoteles nyomán fölemlíti a mesét, hogy Homeros 
egy satyr vagy egy mezei isten fia, anyja, Kritheis, Maion lyd király leánya 
volt. Innét a latin renaissance kedvencz jelzője : Mæonides . . . .  Tehát 
koldus és királyi vér volna a mi költőnk. íme, mint vész el homályba 
e csodás férfiú. De hátha szellemi arczának keresnők vonásait ? Hátha 
keresnők Homeros költői egyéniségét ? Vájjon lehet-e erről szó egy oly köl-
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tőnél, kinek ereje, hatalma bámulatos tárgyiasságában van, ki az epikus 
korszak közvetlen, naiv képviselője, ki népköltő a szó eszményi értel
mében ? Egyéni hangulata, egyéni czélzata, egyéni világnézete lehet-e 
annak, ki egy századokra terjedő korszak közgondolkodását, hitéletét, 
ethikai világát önté plastikus formába ? Herodotos híres helyét (IL, 53), 
mely arról szól, hogy Homeros és Hesiodos teremték meg a hellének 
istenrendszerét, a történelmi felfogás már csak azért sem fogadhatja el, 
m ert magában Homerosban az istenek különböző jellemet öltenek az 
Iliás és Odyssea cselekvényében. Az Olympos mögött meg-meglebben az 
ős világhatalmakat elrejtő fátyol. A psychostasia jelenetében (XXII., 
208 247), midőn Zeus a Hektor és Akhilleus életsorsát teszi mérlegbe,
mintha csak az Olympos mögött trónoló Anankénak vetné alá a saját 
akaratát az a Zeus, ki a Hérától elkövetett rászedetés fölismerése után 
így szól :

Nem jut már eszedbe, mikor egy idején 
Két iilló'-vas lóggott a két lábad fején ?
Arany kötél fogta két kezedet össze,
Úgy ég és föld között függtél megkötözve.
Bó'szülten istenek hozzád sereglettek,
Szabadításodra moczczani se mertek. (XV., 18. és köv.)

Ugyanez a Zeus vágja az istenek szeme közé :

Vagy ha nem hiszitek, megpróbálhatjátok :
Egy arany lánczot az égből lebocsátok,
Mind a hányán vagytok, húznátok lefelé,
Teljes erőtökből fogózkodván belé,
De engemet mégis le nem ránthatnátok. (VIII., 18. és köv.)

És ezt a Zeust csáb fogja el. Szerelmi mámorban felejti el az ég 
kormányának megérlelt tervét ! Az istenek hatalmának felfogásában 
jelentkező ellentmondások nem egy lángész öntudatára, hanem az aoidos- 
nak a népies felfogással egyező naiv hitére vallanak. A regék és mondák 
szövésében is ugyanez a személytelenség, az egyéni bölcselkedés háttérbe 
vonulása nyilatkozik. És mégis szólhatunk Homeros költői egyéniségé
ről. Az ő összefoglaló képessége, az ő óriás mérvű emlékezőtehetsége, 
az ő szemlélő ereje, az ő plastikus látóképessége, az ő ethikai mélysége, 
az ő hatalmas érzéke az egységes szerkesztés iránt, arra a nyilatkozatra 
kényszerít, hogy mint a Parthenon szoborművein több kéz dolgozott, de 
Pheidias szelleme öntött bele egységet, úgy a homerida iskolától alkotott 
rhapsodiák egységét Homeros teremti meg. A kompoziczió egységét mily 
éles világításban látjuk, ha szembe állítjuk az első ének következő helyét:

Visszakivánják majd Akhilleust az Akhaja sziilötti,
Mind valamennyien és szomorú létedre se birsz majd
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Rajta segítni, ha emberölő Hektortól elejtve 
Számosán elhullnak s búbánat emészti a szived.

I, 240 és köv. (Thewrewk).

Nagy fényt szerze korunk megölök im’ az isteni Hektort,
Őt a kiért úgy esenge a nép minthogy ha csak istene volna.

XXII, 293 és köv.

Nem az öntudatos műköltő hangulata az ő hangulata ; nem kész 
művészi törvények, már kész kanon után való alkotás az ő alkotása ; 
hanem az első elragadtatás az ő hangulata, mikor népe mythosaiban 
az Olymposról eregetett szálait sejté meg az istenkormányzásnak, mikor 
az erkölcsi törvények kijelentése nyilatkozott meg előtte a meseszerű 
elbeszélésekben. És elevenen látta a magasabb egységet. Igazán a Múzsa

Antik illusztráczió az Iliáshoz.
(H ek to r búcsú ja  A ndrom akhetó l. — V ázakép.)

sugallata vezeti e magasabb világba. Olvassuk el azt a jelenetet, midőn 
Hektor Helénával találkozik. Midőn sógora megfeddi a férjét, így szól 
Helena :

Sógorom énnekem, jaj szerző kutyának !
Vajha csak az nap, a melyen anyám a világra hozott volt,
Iszonyú forgószél vitt volna el engem a hegyre,
Vagy pedig a morajos tengernek habjai közzé,
S e történtek előtt elsodrott volna a hullám.
Már ha ilyen bajokat mérének az istenek én rám,
Bár legalább derekabb embernek a hitvese volnék,
A ki a rosszallást s a szemrevetéseket érzi.
Fordulj most beljebb, telepedjél erre a székre,
Főleg rád nehezül a harcz munkája miattam,
Értem ebért, meg Alexandros vaksága okáért,
Kikre gonosz sorsot mért Zeus, hogy utólag és egykor 
Éneke tárgya legyünk a jövendő emberiségnek, 
így felel erre viszont a sörényes taraju Hektor:
Bármily jó szívvel, ne marasztalj, úgy se vehetsz rá;
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Mert már hajt a szivem, hogy a trószokat oltalmazzam,
Kik nagyon áhitnak távollétémben utánam :
Ámde emezt sürgesd s iigyekezzék szinte magától 
Hogy még itt ben’ a városban-létemkor elérjem.
Mert haza is nézek, hogy lássam a házam népét,
Édes hitvesemet s édes dadogó csemetémet.
Mert azt nem tudom ám, még térek-e vissza közéjük,
Vagy megtörnek akhiv kezek által az istenek engem. VI, 344—368.

Mily finom erkölcsi érzés nyilatkozik e párbeszédben ; mily nemes vonás 
az elátkozott Helénánál, mily férfias gyöngédség Hektornál ; mi meg
sejtése Helena halhatatlan hírnevének, mily mélabús előhangja Hektor 
gyászos sorsának ! Ez már több a népköltés öntudatlan bájánál : itt a 
lángész öntudata csillan meg. A Hektor és Andromakhe búcsújelenete 
Schiller fenséges költeményében mintegy lyrai dallá olvad ; de Homeros- 
nál párbeszéd alakját öltve, a közvetlenség melegségével és azért a tár- 
gyias festés igazságával elévülhetetlen emléke marad a családi szeretet 
édes valóságának. A hangulatok festésében mi bámulatos művészet : 
Helena önvádja helyett Andromakhe szemrehányása, melylyel férjét a 
női szív előrelátásával a csatától vissza akarja tartani :

(■Rossz ember, megront még téged a harczi merészség 
S nem könyörülsz kis gyermekeden s hús-életű nó'dön,
A ki hamar leszek özvegygyé ; mert csakhamar elhalsz.»

zokog föl a panasz a hitves szivéből. S mint Petőfi egyik lángoló szere
tettől áradó versében zengi nejének, hogy neki mindene az ő Júliája, 
Andromakhe is epedő vallomással mondja :

ci Most te vagy édes atyám, te vagy édes anvám is, oh Hektor,
S édes testvérem, s te vagy édes szépkoru férjem.
Oh csak most könyörülj te s maradj itt fönt a toronyban.
És ne okozd, hogy a kis fiad árva legyen s nejed özvegy!»

S az a kis fiú, ki megretten édes atyja sisakbokrétájának lengő tollától, 
s az az édes atya, ki mint a Buda halálában Attila felragadja és ma
gasba emeli gyermekét és épen úgy fölfohászkodik :

"Engedjétek, oh Zeus s ti egyéb mennybéli hatalmak,
Hogy valamint magam is, fiam is mindenha kiváljék,
Trójaiak közzül s Tróján hatalommal uralgjon ! . . .»

e jelenetben a lélektani bepillantásnak majdnem modern analysise lep 
meg. E vonást szinte bölcselmi öntudattal bírja megokolni egy más 
jelenetben, melynél szebbet még az Iliásban is alig találni. A IX. ének
ben a követségben résztvevő Phoinix emlékezteti Akhilleust, hogy atyja
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mellé rendelé, hogy szóban és tettben nevelője legyen és már meg
csillantja a bölcselmi mythos félig öntudatos, félig meseszerű alakjában a 
lelki meggyőzésnek későbbi korokban is megbámult érvelését. Elmondja 
az aitolok és kurétek közti régi alakjában a makacsságnak tragikai 
hybrisét és ennek ádáz következményeit :

«Ne légy hajthatatlan, haragodat győzd meg,
Lám az istenek is megengesztelődnek,
Holott pedig azok nálad erősebbek.
Mert valaki őket megbántván vétkezik,
Megkérlelheti, ha lábaikhoz esik,
Megengesztelheti könyörgő szavakkal,
Bor-áldomással, vagy áldozat-itallal.
Mert az Imádságok Zeüsz-isteni lányok,
Kancsalok és sánták, ránczos az orczájok 
Nagy szorgalmatosán kisérik a Vétket,
Ki előttük gyorsan, könnyű lábbal lépked,
Az Imádságokat mindig megelőzi,
Az ember nyomorát nyomorral tetézi.
Ők utána járnak, ismerik nyomárul,
És a ki hozzájuk tisztelettel járul,
Igen megsegítik, kérésit fogadják ;
De a botorabbját, átalkodottabbját 
Beárulják Zeüsznek, hogy hagyja magára,
Üldözze a Vétke s maga vallta kára!»

A görög tragédia hybrisének első megnyilatkozása. A Vétek visz, sodor: 
az engesztelő szózat sánta, pedig e szózat égi eredetű, Zeusz leánya. 
Rútnak, kancsalnak látja az izzó szenvedélytől elragadott Vétkes indu
lat, mint Euripides Phoenissse-jában Iokaste hiába kérleli E teoklest. . . 
Mi a vége ! Zeusznak panaszolja be az Esdeklés az őt megvető embert is . . . 
beteljesül az átok, diadaljelet állít Nemesis . . . iMár az antik korban 
Akhilleus és Agamemnon elvakult haragjának fölfogták erkölcsi jelen
tőségét. Eustathios a maga kommentárjában felhívja a figyelmet erre a 
jelenségre és az Ate, a vétkes elvakultság vétkében marasztalja el Aga- 
memnont és Akhilleust egyaránt. Agamemnont azért, hogy elvette jog
talanul Akhilleustól Briseist, Akhilleust azért, m ert az Esdekléseket el- 
utasítá. Súlyosan bűnhődött Agamemnon. Akhilleus elveszté barátját 
Patroklost. Ez már mélyebb bölcselmi elmélkedésre képes költő gondolata. 
Itt az öntudatos felfogás szemlélhetővé válik. Nem hiába mondja Platon, 
hogy «ez a költő nevelte Hellast». A ki Akhilleus lelkének viharait figye
lemmel végigkíséri a végső kiengesztelődés magasztos pillanatáig, annak 
lehetetlen kételkedni Homeros költő egyéniségében. Janus Pannonius 
egy pár vonással jellemzi e költészetet V. Miklós pápához intézett köl
teményében :
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«0 szaba törvényt, ő  legelőször, ő ada fegyvert 
Szóharczokra gyűlésben, a vi.tát csilapítni le szépen ;
Ő tanított, bölcsen búzdítani, inteni ő tud,
Lelkeket engesztelni, beszéddel irányzani ő bír,
Majd-rövid ajkán a szó, megered majd ékesen ismét.
Nyelve alakzatot öltve megárad, képeket is fest,
Jobbit jellemeket, büntet, sújt, ostora verdes 
Undok lelket alá a pokolba lesújtva gyötör meg 
Száz meg száz kínnal, de örökfényt lát a kegyesség 
És az erénynek száll neve, ajkrul-ajakra örökre.
És az egy istent zengi, dicséri az éneke fennen :
Ő neki hódol a föld meg az ég, csakis ő neki minden,
Fényben az égi lakók s pokloknak az árnyai szintén.»

íme népének erkölcsi tanítója, kinek kezében ecsetté válik . . . majdnem 
azt mondom : a toll ; nem, festéssé válik a lantnak szózata, a rhapsod
előadás.

«Végre miként festmény szollal meg az ének e lanton». A term é
szet képeiben beszélő gondolkodás. Nem egy álmodozó költő keres sym
bol uniót mély gondolataihoz a természet képeiben, hanem egy szem
lélődő, ki az események szellemi tartalm ának jellegzetes kidomborítá
sára használja a képeket. Meg kell csak figyelni Homerosnál a hasonlatot 
mindig arra a mozzanatra vet éles világot, mely a cselekvény lélek
tani, belső folyamatját láttatja. Például: midőn Menelaos Athénéhez 
fordul fohászával, ez pedig beleönti a légy vakmerő bátorságát, mely- 
lyel ez köriilődöngi az ember testét. Mily természetes a kép Patrok- 
los holtteste mellett ! így midőn Aiast, a ki hátrálni kénytelen az 
előre rontó Hektor elől, a kövér vetésbe csapott szamárhoz hasonlítja, 
melyet a gyermekek fustélyokkal sem bírnak onnan kiverni, ez Home- 
rosnak a dolgok belső viszonyába látó képessége mellett bizonyít. 
Midőn a fegyverek fényében ragyogó hadak mozgalmát akarja leírni : 
előbb az erdőégés rohamosan terjedő fénye, azután a ludak, darvak ván
dor csapatának, azután a tehenek tanyája körül csapongó légyrajnak, 
azután a kecskepásztoroktól turmákra szedett nyájnak és a nyájban kiváló 
bika képét fűzi plasztikusan egymáshoz, hogy a seregfölvonulás mozgalmát 
ecsetelje. A jellemfestés szintén e plasztikus látóképességen fordul meg. 
A jellemeket nem lélektanilag konstruálja mint egy modern költő, hanem 
megnyilatkozásukban mélyebb vonásaikat látja meg. Könyvet lehetne 
erről írni ; de szűkre szabott keretünket áttörné a részletezés. Különben 
is Homeros megértésének egyetlen módja Homerosnak újból meg újból 
elolvasása. Akhilleus jellemét már az első ének három jelenete : midőn 
Khrysesnek védelmet igér, midőn Agamemnonnal összetűz, midőn köve
teivel beszél, oly határozott éllel nyomja lelkűnkbe, hogy érezzük: e

Egyetemes irodalomtörténet. I.
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hős szenvedélye körül bogozódik a cselekvény csomója: ennek meg
oldása képezi a sorsfordulót és kifejlést. A folyamharcz ádáz szenve
délye, az Agamemnonnal való kibékülés nemes méltósága és a fia holt
testét kikérő öreg Priamos beszédének hatása alatti mély meghatottsága, 
mondhatni ellágyulása : egy előttünk lefolyó katharsis hatását teszi 
ránk. Helena, ki önmagát vádolja és Aphrodite végzetes hatalma alatt 
oly kecsesen hajlik meg, mint a liliom a szélrohamban és a Hektor- 
sirató énekbe kiönti viharzó lelkét és elsiratja női erényét, oly bevég-

hősiessége a plasztikának számtalan motivumot adott. Hektor a trójai 
hős, a honszeretet első megtestesülése.

Odysseus jelleme, a mint a kémjáratban, a mint az Akhilleust kér
lelő követségben megnyilatkozik, tökéletesen összhangzik az Odysseá- 
ban rajzolt hősével, kiben a hellén jellem összes vonásait megtaláljuk. 
Az az Odysseus, ki a hajótörés legválságosabb pillanatában sem veszté el 
leleményes eszét, midőn egy szálfán lebeg a habok között és Leukothea 
bűfátyolát elfordított arczczal dobja vissza a habokba, ki Alkinoos 
leánya előtt a tenger mocskától ellepett hányt-vetett bujdosóból hőssé 
emelkedik és a király előtt előadott kalandjaiban, főként a Sirénekkel 
és Kirke varázshatalmával szemben tanúsított hideg nyugalmával, a 
fölismerésnél el nem leplezhetett meleg gyöngédségével, a kérőkön állott 
bosszú pillanatában fölényével, Laertes atyjával lejátszott felismerési 
jelenetben nemes meghatottságával : egy sokat hányódott, de a családi 
életen eszményi rajongással csüngő költő ihletett alkotására vall.

Penelope rajza a Telemakhiáhan az elhagyott nő erkölcsi fenségét,

Odysseus és a Sirének.
(Gemmakép. )

zett alak, mintha csak szobrász
kéz alkotása lenne. Paris inga
tag lelke, könnyelmű szenvedélye 
és azért hősies bátorsága m int
egy Alkibiades előképe, az érzéki 
hévtől izgatott görög lélek meg
szólaló kifejezése. Diomedes me
részsége, ki képes a harcz hevé
ben isteneket is megsebezni, tette 
őt alkalmassá arra a kémjáratra, 
melyet a ravasz Odysseussal 
ejtett meg. Aias a valódi odaadó, 
a halálig hű hős képét nyújtja. 
A közért kész magát feláldozni. 
Örül, hogy Hektorral szemben 
a sors őt jelölte ki a párharczra 
és Patroklos védelmében kifejtett
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a felismerés folyamata alatt annak mély és igazán hű szívének egész 
mélységét tárja elénk. Csak el kéll olvasni a felismerési jelenetet a 
XXIII. énekben. Penelope már meg van győződve férje jelenlétéről. 
Telemakhos biztatja, hogy üljön atyja mellé, beszélje ki magát vele. 
Penelope azt feleli :

«Gyermekem, elkábult szeretett szivem kebelemben,
Hallani sem bírok, kérdezni, beszélni erőm nincs ;
Nem bírom lesütött szememet fölvetni szemére.
Ám ha valóban Odysseus hazajött fedeles palotánkba:
Még bizonyosabban fel birjuk fedni mi egymást,
Mert vannak jeleink, melyeket soha senki se látott.»

À családi szentség édes titkát mi jelképezhetné szebben, mint Odysseus 
elbeszélése, melylyel az utolsó kétségtelen bizonyságot adja kilétének. 
Midőn Penelope is színlelésre adja magát, rendeletet ad, hogy Odysseus 
ágyát vigyék ki a hálószoba pitvarába. Ekkor Odysseus többé nem rejti 
el a titkot:

oOh asszony, szomorú, szivepesztő szókra fakadtál,
Máshova, mondd, ki tévé ágyam ? Mert szörnyű nekem ám.
Szép nyoszolyánkat amúgy könnyű szerivel tovavinni,
Bármily üres legyen is, ha csak isten nem viszi véle.
Földi halandó nincs, légyen még oly viruló is,
A ki tovább vinné : oly titkot rejteget ágyam,
Melyet enkezeim készítének remekelve.
Udvaromon bévül viruló vad olajfa virágzott,
Törzsöké oly vastag vala mint egy jókora oszlop.
E körül építém hálótermünk falazatját 
Jó sürü sziklákból, s feliül szépen betetőztem 
S sziklaszilárd remekelt ajtót tettem vala rája.
Erre levagdostam hosszúlevelű, bogas ágát 
S törzsét gyökjébó'l szépen simára faragtam,
Szépen ügyes kézzel, s a zsinórt is rája feszítém 
S ágylábnak faragám át és átfúrva fúróval, 
így készült nvoszolyám ; azután szinaranynyal-ezüsttel 
És elefántcsonttal csinosítgattam vala szépre 
S bíborral hímezett szíjjat csaptattam alája.
Elmondám a jelet, de biz’ arról nincs tudomásom,
Ott van-e még ágyunk, vagy akadt tán már olyan ember,
A ki kimozdítá, az olajfatövet ha kivágta».
Megrendült e szavakra a nő szívében s inában 
Bajnok Ulysses a jelt mikoron sorjába sorolta.
Karja közé surrant egyenest, bő könyeket ejtve,
Átkulcsolva urát s a fejét csókokba fiiröszté.
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Homeros egy egész korszak tudását, a világról alkotott nézetét tük
rözi. Kimeríthetetlen forrása tudásnak, ihletnek, nemes érzelmeknek.

A későkön rhetorok mes
ternek ismerik. Dió Chry- 
sostomus mondja róla: 
«Homeros a kezdet, Ho
meros a közép, Homeros 
a vég, gyermeknek, férfi
nak, öregnek». Aiskhylos 
kijelenti, hogy ő csak 
morzsákat szedett föl Ho
meros fényes asztaláról, 
Arkhelaos pirenei szob
rász pedig egy dombormű 
alakban fejezte ki a vi
lág hódolatát. Homeros 
szobrát meg koszorúzza 
az Idő és az Egyetem. 

A Mythos előtte italáldozatot önt. Ott van egy szép csoportban a Lyra, 
Tragédia, Komédia, Történelem, Erény, Emlékezet, Hűség. A trónon ülő 

istenített költő mellett áll két leánya : az Iliás és Odyssea.
Jellemző tény, hogy egy korszak sem foglalkozott 

többet, behatóbban és nagyobb eredménynyel a smyr- 
nai lantossal, mint a mai kor ; mert egy korszakban 
sem merítettek mélyebben a népköltészet forrásaiból és 
nem tartották többre a népnek alkotó képességét és nem 
rettegték vagy nem becsülték inkább hatalmát. A költé
szet örök forrása buzog minden nép újjászületésében. 

A nemzeti szellem kifejlődése megkönnyítő a legnagyobb nemzeti költő 
megértését. Mert Homeros átlátszósága, kristálytiszta fénye a görög ten
ger csillogó fényéhez hasonlít; de e tengernek mélységei vannak: mert 
a népkedély mélységeit tárja föl.

Az ep ikus cyclus.

Az Iliás és Odyssea bevégzett formát öltöttek, de a műfaj tovább 
fejlett, vagy jobban mondva, a forma túlélte a tartalmat. Egy régi m agya
rázó az Iliás utolsó sorát, mely így hangzott :

így ünnepelték a bajnok Hektói' gyászát, 

így egészíti ki :
így temeték Hektort, ezalatt íme jött az Amazon,
Emberölő nagy Aresnek a híres bajnoki lánya.

E züst érem 
H om eros fejével.

(Berlin).

O dysseus m egfenyegeti Kirkét.
(Falfestmény Pompéjiből.)
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És e kiegészítéssel fűzi az Iliáshoz az Aethiopis czímű eposzt. Az 
összefűzés e lánczszeme egy gondos epikus költés lánczszemeként tekint
hető. Minthogy a monda-világ epikus feldolgozói nem bírták többé a 
homerosi költemények szerkezetét megbontani, nem bele- és összeszőtték 
azt, a mit alkottak, hanem hozzá fűzték, 
hozzá építették. így jö tt létre a cyclikus 
költészet. Nyelve, hangja, formája szente
sítve ; tartalma az epikus ihlet megnyilat
kozása helyett mind bővül és szélesből, 
mind inkább a később prózában iró 
cyklograph és logograph szerzőknek nyújt 
anyagot. Míg a trójai és thebai monda
körből merít a költő, a mondaszövő szel
lem ereje, hatalma pótolja a feldolgozó 
költő gyengébb tehetségét, a szerkezet 
iránti érzék eltompulását, sőt mondhatni 
teljes hiányát; de rendre kimerül a for
rás, mert megváltozik a közönség, el
szakad a népszellem tápláló erejétől : ta- 
nultság lép az eredetiség, az emlékezetet 
terhelő családi leszármazás kószált szöve
déke lép a nagy lelki szenvedélyek egy
szerű szerkezetű és mégis ékesszóló küz
delme helyébe. Az Ilion alól hazatért 
hősök utódainak emlékezetében össze
bonyolódik a gazdag anyag, családok 
leszármazásává, politikai jogok érdekében 
költött mesékké szélesül ; nem az egész 
nemzet együttes vállalata, nagyszabású 
küzdelme bilincseli le a figyelmet. Az 
epikus légkör hiányzik. Körülbelöl 200 
évre terjedő gazdag epikus irodalom ke
letkezik a nélkül, hogy maga a hellén 
nép lett volna annak hőse. A görög iroda-lom búvára az idő romboló pusztí
tását itt érzi igazán : a gazdag epikus költés apró, összefüggéstelen töredé
kekké darabolódik szét és az óriás veszteségért némi vigasztalást csak az 
nyújt, hogy magában a görög nemzeti szellem emlékezetében is elhomályo
sultak a későbbi rhapsod költők Homerossal szemben. Aristoteles bár szűk
szavú jellemzéssel, mégis meglehetős világosságba helyezi a cyclikus költé
szet jellemét. A szerzők nem egységes cselekvényre törekedtek, hanem a 
monda-anyag fölhalmozására. Teljes összefüggő időrendben dolgozzák föl a

L an tos a dalversenyen.
Á bránk egy k ith aro d o st ábrázol a py th ia i v ise 

letben.
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mondákat. Welcker valószínű nézete szerint az alexandriai korban Zenodo- 
tos gyűjté egybe és csoportosítá az Iliás és Odyssea mellé a cyclikus költők 
műveit. Proklos Chrestomathiája mintegy az Iliás és Odyssea folytatását, 
továbbszövését látja az epikus cyclusban. E chrestomathiának köszönhe
tünk legtöbbet : a nagy hajótörés roncsait. Hogy a cyclikus eposz a görög 
ifjúság történeti oktatásának is anyagát képezte, erre nézve egy igen 
érdekes műemlék szolgál bizonyságul. Ez az ú. n. Tabula Maca, féldom- 
ború alakokat tartalmazó táblák, melyekből egy töredéket Bovillaeban 
találtak, mely jelenleg a capitoliumi múzeumban van. E táblán a követ
kező felirás fordul elő : «Kedves gyermek, tanuld meg Homerosnak 
Theodoros szerinti rendjét, hogy a bölcseség alapját bírjad». Ugyanezen 
töredék feliratai közt találjuk: Mon veszte Stesiklioros, Ilias Homeros, 
Ailhiopis, Arktinos műve az ú. n. Kicsiny Mas a pyrrhai Leskhes sze
rint. Nápolyban az egykori Borgia múzeumból odakerült felirat (Jahnnál 
a VI. tábla) hasonló szellemben sorolja föl a Titanomakhiát, IJanaidákat, 
Oidipodeiát, Thebaist : megadván a szerző nevét és a sorszámot. Ha ezen 
adatokat történeti összefüggésbe hozzuk, arra a következtetésre jutunk, 
hogy az irodalmi oktatás körét az alexandriai búvárlatok alapján széles- 
bítették, később a verses formát feloldották és a terjengős költemények 
rövid foglalatját adták a cyclographok, kik közt leghíresebb volt Diony- 
sios (Kr. e. ioo évvel). A cyclikusok gyűjteményében foglalt művek egy
másutánját Christ a következőkép állapítja meg: Theogonia, Titanomakhia, 
Oidipodeia, Thebais, Epigonoi, Kypria, Mas, Aithiopis, I{ias mikra, Mas 
persis, Nostoi, Odyssea, Telegonia.

A homerosi szellem lengte át ez irodalmi műfajt. A tragikus költők 
a legtöbb tárgyat e költőkből merítették, egyúttal a későbbi görög és 
latin epikának is gazdag anyagot nyújtott e cyclus.

Aristoteles a Költészetről czímű művében teszi azt az észrevételt, 
hogy míg az Iliás- és Odysseából alig egy vagy két tragédia alkotható, 
az Ilias parva nyolcz tragikai tárgyat tartalmaz. Pl. az Akhilleus fegy
verei feletti versengés (ehhez fűződik Sophokles Aias-a), Philoktetes (szin
tén Sophoklesnek egy tragédiája), Neoptolemos, Eurypylos, Sinon, Troades. 
Ha Vergiliusról megjegyzi Macrobius, hogy Aeneisének második éneké
ben Pisandert követi, elég a Proklos kivonatát elolvasnunk, hogy meg
győződjünk Vergilius kölcsönzéséről. Megtaláljuk a fa-ló bevitele felett 
támadt vitát, meg a bevitel után ujjongó város képét, meg a két kigyót, 
Laokoon halálát, Sinon cselszövényét, meg Priamosnak a Zeus oltára 
előtt történt lekonczoltatását, végre a Priamos leányainak elhurczolását. 
Az Aethiopis Penthesilea amazon hőstetteit, Akhilleus keze által történt 
halálát tartalmazta. Akhilleust rajongó bámulatra ragadta Penthesilea 
hősies magatartása, mit Theisites kigúnyol. Akhilleus haragra lobban és
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Thersitesh megöli és így vérbűnt követ el s Lesbosba evez, hogy magát 
megtisztítsa. Az Aethiopis e motívuma oly mély hatást gyakorolt Goethére, 
hogy egy nagyszabású eposzt tervezett Achilleis czím alatt, melynek meg
ragadó szép torsoja maradt ránk. Ez eposz nevét Memnontól, az aethiop 
királyfitól vévé, kit Akhilleus boszúból ejt el, mert Antilokhost, Akhilleus 
ifjú barátját, ölte meg.

íme, a Hektor elejtésének mozzanatát ismét föltaláljuk. Az eposz 
utolsó énekében Akhilleus esett el Paris nyilától találva. A költeményt

A khilleus párbaja  M em nonnal.
(Archaikus vázakép. — Berlin, Királyi Muzeum.)

Akhilleus temetése, a sírja felett rendezett halotti játékok, az isteni 
fegyverek felett .Aias és Odysseus közt vívott verseny fejezi be, me
lyet Ovidius Métám. XIII., 1. és köv. soraiban a római declamatiók 
egyik leghatásosabb példányában örökít meg. Ez Aethiopis szerzője, 
Arktinos, Eusebius szerint az első, Suidas szerint a kilenczedik olympiad 
idején virágzott, tehát a Kr. e. VIII. század közepe táján, közvetlenül 
csatlakozik a Homeros iskolájához, ami szintén a korbeli közelségre 
mutat.

Az Ilias parim szerzője, Leskhes, korát Eusebius a 30. olympiadra 
teszi, tehát Kr. e. 660 tájra. Minden esetre követi Arktinost, a mesét is 
ott folytatta, hol ez félbehagyta. Ez epikus költemény hősei Neoptole- 
mos, Akhilleus fia, és Odysseus, kiknek az a feladat jutott, hogy Philok- 
tetestől kézrekerítsék azt a végzetes ijjat, melyhez volt kötve Ilion
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eleste. Sophokles a Philoktetesben dolgozta föl remek jellemfestéssel e 
mesét. Sőt találunk egy helyet, mely így hangzik :

Mostan azonban nejét Hektornak a görbe hajókhoz 
Vitte erővel Akhill, szép bajnoki sarja magával.
A dús hajzatu dajka öléről elragadd még
Csak csecsemő gyerekét s lábánál fogva ledobta
Bástya fokáról, szörnyű halállal vész el a gyermek.

Az Andromakhe-tragédiák kezdő motívumát szolgáltatja e hely. 
A Kíjpria, melynek szerzőjéül Proklos Stasinosl, majd Hegesinost említi, 
az Ilias cselekvényét megelőző eseményekre vonatkozó mondákat dol
gozta föl. Az Eris almájáról szóló monda, Paris ítélete, Helena elrab
lása Aphroditének, Kypros hatalmas istenasszonyának segítségével, for
dulnak elő a költemény első részében ; ezután a Philoktetes-monda 
kezdetét találjuk meg. Philoktetest egy kigyó marja meg. Ezért Lemno- 
son kiteszik. Minden esetre Aphrodite intéző keze eregeti a cselekvény 
égi szálát, mint az Odysseáét Pallas Athene. Egyik szép töredéke leírja, 
hogy Aphrodite a tavasz minden illatában megfiirödve, mint jelenik meg 
az Olymposon.

A Nostoi és Telegonia pedig az Odyssea kiegészítését képezik, amazt 
Agias vagy Hegias, emezt Eugammon szerezték. A Nostoi egyik hőse 
Menelaos, ki Athene istenasszony kiengesztelését elmulasztva, indul 
haza s hajótörést szenved; Egyiptomba hányatik. Euripides Helénájának 
adta meg e költemény a situatiót, valamint Stesikhorosnak adott fogan
tyút, hogy a Helena-mondát úgy dolgozza föl, mely szerint Paris csak 
Helena árnyát és nem magát Helénát rabolta el. Ugyanezen költemény 
meséli el Agamemnon hazatérését, meggyilkoltatását, Orestes boszúját, 
szóval az Oresteia tárgyát.

A Telegonia elmesélte Odysseus utolsó bolyongását, halálát. Ithaka 
földén történik Odysseus végzetes találkozása Telegonnal, saját, Kirkétől 
származott fiával, ki Ithaka szigetére vetődvén, rabolni kezd. Odysseus 
síkra száll vele és saját fiának kezétől esik el. Telegon megtudja vétkét. 
A kiengesztelődést a költemény ugyancsak romantikus módon eszközli. 
Telegon Telemakhost és Pénelopét anyjához, Kirkéhez, viszi, ki őket 
halhatatlanokká teszi és Pénelopét nőül veszi Telegon, Kirkét Tele- 
makhos. Az epikus felfogás teljes kimerülésére mutat e megoldás.

Mellőzhetem a cyclus többi darabját. Még csak megemlítem, hogy 
a Thebais a legmegrázóbb tragédiák körébe von, mely a tragikus költő- 
trias legszebb alkotásainak adott tárgyat, az Oidipedeiában pedig meg
találjuk Haimon alakját, Sophokles Antigonéjának szerelmi hősét.

Egyáltalán e költők szerkeszteni nem bírtak ; a részletekben moti-
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vumaikat átvette az a két műfaj, mely a kimerült epika után diadal
maskodott: a lyra és dráma.

H om erosi hym nusok.

Homeros neve alatt egy 34 hymnusból álló gyűjtemény ismeretes. 
Ha e hymnusok keletkezésének korát veszszük tekintetbe, ezek mintegy 
kétszáz évi időközben kisérik a hanyatló epikus költészetet, mert elvál- 
hatatlan kapcsolatban állnak vele. Míg a delosi Apollónak és Demeter
nek szentelt hymnusok a cyclikus eposzokkal egy időben zendülnek meg 
először, a Pant dicsőítő rövid hymnus alighanem a marathoni csata után 
keletkezik, miután az a megragadó legenda támad, mely a páni félelmet 
jelenté a perzsáknak és egy új isten oltalmát az athénieknek. Herodotos 
(VI., ioö) említi, hogy e csata óta áldoznak évenkint Pannak. Thukydides 
(III., 104) és Pindaros (nem. II., 2) előhangnak nevezik‘a homerosi hym- 
nust : a rhapsodiák előhangjának. Azon istenhez vagy istennőhöz intézett 
fohásznak lehet a legtöbb hymnust tekinteni, kinek ünnepén előadták a 
rhapsodiát. Tényleg több hymnus végződik ilyenformán :

«Hozzád zeng e fohász, de fogok még zengeni más dalt.»

így végződik az Aphroditéhez intézett hymnus (V., IX.), így a Pan- 
hoz (XVIII.), a Múzsákhoz (XXIV.), Artemishez (XXVI.), Athénéhez 
(XXVIII.), Hestiához (XXVIII.), Gé-hez (XIX.), Dioskurokhoz (XXXII.) 
szóló hymnusok ; de így a nagyobbak is. Mi volt természetesebb, mint 
hogy a delosi Apollóra zengő hymnus Delosban, az Apollo Delphiniust 
magasztaló Delphiben, a Demeterhez intézett Athénben vagy Eleusisben, 
az Artemisra zengő Kolophon közelében a klarosi templomban, az Aphro
ditét dicsőítő Kyprosban zengjenek ? A nagyobb hymnusok (öt ilyen van) 
kevésbbé alkalmasak arra, hogy tisztán élőhangúi szolgáljanak; de a 
nagyobb hymnusokról ki is lehet mutatni, hogy a kultuszalapítás regéjét 
adják elő. Az eleusisi mysterium eredetét találjuk meg a Demeter-hym- 
nusban, a delosi theoria (búcsújáró), a delphibeli jóshely mondája képezi 
tárgyát az Apollo-hymnusnak. Az öt nagyobb hymnusból szólt Apollóra 
kettő, Hermesre, Aphroditére, Demeterre egy-egy; a 29 kisebb hymnus 
közűi némelyik egy pár sorra terjed és egyenesen csak bevezetésül 
szolgál a rhapsod-előadáshoz, mint pl. a VI. hymnus egyenesen utal 
a költői versenyre :

«adj diadalmat
Itt eme versenyben nekem és ihlesd te a lantom!»

A hymnusoknak tisztán liturgikus tartalm a nincs. A rhapsod-köl- 
téssel egy szellemet lehel. Találni ugyan orphikus nyomokat pl. az Ares- 
hymnusban. E szekta a hatodik században a görög mythosokba mélyebb
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erkölcsi felfogást igyezett belevinni ; bizonyos pantheistikus alapon mys- 
tikus vallásos rítusokba való beavatás útján titkos társulatokat szervezett. 
A régi istenek elveszték plasztikus egyéniségüket, rejtélyes hatalmakká 
váltak. így az Aresbez intézett hymnus erkölcsi mérsékletre, az indula
tok és szenvedélyek fékezésére kért segélyt Arestől, mi ugyan csak ellen
tétben állt ez isten epikus felfogásával. E hymnusok különböző korban 
keletkeztek, már az alexandriai kor tudósai csak úgy idézik, hogy «a 
Homerosnak tulajdonított hymnusok.» Kallimakhos előtt már kész gyűj
temény állhatott, mert a maga hymnusaiban utánozza őket.

Kétségen kívül legszebb e hymnusok közt a delosi Apollo-, legmé
lyebb vallásos hangulatot lehel a Demeter-, derült, mosolygó a Hermes-y 
bizonyos romantikus ízű az Aphrodité-hymnns.

Isten-idyllekiil nézhetők. Mert nem az Odyssea VIII. énekébe szőtt 
pajzán elbeszélés Ares és Aphrodite szerelméről elevenedik-e föl előttünk, 
ha olvassuk a Hermes-hymnusban a mesét a bölcsőjéből kimászó, a lantot 
feltaláló, az Apollo barmait elorzó, a kedvesen hazudozó és utoljára a 
Zeus bírói széke elé vitt Hermesről ?

A delosi Apollóra zengett hymnus Létó bolyongását adja elő. Delos 
szigete, mely eladdig úszó sziget volt, attól tart, hogy ha egy oly hatal
mas isten, mint Apollo születik rajta, őt fölforgatja. Az istennő esküt 
tesz, hogy a sziget híressé válik, mert Apollo mindenek felett tisztelni 
fogja szülőföldjét. Megragadó már a bevezetés. Énekli a hatalmas íjjast, 
kitől remegnek még az olymposi lakók is ; mikor megjelen, fölállanak, de 
Létó ülve marad. O oldja le fiának tegzét, ő veszi el íjját, Zeus elé vezeti, 
ki neki szeretete jeléül nektárral telt serleget nyújt át. Semmi sem 
hiányzik e költeményből, hogy a remekművek közé ne számítsuk, kivéve 
a leleményt, mely benne nyilvánul.

Érdekes e költeményben az a hely, melyben a szerző magáról azt 
mondja, hogy ha valaki kérdené, ki az énekes?

Nos, ti feleljétek mindnyájan e karban azonnal:
Egy vak lantos az, a ki Kiosba’ lakik fen a bérczen,
És versenybe’ legyőz mindenkit lanton e férfi.

E hely alapján Thukydides (III, 104) és Aristophanes (Aves 575.) 
habozás nélkül Homerost tartotta a khiosi vak lantosnak.

A pijthiai Apollóra irt hymnus (az egységes hymnus 179—546) a 
delphibeli jósda csodás alapítását meséli el. Apollo helyet keres kultu- 
sának. Bejárja Pieriát, Thessaliát, Euboeát. Eljut a Kephisos vizéhez, 
Telphussához. Ez rábeszéli, hogy a csöndes Krisában alapítson templo
mot. Apollo a krisai forrás közelében öli meg a Pytho kígyót. Ekkor 
indul el papokat keresni. Szembe találja a thebaiakat, kik Pylosba indul-
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tak áldozatot vinni. Apollo egy cselle alakjában a hajóra felugrik (innét 
Delphínios mellékneve). Mikor partra köt ki : a hajósokból lesznek papjai.

A Demeter-hymnus, melyet 1780-ban Mathaei Keresztély Moszkvában 
egy disznóvályuban fedezett föl, az eleusisi mystérium alapításának legen
dáját tartalmazza.

Megragadó e legendában Demeter anyai fájdalma, kitől leányát, 
Persephonet elrabolta Pluto. Bolyongása közt befogadja őt Keleus, s itt egy 
másik szenvedő anyával találkozik, Metaneirával, ki halálra vált fiáért, 
Demophoonért esik kétségbe. Demeter a gyermeket megmenti, sőt örök
életadó lángba füröszti, ámde a vakságra kárhoztatott emberi elme typusa, 
Metánéira éjjel meglesi a rejtélyes cselekvényt, a varázs megtörik. Majd az 
istenasszony kiengesztelődik, kultuszát alapítja meg. Mindez oly közvetlen 
hangon, bizonyos mélabús hangulattal van előadva, mely e hymnust 
legértékesebbé teszi az összes hymnusok sorában. E hymnusról a mi 
Ábelünk egy alapos tanulmányt írt és mutatott be a M. Tud. Akadé
miában, melyben ennek keletkezését a Kr. e. 7. századra teszi és szer
zőjében egy attikai papot gyanít.

E vázlatos irodalmi áttekintés is hézagos volna, ha nem említeném 
még föl a Dionysos-hymnust, mely előadja, hogy a ragyogószemű ifjú 
istent tyrseni kalózok foglyul ejtik. Csodajelenetek történnek a hajón. 
Szőllővenyige fut fel az árboczra, ambrózia illat, ragyogó fürtök, repkény- 
koszorúk mindenfelé, egy medve terem elő. A kalózok a tengerbe ugrál
nak, csellékké változnak, az egy hajókormányoson kívül, kit nem bántott 
az isten, mert ő ellenzé a rablók szándékát. Minthogy a Lysikrates kho- 
ragikus emlékoszlopán ép e jelenet van ábrázolva, sőt egy ó-attikai 
amphorán is : attikai eredetre vall e hymnus. És vele tényleg az anya
földre jutottunk, hol egy más epikus költő osztakozik a Homeros hal
hatatlan dicsőségében : e költő Hesiodos. De elébb meg kell emlékeznünk 
a Homerosnak tulajdonított apróbb költeményekről is.

a) Epigrammák. Tizenhét epigrammot tulajdonít az ókor Homeros
nak. Ezek többnyire gyarlóságok, az egy Midas síriratán kívül, melyet 
Simonides Kleobulosnak, a hét bölcs egyikének tulajdonít. E költemény 
egy kis remek :

Én érczszűz vagyok és állok Midásnak a sírján 
Tőlem süthet a nap, fényt onthat tőlem a hold is,
Folyhat a folyam is és áradhat tőlem a tenger,
Itt eme sok könytől ázott sírt őrzöm örökké 
S hirdetem azt fennen, hogy Midas nyugszik e sirban.

b) Batrachomyomachia (Béka-egérharcz). A mi Csokonaink pompás 
költeményének 4 pipadohány szerint felosztva, melyen, bár Blumauer- 
utánzat, eredeti tehetsége átcsillog, ősi forrása ez a Batrachomyomachia,
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mely azért kiválóan érdekes költemény, mert egyetlen maradvány a görög 
költészetből, mely kicsiben állateposz és egyúttal lángeszű parodia. A divat
ból kiment eposzt parodizálja ki, mi már magában későbbi eredetre vall. 
A keletkezés idejére tájékoztat a költemény kezdete, hol megemlékezik 
az irótábláról. E szó Aiskhylos korában fordul elő legelőször. Tényleg 
Herodotos e költeményt Pigresnek, Artemisia királynő fivérének tu laj
donítja, ki a perzsák elleni hadjáratban Xerxeshez csatlakozott. Az elbizako
dott perzsa hatalom körében élő játszi és gúnyos hangulatú Pigres, talán 
ép a görög erőfeszítés kigúnyolására szerezhette e paródiát. A görög heroi
kus kor fenséges hagyományát teszi gúny tárgyává: a Helénáért folytatott 
küzdelmet átváltoztatá a békakirály Physignathos által vendégül hívott 
egér Psikharpax komikus történetévé, ki egy vízi kígyótól megrémült 
és alábukott béka hátáról vízbe esik és megfullad. A háborúnak Zeus 
villáma vet véget, melyet a hősködő békák közé sújt, majd a rákok iszo
nyú ollókkal fölfegyverzett hadával rebbenti szét a hadakozó feleket. 
A béka- és egérnevek csupa festői jelzőkből alkotott tulajdonnevek, me
lyek a jelzők hatását magában a névben egyesítik és így jellemeznek és 
parodizálnak egyszerre. Tányérnyali, morzsalopó, sajtlesi, kvartyogó, víz
ivó stb. tréfásabbnál tréfásabb fordulatokat képeznek. A németeknél Stol- 
b e r g  kitünően adta vissza e neveket ; a Csokonai nevei is kiváló humor
ral vannak megalkotva. A különböző fegyverek, paizsok, a természet szem
léletén alapuló megannyi apró tárgyak pompás humorral idézik elő a 
gömbtükörben látott képhez hasonló torzításokat.

c) Margites. E költemény hőse egy botor elme, a leleményes Odysseus 
ellentéte. Ha Odysseus sokat járt-kelt és sok ember városát és gondol
kodását ismerte, Margites «sok minden dolgot tuda és még sem tuda 
semmit». Nem épen fajankó, de híjával van a józan belátásnak, ferdén 
fog fel mindent, ferdén akar cselekedni és természetesen beleütközik 
mindenbe, mint egyik népmesénk hőse (Ihók és Mihók). Az epikus köl
temény hexameteréhez triméter iambicust csatolt e költemény és így 
maga a forma is tett komikus parodikus hatást. Nem lehetetlen, hogy 
szintén Pigres műve.

H esiodos.

Az anyaország talajára lépünk. Az ión eposz ködbevesző széles látó
köre helyett egy szűk völgy határai között a mindennapi élet verítékes 
küzdelmei közepeit a való világban élő ember gondolatvilága nyílik 
meg előttünk. A személytelen költészet ; a vándor lantosok mondaszövő 
képzelme, egy szerény pásztor ember ihletett keblébe száll és egyéni világ
nézetének ad szint, ad kifejező formát. A Múzsák csodája egy egyszerű 
szívben nyilatkozik meg. Az olymposi lakók rendre szállják meg, előbb
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erkölcsi küzdelmeinek rejtélyes kormányzóikép, majd a világrendszer 
nagy egészében öltenek testet és tárják föl a lét kérdésének titkait. A gö
rög léleknek egy másik vonását : az erkölcsi világrend nagy kérdései után 
kutató, a józan belátás, az elemző értelem szempontjából fürkésző, az 
olymposi és földi hatalmak összhangzata után áhító, mérsékletet, igaz
ságosságot tanító, a gnomikus formában örök érvényű maximákat kifejező 
szellemet képviseli Hesiodos, a ki már történelmi talajon jelenik meg. Oly 
kétségtelen nyilatkozatait találjuk meg az összes ókor által neki tu laj
donított Munkák és napokban az ő egyéni küzdelmeinek, családi viszályá
nak, mindennapi gondjának, reményeinek és vágyainak, hitének és meg
győződésének, hogy az egyéni költészet első képviselőjének teljes joggal 
tarthatják. Váratlanul, igazán az ihletés csodájából ju to tt ahhoz a bűvös 
hangszerhez, melylyel elkeseregte méltatlan üldöztetését, testvére részéről 
történt megkárosíttatását ; erkölcsi érzése felháborodik a világ igazságta
lanságán : kutatta okát, rejtélyes hatalmak működését vélte föltalálni, a 
világkorszakoknak fokról-fokra hitványabbá válását ; a tűzorzó Prome- 
theust megtorló kegyetlen olymposi isten sujtoló kezét érezte, de azért 
az erkölcsi igazság diadalát hirdette ; a rég letűnt aranykor megcsillant 
képzelmében, sőt megnyilatkozott az egész Olympos. Az ég és föld kelet
kezését, majd a herosok égbe nyúló családfáját mesélte folyton bővebb 
áradattal, mintha csak rendre nyerte volna meg mesélő képességét.

Egy egész külön költészet támadt : a tanítóköltészet, mely a mon
dák és hitregék fényes szövedékében az ég és föld harmóniáját teremti 
meg. Hogy a görög költészet a nemzet nevelőjévé válhatik, hogy gon
dolatgazdagságával megtermékenyíté a világot, abban nagy része van a 
gnomikus költészetnek, melynek valódi megalapítója Hesiodos, mely 
külön formát talál a gnomikus elegiában.

Elmondhatjuk Christtel : «A szépség műremekeiből m erített szellemi 
élvezet kétségen kívül magában is gyakorol nemesítő hatást egy nép 
erkölcseire és világnézetére; de az ifjúság nevelésére és erkölcsi ido- 
mítására ethikus táplálékra van szükség és boldog az a nép, mely ezt 
mindjárt fejlődésének kezdetén egy költő mézajkáról nyerheti». E méz
ajkú költő Hesiodos. Más néptörzsnek, az ceol- és dór-nak szelleme lakik 
benne. Míg az ión még a bölcsészetben és a világmagyarázat szédítő 
magaslatain jár és mythosok szövésében vész el ; addig a dór a delphibeli 
bölcseség közelében az élet erkölcsi kérdéseit veti föl, az állami és tá r
sadalmi rend feladványaival törődik. A kisázsiai epikus költés az anya
földre magával hozza a formát, a lendületet és részben a nyelvet. Két
ségtelen, hogy Hesiodos Homeros után és nem előtte, vagy talán vele 
egy emberöltőben él és működik. Ha a formát, a nyelvet örökli : más a 
belső tartalom. Volt gnomikus elem Homerosnál is, ott az allegorikus
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mesék az Iliásban IX, 502 és köv. verseiben az Esdeklések- és az Átok-ról, 
a XXIY. énekben (527 és köv.) a Zeus lakában elhelyezett két hordóról, 
melyekből az áldás és szerencsétlenség adományait osztja Zeus az embe
reknek, mely megfelel a Pandora-rege gyönyörű példázatának. De mégis 
a görög gondolkodásnak a reflexió fokáig kellett fejlődnie, hogy a köl
tészetnek az a formája létre jöjjön, melynek képviselője Hesiodos. A del- 
phibeli jósda-költészet hatása érzik rajta, mint később honfitársán Pinda- 
roson. Mert nem véletlennek tulajdonítható az oly találkozás, mint a 
Munkák és Napok 282 és köv. verseiben foglalt gnóma :

Mert a ki önként adja magát hamis esküre, bizvást
Az megcsalja magát és vétkezik önmaga ellen.
Mert hisz’ az esküszegőt letiporja bizonynyal a Végzet,
Hisz a ki hű marad, annak a nemzetsége virágzik.

és a Herodotos VI., 86. fejezetében idézett válasza közt a delphibeli jós
dának, melyet Glaukosnak, az Epikydes fiának adott. «Az eskünek névte
len fia van, kinek nincs se keze, se lába, de azért utána iramlik a vétkesnek, 
el is éri és tönkreteszi házastól, mindenestől.)) És még egy műfaj csi
ráját találjuk Hesiodosnál : az állatmesének. Ott van az ölyv és csalo
gány meséje, melyben az ölyv a karmai közt vergődő csalogánynak adja 
a  Vae victis kegyetlen válaszát :

Hát még szólani mersz, ki eró'sbnek karmai közt vagy.
(Munkák és napok 207.)

Hesiodos élete homályba vész, mint a Homerosé. Egy névtelen élet
rajz elmeséli, mint szállt versenyre Homérosszal és győzte őt le. A köl
teményekhez irott magyarázatok is sok hihetetlen dolgot összehordanak. 
Legjobb, ha legmegbízhatóbb művéhez: a Munkák és napokhoz fordul
nunk. Itt tanácsot ad, mikor kell vízre bocsátani a hajót, megrakva árti- 
czikkel, melyet nyereséggel lehet eladni. Ezután így folytatja:

Mint a miként az atyám s az atyád Perses teve egykor,
O eleségért szállá hajóra s emitt köte partra,
Roppant tengeren általevezve, Kymét oda hagyván. (601. és köv.)

E hely æol származás és nélkülözés miatt történt kivándorlásról tesz 
tanúságot. Strabo (p. 622) hajlandó is Kymét tekinteni szülő városául. 
Úgy de a Theogoniába szőtt visszaemlékezések a Helikon alján fekvő 
egyszerű Askrához fűzik születésének emlékét. A Múzsák itt keresték föl 
a gyermek ifjút :

Hesiodost eme helytt szép dalra is ők tanították,
Ép a midőn Helikonnak az alján őrize barmot. (22—23.)
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Askra fordul elő az orkhomenosiak síriratában is mint szülőföldje : 
Hesiodost a gabnavetésben hírneves Askra 

Szülte, de a Minyek jó lovu földje fedi.
A ki a bölcsességnek a próbakövén tud ítélni,

Annál legtöbbet bizton az ő neve ér.

Tehát az egyszerű városkától, melyet Thespiæ lakói elpusztítottak, a 
hatalmas Orkhomenos sem vitatta el a dicsőséget, hogy a költő benne 
született. A Hesiodos származása czímtí irat alighanem atyjának nevét 
örökítette meg, midőn állítja, hogy testvérével, Persesszel együtt Diós
tól és Pykimedétől eredett. Ugyanez értekezés allegorice igyekszik magya
rázni Hesiodos életének azt a fordulatát, mely őt költővé avatta. A monda 
szerint, a míg a Helikon lejtőin legeltette juhait, kilencz szűz jelent meg 
neki és borostyánágat tépve, ezzel táplálták. Történelmi tényként vehet
jük, hogy a boiotiai költőiskolával érintkezett, a Múzsák kultuszához csat
lakozott. Ez iskola kedvelte a genealogikus lajstromok készítését. A régi 
kritikusok az Uiás XVIII., 39- 49. verseit, melyek a Nereidák száraz fel
sorolását tartalmazzák, azon a czímen tartják elvetendőknek, m ert e hely
nek ahesiodosi jelleme van». Ezért származtatják az Iliás második énekében 
előforduló hajók jegyzékéi is egy oly költőtől, ki a boiotiai költőiskolá
hoz tartozott. De térjünk vissza a mi forrásunkhoz : Hesiodos műveihez. 
A Munkák és napok több versének egybevetése alapján egy kis családi 
dráma rajzolódik le előttünk. Hesiodos és Perses osztálypörbe elegyed
nek apjuk halála után. Perses a bírák megvesztegetése útján megrövi
dítette fivérét. A Munkák és napok-ba szőtt allegorikus kép a kétféle 
Erisről ; az életelvek, melyek e költeményt a gnomikus gondolatok 
gyöngysorává teszik, szerkezetét meglazítják, a hit, a becsület, a munka, 
az eskü szentsége tömör erővel kifejezve : egy alaphangulatra, egy valódi, 
közvetlenül átérzett szenvedésre, a megbántott szív keserűségére vihetők 
vissza, és így Hesiodos történeti alakját, jellemképét domborítják ki. Csak 
két gondolatot idézek :

«Rablott kincsnél jobb bizony az, mit az istenek adtak.» (320.)

és az a híres paradoxon, hogy a fél nagyobb az egésznél :
Hejh, nem is értik, a fél hogy néha nagyobb az egésznél. (40.)

Persesszel éreztetik, hogy az erkölcsi világban nem a kalmár kétszer
kettője uralkodik. Tényleg Perses a renyhe tétlenségnek és élvezetnek 
adván magát, alászáll, míg a megkárosodott fivér a Múzsák adományát 
szerzé meg és így az ő felényire olvadt javaival többre ment, mint Perses 
az egészszel.

Tehát Perses alakjához van fűzve Hesiodos életének meghízható, 
történelmi része. Ugyané költeményben találunk egy versenyre vonatkozó
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helyet, mely szerint a költő egyszer Aulisból Euboiába ment át és Amphi- 
damos halotti ünnepén versenyre kelt és egy háromlábat nyert. Pausanias 
közöl is egypár verset, mely e háromlábon állt feliratul. E mese burká
ból annyi tény kihűvelyezhető, hogy Hesiodos vándorköltő életet él. Ha
lálát is csodásnak tiinteti föl a hagyomány. Delphiben azt a jóslatot kapja, 
hogy Nemeába ne menjen, m ert ott élete véget ér. Hesiodos a peloponnesosi 
Nemeára gondol és a lokrisi Oinoébe megy; de itt hamis gyanú alapján 
megölik. Úgy de Oinoe a nemeai Zeus szent birtoka volt. Csellék viszik 
Hesiodos holttestét ; a lokrisbeliek temetik el, az orkbomenosiak innét a 
jósda intésére szállítják m aradványait városukba, hol a piacz terén tem e
tik el. A síriratát fentebb közöltem. Pindarosnak tulajdonítják és nem 
csekély valószínűséggel a következő epigrammát :

Kétszer is ifjú, te két sír részese, Hesiodos, légy 
Általam üdvöz, a ki bölcs nevet érdemeiéi.

Érdekes vonatkozás van Hesiodosra Bakkhylidesnek újonnan fölfede
zett egyik költeményében is, a mi bizonyítja, hogy a boiotiai költők Hesio- 
dost atyjuknak ismerték. De hát mikor élhetett? Herodotos egy korba 
helyezi Homérosszal (Kr. e. 850 tájra) ; a hagyományt követő életrajzok 
is összehozzák a görög istenek nagy epikusát a görög hősök páratlan 
epikusával. Úgy de kétségtelen nyomok más korba, más vidékre vezet
nek. Aristarkhos és Eratosthenes, a földrajzi ismeretek fejlettebb foka 
után ítélve, Homerosnál későbbi kor gyermekének tartják. Csakugyan 
Hesiodosnál oly földrajzi ismereteket találunk, melyek túlszárnyalják a 
bomerosi költemények látóhatárát. Említés történik az Aetna kitörésé
ről (Theog. 820—880), mely a szicziliai gyarmatosítással szoros kapcsolat
ban áll. E gyarmatosítás Khalkisból indul ki és Leontinoi és Katana 
alapítására vezet. Költőnk korát Kr. e. 800 tájra helyezhetjük. Tehát csak 
érinti a történeti korszak talaját, de alakja mesék ködében tűnik el.

Müvei. Hesiodos műveinek ugyanaz volt a sorsuk, mint a Home- 
roséinak. A hagyomány több művet tulajdonított neki, melyek ugyan
azon szellemet tükrözik vissza, de melyek csak egy iskolának, mondhat
juk egy rhapsod nemzedék terméke; a kétségtelen sajátját pedig megnyir
bálta a kritika és számos betoldást gyanított. Rendre a homerosi vita 
hatása kiterjedt Hesiodosra is. Szétdarabolták, mert a laza szerkezet, 
mely tagadhatatlanul alább szállítja költői értékét, egy eszményi egység 
kutatására sarkalá, vagy, mondjuk ki az erős szót, szabadítá föl a kuta
tókat. Egy oly költővel szemben, kinek egyfelől iskolázatlansága, más
felől a merőben új tárgy okozta nehézségek ugyancsak lehetetlenné teszik 
a szerkezet öntudatos egységét : strophikus szerkesztést is föltételeztek és a 
betoldások egész sorának megjelölésével igyekeztek egy Hesiodos resti-
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tutust teremteni. A Munkák és napok javarészét erkölcsi reflexiók, élet
elvek és gyakorlati intések teszik : lehet-e ily természetű munkától szo
ros egységet kivánni, mikor ezt még Horatius ars poétikájában sem 
találjuk, de nem is szabad keresnünk? Másik műve, a Théogonie az istenek 
leszármazását tartalmazza: lehetett-e rendszert vinni bele a görög mytho- 
sokba, melyeknek hihetetlen gazdagsága kizárta ezt ? Az allegorikus 
mesék alakításában (így az Eris, így a Pandora mythosaiban) ellenmon
dás mutatkozik a Munkák és napok meg a Theogonia között, miért haj
landó is Croiset ez utóbbi művét egy pár emberöltővel később élt szerző 
művének tartani. Nekem meg nem ingott az a meggyőződésem, hogy a 
Theogonia szerzője nemcsak a Hesiodos-iskola egyik tehetséges tagja, 
hanem maga Hesiodos. Ugyanis mintegy a költői egyéniség fejlődésének 
előhaladottabb mozzanatát vehetjük észre, ha a Munkák és napokat egybe
hasonlítjuk a Theogoniával. Ugyanazon mély vallásos ihlet, pessimis- 
tikus színezetű világnézet, rendíthetetlen erkölcsi meggyőződés lengi át 
mindkét költeményt; csakhogy a Munkák és napok a Helikon lankáin 
pásztorkodó egyszerű ember ihletett pillanataiban, a Múzsák első édes 
csábjaitól megfogant lélek műve, a Theogonia szerzője már sokat já rt
kelt, tapasztalt és tanult ; népének mondáit, hagyományait összeszőtte és 
pedig a mely mértékben gazdagodott emlékezete, képzelnie veszté spon
tan erejét. A képzelem üde frissesége, könnyed, játszi szabadsága a 
genealógiai pontosságra törekvő emlékezet működésének adja át a sze
repet. Egységes szerkezetet csak a felhevült képzelem ereje tud alkotni.

a) Munkák és napok. Kezdődik egy a Múzsák segítségül hívása után 
a Perses és a költő közt kitört viszály allegorikus kifejezésével, a kétféle 
Eris rajzával. Ez ad alkalmat a költőnek arra, hogy Perseshez paraine- 
sist intézzen (27 302). Egész sora meg van a tanácsoknak; a megbántott, 
de fenkölt lélekkel megbocsátó testvér tanácsa, kérő szózata, melylyel 
munkára, kitartásra, igazságra, önmérsékletre buzdítja.

«Mert nem szégyen a munka, gyalázat a henyeség csak.»

Ez az alapeszme. Két allegória válik ez eszme jelképévé : a kétféle Eris
ről (11—24) szóló rege, melyek közűi az egyik a termékeny vetélyt, a 
másik a meddő irigységet jelenti: ez mintegy erkölcsi magasságra és 
egyetemes jellegű igazsággá emeli a mindennapi osztálypört. Ezután 
következik a Prometheus- és Pandoráról szóló mythos, mely annak meg
fejtésére szolgál, hogy a hűn honnan eredt. Majd ismét következik egy 
hitrege a világ öt korszakáról (108 — 201), mely szintén a költő egyéni 
világnézetének tükrévé válik, a mennyiben a saját korszakát a fémek 
után elnevezett korszakok során a leghitványabbnak mondja.

Egyetemes irodalomtörténet. /. 2 8
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oBár ne születtem volna e korban, a mely ötödik már,
Vesztem volna elébb, vagy jöttem volna világra 
Később, mert eme kor csupa vas».

S nyomban elmondja az ölyv és csalogány meséjét, mely a durva erő
szak kérlelhetlen hangján hirdeti, hogy e földön a gyengébbet elnyomja 
az erősebb és jogtalan hatalmát még gúnynyal tetézi. E sötét háttérbe 
rembrandti fénynyel világít be a költő vallásos hite, az erkölcsi világ
rend örök törvényébe vetett bizalma. Szembeállítja az Igazság áldását

A Prom etheus-m ythos.
(Sarkophag-dombormű a Louvreban.)

Balról az ember alkotása és halála ; a középen jobbra Pandora szelenczéjével ; jobb oldalt a Prometheus lánczait 
kovácsoló Hephaistos ; a jobb sarokban az égi szikrát hozó Prometheus«

az Erőszak-okozta csapásokkal. Kimondja azt a fenséges gondolatot, hogy
3o,ooo őrszellem, tehát egész légiója az őrszellemeknek vesz körül:

Zeusnak háromszor tízezer Órszelleme környez
Itt eme földön, a mely táplálja az emberi népet. (252—253.)

Mintha csak Thales bölcsészetének alaphangja csendülne fiilünkbe, ki 
kimondá, hogy a világ istenekkel van tele.

Zeus szeme mindent lát, maga mindent nézve, vigyázva 
Éber gonddal ügyel s nincs rejtve se semmi előtte,
Tudja, melyik városba virágzik a jog, az igazság. (267—269.)

Jaj a városnak, melyben a jogtalanság és önkény uralkodik. Ez eszme
menet húzódik végig a 382. sorig. Hogy a lazán összefüggő gnómák közt 
van betoldott, vagy nem a maga helyére ju to tt gnoma is, az lehetséges, 
sőt valószínű, de hogy a Munkák és napok alapgondolata a költemény 
emez első szakában erős megvilágítást nyer, az kétségtelen.

A költemény második részében (383—694) következnek a földműve
lésről, hajókázásról szóló intelmek. Évszakok során megy végig. Elmondja 
a mezei munka természetes sorát. Az évszakokat az égi tünemények és 
a természet életének apró mozzanataival jelöli meg. A parasztkalendá
rium első formája, mely az összekötő kapcsot képezi, a költemény 
czímének két fele, Munkák és napok, közt és rávezet a voltaképi naptárra, 
melyben sorra vannak fölszámítva azok a napok, melyeken a munka 
áldással jár, szembeállítva a munkásember dies /je/ash'-jával. Mi összefüggés
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van a költemény két külön része közt? Festvén a földműves ember 
sanyarú helyzetét, a szerető testvér, a tapasztalatokban megérett elme 
nyílt őszinteségével inti Persest, hogy dolgozzék, mert dolgozni kell :

vesd kezedet munkára, oh Perses.
Isteneink akarák azt, hogy munkának az árán
Mentsd magad és nőd és gyereked meg, hogy ne bolyongjál
H ázró l-házra  velük koldulva csekély e leségért.

A földművesmunkákra vonatkozó tanácsai a tengerparttól nem távol 
eső vidéken lakó egyszerű embereknek szól, kiknek ha azt mondja, hogy 
napforduló után ötven napra jelenik meg az első fecske és ekkor kell a 
szőlőt metszeni, megértik. Kedélyi mozzanat a szigorú tél leírása (492—560), 
melyet a szegény ember megsinyli, és a rekkenő nyár lankasztó hevé
nek leírása (582—596), midőn «virágzik a bogács és a faágon hangosan 
czirpel a tücsök». Ekkor jó inni a szikla árnyékában a naxosi bort. Ezután 
jön az aratás, hordás, cséplés leírása, és végzi a szürettel és a jövendő 
biztosítására ajánlja az ugarolást.

A hajókázásra vonatkozó 'részben fordul elő az a hely, melyről 
életrajzában emlékeztünk meg. A harmadik rész (695—764) a naptár. Ez 
a legalkalmasabb arra, hogy külön szerzőktől származtassuk, de azt a 
vörös fonalat, mely az egésznek conceptióját mutatja, itt is feltaláljuk, 
habár itt csupa népies babonát találunk az egyes maximákban. Ha pl. 
ezt az intelmet adja szerző: «Kerüld el a rossz hírt», ezt nyomban alle
gorikus valósággá teszi : «mert bizony isteni lény eme Hír is», egyenesen 
vonatkoztatható Persesre, hogy. ő igaztalanságával maga ellen zúdítá a 
közvéleményt. A naptár (763—828) a nép babonakörében élő, vallási aggá
lyokban leledző^szerzőre vall. Nap és nap közt különbség van :

« Mostoha egyik, a másik azonban hasonlít anyádhoz».

b) Theogonia. Midőn Herodotos II, 53. azt mondja, hogy az isten
rendszert Homeros és Hesiodos állapíták meg, annyiban igazat mond, 
hogy az istenek tényleges szereplését a'nagy epikus költő plasztikus h a tá 
rozottsággal domborította ki és a már századok óta a nép lelkében ala
kuló mythikus világot hívta létre. Hesiodos theogoniája pedig a leszár
mazás elágazása szerint a mythikus világot rendszerbe önté, az Olympos 
urává emelkedett Zeusnak a chaotikus hatalmak legyőzése után a szép 
világrend alkotásában fenséges szerepet tartva föl. Mintegy előttünk bon
takozik ki a görög szellem a maga rendszeretetével, irtja ki indogermán 
ősemlékeinek buja hajtásait, vág utat a rejtélyes rengetegben, melyben 
az ind pantheismus megfoghatatlan valóit emberileg érző, de hatványo
zott erővel működő örökké szép és örökké boldog istenekké változtatja át.

A theogonia kezdődik egy prooimionnal (1—115), melynek szerke-

28*
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zete különböző elemek összeolvadására mutat. Croiset három továbbfej
lesztő költői kéz nyomát ismeri föl. Christ két rhapsod prooimiont lát a 
jelenlegi prooimionban : az egyik a helikoni, a másik az olymposi Múzsák
hoz fordul, kik a theogoniát megéneklik. Magam hajlandó vagyok csak 
e két költőt venni föl. Az első a helikoni Múzsák tisztelője, Hesiodos, a 
másik egy tehetséges rhapsod, ki leiró elemek fölvételével nagyobbsza- 
básúvá, fenségesebbé tette az expositiot. Mintha egy egyszerű stilben 
épített kaput utólag domborművekkel czifrázott volna ki. Következik a 
költemény, mely három részre oszlik: cosmogonia, theogonia és heroo- 
gonia. Az első előadja (n 6 —452) a világnak a chaosból való kibontako
zását, a második (453—963) az Olymposon létrejött kosmost, melynek őre 
Zeus, a harmadik megkezdi a hős családok leszármazását. Ennek foly
tatása női ágon származtatja le a fejedelmi házak őseit. Negyedik köny
vét alkotná a Herakles paizsa, mely Alkmene révén csatlakozik e költe
mények csoportjához.

A cosmogoniában eltér Homeros felfogásától. Nem hiában az ión 
Thales állítá föl világalkotó elemül a vizet, m ert Homeros istenei az Okea- 
nos és Tethis frigyéből keletkeznek. A görög anyaföld költőjénél az ős
elem a Khaos volt, ebből ered a Föld és a cosmogonikus Eros, kinek utódai 
istenek. Hogy m int szövődik össze az allegorikus felfogás a mythossal, 
ezt Eros alakja is bizonyítja, kiről mondja:

»legszebb ez az isten az égben,
Gondokat old, leigázza az em bert és le az istent,
Mindnyájának kénye szerint hajlítja  a lelkét.» (120. és köv.)

A Földanga-szülte nemzedék felsorolásában a genealógiai sorrend 
uralkodik, de a száraz felsorolást drámai epizód beszövése eleveníti meg, 
melyben Gaia föllázítja gyermekeit a kegyetlen Uranos ellen, ki minden 
gyermekét a föld gyomrába rejti el, és egy bronz-sarlóval látja el Kro- 
nost, ki megcsonkítja atyját (153—210). Kronos uralma nem volt igazsá
gosabb. A chaotikus világ tovább is elnyelte a cosmikus elemeket. Kronos 
elnyelte fiait. Zeust megmenti anyja (453—456). De az ős Kronida-faj 
titani ereje föltámad Prometheusban, ki viszályba elegyedik Zeusszal 
(501—602). A Prometheus-monda alkotja azt a drámai epizódot, mely 
mintegy Zeus végleges uralma megállapításának küzdelmes voltát je l
képezi, s egyszersmind a titani embertermészet legszebb symboluma. 
Pandora akár az Éva alakja, ki a bajt, a nyomorúságot hozza a földre. 
Ez újra allegorikus elem a mythosban. Még egy küzdelem képét és pedig 
igazán epikus fenséggel megrajzolt képét nyújtja a theogonia, mikor 
előadja a titánok lázadását és az alvilágba letaszíttatásukat. Megrázó és 
drámai szemléletességgel foglalja egybe a küzdelem végét (820—880) az 
Aetna alá tem etett Typhoeus története.
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a pontosság, melylyel 
minden egyes istent 
vagy isteni valót fel
sorolni törekszik. Nem 
mert kifeledni senkit, 
mert ez egy neme lesz 
vala a «valláselleni vét
ségnek», mely a későbbi 
drámában tragikus kö
vetkezményeket vont 
maga után. Innét az 
egyhangúság, a lépten- 
nyomon háromszoros 
szakaszokra bomlás, mi 
egy pár tudóst téve
désbe vitt. Midőn Ne-

Rövid átmenettel jutunk a Zeus szerelmeiből keletkezett olymposi 
család rajzához, melyhez fűződik az olymposi istenek családjának leszár
mazása. Tömör, mondhatni sorszám szerint egyenlő felsorolást találunk, 
így végződik a voltaképeni theogonia. Ehhez járu l az istennők földi sze
relmeinek fölsorolása, melyekből a herosok származtak.

Helyesen fogta föl a theogonia alapeszméjét Croiset, midőn így nyi
latkozik: «Alapeszméje egyszerűsíteni és egyesíteni a mythologiát; ez 
már magában bölcselmi fölfogásra vall ; egységre törekedni annyi, mint 
a tudomány felé törni 
utat». A költeménynek 
költőietlen vonása az

Z eu st m egm en ti anyja.
reus leányait felsorolja, (Dombormű: Roma, Museo Capitohno.)

mondhatni csupa beszélő
nén fordul elő. Szépen mondja Croiset : «így következnek egymásután 
hangzatos és átlátszó neveikkel, melyeknek értelmét a fordítás elhomá
lyosítja, szépségét elhervasztja : egymásután jönnek, vagyis inkább su
hannak a költészet tiszta habjain épen olyanformán, mint a hogy a költő 
látja a csillogó könnyed alakokat eltűnni a hullámok napsugaras árjában». 
Nem szabad a történelmi szempontot figyelmen kívül hagyni és elvont 
æszthetikai szempontból ítélni meg Hesiodos költészetét. A genealogikus 
költészet egy bizonyos korszak szükségleteinek felelt meg, mit bizonyít 
azon munkák egész sora, melyet Hesiodos nevéhez fűztek. Műtörténeti 
szempontból érdekes a Herakles paizsa. Lessing helyesen m utatja ki a 
Laokoonban azt a főhibáját, hogy e paizs leirója a kész képeket igyekszik 
megrajzolni, nem pedig mint az Akhilleus paizsának költője előttünk
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sziilemlésében m utatja be. De a művészeti motívum is más. Akhilleus 
paizsán az életből vett jelenetek, mondhatni genreképek fordulnak elő, 
a Heraklesén Herakles harczát a sárkánynyal, a lapithák és kentaurok 
küzdelmét, a szárnyas Perseust üldöző Gorgonok képeit látjuk. Minthogy 
a műalkotás hasonló irányát találjuk a Kypselos ládáján, mely Rómában 
a Kircher-múzeumban látható : a Pajzsban olvasható leírás a Kr. e. VII. 
századra vihető vissza.

Hesiodos költeményeit is rhapsodok adták elő és azok minden való
színűség szerint még korábban öltöttek irodalmi formát, mint a Home- 
roséi. Erkölcsi tartalm uk kiválóan alkalmassá tette arra, hogy az ifjú
ság nevelésére felhasználják. Xenophanes heves támadása az emberalakot 
öltött istenek ellen, innét magyarázható meg. Akusilaos a logograph, 
úgyszólván az ő költeményeit tette át prózába : a költő, mythograph, 
logograph egymást követték. Elmondhatjuk, hogy Hesiodos Homerostól 
elválhatlanul vált a görög hagyomány főforrásává, melyből a görög 
irodalom mint Helikon üde forrásából m erített ihletet és tudást.

A görög lyra.
A görög lyra a szó szoros értelmében lyra volt. A ki e lyra történe

tét csak futólag áttekinti : két sajátos, vonását veszi észre. Egyik a zené
vel való mind szorosabbá vált kapcsolata; a homerosi rhapsod cziterá- 
ját, m elyet előadáshoz mintegy csak előjátékul pengetett, előbb a fuvola 
kisérő hangja, majd a lant dallama váltotta föl. Az első lyrai műfajt, az 
elegiát, m ár a tartalommal összhangzó fuvolaszó tette igazán elegosszál, 
panaszossá; vagy hangulatossá, lelkesítővé vagy siralmassá; sóvárgóvá 

vagy lecsillapítóvá; az egyéni (monodikus) lyrát m ár a lant édes zöngelme 
nem csak kísérte, de zeneileg is kifejezésre ju tta tta : a szóval ki sem 
mondható lelkivilágot szólaltatta meg. A kardalt pedig már még a táncz 
lejtése is rhythmikus összhangba egyesíté egy oly sajátos, igazán külön
leges mtíszerkezetben, melyet Croiset Alfréd lyrismus névvel jelöl meg. 
Tehát a görög lyra fejlődése a görög zenével szoros kapcsolatban áll, 
úgy, hogy egy-egy új forma keletkezése egy-egy zenei reformnak felel 
meg. A másik sajátos vonás m ár a történelmi talaj ismerete alapján 
válik láthatóvá. A három görög törzs osztakozik a három fő műfaj létre
hozásában. A kisázsiai ión az elegiát, a szigetek æol lakója az egyéni lyrát, 
az anyaföld dórja a kardalt teremti meg, mint érzelmi világa tolmácsát; 
m ert a lyra azon a ponton kezdődik, midőn az egyén érzelmi világa meg
szólal. A homerosi hymnusok egy része fohász, a rhapsod előadását be
vezető ima : ebben nincs az egyéninek semmi nyoma ; a nagyobb hym 
nusok pedig epikus alkotások.

Az elegia párversének második felében kiérzik m ár bizonyos egyéni
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reflexió. E mtífaj még az eposzhoz csatlakozik. Kezdetben a fuvola kisérte 
az elegia előadását, később az elegiát csak szavalva adták elő, mint az 
eposzt. Mihelyt elhagyjuk Kis-Ázsiát, Lesbosban kötünk ki: itt a költői 
egyén a maga határozottságával, a maga küzdelmeivel, vágyaival és törek
véseivel lép föl, mint Alkaios és Sappho. Az æol heves és szenvedélyes 
törzs, a politikai tusák viha
rait éli át. Az államalakulás 
forrongásainak visszhangja 
csendül meg a lanton. A 
zenét nem lehet háttérbe 
szorítni, m ert lázit, izgat, 
kér, panaszol, sír, olvadoz 
és eped : lehetett-e kicsibe 
venni e segítséget ?

E forró levegőből a 
dór faj szilárd elveken 
nyugvó közéletébe lépünk.
Az egyén háttérbe szorul 
vagy összetör vagy az egy
séges akaratba olvad. A kar 
fejezi ki e nép akaratát, 
mely nem az egyén akarata, 
csak az egyéni érzésben 
visszhangzó accordja a köz
akaratnak. A zenei kiséret 
veszít mélységéből, de gaz^, 
dagabbá lesz formában.

Egy új művészet, a 
táncz leleményes, fordula
tokban gazdag alakzata tük
röződik a lant dallamán.
A ki Simonides, Pindaros,
Bakkbylides versformáit megfigyeli, ma, midőn a zene örökre elhalt a múlt 
csöndjében, alig birja a bonyodalmas formát megérteni és csak azóta válik 
ez érthetőbbé, mióta a zenei ütemmel kapcsolatba hozva törekszünk meg
érteni. Táncz kisérte a versenypályán diadalmas hőst, táncz kisérte a 
menyasszonyt a férj lakásáig, tánczot lejtett a kar a víg lakoma alkal
mával. A táncz mimikái formában elbeszél. Mert a görög nép æszthetikai 
fejlődését az tévé oly intensivvé, hogy a külön létrehozott formákat egye- 
síté egy-egy magasabb mtífaj ornamentikájában. A görög drámában 
egybeolvadt az epikus elbeszélés, a lyrai érzelmesség és a plasztikus moz-

B elleroph on  a P eg a su st itatja.
(Dombormű. Róma, Palazzo Spada.)
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dulatok szobrászati hatása. A lyrai fejlődés szép egymásutánban a m ű
fajok kibontakozása.

A fuvola zenereformja idézi elő az elegia keletkezését. Egyes cso
portokat fogok bemutatni, m ert kidomborításra és nem pontos részlete
zésre törekszem. Kallinost, Mimnermost, Tyrtaiost, az elegia kezdeménye
zőit, Olympos reformja az auletika terén készíti elő. Ugyané korszakhoz 
tartozik az iambikus költészet eredete : Arkhilokhossal és Amorgosi Simo- 
n/etessél. Lyra és eposz közt összekötő lánczszem az állat mese.

A második zenei reform hatása a kardal számos műfajának ad for
mát, mert ezeknek a népköltés keretébe nyúl gyökere. A paean, hypor- 
khema, gymnopaedia, nomos megannyi formái a karelőadásnak. Dór tala-

T án czo ló  bakkhansnők.
(Dombormű ; Páris. Louvre.)

jón ölt e költészet a társadalmi intézmények hatása alatt szebbnél-szebb 
formákat. A dór lyra képviselői Alkman, Stesikhoros.

E korszakot Kr. e. 730—580. időközre tehetni. A műfajok keletkezé
sének korát hihetetlen gyors emelkedés követi a Kr. e. 6-ik században. 
Egy műfaj sem marad meg eredeti keretében.

Az elegia köre magába veszi a hazafias intést, a didaktikus elemet : 
az elegia képviselői Solon, Theognis, Xenophanes, Phokylides. Az æol lyra 
az egyéni lyra gazdag változatát tünteti föl. Alkaios, Sappho, Erinna, 
Anakreon nevei mind megannyi költői egyéniség neve, mindenik külön 
egyéni világnézetet képvisel. A dór világban az egyéniség más jellemet 
ölt: egyén és közérzület bámulatos összhangba olvad. E dór lyra nagyjai: 
Ilngkos, Keosi Simonides, Bakkhylides, Pindaros. A kardal strophikus épü
letének alapvonalait megteremté m ár Stesikhoros az epodosnak a strophá- 
hoz és antistrophához csatolása által. Voltakép az epodos költést Arkhilok- 
hos, sőt az elegikusok kezdték, de ép a középső tag hiányzott és így 
az összhangzó tagozatról szó sem volt. Az a törvény fejlett ki a kardal- 
költés terén, hogy lehetően mindig újabb m értéket kellett kitalálni (így 
találja föl Arkhilokhos az iambust), de a változatosság nehezen volt ke
resztülvihető a stropha és antistropha útján, melyeknek megfelelőeknek
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kelle lenniök : az epodos hozta létre a kellemes változatosságot. De 
nemcsak a forma tekintetében lett gazdagabb e lyra, hanem az epinikios 
(dicsköltemény) kifejlesztése által az eddigi fejlődés összes vívmányait 
egyesíté és beépíté azon magasztos kompoziczióban, melyet Pindarosnál 
és Bakkhylidesnél találunk.

Mi maradt ránk ? Az alexandriai iskola által a lyrikusokról készített 
kánonba fölvett kilencz nagy lyrikusból (Alkman, Sappho, Alkaios, Stesi- 
khoros, Anakreon, Ibykos, Simonides, Bakkhylides, Pindaros) Alkmantól 
maradt ránk egy nagyobb partheniontöredék, Sapphótól két óda, Pinda- 
rostól négy könyv epinikios, Bakkhylidestől (újonnan fölfedezve) 20 köl
temény ; a többi költő csupa rom. Mint egy-egy megszakadt zenehang 
üti meg fülünket egy-egy daltöredék, mintha csak a húr pattant volna 
le játék közben. Az elegikusokból Theognis majdnem teljesen ránk m a
radt. Kabinostól, Tyrtaiostól, Solontól annyit idéztek a szónokok, hogy 
költői jellemükről meglehetős képet alkothatunk. Anakreont az utánzatok 
századok múlva is új életre kelték. Bergk kiadta Poetae Lyrici Graeci czím 
alatt 50 elegikus, 10 iambograph és 48 melikus töredékét.

Az elégia. Nem a tartalom, hanem a forma adja meg az elegia je l
lemét. Harczias buzdításra használja Kabinos és Tyrtaios, az ifjúságot és 
szerelmet temeti el Mimnermos, a polgárokat egyetértésre buzdítja Solon, 
kedvelt ifját életbölcseségre tanítja Theognis, bölcselmi reflexiókat han
goztat Phokylides és Xenophanes, és mindannyian az elegiai párverset 
választják.

A Mimnermos kesergő elegiája az eredeti, és ugyanez elegia válik 
a világköltészet elégiájává az alexandriai korszakon át a római iroda
lomban. De a kesergő panaszdal volt eredeti alakja. Ezért fűzik az 
elegia eredetét az Olympos zenei reformjához. Azt a mesét, mely Apollo 
és Marsyas versenyéről szól, hol a döntő biró szerepét Midas gyakorlá, 
miért Apollo oly szörnyű bosszút állt Marsyason, symbolikus : a lant- 
zene diadalát jelenti a síp-zene fölött. Egyúttal a történelmi Midas ko
rára teszi Olympos föllépését. E Midas király uralkodása esik Eusebios 
chronologiája szerint a 10—21 olympiadra (Kr. e. 738—695). Miben áll 
Olympos reform ja? Először magát a hangszert tökéietesíté : az eredeti
leg négy nyilású sípot, melynek legfelső és legalsó hangja egy quartot 
képeznek, mely a tetrakhord húrjain vehető hangtávolnak felelt meg, 
összeköté egy mélyebben hangolt másik síppal. Ez tette lehetővé a hang
létra föltalálását, mely a phryg hangnem fölfedezéséhez vezetett. Ez volt 
a legfontosabb lépés ; mert a hangnemek keletkezésének útját egyengeté. 
Ugyancsak Olympos volt a lyd hangnem feltalálója is. A kettő között a 
különbséget az idézte elő, hogy más hangra építé a hanglétrát.

Mi hatása volt egy fuvolásnak a költészetre? Az egyhangú hexa-
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m etert más ütemű zene behozatalával más mértékkel váltá föl. Ő lehe
te tt a pentameter beliozója a panaszdalnál. Plutarkhos a zenéről írott 
értekezésében szóról-szóra ezt mondja: «Kezdetben a megzenésített elegiát 
a fuvolások adták elő.» Szépen jellemzi Flach e reform jelentőségét: 
«E lyrikus hangszerzenében, mely lényegesen eltért az objectiv és szenv

telen zenekisérettől, 
melyet az epikus köl
temények előadásánál 
szoktak alkalmazni, 
meg van a csirája a 
legtöbb lyrikus műfaj
nak, melynek egyik 
ága azonnal és m ár az 
ázsiai talajon szárba 
szökkent». E műfaj 
volt az elegia. Maga 
az elegos szó sirámot 
jelent. Valószínű, hogy 
az Olympos iskolája 
útján egy fuvoladal
lam ju to tt forgalomba, 
mely elegos nevet vi
selt és az irodalomba 
is e néven lett átül
tetve Kezdetben
gyásznál használták a 
fuvolát». Később a si- 
rató-zene sirató-dallal 
lön egybekapcsolva, 
így keletkezik az elé
giának ős alakja. De 
az énekelt elegosok, 
melyek zenei kompozi- 
czióval forrtak egybe, 

csakhamar az előadás egy más fajának adtak helyet, mely a homerosi 
rhapsodiák előadási formájához közeledett. Már Kallinos, az első elegia- 
költő, megpendítő a harczias elegiát.

Kallinos Ephesosból való. Korát két történeti adat határozza meg. 
Idősebb, mint Arkhilokhos, az iambosköltészet kezdeményezője, ki Gyges 
lyd király kortársa (698—663) és körülbelől 700 körül virágzott. Midas 
király a kimmeriek betörése alkalmával lesz öngyilkos (Kr. e. 695).

M arsyas, M yrontól.
(Róma, Lateran. — A kéz tévesen restaurálva)
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A magnesiabeliek vereséget szenvedtek. Kallinos elegiái e korban kelet
keznek. Honfitársait a lydok támogatására hívja föl :

Mostan a kimmerieknek erős hada hoz veszedelmet!

mondja egyik költeményében. Majd Gyges lép föl hódítókép. Elfoglalja 
Mysiát, Troast, beveszi Kolophont, majd Ephesos kapui előtt áll meg. 
E korra esik Kallinos harczias elégiáinak egy része :

Még ti hevertek? A vér nem forr eretekben, oh ifjak,
S a szomszédok előtt arczotok el se pirul ?

Hogy tespedtek ekép ! Békében is élni reméltek,
Míg körül a földön háború vak dühe dúl.

R ajta tehát, fegyverre! Röpüljön a dárda, a kopja!*
És ki a porba lehull, dobja ki még gerelyét.

Mert a honért, a gyermekekért, meg a hű feleségért 
Küzdeni hősi tusán, férfihoz illik a tett.

így buzdít a halál ellen félelmetlen bátorságra. A halált úgy sem 
lehet kikei’ülni ; a bátor férfit egész nép gyászolja; ha él, élte az isteneké.

És mindenki miként bástyát, úgy nézi e férfit,
Mert sokakért maga áll és sokat egymaga véd.

Emez elegia e műfajból legrégibb emlék, az eposzból a lyrához való 
átmenetet m utatja: az epikus költés terjengőssége, sőt még a kifejezések 
is emlékeztetnek Homerosra. Magnesia bukása és Ephesos élet-halál har- 
eza elég alkalmat adhattak a tiszta sirató elegiára is, de fájdalom, ezekből 
semmi sem n iradt ránk.

A panaszdal igaz képviselője Mimnermos. Az ión városok nyugtalan
ságát éli át. Ifjabb mint Tyrtaios, de azért az elegia szülőföldjén fejtvén 
ki munkásságát, rokonabb szellem Kallinosszal. Voltakép smyrnai, annyi
ban nevezik kolophonbelinek, m ert családja innét ered. Smyrna és Ko
lophon is elesik. Költőnk Samosban tölti élete végnapjait. Atyjául Ligy- 
stiadest említik. E név a fuvolajátszás művészetét g y a k ^ g i családra 
emlékeztet. Virágzása a 37 ik olympiadra, Kr. e. 631-re tehető.

Sadyattes lyd király (624—610) megtámadta Smyrnát. Maradt ránk 
egy töredék, melyben Mimnermos magasztalja e város egykori hősi 
magatartását Gyges királylyal szemben (14. tör.). A hős elődökre való 
visszaemlékezés a kényelem, a tétlen élvezetek ölén elpuhult honfitár
saknál szemrehányás volt. Smyrna el is esik. A költő ifjúsága még bé
késebb időre esett ; élete délpontján túl volt, midőn a hazáját fenyegető 
vihar támadt. Ama nyugodtabb napokban, az aranyifjúság forró korsza-

* A párvers  h iányzó  so rá t én pó to ltam  ki.
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kában született a Nanno ez. költeménycyklus, mely még távol áll Ana- 
kreon amaz erotikus irányától, mely irtózik a mi csak politikára, hazára 
emlékeztet, hiszen a haza a férfi erények próbáját kivánta meg, m ert ez 
elégiákban sem vész el nyoma az ión heroizmusnak. De m ár a «gyorsan 
eliramló élet» rövid boldogsága után eseng. Az öregkor sivár, elhagya
tott voltát festi (i., 2., 3. tör.). Tithonos sorsát sem lehet irigyelni, ki az 
örök élet mellett öreggé töpörödött össze (4. tör.). Szerelme Nannóhoz 
valószínűen szerencsétlen volt. Mélabús hang jellemzi, mi a valódi elegia 
alaphangja. Ezért tartja őt egy alexandriai költő, Hermesianax, az elegia 
föltalálójának : «sok szenvedés közt találta föl ennek visszhangját a fuvola 
zengésében». A szerelmi bú első képviselője, Propertius, e szenvedélyes 
szerelmi költő, jellemzően mondja róla :

Mimnermos dala a szerelembe’ legyőzi Homérost,
Olvadozó verset kedvel a lágy szerelem.

A szerelmi elegia művelői még azt az eljárását is utánozták Mim- 
nermosnak, hogy egy költeménysorozatnak közös czíméül kedvesük nevét 
tették. A mint ő Nannón&k szentel elegiákat, úgy foglalja Antimakhos 
Lyde, Hermesianax Leontion, Eratosthenes Erigone név alá elegiáit.

Érdekesnek tartjuk, mintegy a két egyéniség jellemzésére felhozni, 
hogy Solon szemére veti Mimnermosnak, hogy rövid életet kíván ; csak 
addig kíván élni, míg szeretni tud. Solon nyolczvan évet kíván és azt, 
hogy utána siralmat, gyászt hagyjon. Az elkényeztetett, élvsovár szív 
hangja szól Mimnermosból, a férfias erő és nyugodt életbölcsesség Solon- 
ból. Amaz elbukó hazáját siratta, fenyegető viharok közt egy fuvolás nő 
után kesereg ; emez polgári villongásoktól dúlt honát a törvény és igaz
ság ösvényére vezette szilárd kézzel, edzett akarattal, nyugodt bölcse- 
séggel. De a valódi elegia hangját ő pendíti meg. Mert nem igazán pa- 
naszdal-e a következő vers?

Mint a virágzó szép kikeletkor a fáknak a gallya 
Gyors virulásra ham ar ha jt ki a nap sugarán,

Ép ily gyorsan envész el a képe az ifjúi kornak,
Mely nem is ismeri még, hogy mi a jó, mi a rossz.

Ámde sötét szárnynyal két Kér lebeg ott körülötte,
•’Egyik a zord aggkort, másik a szörnyű halált-

Hozza magával. Perezre nyílik csak az ifjú virága 
És ham ar hervad el ott,*hol süt a földre a nap.

Ámde ha el tova tűnik az édes, a szép fiatalság,
Jobb a halál mint így nélküle élni tovább.

Mert bút, bajt hoz az élet : egyiknek pusztul a háza 
S a nyomor és ínség m ár fenyegetve közéig ;

Másnak gyerm eke nincs, árván marad és epekedve
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Búsan száll Hades éji lakába alá.
Mást meg emésztő kór gyötör. Oh nincs, nincsen a földön 

Ember, kit nem sújt bajjal a mennybeli Zeus.

Mi más a Tyrtaios hangja! De hát a hódító dór faj erejét, hatalmát 
fejezte ki. Mint Horatius jellemzi: «a férfikebleket edzette a verssel».

A messenei háború idején, válságos pillanatban, Eira ostroma alatt 
hívták Spártába. E háború idejét Curtius Kr. e. 645—628-ra teszi. Ekkor 
érte el Tyrtaios érett korát. Érdekes jelenség. A költő mint a bel viszá
lyok lecsillapítója, a hazafiatlanság átkának feloldozója. így hívják Epi- 
menidest Krétából Athénbe a Kylonféle vérbtín eltörlésére. Egészen dór 
felfogás. A lant az állam szolgálatában. így csillapítják le Terpandros és 
Alkman a zene hatásával a kedélyeket. Az attikai élez később megtette 
Tyrtaiost athéni sánta iskolamesterré, csak hogy bosszantsa a spártaia
kat, holott képtelenség volna, hogy vezérré válaszszanak egy nyomoré
kot. A spártaiak lakón eredetűnek vallják, ámde ion származása mellett 
bizonyít nyelve, melyben kevés dórismust találni. Ión származása mellett 
kétségtelen adat, hogy Midas és Kinyras gazdagságáról emlékszik meg: 
«Dúsabb lenne miként ős Midas és Kinyras». Aligha lehetett spártai köl
tőnek tudomása e két fejedelem mesés gazdagságát hirdető mondáról. 
Két feladat várt költőnkre : a belvillongás kiengesztelése és a harczban 
való tényleges vezérlet. Az első feladatot két nagyobb költeményével, 
illetve költemény-cyklussal oldá meg.

Az Eunomia (=  Jó rend) az anarchiának ellentéte. A költemény a 
háború folyama alatt, de «a nagy sáncz» mellett kivívott diadal után 
(Kr. e. 640) keletkezett. A hősies küzdelem emléke lengi át. A spártai 
hadsereg a Tyrtaios vezérlete alatt megtorolta a szenvedett sérelmeket. 
E költeményből reánk maradt töredék a költő mély erkölcsi felfogására 
vall. Inti a spártaiakat a kapzsiság veszélyeire. Hivatkozik a delphibeli 
jósda ama híres jóslatára, melyet a monda szerint Lykurgosnak adott:

«Spárta ha kapzsi leszen, dől porba, sehogy sem egyébként.»

Lykurgos törvényhozására tehát a delphibeli jósda nyomta a szent
ség bélyegét. Egyik töredékben (4. tör.) határozottan kijelenti, hogy a 
nép csak úgy nyer diadalt, ha Phoibos kijelentett akaratának hódol meg. 
Egy másik töredékből (8. tör.) kitűnik, hogy Tyrtaios tényleges részt vett 
a küzdelemben.

A Hypothekai (intelmek) alapgondolatát fejezi ki annak a költe
ménynek első sora, melyet Lykurgos szónok Leokrates ellen tartott vád
beszédében ép a hazaszeretet megsértéséért dicső példaképen idéz :)

«Szép a dicső kimúlás zajló csatasornak az élén,
Hogy ha vitézi kezünk védi a drága hazát.» (Fináczy Ernő.)
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Három teljes elegiát bírunk, melyeken ez az alapgondolat vonul 
végig. A hősiesség eszményét rajzolja a költő : első sorban harczol a vitéz ; 
kard kard ellen, paizs paizs ellen, sisak sisak ellen, ajkba harapva a düh. 
Az ifjú küzdjön első sorban ! m ert ha ő elesik, szép ifjú teste csak sóvár
gást, csak bánatot kelt ; ha az ifjú győz, mindenki őt tiszteli, ő lesz a 
város szemefénye, kitérnek előle ; hol megy, fölállnak ülőhelyükből ; hol 
elmegy : a dicsőség legfőbb fokára jut, halhatatlan nimbus környezi. Látni, 
hogy a spártai nevelés mély nyomot hagyott az ión eredetű költő lelké
ben : megragadta azt a mozzanatát a lakón életnek, mely a görög szob
rászatnak az élő eszményeket adta kezébe, mely az olympiai versenyeken 
minden szem előtt lebegett, melyről minden romlatlan ifjú álmodott. 
De a költő nem a testi ügyesség versenyjátékaiban szerzett felszí
nes dicsőségért, hanem a hazaszeretet életet feláldozó komoly küzdel
m éért lelkesedik és erre lelkesít. Minden férfiúra szükség volt a harcz- 
ban. Ezért írt indulókat is, melyeknek anapæstusai az induló üte
mét adták vissza. Soha harcz erőteljesebb vonásokkal, szemléletesebb 
képben festve nem volt. Méltán fűződött e költeményekhez az a hagyo
mány, hogy befolytak a háború szerencsés befejezésére és méltán éne
kelte későbbi időben is a csatára kész sereg a harczba indulás előtt e 
költeményeket, melyeket a fuvola kisért vagy legalább a fuvola elő- és 
utójátéka foglalt egységes kompoziczióba.

Homeros és Tyrtaios voltak az ifjií lelkek vezérei : amaz a hősöket 
a mythos fényével körülvéve jelenítette meg a dicsőségről álmodó ifjú 
lélek előtt, emez a harcz zsolozsmáját zengte fülébe. Platon nézete az 
volt, hogy Tyrtaios legjobb nevelő a férfierényre. Tisztelettel kell meg
hajolni Tyrtaios emléke előtt és Petőfi dicsőségének legszebb czíme : «a 
nemzet Tyrtaiosa.»

*

A iambus-költészet. Horatius az iambust Arkhilokhos sajátjának 
mondja. Új műfajt jelölt meg az újonnan föltalált mérték, m ert Aristo
teles szerint «ebben a mértékben gúnyolták egymást». A személyes gúny 
éle hegyeződik ki az egymást gyorsan fölváltó hangsúlyos szótagon. 
A dráma izgatott párbeszédének is e mérték a hű kifejezője, vagy ama 
másik a maga rohanó sietésével, melyet szintén Arkhilokhos használ leg
először : a tetram eter trochaicus. Ő az egyéni, a személyes lyra képvise
lője, kinek a lant fegyver a kezében és pedig a hagyomány szerint bosz- 
szuló fegyver. Annál inkább felkölti érdeklődésünket egyénisége iránt.

Született Párosban. Gyges kortársa volt, kit nem csak megemlít 
egyik költeményében (25. tör.), de a nem görög eredetű «tyrannis» szót 
is először használja és megemlékezik arról, hogy részt vett a thasosi 
telepítésben, mire szegénysége kényszeríté. Ez adatok egybevetése után
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virágzását Kr. e. 680 tájára lehet tenni. Halálát 676-ra teszik, midőn 
Thasosból Párosba tért vissza és a Paros és Naxos közt folyt háborúban 
elesett a naxosi Kalondas kezétől. A delphibeli jósda a költő gyilkosá
nak megtiltá, _ hogy a szentélyhez közeledjék.

Atyja tekintélyes családból származott, kire a parosiak Thasos te
lepítését bízták Kr. e. 706 táján. Anyja egy rabnő Enipo. E származás 
megérzik költeményein. A költészetbe a voltaképi egyéni elemet ő vitte 
bele a szarkasztikus gúny, a 
kérlelbetlen bosszú, a megsértett 
egyén izgatott kifakadása alakjá
ban. A felette hézagos és csonka 
maradványokból nehéz az ő köl
tői egyéniségéről tiszta képet 
alkotni. Nevét a Homerosé mellé 
írta be a költészet történetébe, 
csakhogy míg Homeros a m a
gasztalás, Arkhilokhos a gáncs 
typikus kifejezője. Az első költő, 
kiből a fájdalom a szatíra fulánk- 
ját csalja ki. E fulánk szúr, öl, de 
annak szívét is vérig sebzi, a ki 
használja. A monda szerint Pá
rosban eljegyzé Lykambes ifjab- 
bik leányát, Neobulét, de Lykam
bes — hihetően az ő szegénysé
gére tekintettél — visszavonta 
szavát. A költő féktelen dühvei 
támad nem csak Lykambes, ha
nem a szeretett lány ellen is.
Atya és lányok a családjukat ért gyalázat miatti elkeseredésből fel- 
akaszták magokat. E monda csak a iambikus költés hatását illusztrálta ; 
a szónokok kedvvel terjesztők az ily mondákat, melyek a «szó» hatalm át 
jelképezik.

Nyugtalan életet él. Beáll zsoldosnak, részt vesz a Khalkos és Ere- 
tria közt folyt háborúban. Katona voltára több töredék vonatkozik, leg
érdekesebb a következő epigramma :

Azzal a jó  paizszsal valamelyik száiszi pompáz,
Melyet kénytelenül hagytam a bokrok alatt.

Csakhogy az életemet megmentem. Bánom is én a 
Paizsot ! Majd szerzek másikat épen olyat.

Ford. Thewrewk Emil

Arkhilokhos.
(Visconti szerint. — Róma, Vatican).
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Ez adta meg neki a «paizs-eldobó» nevet, miért Plutarkhos szerint 
nem tűrték meg Spártában költeményeit. De a jó Horatiust mégis igen 
messzire ragadta az utánzás szenvedélye, midőn maga is bevallja Augus- 
tusnak, hogy eldobta paizsát ; m ert Arkhilokhos másikat szerzett és 
csatán lelte halálát. Saját költészetét önmaga jellemzi :

De egyhez értek én nagyon :
Ki engem et bánt, szörnyen bántani viszont.

Szatírája nem korának bűneit tárja föl tárgyias rajzban, hanem 
saját magáért áll bosszút. Nála mérsékletet hiába keresünk. Ha e költő 
a köznapiság, sőt az obscoen körébe téved is, költői marad a hév, a szen
vedély. Első lyrikus a szó igaz értelmében, ki önmagát adja. Nála a fáj
dalom is a maga feltalálta és alkalmazta mértékben tör ki. így egyik 
töredékben (22. tör.) kijelenti, hogy nincs kedve még iambusra sem. Ezt 
szeretett sógora elvesztése feletti bánatában mondja. E bánatot egy 
elegiában fejezte ki, melynek töredékeiből férfias erő, az örökös gyász 
elleni tiltakozás szólal meg erőteljes hangon. — Az elegiában a párverset 
használja, de a gnomikus gondolatok kifejezésére a tetram etert találta föl.

Bízz te  m indent istenidre ; gyakran ők fölemelék 
Azt, ki bajban, eltiporva föld porába’ m ár hevert,
És viszont ki büszke fejjel fenhéjázva kérkedett,
Megalázva eltiporták ; csőstül rászakadt a baj,
Tengve él csak, nyomja Ínség, elhagyá a szép esze.

Önmagát biztatja :

Állj te ellen, annyi bajtól zaklatott szegény szívem !
Bősz viharnak és veszélynek szembe tűzd te kebledet.

Formaérzéke eltalálta a megfelelő mértéket. Legmerészebb alkotása 
a daktglo-troehæiis, a mi által útját törte az aeol lyrában oly fontos sze
repet játszó logaoedikus soroknak. E formaérzék vezette rá, hogy iambikus 
költeményeinek előadásánál az énekhang eltért a kísérettől. Ez előadás
mód volt a parakaialoge : ez a mi recitativ előadásunkhoz hasonlít, mely a 
csipkedő gúny kifejezésére felette alkalmas. Sőt van egy töredék tőle egy 
Herakles-hymnusból, melyben a refrain fordul elő. E refraint : az olympiai 
győztesnek társai énekelték ujongva. Eredetileg a diadalmas sereg éne
kelte karban. Arkhilokhos méltán vívta ki az utókor bámulatát. Rhapso- 
dok adták elő költeményeit. Erő, hév, szenvedély, közvetlenség, alakér
zet: a valódi lyrikus jellemvonásai megtalálhatók benne; de hiányzik a 
nemzeti élet eszménye ; ezt hiába keressük az iónoknál.

Nyomába lép az amorgosi (egyik spórád sziget) Simonides. Samosi 
eredetű, de az amorgosi gyarmatosításban részt vesz és innét viseli e
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jelző nevet, hogy a keosi Simonidestől megkülönböztessék. Arkhilokhos 
kortársa. Nála a iambus a szatirikus rajz kifejezőjévé válik. Egy ily m ű
fajból ránk maradt az asszonyokra írt szatirája, mely az asszonyok gyen
géit bizonyos állatoktól való leszármaztatás alakjában fejezi ki. Látni, 
hogy az állatmese már megszületett. Arkhilokhosnál is előfordul mese 
(86. és 87. töredék) a róka és sas barátságáról, a majom és róka viszo
nyáról, melyben a maga személyes bosszúját öltöztette föl. Már Hesiodos 
megtámadta az asszonyokat: herékhez hasonlítja őket. (Theog. 590.) Bol
dogtalannak mondja azt is, a ki nem nősül, de boldogtalanabbnak, a ki 
nősül. A Pandora-rege a Munkák és Napokban egészen nőgyülolő szem
pontból van megvilágítva. Pandora minden csalfasággal van felruházva: 
Hermes hazug beszédjével, Aphrodité csábjával, hogy Epimetheust meg
ejtse. Simonides tovább megy. Rendre veszi az állatokat, hogy a külöm- 
böző természetű nőket megrajzolja. A tisztátlan asszony sertéstől, a ravasz 
a rókától, a fecsegő a kutyától, a rest a földtől, a kétszínű a tengertől, a 
falánk a szamártól, a gonoszlelkű a menyéttől, a hiú és piperézkedő 
a paripától, a rút és nevetséges a majomtól származott. Csak egy nő 
hasznos, a melyik a méhtől ered : ez szorgalmas, gyarapítja a vagyont. 
De van intőkölteménye is. Fiához szól : a világ hivságos voltát szembe
állítja Zeus mindenható hatalmával.

Nincs baj nélkül, nincs senki sem, ezer halál 
Röpkéd körül és mondhatatlan szenvedés 
E jt tó'rbe ttntalan. Ha hisztek én nekem,
Bajt önmagunknak ne okozzunk sohasem 
És gonddal, búval ne emészszük életünk’.

Nyelvezete nyugodt, mérsékelt folyású. Értelmes, világos fő ; pesszimisz- 
tikus világnézetét sem a szenvedély, hanem a lemondás hangján fejezi ki.

Arkhilokhosnak egy több emberöltő után élt utódját, Hipponaxot, 
csak azért említem meg a iambikus költőkkel kapcsolatban, holott élete 
már a hatodik század közepére tehető, mert szellemben hozzájuk csatla
kozik, de hatása szűkkörű, elszigetelt. Meg kell említenem, mert egy 
alexandriai költőnek, kit újonnan fedeztek föl, Herondasnak szolgált 
mintául, a ki az általa fölfedezett choliambust (sánta iambust) tette 
mimusainak műformájává. Az iambus-költészet e korban hanyatlott. 
E költői műfaj ereje, szelleme a vígjátékba ment át. A régi komédia 
Arkhilokhos egyenes örököse.

A nomos. Lesbos daltelt mezőiről származott Terpandros. E szigetről 
mondá Phanokles alexandriai költő : «az ő dalai és édes cziterajátéka 
töltik be e szigetet, mely dallal van tele». A rege szerint ide vetették 
ki a hullámok az Orpheus fejét. Hol e fő eltemetve volt, ott édesebben 
szóltak a csalogányok. E sír Antissa közelében lett volna, mely Terpan-

Egyelcmes irodalomtörténet. I 29
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dros szülővárosa. Életkorára nézve megbízható adat, hogy az első Kar- 
neí’a-iinnep alkalmával Terpandros győzött. Ez ünnep Kr. e. 676-ban volt. 
Egy másik adat Hellanikos följegyzése, ki őt Midas kortársává teszi. 
A Marmor Páriám (egy Párosban fölfedezett felirat, mely sok chronologiai 
adatot tartalmaz) fölléptét a 33. ol. 3. évére == Kr. e. 646-ra teszi, mely 
ellenmondásban van az előbbi két adattal. Leghelyesebb azzal a reform
mal hozni kapcsolatba, melyet a húros hangszeren véghez vitt. Miben 
áll e reform ? Mint Olympos a síp átalakítása útján lett a hangnemek 
feltalálója, Terpandros héthúrúvá tette a négyhúrú lantot. De egy lépés
sel tovább ment. Föltalálta a hangnyolczadot (octávot), habár megtartá 
a húrok hetes számát. Föltalálásának messzi hordereje lett, mert a lyra 
könnyen kezelhető hangszer létére az ének kíséretére nagyon alkalmas 
volt. Terpandros a költői versenyeken hangokban gazdag cziterájával 
óriás hatást gyakorolt. Innét lehet kimagyarázni, hogy Spártába is hívták 
a kedélyek lecsillapítására. De legfontosabb volt tevékenységében, hogy 
ő adott először művészi formát a nomosnak, melynél a dór hangnemet 
használta.

A nomos művészien tagolt kompoziczió volt, mely a lyrai szö
veggel szoros kapcsolatban állván, annak strophaszerkezetét megszabta ; 
az egyes részek olyfoma változatát teremte meg, mint a mi sonatánkban 
az allegro, cherzo, adagio, rondo. A Terpandros nomosának volt bevezető 
része: arcba, fordulója: katatropa, középpontja: omphalos (köldök), újabb 
fordulója: metakatatropa és befejezője: pecsét, epilógus. E felosztás képezé 
alapját a későbbi nomosok hetes felosztásának, mely megérzik Pindaros 
ódáinak szerkezetén is.

Nyolcz fajta nomost említ föl Plutarkhos. Szövegül vagy Homeros 
költeményeit vagy a homerosi hymnusokat használta. Mint a zenésített 
lyra legrégibb maradványát lehet tekinteni az alexandriai Kelemen által 
megőrzött következő négy sort :

Úr isten ki vagy 
Mindent kormányzó,
Zeus, Zeus, ezt a dalt 
Zsengézem neked.

E nomos-költés igen kedveltté vált. Timotheos 19 nomost szerkesz
te tt hexameterben, melyeket az arkadiai ifjúság a színházban énekelt. 
Az uralgó hangnem a dór, aiol, ion volt Két jellemző tulajdona van a 
Hornosnak : először nem bírt antistrophikus szerkezettel, mint a kardal ; 
másodszor monodikus, azaz solo ének volt. Ép ez jellemzi az aiol lyrát, 
melynek két nagy képviselője Alkaios és Sappho.

A görög költészet pleiadjának csodás fényű két csillaga. Egy adoma 
össze is hozza e két alakot, kikről elnevezett két mérték egyszersmind
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kifejezé a férfi erőt és a nőies lágyságot ; a párttusák tűzében megálló 
aristokratát és a nők elé szabott korlátok fölé emelkedő és halhatatlanság

Eros, a szerelem  istene.
(Praxiteles szobra. Úgynevezett Eros Centocello.)

után sóvárgó kivételes asszonyt. Amaz csupa követelő szenvedély, emez 
az epedő szív. lázától sorvadó nő, ki oly édes-olvadón zengi bánatát :

Homlokom sűrű verítéket izzad ;
Reszketés tölt el, halavánv leszek, mint 
Hervadó fű és vele aszni látszom,

Én is, oh Atthis !

Az adoma szerint Alkaios ostromolta volna szerelmi hévvel; Sappho 
egy töredékében találjuk e választ:

Ha tiszta czéllal jöszte felém közel,
S ha tiszta szó is zendül az ajkadon,
Oh nincsen ok haboznod akkor,
Mondsza ki hát, mit akarsz, azonnal.

Alkaios ősnemes család sarja. Abban a korban él, midőn az oli- 
garkha-párt a népre támaszkodó tyrannusokkal vívta tusáit. Neki is

29
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kijutott a küzdelemből. Melankhros, Myrsilos, majd Pittakos kényurak 
ellen harczol. Pittakost azon hét bölcs egyikének tárták, kiket a hatodik 
század elejére tesz a hagyomány. Bölcseségét be is bizonyította Alkaios- 
sal szemben, m ert lehetővé tette, hogy visszatérjen honába, kimondván 
azt az örökszép elvet : «A bocsánat többet ér, mint a megtorlás.» Midőn 
hazája a trójai földön Sigeion gyarmat birtokáért küzdött Athénnel 
szemben, Alkaios paizsát veszíti el és maga vallja, hogy paizsa ott függ 
Athéné templomában. Sokat hányódott-vetődött mint zsoldos katona. 
Egyiptomban is járt, míg fivére Babylonban szolgált, honnét egy elefánt- 
csont markolatot hozott. (33. tör.)

Irt hymnusokat, szerelmi dalokat, bordalokat és politikai költemé
nyeket. A polgári villongások hevét, izgalmát fejezi ki az az allegóriája, 
melyet Horatius átvett I. 14. ódájába. E költemény töredéke Péterfy szel
lemes észrevétele szerint Alkaios életét is jelképezi.

Nem értem én, hogy honnan eredt a szél,
Mert hisz a hullám erre meg arra csap.
Sötét hajónk lebegve közbiil 
Hányva vetődik a vészes árban.

Dühöng az orkán ; vad heve zúgva-zúg.
Elöntve vízzel már a hajófenék.
Vitorla vászna rongyra tépve 
Szerte a szél viharába’ röpkéd.

De az edzett katona nem adja át magát a bánatnak. Egyik bordala 
szépen fejezi ki e férfierőt :

Esőt adott Zeus ; tombol a vad vihar 
A zápor ömlik, zúgva, szakadva hull.

E zord hidegben rakj te a tűzre fát,
Hogy azt elűzzed ; bort eleget vegyíts,
Az édeséből, s tűzz fejedre 
Illatozó koszorút vidáman.

A bút, a gondot hagyd, ne emészd magad.
Ha bánkódunk is, hát ugyan ez mit ér ?
O Bakkhos, nyújts te drága gyógyszert ;
Tölts a pohárba, hogy ittasodjunk.

Felforr szíve, midőn látja, hogy «a sehonnai Pittakost a nyúlszívű 
tömeg zsarnokul trónra ülteté». Mámorra adja fejét; iszik, ha rekkenő 
hőség lankaszt: ha a tücsök a lomb között vigan czirpel. «Igyunk — 
mondja — miért várjuk a mécset! Csak egy arasznyi a nap!» Erőteljes
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ecsettel fest, ha leír. Ilyen a fegyverterem rajza egyik töredékében (15. tör.) : 
«Ércztől ragyog a fegyverterem.. Köröskörül fénylő sisakok, melyekről 
ló sörénye leng: a fal szögeit tükröződő lábvértek takarják,, a földön 
elszórtan vájt paizsok, pánczélingek, védőövek. Ne 
feledkezzünk meg róluk, ha már munkában va
gyunk.» Szerelmi dalaiból alig maradt ránk valami ; 
pedig zengé a sötétszemű s éj hajú Lykost. Hora
tius szépen rajzolja Alkaios hatását egyik ódájá
ban (II, 13.), midőn leírja, hogy még Persephone 
birodalmában is az árnyak kéjjel csüngtek dalain.

Alkaios.
Harcz, bor, szerelem hevíték e férfikeblet. Lantjá- (Antik érme),

nak érczhúrjáról egy-egy dalrészlet cseng fülünkbe
és szomorúsággal tölt el veszteségünk érzete, melyet az ő költeményei
nek pusztulása okozott.

De hát az a másik, a mézédes hangú Sappho!
Két teljes dala maradt ránk. Atthishoz szól az egyik. A szerelem 

örök sóvárgása, mely elperzseli a lelket, Aphroditéhoz a másik, melynek 
esdeklő szava meghat. Álljon itt e szép dal egész terjedelmében :

Fényt sugárzó isteni Aphrodité,
Lánya Zeusnak, tó'rbe csaló istennő',
Esdve kérlek, hogy ne gyötörj, kínozz már 

Annyi keservvel.

Jöjj oh most is, régen a mint jövél te,
Hajtva esdeklő szavaimra, hozzám,
Messziről, ott hagyva lakát atyádnak,

Ide robogván.

Fényt lövellő szép aranyos fogattal,
A sötét földnek közelébe hozván 
Két veréb s szárnyuk susogása zúgván 

A levegőn át.

Gyorsan jöttének, s mosolyogva kérdéd,
Boldog istennő, ragyogó szemekkel,
Hogy mi lelt, mi sebze meg, a miért oly 

Esdve hiválak.

«Mondd, szíved lázban ki után sovárog?
Kit gyullaszszak hő szerelemre újból 
Te irántad, mondd, ki epeszt, gyötör, kínz 

Téged, oh Sappho ?

Ha kerül most, még fut utánad egykor,
Visszaűz bár mostan ajándokoddal,
Fölkeres még s bárha elűzöd, úntig 

Üld szerelemmel.»
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Sappho Eresosból vagy mások szerint Mytilenéből származott. É let
viszonyairól a bámulás és a gúny egyaránt hamis képet hagyott ránk. 
így az a mese, hogy egy Phaon nevű ifjú utáni bánatában a leukadiai 
szirtről a tengerbe ugrott: a vígjátékköltők paródiája, melylyel égő, szen
vedélyes vonzalmait tették nevetségessé. Előkelő állása függetlenné tette. 
Különben is az aiol nő helyzete szabadabb volt, m int bárhol a nőnek 
görög földön. Szellemes barátnőkkel vette körül magát, kiken rajongó 
szeretettel csüngött. Volt férje Kerkylas és egy leánya Kleis, kit «nem

S appho sziklája.
A leukadiai szikla Lesbos szigetén, a melyről Sappho a monda szerint a tengerbe ugrott.

adna oda Lydiáért s a szép Lesbosért.)) Erkölcsi felfogása szigorú lehetett. 
Elitélte fivérét Kharaxost, hogy egy Rhodopis nevű hetairával élt Naukra- 
tisban. És ugyanőt elitélték az ő Muzsalakában folyt életért, hol vidám 
kedv, szerelem és dal uralkodott. A körülötte keletkezett pletykát lep
lezi le a következő töredék (69. tör.) :

Majd fekszel térítőn s nem hederít senki reád; utóbb
Sem sajnál. Pieris rózsatövén nem szedegetsz füzért ;
Majd leszállsz a Hadés árnyaihoz, észrevehetleniil ;
Szóval teljesen eltűnsz magad is más pulyalelküvel.

Az ő lakában az örök élet fénye ragyog, mert a szépség honol. Maga 
mondja (103.) :

Itt nem járja panasz, Múzsa kegyeltinél,
Köny sem illik, oh mert nem mi nekünk való.

Szereti ő a szépet, de igen a jót is, mert a mi jó, az egyúttal szép 
(32. tör.). Kedves nászdalokat énekel. Szemléletes képbe foglalja a nász
nak zajos kedvét:
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Sappho Eresosból vagy mások szer -'whol származott. Élet
viszonyairól a bámulás és a gúny egv; • képet hagyott ránk.
így az a mese, hogy egy Phaon oevii •; • .•> ■inatában a leukadiai
azirtről a tengerbeugro tt: a vígjáték" u - lelylyel égő, szen
vedélyes vonzalmait tették nevetséges-. • ■••• függetlenné tette.
Különben is az aiol nő helyzete szabad:« V bárhol a nőnek
görög földön. Szellemes barátnőkkel \  - - e kiken rajongó
szeretettel csüngött. Volt férje Kerkyln- l . . k kit «nem

Sappho, sziklája.
• .. ' i g e i é n .  .1 melyről S a p p h o  a  m o n d a  s z e r i n t  a  t e n g e r b e  u g r o t t .

adití* i. e ’ > ••• , í-.s. ; Erkölcsi felfogása szigorú : tett
E litélte ÍU- k .  nevű hetairával élt Is au ki a-
tisban. És ügy a n v • 1 ,./ ív <'h tért, bol vidám
kedv, szerelem és dal áru'kodott. A keletkezett pletykát lep
lezi le a következő töredék lóp. tör.) :

Majd fekszel térítőn s nem hedei reád; utóbb
Sem sajnál. Pieris rózsatövén nem - • - : füzért ;
Majd leszállsz a Hadés árnyaihoz, •. -nil;
Szóval teljesen eltűnsz magad is ma kővel.

Az ő lakában az örök élet fénye ragyog. . szépség honol. Maga
mondja (103.) :

Itt nem járja panasz, Múzsa keg>«Hiin.-:,
Köny sem illik, oh mert nem v .

Szereti ő a szépet, de igen a jót is. no rí a mi jó, az egyúttal szép 
(32. tör.). Kedves nászdalokat énekel. S:o ■ klipbe foglalja a nász
nak zajos kedvét :



ro
m

ai
 V

ill
a 

A
lb

an
i-b

an
 l

ev
ő 

m
el

lsz
ob

or
 a

rc
z-

 e
s 

ol
da

ln
éz

et
e 

es
 e

gy
 g

em
m

a.
)

S
A

P
P

H
O

.

E
gy

et
em

es
 i

ro
da

lo
m

tö
rt

én
et

. 
I.





H E L L É N E K 4 5 5

«Jó föl a te te jé t a 
N ászszobának —

Föl m es te rek  te te jé t  a 
N ászszobának !

A részszel ve tekedve  a vő jö n  
N agynál is m agasabb levente.»

Péterfy helyesen veszi észre, hogy némely töredék szóismétléseivel, 
fordulataival egyenesen népdalból látszik merítve lenni. Mert nem népies-e 
eme fordulat :

Oh kedves szeretőm  ! mi ta lá ln a  te  hozzád ?
H ajlékony  sudaracska ta lá ln a  leginkább. (Sarudy ford.)

vagy ez :
Orsóm  m eg-m egakad, édesanyám  nagyon,
Mert hő vágyam  em észt i tt  e fiú után. (90 . tör.)

Sajnálja a szép hegyi jáczintot, melyet a pásztor letapos (92. tör.). 
Goethére emlékeztet, ki sajnálja a moharózsát letörni, de tövestől haza viszi.

Hát az Alkonyhoz irott dala, ki hazatereli a juhot, a kecskét, az 
anyának gyermekét, kiket a hajnal szétszórt. Hát az elhagyatott nő epe- 
dését lehetne-e közvetlenebb hangon kifejezni :

Leszállt ím  a H old az égről,
Es a H etevény  leszállo tt.
Sö té t sűrű  éj szakadt rám  
S én egym agám  alszom  itten .

Nem végezhetném Sapphoról írt e pár sort jellemzőbb gondolattal, 
mint a melyet Péterfy fejez ki e szavakkal : «A foszlányok nyomán rózsa 
támad, jáczintillat, aranyos hárfa hangja s közben fellobog a szenvedély 
tüze, melynek fénye mellett pillanatra elfelejtjük kutatni, hogy milyen 
sajátságos érzelmek szíthatták.»

Ha Sappho a «fényt sugárzó isteni Aphrodite»-hez esdekel, hogy 
segítse meg, Anakreont Bakkhos mámorra ragadja és a pajzán Eros nyi
lától sebzett szívvel szedi az örök, a mindig új szerelem hamar hervadó 
rózsáit. Az bizonyítja kiváló nagyságát, hogy történelmi korszakban él 
(572- 487.) és mégis typussá lesz. Az Anacreontea, a Konstantinos Kepha- 
los Anthologiájához csatolt 60 költeményből álló gyűjtemény, egy új 
Anakreont támaszt fel, egy víg öreget, ki vidám mámorban felejti el, a 
mit az idő elrabol, a ki az Erosok játékát vagy szemléli vagy játsza 
maga is. E játék csupa enyelgés, ha a szívet meg nem sebezné, csupa csaló
dás, ha a könnyelmű kedély vigaszt nem találna Bakkhos örömeiben. 
Az anakreoni dal a szerelemre fogékony szív könnyű mámorát és a 
mámorra hajló szív szerelmeit zengi rövid iambusaiban, mely ütem az 
ión hangnem édes báját híven fejezi ki. De ez Anacreontea és Anakreon
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valódi költészete közt mégis nagy különbség van. Anakreon Erosa félel
mes isten, a ki égen, földön uralkodik, bárddal sújt, nem röpke nyilat 
röpít. Az Anacreontea Erosa a gyermek-Eros, az alexandriai kor művé

szetének kedvencz 
typusa. Az Anacre
ontea írói a fej
lettebb művészetre 
utalnak ; így midőn 
rhodosi festővel fes
teti meg kedvesé
nek képét. De azért 
e dalgyűjtemény a 
történeti Anakreon 
motívumait dolgoz
ta  föl és oly köz
vetlenséggel, hogy 
némelyik dal mint
ha nem az utánzás 
korszakában szüle
tett volna. Mert a 
ki egyszer olvassa 
el a megázott Eros 
kalandját, kit be
fogadnak szánalom
ból és ki a befoga
dót szívén sebzi : 
mintha egy regény 
motívumát olvasná. 
Hány szívet sebzett 

már meg, sőt dúlt föl egy-egy eltiport szépség, kit oltalmába vett. Az a 
játszi történet, melyet egyik vers elcseveg a kis Erősről, kit méh szúrt 
meg; jajgatva fut anyja ölébe és anyja ezt feleli:

H a m éh fa lá n k ja  úgy  fáj,
H ogy fá jh a t ám  azoknak,
E ros, k ik et te  sebzesz ? (T hew rew k ford.)

feledhetetlen benyomást tesz.
A történeti Anakreon az ión Teosból származott. Midőn Harpagos 

satrapa leigázta az ión városokat, Anakreon a thrák Abderába vándorol. 
Ez időre eshettek harczi tettei, melyekről tréfásan emlékezik meg. Ez
után az udvari vándor-költő életét kezdi meg. Hosszasan (533—522.) tartóz
kodik Samosban a híres Polykratesnél, kinek kedveseit bájos dalokban

A nakreon herm ája.
(R ó m a , P a la z z o  d e i  C o n s e rv a to r i .)
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valódi költészete közt mégis nagy különbség van. Anakreon Erosa félel
mes isten, a ki égen, földön uralkodik, bárddal sújt, nem röpke nyilat 
röpít. Az Anacreontea Erosa a gyermek r'ros, az alexandriai kor művé

szetének kedvencz 
typusa. Az Anacre
ontea írói a fej
lettebb művészetre 
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játszi történet, melyet egyik vers elcseveg a kis Erősről, kit méh szúrt 
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feledhetetlen benyomást tesz.
A történeti Anakreon az ión Teosból -, /mázott, Midőn Harpugos 

satrapa, leigázta az ión városokat, Anakreon a t lírák Abderába vándorol. 
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kodik Samosban a híres Polykratesnél; kinek kedveseit bájos dalokban
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énekli meg ; Polykrates bukása után Athénbe megy Hipparkhoshoz. 
Ennek megöletése után (514) Thessaliába Ekhekrates kényúrhoz. 85 éves 
korában halt meg Kr. e. 487-ben.

Az alexandriai tudósok 5 könyv költeményt tulajdonítottak neki, 
melyben elegiák, epigrammák, iambusok és dalok voltak. Maradt ránk 
oly töredék, mely a későbbi Anakreon typusához a motívumot megadta :

M egint m eghajigá l p iros 
L abdájával arany-ha jú  
E ros és enyelegni hí 
Szép csipőjű leánynyal.

S ő k it szült az erős-falu 
Lesbos, csak n ev et engem et,
M ert m ár őszbevegyült fejem  
S ifjú  férfiat áhít.

(T hew rew k ford.)

Nem megfelel-e ez az egyik anakreoni dalnak :

K ötődnek a leányok: 
A nakreon, te  vén vagy. 
T ekints csak a tükörbe 
Lám a ha jad  k ihullo tt,
S a hom lokod kopasz m ár ? 
Én nem  tudom  valóban

Van-e hajam , k ihullt-é  
De azt tudom , hog y  annál 
Inkább való a vénnek, 
Hogy élje a világát,
Minél közelb a sirhoz . . .

Ez az Anakreon-typus : a szivében a szerelem mámorával közéig a 
sírhoz, melyet virág fed el előtte. Kritiás írt rá egy magasztaló költe
ményt, melyben megénekli a vidám aggot, «kinek szerelme meg nem 
öregszik és meg nem hal soha, míg vidám kardala cseng a mulatók 
nak». A forma könnyed, játszi; a dallam édes, az érzés őszinte, kedves.

*

Sappho mellett még több költőnő vált hírnevessé : Myrtis, Korínná, 
kik Pindaros kortársai voltak, Telesilla, a hőslelkű költőnő, kiről az a 
megbízhatatlan rege száll, hogy midőn Kleomenes az argosziakat legyőzte 
és a fegyverfogható férfiakat kiirtotta, a nőket lelkesíté ellenállásra ; de 
mindannyi közt leghíresebb Erinna, kit Christ hajlandó az alexandriai 
korszak kezdetére áttenni. Megható epigrammát írt a hajadonon elhalt 
Bankés számára. Ez epigramma utolsó négy sora a legszebb gondolatok 
egyike, mely még a dúsgazdag görög lyrában is a legszebbek közé tartozik :

A m ely szálfa a la tt h an gzo tt lakodalm i m ulatság,
K edvesének  m áglyát, abból em elt jegyese .

Zengj h á t közbe te  is szom orú nászdalt, H ym enaios,
M egholtat sira tó  gyászzene hangjaihoz.

És itt vegyük fel az elegia elejtett fonalát. Egy csoport vonja ma
gára figyelmünket : a gnomikus elegia képviselői, Xenophanes, Phokylides, 
Theognis és Solon, kik a VI. század végén és az V. században fejtették 
ki költői munkásságukat.
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A zenével kapcsolatos elegia kötelékei lazultak. A tanító elem a 
szavalatot ju tta tta  fölényre. Theognis ugyan azt ígéri kedvelt ifjának 
Kyrnosnak, hogy «nem halsz, oh nem örökre te Kyrnos, az ajkakon élsz 
még», mely sor a mellett bizonyítana, hogy énekelték e költeményeket. 
Mindazonáltal a tanító elem inkább szavaló előadásra enged következ
tetni. Mert lehet-e Xenophanes (VI. század második felében) elegiáit 
énekelni, ki bölcselmi költő, hexameterben ír tanító költeményt a term é
szetről, melyben kigúnyolja Homerost és Hesiodost, kik minden emberi 
gyarlóságot ráfogtak az istenekre : «rászedik egymást és kéjelgnek ez 
istenek egyre», és hirdeti az eleai iskola monotheistikus rendszerét? Az 
elegiában a napról-napra nagyobb tekintélynek örülő versenyjátékok 
ellen támad. A férfierőnél többre becsüli a bölcseséget.

«S így ez ig az ta lan  és nagyon  is m élta tlan  a bölcs 
É sznél ta rtan i m ég  többre  a durva eró't.» (Sebestyén K. ford.)

Hirdeti fennen :
Míg jo b b  tö rv én y n y e l n incs korm ányozva  az állam ,

Abbul az á llam nak  m ég k icsiny  az öröm e,
H ogy valak i d iad a lt a ra to tt  a p isa i k u tn á l 

A v árost bévül sohse ilves növeli.

Phokytides még tovább megy. Az az egy tény, hogy egy elegia- 
gyűjtemény jö tt forgalomba az ő neve alatt, melyben a zsidó ethika 
egyes elvei visszhangoznak, elég bizonyíték a mellett, hogy e tanító ele- 
giát más szemmel nézzük. Hexameterben és párversben írt erkölcsi 
intelmeket, melyeket egyhangúvá tesz az únos-úntalan : «Phokylides szava 
ez is» bekezdés. Érzik rajta Theognis hatása, kinek dicsősége buzdíthatta, 
hogy a dór nevelésben nevezetes szerepet játszó gnomikus költészet 
anyagát gyarapítsa. Már körülbelül 400 körül egy jelentékeny gnoma- 
gyűjtemény forgott közkézen, iskolai czélokra készült, vezérszók szerint 
csoportosítva, melyekben Theognis, Solon, Mimnermos, Tyrtaios gnomikus 
gondolatait találjuk. Phokylides hasonló czélra külön gyűjteményt adha
tott ki, mely épen azért alkalmas volt a Pseudo-Phocylidea keletkezésére.

E gnómákban erősbödő pessimismus érezhető. Ily gondolatok
«Nézni az é le t u tán , e rkö lcs azután , h a  m egélsz már.»
«Sokszor p ó ru l já r , ki nem est cselekedn i törekszik.»
«Phokylides szava ez: «Minek élni tovább a n e m e sn e k ?
Meg nem  h á lá lják  többé se szavát, se tanácsát.»

az egyéni elkeseredés sugallatai.
A valódi ifjúsági költő Theognis, ki az aristokrata nevelés alapelveit 

önti gnómáiba. Bele-bele szólal egyéni élményeken nyugvó világnézete 
is, mely gyakran zúgolódva kérdi, miért van ió sorsa a silánynak?
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A Horatius-féle «.Csak vagyont, minden áron vagyont!» ironikus hangja 
csap meg, midőn azt mondja, hogy ha bölcs volnál, mint Radamanthys, 
többet tudnál, mint Sisyphos, ki az alvilágból is megszökött, gyorsabb 
volnál, mint a sebes Harpyia és a villámgyors Boreas fiai :

(•Hidd el, tö b b e t nyom  m égis a földön a kincs.»

Pedig untalan a felleggyűjtő Zeus szent jogára emlékezteti Kyrnost :

K yrnos, az is ten ek et tiszte ld  és féld, m ert ez az em bert
V isszariasz tja : gonoszt szólani, ten n i gonoszt. (Sarudy ford.)

Theognis a VI század második felében az isthmosi Megarában heves 
pártvillongások közt szerzett keserű tapasztalatokat: az oligarkha-párt a 
hatalomra törekvő néppel vívta azt a küzdelmet, mely Görögország törté
netében annyi helyen és annyi formában ismétlődött. Theognis a nemesség 
pártján van. Neki silány (xaxóg) a nép. Azok a tanácsok, melyeket 
Kyrnosnak ad, a büszke nemesség erényére intenek. Legyen zárkozott, 
ne bízzék az emberekben, a barátjait a jók közt válaszsza meg. Theognis 
keservesen lakolt büszke önérzetéért : a néppárt fölényre jut, javait el
kobozza. A száműzetés könnytől ázott kenyerét ette. Megfordult Szicziliá- 
ban, Boeotiában, Spártában. Később hazatér, de sohasem bírta a jobb 
napokat elfeledni. Mindazonáltal azt a tanácsot adja:

Bárm i csapást m érjen  rád, em ber, az isten i végzet,
Szenvedd férfiasán s ellene zúgni ne m erj.

(Thew rew k Á rpád ford.)

Hejh, pedig kemény dolgokat kellett megérnie. Minő mély emberismeret 
hangzik felénk Timagorashoz intézett eme szavaiból :

E lfödi egyiknek bűnét tisz tá ra  vagyon ja  !
M ásnak e rényét m eg szívfacsaró nyom ora.

E nyomor csak gyűlöletét fokozta a silány világ ellen. Ha hallja a m adár
szót tavaszszal, ez szívébe nyilai, m ert eszébe jut, hogy most birtokát 
más bitorolja. Bordalokat is írt ugyané formában, melyekben kéri Phoi- 
bost, hogy védje meg a hazát a kiiltámadás ellen, de kéri, hogy ha látja, 
hogy belviszály dúl, akkor is :

»Őrizd m eg kegyesen  ezt a h azá t m inekünk«.

De ez a haza : az aristokrata-uralom hazája. Athénben lép föl az a nagy 
államférfi, a ki a valódi hazát, igazán az egész nép hazáját látja; ezért 
nemcsak politikai bölcseségét veti latba, nemcsak az igazság és méltá
nyosság örök törvényeit igyekszik az állam intézményeinek alapjává 
tenni, hanem az ihletett szív teljéből az elegia zengzetes formájában is 
kifejezi meggyőződését: rhythmikus lelke összhangját önti versbe. E férfiú
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Solon, egyike a hét bölcsnek,* kiben az attikai szellem első megnyilat
kozását lehet föltalálnunk. A világtörténet egyik legnagyobb alakja ; élete 
összefügg Athén emelkedésével. Itt mint gnómikus költő érdekel. Az az 
adoma, mely szerint az elcsüggedt athénieket Salamis ez. elégiájával bírta 
rá, hogy e szigetet ne hagyják elveszni: midőn úti kalappal, mintha 
salamisi követ volna, adta elő áz elegiát, melynek kezdete :

«En jö ttem  követü l bájos Salam is szigetéről,
Szónoklat h e ly e tt versbe szedém , m it izent.»

és kijelenti, hogy inkább kész kibujdosni, semhogy eltűrje azt a szégyent, 
hogy elmondhassák róla :

dím  ez az a th én i cse rb e’ liagyá Salamist,»

jellemzi Solon egész tevékenységét. A bölcseség ékesszólásával hat : buz
dít, majd mérsékel, a hol kell. A haza egységes fogalmát akarja minden 
athéni szívébe nyomni. A hazát nem egy társadalmi osztály, de a kölcsö
nös méltányosságra épített társadalmi rend teszi nagygyá. A teher könnyí
tésével megszabadítá a népet attól az adósságtól, mely rabszolgájává 
tette a hitelezőnek ; a vagyonos osztálynak megfelelő befolyást ju tta 
tott az állam kormányzásában. Jambusaiban politikai álláspontját oly 
éles világításba helyezi, mely a valódi hazafi eszményét állítja elénk 
keresetlen őszinteséggel, inkább ellenfeleinek támadása ellen védekezve. 
Lehetett volna tyrannus, mert ő is a nép érdekében lép föl, mint a 
tyrannusok, de ő visszavonul és végrendeletül törvényeinek m egtartását 
hagyja hátra. Szemére is lobbanták «barátai)', hogy elszalasztá a kedvező 
alkalmat. Egész lelkületét kifejezi e pár sor:

B őségben szü le te tt s e lte ltség  a ty ja  a gőgnek,
H ogyha  a gazdagnak  n incs m eg a jó zan  esze.

Az athéniekhez intézett intelmeiben rám utat minden belviszály alap
jára, mely felforgatja az állam rendjét, fölzavarja a békés együttlétet. 
Láthatatlan, tárgyias hatalom a törvény. És mi e törvény alapelve ? Hall
juk őt magát:

cAdtam  a  n ép n ek  is an n y i ha ta lm at, a m ennyi elég volt,
Nem  csorbítva, de m ég tú l se növelve jo g á t.

Ámde a kik hata lom ra, vag y o n ra  valának  az elsők,
M egtanítám  őket, hogy b ito ro ln i tilos.

M indkét fé lt paizsom  m egvédte, m egóvta  fedezve,
H ogy ne tip o rja  soha jo g ta la n ’ egyik a m ást.»

* A hét bölcs nevét P laton Protag. p. 343. így sorolja föl : Thaïes (Miletosból), Pittakos 
(Mytilenéből), Bias (Prieneböl), Solon (Athénből), Kleobulos (Lindosból), Myson (Khenből) és 
Khcilon (Lakedaimonból), később Myson helyébe Periandros került (Korinthosból). A szám szen
tesítve volt Velős vezérigéiket a delphibeli jósda híres feliratával lehet kapcsolatba hozni Az 
életbölcseség elveit adták e bölcsek ajkaira. ím e egy pár vezérige : Ismerd meg magadat: semmit 
se bámulj felettébb ; a mérték a legjobb; kezesség kész veszteség.
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Athén emelkedése volt ez alapra fektetve : a peloponnesosi háború ez 
alapot rombolta szét és Athén menthetetlenül rohant vesztébe. Mint akár 
egy ó-szövetségi prófétának: minden szava, jóslata teljesült.

fiHizelgő em ber nyelvére, szavára  ügyeltek ,
T udvalevő te tté t  észre dehogy  veszitek»

mondja egy helyt. Mintha Alkibiades, Aiskhines, Fülöp alakjait látná 
maga előtt az ihletett bölcs.

A karköltészet virágzása. A dór állam hatalma, a dór intézmények 
nevelő hatása alatt emelkedett 
a költészetnek az a műfaja, 
melyben három művészet : a 
zene, táncz és költészet szép 
összhangban egyesült. A dór 
zene férfias ereje hatotta át a 
költészetet. A zenefejlődés lehe
tővé tette, hogy egy kar együt
tesen fejezze ki a közhangula
tot : e közhangulat vallásos áhi
tat, vidám életkedv, komoly 
erkölcsi fölfogás bélyegét vi
selte magán. A költő nem saját 
magát adta : de a közérzést 
tolmácsolta, az istenek tiszte
letének adott rhythmikus for
mát, erkölcsi mélységet. Oly 
szoros összefüggésben áll e kar- 
lyra a dór faj szellemével, hogy 
midőn az athéni talajon fölvi
rágzott a dráma : híven beépíté 
e lyrát és áhitatos tisztelettel 
őrzé meg a hagyományos formát : a dór nyelvjárás ünnepélyes komolysá
gát. Egy csoport költő, a pleiad hét csillaga gyűl ki előttünk: Alkman, 
Stesikhoros, Ibgkos, Árion, Simonides, Bakkhilydes, Pindaros.

Alkman. A karének létezett Alkman előtt is, de csak a zene fej
lettebb foka tette lehetővé, hogy azt a tökélyes formát öltse föl, mely 
Alkmannál található. A kultusz- és népdalban a tömeg szereplését csak 
refrainszerű fölkiáltások, művészi beosztás nélküli magánénekrészek sza- 
kíták félbe. Alkman korában már kar-tanítók szerepeltek, kik a spártai 
ifjak és szüzek karénekeit bizonyos tagozatban oszták be. Alkman a 
kardalköltésbe énekrészeket sző be, melyeket egyes karvezérek adnak

Solon.
(Eszményi képe. Nápoly, Museo Nazionale.)
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elő. Erről 1855-ben egy egyiptomi sírban talált parthenion (szűzkarének) 
tesz bizonyságot. E három lapra terjedő töredékben Agidó és Hagesikhora 
mint karvezetők szerepelnek. Alkman egyik töredékében (37. t.) egyene
sen utal Megalostratára, ki neki a sztízkardalok betanításánál segédkezett:

M úzsák ez a ján d o k át 
Adta nékem  a szőke szűz 
S m ézajkú M egalostrata,

ép úgy mint Pindaros fölemlíti Ainaiast (VI. ol. 88). Alkman Ardys lyd 
király kortársa volt, ki 678—629 uralkodott, Sardesből eredt és való- 
szinűen akkor jutott rabságra, midőn Sardes elesett. Ura Agesidos volt, 
a ki őt fölszabadítá. Ekkor kapta az Alkman nevet, mely voltakép az 
Alkmaion név lakón formája. Az Anthologia Pal.VII, 709. epigrammájának 
költője Alkman ajkára adja azt a dicsekvést, hogy ő, ki Sardesben dobot 
vert volna, Spártában a Múzsákkal ismerkedett meg és itt Gygesnél 
nagyobbnak érzi magát. Késő öregkort ért, miről egy ránk m aradt töre
dék tanúskodik. A 26. töredékben azt kivánja, hogy szeretne him jégmadár 
lenni, kit ha elöregszik, a nőjegélyek szárnyuknál fogva visznek a habo
kon. A szűzkardalok mesteréhez illő megragadó óhajtás, hogy ((mézajkú, 
csengő hangú szüzek» segítsék. Sírját Spárta közelében, a Sebrion hely
ségtől nem messze, mutogatták azon Hippokontidák emlékszobraihoz 
közel, kiket ép azon parthenion-töredékben emleget, melynek fölfedezése 
lehetővé tette a valódi parthenionról, melyet Sappho és Pindaros is mű
veltek, magunknak képet alkotnunk. Alkman költői egyéniségét mindjárt 
az első töredék jellemzi :

R ajta , oh  Múzsa, csengő szavú Múzsa, ra jta ,
Sugalj nekem  ú jdonatúj
Dalt a szüzeknek énekeln i.

Őt a szüzek magasztalójának, tanácsadójának nevezték. Maga is dicsek
szik közkedveltségével :

V alahány  h a jad o n  van,
M indnyája csodálja, d icséri lan tom . ((5(>. tör.)

Egy más töredékében magát Artemis szolgájának, nevezi (101. tör.) Miért? 
Mert a szüzek tánczához írt költeményeket. A tánczdaloknak (hyporkhema) 
külön műfaját : a partheniont alkotá meg. Mi volt a parthenion ? Az egyip
tomi lelet elég terjedelmes (mintegy 100 sor) arra, hogy a parthenionnak 
mint műfajnak jellegét megállapítsuk. A parthenion hasonlít a hymnus- 
hoz, melytől három jellemvonás különbözteti meg: 1. a hymnust czitera 
kiférte, a partheniont fuvola ; 2. a parthenion összeköté az istenek dicsőí
tését az emberek magasztalásával, mint a hogy a mi parthenionunkban 
Alkman a karvezetőnőt úgy tünteti föl, mint a ki úgy túlszárnyalja
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társait, mint a versenyfutó a közönséges lovat; 3. a hymnus zenei és 
költői jelleme komoly, fenséges, a parthenioné kellemes, játszi, olykor 
enyelgő. A partheniont nemcsak szüzek énekelték, de szüzek mulattatá- 
sára is, a mi az enyelgő bókokat, szerelmi lendületet megengedte. Mythikus 
tartalm a e költeményeknek is volt. A felette hézagos első pagina a Hippo- 
koon fiainak sorsát énekli meg, kik egy vadászkutya miatt megölték 
Lykimnios fiát, Herakles emberét, ki ezért véres boszút áll: «Sújt az 
isten ostora» gnómán szakad meg a mythikus rész.

«Van b iró  a fe lh ő k  felett
Áll a v illám os ég.»

A költő rátér a két csoportra osztott kar vezetőinek magasztalá- 
sára. A II. lap teljesebben ránk maradt részéből megállapíthatták, hogy 
14 soros versszakokból állt a költemény és pedig nyolcz versszakból 
(112 sor). Trochæus és logacedikus sorok váltakoznak. Azért foglalkoztam 
e költeménynyel kissé részletesebben, mert ebben már a későbbi epinikos 
költemény szerkezetének alapvonalait megtaláljuk. Mythikus elbeszélést 
kapcsol a költő a lyrai érzelmek őszinte tolmácsolásához. Csak e két 
elem szorosabb kapcsolata, művésziebb berendezése kellett. E lépést 
kisérti meg Stesikhoros, de csak Bakhylidesnél és Pindarosnál alakul ki 
az egységes dicsköltemény.

Stesikhorostiak már neve is jelzi, hogy a kardal-költés mestere és oly 
újítás behozója, mely az eddig lejtő fordulatokat te tt karokat egy össze
foglaló énekre megállító (ta ro n s yoqóv : megállítá a kart). Eredeti neve 
Tisias volt; majdnem egy emberöltővel fiatalabb Alkmannál. Életének 
egy adatát az antik hagyomány szilárd pontúi adja kezünkbe. A himerr- 
belieknek, midőn Phalarist kényurokul akarták megválasztani, elmondja 
a szarvas és ló versengéséről szóló mesét. A szarvast legyőzte a ló, de 
saját rabságának árán. Phalaris kényuralmát az 54. olympiádra teszik (Kr. 
e. 564.). Stesikhoros könnyed, eleven, majdnem romantikus elbeszélő: az 
epiko-lyrikus mozzanatokat kedveli. A tragikai feldolgozásra mintegy 
átolvasztá lyrikus formába az epikus anyagot. így dicsőíti Orest iá ban 
Orestest, a Kyknos, Kerberos és Geryonis ez. költeményekben Heraklest, 
Skylláhan Odysseust, Pelicis versenyeiben Akhaiost, Nostoiban és Ilin per- 
sisben az Atridákat, a Vadkanvadászokban Meleagrost s Atalantét, Heléná
ban Helénát. Mindezek nem hymnusok, hanem enkomionok (dicsénekek), 
melyek nem is annyira ünnepi alkalomra való előadásra, mint asztal 
melletti énekre voltak szánva. E költemények tulajdonképeni rendelte
tését szépen megvilágítják Pindaros következő szavai: «illik a jeles te t
teket legszebb dallal magasztalni, Mert ez teszi azokat halhatatlanokká; 
az elhallgatott jeles tett örökre meghal». (121. tör. 13).
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Stesikhoros saját költészetét jellemzi, midőn a Múzsához fordulva 
kéri, hogy vele énekelje meg az istenek nászát, az emberek lakomáit 
és a halhatatlanok mulatozásait. A polytheistikus légkörnek buja nö
vényzete virul e költészetben : a mythikus elem képezi az alapszöve
tet, melybe saját élményeinek hímes virágait szövi be. Jellemző, hogy a 
mythosokat módosítja, mit Pindarosnál és a tragikusoknál is tapasztalunk, 
így magyarázható a híres palinódia (visszaéneklés), melylyel kiengeszteli 
Helénát, kit az epikus hagyomány alapján gáncsolni mert az Iliupersis- 
ben, miért az istenek megvakították, hiszen Helena Léda gyermeke volt, 
és a költő visszavonta állítását. A valódi Helénát gáncs nem érheti, m ert 
nem is őt rabolta el Paris, hanem csak árnyképét. E csodás, mesés for
dulatban én azt a törekvését látom Stesikhorosnak, hogy a mythosok 
tartalm át tegye erkölcsi szempontból tisztábbá, mint Pindaros is két monda 
közt az istenek méltóságát és erkölcsi fenségét sértőt elveti. Stesikhoros 
is kijelenti:

Nem, nem  igaz sohasem  a m ese,
H ogy te  jó  evezó's h a jó n  m énéi . . .
Nem  já r tá l  Ilio n b a  soha.

Euripides Helénájában ugyané felfogást találjuk. Sőt tovább ment. 
Valódi néprománczot is irt. Mert ennek lehet a Kályhát és Rhadinát 
tekinteni, melyekben a regényes költés kezdetleges példányait látják. 
Kalyka szeret egy Evathlios nevű ifjút, de szerelme viszonzásra nem 
talál; fölakasztja magát. Rhadina unokatestvérét szereti. Korinthos kény
ura máshoz erőlteti, később a szerelmes párt megölte, de egymás mellett 
találták sírj okát. A későbbi pásztorköltészet mythikus alakját, Daphnist 
szintén Stesikhoros teremté meg. Daphnist egy szép nympha szereti, a 
ki őt azon Ígéretre birja, hogy senki mást nem fog szeretni; de az ifjú 
megszegi az esküt. Egy királyleánynyal sző viszonyt. A nympha bosszú
ból Daphnist megvakítja. De megteremté a későbbi dicsköltemények 
formai szerkezetét. A dalctyloepitritos komoly méltósággal folyó rbythm usát 
már nála megtaláljuk. E mértékben a daktylus rhythmikai egységbe olvad 
a spondeusszal mérsékelt trochæusszal. Kitűnően jellemzi Quintilian: 
«hogy mily hatalmas Stesikhoros, mutatja a tárgya is : háborúkat és h ír
neves vezéreket énekelt meg és az epikus anyag terhét elbírta lyráján.y>

Ibykos. Kit nem hatott meg Schiller Ibykos darvai czímű költeménye ? 
A monda, hogy a rablók által kifosztott költő igaza mellett tettek a szín
házba összegyűlt nép előtt az ott megjelent rablók ellen tanúságot a 
gyilkosság szemtanúi, a darvak: megható alakban symbolizálja a költő 
személyének szentségét. Simonidestől megtagadja Skopas a kikötött ju ta l
mat és összeomlik a ház, a melyben tartózkodik. Ariont kalózok ejtik 
tőrbe, meg akarják ölni. O kieszközli, hogy még egy dalt játszhasson a
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cziterán. Elzengi Terpandros egyik nomosát, vízbe ugrik, cselle veszi 
hátára és partra szállítja Tainaron fokánál : utána, körötte az elbűvölt 
csellék tánczolnak. Ibykos meséje is keletkezhetett egy oly költeménye 
alapján, mely hasonló történetet mesélt el. Nem romantikus vonás-e ez? 
Ibykos Stesikhoros ifjabb kortársa. Ő ifjú hősöket énekelt meg. Ganyme- 
des volt kedvelt tárgya. Mint Stesikhoros az ifjú leányok, Ibykos a fiúk 
számára irt dalokat, melyekre Pindaros czélozhatott «o mézédes szavú 
fiuk dalai» kifejezéssel. Mily édes báj ömlik el következő szavain:

«Eros sem m ikor se hagy  engem et 
N yugton  aludni ; m ikén t a th rák  
É szaki szél, ha  dühöngve zúg 
S K ypris e reszti dühét szabadon kavarogni,
K önyörtelenül, durván fenyegető.

Árion nevéhez a dithyrambus föltalálása fűződik. Attika közelében : 
Korinthosban, Periandros kényúr korában (Kr. e. 628—585) zengett volna 
az első irodalmi dithyrambos ; mert hiszen maga a dithyrambos ősrégi, 
thrák eredetű bakkhikus hymnus. A szó sem görög. A dithyrambos ere
detileg Bakkhusra zengett orgiastikus ének volt, phryg hangnemben 
komponálva. Aristoteles gúnyolja Phyloxenos költőt, ki megkisérté a 
dithyrambost dór hangnemre áttenni. Ugyanő a dithyrambos-költést is 
mimetikus művészetnek tartja. Herodotos Arionnak tulajdonítja a dicső
séget, hogy legelőször ő tanította a kart dithyrambos előadására. Mindez 
adat Arionnak egy oly műfaj létrehozását tulajdonítja, mely a dráma 
csiráját alkotá.

Simonides a kardalköltés terén a dicsköltemények írásával hívta ki 
az epinikion valódi mesterét, Pindarost. Unokaöcscse, Bakkhylides, is e 
műfajban lesz a thébai költőkirály vetélytársa. De azért Simonides valódi 
nagyságát nem a dicsköltemény, hanem az elegia és epigramma képezik. 
A Marathon hőseire irt elégiájával Aiskhylos elől elnyerte a babért. A nagy 
drámaírót az «üstökös méd ismeré», de az elegia édes bánatát Simonides 
ión kedélye érzé át és adta vissza utánozhatatlan bájjal. Az epigrammát 
saját műfajjá Simonides tette. A műfajalkotó szellem virágzó korszaká
ban az epigramma még csak a költői termelés ornamentikái részéhez 
tartozott. A költés lényegét a mythosalkotás képezé, hiszen még Aristo
teles költészettanában is az a költészetnek, mint művészetnek voltaképi 
feladata. Nincs is mythos nélkül a lyra sem. Az alexandriai korszakban 
válik az epigramma a szellemes ötletek röpke, de mély távlatú gondo
latok, velős életelvek és a játszi gúny, az egyéni élmények pillanatának 
megörökítésére szánt műfajjá. Kezdetben egy egész életet vagy egy élet 
legfontosabb mozzanatát sírirat alakjában kifejező költemény; később 
nem volt a kedélyélet oly apró mozzanata: játék, tréfa, bók, gúny, emlék,

Egyetemes irodalomtörténet. I «O
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intés, megindulás, elröppenő mosoly, melyet e műfajban ki ne fejezett 
volna a görög szellem. A pihenés óráinak voltak termései e kedves virá
gok. És bizony, beszórta a világtörténeti események szinterét ép úgy, mint 
az egyéni élet útját. Simonides egy sokat élt, sokat érzett embernek ki
meríthetetlen gazdagságával szórja szellemének ez üde alkotásait. A nem
zeti fellendülés nagy korában : a perzsák feletti diadalok után vetélked
tek államok és egyesek a diadalj el vények fölállításával; az emlékjeleknek 
szellemet Simonides adott. A Marathon, Salamis, Plataiai emlékét megörö
kítő lantos az egész görög föld legnépszerűbb költőjévé lesz. Szoborra, 
sírkőre, tripusra, templomra ő szerkesztett föliratokat. Az ő hajlékony 
ión kedélye, mozgékony szelleme, sőt élményekben és benyomásokban 
gazdag élete tévé őt erre kiváló mértékben alkalmassá. Hosszú élete 
(556—468) a kitüntetés, a dicsőség ragyogó fényében tündökölt ; a dicsőség 
mohó mámorától ittasan maga is osztogatta a halhatatlanság nektárát. 
Keos szigetéről előbb Hipparkhos udvarába megy ; ennek meggyilkolta
tása után (514) Thessaliába. Itt költi Skopasra azt a dicskölteményt, melyet 
Platon fejtegetés tárgyává tesz Protagorasában. Pittakos híres mondását, 
hogy «nehéz dolog nemesszívtínek lenni» czáfolja. Kimondja, hogy az 
rendszerint a jó, kit az istenek szeretnek. Csak az isten kegyelme teszi, 
ha rosszak nem vagyunk. A marathoni csata után Athénbe megy és úszik 
a diadalmi napok édes mámorában ; de azért újra vándorútra kel és Szi- 
cziliába megy, hol a fejedelmi udvarban mint békeközvetítő is szerepel. 
Itt hal meg 468-ban. Van tőle hymnus, pæan, skolion, epinikion, enko- 
mion, dithyrambos, táncz- és siratódal-töredékiink. Kedélyének alaphan
gulata: az elegikus félhomály.

Az élet rövid, múlékony volta hatja meg, mikor a szív örök életét 
hirdeti. így a Skopasra írt költeményében mondja, hogy még az istenek
től származott herosok sem értek öreg kort és érezték éltök múlását. 

M inden egyszer a borzasztó örvénybe sülyed le,
Kincs, jav a k  is, va lam in t az erények .

Bámulatosan éles szeme volt a főmozzanat fölismerésére, melybe mint 
gyűjtőlencse focusába gyűjti a gondolat erejét. E tekintetben epigrammái 
valósággal remek alkotások. Például nem Spárta lelkét, szellemet fejezi-e 
ki a 300 spártai sírverse :

I t t  fekszünk. V ándor, vidd h iriil a spárta iaknak ,
H ogy hűn h a jto ttu k  végre  p a rancsa ika t. (Thew rew k ford.)

Ez az egyetlen költemény, melyet Kossuth Lajos is megkísértett lefor
dítani. Hozzá méltó feladat. Állítsuk ezzel szembe a marathoni győzőkre 
írottat :

H ellén ek ért harczo lt M arathonban  a th én i görögség ,
Díszes pe rzsák n ak  p o rb a  tip o rta  h o n á t.
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Itt meg Athén szellemét, az egyetemes hellén szabadságért harczoló 
nép szellemét fejezi ki, melyet jó száz évvel később Isokrates a Pane- 
gyrikosában az ékesszólás minden érvével támogatva magasztal.

Az egyéni életnek is ily pregnáns erővel fejezi ki főmozzanatát. Szol
gáljanak példákul epigrammái :

Egy Arszlún nevű egyénre, kinek sírja fölött oroszlán volt.
Én a vadak  legerősb je  vagyok. Most em beri tes te t 

Őrzök s lábam ’ ezen sziklás sírra  vetém .
Ámde ha  A rszlánnak  nem  vallana  rám  neve s szíve

N em  tenném  sohasem  lábam ’ a sírja  fölé. (F ináczv E. ford.)

Milószra.
Szép Milósz szép szobra ez itt, a ki P isa  p o rond ján  

H ét ízben győzött s fö ldet a térde  nem  ért. (T hew rew k E. ford.)

Legmeghatóbban nyilvánul mély érzelmessége Danae-jában, hol az édes 
anya a hullámokra egy teknőben kitett gyermeke miatt aggódik, míg 
bömböl a vihar.

«Fénytelen  é jje l rád kom oran  nehezül a k ö d ;
Nem bánt, h a  elcsap fe jed  fö lö tt a m élyből
Zuhogó hu llám fodor és a süvöltöző z iva tar :
B íbor p ó ly aruhádban
Fekve, m osolygva dugod ki belőle édes arczod.
Szörnyű szörnyű volna e lő tted  is,
M eghallva ha  é rtenéd  d rága anyád  panaszát.
C sucsukálj, m agzatom  és csitulj, le tenger,
C sillapuljon  a zugó szélvész. . .» (Sarudy ford, m ódosítva.)

Ez ellentétet a szenvedő szív és a könyörtelen természet között hányszor 
használták föl a költők a legmegrázóbb jelenetek festése alkalmával !

Bakkhylides. Ugyanazon Keos szigetről, Simonides unokaöcscse, ki 
ennek hatása alatt képződött. Költői egyéniségén meg is érzik. Az érzelmi 
mozzanatok iránt van élénk érzéke, nyelve pedig «beszédes festés»-sé 
vált, mint Simonides egyik szellemes ötletében találjuk kifejezve : «A fes
tés hallgató költészet, a költészet beszélő festés». Élete a vándor költő 
élete vagy mint Bergk fölfogja, az udvari költőé. Szép hazáját, melynek 
szőlőtermő lankáin bolyongott ifjú korában és zengte első dalait a «keosi 
csalogány», mint magát nevezte, örökké szívében bordá, hiszen Hieronnak 
szentelt dicskölteményét is így végzi :

«E ként szedéd te 
B ajnok  H ieron  a d icsőség drága 
Szép v irágá t boldogan.
S ném aság  so h ’sem  borul 
Fényedre, m ert em lékedet 
Z engik egykor s a k e o s i  c s a lo g á n y  

M ézszavával hirdetik.»

3°
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Mikor született és mikor halt meg, pontosan nem tudjuk. Két adat maradt 
fenn életéről. Egyik Hieronnál való tartózkodása, másik állítólagos szám
űzetése, melyről Plutarkhos úgy emlékezik meg (de exilío 14.), mint a mely 
dicsőségét neveié. Hieronnál nagybátyja Simonides ajánlhatá be, körül
belül 476 előtti időben, m ert Hieronnak 476-ban és 468-ban nyert diadalait 
dicsőítő költeményeit (az V. és III. ódát) Keosból kiddé. Száműzetésére 
alighanem hazájából való hosszú távollétét magyarázhatta Plutarkhos, mert 
Keos szigetét a pártvillongások nem dúlták föl, mint a legtöbb görög- 
sziget nyugalmát ; másfelől Bakkhylidesnek sohasem volt tevékeny sze
repe a politikában. Athénben is megfordulhatott, miről bizonyságot tesz 
Theseus czímű dithyrambosa, mely talán ép. a' Theseus hamvai haza- 
szállításának idejében keletkezhetett. Egy más dithyram bosában is egy 
drámai párbeszédet olvasunk, Aigeus király és a kar közt, melyben egy 
Athénhez közelgő hősről van szó. Bakkhylidest a régi magyarázók szerették 
Pindarossal szemben a legyőzött vetélytársként feltüntetni. Kenyon 1897 
karácsonyi ajándékául egy a British Museumba került papyroson m int
egy húsz többé-kevésbbé teljes költeményét fedezte föl és így a töredék- 
költőből önálló költő lett és a Pindarossal való egybehasonlításra kellő 
anyagot nyújtott. E költemények közül 14 dicsköltemény, hat pedig 
dithyrambos, drámai dal, melyek közül a Theseus és Az ifjak vagy Theseus 
a dithyrambos-költészetnek oly fejlettebb formáját tüntetik föl, mely 
mintegy átmenetül szolgált a drámai költészet kifejléséhez, A párbeszéd 
a dicskölteményekben is drámai elevenséget kölcsönöz a konvencionális 
szerkezetnek. így találunk megható párbeszédet az V. epinikionban H era
kles és Meleagros között, kik az árnyak világában találkoznak, és ily drámai 
közvetlenséggel van megjelenítve Kroisos máglyajelenete. Bakkhylides 
költői egyénisége e fölfedezés óta teljesebbé vált. Pindaros magas szár
nyalása helyett vonzó, bájos mesemondó képessége, meleg lyrai tehet
sége különböztetik meg. A mint Horatius fél a felhőkben járó Pindaros 
utánzásától, nehogy viaszszal ragasztott szárnya kimerüljön, hanem a 
Matinum lankáin a kakukfű mézét megszedő méhhez hasonlítja a saját 
költészetét, így marad Bakkhylides is szerényebb körben. Horatius ked
velte is. Több költeményének motívumát, sőt gondolatát is átvette. így 
például az a hires gondolata :

«Nihil est ab omni parte beatmir

Bakkhylidesnél így hangzik

«Mert hisz a földön egészen
Boldog nincsen senki sem.» (V. 54—55.)

Eme másik szép gondolatát : oinnem crede diem tibi diluxisse ultimum  
(Epist. I, 4, 13) Bakkhylidesnél találjuk először megpendítve :
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■«Két gondolat álljon előtted,
Hogy csak holnap látsz napot,
Vagy hogy ötven évet érsz
Jólétben mindig boldogan.» (III. 79. és köv.)

A népmondához hivebb Pindarosnál, ki bölcselmi eszmék kedvéért monda
magyarázatba is elegyedik. Legjellemzőbb a Theseus-mondára vonatkozó 
szép drámai elbeszélő költeménye. O mély részvéttel kiséri az elbeszélést : 
ez teszi dalköltővé. E mély részvét nem a mythosok mélyebb vallási 
vonatkozását akarja megértetni, mint Pindaros teszi, hanem meghatottan 
úgy mondja el, a mint maga hallá és a mint a nemzeti lélek közkincsévé 
lett. Elbeszélése könnyű folyású, képzelme nem ragadja el, nyelvét és 
verselését egyaránt művészi gondosság jellemzi. Álljon itt mutatványul 
legszebb költeménye :

Az ifjak  vagy T heseus.

1. Versszak.

Sebesen ragadá tova barna hajó 
Theseust s a tizennégy szép deli ifjat. 
Mind athéni leventét,
Szállva a krétai tengeren át.
Messzi fehérlő lenge vitorlát 
Dagasztja süvöltve az északi szél,
Mit külde a harcba virágzó Athene.
Hő vágy ragadá meg azonban 
Lányért epedő szivét Minosnak,
Érintni meré a kezét a leánynak, 
Erintni meré puha arcát 
Szemérmit bántva meg.
Kiáltva hivá Eriboia 
Segélyre Pandion ivadékát.
Theseus meglátja a tényt . . .
Szeme fellegiből 
Villám tör elő, el is önti szivét 
Haragnak az árja legottan 
S szóla: Te Zèusnak a sarja 
Nem fékezi-é meg az indulatod, 
Szivedben az ildom szava már ?
Hős, büszke negélyt vess fékre tehát!

1. Viszonversszak.

Amit isteni végzet akar, bizony az 
Valósul a földön, a sors mi közöttünk. 
Döntsön ím e vitában.

Győz, kihez ég kegye hajlani fog. 
Lángzó hevét tartsd vissza szivednek,
Ha téged a Phoinix szende leánya 
Szült fenn a Gelának az ormán 
Zèusnak daliás fiaképen,
Úgy engemet is Pytheus leánya,
S a Néreidák keze szőtte 
Menyasszony-fátyolát.
Tehát kijelentem ezennel,
Ne bántsd, ne érintsd itt eme szüzet, 
Hozzá ne nyúlj, o király !
Soha hajnali fényt
Ne lásson e szem, ha egy ifjúhoz ér
Erőszakos indulatod !
Rajta, e helyt te birokra 
Szállj én velem és miközöttünk 
A hősi erő próbája legyen 
És döntsön az ég akaratja legott!

Záróversszak.

így szóla a dárdavető bős.
Csodálta mind a hajós 
Ezt a merész daliát.
Ám a Helios vejének forrt a haragja. 
Ravasz leleményt szőve most.
Ajka nyil : Halld Zeus, te hatalmas atyám, 
Ha igazán fiadúl szült te néked 
Lágy puha keblű anyám Phoinissa 
Küldj, o küldj az égbiil fényhaju
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Lánynak alakjában csodajelt!
Légy tanúm énnekem !
Ám ha viszont te Poseidon sarja vagy és 
Aithra a troizeni nő 
Ő neki szült, eme gyűrűt 
Tenger mély ölén
Kutasd föl atyádhoz alá leszállva legott, 
S fel hozd a mélyből zálogul megint. 
Megtudod, hogy ha Zeus szent imám 
Meghallgatná,
Dörögve megzendül az ég szava.

2. Versszak.

E merész ima föl az égbe hatott.
Zeus tiszteletet szerzett is azonnal. 
Láthatón mutatá meg,
Mily igazán szerété a fiát :
Dördül a mennybolt. Látva e jelt 
Imádva az ætheri fényt a királyi 
Levente kezét föl az ég fele tartja 
És szól: «íme látod e jelben 
Csodás tanúságát szent atyámnak;
Most rajta: ugorj te a mélybe alá,
Hol zúdul az ár, hol bömböl az örvény. 
Atyád nevedre sugárfényt 
Hoz a földön szerteszét 
Ha ő igazán Posidaios.»
Eként beszél ; de nem riadott meg 
Theseus nagy szive most.
Párkányra feláll
S a mélybe bukik, hol alá lemerűl 
S eltűnik a víznek ölén.
Zeus fia örömre fakadva 
Meghagyja : legott megálljának ott 
E szélbe ne szálljon a cifra hajó.
Más útra irányza azonban a sors.

2. Viszonversszak.

Sebesen tova száll a hajó a habon, 
Suhanva iramlik az északi szélben. 
Remegett az athéni

Ifjú had, ő hogy a mélybe merült. 
Sáppad az ifjak liliom arca 
Köny ég a szemükbe, kicsordul a szívből 
De ime vivék a tengeri csellék 
Theseust a habon, tova vitték — 
Atyjához, a mélynek ölén lakóhoz ;
Ki onnan elérobog kocsiján.
És ment oda, hol ragyogott palotája 
És megremegett szive, látva 
Neréusnek lányait.
Oh mint ragyogott puha testük,
Mint csilloga messzire keblük !
Mint hullt le arany fonadék 
Patyolat arcaikon,
Mint roptak a vizbe szőkéivé alá 
Táncot deli karba’ körül !
Látja a kedves, az isteni asszonyt 
Szent Amphitritát, ki a mélybe’ lakik 
Az atyja örök fényű termeiben 
A testit övedzi királyi palást.

Záróversszak.

Fürtjét, mely alá leomolna,
Fentartja a rózsafüzér,
Mit lakadalmuk előtt
Tett fejére Aphrodite csalfa szeszélylyel. 
Csalárd az ajándok, a mit 
Nyújt az ég, ha megejtni akar valakit. 
Karcsú hajón Theseus elé tűn mostan 
Hejh, milyen aggodalom megszállta 
Kréta nagy királyát most e percben 
Látva, miként tűn’ újra fel ő 
Épen a mélybiil elő.
Isteni báj ragyog deli teste körül. 
Fakadnak örömre legott 
Ottan a szüzek a lányok 
És ujjonganak.
Hangos riadalmi öröm kel a tengeren át 
És zeng az ifjak dicsdala.
Delosi istenem, szent Keos 
Ifjú csapatját
Oh halld te meg s adj szerencsét nekik,

lyrai költők királya iránt az idő isPindaros, a «dirkei hattyú», a
kíméletes volt. Költői egyéniségét a teljesen ránk m aradt 44 epinikion 
és még számos töredék kellő világításba helyezik. Életéről is legtöbb 
megbízható adatunk van. És mégis, csodálatosan félreértették, vagy, job-
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ban mondva, nem értették. A modern irodalomra tett hatása sincs arány
ban igazán nagyszabású alakjával. A múlt század hozta közelebb a fel
hők körébe elvesző hattyút, mint Horatius festi fenkölt észjárását. Gon
dolatainak merész szárnyalása, versformáinak látszólagosan bonyolult 
szerkezete, nyelvezetének sokszor szakadékos volta, mythikus elbeszélé
sének gyakran drámai tömörsége, mélységes világnézete, az udvari lég
körben való huzamos tartózkodásából megmagyarázható leplezett ki
fejezései, a nagy nemzeti fölbuzdulással szemben is megőrzött higgadt 
nyugalma — megannyi nehézséget gördítettek annak útjába, ki őt meg
érteni kivánta. Ma már értjük ; mert versformáit a rhythmika törvényei 
alapján fogjuk föl, mint oly költői műfajhoz alkalmazott formát, melyet 
kar adott elé, sőt legtöbbször kifejező tánczlejtéssel kisért ; a történelmi 
vonatkozások helyett a lyrikus meseszövésében a mythosok szerepét nem 
allegóriái alapon magyarázzuk ; a gondolatok merész röptét Pindaros 
egyéni világnézetének az V. század nagy szellemi forrongásában történt 
kialakulása, a perzsa diadalok idején az attikai szellemmel szemben 
ellenséges hangulatú hazája, aristokratikus irányú neveltetése, a kényúri 
udvarokkal szemben független önérzete megadják a kulcsot sok nehéz 
fordulat megértéséhez. De a mi a legfőbb : az epinikionnak, mint külön 
műfajnak törvényeit látjuk ma világosabban és így e műfaj igazi mes
terét is tisztább világításba helyezhetjük.

Mi e műfaj ? Alkalmi költemény, melynek feladata a nagy nemzeti 
versenyek diadalmas hősét az istenekhez intézett hálaadó fohász kísére
tében magasztalni, de egyúttal az egész nemzet színe előtt bemutatni 
mint az istenek kiváló kegyeltjét. De kegyelik a várost is, melyből szár
mazott, a családot, a melynek sarja, az erényt és kegyességet, melynek 
e nagy szerencse jutalma, és a költő azt adja, mit senki más nem nyújt
hat: «az elhallgatott szép tett örökre eltemetve» mondja maga Pindaros. 
E szép tettnek ad örök életet, még pedig a költészet halhatatlan formájá
ban. Az ünnepi pillanat ujjongó kedve, a nehéz küzdelem után érzett 
édes nyugalom, a dicső ősöknek a költő által fölidézett szent árnyai 
együtt olvadnak össze egy sajátos hangulatba, melyet csak a görög hit
élet körében élő ember bír felfogni, midőn az emberek oly közel érezték 
magukat az istenekhez, mint ugyancsak Pindaros mondja «az istenek
és embereknek közös származása van» és mégis elsiratja az embert, ki 
az «árnynál is kevesebb» és mégis ugyanez embernek a halhatatlanság 
italát nyújtja dalában, a «szellem-szülte drága nektárt». De még két 
vonását kell az epinikionnak megértenünk. Az ünnepi alkalom vallási 
áhítatához a hymnus nomos-szerkezete illett.

A nomos középpontját, melyhez a lcezdörész és előtte meg utána 
elhelyezett fordulók szoros kapcsolatban állottak ; egy mythos alkotá.
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Mert mint a hoinerosi hymnus mintegy rávezetett a rhapsodiára, a nyertes 
hős erényeinek, diadalainak dicsőitése mintegy ráutalt a görög hitélet 
örök epiphaniáját (az istenek megjelenését) hirdető mythikus elbeszélésre. 
A költő volt e mondák tolmácsa. E mondák az Olympos lakóit szólíták 
a földre és ez olymposi fényalakck ragyogták be az ünnepi hangulattól 
áthatott nép lelkét. Ha Pindarost mély vallásos neveltetése, családjának 
papi hagyományai, hiszen a monda szerint Pan isten egyszer a Helikon 
tövében az ő hymnusát énekelte, Apollo pedig Delphoiba meghívta a 
szent lakomára, ősei az Apollo-kultuszt vitték Pherába, majd Kyrenébe, 
az egyébként oly csekély jelentőségű alkalmat, például Hieron paripá
jának diadalát, a legmélyebb erkölcsi és vallási eszmék magyarázására 
sugallották : nem kell elfelednünk, hogy Pindaros a közös görög mythcs- 
világ papja és hirdetője, mint a görög dráma ugyané mythos-világ tol
mácsa lesz az attikai talajon. A görög a mythost először epikus esemé
nyek tükrében látta megjelenni, mint küzdelmeinek eszményi mását,, 
azután a lyrában mint a meghatott szív rejtélyes mozgatóját, a drámá
ban fogja látni mint a meghasonlott lélek bosszuló hatalmát. Ez r.z 
egyik vonás, mely a dicskölteményt mintegy a mythos feldolgozásának 
egészen új alakjává teszi. A másik vonás az ú. n. lyrismus, hogy Croiset 
kifejezésével éljek. Zene, táncz és költészet egyesült e műfaj előadásában. 
A mi lyránktól merőben eltérő sajátság. A táncz a megkötött versfor
mába bizonyos szabadabb fordulatokat vitt bele, a zene a már kialakult,, 
a nomosban főtényezőként szerepelt daktylusokat hol spondeusszal m ér
sékelte, hol gyorsabb lejtésű trochæusszal köté egybe és a colonokat 
periódusokban egyesíté, mi előidézte a versszerkezetnek azt a bonyolult 
formáját, mely a Pindaros fordítását felette megnehezíti.

Ha zenét, tánczot egyszere figyelembe veszünk : az örökre elnémult 
zene, örökre ellejtett táncz élete, szelleme a versforma külső skhemáiban 
megelevenedik. A ki mind e szempontokat értve, érezve, hallva, látva, 
olvassa Pindarost : az æszthetikai élvezetnek valami oly sajátos nemét 
éli át, mint az, a ki Aristophanes vigjátékainak olvasását a bakkhikus- 
mámor önkéntes alkotásainak tudja megérzem és így megérteni. Az 
antik költészetnek két műfaja legnehezebben; felfogható : az epinikion 
és az ókori vígjáték. A ki e két műfaj élvezetéhez szükséges hangulatot az 
antik világ megértése útján megszerzé magának : az æszthetikai gyönyör 
legkülönösebb faját élvezi. Pindaros Thebét tekinté szülőföldjének, mint 
maga említi egy töredékében, habár Kynoskephalai községben született 
Thebéhoz közel. Égjük ódájában (az V. pythiai ódában) az Aigidákról, 
mint őseiről emlékszik meg. Atyja valószínűen Daiphantos volt, mert 
fiát is így hívták, és görög szokás volt az unokát a nagyatya neve 
után nevezni el. Egyik testvére, Eritimos, kitűnő birokbajnok volt, a mi
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költőnkre hatással lehetett, hogy a dicsköltemény művelésére adja magát. 
Születésnapja a delphibeli isten ünnepére esett, mint ezt legterjedelme
sebb és jó forrásra visszavezethető egyik (a boroszlói codexben olvasható) 
életrajza, épen tőle vett idézet alapján állítja. Ez adat a delphibeli köl
tőkkel való összeköttetését bizonyítja, valamint az a tény is, hogy első 
föllépte egy pythiai verseny hősére írt ódával kezdődik. (A io. pythiai 
óda.) Egyik tanítója nagybátyja Skopelinos volt, a ki fuvolázni tanítá, a 
másik a hermionei Lasos. Korinna, a tanagrai költönőt, mint vetélytársát 
tiinteti föl a hagyomány, ki megrótta a fiatal költőnek azt az eljárását, 
hogy nem takarékoskodott a mythikus anyag kezelésében. «Marokkal kell 
vetni és nem egész zsákkal önteni» — mondta volna a félig-meddig 
vetélytárs, félig-meddig példaadó költőnő. És jellemző e tény : Pindaros 
költészetének alapvonását érinti. Lantosunk életének későbbi szakában 
ép a mythikus anyag apadt, de a képzelem fényes szemléletét a gno- 
mikus gondolkodás, sőt a mystikus vallásosság váltotta föl. Említett első 
föllépése Kr. e. 502-re esett, mely adatra támaszkodva születését 522-re 
tehetjük. Férfikorára esnek a marathoni, plataiai nagy napok. És habár 
hazája Thebe a médekhez szított, azért fényes emléket állít «a fényes, 
az ibolyakoszorús, daltelt Athénének, miért az athéniek vendégjoggal 
és 10,000 drachma (mintegy 7000 korona) ajándékkal tüntették ki, mit 
később a Thebe által reá szabott büntetés pénzváltságdíjának tüntet
tek föl. Politikai mozgalomban nem vett rész. Dicskölteményeibe szőtt 
mélységes gnomái, mint pl. «a törvény mindeneknek királya», «az igaz
ság az államok alapja», «az erény az istenek ajándoka», «az erényre 
való törekvést az ősöktől örököljük», őt mint az aristokrata gondolkodás 
hivét tüntetik föl. Azért összeütközésbe nem jött sem korának föllendü
lésnek indult egyetemes szabadságszeretetével, sem a kényuralom zsar
noki szeszélyével. Az ihletett költő, a bölcselmileg képzett ész, de vallá
sosan hangolt szív csodálatos összhangba olvadt ; mélységes gondolatait 
hangoztatta az udvari cselszövőkkel ép úgy, mint a csacska tömeggel 
szemben. Hieronnál Syrakusában 476—4.68 közt lehetett; ez időre esik 
látogatása az akragasi (mai Girgenti) Theronnál. Később visszatért hazá
jába. A hagyomány szerint egyik költeményének előadása közben az 
argosi színházban halt meg 80 éves korában. Nagy tisztelet vette körül. 
Házát Nagy Sándor megkímélte.

Műveit a grammatikusok 17 könyvre osztották, melyekben volt 
hymnus, paian, dithyrambos, prosodion (ünnepi induló), parthenion (szűz
karének), hyporchema (tánczdal), threnos (sirató ének), epinikion (dics- 
költemény). A teljesen ránkmaradt 44 epinikion közül 14 olympiai, 12 
pythiai, 7 nemeai és 11 isthmosi versenyen nyert diadalt énekel meg. 
Különös veszteséget érzünk, ha elolvassuk a ránkmaradt threnos (sirató
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ének) töredékét, hol a boldogok szigetét rajzolja le, melybe beleszövi a 
túlvilági lét sejtelmét, de igazi görög felfogással, mintha csak egy tündér
szigetnek fényes képét tükröztetné a mélységes víz tükörében. A bukott 
lélek lerázhatatlan bilincsekkel van kötve a világhoz, alvilági gyötrel
meihez, míg az üdvözölt lélek egekben lakik. Az orphikus szekta tisztító 
folyamatában látszik hinni, a lélekvándorlás hosszú tisztító folyamatá
ban, melytől a lélek az erény árán szabadul meg, mintha csak a Bhaga- 
vadgita isteni leczkéit olvasnék a Mahabharatában.

Hogy e mélységes távlatot megnyitja dícskölteményeiben is, tehát 
a diadalmas kedv ujongó örömei közt is megcsillan e mély lélekben a 
túlvilág sejtelme, álljon itt egyúttal mutatványul a II. olympiai óda :

2. Olympiai óda.

Az akragasi Theronnak szekérversenyen nyert diadalára.

1. Versszak.
Ti lantvezérló ' dalok, v a j’
M elyik isten t, m i b ő st s férfiat k e ll m a m ég zengenünk  ?
P isáb an  ú r  Zeus, de az O lym pián m in t ha rez ra  zsengét : tusá t
Szerze H erakles.
T h ero n t a n égyesfogat d iada láért dicsőt
Ma zengd, zengd, dalom, őt, k i vendégbarát
A kragas várfokán ,
Ki v á ro sát em eli, ős család  v irág a  disze.

1. Viszon versszak.

K iállva sok szenvedést, bajt
I t t  vészén szen t lakást e fo lyónál S ikeliának a
Szem fénye lesz ; sok, sok á ldást szerencsé t s h írn ev e t is ád a sors 
Ősi erényért.
K ronos s R h eán ak  fia, ki az O lym p’ bérczfokán  
A legszebb tu sá t őrződ az A lpheus 
P artin á l, halld  szavam  :
Oh add, jö v ő re  is e faj m űvelje  ős m ezejé t !

1. Versszak.

H a jó  a te tt, ha  jo g ta lan , nem  vesz el,
E l se tö rli azt, nem  az idő se, ki m indeneknek  
Ö rök ura  s m eg nem  tö r té n tté  se teszi azt, nem  soha,
Ám boldogabb  sors h a  jön , m ú ltra  fe ledést hoz.
Óh m ert az öröm  és a kedv e lcsitítja  
A fá jda lom nak  élét,
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2. V e r s s z a k .

Ha nagy szerencsé t hoz a jó
Sors, m it az isten  ád. így  a K adm osnak a lányai
Szép tró n o n  ü lnek, ped ig  óh m enny i sok b a jt értenek . De az öröm
M egtöri a bánato t.
V illám  tüzében  h a la  s m a az O lym p’ orm ain 
Lakik dús h a jú  szép Sem ele boldogan.
P a llas is kedveli,
Mig Zeus nagyon szereti őt s borostyán  fürtös fia.

2. V is z o n v e r s s z a k .

M ondják örök é lte t él lenn
Az Ó ceánnak a m ély ölén N ereus tengeri
L eányi közt szép Jn ó . M ert a véget m ély hom ály  födi el és
Senki nem  is ism eri.
S ki tudja, hogy bo ldogan vonul el a H elios gyerm eke 
A nap, m ely  m a m ég vig ö röm ek közt ragyog.
M int a szél változik.
Száll fényre árny, b o rú ra  süt m egint a nap  sugara.

2. Z á r ó v e r s s z a k .

A végzet á ldásra  á ldást hozott 
E  családnak is, a jav a k a t fölös szám ban ad ta  
Égi k e g y ; ám  de sorscsapás szakada rá  m ás időn.
M ióta Laiost a fia ölte m eg az ú tban,
H ogy szem bejőve, végzeté t így betö ltve,
Mint Py tho  jó so lá  m eg.

3 . V e r s s z a k .

De élesen  lát E rinnys.
Bőszen egym ás keze á lta l e le jti eme hősi fajt.
T hersandros életbe m arad  egym aga, elesve Polyneikes is,
Új tusán  s harcokon
Uj fényt szerez, védve az A drastidák  sarja it.
Ez ősöktül e red  és az ő v érük  az 
A inesidam os fia.
E zért a lan t m eg a dal őt d icsérje  fennen e n ap '!

3 . V is z o n v e r s s z a k .

P isáb a’ hogy pá ly ab ért nyert,
Itt csak m aga; Py tho  m eg Istm osnak  a téré in  
T estv é rén ek  gyors lovai czélt tizen k ét Ízben érve, koszorút 
N yújta  közös C harisuk.
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H a küzdve nyersz szép sikert, szétoszol a bú s a gond. 
A kincs, h o gyha  vele nem es erény  dísze já r,
M eghozza ezt, m ajd  m eg azt
Annak, ki szün telen  előre tö r s eló'tte ragyog

3 . Z á r ó v e r s s z a k .

Tűzfénvü csillag, m ely igaz égi fény.
Az, k inek  világol, a jö v ő b e  lát, s látja , tudja,
H ogy k in ek  lelke szennyes i t t , lak ó i a m o t t  á rn y a  túl.
M ert Zeus v ilágában  a k i vétkezik , am o tt lenn 
A föld a la tt egy k egyetlen  b iró  fog 
íté ln i h a jth a ta tlan .

4. V e r s s z a k .

De szép nap o t lát, ki boldog.
Mert ö rökké sü t az é jje l is, nap p al is szüntelen.
S zav a rta lan ’, g o n d ta lan ’ is élve kem ény  fö ld rögét nem  tö rik ,
Sem silány e ledelért
Nem  b o lygnak  a te n g e re n ; m ert n ek ik  az eskü szent 
Vala, könytelen iil é lnek  ö rök  is tenek  
K egyeltje ik én t a jók ,
G yötre lm eket soha se lá t szem ük m ég m esszire sem.

4. V is z o n v e r s s z a k .

Ki b ir ta  lenn, b ír ta  fenn, hogy
H árom szor is szállva le, tö rve fel m egm arad  b ü n telen ,
M agának ú ta t tö r  oda, ho l a  m agas m enny  várfo k án  K ronos is él 
És k ö rü l len g ik  a
T engernek  a fuvalm i a boldogok sz igeté t :
L ehajlik  csodafa ág iró l a ran y  virág,
A vízbe h im bál a m ás,
F üzér kezökben, az a főn, enyelgnek  boldogan így.

4. Z á r ó v e r s s z a k .

íté lt fe le ttü k  R adam an thys szava,
K it m agához vett, vele az égbe széket, hogy  ülne 
K ronos atyánk, R hea  férje , ki legm agasabb tró n o n  ül.
P e leus is o tt köztük  él s Kadm os, a derék  hős 
A khillt is ide h o z ta  fel édes an y ja  
A Zeus k egyét kiesdve.

5 . V e r s s z a k .

A hőst, ki H ek to rt ele jté ,
Ilion oszlopát, á lta la  e se tt el K yknos is
S É osnak  is A ithiops gyerm eke. De re jt  e tegez  hónom  a la tt 
N yilat, a m ely csengve száll.
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H a van, a ki ért, ám de to lm ácsra  szorul a nép.
De bölcs, k in ek  a term észe t ad bölcs eszet ;
Ki csak tanult, ké t v a rjú k én t
Csacsog csupán, de a szava csak léh a  lárm a m arad  ;

5. Viszonversszcik.

H a a jk a  zeng Zeus sasának.
R a jta  hát, m ost irányozd az íjt, én szivem, v a j’ k ire
R öp itené l h írn ev e t adó ny ila t az érzelem  m élyiből ?
A kragas lesz a czél.
És esküvel is állítom , hogy  igazán  szól ez ajk.
Van egy százada, hogy ily  nem es férfiút
Még e város se szült,
V endégéhez ki szívesebb, ki bőkezűbb vala, m in t

5. Záróversszak.

Theron. De gáncsoln i kész jo g ta lan
Szép e rén y t is az, a ki bolond s cseveg csacska szájjal ;
Irig y en  ez ködhom ály lyal is lep lez igaz érdem et.
M iként hom okszem nek is szám a soha nincsen,
H ogy m enny i öröm öt s mi jó t  tőn  e férfi,
Szám át ki b írja  adni ?

Próza. A m ese.

E korszak próza-irodalma belekapcsolódik a műfaji tárgyalás ren
dén a következő korszakéba. A logographok iónok voltak ; Herodotos is 
ión földön, a dór hexapolis gyermeke, vált az attikai szellem első epiku
sává ; mert történetét az attikai föllendülés eposzának lehet tekinteni. 
Az ión bölcsészet nagy speculativ gondolataival utat tört Anaxagorasnak 
és előidézte a sophisták ellenmondását. De egyetlen műfajt, mely csak 
késő római korszakban talált továbbmtívelőre Babriosban : az állatmesét, 
külön kell megemlítenünk. Mert Aisopos alakja nélkül hézagos volna 
e korszak irodalmi kistükre. Aisopos ép úgy typusává lett a meseirónak, 
mint Homeros és Hesiodos az epikai költőnek. A műfaj idegen eredetű 
és vándorlás útján került el a mese a görögökhöz. Idegen voltát már az 
is bizonyítja, hogy nem öltött verses formát. A görög lélek mindig érezte 
e hiányt. Sokratesről tartja fenn Platon azt az adomát (Phaidon, 6o. 1.), 
hogy a börtönben gondolt arra, hogy a közszájon forgó meséket versbe 
öntse. Herodotos szerint (II, 131.) Aisopos a samosi Jadmon rabszolgája 
volt Amasis egyiptomi király korában, tehát Kr. e. a hatodik század köze
pén. Ugyan ő meséli, hogy e Jadmon unokájának vérdíjat kellett fizetnie 
a delphibeli templomnak, a miért Aisopos e családban erőszakos halállal
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veszett el. Miért ölték meg ? Az eredeti monda az okot nem adta meg 
tehát kiegészíték holmi képzelt bűntény elmesélésével, hogy egy ezüst 
tálat elsikkasztott volna. Heraklides Pontikos thráknak mondja, mert 
rabszolganőtársa Rhodopis, kit Sappho fivére szeretett volna, thrák volt.

Mások viszont phryg eredetre 
viszik vissza származását. — 
Mindez adatok a mesevándor
lás útját jelölik. Sok rabszolga 
került a görögökhöz. Ezek 
hozták magukkal meséiket. 
Voltak phryg, kár, kilikiai, 
egyiptomi, kyprosi állat- és nö
vénymesék. Csakhamar hasz
nos anyagnak bizonyult a 
mese az erkölcsi tanítás és 
intés szempontjából. Mesét ve
gyített költeményébe Arkhilo- 
khos is és pedig megnevezve 
e műfajt is : aírog, mit m a
gyarra szép példaszóval fordít
hatunk. Athén el akarta hó- 
dítni Aisopost is. A hét bölcs
csel hozza össze a monda, kik
nek egyike Solon volt. Sok 
mesét költöttek rá, hogy pú
pos, hogy rút volt. De ez is 
a mondaszövés sajátja, hogy 
az élczet, a szellemet szembe
állítja a csenevész vagy nyo
morék testi szervezettel. — 
A népnél a nyomorék em ber

nek mindig meg van a maga szellemi fölénye. Bentley megczáfolja azt a 
hagyományt, mintha Aisopos leírta volna meséit. Demetrios Phalereus volt 
a mesék első gyűjtője, melyeknek aisoposi volt a neve : az igazi állatmese, de 
a mely nem tekinthető egy nagyobb állateposz szétesett darabjainak ; inkább 
az elnyomott szólásszabadság meseszó mellett kifejezett igazságának. 
Az ind Pancsatantra keretes meséinek kompozicziója egy nagyszabású 
mű keretét alkotja meg, melyben állatok mesélnek és meséikben rajzol
ják  az emberi halandók formájában az emberi természetet. Aisopos az 
állatokat híven, az emberi természet ethikai vonásaihoz való hasonlatos
ságuk szerint rajzolja. Lessing a meséről írt kitűnő értekezésében szép

Aisopos eszm ényi m ellszobra.
(V illa  A lb a n i, R ó m a .)
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párhuzamot állít föl Aisopos és Phaednis közt és kimutatja, hogy Phae- 
drusnál, az Augustus korabeli latin költőnél, hiányzik az állati élet eleven 
szemlélete, itt-ott képtelen viszonyokba hoz összehozhatatlan állatokat : 
Aisoposnál megtaláljuk az állati élet hű rajzát. A vándormese egy szét
darabolt állateposz külön darabja helyett az erkölcsi példázat eleven 
symboluma lett.



II. ATTIKAI KORSZAK.

Hogy is hangzott a szabadság dala?
"F egyvert v iszek  e m vrtuslom b  között,
M iként H arm odios és A ristogeiton,
A m ikor á tkos é le tével m eglakolt 
A thene zsarnoka  és szabad lón a nép.»

Habár Thukydides e szabadságdal hőseinek tényét egyéni bosszú 
művének tünteté föl : azért a kényuralomra mégis halálos döfés volt az, 
mely Hipparkhost elejté. Az attikai korszak e szabadság jegyében szü
letett. Ez tette a népet nagykorúvá. A felidézett perzsa veszedelemmel 
szemben Athén valódi nagy államférfiénak, Themistoklesnek ténye volt, 
hogy hajókra szállt Athén : megtalálta az elemet, mely hegemóniájának 
alapját képezé. A perzsák fölött nyert győzelmek megadták azt a lendü
letet, mely megteremté az irodalomnak egyetemes jellemű formáit : a 
drámát, a szónoklatot és bölcsészetet. A dráma magába olvasztá az eddig 
kifejlett irodalmi műfajoknak, eposznak és lyrának erejét, belefoglalta 
az em beri küzdelem fenséges rugóinak szemléletes képébe; a szónoklat 
párhuzamosan a bölcsészettel fölszabadítá a gondolkodást mindazon kor
látok alól, melyeket az állami és társadalmi konvenczió vont elébe és 
azért magasabb összhangban békiilt ki vele. A szellemi élet összes tényezői 
szabadon egyesültek : politikai szabadság, dialektikus ellentétei az emberi 
lét problémáinak és az erkölcsi világrend örök törvényei, meg a műfaj- 
alkotó képesség, ez a sajátos görög tehetség, létrehozták a megfelelő 
formákat. Létrehozták könnyen, játszva, mint a hogy a lángész mindent 
könnyen és játszva hoz létre. Ki szab határt egy Euripidesnek, hogy a 
mythikus istenek gyarlóságát meg ne lássa ? Ki egy Aristophanesnek, 
hogy azt pajzán játékban fel ne tüntesse ? Ki egy Platonnak, hogy a köl
tőknek hadat ne izenjen, m ert hite szerint a legszentebb valóságot, az
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eszmét, a földi szenvedélyek sarába rántották le ? Ki egy Aristotelesnek, 
hogy az eszmék realitását is kéts.égbevonja és a görög szellem örök esz-

H arm odios és Aristogeiton, a zsarnok-ölök.
(N ápoly, M useo N azionale).

ményét, a formát, tegye a világfejlődés főtényezőjévé ? Sajátságos tévedés, 
a műfaj törvényei alá vetni a görög irodalom szellemi tartalm át! A mű
faj a rendre egyetemesebbé vált görög gondolkodás formája : e forma 
azon korszak jellemző kifejezője, melyben uralkodóvá lesz. A dráma ma-

31Egyetemes iroeialointórteiict. I.



gába olvasztja a lyrát és az epikus mesét és még sem eposz, még sem 
lyra ; a szónoklat a közönség szerint, mint Aristoteles, osztályozta a rhe- 
torikát: törvényszéki, védelmet és vádat, ünnepi hangulatot és az állam 
érdekeinek nagy küzdelmét fejezi ki; a bölcsészet magába olvasztja a 
rhetorika által fölvetett dialektikai'kérdéseket ; melyeket a bölcselmi igaz
ságok előzetes kérdéseivé tesz, hogy a bölcselmi elméletnek, sőt a magasb, 
transcendentalis világszemlélésnek lépcsőfokaivá váljanak, melyeken emel
kedett föl a minden idők két legnagyobb gondolkodója, Platon és Aristo
teles. Vegyük még hozzá a történelmi öntudat kifejezőjét: a történetírást. 
Ez általános jellemzés vonásai egy gyúpontba egyesülnek: illetve egy 
gyúpontból sugároznak ki. Ha képben akarnám szemléltetni e közép
pontot: a Nikét, a győzelem istenasszonyát kezén hordó Athéné isten- 
asszonyra irányítanám olvasóm tekintetét. A diadalmas Athén védő isten- 
asszonya : az értelmet, a szellemi fölényt sugárzó istenasszony, ki mintha 
jelképezte volna már m indjárt kiindulásakor az ión szellem diadalát, mi
dőn Odysseust haza vezette és erkölcsi győzelemhez juttatá. Hogy aztán 
ép ez a szellemi fölény egy korán felszabadított nép féktelen indulatai 
miatt meghasonlásba, erkölcsi anarkhiába csapott át és tönkre tette a 
nagy napok összes vivmányát és sírba dönté magát Athént is : ez fájdal
mas valóság ; de a virágzás hervadhatatlan emlékét hagyta reánk e kor
szak irodalmában, sőt magának e bomlásnak is beszédes emléke m aradt 
ránk Thukydides történeti művében. A műformák során előbb a költészet 
legtökéletesebb formáját, a drámát, azután a görög gondolkodás leg
fesztelenebb, mondjuk kötetlen formáját, a prózát, fogom ismertetni.

A görög dráma.

Eredete. Péterfy Jenő az irodalmi hagyatékából közzétett szép czikk- 
ben a görög tragédia keletkezéséről éles szemmel látja meg azokat az 
alkatelemeket, melyekből e műfaj létrejött. Egyik elem a dithyrambosnak 
az a formája, melyet Bakkhylides újonnan fölfedezett Theseus czímű köl
teményében találunk. Ez Aigeus király és a kar párbeszédét tünteti föl, 
mely eleven drámai jelenetet képez. Nem állhatok ellen a csábításnak, 
hogy ne közöljem Péterfy megragadó gondolatát: «A Szigfrid kardjára 
emlékezem : A hős előbb finom porrá törte az érczet s ebből az érczpor- 
ból kovácsolta aztán a hajszálat kettémetsző fegyverét. A hősmondát 
s az eposz érczét így olvasztották el, így törték kis szemekké az ilyen 
karénekek, minőket Bakkhylidesnél olvasunk». A lyra a mondát fölolvasztá, 
új alakba önté. A másik elem a Dionysos-kultusz, melyhez csatolta az 
eddigi fölfogás is a dráma keletkezését. A Dionysos-hymnusnak tekint
hető dithyram bosban e csodatévő isten drámai jelenetekben gazdag életét 
hallgatta a kar a karvezér ajkáról és együttes énekben fejezte ki val-
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gába olvasztja a lyrát és az epikus mesét és még sem eposz, még sem 
ly ra; a szónoklat a közönség szerint, mint Aristoteles, osztályozta a rlie- 
torikát: törvényszéki, védelmet és vádat, ünnepi hangulatot és az állam 
érdekeinek nagy küzdelmét fejezi ki; a bölcsészet magába, olvasztja a 
rhetorika által fölvetett dialektikai »kérdéseket; m elyeket a bölcselmi igaz
ságok előzetes kérdéseivé tesz, hogy a bölcselmi elméletnek, sőt a magasb, 
transcendental is világszemlélésnek lépcsőfokaivá váljanak, melyeken emel
kedett föl a minden idők két legnagyobb gondolkod ó ion és Aristo
teles. Vegyük még hozzá a történelmi ontmhu , cet-írást.
Ez általános jellemzés vonásai egy gyúponi-"a /•. -nmek o
gyűpontból sugároznak ki. Ha képben akarnám szén eltelni < k* 
pontot: ■ ViJ.- t, a  győzelem istenasszonyát kezén bordó A 'ien 
asszonyra irányítanám olvasóm tekiptetét. A diadalmas Athén védő isten- 
asszonyé : az értelmet, a szellemi fölényt sugárzó istenasszony, ki mintha 
jelképezte volna m ár m indjárt kiindulásakor az ión szellem diadalát, mi
dőn Odysseust haza vezette és erkölcsi győzelemhez juttatá. Hogy aztán 
ép ez a szellemi fölény egy korán felszabadított nép féktelen indulatai 
m iatt meghasonlásba, erkölcsi anarkhiába csapott át és tönkre tette a 
nagy napok összes vívmányát és sírba dönté magát Athén.; i* ez fájdal
mas valóság ; de a virágzás hervadhatatlan emlékét hagyta reánk e kor
szak irodalmában, sőt magának e bomlásnak is beszédes emléke maradt 
ránk Thukydides történeti művében. A műformák során előbb a költészet 
legtökéletesebb formáját, a drámát, azután a görög gondolkodás leg 
fesztelenebb, mondjuk kötetlen formáját, a prózát, fogom ismertetni.

Eredete. Péterfy .lené. irodalmi . v.<.  «>! >. té r  zep ezikk-
ben a görög tragédia keletkéz. »*•>!, , - szemmel látja meg azokat 
alkatelemeket, melyekből e műfaj létrejött-. Egyik d e r  - a dithyrambosi ak 
az a formája, melyet Bakkbylides újonnan fölfedezett Theseus czimü k i!- 
teményében találunk. Ez Aigeus király és a kar párbeszédét tünteti föl, 
mely eleven drámai jelenetet képez. Nem állhatok ellen a csábításnak, 

öjiogy ne közöljem Péterfy megragadó gondolatát: «A Szigfrid kardjára 
emlékezem : A hős előbb finom porrá törte az érczet s ebből az érezpor- 
ból kovácsolta aztán a hajszálat kettémetsző fegyverét. A hősmondát 
s az eposz érezét így' olvasztották el, így törték kis szemekké az ilyen 
karénekek, minőket Bakkhylidesnél olvasunk». A lyra a mondát fploh aaztá, 
új alakba önté. A másik elem a Dionysos-kultusz, melyhez csatolta az 
eddigi fölfogás is a dráma keletkezését. A Di< nysos-hymnusnak tekint
hető dirhyrambosban e esodatévő isten drámm jelenetekben gazdag életét 
ball gáti;.1 a kar a karvezér ajkáról és egy un* •. uekben fejezte ki vd
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lásos ihlettől meghatott hangulatát, az erkölcsi tanulságokban bővelkedő 
mese változatainak megfelelő formában. A zene kisérte az éneket. Az a 
monda, hogy Sikyonban Kleisthenes büntetés terhe alatt eltiltá egyebet, 
mint a Dionysos történetét adni elő ez isten tiszteletére rendezett ünne
pen : jellemző módon m utatja a különböző mondakörök betolakodását 
abba a nagy mythos-körbe, mely Dionysos körül szövődött és Pelopon- 
nesosban már meglehetős terjedelmet öltött. Úgy, de ép itt van egy nehe-

Az a sp en d os-i görög szin h áz  m aradványai K is-Á zsiáb an .

zen megoldható kérdés. Hogyan vált ketté ugyanazon kultusz keretében 
a tragédia és vígjáték: a mély nyomon járó tragédia és a szüreti jó
kedv, vagy az újbor mámorától csapongó phallus-énekből fölsarjadzó 
komédia ?

A tragédia neve a Dionysos kiséretében járó és kosbőrt öltő thiasosra 
emlékeztet. A thiasos azokat a démonikus lényeket utánozza, kik Diony
sos elválhatlan kiséretét alkotják. Az állat- és embervilág határán mo
zognak : jelképezik a természeti ember állati szenvedélyét és az isten 
közelségében mámoros állapotát. A satyr-dráma később sem hiányzott 
sohasem a nagy drámai versenyelőadásokból. Az első nagy tragikus, 
Aiskhylos, e satyrdrám át még egy egységes kompoziczió epilógusává 
tévé. A másik két tragikus sem mellőzte. Aristoteles a történelmi hagyc-
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mányt oly szilárdnak találta, hogy megkisérté a tragédia keletkezését ép 
a fenségessé fejlő satyrdrámához kötni. De ha a tragédia ily szoros 
összefüggésben áll a satyrdrámával : akkor miért marad a tragikai élve
zet ment a komikus elemtől ? A satyrok szerepét, mint egy idegen talajról 
jött sajátos kultusz elengedhetetlen elemét, csak kölcsönvette a Dionysos- 
kultusznak attikai formája. És ez a lényeges szempont. Valamint a home- 
rosi rhapsodiák nagy jelentőséget a görög szellemi élet fejlődésében a 
Peisistratos által rendszeresített versenyelőadások útján nyertek: a dráma 
fejlődésében bámulatos fordulatot képez ugyancsak Peisistratos azon intéz
kedése, hogy a Dionysos peloponnesosi kultuszát áttelepíté Athénbe és pedig 
az Akropolis déli lejtőjére, hová Eleutherai községből fából faragott szobrát 
állítá föl a neki szentelt szentélyben. A legrégibb szentélyt, az ú. n. Lim- 
nait (zsombékokban), a legújabb kutató, Dörpfeld, az Akropolis nyugati lejtő
jén keresi. Aristophanes Békáiban a karban kuruttyoló békáknak bre- 
keke-koaxkoax-a e mocsaras tájról csendült meg. De Peisistratos minden 
ntézkedésén a nagy férfiá m ílyebb politikai belátása érezhető. Egészen 
mássá lett az a Dionysos-kultusz, mely Attikában és pedig Athénben lön 
megalapítva, mint a régi dithyrambos-isten kultusza. A mondakörök gyűl- 
helyévé és pedig az attikai szellemben átalakított mondakörök gyűlhe- 
lyévé lett Athén. Mert nem jellemző tény-e, hogy az Atridák átka attikai 
talajon törik meg, a Pelopidák vérfertőzete attikai talajon nyer tisztulást ? 
E tekintetben Euripides az igazi attikai szellem kifejezője : egy szellemi 
hegemóniára hivatott nép felfogásában a népmonda kegyetlen igazság
talanságait kibékíté. De ott van Sophokles nagyszabású darabja, Oidipns 
Kolonoshan : a thebai elátkozott király attikai földben pihen le. Ha 
Peisistratosnak a pragmatikus történet nagy szerepet ju tta t Athén szellemi 
fölényének előkészítésében : a Dionysos-kultusz attikai formája is égjük 
nevezetes mozzanatnak tekinthető. A perzsa háborúk Athén hegemóniáját 
végleg biztosították. Dionysos tavaszi ünnepén Elaphebolion hóban (már- 
ezius—április) Kr. e. 536-ban lép föl Thespis : ez még a perzsa háborúk 
előtt, tehát a Peisistratosok korában történt, és 472-ben m ár kőből épült 
színházban kerül színre ugyanazon Aiskhylosnak fenséges kantateja, a 
Perzsák, ki Marathonnál átélte a diadal mámorát, de a költői lélek örök 
törvénye szerint megörökíté a legyőzött fél gyászát, végtelen keservét 
és egyúttal bepülantanunk enged az emberi lét tragikumába. Mi tette 
Dionysost ily komolylyá ? Majdnem a földalatti hatalm akkal rejtélyes 
viszonyba került Dionysos : az alvilági isten mélabús mosolyát látjuk, 
a mámoros Silen ölében szőlőfürtökkel játszó gyermek-Dionysos vagy a 
homerosi hymnus ragyogószemű ifjú Dionysosa helyett, ki a kalózokon 
áll boszut. Magának a mythosnak fölfogása vált mélyebbé. Ott van Euri
pides Bacchánsnők ez. darabja. Mily kegyetlen bosszút áll Dionysos Pen-
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theuson, a miért oly szigorú rendeletét adott ki az állami rend és köz- 
-erkölcs érdekében a bakkhikus mámorban őrjöngő dionysiacus thiasos 
-ellen. Athén abban is érezteté szellemi fölényét, hogy a mondák vándor-

A tragédia m úzsája.
(Mellszobor. Róma, Vatican).

-útját Attika felé terelte : nem lehetett gyász oly mély, nem lehetett 
átok oly súlyos, mely a tragikai katharsis útján magasabb összhangba ne 
olvadt volna.

Azt a mély, erős tragikumot, melyet a nép-lelke szőtte mondák 
tartalm aztak — hiszen a nép lelke megsejti az élet tragikum át — köz
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vetlen erejében kifejezni nem lehetett volna. A görög szellem műfaj- 
alkotó képessége itt is diadalmaskodott. A karének lyrájával édesbúgású 
panaszszó tördeli a nemzeti monda hőseinek iszonyú katastropháját.

Keletkezett egy új műfaj, melyet Wagner Rikhard megirigyelt a gö
rögöktől. Zene, táncz, költészet, cselekvés drámai keretbe foglalva, esz-

hogy befogadja száműzött nagy fiát, 
Oidipust és megvédi fiai ellen. Hozzá 
kell gondolnunk Athén demokratikus 
fejlődését, mely a népet valójában 
ményi egységben olvadtak egybe. De 
még egy nevezetes elemet említek föl. 
Ez a nemzeti hagyomány ereje, hatalma. 
A dráma középpontja a mythos. De e 
mythos m ár több mint meseszó. Már 
Pindaros és Bakkhylides vitt bele mély 
erkölcsi távlatot. A politikai intézmé
nyen nyugvó Dionysiák ünnepi elő
adása a nemzeti múlt fenséges jelene
teinek átélése volt. És itt mutatkozik 
e korszak fenkölt felfogása. Semmi sem 
volt idegen az attikai szellemre nézve 
vágj’ jobban mondva, nemzetivé vált 
minden az attikai talajon. A görög 
dráma tehát történeti dráma volt, de 
a mythos nagy arányokat öltő cselek- 
vényében kifejezve. Minő távlat ! Aga
memnon, Orestes, Polyxena, Hekabe, 
Andromakhe, Aias ; a görög nép ős tör
ténetének eszményi világára utalnak 
és mégis a peloponnesosi háború lég
körében öltnek testet, sőt a napi poli
tika izgalmait birják felkölteni. Athén 

úgy áll a színpadon bosszút Thebén, hogy befogadja nagy fiát, Oidipust, 
és megvédi fiai ellen. Hozzá kell gondolnunk Athén demokratikus fejlő
dését, mely a népet valójában ingyen élvezőjévé tette a nemzeti múlt fen
séges jeleneteinek. Igazi nemzeti nevelés. Lehet-e csodálkozni, hogy egy
30,000 emberre számított nézőtér előtt lejátszó cselekvény az egész nép 
közkincsévé vált hagyományt szállítá nemzedékről nemzedékre ? Ha azt 
állította a görög irodalomtörténet mindezideig, hogy a Dionysos szentélyé
ben ringott a dráma bölcsője, inkább lehetne azt mondani, hogy a Dionysos- 
iinnepe szolgált kedvező alkalmul, hogy a nemzeti hagyomány életre

A ntigone (?) az attikai tragéd iában .
(M o z a ik .)
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hivassék. Dionysos kultusza előmozdítá bizonyos konvencziószerű rendsze
rességét az előadásoknak, de ez előadások tárgyát a költők szabad képzelnie 
teremté meg. Ép ennek köszönhető, hogy lángeszű költők szellemöknek 
tartalm át önték a fenséges népnek, hogy érezzen ez valamit abból a hal
hatatlanságból, melyet képzelmében a boldogok szigetére szállott hősök 
éreztek.

Ugyané körülmény magyarázza meg a kar szerepét. Gravenhorst 
egy külön értekezésben tárgyalta, hogy mi okból nem fejlődhetett a

V. századbeli görög  szín ház (D örpfeld elm élete  szerint).
Háromtagú skene-épület előcsarnokkal (Faépítmény).

görög dráma azon tökélyre, melyet még Aristoteles is lehetőnek tartott. 
Főakadály a kar volt, mely állandóan helyet foglalt a szinpad előtt a 
thymelén : az eredeti Dionysos-oltár emelvényén. Schlegel Frigyes a 
múlt század elején a karban «eszményi nézőközönséget» látott, mely 
mintegy kifejezésre ju tta tja  a színen lejátszó cselekvény erkölcsi tanulsá
gait. Ép e szempontból a tisztán æszthetikai felfogás tarthatatlan. Wila- 
mowitz Euripides Herakleséhez írott bevezetésében rám utat a görög 
dráma alkalmi jellegére. A görög tragikai kar nem volt «eszményi néző- 
közönség», hanem egyszerűen az ünneplő közönség hangulatát tolmácsoló 
költő által elfogadott hagyományos forma, melyben a közvéleményt vagy 
néha a közvélemény nevében saját magának nézetét, meghatottságát 
vagy nem egyszer egyéni hangulatát fejezte ki. Tehát helytelen eljárás 
volt Aristoteles egy helye alapján, mely Sophoklest megdicséri Euripi- 
dessel szemben, hogy nála a kar szerepe szoros kapcsolatban állott a 
cselekménynyel, Euripidest a tragédia hanyatlásáért vádolni. Az ú. n. be
szőtt [tußoktuov)  énekrész természetes fejlődés Euripidesnél, ki hatal-
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más lépést tőn a modern dráma felé. A régi szőres kapcsolatot lazította, 
mert egyénisége nem tűrte a kar-lyra korlátáit. I)e hát az egyéniség 
érvényesülése nem jnttatá-e diadalra a modern felfogást ? A dithyrambos 
50 tagból álló karát a tragédia 15-re, a komédia 24-re szállítá le, mert 
a cselekvényre helyezi a súlyt és a kar közreműködését fokonként szál

lítá alább- A kar még sem m aradhatott el, m ert az ünnepi alkalom meg
kívánta és a közönség részvétét közvetlen formában ju tta tá  érvényre. 
Tudja-e nélkülözni a modern daljáték ? A zene karrészlete a kompoziczió 
egységes összefoglalója, keretje maradt. A zenei motívum igazi hatását 
a kar-partitura nemcsak kiséri, de voltakép érvényre juttatja. A tragédia 
meséjét az ünneplő közönség m ár epikai neveltetésénél fogva jól ismeré. 
De új volt valami : a költő felfogása, a külömböző alkalommal a köz- 
érziilet megszólalása vagy jobban mondva beleszólása a nagy emlékeket 
fölidéző ünnepi játékba. E részvét tévé a görög drám át azzá, a mi: egy 
demokratikus szervezetű társadalom hangulatának kifejezőjévé. Aristo
phanes vigjátékait hasonlították is a modern hírlapirodalom szatirikus

Színész öltöztetése.
F a lfe s tm é n y . (N á p o ly , M u se o  N a z io n a le ) .
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megnyilatkozásához : kivált a parabasisban, midőn a kar a közönség felé 
fordulva mint a költő tolmácsa szólalt meg, közvetlenség tekintetében 
egyesíté a komoly politikai lap bírálatát, az ellenzéki sajtó izgatását és 
a humorisztikus lapok paródiáját. A napi hangulat tükre volt e kar. 
Sophokles kivételes nagyságát ép az a jellemvonása tévé, hogy tűlemel-

Tragikus sz ín ész  a diadal után.
(Nápoly, Museo Nazionale).

A színészén meg rajt a király-ruházat, de álarczát már levetette. E z álarcz állványon fü g g , melynek deszkájára 
(allcgoiikns nőalak a győzelemre vonatkozó feliratot Írja. A z álarcz és fe lirat aztán mint győzelmi jelvény, a 

szolgától készen tartott rúdra eró'sittetik.

kedett a napi közvélemény határán és magasabb erkölcsi szempont alá 
helyezé a cselekvény megvilágítását. Ő az antik kor Goethéje a maga 
isteni tárgyiasságával. I)e azért nagy optikai csalódás, a messzi múlt távol
sága okozta optikai csalódás hibáztatni akár Aiskhylos terjedelmes kar
énekeinek izgalmas lyráját, akár Euripides epiko-lyrikus kitéréseit, melye
ket a költő a megszokott forma tiszteletben tartása mellett egyéni életének, 
kiviharzott szenvedélyeinek, pesszimisztikus világnézetének örökbecsű 
gyöngyeivel rakott meg.
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Másik jellemző kiilömbség a görög és modern dráma közt, hogy a 
kar és a színész voltakép együtt, sőt egy helyen is játszottak. Igen, já t
szottak. Elég Aiskhylos Eumenidákjáheai az Orestest üldöző Erinysekre, 
Sophokles Aiasában az Aiast kereső tengerészekre, Euripides Bakkhansnők 
ez. darabjában a karnak a Pentheustől ellenük kiküldött barezosok elleni 
diadalmas küzdelmére utalnom. így nyer értelmet az antik drámát játszó 

színész kothurnusa és álarcza, melyek a modern 
ember előtt mosolyra keltő alakokká változtatják 
a hősöket, kik az álarezuk hangerősítő szerkezete 
mellett egyszerűen majdnem belebömböltek a nem 
épen csöndes óriás 'közönség fülébe. Mert oly roppant 
tömeg a teljesen kiépült Dionysos-szinháznak szabad 
ég alatt álló nézőterén, bizony mégis a morajló ten
gerhez*, volt hasonlatos. A bonyolultabb cselekvény 
rendre a külön színpadi emelvényt tévé szükségessé ; 
de azért az álarezos jelmez hozzá tartozott a Diony- 
sos-kultusz hagyományához. Ez idézte elő azt a téves 
fölfogást, hogy a görög dráma hőse typus volt. Aiskhy
los darabjainak beható elemzése fényesen bebizo
nyítja, hogy a Prometheus, Eteokles, Orestes, Kas
sandra egyének voltak, Euripides pedig Andro- 
makhe, Medea, Iphigenia egyénítésében Racine és 
Goethe legszebb jellemrajzainak alapvonásait adta 
meg. Alarcz és kothurnus a kar mellett nélkülöz
hetetlen symbolumai voltak annak, hogy egy jelen
ben élő közönség előtt a múltból fölidézett hős jele
nik meg és pedig oly színpadon, mely az orchestrától 
csak idő folytán vált külön.

E hosszú keskeny színpad konvencziószerű be
rendezésével, mely királyi palotát ábrázol a szin 
mélyén, egy a tenger felé néző tájrészletet a szin 
elején, egyszerű díszítésekkel, egy-egy gépezettel, 

mely a magasból váratlanul megjelenő isten vagy istennő számára külön 
beszélő helyet terem tett elé, szemben a roppant mérvű, az Akropolis hegy 
oldalán emelkedő nézőterével, melyet a kör sugarainak megfelelő lépcső
fokok osztottak föl egyes ékforma részekre : mely körbefogta a kar lejtő 
mozdulatai számára kikészített tánezhelyet, mely a színpadnál alig feküdt 
mélyebben, a mi színpadainktól abban külömbözött, hogy nem törekedett a 
nézőközönségben oly illusiót kelteni föl, mintha «a világot ábrázoló deszkák» 
világa és a közönség világa két külömböző világ. Nem ! A közönség részt 
vett a szinen lejátszó cselekvényben egy más illusio útján : ez illusio volt

Tragikus szín észt ábrá
zoló e lefántcsont szob 

rocska. — Polichrom  
fe stéssel.

(R ó m a i le le t . P á r iz s i  D u tu i t  
g y ű jte m é n y .)
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a kar szereplésével kifejezve. E kar szereplése adta meg a drámának te r
mészetes jelenetezéséhez az alapot. Bevonulása anapæstikus ütemű zene
szó mellett volt a darab kezdete, a szinen megindult dialógus a darab 
expositióját, a kar álló énekei (stasimonjai) az egyes felvonásoknak meg
felelő részeket jelölték. És itt újra figyelmeztetem az olvasót, hogy ez álló 
énekek vagy a lejátszott cselekvény lyrai kíséretét vagy néha a követ
kező jelenet előjátékát alkoták és ugyané kar kivonulása adta meg

G örög színm űíró (talán M enander) sz ín ész i álarczokkal é s  a m úzsa.

ünnepélyes rhythmusával vagy a vígjátékban ujjongó, jó kedvű tánczával 
a darab zenei összhangját ; m ert a görög dráma nem végződött, soha sem 
végződhetett oly kétségbeejtő, megoldatlan probléma fölvetésével, m int 
Ibsen Nórája.

Még egy jellemző sajátságot említek föl. Ez a szereposztás. Míg a 
mai drámában minden egyes alakot külön színész ábrázol : a görög szín
darabban a legbonyolultabb cselekvényű darabban három színész osztá 
meg a szerepet. Ugyanegy színész két, három szerepet játszhatott, m ert 
a jelenetezés lehetővé tette a jelmez- és álarczcserét. Ha négy személy 
volt egyszerre a színpadon : az egyik néma volt. A nép szerepeltetését, 
melyet Shakespeare oly mesteri erővel tudott megalkotni, a kar kép
viselte, mely a szinen játszó hőssel szót váltott és ép a legizgalmasabb
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jelenetekben, sűrűn szakítá félbe. A hős érzelmeit egy-egy magándalban 
is kifejezte (jLiovcpSíca). Hogy ez a jelenetezés inkább a zenei kompo- 
ziczió sajátja, m indjárt észrevehető. Ép azért a modern színdarab fölé
nyét e tekintetben föltétlenül el kell ismernünk ; de hogy ily egyszerű 
jelenetezés a cselekvény intensiv hatását fokozta : azt is meg lehet el
fogultság nélkül adni. Mintha az epikus cselekvény dombor alakjai a 
megkötöttségből kilépve jelennének meg előttünk. Aztán e kezdetleges 
berendezés jelentéktelen a darab voltaképi czélzatával szemben, melyet 
Aristoteles a katliarsisban vélt összpontosíthatni. E katharsis lelki meg- 
könnyebhedést előidéző erkölcsi tisztulás volt. Mi természetesebb, mint
hogy e műfaj két eleme ju t érvényre : a gondolati, mondhatni lélektani 
elem, miben Sophokles volt a legerősebb, és a pathetikus elem, mely 
Euripides sajátja volt, kit ép ezért legtragikusabbnak nevezett Aris
toteles.

Úttörők. Peloponnesos a dráma eredeti hazája. Aristoteles a dithy- 
rambos énekvezéreitől származtatja a drámai dialog kezdetét. Sikyónban 
járta  a közmondás: «ennek nincs semmi köze Dionysoshcz» — m ert itt 
lépett volna föl a mythikus homályba vesző Epigenes oly darabbal, mely 
túllépte a Dionysos-mythos körét. A karoknak félkarokra való osztása m ár 
bizonyos jelenetezés kezdetét alkotá; a kai’vezér a karral szót vált; csak egy 
külön személyre volt szükség, kivel a karvezér beszédbe ered: vnoygi- 
r/)gre, mely név a felelő jelentésében fordul elő, es kész a dráma. De e 
fontos lépés Attikában történik. Horatius említi Thespis szekerét, melyet 
egynéhány szál deszkával befedve színpaddá hevenyészett volna. Az ál
lami beavatkozás adta meg a lökést: a vallásos jelleget a világi intéz
mény ünnepi előadás alakjával cserélte föl. Említettem, hogy , Peisistratos 
alatt 536-ban hozza színre Thespis az első darabot, a Peisistratosok bu
kása után 508-ban a kart m ár a polgárok állítják ki. Suidas Thespis több 
darabjának czímét megőrzé ; de aligha irodalmi formát öltöttek e darabok. 
Jellemző e czímek közt Pentheus, mely az Euripides Bakkháijánák me
séjét dolgozta föl kezdetleges formában. Mintegy látjuk azt a felelő ala
kot, ki Pentheust adta. Ugyanis a Dionysos híveit ábrázoló karral szembe 
kellett állítani az üldöző Pentheus alakját. Thespisen kívül említik mint 
tragédia-írókat Choirilost, Kratinost, Phrynikhost. Ezek közül a Kratinos 
nevéhez fűződik a satyr-dráma voltaképi átültetése Athénbe. Kratinos 
még m egtarthatá a dithyrambos eredeti formáját, legalább az a táncz- 
dal (hyporchema), mely tőle fenmaradt, gyors és változó rhythmusával a 
satyrok bakugrásait mímelte. De Phrynikhos újítása messzibbre ható 
volt. Ő a nőkből állítá egybe a kart, m ert a tragikus lefolyású cselek
vény érzelmi hatását a nők sokkal inkább kifejezhették. Nekik nem volt 
szégyen sírni, jajgatni, panaszolni. Mert hiszen nem jellemző-e az az
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adoma, hogy Phrynikhost az athéni hatóság pénzbírságra ítélte a M ile to s  

b e v é te le  ez. darabja miatt, mint Herodotos megokolja (VI, 21.) azért, m ert 
könyekre indította a nézőket és őket saját szenvedéseikre emlékeztette. 
Tehát a darab politikai ezélzatosságát hibáztatták, holott ép e «Miletos 
bukása» hatott közre az ión szabadság eszméjének fölvetésére. A költő 
a közérzés tolmácsaképp lépett föl. A színpad nagy jelentőségét ez adat 
is bizonyítja. Ugyancsak Phrynikhosnak P h o in i s s a i  (a kart alkotó nőkről 
így nevezve el) ez. darabját Themistokles 476-ban nagy fénynyel hozatja

Je lenet E urip ides M edeájából.
(P o m p e j i i  fa lf e s tm é n y ).

Jobbról Mcdcci. ki a paedagogus által vezetett két gyermeket meggyilkolni készül.

színre és pedig nagy politikai czélzattal : a hellén szabadság diadalmi 
énekét akarta megszólaltatni a marathoni nagy napok után. E diadalmi 
ének mestere Aiskhylos lesz, ki ugyané tárgyat dolgozza föl a P e r z s á k 

b a n .  K h o i r i lo s n a k  tulajdonítják az álarcz és a színpadi jelmezek föltalá
lását. A szinszerű berendezésben volt tehát e költő úttörő. Hogy mily 
bámulatos hatással, bizonyítja Aiskhylos, kinek O r es t i á ja  már gazdag 
színpadi jelenetezést kíván. Ez úttörők után váratlanul egy szellemóriás 
jelenik meg és ez A is k h y lo s .

A is k h y lo s .  Egyéniségét alig lehetne hivebben kifejezni, mint a neki 
tulajdonított sír-irat :
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Euphorion, athenai Aiskhylos alszik-e múló 
Emlékoszlop alatt, mit neki Gela emelt,

Hó's erejét megmondhatná Marathonnak a berke 
S a ki tapasztalta : a lobogó-hajú méd.

(Ponori Thewrewk E. ford.)

Nem költői dicsőségét akarja megörökítni, hanem marathoni hősies 
küzdelmét. Nem hazája, hanem a távol szieziliai város emel neki sír
emléket. Aristophanes «Békák» ez. darabjában is Euripidessel szemben

védve a maga költői irányát, 
kiemeli, hogy «Aressel teljes» 
drámát írt a « Thebét vívó hét 
vezér»- ben. Hősies bátorságra 
akart nevelni ő, ki fivéreivel 
együtt kitűnt a perzsák elleni 
küzdelemben. A marathoni csata- 
síkról sebesülten hozták el. Nem
zetsége Eleusisból való és ha 
van szellemi leszármazás : az 
eleusisi mysterium szellemét 
örökölte.Vallási áhítata mélyebb 
forrásból fakadt, semhogy a 
fényes Olympos derült istenei 
mögött ne sejtette volna azt a 
fatumot, melylyel Prometheus 
fenyegeti Zeust. Az ((új istenek» 
ellen fakadnak ki az Orestest 
üldöző Erinysek : bizonyos pró

fétai lélekkel fogja föl a mythost, kivált költői pályája első felében. 
Mélyebb erkölcsi rugókat lát a világkormányzás nagy gépezetében. A pa- 
rosi márvány-krónika szerint Kr. e. 525-ben született. Még nem volt har- 
mincz éves, midőn m ár Kratinossal és Khoirilosszal versenyre kelt. Első 
győzelmét negyven éves korában vívta ki. Pontos adatok életéből, hogy 
a Perzsák ez. darabját színre hozta 472-ben; a Thebét vivő hét vezért 
467-ben, az Orestia trilógiát 458-ban. Vereseget szenvedett az ifjú Soplio- 
klessel szemben 468-ban. Szicziliában kétszer járt. Az első útja össze
esett volna azzal az eseménynyel, midőn Syrakusai kényura Hieron 
Aitnat alapítja. Ekkor írta volna az A ltvcíicu c z . darabját, melyben 
az új gyarmatnak szerencsét jósol. Szieziliai tartózkodása az Aetna kitö
résének idejére eshetett, mely 478-ban történt. A Lelánczolt Prometheus- 
ban megemlékezik a Typhon büntetéséről, kit Zeus az Aetna tövébe 
sújtott alá és e titán tüzokádó dühe lobogott föl a tűzhányó hegy izzó

A isch ylos.
( R ó m a , C a p ito liu m .)
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lávájában. F hely a közvetlen benyomás erejével hat, valamint a Pindaros 
első pythiai ódájában olvasható fenséges sorok. A sírirat szerint Gela 
emelt neki emléket, tehát e város közelében halt meg.

Miért hagyta el hazáját legnagyobb diadala: az O res iia  szinrehoza- 
tala után ? Beszélnek arról, hogy elkeseredett, m ert Sophokles diadalt 
nyert felette. De ez 468-ban történt. Mondják, hogy vád alá helyezték, 
m ert a mysteriumokat elárulta volna. E mondában inkább meg lehet 
bizni. Aiskhylos az antik kor Michel Angeloja. Mélységes felfogása nem 
simult a közönség vallási elfogultságához. Az emberi élet mysteriumát 
volt bátorsága leleplezni vagy legalább a saisi ifjú merészségével érin
teni. Száműzetésbe ment önként. Sokrates ez időtájt még gyermek volt ; 
ő is meglakolt azért az odaadó hűségért, melylyel az igazságot szolgálta.

O restes a Fúriáktól üldözve.
(Kép apuliai amphorán a berlini múzeumban.)

Orestes Delphiben Omphaloshoz menekült az öt üldöző Fúria elől, kinek jobb kezeken gyilok, baljában e'gő fáklya  
van. Apollo a háromlábún ülve. kézmozdulattal elutasítja a Fúriát. Jobbról a jósló hely papnője a Pythia kísérőjé

vé! elmenekül. (Ez ábrázolás Aiskhylos drámájának hatása alatt készült.)

79 darabjának ismerjük a czímét. Régi életrajza 13 győzelmet tulajdonít 
neki, Suidas szerint 28 ízben nyert volna. E nagyobb szám magában fog
lalja a D i o n y s i á k  és a L é n á i n k  alkalmával, sőt a halála után is, mely 
456-ban történt, újból szinre került darabokkal nyert diadalokat is. Ránk 
a következő hét darabja maradt : P e r z s á k , A g a m e m n o n ,  S í r i  á l d o z o k , 

P r o m e th e u s ,  E u m e n id á k ,  T h e b é t  v iv ő  h é t  v e z é r  és E s d e k lő k .  E darabok 
közül három : A g a m e m n o n ,  H a lo t t i  á l d o z o k  és E u m e n i d á k  alkotják azt a 
trilógiát, melyet O res iia  néven ismerünk. A szerencsés véletlen megtar
totta számunkra ezt a teljes trilógiát ép attól a költőtől, kinek költői 
egyéniségét és drámaírói jellemét aligha lehetne helyesebben felfogni, 
mintha trilogikus szerkesztésének konczepczióját megértjük. Mi volt a 
trilógia ? A rhapsod előadás hagyományának drámai formája. Három 
darab került szinre egy szerzőtől, melyet a s a t y r d r á m a  egészített ki. 
De míg az epikai rhapsodiák a cselekvényegység szempontjából képez
tek egy kerek egészet: Aiskhylos mélyebbre hatolt. Az erkölcsi világ
rend hirdetőjévé vált ép a mytbosok oly csoportosítása útján, melyen 
mint Ariadne-fonal az erkölcsi igazság diadalra jutása vonul végig. A my- 
tliosok sötét meséjének, a titani szenvedélyek mélységének fekete út-
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vésztőjén áttör az Igazság fénysugara. Egy mythos egymagában valami 
szörnyű átkot, nem egyszer indokolatlan katasztrófát tartalmaz. Egy más 
mythos iszonyú vérbosszúról mesél. Aiskhylos a kettő erkölcsi kapcsolatát 
egy egységes kompoziczióba foglalja. Az intézményszerű külső alkalmat, 
három darab előadását, megragadja egy magasabb konczepczió megalko
tására. Sophokles és Euripides függetlenné tették a darabokat : három 
teljesen önálló tragédiával pályáztak ; Aiskhylos, a mint az Orestia tanu-

Görög vázakép Aiskhylos E um enides-érö l.
Orestes az Omphalos-oii térdepel es Athénére tekint. Balról Apollo; mellette gazdagon öltözött Furia ; ennek testeit 

hatalmas kigyó. Fent : Pylades és Klytaimncstra.

sítja, a trilógiába egységet öntött. E trilógiának lelke volt, tehát külön 
élete. Mi volt e lélek ? Mi volt e külön élet ? A mythosokban rejlő er
kölcsi eszmének diadala. Mert vegyük föl azt a trilógiát, mely e felfogást 
nem hozzávetés, hanem szemlélhető valóság alakjában tárja elénk.

Agamemnon hazatér. Hazajövetelét tűzjelzéssel adja nejének tud
tára. Klytaimnestra a férj távollétében bűnös viszonyt sző Aigisthos- 
szal. A szeretet mosolyával fogadja, szőnyegeket terít elébe, hogy a dia
dalmas hős lába se érje a durva földet. Agamemnon magával hozza a 
rabul ejtett királyleányt, Kassandrát. Ez idegen nő jóslélekkel, a meg
szállás ihletett pillanatában rémes sikolyba tör ki : m int a vadászeb, vér
szagot é rez . . .  E vérnyom a biborszőnyegen át a fürdőszobába vezet,
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honnét kihangzék a hálóba kerített és lekonczolt férj ja jszava. . .  íme 
az egyik mythos Agamemnon haláláról egy megrázó drámává dolgozva. 
Úgy, de vérbűn bosszulatlan nem maradhat. Egy más rege szól Orestes 
bosszújáról, ki anyját meggyilkolta. Aiskhylos az Aldozatvivök ( / oijWOQOi) 
ez. darabjában e bosszút tárja elénk. Már maga az expoziczió rám utat 
ama mély erkölcsi felfogásra, mely a trilogiaszerkesztés motívumát ké
pezi. Klytaimnestrát rossz álmok kínozzák. A halott szellemének kien
gesztelésére gondol, Elektrát küldi síri áldozattal Agamemnon sírjához : 
Elektrát, hogy érte könyörögjön, ki ép ellene idézné föl a halottat, hogy 
az elkövetett gyalázatos gyilkosságért bosszút álljon. E síron előbb áldo
zott Orestes. Elektra fölismeri a nyomokat és egy hajfürtöt talál. Oh 
mily megragadó erővel tör ki kebléből a múlt keserű emlékeinek árja :

Szivemre szállt epémnek árja nékem is,
S miként egy éles nyíl, átjárta keblemet.
A két szememből forró könyek omlanak,
Gát nélkül úgy, miként az égnek zápora,
Midőn e fürtre nézek. (182. és köv. Csengeri J. ford.

Következik a felismerési jelenet, majd a közös bosszú tervének meg
beszélése. Orestes szép meseszóban hírül adja Klytaimnestrának a saját 
maga halálát. Klytaimnestra színlelt gyászszal fogadja, de örömmel hi
vatja férjét Aigistbost. Ez bemegy a palotába, hogy megtudja a részle
teket. Nemsokára hangzik a palotából a haldoklónak rémes jajkiáltása. 
Klytaimnestra megtudja, mi történt, maga is bemegy. Szembe jön

Orestes :

Téged kereslek ez a magáét megkapá.

Klytaimnestra :

Jaj, jaj, kimúltál, drága jó Aigisthosom !?

Orestes :

Szereted ezt az embert ? jó, tehát pihenj egy sirba,
Egy sirba’ vele s nem léssz hozzá hűtelen.

A tragikai helyzet egész mélységét kizsákmányolta a költő. A hűt
len nő hűségét említi bűntársa iránt, az édes atyáért bosszút álló fiú 
feleletül a jajszóra, mely Aigisthos halála fölött tört ki kebléből. De most 
következik a fontos mozzanat, mely a trilógia harmadik darabját lélek
tani kényszerűséggel fűzi e darabhoz. Míg Sophokles Elektrájában ugyané 
bosszú művének végrehajtása után ujongásba tör ki Elektra, Orestesre a 
lelkiismereti háborgás észbontó szenvedése borul :

Egyetem es irodalomtörte'net. I. 32
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Hah, hah !
Micsoda szörnyű nők azok ! mint Gorgonok,
Sötét ruhában ott ? hajukba’ sűrűén
Kigvók fonódnak . . .  Nem maradhatok tovább . . .

és megkezdődik az Erinysek üldözése. Aiskhylos ugyané mondának attikai 
változatát fölhasználja arra, hogy azt a disharmoniát, melylyel a Síri 
áldozok végződött, magasabb összhangban kiegyenlítse. Orestes előbb 
Delphibe, majd Athénbe menekül. Athéné istenasszony veszi oltalmába.

O restes védekezik az öt üldöző E rinysek  ellen.
(Az egyik Erinys kezében tükör, a melyben K  lytaimnes tv a kepe látható.)

Következik az a pör, melyben az Erinysek a vádlók, Orestes a vádlott. 
A védő szerepét Apolló tölti be. Az egyenlő szavazat dönt :

Enyém a tiszt, e pörben végül dönteni,
S az én szavazatom Orestesé legyen. (7Ö7—8.)

A kar nem kevesebbet mond, mint hogy az ifjú istenek letiporták 
az ős törvényeket. Mintha csak szembe akarná állítani a költő Athén 
emberséges szellemét a bevándorló népmonda kegyetlen szellemével. De 
azért a vallási hangulat békéjét zavarná meg a költő, ha az Erinyseket 
ki nem békíti. Athéné külön szentélyt, külön kultuszt igér az Erinysek- 
nek, kik Eumenidák (Jóakarók) lesznek.

Szives jóakarói e földnek,
Jöjjetek immár isteni lények,
Fáklya-világnak örülve, dicsők,
Nosza tánezra, danára vidáman !

hangzik a kiengesztelt istenasszonyok ajkán a dal.
És ha igaza is van Péterfynek, hogy az Eumenidák lélektani szem

pontból kevéssé érdekes és bizonyos politikai czélzatosságtól sem ment,
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mivel az areopag intézménye iránti tiszteletet akarta ébrentartani, midőn 
ennek hatáskörét Ephialtes reformjavaslata megszorítá : a trilogikus szer
kezetnek e darab adja meg azt a művészi bevégzettséget, melyet az 
Iliásnak a Hektor holttestének kiadása. Mintegy az Erinysek adják ki a 
nekik szentelt áldozatot : a valódi devotio martalékát. Állítsuk csak szembe 
az áldozati dalt, melyet az Erinysek zengenek :

Nosza, halld, áldozat, Fúriáknak hymnusa
Ezt a dalt, mely neked Lant szavától idegen
Kábító őrület, Észt leköt, velőt aszal. (342 és köv.)

a béke hymnusával, melyet az Eumenidákká vált Bosszú-szellemek éne
kelnek :

Légyetek iidvöz, oh üdvöz, 
im újra mondom,

Mind e föld lakói ti, 
Istenek meg emberek,

Pallas városát lakók.
Engemet ha tisztelet
Környez itt, soh’ sem nyilik
Bús panaszra ajkatok. ( io i5. és köv.)

Minő ellentét a cretikus szaggatott, ziháló rhythmusával szemben e 
trochaikus lejtésű, áldást és békét lehellő dal !

De még magasztosabb feladatot old meg Prometheus. E trilógiában 
az egységet maga Prometheus képezi. Mi a Prometheusban megoldott 
feladat ? A Zeus uralma ellen föllázadó titani akarat kibékítése a maga
sabb erkölcsi világrendet képviselő, tehát az emberi szabadságot el nem 
tipró, a titánokat is feloldozó Zeussal. Wecklein a reánk maradt Leldnczolt 
Prometheust a trilógia második darabjának tekinti, melynek előzménye: a 
ttízorzás bűntényét, Zeus büntetését tartalmazá, míg a tűz vétkes meg- 
rablása a fáklyafutás ünnepén meggyujtott oltár tűzévé magasztosul : 
mintegy örök időkre symbolisálja az ember jogát a haladásra és az em
beri akarat meghódolását az égi hatalmak előtt. Hogy mily öntudattal 
vitte keresztül Aiskhylos a trilógiában ez alapeszmét : a ránk maradt 
darabban található két irányban tett utalásból következtetjük. Mintegy 
a tragikum lényegére mutat, midőn az Okeanos leányainak ajkára adja 
azt a szemrehányást, hogy az emberek iránti túlvitt szeretetével miért 
nem hagy fel, midőn látja, mily gyarló, mily hálátlan fajra pazarolta 
jóságának áldó kegyelmét.. íme, a tragikus hősök hosszú sorának első 
titáni typusa. A fennálló világrendet felforgatni kész óriási akarat, mely a 
tilalom korlátaiba ütközik. Érezzük, férfikora teljes erejében, a nagy nem
zeti felszabadulás mámorától megittasult lángész titáni merészségét. Nem 
hiába adott ihletet egy Goethének, egy Byronnak, egy Shelleynek, egy 
Quinetnek, e valóban nagy szellemeknek, hogy ugyané mesét újból meg 
újból a maguk koruk szellemében feldolgozzák és a maguk koruk szel
lemében kisértsék meg ugyanezt a feladatot megoldani.

32
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A múlt század első felének majd pessimizmusa, majd pantheisti- 
kus világnézete, majd ismét vallásos reakcziója ugyané mesében nyer 
kifejezést, m ert Prometheus alakját az emberiség typikus alakjává tevék, 
holott Aiskhylosnál a népmonda talajából felsarjadzott titáni alak, mely 
a görög Olympos urával kibékül. A jellemfestésnek a görög drámákból 
oly gyakran ismételt módját, m intha csak a vázafestés két színét u tá
nozná, megtaláljuk a Prometheus és Okeanos alakjában : amaz az égbe
rontó akarat erejét, emez az alkalmazkodó erkölcsöt képviseli. Ép ez ellen

tétet találjuk a So
phokles Antigonéjá
ban a hősnő és Is- 
mene jelleme közt. 
Amaz az állam tör
vényeivel szembe
száll, hogy a lel
kében élő íratlan 
törvényeknek en
gedelmeskedve te 
messe el halottját, 
emez elsiratja, de 
eltemetni nem meri. 
Prometheus az em
beri nem elé sza
bott korlátokon á t
tör, m ert «a tu 
dásra törpe, vak

ságra nagy» fajhoz vonzza igazságérzete. Mély bölcselmi eszme gyökerezik 
e konczepczióban, de azért nincs nagyobb tévedés, mint a Lelánczolt 
Prometheust bölcselmi költeménynek magyarázni. Azt a tudatot, mely 
megnövelte a Prometheus alakját : a néphit adta meg. E néphit köréből 
nem lépett ki a mysteriumokba beavatott költő sem : azért m aradt igazi 
dráma a Prometheus. A mi titáni elem benne van, azt a szenvedés meg
ható rajza, kiegészítve a bujdosó ló szenvedéseinek rajzával, igazán em
berivé tette. Aiskhylos férfias lelke a lyrában fejezte ki. Prometheus ren- 
díthetlen marad a sziklára szegeztetés alatt. Aristophanesnél Euripides 
szemére is lobbantja a fájdalommal szemben tanúsított kérkedő hallga
tását. De nézzük csak a lyrában kifejezett szenvedést: Aiskhylost a 
legnagyobb lyrikusok egyikének kell tartanunk. Valóban a mi Vörös- 
m artynkra emlékeztet. E tekintetben páratlan az Esdeklők ez. darabja, 
mely egy nagy zenei kompoziczió hatását teszi ránk. Az Aigyptos fiai által 
üldözőbe vett Danaidák (Aigyptos fivérének Danaosnak leányai) Argosban

O restes D elphiben.
(Festés antik edényen. Párizs, Louvre).

Apollo baljában babérfát tart és jobbjában malaczot. Elölte ül az Omphalos mellett 
Orestes. Baloldalt Klytaimnestra árnyéka felébreszti az alvó Fúriákat. Balról lent 

egy ébredező Furia, jobb oldalt Artemis tegezzel és vadász-dárdákkal.



H E L L É N E K  : A T T I K A I  K O R S Z A K

keresnek menedéket. A vérrokon férfiak elől menekülnek, kik házas frigyre 
akarnak velők kelni. Az erkölcsi iszony, a megbántott szemérem, a 
fenyegető vésztől megrebbent nőies félelem, a követelő szenvedély, az 
oltalmat nyújtó király csillapító beszéde, az egyiptomi hírvivőnek fenye
gető beszéde egy nagy lyrai kantatében olvadnak egybe. A megindult 
lyrai hullámverés rhythmikus ismétlődését újabb meg újabb hullámgyűrű 
képződését, a fájdalom és jajszó látszólag egyhangú visszatérését, de 
azért hol egy hang, hol egy szín ismétlődése ismét más fordulatot ad 
és mindig mélyebb távlatot nyit a lélekben lefolyó háborgás érzékelte
tésére. Nem hiában találta föl már 
Gorgias és Prodikos a szónoki beszéd
ben az egyforma rhythmusú szókkal 
való festés hatását : Aiskhylosnál ez e 
zenei kísérettel mélyítve jelenik meg.

E darab szerkezete oly egyszerű, 
hogy alighanem az első alkotások közé 
tartozik ; de azért már a trilógiái szer
kesztésnek nagyszerű expoziczióját al
kotja. A következő darab az erőszakolt 
nászt, a Danaidák bosszúját, a férjek 
legyilkolását tartalm azhatá és bizo
nyára megrázó hatást tehetett. A Da
naidák ez. darabban újra magasztos 
erkölcsi háttér nyílik. Hypermnestra 
esküje ellenére férjét Lynkeust nem 
ölte meg. Törvény elé állítják és ép 
úgy megvédi a hű nő ártatlanságát 
Aphrodite, mint a hű fiú bűnét az Orestiában Apollo. Látni, hogy a 
keletkező szónoklat bontogatja szárnyait.

Aiskhylos a tragikai hős képét legerőteljesebben az Eteokles rajzá
ban nyújtja. A jogbitorlóból, ki a jog és igazság ellenére testvérének, Poly- 
neikesnek részt nem ad a hatalomban, mihelyt Polyneikes idegen hadak
kal támadni készül, a hazát védő hőssé válik, ki a családi átok követ
kezményeit önként vállalja el, mert honát védi. Oidipus átka teljesül: 
karddal osztják meg birtokukat és e birtok: a sír. A befejezés záró 
szavaiból azt lehetne következtetni, hogy Aiskhylos végzet-tragédiát irt, 
mert említi a végzetet, mely diadaljelt állít egy átokverte család romja 
fölött; de ki azon jelenetet beható figyelmére méltatja, midőn a hirdető 
sorra Írja le a Thebe hét kapuja ellen induló hősöket paizsaiknak jellemző 
jelképei alapján : Polyneikesnek az Igazság istenasszonyát ábrázoló paizsa 
eesetelése közben mintegy előttünk fog szikrát a testvérgyűlölség, mely

5 O I

A iskhylos.
(A n tik  ü v e g p a s z ta .)
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Eteoklest a végzet árjába sodorja. Maga Eteokles mondja, hogy hadd 
ragadja hát alá a Kokytos hulláma egész faját.

A Perzsákban legmélyebben nyúl Aiskhylos a tragikai pathos mély
ségeibe. O, a marathoni hős, a salamisi katastropha mesteri rajzába, melyet 
a hirdető bőbeszédű ajkán áradozva tár elénk, nem a honfi szív elragad
tatásával, nem a könnyen érthető rajongással szól, hanem az emberi sors 
tragikumát érezteti. E darab lelkét fejezi ki Péterfy jellemzésében, midőn 
így ir : «Aiskhylos vallásos genieje első sorban az emberi sors csodálatos 
hatalm át érzi ki, megdöbben attól, a mit átélt, lelkében az istenség szó
zatát hallja: ember, vétkes vagy, ismerd korlátáidat s tartsd magadtól 
távol a hybrist. Nagy, fényes, világra szóló volt Ázsia uralma, most ott 
fekszik a porban; foszlányokban a királyi palást; zokogásban a férjüket 
vesztett nők; tehetetlen fájdalomban a visszamaradt vének. S Darios szel
leme ott lebeg a romlás fölött s hirdeti, hogy itt fölfuvalkodó büszkeségért, 
korlátlan gőgért isten büntetett. A ki, mint közvetetlen részvevő ily 
szemmel nézi azt, a mi előtte s az ő közreműködésével történik, az szü
letett tragikus». Ugyanez a dráma egy oly trilógia középső tagját ké- 
pezé, melyet tárgyrokonság fűzött egybe. Ugyanis az első dráma volt 
Phinens, az argonauta mondakörből ismert thrák királyról így nevezve, ki 
jóslat alakjában a Thráczián keresztül vonuló perzsa sereg romlását je 
lezte, melyet a következő darab pathetikus elbeszélése és a foszlányokban 
megjelenő Xerxes szemlélhető valóságban mutatott be. A Perzsákat követő 
darab, a Potniai Glaukos pedig a sziczüiai görögöknek a karthagóiak 
ellen Himera mellett nyert diadalát ünnepelte. Tehát a görög fegyverek 
dicsőségét hirdeti a költő öt évvel a Plataiai m ellett kivívott végleges 
diadal után, valószínűen az első alkalommal a perzsa háborúk után. Minő 
hazafias önérzettel m utatott rá e nagy dicsőség forrására a Perzsák követ
kező pár sorában :

Atossa (Xerxes neje) kérdi : S ki a vezér, ki kormányozza e hadat ?
A kar feleli : Szabad e nép és nem szolgája senkinek.
E szabadságért harczolt Aiskhylos és e szabadságot fejezte ki köl

tészete.
Sophokles. Szép élete volt, mint Tiziannak és Goethének. A görög 

irodalomnak három nagy alakja élvezé m ár e földön a halhatatlanság 
mámorát: Simonides, Pindaros és Sophokles. Mint Oidipas Kolonosban ez. 
drámájának hőse maga találta meg vakon is a megdicsőülés ú tjá t: 
derült öregkorának ez utolsó műve saját megdicsőülését jelképezi, csak
hogy az ő élete fényben és boldogságban telt el. Születését a parosi m ár
ványkrónika 497—6-ra, egy régi életrajz 495—4-re teszi. 90 éves öreg kort 
ért el : 406-ban halt meg. A legnagyobb áldás kisérte ; teremtő, alkotó 
tehetségét mindvégig megőrzé, mint az Oidipns Kolonosban bizonyítja.
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Eteoklest a végzet árjába sodorja. Maga Eteokles mondja, hogy hadd 
ragadja hát alá a Kokytoe hulláma egész faját.

A P e r z s á k b a n  legmélyebben nyúl Aiskhylos a tragikai pathos m ély
ségeibe. O, a marathon hős, a salamisi katastrophn mesteri rajzába, melyet 
a hirdető bőbeszédű ajkán áradozva tár elénk, nem a honfi szív elragad
tatásával, nem a könnyen érthető rajongással szól, bánéin az emberi sors 
tragikumát érezteti. E darab lelkét fejezi ki Péterfy jellemzésében, midőn 
így ir: o Aiskhylos vallásos genieje első sorban az, emberi sors csodálatos 
hatalmát érzi ki, megdöbben attól, a mű t i n í * ’enség szó
zatát hallja: ember, vétkes vagy, smerd korlátái iát s i tói
távol a hybfíst. Nagy, fényes, világi a szóló volt Ázsia uralma, i ■*!.*■ 
fekszik a pm ban ; foszlányokban a királyi palást; zokogásb<* < a ékjüket 

len fájdalomban a visszamaradt
Seme ott lebeg a romlás fölött s hirdeti, hogy itt fölfuvalkodó büszkeségért, 
korlátlan gőgért isten büntetett. A ki, mint közvetetten részvevő ily 
szemmel nézi azt, a mi előtte s az ő közreműködésével történik, az szü
letett tragikus». Ugyanez a dráma egy oly trilógia középső tagját kt 
pezé, melyet tárgyrokonság fűzött egybe. Ugyanis az első dráma volt 
P h in e u s f o z  argonauta mondakörből ismert thrák királyról így nevezve, ki 
jóslat alakjában a Thráczián keresztül vonuló perzsa sereg romlását j e 
lezte, melyet a következő darab path etikus elbeszélése és a foszlányokban 
megjelenő Xerxes szemlélhető valóságban mutatott be. A P e r z s á k a t  követő 
darab, a P o tn ía i  G la i ik o s  pedig a szicziliai görögöknek a karthagóiak 
ellen Rimera mellett nyert diadalát ünnepelte. Tehát a görög fegyverek 
dicsőségét hirdev' n költő 'öl évvel a Plaíaiai m ellett kivívott végleges 
diadal után, víi. / -Iső alkui ómmal a perzsa háborúk után. Minő
hazafias ön. rzettei i a y, b ^'forrására a Perzsák követ
kező pár sorában:

A fo s s a  (Xerxes neje) kérdi: S ki a vezér, kt k< ózza e h a d a t .
A  k a r  feleli: Szabad e nép és nem szolgája senkinek.
E szabadságért barczolt Aiskhylos és e szabadságot fejezte ki köl

tészete.
S o p h o k le s .  Szép élete volt, mint Tiziannak és Goethének. A; görög 
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E darab egyik karénekét, mely Attika legszebb elogiumát tartalmazza, 
olvasta föl a monda szerint ép elméjének bizonyítására, midőn fia, Iophon 
eszelősség czímen emelt ellene vádat. E kardal a legszebb emlék, melyet 
költő szülőföldjének szentelhetett. Beszél az Athén közelében eső Kolonos 
kies tájáról, hol nem apad el soha az «álmatlan» forrás, hol a fiilemile 
sötét örökzöld közt csattogtatja énekét, a sűrű lombon át nem hat a nap 
perzselő sugara, az ezrével termő gyümölcsöt nem aszalja meg a nyár 
heve, nem rázza le a szélvihar. Nem kerüli e földet a Múzsák kara, sem 
az arany gyeplős Aphrodite. S csakugyan : hozzánk elhat e csattogás dala

a költő ajkáról, kit a Múzsák kara vesz körül és Aphrodite tesz boldoggá 
mindig szeretni kész szívvel. Boldog életének szép előjele volt, hogy a 
tánczban, zenében kiváló képzettségű 15 éves gyermek-ifjú a salamisi 
csata diadalünnepén a pæant éneklő és tánczoló gyermekkart vezette, a 
mi előkelő származása mellett is bizonyít. A zenében tanítója a leg
nagyobb zeneelmélet-iró, Aristoxenostól dicsért Lampros volt. Ez tette 
őt képessé arra, hogy a karénekekhez a dallamokat is maga szerezte és 
nem szorult idegen segítségre, mint Euripides. Első szinpadi diadala 
volt a második kedvező előjel életére: Triptolemos czímű darabjával ver
senyzett Aiskhylosszal 468-ban. A Theseus hamvait haza szállító Kimon 
volt a biráló-bizottság élén és a pályabért neki Ítélte oda. Vegyük csak 
számba a körülményeket. Ez időtájt keletkezik Bakkhylides Theseus 
czímű dithyrambosa, Theseus voltakép Athén alapító herosa ; Triptolemos

R észlet Sop hokles O idipus királyának kéziratából.
(X\ s z á z a d , C o d e x  I .a u r e n t ia n u s .)
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pedig az attikai talaj herosának, Erechteusnak fia, kit Demeter sárkány
fogaton ragad Eleusisba, hol a szántás-vetés mesterségére oktatja. A békés 
foglalkozás édes csábítása elbűvölte a közönséget, mely eladdig Aiskhy- 
los harczias költészetének merész szárnyalását csodálta. Az archon nem 
merte a tisztéből folyó Ítéletet kimondani : tisztét a diadalmas Kimonra 
és vezértársaira bízta, kik a 28 éves ifjtít tüntették ki. Igen, e győzelem 
egy új szellem diadalát hirdeti. Ez tíj szellem Sophokles költészetében 
nyert kifejezésre. Fárasztott m ár a titáni erő, a hihetetlen nagyság: a 
lelki élet belső tusái iránt kelt föl az érdeklődés. Prometheust Zeus sújtja 
alá a mélységek mélyére. Oidipus maga vakítja meg magát és levezekel
vén «vétlen vétség»-ének következményeit: a kiengesztelődésre, sőt a 
megdicsőülés útjára jut.

A közéletben tevékeny részt vett és mégis megbirta óvni magát a 
politikai szerepléssel járó veszélyektől. Két ízben volt hadvezér. Egyszer 
a samosi hadjáratban (441—439), az Antigoné fényes sikeréért nyervén el 
e kitüntetést ; másodízben a peloponnesosi háborúban Nikias alatt (427- 
ben). Veszélyes tisztre emelték 411-ben. Egyike lett a 10 tanácsosnak, kik 
az oligarkhikus alkotmányt tervezték. Ezért az oligarkhia bukása után 
törvényszék elé állították, de szerencsésen kimenté magát az athénkedvelö 
férfiú, ki mint Sokrates, soha el nem hagyta hazáját, hogy költői dicső
ségével idegen udvarok kegyét nyerje meg. Pindarossal rokoniélek annyi
ban, hogy, m int emez Pant és Demetert mintegy isteni szózatra részesítő 
különös tiszteletben, úgy ő is Heraklesnek emelt kápolnát, m ert álmában 
megjelenté, ki lopott el ez isten templomából egy aranykelyhet, különben 
is Amynos gyógyító istennek papja volt. A vallásos meghatottság érzik is 
karénekeinek lyráján, sőt drámáinak konczepciója is vallásos világnézetre 
vall. Elég utalnom arra, hogy az Oidipus-mondát úgy fogta föl, hogy ez 
átokverte, sorsüldözte király áldásthozó herosává lesz Kolonosnak s így 
közvetve Athénnek. Másfelől a Végzet uralmát, mely tragédiái fölött lebeg, 
vallásos áhítattal enyhíti. A lelki világ mélységeiben uralgó hatalmak 
rejtélyes sorshatalmak ugyan, de az imádság bűvös erejével kiengeszteli 
azokat.

Sophokles a tragikum felfogásában egészen más irányt követ.. Még 
Elektráján érzik Aiskhylos hatása: a jogos bosszú hősnőjévé' avatja e 
királyleányt; de m ár Herakles halálát, Oidipus megdicsőülését a Végzet 
szövi, Philoktetes pedig egyenesen Herakles parancsára indul Trója alá, 
hova menni Odysseus cselszövése, Neoptolemos nyílt, őszinte rábeszélése 
rá  nem bírta. Az a merész lépés, melyet a drámai élet belső fejlesztésének 
érdekében tett, hogy a trilogikus szerkesztéssel felhagyott és független 
darabokat vitt a versenybe, drámaírói felfogását jellemzi. Maradt ránk 
hét teljes drám ája: Aias, Elektra, Oidipus király, Antigone, Trakhisi nők,
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Egyetemes irodalomtörténet. I.

ELEKTRA ÉS ORESTES.
(M árvány szobor. Róm a , Ludovisi-Buoncom pagni gyűjtem ény.) 

E lektra  felism eri öcscse't apjuk sírjánál.





H E L L E N E K  I A T T I K A I  K O R S Z A K 5 0 5

Philoktetes, Oidipus Kolonosban és a neki tulajdonított 123 drámából számos 
töredék. Mintegy húszszor nyerte el az első díjat, több ízben a másodikat 
és soha a harmadikat, mely a vereséggel egyet jelentett.

Szembeszökő világításba helyezhetjük Sophokles drámaírói jellemét, 
ha azokra a drámákra fordítjuk első sorban figyelmünket, melyeknek 
tárgya az Aiskhyloséva lazonos volt. A Thebét vívó hét vezér utolsó jele
netében az elesett két testvér, Eteokles és Polyneikes felett megindul a 
siratás. Antigone és Ismene siratja a két halottat bámulatos responsio- 
szerű beosztással : amaz a 
számkivetettet, kit honáruló
nak kiáltanak ki és eltemeté
sét megtiltják, siratja és kész 
eltemetni ; emez a honát 
védő Eteokles fölött önti ki 
bánatát. Egy rövidke jelenet, 
de nincs meghatóbb Aiskhy- 
los ránk maradt összes darab
jaiban. Sophokles e jelenet 
mélyére hat: lélektani hát
terét világítja meg, áthatja 
nemes pathoszával és kész 
az Antigone. Meglátta az állam 
hatalmának is ellenszegülő 
testvér szeretetének mély tragikumát. Elektra tárgya ugyanaz, mely Aiskhy- 
los Orestiája középső darabjának, a Síri úldozóknák. I tt van egy látszólag 
jelentéktelen, de a felfogás mélysége tekintetében nagyon jellemző különb
ség. Orestes elejti előbb a bitorló Aigisthost és mintegy a tragikai helyzet 
sodró árja által ragadtatva követi el a tragikai vétséget : megöli anyját, 
m ert ajkáról a szeretet jajszavát hallja a gyűlölt csábító iránt. Sophokles 
itt is a fősúlyt a bosszú művének lassú lelki folyamatára helyezi.. Elektra 
lesi az alkalmat, hogy a gyűlölt Klytaimnestrán megtorolja atyjának lel
ketlen meggyilkolását. Orestesnek, úgy látszik, mondában gyökerező elbe
szélését a saját maga haláláról az Elektrával folytatott párbeszédbe szövi, 
hogy Elektra az üres urna fölött előttünk zokogja el összes reményeinek 
rombadőltét, hogy a felismerés jelenetét annál meghatóbbá tegye. Ennek 
kizsákmányolja összes pathosát. Az anagnorisis æszthetikai értékét a csomó 
megoldásánál először Sophokles fogta föl, Euripides drámáiban ez lesz a 
tragikai hatás leggazdagabb kútforrása. Aristoteles a különböző fölisme
rések értékét oly beható figyelmére méltatja, hogy poétikájának e fejezete 
az æszthetika történetében a legértékesebb fejezetek egyike. HogyT a költő 
mennyire a bosszií művére helyrezi a súlyt: kitűnik a fájdalmas zűrhangon

A igisth os m eggyilk o lása .
(S a r k o p h a g -d o m b o rm ű .)
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végződő utolsó jelenetből, melyben fivérét Elektra biztatja, hogy sújtson 
még egyszer. Aigisthos halála csak ráadás.

De ez még csak egyik vonása az újításnak, melyet Sophokles hozott 
bele a kompoziczióba. O a lélektan nagymestere. A külső esemény nála 
csak alkalom, hogy a cselekvény belső életét rajzolhassa. E tekintetben 
páratlan alkotás Oidipus király. Sophokles a cselekvényt ép azon ponton 
ragadja meg, midőn már a lejtőre ju t és ekkor nem rohamosan, nem

O idipus é s  a Sphinx.
(Festmény görög edényen.)

sietve viszi a kifejléshez, hanem a lélektani megokolás finom láncz- 
szemeit előttünk fűzi egybe és ezzel ejti rabul a tragikai hőst és hur- 
czolja a katasztrófa felé. A mit a trilogikus szerkesztés előző darabja 
előkészített, azt Sophokles az expoziczióba viszi bele. így Oidipus király 
kezdetén a vérfertőzet iszonyú vétkét a hős m ár elkövette, átkozott 
tettének következményeit az egész állam érzi. Dögvész, pusztulás, ragály 
emészti a népét. Oidipus a jóslat után indul. Keresi a vétkest. Remény 
és aggodalom közt vergődve, nyomról-nyomra kutat. Midőn meghallja, 
hogy a Kithairon hegyén elkövetett bűntény atyjának, Laiosnak meg
gyilkolása a forrás, melyből minden csapás ered : a remény legmagasabb
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fokára hág, hiszen ő Polybos fia és ép most jelenti a pásztor, hogy 
Polybos meghalt, tehát ő meg nem ölheté. Ekkor tudódik ki ép az 
igazság lázas kutatása közben, melyért szemrehányást tesz neki a sze
rencsétlen Jokaste, anyja és neje és fiainak is anyja, hogy ő nem Polybos 
fia, ő volt, ki a kithaironi bűntényt elkövette. A sort sorral váltogató, 
mondhatni a lázas izgatottság ziháló beszédét, a lelki tusa hullámzását 
követő párbeszédek végre kiderítik a szörnyű valót. Jokaste némán távo
zik. Oidipus kitépi szemeit, hogy többé ne lássa bűnének tanúit és áldo
zatait. A népmeséből tudta ám az athéni közönség ezt a borzasztó esetet : 
Sophokles föltárja az emberi szenvedés mélységeit, Midőn Oidipus kije
lenti, hogy a külvilágra nyíló egyik ajtót, a szem látását, zárta el, előttünk 
ép a lelki világ rejtélyes ajtaját nyitja meg, hogy bepillantsunk a Végzet 
szőtte emberi élet sötét tragikumába. A tragikai 
hatásnak különösen egy sajátos eszközét használja 
Sophokles talán minden idők drámaírói közt 
páratlan leleménynyel. Ez az ú. n. helyzetirónia.
Példa erre az Oidipus királynak az a jelenete, 
midőn neje, Jokaste az ő kitételét a Kithairon 
hegyére megnyugtatásul hozza föl, holott ép e 
mozzanathoz fűzi az igazságot kutató Oidipus a 
további nyomozást, mely az iszonyú való földerí
téséhez vezet.

De alig van finomabb irónia, mint a Tra- 
khisi nők czímű darabban, melynek magvát Bak- 
khylides. újonnan fölfedezett egyik dithyrambosában találjuk meg. Mikor 
Herakles bevette Oikhaliát és a foglyul ejtett Iolát előre küldi diadala 
jeléül: Deianeira a «nyíló rózsá»-ban vetélytársat sejt a női szenvedély 
éles látásával és, hogy Heraklest visszahódítsa, a szerelem babonájával 
Nessos végzetes ajándékát, a varázsruhát küldi el férjének, ki azt magára 
öltvén: a testét égető mezt többé letépni nem bírja és fiával, Hyllosszal 
hordatja meg Oita ormán a máglyát, melyen magát megégetteti. Tehát 
ép a szerelmi varázsba vetett vakhit sodorja Deianeirát a gyászos lépésre, 
melyet a bizalmatlanság éleslátása miatt tőn

Mily művészettel leplezi el Aias is. azt a szándékát, hogy önkardjába 
ereszkedjék neje, Tekmessa előtt ! Minden ígéretét, biztatását úgy ejti ki 
ajkán, hogy a közönség a föltett szándék végrehajtását érezte ki, a hű 
nő pedig megnyugvást m erített belőle.

De nemcsak a lelki rajz finom vonásaival gyarapítá a drámaírás 
művészetét, de a meseszövés belső gazdagságával, eleven életével is. Anti
gonét nem téríti el föladatától a Kreon fiának, Haimonnak szerelme ; de 
az az örökszép karének a legyőzhetetlen szerelemről egy oly motívumot

ubVátf £ ír £ W* ;~ec.
‘r,

A vak O idipus.
(Antik edénytöredék. British 

Muzeum.)
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visz bele a meseszövésbe, mely a modern dráma főtényezőjévé válik. 
Szépen mondja Saint-Marc Girardin, hogy a szerelem csak megjelent a 
színpadon és csakhamar uralma alá hajtá a többi szenvedélyt is. Euripides 
Phaidrája, Medeája már e szenvedély hatalm át megdöbbentő alakban érez
tetik, mely még Antigonéban meghódolt a tragikai hősnő önfeláldozó 
testvérszeretetének. A Deianeira által küldött Nessos-öltöny lángja hatotta 
át a modern drámát és regényt.

A meseszövés mesterének együk darabjáról kell külön szólnunk, 
melyben ahhoz a kétes értékű eszközhöz folyamodik, melylyel Euripides 
nem egyszer visszaélt, az ú. n. deus ex machinahoz. E darabja Philoktetes. 
A monda szerint Herakles e fiának íjjához volt kötve Troia sorsa. E vég

zetes íjj ép annak 
a hősnek birtokában 
volt, ki a görögök 
iránt a legnagyobb 
gyűlöletet érzé, mert 
ezek egy kigyómarás 
következtében kapott 
sebe miatt Lemnos szi
getén hagyják. A testi 
fájdalom emészti a hős 
erejét, melyhez az élet- 
fentartás küzdelmes 
feladata járul. — Les

sing Laokoonjában Sophokles darabjának első jeleneteit, melyekben Phi
loktetes iszonyú kínok miatt följajdul, érdekes æszthetikai fejtegetés tá r
gyává teszi. Azt minden kifogással szemben merem állítani, hogy nem 
minden szenvedés tragikai, de minden tragikai mozzanat szenvedésben 
nyilvánul. A szenvedés rajza a részvétet felkölti s a részvét hangulata 
képesebbé teszi a lelket a tragikai helyzet fölfogására. Sophokles Philok- 
tetesében e testi szenvedés mintegy külső symboluma azon gyűlöletnek, 
melylyel Philoktetes elfordul honfitársaitól. Kiválóan finom fogás Sopho- 
klestől, hogy a Philoktetes elhozatalával nem Diomedest bízza meg, mint 
a cyklikus eposz, hanem a leleményes Odysseust. Nemcsak azért, hogy al
kalma legyen a furfangos és ravasz Odysseus facsarós jellemét Neop- 
tolemosnak, Akhilleus jelleme méltó örökösének egyenes, nyílt, őszinte 
jellemével szembeállítani (amaz kész volt rászedés útján csalni Phi- 
loktetest a görög táborba, emez megszánja a hőst és kész' mindent 
koczkára tenni, csakhogy hazugság ki ne jöjjön ajkain), hanem ugyan
azon finom helyzetiróniával, mely az ő költészetének sajátos vonása: 
ugyanaz az Odysseus kénytelen a furfang és színlés megalázó eszközei-

H EG ED ŰS ISTVÁN

L aios szo lgá i kiszúrják O id ipus szem eit.
(D o m b o r m ű  eg y  e t r u s z k  u rn á ró l .)
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hez folyamodni, ki Philoktetes kitételének értelmi szerzője volt. De ép a 
jellemfestés következetessége vitte bele Sophoklest abba a kénytelenségbe, 
hogy (lens ex machina hoz folyamodjék.

Herakles felsőbb hatalommal, vis maiorvai lép föl és parancsolja 
meg fiának, hogy Troia alá menjen. A modern dráma szempontjából az 
ilynemű megoldás menthetetlen. De itt újra nem szabad felednünk, hogy 
a görög dráma a «történelmi hűség» ellen vétett volna, ha a mythos fő 
czélzatán változtat. Erre Sophokles, ki oly áhitattal csüngött az égi hatal
mak beavatkozásának népies hitén, képes nem lehetett. Még egy érdekes 
kérdést kell megemlítenem. Aristoteles különös dicsérettel állítja Sophokles 
karénekeit Euripi- 
deséivel szembe. —
Nála a karének szo
rosan összefügg a 
cselekvénnyel, míg 
Euripidesnél úgy
nevezett emüo/imon 
« beszötfy), vagy a 
modern daljáték 
műkifejezését hasz
nálva, betétszerű 
karénekeket is talá
lunk. Például Anti
gonéban akkor szövi 
be a «legyőzhe
tetlen szerelem »-ről 
megragadó karéne
két, midőn Haimon 
atyjával összetűz, m ert elzáratta Antigonét, kit szeretett. Az ember lelemé
nyes voltáról akkor beszél, midőn Antigone, kijátszva az őrök figyelmét, 
Polvneikes holttestét mégis eltemeti. Úgy, hogy Sophokles karénekeit W ag
ner Rikhard daljátékainak orchestralis zenéjével lehet párhuzamba állítani. 
Sophokles művészetének utánozhatatlan sajátja a tdrggias lyrának e for
mája : a cselekvény hatását a lelki világban rajzolja e lyra. Nem hiába 
csalta a  múlt század æszthetikai felfogását abba a csalódásba, hogy a kar 
«az eszményi nézőközönség»: a cselekvény erkölcsi vonatkozásait dombo
rítja ki. A kar a valódi közérzést fejezi ki, csak Sophokles a néphit gyermeteg 
hangulatát birja nemes, szónokias cziczomától ment egyszerűséggel kife
jezni. A tragikai cselekvény megrázó hatása pedig magasabb színvonalra 
emeli a nép hangulatát is. Nem a maga erős lyrai egyéniségét adja Sophokles, 
mint Aiskhylos, nem a maga szónoki es bölcsészeti eszmegazdagságát szórja

Philoktetes L em n os szigetén .
(A n tik  v á z a k é p ) .
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szét, mint Euripides, de egygyé válik az áhitatosan hangolt hivő nép köz
érzetével. Ebben páratlan Sophokles. A néphit tolmácsa volt. Nem hiába 
tisztelték halála után /jerosképen és áldoztak sirján, melyen egy sirató Siren 
volt ábrázolva. Lykurgos szónok indítványára, kinek pénzügyi kormánya

alatt nyert a Dionysos színház 
végleges befejezést, Sophokles 
szobrát e színházban fölállítot
ták. Valószínű, hogy e szobor 
másolata a lateráni múzeum 
Sophokles-szobra. — Nyugodt 
méltóságot, keresetlen fönsé- 
get és mégis bizonyos szelíd
séget fejez ki. Ugyanaz az 
összhang ömlik át ez alkotáson, 
mely Sophokles költészetén.

Euripides. Egy évben fejezi 
be életét Sophoklessel (Kr. e. 
406-ban) és mégis mintha nem 
is egy emberöltő választaná 
el tőle. Sophokles Athénnek 
azt a fénykorát, melyet Thuky- 
dides ötven esztendőnek szá
mít, élte alkonyáig lelkében 
oly érintetlenül megőrizte, mint 
a hogy Kolonos berkének lomb
jai át nem bocsáták a nap per
zselő sugarát, hogy a fák 
arany gyümölcsét ezek meg 
ne aszalják. A peloponnesosi 
háború a meghasonlást, a hit- 
szegést, a közpálya iránti un
dort vitte a nemesebb lel- 
kekbe. A sophisták és Sokrates 
élet-halál harcza a néphit iste

neit fenségöktől megfosztá ; Pessimismus és hitetlenség, józan bírálat és ki- 
ábrándulás a párttusák önzésével együtt megrendíték a bizalmat mindabban ; 
a mi eddig szent volt. De másfelől ép a bölcselmi viták, a rohamosan fejlődő 
szónoklattal karöltve fölfegyverezték a görög gondolkodást. Euripides lelkét 
nem óvta meg a Múzsák árnyas berke az új eszmék perzselő hevétől ; 
boldogtalan élete a szenvedélyek martaléka lön. Az az ellenszenv, mond
hatni gytílölség, melyet a 1'elvilágosnltság e képviselője, a színpad bölcse

S op h ok les szobra.
(Róma,  L a te r a n .)
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maga iránt keltett: hamis világításba helyezte őt az utókor előtt. Asszo
nyok bolondjából asszonygyűlölőt csinál belőle a mendemonda, kit neje 
ep rabszolgájával csal meg. A «zöldségárús asszony» fia az általános 
demokráczia képviselőjévé válik, ki még a rabszolgában is meglátja a 
szívet s az embert nem hona, nem családja, de lelki nemessége szerint 
itéli meg. Mind e vonások közrehatnak, hogy Euripides a legmodernebb 
antik költővé vál

jék, kinek műveit 
Racine magános sé
táin mindig magá
val hordja, kit Schil
ler fordít, kinek 
alkotásai a világ- 
irodalomra legmé
lyebb hatást tettek.
Azt a szenvedélyes 
gyűlöletet, mely 
Aristophanes darab
jaiból (Nők ünnepe,
Békák) kiárad, ra 
jongó tisztelet váltja 
föl már Nagy Sán
dor korában, úgy 
hogy őt az líj görög 
vígjáték atyjának 
lehet tekinteni. Szó
val m ár csak az éle
téről és munkáiról 
keletkezett sok el
lentmondás, iránta 
támadt szenvedé
lyes szeretet és en
gesztelhetetlen gyűlölség is a nagy újítók sorsát ju ttatá neki. És valóban, 
az egész antik költészetben a legnagyobb újító is volt.

Születésének évét a hagyomány szívesen teszi a salamisi csatával 
egy időre, más adatok szerint egy vagy két évvel korábban született. 
Gondos neveltetésben részesült, mely körülmény megczáfolja, mintha oly 
alacsony körben folyt volna le gyermekkora, mint Aristophanes vigjáté- 
kaiban tett czélzásokból lehetne következtetni. Igaz, hogy szülői egy 
darabig Boiotiában száműzetésben éltek, később Phlyiaban szatócsfoglal
kozást ; űztek mindazáltal fiokat zenében, tornában kiképezték. Egy adat

E uripides.
(Mellszobor Nápolyban.)
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szerint honának Apolló-ünnepén mint fáklyavivő szerepelt, a mi kétség
telenné teszi, hogy korán a jobb körök társaságába küzdötte föl magát. 
Hamar ébredt hivatásának tudatára. Rendkívül sokat tanult, olvasott. 
Festeni is tudott. Szívesen is szőtte darabjaiba képek leírását, használt 
a festészet köréből képeket. Korának legnagyobb gondolkodóival lépett 
összeköttetésbe. Hallgatta Anaxagorast, Protagorast, Prodikost. Sokra
tes figyelmét is magára vonta, mint Aelianus egy adomájából kitetszik. 
Ugyanis Sokrates, ki nem szeretett színházba járni, elment, midőn Euri
pides darabját adták. A forum bölcse a színpad bölcsét szívesen hallgatta. 
Nagy hajlama volt a magányos élethez. Könyveibe szeretett elmélyedni, 
elhagyatott barlangokba meghúzódni. A Sokratestől is ajánlott szemlélődő 
életet legjobban becsülte. Ion czímű darabjában egész kedvteléssel ra j
zolja ez ifjú boldogságát, ki a bérczektől övezett delphibeli templom 
körül oly nyugodt életet folytat. Midőn Xuthos Athénbe akarja vinni 
mintha csak Euripides a maga fölfogását, a maga vágyódását rajzolná a 
nyugalom után :

«Atyám, oh halld, mi jó jut osztályrészemül
Eme magányban : béke, csönd és nyugalom honol.
Nem zaklat senki és rossz ember el nem űz.
Mert fájna ám silánynak adni át a tért.*) (633. és köv.)

Korán kedve tám adt a drámaíráshoz. Már 455-ben kapott kart 
Peliades czímű darabja előadására ; de ez alkalommal vereséget szenve
dett. Tehát 25 éves ifjú korában kezdé meg azt a fényes költői pályát, 
mely alatt 92 darabot irt, vagy 23 tetralógiát. Családi életében nem volt 
szerencsés. Kétszer is nősült. A pletyka elővette. Mesélt kétnejűségről, 
fecsegett egyik nejének rabszolgájával szőtt viszonyáról. Aristophanes 
durva czélzásai (Békák 1408,1452) sokat tettek arra, hogy meghamisítsák az 
Euripides életéről fenmaradó hagyományt. Életének végét Makedóniában 
tölté, hová Arkhelaos király hívta, kinek ősét színdarabban dicsőítette. 
Arethusában, Amphipolis közelében halt meg. A monda égjük változata 
szerint az ebek tépték össze, míg az Anthologia égjük epigrammja arról 
mesél, hogjr az asszonyok szaggatták volna darabokra. Színdarabjaiban 
a nők ellen tett számos észrevétele adhatott alkalmat az ő nőgjmlöletéről 
keringő mesékre, és a meseszövő monda könnyen képzelhető, hogjr a költő 
halálát nők keze okozta. Sírját Amphipolis mellett két patak összefogá
sánál mutogatták és látogatták tisztelői.

A Thukjrdidesnek tulajdonított epigramma ígj- foglalja eg jbe életét :

Sírja egész Hellas, Makedón föld rejti a hamvát,
Mert Makedón földön érte utói a halál.

Szülte Athenai, mely maga Hellas, lelke e földnek,
Múzsa-barát vala és hírnevet így aratott.
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Lykurgos szónok indítványára az ő szobrát is fölállították a Dionysos- 
szinházban. Penmaradt mellképei gyér hajú főt mutatnak, melyre illik a 
régi életrajz következő jellemzése - «Sötét tekintetű, gondolkodó és szi
gorú arcza volt». Ilyen illett egy férfiúhoz, kiről ugyanez életrajz mondja, 
hogy gyűlölte a mosolyt és az asszonyokat.

M edea.
(Festmény antik amphoiáról.)

A középen Kreon s haldokló leánya. Jobbról egy ifjú siet feleje, hogy levegye róla a végzetes ékszert. Baloldalt u 
leány e'des "anyja. E mellett balról a paedagogos (a leány nevelője).

Lent baloldalt Medea a mint egyik fiát az oltárról lerántja, hogy megölje. Másik fia elmenekül (bal sarok). Jobbról 
Jason gyermekei scgitse'ge're siet. Felette jobb oldalt Medea e'des apjának, Aietesnek árnyéka. Lent a közepeit kígyók

tól vont 1kocsin az Orjönge's. Legfelül balra Fallas Athene es Herakles, jobb oldalt a Dioskurok.

Euripides írói pályája három korszakra oszlik, melyek alatt egészen 
átalakítá a görög drámát. Az első korszak körülbelül 455—431-ig a pelo- 
ponnesosi háborít kezdetéig terjed. A fiatal író nagyratörő dícsvágya 
Aiskhylos és Sophokles nimbusával áll szembe. Hogy figyelmet keltsen : 
merőben új tárgyat keres. E korszakra esik Alkestis, mely 438-ban, 
Medea, mely 431-ben kerül színre. E korszakra esik Rhesos is, melyet 
tőle elvitatnak. Új elem a romantika. Alkestis föláldozza magát férjéért 
Admetosért, ki halálos betegségéből egy jóslat szerint azon esetre gyó- 
gvúl föl, ha valaki magát érte önként föláldozza. A középkor egyik leg-
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meghatóbb német romantikus verses elbeszélésének,A szegény Henriknek 
alapeszméjét találjuk meg e darabban. Az atya, az anya nem voltak haj
landók magukat föláldozni. Alkestis kész a halálba menni. A férjtől, a 
gyermekektől való búcsú oly mély benyomást tett a színpadon, hogy

vázafestvények, síremlékek symbolikus 
tárgyát alkotá. Herakles betér Adme- 
toshoz.

Eddig hallatlan újítást merészel a 
költő. A komikus elemet viszi bele a 
megható tragédiába. Heraklest vendég- 
szeretettel fogadja Admetos ; tőle eltitkolja 
gyászát. Herakles bonvivant módon visel
kedik. Megbotránkozik a szolga. Ekkor 
tudja meg a nemeai hős, hogy ő egy 
gyászoló házban vigadott. Azonnal útra 
kél. Alkestist fölhozza az alvilágból.
A helyzetiróniát költőnk elsajátítá So- 
phoklestől : Herakles fölajánlja a kezén 
fogott nőt, hogy Admetos elvegye. Adme- 
tos hű marad nejének tett Ígéretéhez, hogy 
idegen nőt nem hoz mostohául gyer
mekeinek. A három napi hallgatásra kö
telezett Alkestis az arczát fedő fátyolt 
fölveti és Admetos a hősi önfeláldozás 
által eszménynyé emelkedett nőt öleli 
karjai közé. A váratlan fordulat oly szo
katlan volt, hogy a régi magyarázók æsz- 
thétikai ítéletét egészen zavarba hozta : 
hajlandók satyr-drámának nézni e dara
bot, mert a megoldás vígjátékra emlé
keztet. Pedig távol áll a vígjátéktól.

Medea még merészebb újítóra vall. 
A féltékeny Deianeira Nessos öltönyét 

varázsszernek küldi el. Medea a hűtlen Jason iij nejének, Kreusának 
végzetes nászajándékot küld, mely lángba borítja őt és a királyi palo
tát. Medea Jason megbosszulására az ő szeme láttára konczolja le gyer
mekeit és sárkányfogaton távozik. E borzalmas alak, melyet Grillparzer 
lélektani finom ecseteléssel igyekszik érthetővé, mondjuk modernné 
tenni, a görög színpadon idáig csodálatos újság volt. A szerelem, mely 
gyűlöletté válik, a maga intenzív erejével jelenik meg. Ugyanez eszme
körbe vonható a Koszorús Hippolytos, mely bár 3 évvel később, 428-ban
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A töp rengő M edea.
(Falkép Herkulánumból.)
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kerül színre, mégis e korszakhoz tartozik. Ennek tárgya a bűnös szere
lem : a mostoha anya Phaidra szerelme mostoha fia Hippolytos iránt. 
Euripides, kit Aristoteles legtragikusahbnak nevezett a drámaíró trias- 
ban, saját elemét, a pathost fölfedezte. Sajátságos módon teszi a vég
zetszerű szenvedély rajzát lelki rajzzá. Aphroditének csak a szerelemnek 
ellenszegülő Hippolytos felett van hatalma. Ez alak felfogásában még a 
görög néphit keretében marad a költő. De már Phaidra keletkező szen
vedélyét az emésztő láng lobbanásáig a sorvasztó láz és emésztő belső 
tűzképen ecseteli.

Hippolytos megbántá Aphroditét: szobra előtt elfeled áldozni. Az 
istenasszony bosszújának Phaidra lesz eszköze. Euripides e művét átdol-

Sarkophag M edea-ábrázolásokkal.
(Paris, Louvre.)

Juciiról Krensa fogadja a gyermekeket. kik Medea ajándékát hozzák. A bal sarkon Jason. A középen Kreusa 
halála, mellette apja. Jobb oldalt Medea, előtte játszó gyermekei. A jobb sarkon Medea a kígyós szekéren.

gozta. Phaidra az első darabban bűnös szerelmét maga ajánlja föl fiának, a 
másodikban dajkája árulja el. Annál meglepőbb a fordulat, hogy midőn 
visszautasított szerelme miatt kétségbeesésében meghal, hátrahagyott 
levelében hamis vádat emel fia ellen, mintha épen fia bűnös szerelme 
elől menekült volna a halálba. Hogy mennyi anakhronismus van csak e 
jelenet kigondolásában is, felesleges fejtegetni. Hogy Hippolytost a hamis 
vád miatt bosszúra gerjedt Theseus kívánsága következtében egy Posei- 
dontól küldött tengeri szörny láttára megriadt lovak hurczolták balálra : 
ez m utatja azt a sajátos ellentétet, mely Euripides összes drámáit je l
lemzi. A népmesét tetszés szerint változtatja és azután csodás fordulattal 
leghihetetlenebb szeszélyeinek is meghódol. Mindig ez ellentétekben mo
zog. A rationalismus híve, a színpad bölcsésze az emberi szenvedélyek 
dæmoni hatalm át rajzolja és azután a csomó megoldásának legcsodásabb 
alakjától sem retten vissza.

33
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Mintha a cselekmény bonyodalmára nem is helyezne súlyt ; hiszen 
egy sajátos eszközzel, a prológus szál előre csökkenti iránta az érdeklő
dést. E prológus a darab elején tájékoztat a cselekvény előzményeiről és 
utal a következményekre. A latin vígjátékból látjuk, hogy a görög új 
vígjáték átvette e kétes értékű eszközt, melyet Lessing azzal vél meg
védelmezni, hogy a költő annál inkább hívja föl a közönség figyelmét a 
művészi kidolgozásra. A trilogikus szerkesztésre alkalmas mesék tették 
szükségessé az előzmények előadását. És mégis bonyodalmas mese támad. 
Ugyanis a meseszövésbe vitt újítással összeütközésbe jött a hagyomány-

Iphigenia, O restes é s  P y lad es.
(Dombormű. Róma, Villa Albani.)

nyal : a csomót oly bonyolulttá teszi, hogy csodás elemhez folyamodik a 
megoldásnál.

Nem kevesebb mint tíz darabban oldja meg a csomót a deus e.r 
machina. E darabok: Andromakhe, Hippolytos, Esdeklők, Ion. Elektra, Tau- 
risi Iphigenia, Helena, Orestes ; Aulisi Iphigenia és Bakkhansnőh (e két utóbbi 
eredeti befejezése hiányzik). A dramaturgiának azon már Aristotelestől 
megállapított elve ellen, hogy a dráma csomóját magából a meséből kell 
megoldani, ily sok ízben követ el súlyos vétséget, de ezt a görög dráma 
mythikus elemeinek kényszerítő hatása alatt teszi. Úgy, de ennek fejében 
kizsákmányolja a mythos mély erkölcsi vonatkozásait és alkalmid hasz
nálja föl a lelki szenvedélyek rajzára. Igen, a szenvedélyek rajzára, m ert 
nem hiába esik írói munkásságának java része a peloponnesosi háború 
idejére, midőn a politikai szenvedély pusztításait volt alkalma megfigyelni* 
ép mint Thukydides, ki e háború erkölcsi képét hagyta ránk bámulato
san finom részletezéssel megrajzolva.

E háborúra esik Euripides drámaírói pályájának második korszaka.
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HASONMÁS A MÜNCHENI EURIPIDES-KODEXBŐL (XIV. SZÁZAD).
(Orestes kéziratának egy lapja, széljegyzetekkel.)
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Korának tolmácsa lesz, midőn az antik világ meséit dolgozza föl. E kor
szakra esnek: Heraklidále, Andromakhe, Herakles, Esdeklők, Ion. E dara
bokban érthető vonatkozások vannak kora politikai eseményeire. Hazája 
érdekeit védi : a mythosok alapján is kimutatja Athén ellenségeinek gyű
löletes voltát és Athén emberséges irányát, mintha csak hegemóniája 
jogosultságát akarná kimutatni. Például két darabot veszek. Ott van 
Heraklese. A Heraklest üldöző Hera, az őrjöngést, Lyssát, bocsátja Zeus 
fattyúgyermekére. Diadala tetőpontján megőrül. Őrjöngésében nejét, gyer
mekeit megöli ; azután magához térvén, kétségbeesésében öngyilkos akar

N eop to lem os D elphiben .
V á z a k é p  E u r ip id e s  A n d r o m a k h e ja  a la p já n .

.1 s e b é b ő l  v é r z ő  N e o p t o l e m o s  A p o l l o  o l t á r á r a  m e n e k ü l t .  A z  O m p h a l o s  m ö g ö t t  O r e s t e s .  F e n t  j o b b  o l d a l t  A p o l l o n  a z

i j j a l ,  b a l o l d a l t  a  t e m p l o m  p a p n ő j e .

lenni. Theseus, Athén alapítója felajánlja hazáját, hogy ott engesztelő 
áldozattal mossa le a kezére tapadó vért. Az a párbeszéd, mely közte és 
Theseus közt lefoly : a legszebb bölcselmi polémia, melyben a pessimis- 
mtis és Optimismus drámai tusáját látjuk magunk előtt. A bölcselmi gon
dolatok gyöngyszemeit pazar kézzel szórja a költő. De a háttér : Athén 
nemes alakja, a vérfertőzet átkát megoldó szent hely. Csakhogy míg 
Sophokles Oidipusában mystikus ú tónba  népmonda körében maradva 
történik az átok-oldó folyamat : itt a jó barát engesztelő beszéde, meg
győző érvelése idézi elő a lelki átalakulást.

Ott van az Esdeklők. Az argosi nők Theseus oltalmát kérik, hogy 
eltemethessék halottaikat, kiknek eltemetését Thebe eltiltja. A gyűlölt 
Thebe, az embertelen Thebe szembeállítva Athén nemeslelkű herosával, 
Theseussal. A temetés alkalmával, Kapaneus máglyáján tűzhalálba rohan 
Euadne. Ünnepi öltözetben megy a megdicsőülésbe.

Itt újra egy vonása az euripidesi szellemnek. Az önfeláldozás legenda-
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alakjai tűnnek elénk. Alkestis után Euadne, Makaria, Pohjxena, íphigenia, 
sőt egyik elveszett darabjában az Erekhtbeus lánya, mind nőalak. Az ön- 
feláldozást szőtte bele a Phoinissaiba, melynek tárgyát Aiskhylostól készen 
kapta, Menoikeus alakjának megalkotásával. Ép az az önfeláldozás, mely 
a nagy napok diadalát létrehozta, veszett ki a közéletből. Ezt idézi föl 
a legmeghatóbb jelenetek rajzolásával. Szeretne szellemidéző lenni : de 
mélyen elcsüggedt szíve kiábrándult, reménytelenné lett. A mythosnak 
kereste föl minden oly elemét, mely önfeláldozást tartalmaz. Ugyan e

korszak szatirikus han
gulatát is beleviszi 
drámáiba : Androma- 
khejában úgy rajzolja 
Hermione alakját,hogy 
a spártai nőben a hi
deg önzést, a lelketlen 
cselszövést tiinteti fel, 
ki atyjával szövetke
zik férje Neoptolemos 
rabnője, Andromakhe 
ellen, m ert félti a ház
ban kizárólagos ural
mát. El akarja veszí
teni ; de fél férje bősz - 
szújától és elmenek- 
szik előbbi kérőjével, 
Orestessel. Kegyetle
nül tépi meg Euripi
des a hagyományos 
nimbust, mely Orestes 

alakját környezé, csakhogy a Spárta iránti ellenszenvnek újabb táplálé
kot adjon.

A Heraklidákban is Athén királya, Demophon védi meg Herakles 
gyermekeit. A testvéreiért m agát feláldozó Makaria éles ellentétben áll 
Argos és Spárta rú t önzésével, melylyel a Herakles iránti hálát lábbal 
tiporták. Ugyané kor hangulatában fogamzottak Hekabe és a Troiai nők, 
melyek Troia bukása után a háború gyászos pusztítását mintegy egymásra 
halmozott jelenetek egész sorában tüntetik föl. Akhilleus még halála után 
is áldozatot kíván. Talthybios hirdető szavára Polyxena önként föláldozza 
magát, hogy mint szabad lélek szállhasson az árnyak közé. Hekabe ban 
az áruló Polymestoron bosszút álló anya a főalak. Hekabe és Polyxena a 
hábortí sötét hátteréből, mint a gyűlölet és önfeláldozó rajongás typusai

Ip h igen ia  feláldoztatása.
( F a lk é p . N á p o ly , M u se o  N a z io n a lo .)
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emelkednek ki és adnak a borzalmas festvénynek rembrandti világítást. 
A szomorú korszak véres jeleneteinek tragikus megvilágítását adja. De 
később a költő ebbe is belefárad. Elég gyászt, pusztulást látott e kor
szak. Más tárgyat keresett.

Itt kezdődik költői munkásságának utolsó fordulója. A pessimista 
bölcsész, a rationalista gondolkodó azon tárgyakat merészeli fölelevení
teni, melyeket nagy elődjei feldolgoztak, vagy pedig az ismét romantikus 
távlat vonzá. E korszakra esnek : Elektra, Phoinissai, Orestes, Helena, 
Iphigenia Tauris- 
ban. Merész kézzel, 
sőt kihívó modor
ban módosítja a me
sét. Elektra nem a 
királyi palotában 
szövi a bosszút, ha
nem egy egyszerű 
parasztgazdánál ta
lál oltalmat. Itt hord 
vizet korsóval a kút
ról az egykori ki
rályleány. Itt talál
kozik Orestessel : a 
fölismerési jelenet 
után közösen kieszelt csellel ide csalják Klytaimnestrát és itt hajtják végre 
a bosszút. Egészen regénybe illő meseszövés, melyről a hagyomány mit 
sem tud. A Phoinissaihan a monda ellen azt a merényt követi el, hogy 
életben hagyja Jokastét, csak azért, hogy alkalmat vegyen egy megragadó 
szép jelenet beszövésére, melyben az anya összehozza a két ellenséges 
fivért. Az anyai szeretet megható ékesszólásával akarja őket kiengesz
telni s kölcsönös méltányosságra bírni. Schiller Izabellája áll előttünk a 
Untul von Mess inában. A két testvér párbaja után ezeknek holttestén öli 
meg magát. E darab mintegy összehalmozza a tragikai mozzanatokat. 
A darab végén Kreon előhurczolja a vak Oidipust és számkiveti. Közbe 
Kreon fia Menoikeus föláldozza magát. Nem mulasztja el a költő itt sem 
beleszőni Athén magasztalását, hogy falaiban a szabad szó és az egyen
lőség uralkodik.

Oresles őrültsége betegség, lelki izgalom szülte baj. Az első jelene
tek megható gyöngédsége után a legnemtelenebb bosszúművet hajtják 
végre Orestes, Elektra és Pylades Menelaos házanépén. Az alakok elvesztik 
azt a fénykort, melylyel a monda vette körül. Mi más felfogással nyúlt 
e tárgyhoz Aiskhylos ! A dráma a realizmus lejtőjén rohamosan szállt

Jelenet E urip ides H ekabe-dram ájából.
(A n tik  v á z a k é p .)

A  k ö z é p e n  a  m e g v a k í t o t t  g y á m o l t a l a n  P o l y m e s t o r  k i r á l y .  F e j e n  s a j á t s á g o s  m a g a s  

s i s a k  v a g y  k a l a p ,  m e l y  a  b a r b á r r a  v a l l .  B a l r ó l  A g a m e m n o n  es  m e l l e t t e  e g y  d o r y -  

p h o r o s  ( l á n d z s á s ) .  J o b b r a  H e k a b e  é s  e g y  k i s é r Ö n o je ,  a  k i  m e g n y u g t a t j a  a z  a g g  k i r á l y n ő t .
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alább. I)e szerencsés pillanat szüleménye az Iphigenia Tuurisha.ii, Goethe 
utolérhetetlen tökélyű drámájának mintája. A felismerési jelenet Orestes 
és Iphigenia közt Aristotelest is elragadta. A halálra szánt két barát 
nemes vetélkedése, az egyiknek szabadon bocsátása, az Orestesnek kül
dött levél fölolvasása útján létrehozott fölismerés minden idők költésze
tének egyik legdrágább gyöngyét alkotják. Iphigenia azért nem hagyja 
el a való élet légkörét, hogy az eszmény, körébe emelkedjék és az örök 
nőiesség typusává legyen. Marad idegent megvető görög, ki cselfogással 
is kész Thoast rászedni, csakhogy hazájába menekülhessen.

Merész kézzel módosítá az Iphigenia-mondát. Az emberáldozatok 
emlékét őrzé még a Braurónben szokásos Iphigenia-kultusz : fiatal lányok

nak jelképes feláldo
zása a szűz istenasz- 
szonynak. Még m eré
szebben használta föl 
a Helena - mondának 
Stesikhorostól is föl
dolgozott változatát. 
Paris nem Helénát, 
csak egy árnyképet ra 
bolt el. Helena Egyip
tomba kerül, hol az 
egyiptomi király fia 
Theoklymenos szerel
mével üldözi. Proteus 
sírján keres oltalmat. 
Menelacs ide vetődik 

hazatérő útján és nejét megmenti. Csupa regényes kaland.
Még három darabról szólok egy pár szót, melyek közül az egyik 

Kyklops az egyetlen teljes satyrdráma, mely az Odyssea kalandját a 
Kyklopssal drámai elevenségével és kivált a lerészegített Kyklops ügye- 
fogyottságának rajzába vegyített humorával kedves képet nyújt a Dio- 
nysiák versenyein színre hozott tetralógia utolsó, derült hangú darabjá
ról, mely a Horatius szerint m ár ittas és rakonczátlan közönséget jókedvű 
kaczajra bírta. A tragédiák-sajtolta részvétkönyeken átkaczagott a görög 
kedély derűje.

A másik két darab Euripides utolsó két alkotása: Iphigenia Aulis- 
ban és Bakkhai. Amazt elég Racine Iphigeniejével összevetni, hogy Euri- 
pidesnek adjuk a babért. Agamemnon nagyravágyása és leánya iránti 
szeretete képezi a tragikai összeütközést, melyet az életén a természet 
gyermekéhez való ragaszkodással csüngő leány a feláldoztatás pillanatá-

O restes é s  Iph igen ia .
( A m p h o r a k é p  N á p o ly b a n .)

A  közepén o l t á r o n  ü l v e  s z o m o r k o d i k  O r e s t e s .  E l ó ' t t e  I p h i g e n i a ,  m e l l e t t e  s z o l g a n ö  

á l d o z a t i  s z e r e k k e l .  O r e s t e s  m ö g ö t t  P y l a d e s .

A  f e l s ő  s o r b a n  A p o l l o  é s  A r t e m i s  t e m p l o m a .



h e l l e n e k : a t t ik a i  k o r s z a k 521

ban mintegy ihletés-adta önelliatározással old meg. A hellén vállalat 
becsületéért önként megy áldozatra. Még az oltár előtt is utolsó gondo
lata: megóvni női szemérmét. Minő finom felfogása a női természetnek!

E urip ides m ellszobra.
(Róma, Vatican.)

Hogy az önfeláldozás lelki folyamatát nem részletezi, hogy Akhilleust nem 
engedi chevalier galantkép föllépni, mint Racine: az teszi e költeményt 
oly bájossá. Hogy az önfeláldozás e formája a peloponnesosi háború 
hangulatából pattant ki, igaz ; de könnyen, minden nagy erőfeszítés nélkül, 
Az agyon zaklatott kor ttízében olvasztotta e formát a legmélyebben 
lelkesedő szív, annak szive, kit hitetlennek tartottak.
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A Bakkheti mintha csak utolsó hódolat volna a drámai költés iste
nének, Bakkhosnak. Pentheust a saját kultuszának mezében, Dionysos- 
papként föllépő isten akarja észretéríteni, hogy ne üldözze az ő thiásosá- 
hoz csatlakozó nőket. Ellenszegül. Őrjöngést szállít rá, mely űzi, sarkalja, 
hogy maga is élvezze a bakkhikus mámort. Anyja Agave vadállatnak 
nézi és a mámor-adta csodás erővel széttépi, fejét diadaljelül hordozza 
meg. Ezután száll el az őrjöngés. Sophokles is színre hozta az őrjöngő 
Aí'asban ugyané motívumot, de az ő isteni összhangtól áthatott lelke ta r
tózkodott az őrjöngés rajzától ; csak az észhez té rt hős szégyenérzetét 
festé, mely őt öngyilkosságba űzte. Euripides a szenvedést kedvvel rajzold. 
Dúskált a vérben, gyászban és pusztulásban, mint saját kora. A szenvedé
lyektől földúlt szív életét festé. Alkalma volt az élet és halál, szív és 
ész, isten és ember közti tusát száz meg száz alakban elénk állítani ; a 
mythikus mese csak a kehely volt, melybe beléönté lángeszének mámo- 
rító italát. Ez ital csupa tűz, csupa égő szenvedély : de azért nincs költő, 
ki az isteni értelem főlényét annyi örökbecsű gondolat alakjában kifejezte 
volna. A bakkhikus mámor mindig elszáll leikéről és ő a megterméke
nyült szív mélyéből hozza föl e gondolatokat.

Epigonok. Munkánk kerete nem engedi, hogy egy pár szónál többet 
szóljunk a tragikus trias cpigonjairól. Csupa töredékben maradt ránk egy 
egészen gazdag irodalom, melyet kezdetben a nagy költők családja fej
lesztett tovább. Aiskhylos fia Euphorion négyszer győzött atyja darabjai
val, de maga is írt. Ugyancsak az ő unokaöcscse Philo kl es, ennek fiai 
Morsimos és Melanthios kihívták Aristophanes gúnyját, a mi gyarlóságuk 
mellett bizonyít, tekintettel arra a nagy tiszteletre, melyet e költő Aiskhylos 
költészete iránt tanúsít. Sophokles családjában Iophon, Ariston fia és az 
ifjabb Sophokles unokája lépnek föl. Nagyatyja Oidipus Kolonosban ezímű 
fenséges darabját is színrehozza, maga is több ízben győz. így vitte 
színre Euripides unokaöcscse az ifjabb Euripides az Iphigenia Aulisban 
ezímű darabot, maga is ismét feldolgozza Orestes, Medea, Polgxena mesé
jét. A dráma nyilván hanyatlásnak indult és mégis ölt újabb formát. így 
Agathon, ki 416-ban a Lenaiak ünnepén nyert diadalt, melynek örömére 
adott ünnepi lakomát teszi Platon halhatatlanná Symposionjában, írt egy 
Virág ezímű darabot, melyhez Aristoteles érdekes észrevételt fűz (poet. 
97.). E darab meséjét a költő maga alkotta és nem a hagyományból 
mérité. Aristoteles kifejezé azt a meggyőződését, hogy a dráma még nem 
érte el a tökély legmagasabb fokát. E megjegyzés érezteti velünk ama 
nagy veszteség súlyát, melyet eme gazdag irodalom romhalmaza jelent. 
Az újonnan fölfedezett didaskaliákból látjuk, hogy a régi tragédiákat 
mindig színre hozták az újak mellett, és pedig valószínűen a színészet 
vált valódi művészetté, mert a játszó színészt is fölemlítik az antik világ
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e színlapján. Az a közmondás, mely Agathoni fiwolahangokat említ, azt 
mutatja, hogy az orkhestralis zene is mtívésziesb formát öltött és a zené
szek számára írt betétek, melyeket már Euripidesnek szemére hány Ari
stoteles, divatba jöttek.

Ugyancsak Aristoteles rhetorikájában (III, 12) megemlékezik Khai- 
remonról, ki nem előadás, de olvasásra szánt darabot is írt. Kezdett emel
kedni a vidék szülészete. Szaporodtak a színházak a görög gyarmatokon.

H erodes A tticus Odeon-ja, A thénben.
(Fénykép után.)

Még a messzi Szicziliában is Euripides kardalait énekelték. Ő lett az új 
komédia íróinak tanítómesterévé. Tőle tanult ez formát és nyelvet.

A görög v ígjáték .

A bakkbikus mámortól ihletett képzelem csodás alkotása az ősgörög 
vígjáték ; a legdévajabb farsangi tréfa, melyben a szabad szó gúnyt, 
szatírát, érzéki incselkedést, játszi kedvet, hihetetlenül merész álaiczos 
játékot kevert egybe egy szellemes rögtönzés alakjában. A Kellemek 
pajkos kegyenczének lángesze vette kezébe a pillanat mámorában szii- 
lemlett játékot és alkotott belőle egy műfajt, mely vele együtt vissza- 
bozbatatlanul eltűnt, mert oda a Bakkhus-kultusz edes mámora, oda az 
attikai szellem finom fulánkja, melyet Darazsak ez. vígjátékéban a kar 
jelképez, a szabad szellem pazar lakomája, minden realitásból féktelen 
játékot űző, a homorú tükör torzképeivé varázsló, kaczagó jókedv csapon- 
gása. Ha komolyan politikai szatírának veszsziik Aristophanes vígjátékét : 
például az Athénből a madarakhoz menekvő két polgár terve szerint 
épített Felhő kaknkvárat : mintha csak a délibábot akarnók megfogni.
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Igaza van Péterfynek, hogy «inkább elmenne Peisthetairossal a madarak 
közé, hol nincsenek ily tudós commentatorok». Ha allegóriává szürkül 
a ragyogó levegőben úszó felhők raja : lehet, hogy nehéz probléma meg
oldásával kérkedünk ; de eltűnik Aristophanes, «a hahotázó Satyr, ki har
sogó tréfájába akarja fullasztani mindazt, a mi kedvének, belső ösztönének 
ellenmond». Kijátszik minden komoly értelmezést, megfoghatatlan kép
zelnie felforgatja a való világot ; majd ganéjbogárra ülteti hősét és fel

Dionysos a bölcsőben.
(Relief. London, Brit. Museum.)

az égbe juttatja, hogy a Béke istenasszonyát a földre hozza, hogy vele 
egybekeljen, vigan zengve a hymendalt :

«Nőm, jer ki mezőre, jer, hogy szép fejed ott lehajtsd szépen ölembe, 
Hymen, Hymen ej haj !»

majd madárszárnyat öltet két korlátolt eszű polgárral, csodaszerrel a 
gondolat villámgyorsaságával növesztve azt, elhagyva a földet, elzárja 
az utat az Olympos felé, az isteneket hódolatra kényszeríti és a világ
feletti uralm at veszi hitestársul, bohózattá szőve át az athéniek merész 
nagyravágyását, melylyel Sziczilia meghódítására töi’tek és talán világ
uralomról is ábrándoztak; majd darazsakká varázsolja a szóharczokban 
gyönyörködő athéni népet : fulánkkal csipkédé e nép agyon a lomha 
perzsa erőt, e fulánkkal szurkálta egymást is halálra, míg féktelen sza-
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badságában elvérzett; majd Asklepias templomában kunizslással meg
gyógyítja a vak Gazdagságot, hogy a világ összes visszásságát eltörölje : 
hatalomhoz, jóléthez a jókat juttassa, a nyegléket és politikai kufárokat 
pedig megfoszsza zsíros jövedelmüktől. Nem bírom elég nyomatékkai 
kiemelni, hogy a történelmi és irodalmi pragmatismus közt lényeges 
különbség van. A történelmi magyarázó Aristophanes politikai álláspont
ját keresi és mivel szembeötlő módon aristokratikusnak látja a régi nagy 
napok, a régi férfias kor emlegetőjét, a szószátyár rhetorika ellenségét, 
ki a politikai szabadság túlzásai ellen támad, Kleont több darabjában 
vagdalja, mivel maga is eldicsekszik a parabasisban, mely a költő 
egyéni megnyilatkozására szánt beszőtt karének, a mai coupletnek meg-

Satyrjáték. Az ittas H erakles és zajongó kísérete.
(Antik vázakép. )

felelő rögtönzés ; a női emanczipaczió képét rajzolja (a Gyülésező nők 
ben) : kész az ítélettel és a legszeszélyesebb fordulatokban is követ
kezetességet, czélzatosságot talál. E tekintetben az alexandriai korszak 
tudóskodó magyarázói vezették tévútra a mai kutatót. Pedig Aristophanes 
csupa ellenmondás. Sokratest megtámadja, mint a ki új isteneket keres 
és számára gőzölgő fejének alkotásaikép a Felhő két teszi istenekké ; de 
ugyanez Aristophanes a Madarakat is az őstojásból kikelő világ ősistenei
ként tünteti föl és piszkos tréfát űz Irissel, a megrémült istenek követével. 
Úgy, de ugyanez az Aristophanes szemmellátható rokonszenvet érez 
Alkibiades iránt, ki a népet végzetes csábításával a legnagyobb veszede
lembe vitte. A történeti felfogás erős logikája cserben hagy ; az erőszakolt 
magyarázat a költői műből allegóriát csinál. Ezzel szemben a irodalmi 
pragmatismus ellesi a képzelem szabad csapongásában, a benyomásokban 
gyökerező fantastikus növényzetet, mely buja hajtásaival csodálatos erdővé 
növekszik. A képzettársítás a bakkhikus jókedv mámorában ötletszerűvé
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válik ; nem korlátozza a tervszerű mese, hisz ez a lehető leglazábh, nem 
lélektani festés, m ert a bohókás tréfának erre sem kedve, sem ideje ; 
nem még az igazság érzése sem és ez az aristophanesi tréfa legkevésbé 
érthető, de azért az általa szerzett élvezetért mosolygva megbocsátott 
vonása. Ha kaczagásra bírt, czélját elérte. Parabasisaiban hatalmas ön
dicséretben áradozik, hogy ő mily magasra tűzte ki a komédia czélját, 
pedig akárhányszor az erkölcsi szenny sarába ránt, igaz, hogy lyrájának

Görög satyrjáték betanítása.
(Antik mozaikkép.)

S z í n é s z e k ,  k a r e 'n e k e s e k ,  k ö l t ő  m i n t  a  k o r  t a n í t ó j a  e s  e g y  s z o l g a .

édes zöngelme belopja lelkűnkbe a természeti szemléletnek mindig tisztító 
hatását. Szóval, nem szabad a komikai szabadság szárnyára kolonczot 
kötni. Érzik minden vonatkozásból, hogy a peloponnesosi háború okozta 
aggodalmakat átélte, a népszenvedély szeszélyeit .megfigyelte ; 'a párt- 
tusákban a tömeguralom felé siilyedő közélet bántá, de pajzán kedve 
nem engedi, hogy politikai vezérczikket mondjon versben, erkölcsi okta
tásra vonja össze szemöldökét. Nevető arcza, kopasz fejének gúnyos bó- 
lintgatása nem változik. Nála sem igazságot, sem következetességet keresni 
nem szabad. Euripidessel el van telve és minden alkalmat megragad, hogy 
gúnyolja. Több igazságot senki nem mondott színpadon, mint Euripides 
és az, ki Euripidest gúny tárgyává tévé : Aristophanes.
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Még egy szempontot nem szabad figyelmen kívül hagyni. A parodia 
a pathos visszája: a tragikai szenvedély nagyítását, mely Aiskhylos 
összetett szavaiban oly pregnánsul nyer kifejezést, a parodia rendkívüli 
mértékben túlozza. Euripides érdemül hozza föl az Aristophanes irodalmi 
kritikáját tartalmazó Békákban, hogy ő emberi mértékre szállítá le a tra 
gikai stilt.

Aristophanes gonosz összetételek alakjában vágja meg e dagá- 
lyos tragikai ékesszólást, de ugyanő az Akharnoibeliek ez. darabjában 
Dikaiopolissal elkéreti Euripidestől a Telephos rongyait, hogy ezekbe 
öltözve annál hatásosabbá tegye a béke érdekében tartandó beszédét. 
Hogy a tragikai stil nyert egyszerű természetességben és az emberi szen
vedés a megfelelő mezben jelent meg: Aristophanes azzal nem törődik^ 
mert a paródiának ép az a szabadalma, hogy igazolással nem tartozik. 
A legapróbb részletet fölfújja a pathos túlzásának kigúnyolására. A ki 
elolvassa a Békákban Euripides és Aiskhylos vitáját, csak bámulattal adóz
hat Aristophanesnek, hogy ő a közönséget ily finom részletekbe menő iro
dalmi kritika élvezéséhez nevelte. Egy közönség, mely az ízlés botlásain 
kaczagni tud, az ízlés iskolájába jár. Ez oldalról Aristophanes vigjátéka 
a legszellemesebb iskolának bizonyul.

Az ősgörög vígjáték eredetére nézve maga Aristophanes szolgálhat 
legmegbízhatóbb forrásul, mint a kinek 11 teljes vigjátéka m aradt ránk 
gazdag magyarázat-gyűjteménynyel együtt. Több ízben czeloz a vígjáték 
régi formájára, melyet az ő újítása emelt művészi magaslatra. A Darazsak
ban Sosias, a Kleon bolondját őrző szolga mondja :

Ne várjanak 
Lopott csuí'olkodást se Megarából.
Nekünk se’ szolgánk nincs kettő, hogy a 
Nézők közé diót hányjon kosárból,
Sem ebéddel felsült Heraklesünk,
Sem újra csúffá tett Euripides;
Se’ bár Kleonra napja újra süt,
Belőle nem csinálunk újra vetreezét.
De van nekiink egy értelmes mesécskcnk.

(Darazsak 53 és köv. Arany ford.)

A Béke parabasisában pedig így dicsekszik a kar költője nevében :

A mi tanitónk hiszi méltónak nagy dicséretre személyét 
Legelébb is, mert maija ö tőidé el versenytársi szokását:
Rongynéppel gúnyolódni örökké s a tetvekkel hadakozni ;
És a nagy evő Hérakleseket, s éhenkórászokat innen,
Szökevényeket és cselefentieket, meg az önként botba futókat 
() verte ki csúfosan elsőbb is. (Béke 706 és köv. Arany.)
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Továbbat így dicsekszik :
(3 megszüntetve az ilyen

Otromba modort, pórtréfákat s oltárlesi nemtelen élczet,
Fölemelte művészeti águnkat s falait tornyozta magassá
Nagyszerű nyelvével, nemes eszmékkel s nem köznapi és kofagunynyal.
Nem holmi magán emberkéket játszván ki, sem asszonyi népet,
Hanem a legnagyját fogta elé mintegy héraklesi düh vei.

(U. o. 71Ö és köv.)

E helyek mintegy képét nyújtják annak a kezdetleges formának, mely
ben a megarai «oltárlesi» csufolkodás, a Demeter-kultusz ünnepi meneté
nek a Kephisos hidján egymásra szórt csipkedése, a syrakusai Epikharmos 
travestiáiban előforduló kitréfálása az egyébként komoly áhítattal tisztelt 
hősöknek és isteneknek, fordultak elő. A nép alját gyönyörködtető bohó- 
zatos Paprika Jancsiféle mulatság helyébe az athéni agora szabadságának, 
élénk szóharczának, politikai izgalmainak hatása alatt, a Demos : a nép ő 
fensége m ulattatására és megnyerésére versenyző költők előadásaiból 
öltött az ősgörög vigjáték oly bevégzett formát, milyent Aristophanesnél 
találunk. De azért vetélytársaival szemben Aristophanes lehetne igazsá
gosabb. Ezeknek babérát megtépi és egyedül magának tulajdonítja a vig
játék reformjának érdemét; holott a kezdeményező Khionides, Ekphantides, 
Magnes után, kiket maga is felsorol, Kratinos, Eupolis és Krates nagyjában 
megalkották a formát, mely az ősgörög vígjátékot mint külön műfajt je l
lemzi. Az a töredékhalmaz, melyet Meineke és Kock teljesnek mondható 
gyűjteményében találunk, élénk sajnálkozást kelt a nagy pusztulás felett. 
Kratinos, a borozást kedvelő vig ficzkó, kitől ered e vers :

«Jelest nem alkotsz, hogy ha csak vizet iszol»,

\4(p/ího%ot -jában költők versenyét hozta színre, mint Aiistophanes a 
Békákban, a Csutorában pedig önmagát gúnyolja ki, ki Csutora asszony
nyal él vadházasságban, miért törvényes hitestársa, Komédia asszony 
bevádolja ;* Kheirones ez. darabjából fenmaradt töredékek ép oly tám a
dásra engednek következtetnünk Perikies, mint Aristophanes Lovagjai 
Kleon ellen. Tehát a politikai szatíra megszólal és pedig bika erős nyel
ven, mint maga Aristophanes elismeri a Békákban.

Kratesröi pedig Aristoteles állítja ki a bizonyítványt, hogy a szemé
lyeskedő gúny helyett mesét sző, melynek általános érdeke van. A Vad
állatok czímű darabjából ránk maradt töredékekből magunk előtt egy 
Eldorado rajzát látjuk, mely az Aristophanes Madarainak motívumát ta r
talmazza. Eupolis Marikasa Hyperbolost, Kleon utódját gúnyolja ki,

* E  darab Aristophanes elől nyerte el az első díjat. '

HEGEDŰS ISTVÁN
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Baptai ez. darabja Alkibiadest mystikus kultuszba való elegyedéséért vag
dalja, Bemosok ez. darabjában pedig az elhunyt államférfiak szellemeit 
idézi föl a költő, hogy ezeknek ajkára adjon bírálatot a kétségbeejtő 
közállapotok felett. Aristophanes e motívumot is felhasználja, midőn az 
alvilágból egy költőt akar felhozni, miután Sophokles és Euripides is 
leszálltak. (A Kr. e. 405-ben szinrekerült Békákban.)

Látni e töredékekből és a hozzájok fűzött megjegyzésekből, hogy 
Aristophanes a lángész elhódító képességével használt föl mindent, hogy 
mint maga mondja: a vígjáték «falait tornyozza magasra.»

D ionysos és X anthias H erakles háza előtt.
A «Békák» első jelenete az antik színpadon.

Aristophanes körülbelül 450-ben született, 385 táján halt meg. Kyda- 
thenai községből származott, de aiginainak is tárták, mert birtoktalan 
létére Aiginában kapott, mint gyarmatos, osztályrészt. Az ellene felbőszült 
Kleon vádat is emelt ellene, hogy bitorolja a polgárjogot. Korán meg
nyilatkozott vígjátékiról tehetsége. Első darabját, az elveszett Dorbézoló- 
kat idegen név alatt adatta elő. Maga mondja a Darazsakban :

»Most ide hallgass újólag, oh nép, ha örülsz a tiszta dolognak:
Mert most meg akarja közönségét dorgálni elébb is a költő.
Azt mondja, igaztalanul bántá közelebb, noha tőn vele sok jót.
Nem nyíltan elébb, de titokban, más költőknek nyújtva segédet.»

977 és köv.

«Aztán maga lépett föl nyilván és tette magát ki veszélynek,
Nem mások, de saját múzsái száját kormánvzani mervén.» 983—98b

EgycUmes irodalomtört e'uet. I. 34
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Ez első föllépés 427-ben történt. 425-ben az Akharnaibelieket is Philos- 
tratos neve alatt adta elé. Úgy, de később is, a Madarakat 414-ben, Lysis- 
tratet 411-ben, szintén Philostratos, a Darazsakat 422-ben, Békákat 405-ben 
Philonides hozzák szinre. Ez szokás volt, olyanforma eljárás, mint a

«felelős» szerkesztés elvállalása. Legalább 
a Darazsak sok idézett helye ezt a gya
nút kelti. A Lovagokban 424-ben személye
sen játszotta a költő a Kleon szerepét, 
m ert a hatalmas népvezértől féltében 
senki sem merészelt arra vállalkozni.

Aristophanes költői pályáját három 
korszakra lehet osztani. A peloponnesosi 
háború első tíz évében a. háború izgal
mai közt a béke után sovárgó nép han
gulatát fejezi ki, egyúttal gúnyjának 
maró lúgját önti a közélet megrontóira: 
Kleonra, a sykophantokra, a sophistákra 
(csodálatos rövidlátással a sophisták leg
nagyobb ellenségének Sokratesnek sze
mélyében), a kardcsörtető vezérekre (La- 
makhos személyében). E korszakra esnek 
a ránk maradt darabok közül : Akharnai- 
beliek (425), Lovagok (424), Felhők (423), 

Darazsak (422), Béke (421). — A Nikias-féle béke után a népben fölébredt 
kalandvágy, melyet Alkibiades szított, ihleti a Madarak Írására, mely 
414-ben kerül szinre; de újra a béke utáni sóvárgást ju tta tja  kifejezésre 
a Lysistratehen.

Úgynevezett Aristophanes.
(Bonn.)

<1 b e d é
Görög színpadi álarczok.

Aristophanes a politikai realitás talaját messze elkerüli. A béke 
m ellett agitál, de oly formában, mely merőben hihetetlen helyzetet tün
tet föl. Lysistrate ráveszi az asszonyokat, hogy a férj jogát tagadják meg, 
míg férjeik békét nem kötnek. Az obseoen jelenetek egész sorát hozza 
ki e helyzetből az előtt a közönség előtt, mely férfiakból állott és a női 
szerepet játszó színész férfi volt. De minket a kompoziczió érdekel. 
Aristophanes mindig a hihetetlenség körébe ragadja a nézőt, képzelme



Menandros.
(Részlet az ülő szoborról. Róma, Vatican.)

e bájnak, mint Peisthetairos kiált föl a banka nejének, a csattogány- 
nak hivó szózatára :

Oh Zeus király, hogy zeng ez a madár !
Behinti mézzel az egész pagonyt.

Megjelenik a Felhő-kakukvár építése alatt: a nyegle szókufár, a törvény
javaslat-író, meg a technikus Meton, hogy a légbirodalom katastralis mé
rését eszközölje, meg a trillázó poéta. Csupa személyeskedő vagdalódzás. 
De ki venné rossz néven a költőtől, midőn az üde természet zengő ligeté

HELLENEK : ATTIKAI KORSZAK

csapong, m int színes pillangó, a költészet hímes mezején. A reális alakok 
bebetolakodnak, a parabasis a költő nevében a reális élet talajáról szól 
a közönséghez, de a karének játszi, szeszélyes, édes-rhythmusú zenéje 
ismét kiragad e reális világ légköréből. A közönség akaratlan rabja lesz

34
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ben a madarak világába menekülhetett a szicziliai vállalat nyomasztó 
aggodalmai elől ?

Harmadik korszakát képezi Aristophanes költészetének az utolsó 
négy darab: Ünneplő nők, Gyülésező nők, Békák és Gazdagság (Plutos).

Ezeknek sajátos jelleme a 
fantastikus elem felülkere- 
kedése, a közélet kritikája 
helyett inkább politikai 
ábrándok képtelenségének 
kinevetése, mint Praxagora 
nőállamának rajzában, mely 
csúfos kudarczot vall, ré 
szint a vénasszonyok kéj- 
vágya miatt, kik a férfi
közösséget ki akarták zsák
mányolni, részint a polgárok 
miatt, kik a birtokközösség 
törvényét alattomos módon 
kijátszót ák. Aristophanes 
nőállamának szoczialiszti- 
kus és kommunisztikus vo
násai és a Platón államá
nak megfelelő intézményei 
közt némi rokonság talál
ható, de egyáltalán chrono- 
logiai szempontok m iatt 
Platon állama összekötte
tésbe nem hozható Aris
tophanes pajzán tréfájával. 

Az Ünneplő nőkben ismét Euripidest csipkedi, de azért Mnesiokhos bosz- 
szuja, ki a férfiaknak eltiltott ünnepen női ruhába becsempészi m agát 
és ott a nők frivol léhaságát mintegy leleplezi, majd foglyul ejtik 
és a prytan elé hurczolják a szentségtörőt, de Euripides kiszabadítja, 
némikép elégtételt ad neki. A Békákban szintén Euripides költészetét 
teszi gúny tárgyává az alvilágba leszálló Dionysos előtt tartott pör alakjá
ban. Az irodalmi kritika finomabb persiflageát lehetetlen megírni. Kom- 
poziczió, czélzat, stil tekintetében szétszedi Euripides darabjait, de védő
beszéde oly mélységes megjegyzéseket sző, melyek mutatják, hogy Ari
stophanes a művészet kérdését igen komolyan vette. A Platósban m ár a 
kar is elnémul és épen azért ezt átmenetnek tekintik a komédia azon 
formájához, melyben a kardalt a szereplő személy canlicuma váltja föl

M enandros ülő szobra.
(R ó m a. V a tic a n .)
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és a vígjáték leszáll a fantasztikus világ légköréből és a prózai világ 
tükrévé válik, melynek mindennapi jeleneteiben a költő az elnyomottak 
védelmére kel. Hatalmas szerepet játszik a rabszolga.

Euripides a rabszolgák védelmére sok közhelyet hozott forga
lomba. Ezek megfogantak. Ezekből pattant életre az új görög vígjáték 
spiritus familiarisa, ki a szerelmes ifjakat leleményes furfanggal czél- 
hoz juttatja, az öregek gyengéjét kihasználja, a Bramarbas-hősöket gtiny- 
kaczajnak teszi ki. Jutalm ul leggyakrabban fölszabadítják, mint ezt a 
Plautus és Terentius vígjá
tékaiból látjuk; mert fáj
dalom, a Nagy Sándor kora 
előtti és közvetlen utána 
következő korszak vígjá
tékáról c-akis e latin köl
tők teljesen ránk maradt 
darabjaiból tudunk fogal
m at alkotni, minthogy ezek 
római viszonyokhoz alkal
mazott feldolgozásai Me
nandros,Diphilos, Apollodo- 
ros, Philemon vígjátékai
nak. A legnagyobb költők 
egyike Menandros is inkább 
csak a vígjátékaiban el
szórt velős gondolatok, 
bölcs mondásokból közké
zen forgó gyűjteményből 
ismeretes. A töredékek 
terjedelme lehetetlenné 
teszi, hogy a latin vígjá
ték nélkül a kompoziczió- 
ról képet alkossunk. Újabban is oly töredék került napfényre az egyiptomi 
papyrosokból, melyből látni, hogy Menandros mily finom psychologiai 
alapon szőtte meséjét. így a Sardou Jó falusiak czímére emlékeztető 
Agroikos, melyben egy ifjú féltékenységet kelt kedvesében, m ert falura 
megy, hol egy lábatörött embert ápol. Úgy, de a vígjáték meséjét könnyű 
kézzel oldja meg a költő, m ert a falusi ember fiává fogadja a derék 
ifjút és így lehetővé teszi, hogy boldogságát elérje. Hozzávetőleg ilyforma 
meséket szőhetett Menandros, ,ki 342—291 közt élt. Túl esik élete az 
attikai korszakon, de nem szelleme. Hiszen az alexandriai korszaknak 
külön jelleme, külön irodalmi lelke van. Nem kevesebb, mint 108 víg-

B akkh os papjának d íszszéke az ath én i D ion ysos-  
szinházban.
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játékot írt. Terentius hat vígjátéka közül négy Menandros darabjaiból 
van átdolgozva, legfelebb máshonnét vett jelenettel megtoldva, mely 
eljárást contaminatiónak nevez és a prológusban m iatta védekezik. Plautus 
még nem tartá szükségesnek védekezni, holott ő is módosított az átdol
gozott darabokon. így Menandrosra vihetők vissza Bacchides, Poenulus 
és Stichus. Pliilemontól vette át azt a vígjátékot, mely Lessing kedves 
vígjátékának: a Schatznak alapul szolgál. Diphilos durvább komikum 
körében mozgott, mint azon jelenetből látjuk, melyet Terentius Adelphoe 
ez. darabjában átvett, hol Sanniot elverik és így hurczolják el tőle a 
leányt. Mert hát sivár világ volt ez. Kalandor volt a zsoldos, ki kéjt, 
szerelmet hajhász, nélkülözhetetlen az élősdi, gyengék és gyakran léhák 
az atyák. A pénzre, gazdagságra való törekvés, bitorlás és erőszak, a 
kozmopolita érzés, a közélet iránti közöny uralma mindenfelé. És mégis 
marad egy költészet, egy valódi, örökön élő, kipusztíthatatlan költészet: 
az ifjú szív szerelme. E körül fordul meg minden és Menandrosnak és 
társainak tisztelettel adózunk, hogy ezt a költészetet üde, friss erővel 
megőrizték és m ár az antik világ körében megnemesítették. A modern 
vígjáték formáját megtalálták. A műfajalkotó szellem újabb virága az 
uj görög vígjáték. Aristophanes arra kéri a közönséget egyik para- 
basisában :

No tehát ezután, oh balgatagok, az olyan költőt, ki újat mer 
Mondani és költeni még inkább ápoljátok szeretettel,
Őrizzétek meg az eszméit, ruhaszekrényetekbe, az alma 
Mellé rakván köntösitekhez :
így rajtatok egész esztendőn át az okosság illata érzik.

Az antik világ vigjátéka, mint minden idők vigjátéka, az okosság
illata.

A prózai m űfajok.

A görög szellem műfaj alkotó tehetsége az attikai korban a prózát 
is átalakítá. A próza kezdete visszanyúlik majdnem az irodalmi korszak 
kezdetére. Legrégibb emlékeit a febratok őrzék meg. Az olympiad-æra 
kezdetén keletkezett a Lykurgos és Iphitos közt kötött isten békéjére 
vonatkozó felirat. A görög feliratok gyűjteményében legérdekesebb a 
Boeckhtől az 50-ik olympiasra (Kr. e. 580) te tt szerződés Elea és Eunai 
közt (C. i, G. 11). A spártai és athéni törvényhozás kő-okmányai a görög 
próza kezdetleges formáját tüntetik föl. Ezek nem is tartoznak irodalmi 
tárgyalás alá; de m ár adatokat nyújtanak, mint az olympiai győzők jegy
zéke, mely az újabb olympiai ásatásokkal gyarapodott, az argosi papnők 
névsora; különösen a sikyoni tábla. Legújabban fedezték föl a gortgm 
(gordium) törvények 12 tábláját. Könyv alakjában a próza irodalmi for
mát a VI. század közepén ölt és pedig két ion Írónál : Miletosi Kadmomó 1
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és Syrosi Pherekyelesnél, kikben a történeti és bölcsészeti irodalom csiráit 
lehet föltalálni. Kadmos a logographok sorát nyitja meg, Phereky des 
pedig az öt elemről elnevezett könyvében kosmogoniát nyújt az orphikus 
szekta szellemében. Újabban egy egyiptomi papyroson találtak egy töre
déket a Zeus szent nászáról. Jellemző Strabo megjegyzése : «legelébb a 
költői irodalom lépett föl és vált híressé ; azután amazt utánozva, a mér
téket feloldva, de egyébként a költői színt megtartva, írtak Kadmos és Phe
reky des követői)). E szavakkal Strabo a lényeget mondja meg. A próza a 
költészet szellemében ölt irodalmi formát és a költői színt híven meg- 
őrzé. E tény megvilágítására két példát hozok föl. A legtökéletesebb 
próza : a Platon, Demosthenes és Isokrates prózája, a mondatok tagolá
sában a költői rhythmus hatása alatt van. A kolonok körmondatokká 
úgy kerekednek ki, mint akár Pindaros versszakai. A rhetorok később a 
legaprólékosabb formalismusba csaptak át, megállapíták a kommá, kólón 
és periodos arányait: a próza num erusát; a hangür (hiatus) elkerülését 
oly közmegegyezésszerű szabálylyá emelték, hogy a külön stilnemekben 
ép a hangűr megengedése volt az egyik ismertető jegy. Ez az egyik példa. 
Másfelől a történet a maga folyamatos elbeszélését beszédek beszövésével 
tévé élénkké, mely m ár az elbeszélő és a szónoki próza egyesítése útján 
bizonyos belső életet, a szereplő egyének lelki világának drámai megele- 
venítését idézte elő. A bölcsészet pedig épen a dialog formát hozta létre, 
melyet jól nevezett Steinhart a gondolat drámájának. Csak el kell olvasni 
Platon írói pályája delelőjén írt műveit: a párbeszédes formában a részt
vevő személyek lelki életét látjuk megnyilatkozni, pedig mi egyéb a 
dráma, mint a lelki élet megnyilatkozása szóban és tettben? A bölcselmi 
dialógban a szóban megnyilatkozó lelki életet látjuk. Ez a másik példánk. 
De hát a szónoklat ? Csak Aiskhinos és Demosthenesnek a követséggel 
való visszaélésről szóló beszédeit kell olvasnunk, hogy a görög próza 
drámai elevenségét annál elevenebben szemlélhessük. Sőt párhuzamosan 
a költői műfajok emelkedésével: a görög próza előbb az eposz meg a lyra, 
azután a dráma hatását érzi meg. így fejlődik sorban a történelem, böl
csészet és szónoklat.

A történelem. Hesiodos a híres asszonyok révén á tlép e tt;a  herosok 
származásának mondakörébe. A kezdetben költői formát prózai mese 
váltá föl. így támadt a logographok irodalma. Herosok története városok 
alapításával függ egybe. A görög gyarmatok keletkezésének mondai anya
gát egyszerű, hiszékeny alakban dolgozták föl miletosi Kadmos követői. 
Az epikus költészet hatása alatt álltak, de ép azt ejték áldozatul, midőn 
a verset prózával cserélték föl, a mit Aristoteles költészettanában tömör 
erővel így fejez ki : «a költészet bölcselkedőbb és mélyebb, mint a tör
ténet». Igen, m ert mesét adtak elé hiszékenyen, ennyiben az epikus költőt
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folytatták, de nem komponáltak, ennyiben nem irodalmi műfajt alkotá- 
nak. A görög szellem formaérzéke nem csekély küzdelem után győzte le 
a prózai folyóbeszéd által elébe gördített akadályodé legyőzte, diadalmasan 
győzte le. E diadalt Herodotos szerzé meg a görög szellemnek, ezért őt 
méltán nevezte Cicero a történelem atyjának. Nem bontakozott ugyan ki 
teljesen a logographok fölfogásából, ezeknek nyomai érezhetők művén,

de már alkotni tud és pe
dig a történelmi stil szelle
mében alkotni.

A Kadmost követő 
Hekataios messzire kiter
jedt utazásokat tesz ; úti 
emlékeit őrzik azok a töre
dékek, melyek Hispániára 
és Galliára vonatkozó rész
leteket tartalmaznak. Ez 
úti emlékeket ő Föld kö
rüli utazás ez. művében 
dolgozta föl. Az első térké
pet Anaximander ión böl
csész tervezé. Ez illustrálta 
Hekataios művét. A nép
isme, földrajz és történet 
még chaotikus össze-visz- 
szában voltak együtt He
kataios művében. Ugyanő 
megindítá a történeti el
beszélést más irányban is : 
ú. n. genealógiák alakjá
ban. Ez irányban dolgoz
tak lampsakosi Kharon, az 

athéni Pherekydes, ki theogonián kezdi, hősök leszármazásán folytatja és 
azután az æol, arkadiai, lakon és attikai mondákra tér át. Nyomában Hel- 
lanikos, a ki késő aggkort ért és így lesz Herodotos és Thukydides kortár
sává, rendkívül széles ismeretkörben mozog, ír templom-krónikát (argosi 
templom-krónikát), versenyben győztes bajnokok jegyzékét és az első 
Atthist : azaz Attika őstörténetét. A történeti események csoportosítása 
mintegy külsőleges kisérlet az egységre. A történeti eszme adja meg az 
egység lelkét, e lélekből árad élet és így keletkezik a történet. Herodotos 
volt hivatott e nagy lépés megtételére. De még érintenem kell Xanthost, 
ki lyd származású ember volt, I. Artaxerxes alatt (465 425) írta Lydiaka

Herodotos.
(Mellszobor Nápolyban.)
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czímű munkáját 4 könyvben. Ez adhatta a kiinduló pontot Herodotosnak, 
ki a lyd-perzsa birodalom összeütközése révén vesz alkalmat magának 
belekapcsolni a görög nemzet történetét a világtörténet folyásába. A kiil- 
szerű csoportosítást a nemzeti szempont érvényesítése váltotta föl. A görög 
nép eljutott történeti hivatásának öntudatára : ennek nagy befolyása van 
Herodotos művére, de ebben nagy része is van Herodotos művének.

Herodotos. Ionia dór gyarmat-városában Halikarnassosban született 
484-ben, előkelő szülőktől származott. Nagybátyja, Panyasis hírneves 
epikus költő, kelté föl a lángeszű gyermek vonzalmát a nemzeti mondák 
iránt. Maga írt Heraklesről egy eposzt : unokaöcscsére hagyta a dicsőséget, 
a görög nép heraklesi küzdelmének megírását. Hona szabadságáért har- 
czolt és a csatatéren is maradt. Herodotosnak tovább kellett a küzdelmet 
folytatni Lygdamis kényúr ellen, a kit el is űztek, de azért Herodotos nem 
sokáig élvezé a kivívott szabadságot : kibujdosik. 445-ben már készülő nagy 
történeti művéből olvas föl a Panathenaia ünnepén, miért 10 talentum 
jutalomban részesül (mintegy 48,000 korona). E rendkívüli kitüntetés 
értelmi szerzője Perikies, az attikai korszak vezérférfia volt, ki e ju ta l
mazással akarta kifejezni azt a mély hatást, melyet egy nemzet életére 
történelmi hivatásának igazi nagy eposza gyakorol. Athén hegemóniájá
nak történelmi bizonyítékait a perzsa háborúk dicső küzdelmében tanúsí
tott hősies magatartása nyújtá. 444-ben Herodotos Thuriinak, a régi Graecia 
magna (Alsó-Italia) egyik gyarmatának alapításában vesz részt. Athént 
még látta egyszer. Mert könyvében megemlékezik az Akropolis építésé
nek befejezéséről, mely 432-ben történt. Halála körülbelül I. Artaxerxes 
uralkodása vége körül, Kr. e. 425-re esett. Pindaros szerint Thurii piaczán 
volt eltemetve. Byzanczi Stephanos megőrzé a síriratot is :

Herodotost, Lyxas sarját födi itt eme sirhant,
Ión történetet írt, ebbe vezér vala ő.

Dór föld szülte, de bogy bántották ép a honában,
Számkivetésbe mene s Thurii ló'n a hona.

Nagy utazásokat tett már Ázsiából. Bejárta mondhatni az akkor 
ismert világ javarészét. A kulturállamok romjait, emlékeit látta. Fölha
tolt a Bosporusig, látta Scythia egy részét, Kis-Ázsiát, de délen Szicziliát, 
Phoenicziát, Egyiptomot szintén meglátogatta. Hiszékeny lélekkel, de ki
nyílt szemmel látott mindent és a közvetlen szemlélet elevenségével örö- 
kíté meg, a mit látott és a mit hallott. E tekintetben legérdekesebb 
nagy történeti művének, melynek egyes könyvei nem ok nélkül a kilencz 
Múzsa nevét viselik, második könyve, hol Egyiptom intézményeit, m últ
jának emlékeit írja le. Egyiptomba körülbelől Athénből vagy Thuriiból 
ment. Assyriát és Perzsiát még athéni útja előtt láthatta. Szavahihetőségét 
a sok mesemondás, az előszeretettel fölemlegetett jóslatokba vetett vak
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bizalma, az egyiptomi papoknak olykor hamis tudósításai, szóval a közlött 
ismereteknek mohó, kritika nélküli fölhasználása kétes világításba helyez
ték, de azért az egyptologia újabbkori haladása sokban igazat szolgálta
tott neki. Nem bír a vallásos kérdésekben azzal az elfogulatlansággal 
ítélni, mely a pragmatikus történetíró legnehezebb feladata. Thukydides 
pessimistikus felfogása éles ellentétet is alkot az ő irányával, de azért 
az antik világ egy' írójának sem köszönünk annyi adatot. Elbeszélésének

szélesen hömpölygő árja
akaratlan magával ragad és 
messzi távlatot tár elénk. A 
történeti kutatás minden föl
adatát megérinti, ha Egyip
tomban a görög istenek ere
detét véli föltalálni, ha az
Adonis-kultusz hasonlósága 
meglepi a Maneros-dal ta r
talmával, ha a dodonai jósda 
papnőinek, valamint az or- 
phikusoknak szokásait az 
egyiptomi papi hagyomá
nyokkal hozza párhuzamba. 
De a mi őt a történetírás 
templomának ajtónyitójává 
tette, mint Herder mondá, 
a valódi történelmi eszme 
bevitele hazája történeti 
küzdelmének felfogásába. 
Mindjárt kiindulásakor He
lena elrablásában a barbár
világ első összeütközését 

látja Európával. Az összeütközés a történelmi korszakban a kis-ázsiai 
görögök szabadságharczában történelmi jelentőségre emelkedik.

Az ión városok meghódításának történetéhez kapcsolja előzményül a 
lyd birodalom bukásának megrázó ̂ történetét, melynek középpontja Kyros. 
Ionia elfoglalása, Babylonia meghódítása, Kyros megöletése birodalmak 
összeroppanását szemlélteti, mintegy előjeléül a perzsa hódítás sorsának. 
E perzsa hódítás hozta a perzsa hatalm at összeütközésbe Hellassal. Az
V. könyvön kezdve, a világtörténet rajzának széles ecsetjét felváltva, a 
haza védelmének magasztos képét beható részletességgel rajzolja meg az 
ión városok lázadásától (510) Lesbos elfoglalásáig (478). Maga a terv nagy
szerű távlatot nyit.

H erodotos VIII. k ön yvén ek  kezdete.
(C o d e x  L a u r e n t i a n u s  a  X . s z á z a d b ó l .)
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A méd, lyd és perzsa világuralom romjai felett Athén emelkedése 
rámutat amaz erkölcsi erőkre, melyekben nyilvánul a történelem folya
mata. Világtörténeti nagy gondolat, de egy világlátott szemtanú eleven 
szemléletével és rendíthetetlen bizalmával leírva. De valamint Aiskhylos 
Perzsáiban a Xerxestől küldött hirdető ajkán a vész, a pusztulás rajza 
megdöbbent : Herodotos művében is csodálatos alakban, mondhatni a 
világnézet meggyőző erejével nyilatkozik meg a csodás hatalmak be
avatkozása az emberek
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történetébe. Mintha az 
istenség minden nagy
ságot gyűlölne és ép 
hatalma tetőpontján 
alázna meg. Egyiptom
ban egy király isten
félő, jó volt, a népért 
sokat te tt és ép azért 
lett szerencsétlen, mert 
a papi hagyományok 
szerint az istenek terve 
ellen volt, hogy jó ural
kodó legyen Egyip
tomban. A végzet sötét 
hatalma lebeg minden 
nagyság felett. Csak 
jusson eszünkbe a 
mindnyájunk előtt is
meretes felséges trio, 
mely lefoly Kroisos
lyd király, Solon vándorüton levő görög törvényhozó, és Kyros közt. 
Midőn Solon kimondja a gazdagságával kérkedő 'Kroisosnak, hogy az 
istenség féltékeny és irigy : mintegy, az emberi végzet tragikumára 
vet világot.

E felfogás épen nem mondható oknyomozó történetbe illőnek: 
de mégis az események mélyebb erkölcsi vonatkozásait és az emberi
ség sorsát intéző tényezők kutatását jelenti. E mélyebb távlatot a 
delphibeli jósda iránt mutatott tisztelete még jobban megnyitja. A tör
ténelmi fejlődésben erkölcsi erők dolgoznak. A jóslatok teljesednek; m ert 
a jóslatok az erkölcsi világrend törvényeit sejdíttetik ködbe burkolt sza
vakkal. Sokszor majdnem pessimistikus hangulat vesz Herodotoson erőt; 
de midőn Thermopylai, Marathon, Salamis nagy napjait a csodahivő epikus 
megáradó ékesszólásával, könnyű folyásit prózájának édes zenéjével adja

Két jóslatos-táb lácska (vékony ónlem ezből) D odonából.
A  f e l s ő t , m e l y n e k  b a l  r é s z e  h i á n y z i k , S o k r a t e s  n e v ű  e m b e r  k a p t a , k i  t a n á c s o t  

k é r t  a  j ó s h e l y t ő l , m i t é v ő  l e g y e n , h o g y  m a g á n a k  é s  c s a l á d j á n a k  s o r s a  j o b b r a  

f o r d u l j o n .
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elé ; midőn Pan isten, kit eladdig nem részesítettek az athéniek külön kul
tuszban, belefú sípjába, mely az ellenfélben megfutamító rettegést keltett, 
midőn a perzsáktól elhamvasztott szent olajfaberek egy éjszaka ölnyi 
magasra nő, midőn Themistokles ravasz furfanggal a legszebb hazafias 
tettet végzi : az ázsiai óriás erejének szilánkká széttörésének a népmonda 
nagyításával eszközölt elmesélése, egy nagy erkölcsi eszmétől nyer 
bámulatos megvilágítást: mintha Athéné istenasszony kezén hordott Nike 
nyújtaná Athénnek, Hellas Hellasának a babért. Ez erkölcsi eszme a 
szabadság eszméje és e Nike a szellem diadala.

A diadalittas honfiszív csodákat is kész elhinni. És a nagy, a fényes 
eredmény terem té meg azt az ötven évre terjedő virágzást, melyet Thu- 
kydides épen ellenkező álláspontról világít meg. Az a tömör erővel 
megrajzolt kép, melyet Athén emelkedéséről művének első könyvében 
nyújt : nem a továbbfejlődéshez, hanem a meghasonláshoz szolgál beveze
tésül. Athén iránt egész Görögországban fölkeltett irigység képezi azt 
a valódi okot, mely a peloponnesosi háborút előidézte, melynek kitörésére 
csak külső űrügy volt az Athén és Korinthos közt támadt viszály. Thuky- 
didest más korszak, más felfogás, más hangulat jellemzi. Ő általa válik 
a világtörténet összes korszakai közt igazán halhatatlanná a peloponne
sosi háború.

Tluikydides. Athéni ember volt, Halimusból származott. A Kimon- 
család sírboltjában tem ették el, a mi bizonyítja, hegy e családdal rokon
ságban állott és pedig atyja Oloros révén, ki a Kimon családjából vett 
magának nőt. Születése évét saját nyilatkozata alapján hozzávetőleg álla
píthatjuk meg. Ugyanis a peloponnesosi, háborúról irott művében azt 
mondja, hogy a háború kitörésekor olyan érett korban volt, hogy az 
események horderejéről fogalmat ’alkothatott. E szerint 431-ben nem 
lehetett fiatal. A peloponnesosi háborúban mint vezér szerepel és 
ép e szereplése idézi elő életében azt a fordulatot, melynek köszön
hetjük, hogy művét egyáltalában megírhatta és úgy írhatta meg, a mint 
megírta.

Ugyanis a háború hetedik évében, mint hadvezér egy hajóhad élén 
vezette a thrák partokon a hadműveleteket. Minthogy a spártai Brasidas- 
tól szorongatott Amphipolis fölmentésére csapataival késedelmesen érke
zett : e város elesett. Innét az a vád, mely még a hazaárulás bélyegét is 
rányomná Thukydidesre. A történelem tisztázta az ügyet. Brasidas Amphi- 
polist az ottani pártok] megnyerésével, méltányos föltételek alatt keríti 
hatalmába és a voltaképi felelősség vezértársát illeté. Önként ment 
száműzetésbe és húsz hosszú évig volt távol. 403-ban hozta az athéni nép 
azt a határozatot, hogy visszatérhet. Száműzetése lehetővé tette, hogy 
a hadakozók közt szabadon és elfogulatlanul Ítélhetett. Megfordult
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Arkhelaos makedón királynál, kinél Euripides, Platon a komikus, Agathon 
a tragikus és mások is szíves fogadtatásban részesültek. Elhunyt való
színűen Arkhelaos halála előtt (Kr. e. 399.) ; 396-ot nem érhette meg, m ert 
midőn megemlékezik az Aetna kitöréseiről, melyek ismeretesek vol
tak (III, 116.), a 396-ikit nem említi. Hirtelen szakítá félbe művét a 411-ik 
év közepén. Ezt váratlan ok idézte elő: betegsége és halála, melyről

Thukydides.
(Mellszobor aiifjot magángyűjteményből, Holkham Hall.)

különböző verziók forognak fenn. Mondják, hogy meggyilkolták és holt
testét elszállíták Athénbe és a Kimon-család sírboltjában tem ették el. 
Ügy de művének első könyvében oly vonatkozás fordul elő Athén falainak 
lerombolására, mely a szemtanú benyomását teszi ránk. Váratlanul jött 
halála és e miatt maradt remekműve torso.

Alig lehetne jobban jellemezni Thukydides művét, mint hogy ő a 
valódi pragmatismus képviselője. Csak a történeti valót keresi és keresi 
oly hévvel, oly szenvedélylyel, hogy kortársai hajlandók voltak Athén 
elleni gyiilölséggel vádolni, m ert a peloponnesosi háború értelmi szer
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zője, Spárta törekvéseit nem a pártem ber szemüvegén látja, de m éltá
nyolni tudja, mivel az athéni hegemónia túlkapásait is részrehajlás nélkül 
feltünteti. De maga a konczepczió valódi athéni lélekre vall. A háború 
kitörésének ürügyével szembeállítja a valódi okot. És mi e valódi ok ? 
Az Athén emelkedése által fölkeltett irigység. És csakugyan művének 
expozicziójában ép annak a dicsőséges ötven évnek képét foglalja ragyogó 
keretbe, mely Athént nemcsak hegemon állammá, de mondhatni, tengeri 
hatalommá tévé.

Történetírói álláspontját maga jelzi, midőn kijelenti, hogy ő nem 
szónoki versenydarabot ír, de örökbecsű tanulságokat rak le művében, 
mivel hasonló okok hasonló eredményekre vezetnek, m ert az emberi 
természet örök törvényei, az emberi fejlődés feltételei ugyanazok. Nem 
az istenek beavatkozása, a végzet ellenállhatatlan hatalma : de a törté
neti szereplők hajlama, ereje, akarata és körülményei, a külső és belső 
okok összműködése döntenek. Magokból a drámai tényezőkből kell azt 
a drámai cselekvényt megértenünk, mely a történetben lejátszik. Elég 
egy pár példával világítnom meg e felfogást. A korszellem- irányát látja 
meg abban, hogy Athén hatalmi törekvése vitte a külön életet élő egyes 
államokba a demokratia eszméjét, hogy a pártokra bontott közélet alkalmat 
adjon Athén beavatkozására. Viszont Sparta Athén iránt érzett gyűlöletét 
éreztette, hogy a demokratikus államokban szövetkezett az oligarkhák- 
kal. Tette ezt mindenütt és megszerzé Görögország megszabadítójának 
nimbuszát.

A ki a korinthosi gyűlés lefolyását, az ott elhangzott beszédeket 
elolvassa és egybeveti a Nikias és Alkibiades beszédeivel, melyeket a 
szicziliai vállalat érdekében tarto tt gyűlésen egymással szemben mond
tak : e két irány szemléletes képét kapja meg. A korinthosi és athéni 
követek felelete, a Nikias, és Alkibiades polémiája érezteti az eszmék 
és szenvedélyek áramlatát, melyek a peloponnesosi háborúba romboló 
hatalommal sodorták a lelkeket. Az ellentétek, mondhatni, a görög dráma 
stikhomythikus formáját öltik magukra, midőn a melosi és athéni köve
tek párbeszédét közli, melyben Athén hatalmi bitorlása leplezetlen őszin
teséggel van elénk rajzolva : a melosiak hiában hivatkoznak az istenek 
bosszújára, az athéni kegyetlen gőggel feleli, hogy az istenek is az erő
sebbek ügyét pártolják. De ép oly őszinteséggel mutatja ki Spárta kegyet
lenségét Plataiai iránt.

Perikies iránt látszik elfogultnak, tekintettel amaz erős színezésre, 
melylyel Kleon vakmerő és megfontolatlan viselkedését feltünteti. De 
azért a valódi történeti kritikát ő vitte bele a történetírásba. Midőn a 
trójai háború voltaképi jelentőségének mértékét a monda aránytvesztő 
nagyításával szemben leszállítja és- a működő erők értékét emberben,
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hajóban, fölszerelésben a peloponnesosi háborúéval egybeállítja : merész 
kézzel a nemzeti múlt nimbuszát érinti.

így a Peisistratos korának jellemzése kapcsán a népmonda hiszé
kenységét szatirikus éllel vágja meg, kitüntetvén, hogy Harmodios és 
Aristogéiton voltakép nem voltak szabadsághősök. Ez ismét oly merész
ség, mely az athéni közvéleményt ingerelheté. Különösen sajátos törté
netírói módszerének egy vonása. Ez a beszédek beszövése. Maga nyilat
kozik arról, mint fogta föl a beszédek jelentőségét. Kijelenti, hogy a 
hallott beszédeket nehéz volt híven visszaadni, de ő erre törekedett, és 
ezután jön egy jellemző fordulat : «a mint gondoltam, hogy a viszonyok
hoz képest, miként kellett beszélniök, • tartva magamat lehetően a való
ban mondottak értelméhez, úgy adtam elő» (I, 22.).

E nyilatkozat is adott alkalmat vitára, pedig Thukydides beszédei 
ennek igazságát is bizonyítják és egyúttal megvilágítják a beszédek nagy 
jelentőségét történeti műve tervének szempontjából. Bizonyítékul két 
adatot hozok föl. Perikies a háború első évében elesettek fölött tartja 
azt a beszédet, mely minden idők remeke marad. Hogy tényleg mondta-e, 
nem jön kérdésbe: ebben benne van az az alapeszme, melyet a Thuky- 
didesnek tulajdonított Euripidesről .szóló epigramma mond Athénról: 
«Szülte Athénai, mely maga Hellas, lelke e földnek.»

Athén a szabadság földje, mely a szellem szabadságát adja meg a 
politikai szabadsággal együtt : a szépet műveli cziczoma nélkül. Oly földért 
érdemesebb meghalni, melyért érdemes élni. Ez a beszéd a háború első 
évében politikai kiáltvány az athéni görög néphez. A hellenismus gon
dolata, mely később átment az öntudatba.

Ily magaslatról látjuk : mi volt koczkán, mi ment veszendőbe. 
A másik adat Alkibiades beszéde, melylyel a szicziliai vállalatra lelkesít. 
Athén hatalm át ugyanazon eszközökkel kell megtartani, sőt tovább fej
leszteni, melyekkel kivívták. Ez pedig nem az elzárkózottság, nem az 
elért határok közt való megnyugvás ; de a gyarmatpolitikára, a világura
lomra való törekvés. Perikies mintegy magaslatra emeli Athént beszédé
ben, de rámutat erejenek erkölcsi alapjára: a szabadságra; Alkibiades 
csábító beszéde a kicsiny volta mellett elbizakodott nép harczias hangu
latára számít. A hybris, a tragikai vétség értelmi szerzője Alkibiades. 
A bukás be is következett végzetes gyorsasággal.

Mindez csak a szellem. De hát a stíl tömör ereje; a szűkszavú, de 
mélységes távlatot nyitó nyelvezet, melyről Cicero oly jellemző módon 
mondja, hogy a gondolatok száma majdnem utoléri a szók számát. A két 
szellem, mely Herodotos és Thukydides műveiből kiárad : az eposz és 
dráma ellentétét tünteti föl felfogásban, nyelvben, tartalomban és for
mában.
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Hogy mily drámai erővel hat Thukydides, elég a szicziliai vál
lalat szörnyű bukását elolvasni a VII. könyvből, melyről Macaulay azt 
írja, hogy a művészi előadás netovábbja. Mily gazdag az attikai szellem, 
mely a diadalt és a bukást egyenlő erővel és hatalommal örökíté meg 
egy Herodotos és Thukydides műveiben !

Xenophon sajátságos helyet foglal el a görög irodalomban : a szem
tanú elevenségével, az élénk emlékezet szemléletességével, az őszinte 
igazság hangján beszéli el élményeit : emlékíró, még pedig páratlanul 
tárgvias emlékíró. Mint ilyen, korának képét rajzolja azon láthatár kere
tében, mely egyéni életét szabta meg. De másfelől Thukydides félbesza
kadt művét folytatja 411—362-ig Hellenikája  hét könyvében: tehát egy 
történelmi tervhez alkalmazkodik. E műve Xenophont a történetiroda
lomhoz kapcsolja. Ugyde eredeti hivatásától egy hatalmas szellem va
rázsa eltévelyíti, ellenállhatatlan erővel a maga körébe vonja : e hatalm as 
szellem Sokrates. Rajongó tisztelettel ragaszkodik hozzá : az emlékíró 
hűségével emlékezik vissza minden tettére, jegyzi föl minden nyilatko
zatát, igyekszik visszaadni minden tanítását. Ő lesz — ha szabad ily pél
dára hivatkozni — a nagy mester Máté evangélistája, szemben Plafonnal, 
a mester János evangélistájával. Mivel Sokrates nem hagyott hátra iro
dalmi művet : az agora bölcsének képét a történeti hűség vonásaival ra j
zol á meg, már a meddig megbirá az ő gyermeteg, hiszékeny és mélyebb 
bölcselmi fölfogásra alkalmatlan egyénisége. Visszaemlékezések Sokratesre 
ez. munkája a bölcsészet történetének ma is egyik legmegbízhatóbb adat
szerű forrása. Úgy de Sokrates hatása oly mély nyomot hagyott Xenophon 
lelkében, hogy a történelem neki a sokratesi bölcselet m ellem ében er
kölcsi jellemkép megalkotására szolgált anyagul.

így keletkezik a Kyropaideia, mely az öregebbik Kyrosból egy 
sokratesi szellemben növekvő, ugyan e szellemben kormányzó és hozzá
tehetjük, ugyan e szellemben végrendelkező uralkodó képét nyújtja. A tör
téneti regény első formáját teremti meg. Hogyan lehet ez ellentéteket 
megérteni ? Sokrates egyéniségének hódító varázsa ejté meg e történet
írói tehetséget. Az elbeszélés üde frissesége, melylyel a maga életének 
legnevezetesebb mozzanatát festi : midőn a 10.000-ből álló zsoldos görög 
csapatot az elvesztett kunaxai csata után ellenséges területen keresztül 
«igazán száz halál és ezer veszély» közt hazavezeti, fényes bizonyság az 
ő történetírói hivatása mellett. Van szeme, megbízható emlékezete, és 
mindenekfelett tárgyias őszinteség vezérli. De a sokratesi beszélgetések 
emléke kíséri lépten-nyomon, bármely munkába kezd : élet és közvetlen
ség, derült nyugalom és bölcs mérséklet és mindenekfelett az igazság
ban vetett az a feltétlen bizalom, mely mesterének Sokratesnek egyéni
ségéből áradott ki.
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Lovagrendből származott, Gryllos és Diodora fia. A hagyomány a 
delioni csatában hozta össze először mesterevei. E csata 424-ben történt, 
ebből kiindulva születését 444-re lehetne tenni. E csatában Sokrates meg
mentette volna a lováról alábukott Xenophon életét. Úgyde más megbíz
ható adat szerint 421-ben még gyermek volt, mely adatot megerősít az 
a másik általánosan elfogadott tény, hogy 90 évet élt és élete 355-nél 
tovább nem terjeszthető ki. Az Anabasisban mint ifjú lép föl és vállal
kozik, egy álommagyarázattól indíttatva, a sereg vezérletére. Ez esemény 
a kunaxai csata után, tehát 401-ben történt. Valószínű tehát, hogy élete 
434- 355 közt folyt le. Sokratessel tanítványi viszonyba lép ; de mint
hogy gyakorlati pályára volt hajlama és képessége, Proxenos barátja 
rábeszélésének enged és a fiatal Kyrosnak, bátyja Artaxerxes elleni föl
kelése alkalmával, görög zsoldos-csapatban lép szolgálatba. Midőn Kyros 
a kunaxai csatában elesik, rendkívül csodás inspiratio alapján a vezér- 
teleniil m aradt sereg élére áll. Hazajutva, a katonai pályán marad és 
Agesilaos spártai király szolgálatában a Koronea melletti ütközetben (394.) 
részt vesz az athéniekkel szövetséges thebaiak ellen. Ezért az athéniek 
elűzik. A lakedaimoniak egy birtok adományozásával kárpótolják. Ez 
képezi életének fordulópontját. E magányban fogott termékeny irodalmi 
munkásságába. Később, a leuktrai csata után újra elűzték ; m ert Thebe 
és Spárta ellenséges viszonyba kerültek és Athén lett Spárta szövetségese. 
Ekkor a száműzetésből visszahívták. E békét megpecsételte egy nagy 
családi csapás. Fiát Gryllost az athéniek seregébe küldi és Gryllos Man- 
tineánál elesik (362). Fia elestét egynéhány évvel még túlélte és vagy 
359-ben vagy 355 tájt halt meg.

Megírta ama híres visszavonulást, mely a legszebb katonai tények 
közé tartozik. Azon vidékek képe, melyeken átvonul, oly tiszta, világos 
ecsettel van megrajzolva, mintha kristályfolyam tükörében látnok. Regé
nyes rajznak volna vehető, ha nem átélt napok emlékét örökítné meg. 
Kyropaideiájának már konczepcziója is regényhez való. A történelmi tényt 
módosítja. Kyros, ki a massageták elleni harczban esett el, Xenophonnál 
mint bölcs uralkodó hal meg és halálos ágyán a sokratesi bölcseség taná
csait osztogatja. E művebe szövi Pantheia megható szerelmét férje Abra- 
dates iránt, ki csatába megy és hősiesen elvész. A hű nő vele megosztja 
sorsát. A nő iránt szokatlan megbecsüléssel "viseltetik. A ház vezetésről 
irott művében védi a nő egyenjogúságát a férfival. Sajátos külön tehetsé
gével a nő támogatja a férfi munkáját és előmozdítja a család jólétét. 
Még meglepőbb a rabszolgákkal való emberséges bánásmód ajánlása, a 
rabszolgában az ember kiérezése, mi a klasszikus ókorban kivételszámba 
megy. Sokrates szelleme megérzik Xenophon egész gondolkodásán. A föld
művelés nemesítő hatásának gondolatát is először Xenophon mondja ki

Egyetem es irodalomtörténet. I . 35



az Oikonomikosban, mely már oly dialog képét nyújtja, melyben Sokrates 
a Kritobolos és Isomakhos közt a háztartásról tartott párbeszédet meséli 
el. Egészen oly irányú kompoziczió, milyennek Platon adott művészi for
mát. Ily dialog a Symposion, melyben egy lakoma képét rajzolja meg 
kissé szétfolyó alakban. E lakoma fűszerét az a szellemes fejtegetés 
alkotja a szerelemről, mely Platon hasonló czímű dialógjában örökbecsű 
remekké válik. Ugyanis az időbeli elsőbbség hevesen vitatott kérdésében 
előttem az a szempont dönt, hogy Platón párbeszéde után aligha irta volna 
meg Xenophon a maga művét. A szerelem szellemi mozzanatára, a lelki 
szépség iránt érzett rajongásra irányítja már Xenophon a figyelmet, mi 
a platonikus szerelem indítékát jelöli meg.

Apróbb dolgozatai közül a HipparkhíAo.sban az egykori lovasvezér 
beszél hozzánk. A ló neveléséről, idomításáról szól. «Beszédé mögött meg- 
elevenül a Parthenon falszalagja s Xenophon alighanem gondolt a szob
rász művére is, mikor ezt irta)'. — Pétéi fy e szép gondolata jól jellemzi 
e mű művészi becsét.

A sokratikus beszédek hatása alatt, melyeknek példatára a Vissza
emlékezések Sokratesre, ír ú. n. politeiákát : ír a spártaiak, ír az athéniek 
alkotmányáról, melyekben az arisztokratikus alkotmányok iránti erős 
vonzalmát és a demokratikus eszmék iránti ellenszenvét kifejezi. Irt pénz
ügyi röpiratot is Jövedelmi források ez. alatt, melyben Athén rcssz pénz
ügyeinek javítása iránt tesz javaslatokat. Utolsó műve : Ayesilaos, e derék 
királynak halála után (361/60) írt panegyrikus életrajza, mintegy poli ikai 
eszményét, a regényesen rajzolt Kyros történeti megtestesülését állítja 
elénk.

Egy szép összhangban lefolyt élet gazdag termése az ő  irodalmi 
munkássága; maga pedig a görög férfieszmény: a xahoxrxyad ía  kép
viselője, kiben a testi épség meg szépség a termékeny szellemi képes
séggel egyesült. Egyszersmind ő képezi a legtermészetesebb átmenetet a 
görög gondolkodás azon irodalmi formájához, mely magát e gondolkodás 
szellemi tartalm át önté alakba. O vezet a bölcsészeti irodalomhoz.

A görög bölcsészet. A görög szellem létrehozta azt a sajátos formát 
is, mely m agát a szellem tartalm át örökíté meg. E szellem kutatta ere
detét, e kutatása metaphysikai kérdések fölvetésére vezette : a világ és 
lét kérdésének fölvetésére. Igen természetes volt, hogy előbb akarta meg
fejteni a világot, mint önmagát. A bölcsészet eredete e kérdésekre kere
sett első felele :et. Az ión bölcsészeti rendszerek egy-egy feleletet adtak. 
A hét bölcs erkölcsi meggyőződését kifejező híres jeles mondások, melyek
nek egy része a delphibeli templom felirataiban m aradt fenn, a bölcsé
szeti kutatásoknak egy másik mezejét: az erkölcsi világrend fenséges 
mezejét nyitá meg. Még mindez nem vehető a bölcsészeti irodalom műfaj
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szerinti művelésének. Ez még nem találta meg a formát. Egy új tényező 
közreműködésére volt szükség: ez. a rhetorika. Voltakép a görög gondol
kodás irodalmi formáinak kutatása azt kivánja, hogy a bölcsészetet és 
szónoklatot párhuzamosan tárgyaljuk. Ha a szónoklat nem szolgált volna 
gyakorlati czélokat : így is kellene eljárni. Mindig párhuzamban halad
nak : örökös antagonizmusban éltek és egymásra hatva fejlődtek. Az atti
kai korszak bámula
tos virágzásra fejlesztő 
mindkettőt. A görög 
szellem legérettebb 
gyümölcseit ontotta a 
bölcsészeti és szónoki 
művekben. Míg a böl
csészet metaphysikai 
kérdésekkel foglalko
zott, nem jöhetett létre 
az a különleges műfaj, 
mely a platonikus dia
lógban ölt tökélyes for
mát. Miért ? Mert azok 
a bölcsészek, kik a 
szó és gondolat viszo
nyát először látták 
meg, kik a szót a gon
dolat formájává elő
ször tevék, a sophis- 
ták, Gorgias és társai 
fedezték föl az emberi 
nyelvben, a gondola
tot kifejező eme finom 
anyagban, a művészi 
formákat. Mert nem 
véletlenség, hogy Pla
ton dialógjait egy-egy sophistáról nevezte el, mint Gorgias, Protagoras. 
A synonymák és homonymák, a rokonhangzásu, de ellentétes jelentésű 
szavak halmozása, a szó- és mondatbeli alakzatok első használata, volta- 
képen a dialektika szárnypróbálgatásának tekinthetők. A nyelv a szellem 
láthatatlan lényegét tükrözé : a szó a tárgyak megjelölésére, a fogalmak 
meghatározására legfinomabb eszközül szolgált. Mihelyt a finom attikai 
szellem a szó művelését kezébe vette, a szellem kimondhatatlan mélységei 
nyíltak meg az öntudat előtt. Forrongás támadt : « gondolattól való ittasság

B ias herm ája.
( R ó m a ,  V a t i c a n . )
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állapota. Platón az ión bölcsészekről ugyanezt mondá, kik részegek gyanánt 
támolyogtak a szellem és a természet világa közt : a kettő közti viszonyt 
nem látták. Anaxagoras volt az első bölcsész, ki magához tért, midőn a 
világalkotó tényezőt nem a vízben, a légben, a tűzben, a végtelenben, a 
parányban, hanem az észben : a nonsban kereste. Az V. század, mondjuk 
helyesebben, az attikai korszak idézte elő a fordulatot. Mert mi volt a 
bölcsészet e korszak előtt ?

Az ión bölcsészet kereste a világalkotó elemet.
De jellemző a görög kosmogonikus költészetre nézve is, hogy bizo

nyos anyag nélkül nem bírta magának a világ keletkezését konstruálni.
Az ión bölcsészet sem hagyta el e 
kört. Ha Thaies (Kr. e. 585 az a hatá
rozott ev, melynek napsötétedését 
megjósolta) a vízben találja a világ 
őselemét : Homeros theogoniáját erő
síti meg, ki az Okeanost tekinti az 
istenek ősatyjának. Anaximander a 
végtelen ősanyagban, Anaximenes a 
légben találnak hasonló őselemet, A vi
lágfejlődés első megsejdítője Heraklei- 
tos vala, ki a tűzben oly elemet talál, 
melybe enyésznek és melyből újból 
alakulnak a dolgok. Ez a levés elvét 
fejezte ki a n a vra  g t i  (a világ örökös 
folyama) gondolatával, mely a leg
termékenyebb metaphysikai gondo
lattá vált. Xenophanes és Parmenides 
még a költői formát is megtartják. 
Az örök folyam árjába látnak elsod- 
ratni mindent ; a görög istenek mint

egy a világ ellenmondásait, kibékíthetetlen ellentéteit szentesítik. 
A polytheistikus gondolkodás hihetetlen gátat vetett a gondolkodó 
és kutató szellem útjába. Xenophanes e sokistenség gyermekes mivoltát, 
Parmenides pedig a világfolyás zavaros összevisszáját érezték. Csak az 
ellentét útján ju thattak  ríj elvhez. Fölállíták a változatlan egység elvét, 
melyben találták a tökélytelenség, a zűrzavar enyésztét és az istenség 
igazi lényegét. Alapítják az eleai iskolát, mely a világmagyarázat ellen
mondásait úgy kisérlé meg elenyésztetni, hogy a világgal ellentétbe az 
isteni valóságot állítá. Parmenides a fény és sötétség ellentétében ttinteté 
föl a két valóság, illetve az igaz valóság és a látszat közti különbséget. 
Ide nyúlik annak a fenséges terebélyes fának életgyökere, melyet pla-

T h ales  herm ája.
( R ó m a .  V a t i c a n . )
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tonismusnak nevezünk. Az akragasi (ma Girgenti) Empedokles is kibont 
a világ látható tényezőjével szemben egy láthatatlanul működő tényezőt : 
az erőt. A világ négy elemét (föld, tűz, víz, lég) összeköti és szétbontja 
két erő : a szeretet és a viszály.

Attikai talajra, az V. század szellemi légkörébe lép Anaxagoras, föl
állítva az isteni Értelem világrendező hatalmát. A világ anyagi elemeit ő 
is Empedokleshez hasonló módon fogja föl : az egyforma részeknek bizo
nyos vonzódásában talál kiilszerű magyarázatot ; de a világrendezésbe 
beleviszi a teleológiai (czélszerűségi) elvet azzal, hogy az Ész kezébe adja 
a rendezést. A khaos csak most vált kosmossá. A szellem öntudatára 
ébredt. Ez út a subjectiv bölcsészekhez vezetett. Érdekes ellenáramlatot 
indít meg Demokritos, az örökké mosolygó bölcs, ki Leukippossal együtt 
az atomistikus világrendszert alapítja meg, mely a világot külformáiban 
is igyekszik megfejteni. Demokritos 460 körül született, tehát virágzása 
az V. század utolsó évtizedeire esik. Ugyané korban él Hippokrates, a 
Kosból származó híres orvos, ki gyakorlati orvosi tudományával oly tekin
télyt vívott ki, hogy később egész iskola fejéül tekinték és az orvosi 
irodalom javarészét neve alá foglalták. Hippokrates a klimatikus viszo
nyokról írott művében tárgyalja az égalj hatását a népek fejlődésére. 
Ugyan ő a ragályoknak összefüggését a légköri viszonyokkal és a test- 
nedv különböző arányú eloszlásának hatását a vérmérsékletre, továbbá a 
lázas állapot tüneteit már minden csodás beavatkozás föltétele nélkül 
tisztán tapasztalati alapon kutatja. Még alig-alig lobog a természettudo- 
mán> kutatójának kezében a mécs világa, de szépen mondja Ouvré : «ez 
alig-alig lobbanó láng nagy tüzet fog gyújtani, tüzet és világot, mely 
porrá hamvaszt annyi szépen virágzó képzelmet, annyi buján felnőtt álmot 
és megvilágítja majd e hamvak alatt a valóság állandó szépségét».

Még egy áramlatot kell jeleznem, mely szintén abba a nagy mederbe 
szakadt, melyet az attikai szellem a bölcselmi kutatások számára tört 
magának. Ez a Pythagoras iskolája által indított áramlat. A szám, mint 
a dolgok ős elve, mélységes gondolat. Messzebbre lenyúlt hatása, mint 
gondolnók, és ezt főként a görög szellem fonnálismusának lehet tulaj- 
donítni. A mathematikai viszonyok a térfogatok alkatelemeit, a térfoga
tok az életviszonyok formáit symbolisálják. A mathematikai abstractio 
az emberi szellem legnagyobb diadala az anyagi világ felett. De ép ez 
elvont világ idézte elé Pythagoras utódainál a symbolismusra való haj
landóságot. Az alakcsere gondolatát alapjában a mathematikai schemák 
kelthették föl a kutató elmében ; de az egyiptomi lélekvándorlás hatása 
alatt a pythagoræusok is hirdették e tant ; m ert ennek következménye 
bizonyos tisztulási folyamatot tett szükségessé. Pythagoras szent és tiszta 
élete mint örökség szállt utódaira. Erkölcsi és vallási tisztulás tanfolya
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mát nyitá meg ez iskola. Aranymondásaik az erkölcstan alapelveit tarta l
mazták, életrendi és vallási rítusok pedig majdnem egyházi szervezetet 
kívánt. Platon állama e gondolatokban fogant meg. Platon iskolájának 
homlokzatán állt a programmszertí kijelentés: «Senki ide be ne lépjen, ki 
nem tud geometriáty>. És ép itt találjuk a platonikus lélekben a sarki ellen
téthez hasonló ellentétes áramlatot. Jól mondja Ouvré, hogy mathemati- 
kus lélek nem szólt volna a korybantikus őrjöngés mély jelentőségéről, 
nem beszélt volna úgy a rhapsod hatásáról, mint magnetikus folyamat
ról, a szerelmet nem irta volna le lígy, mint dæmonikus hatalmat. Ám 
Pythagoras sem volt ment rajongástól: a sphæràk zenéjétől ittas vala. 
íme, a görög hölcselmi gondolkodás áramlatai. Ezek találkoztak az attikai 
talajon. Mi volt természetesebb, mint a világos, finom attikai szellem 
visszahatása. E visszahatás képviselői a soph isták.

A megoldatlan metaphysikai kérdések felköltötték a gyakorlati élet
ben szónoki készségökkel, szellemes csevegésökkel, merész észjárásukkal 
kiváló sophistákban a gondolatot, hogy e kérdések meg sem oldhatók. 
Jellemző dolog, hogy Sokrates is hangsúlyozza Platon Phaidrosának be
vezetésében, hogy a mythologiai mesék magyarázata kívül esik az emberi 
ész határain. Xenophon Visszaemlékezéseiben pedig azzal a váddal szem
ben, mintha ríj isteneket tisztelne, másokat mint az állam, kiemeli, hogy 
ő a földfeletti dolgokat, a lég tüneményeit nem kutatja, ő csak azt keresi, 
mi a jó es mi teszi az embert jóvá és ez úton boldoggá. E nyilatkozatok 
valószínű igazságát Sokrates bebizonyítá életével. Minő eltévelyedés volt 
Aristophanestől, hogy a Felhőkben a vallásujítót gúnyolja ki és az el
fogult közvélemény vádját magáévá teszi ! De ép e nyilatkozatok meg
adják a fölvilágosítást. Sokrates a sophisták subjectiv álláspontjáról intéz 
támadást a sophisták ellen, kik a subjectiv kritikában túlhajtva odáig 
jutottak, hogy tagadták, hogy léteznék az igazságnak más mint alanyi 
formája, más ismérve, mint az alanyi tetszés. Az abderai Protagoras 
(sz. 485 tájt) ajkaira adott következő nyilatkozatok a sophisták irányá 
kétségbevonhatatlan bizonyossággal jelölik m eg: «minden dolog m értéke 
az ember, a létező dolgokra nézve, hogy valóban léteznek, a nem léte
zőkre nézve, hogy nem léteznek». «Az istenekre nézve nem bírom meg
mondani, ha léteznek-e vagy nem léteznek.» Gorgias, a szónoklati műfaj 
voltaképi kezdeményezője, kimondja, hogy «a szó nagy hatalom» : a szók 
értelme körüli vitatkozás, melyre erkölcsi és életelveket hihetetlen fel
színességgel, csillogó ékesszólással alapítottak, teljesen felforgatta a köz
gondolkozást. A bölcsészetnek külön művészi ága fejlődött ki. Ez a dialektika, 
melynek vitái közt megingott a hit az igazság létezésében. Ekkor lépett 
föl egy isten kegyelméből hivatott lángész, egy rejtélyes szellemi kin
csekkel megáldott ember : Sokrates.
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Élete ismeretes. A szobrász Soplironiskos és a bába Phainerete fia, 
a mint Platon és Xenophon rajzolják, csodálatos nagyság volt. Az eszmék 
szobrásza és azok világrahozására segítő bába, atyja és anyja mesterségét 
tízé a szellem világában. Az a szellemi forrongás, melyet a sophisták 
idéztek elő, különösen az a merészség, melylyel ezek Cicero jellemző ki
fejezése szerint : a bölcsészetet az égőéit lehívták és a városokba költöztették,

Sokrates m ellszobra.
(Páris, Louvre.)

Sokratest valódi szellemi athletává fejlesztő. A szó szoros értelmében 
közkincscsé vált a bölcsészet. Mindenkinek volt hozzá joga. Ez fokozta élet
eleven hatását, de ép ez tette végzetessé Sokratesre nézve. Rajongó 
hívei mesélik, hogy őt a delphibeli jósda jelölte meg legbölcsebbnek. 
Sokrates a sophista bölcseség ürességét belátta : ebben tartá magát leg
bölcsebbnek : egyetlen egy igazságot hitt kétségtelennek és ez az a hit, 
hogy van igazság. De ez nem alanyi, hanem tárgyi igazság. Az emberi te r
mészet meg van áldva azzal a képességgel, sőt ellenállhatatlanul föl van 
ruházva azzal a feladattal, hogy az igazságot keresse és az élet irányi
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tójává, zsinórmértékévé tegye. Ez igazságnak az erkölcsi életben daemo- 
nikus megnyilatkozása van. Sokrates többször emlegeti, hogy ő benne 
egy szellemi szózat meg-megnyilatkozik, el-elnémul. Ha valami rosszat 
akar tenni, ha az igazság ellen akar cselekedni : tiltakozik az ő daemona. 
Hogy e transcendentalis hatalom mivoltát nem merte kutatni az, ki min
den emberi fogalom tartalm át vette bonczoló kés alá : ez egész életének 
mystikus vonása, melyet a jám bor Xenophon nem értett meg. Tudjuk, 
hogy Sokratest életének hetvenedik évében (sz. 469, meghalt 399-ben) 
bevádolták, hogy más isteneket vall, mint az állam, és hogy megrontja 
az ifjúságot. Az a védbeszéd, melyet Platón ad szájába, m ár az eszményí
tett, a megdicsőiilt Sokrates szava. A Xenophontól rajzolt Sokrates 
tényleg ingerelhette, sőt maga ellen lázíthatta azokat a köröket, melyek
nek kezében volt a nép, melyet a demokratikus alkotmány végzetes 
hatalommal ruházott föl. Jól mondja Péterfy : «Csodálni lehet s Athén 
nagy szellemi szabadságát mutatja, hogy oly soká eltűrték az ilyen alkal
matlan bölcset. Hányán értették meg az t a pisze orrú, diilledt szemű, 
széles ajkú, szegényes öltönyü embert ? Hányán értették meg azt a 
finom iróniát, mely kérdéseiből, ellenvetéseiből, megjegyzéseiből kicsil
lant ?» E kérdések, e feleletek, ez irónia eleven rajzát találjuk Xeno- 
phonnál, hogy mint él a piaczon, mint állít meg az igazság szimat
jával majd egy vargát, majd egy fanatikus politikust, máskor egy piper- 
kőcz ifjút, vagy egy tudására büszke, de csak a szó foszlányaiba öltö
zött sophistát ; mindenütt látja, hogy voltakép mindenik túllépi a neki 
való pályakört, hogy nem a dolgok lényegére, az igazságra, törekszik, 
de csalálmokat tíz. Az élet czélja a boldogság, a boldogság alapfeltétele 
a jóság, a jóság alapfeltétele a helyes értelmi belátás. E rationalistikus 
világnézet egy rendíthetetlen meggyőződésben gyökerezik : az igazság az 
emberi szellem elidegeníthetetlen sajátja. Az értelem először ju to tt a 
maga ereje tudatára. Nem lehet csodálkozni, hogy az illúziók nimbuszával 
vette azt körül. A ki a halálra ítélt bölcs utolsó óráiban tartott beszél
getéseit elolvassa Platon Pliaidonjában : őt e hit m artyrjának látja. «Ez a 
világ fölé emelkedő Sokrates megérteti velünk azt a vallásos mozgalmat, 
melyet ő ébresztett ; halálos ágyán, a börtön félhomályában, a méreg
pohár hatása alatt emez elsáppadt arcz, félig lehunyt álmadozó szemekkel 
mintegy határozatlan vonásokban vázolja előttünk a Galileainak halott
halvány képét» — mondja szépen Ouvré.

A bölcsészet erkölcsi kérdéseit tolta előtérbe. Az erkölcstannak adott 
fölényt egész egyéniségével, mintegy fölavatta halálával. A bölcsészeié 
emberivé tette : az emberi élet irányítójává emelte. E lángész hatása 
annyira rányomta bélyegét a bölcsészet fejlődésére, hogy két lángeszű 
tanítványa, a görög gondolkodás két pyramidalis nagyságú oszlopa : Platón
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cs Aristoteles egész bölcselmi rendszerük javarészét az erkölcsi kérdé
sekben összpontosíták. Mert hiszen mi egyeb a Platón Állama, és Aristo
teles Politikája, mint az alkalmazott ethikának a két külön világnézet 
szellemében megalkotott kü
lön formája ? Bennök és álta
luk ölt a bölcselmi gondolko
dás irodalmi formát. És erre 
súlyt helyezek. Mert nem a 
bölcsészeti eszmék fejlődését 
szándékozom előadni. E fel
adat kívül esik egy ily rövidre 
fogott mű keretén. A görög 
bölcsészet hosszú életét nem 
csak a gondolatok gazdagsá
gának és mélységének, nem
csak a kutatás czéljából műve
lés, alá fogott mező rengeteg te
rületének köszönheti ; hanem 
annak, hogy az élettel oly 
szoros kapcsolatban maradt.
A mai bölcsész, mint fölteszem 
egy Kant, egy egész élet el
mélkedését, a bölcselmi gon
dolkodás százados vívmányait 
a logikai fölépítés kipróbált 
eszközeivel konstruálja rend
szerré ; ez az ő rendszere, me
lyet tanít, hirdet a gyakorlati 
élettől elvont , formában, sőt 
némi megvetéssel a köznapi 
gondolkodás iránt. Mi term é
szetesebb, mint hogy szintén 
elszakad az élettől ? Az antik 
bölcsészet, hogy így fejezzem 
ki magamat, az élet programm- 
j át alkotta meg, az élettel érint
kezett, azt irányozta, annak szellemi tartalm át fejezte ki. Kiválóan érde
kes jelenség a görög bölcsészet fejlődése. Nem csak irodalmi formát ölt ; 
de az élettel való benső kapcsolatánál fogva külön irodalmi műfajt is 
teremt magának. Ez irodalmi műfaj a dialógus. Ha Xenophonnál azon 
beszélgetéseket elolvassuk, melyeket Sokrates folytat : e műfaj kialaku-

Sokrates herm ája.
(N ápoly.)
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lását látjuk. Platón művészi lelke ihlette meg a dialektikai vitatkozás 
vázlatos idomait és létrejön a bölcselmi párbeszéd tökélyes formája.

Már a megarai Eukleides, ki a bölcsészeibe először vitte be az eszme 
szót a csak gondolatban felfogható, testetlen valóság kifejezésére, Phaidon, 
kiről Platon egyik leghatalmasabb dialógját nevezte el, Antisthenes és 
Diogenes, kik Sokrates egyszerű életmódját, mely voltakép a szellemi 
élet fölényének volt symboluma, a világmegvetés szektájának m egala
pítására használták kiindulásul : mind a párbeszédes formában igyekez

ték gondolataik tartalm át megelevení
teni. A cynikus iskolával való sark- 
ellentétesség, melyet a hedonistikus 
iskola kifejezett, ép úgy Sokrates 
életmódjához fűződött, mint amazé. 
Ez mutatja Sokrates gazdag egyéni 
életét, az életelvek túlzásaitól ment 
összhangját, hogy mindenik m esteré
nek vallá. De a valódi tanítvány még 
is csak Platon vala.

Platon. Hosszú, szép életet él, 
mely nyolczvan évre terjed, tele a 
sorsváltozás érdekes fordulataival, a 
nyugodt munkásság gyümölcstermelő 
napjaival, a szellemi küzdelmek edző 
csatáival és a kivívott diadal büszke 
tudatával. Született 429-ben thargelion 
(máj.) hó 7-én. E napot nemcsak hívei 
ünnepelték meg szellemi herosuk em
lékére, de megülte Medici Lőrincz 

renaissance-köre is. Az a dicsekvése, hogy boldog, m ert hellénnek és 
Sokrates korában született, mintegy kifejezte, hogy a hellén szellem 
legszebb virága az ő élete és alkotása. Előkelő, gazdag család sarja. 
Atyja Ariston, anyja Periktione volt. Zenében, tornában, festészetben 
nyert kiképeztetést. A költészetre pedig tehetséget érzett és írt is dithy- 
rambosokat és tragédiákat. Sokratessel való összeköttetése ép úgy eltéríté 
őt a költői pályától, mint Xenophont a történetírástól. Oly mély és ta r
tós hatással volt lelkére Sokrates élete és tanítása, hogy irodalmi munkái 
java részében központi alakká teszi. Bölcselmi rendszerének szellemében 
ölt Sokrates mind eszményiesebb alakot. Az egyénítés ez erejét külö
nösen két költő hatása táplálta benne : Sophron és Epikharmos, kik 
kedvelt olvasmányai voltak. Kivált a mimus, melyet Sophron művelt, 
az életkép e kezdetleges formája, ihlethette a költői kompoziczióra,

A n tisth en es m ellszobra.
R im a ,  V a tic a n .)
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melyben bölcselmi gondolatainak kifejezésére külön élő személyeket 
vett föl. Oly életteljes volt alakító képessége, bogy kivált a Sokrates 
halálát követő években írt dialógjai : Kriton, Phaidon, Protagoras, Gorgias, 
Phaidros és Sgmposion a jellemzés erejével és a drámai élet közvetlenségével 
vannak alkotva. Kezdetben egészen Sokrates igézete alatt állt. Későbben 
utazásai, főként szicziliai útja, a megarai és pythagoræus iskolákkal való 
behatóbb ismeretsége adták meg a lökést, hogy nála a történeti Sokrates 
alakja mind eszményiesebb jelleget öltsön. Szicziliai útja Platón egész 
életére kihatott. Politikai ábrándra 
adta fejét. Háromszor kereste föl 
Szicziliát. Először 40 éves korá
ban, 488-ban, Syrakusa kényura,
Dionysios hívta meg sógorának,
Dionnak ösztönzésére, ki Platon 
rajongó híve volt. Itt oly ellen
tétbe jött a mesterének, Sokrates- 
nek nyíltságával föllépő bölcsész 
az udvari körökkel, hogy mene
külni volt kénytelen. Annak a 
veszélynek tette ki magát, hogy 
rabszolgakép eladassék. Másodíz
ben az idősebb Dionysios halála 
után (368) ment Szicziliába, azon 
reményben, hogy az ifjabb Diony- 
siost politikai eszményeinek meg
nyeri. Úgy, de a hatalmára félté
keny uralkodó Dionnal viszályba 
elegyedett; őt számkiveté. Dión barátjának szintén el kellett az udvart 
hagynia. Még harmadszor is tett kísérletet 361/0-ban e Dionysiossal, hogy 
ha kibékíthetné Dionnal és megnyerhetné eszméinek. Nem hogy czélt 
ért volna el, hanem életveszélynek is tette ki magát. Csak tarentumi 
barátainak közbelépése mentette meg. Iskoláját az Akademos herosnak 
szentelt ligetben, az Akadémiában alapítá, illetve közvetlen érintkezést, 
eszméinek társas együttlétben való megvitatását hozta létre. Az iskola 
alapítását az Antalkidas-féle békekötés idejére tehetjük: 386/5-re. Ez idő
pont után csak szellemi harczokat vív. Egész Görögországból özönöltek 
hozzá a tanítványok. Köztisztelet környezé öreg korát. 81 évet ért. Meg
halt Kr. e. 348/7-ben. Örökösévé kiskorú fiát, Adeimantost tévé. Végren
deletének egyik végrehajtója Speusippos volt, ki az Akadémia vezetését 
is átvette.

Croiset Alfréd szépen jellemzi Platon művészetét. «Platon művé

D iogen es.
( M á r v á n y s z o b o r  fej, R ó m a ,  V i l l a  \ l b a n i . l
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szete — mondja — az atticzismus virága. Ebben e talaj összes nedve, 
századok kultúrájától feldolgozva, fénynyé és illattá válik az ő művészi 
tehetségének hatása alatt.» A dialógust választá gondolatai formájául. 
Az egy Sokrates védelme ez. művén kívül, összes m unkáit a dialog kere
tébe foglalta. Érdekes nyilatkozatot tesz Phaidrosában. Hibáztatja azokat, 
kik másoktól írott beszédeket használnak. Csak az élőszó bír közvetlen

hatással, csak az 
élőszó felelhet azon
nal az ellenveté
sekre. A valódi böl
csész a beszélő di
alektikát kedveli, 
azaz egy léleknek 
közvetlen hatását a 
másik lélekre. Em 
lékezet kedvéért ké
sőbb is lejegyez be
szélgetést, de a be
szélgetést magát 
tartja a gondolko
dás élő megnyilat
kozásának. Mesteré
nek, Sokratesnek 
alakja kiséri egész 
életén át. Öreg korá
ban írt munkáiban 
lankad a beszélge
tés eleven frisse- 
sége, összefüggő ér
tekezéssé kezd válni 
a dialógus szemé
lyeinek ajkán a szó : 

de híven ragaszkodott a dialógus formájához, melyet művészi érzéke válasz
tott magának. E dialógus személyei élnek és jellemző módon élő gondolko
dást személyesítenek. Maga Sokrates reggeltől estig el nem hagyja a torna- 
helyeket, sétányokat, az agorát, a hol csak szóba eredhet emberekkel. 
A sophisták keresik az alkalmat fényes rhetorikájuk csillogtatására. Mindig 
akad egy-egy rhapsod, egy-egy pap, államférfi, kik készek csevegni: az attikai 
társadalom állandó alakja a csevegő. Platon a társalgó formát elfogadja, 
de művészi alakításában a látszólag könnyű, játszi csevegés az emberi 
szellem legérdekesebb kérdéseinek kutatásába sodorja a résztvevőt. So-

P laton .
(H e rm a , R ó m a . V a tic a n .)
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krates iróniája, melylyel a felszínes gondolkodó színes szappanbuborékát 
szétpattantja : mintegy fokozottabb érdeklődést kelt maga iránt. A szel
lemi dráma mind bonyolultabb jellemet ölt; a megoldáshoz finoman 
kanyargó ösvényen jutnak ; de az útvesztő vezérfonala Sokrates kezé
ben van.

Csak négy dialógus meseszövésére utalok, hogy a drámai formá
nak megfelelő műkifejezést használjak. A Kritonh&n Kriton az odaadó 
szeretet minden érvét felhozza Sokratesnek, hogy a börtönből való szö
kést ne csak elfogadható színben tüntesse föl, de sőt igazolja. Oly pontig 
vezeti Platon az érvelést, mely megfelel a drámában a sorsfordulatnak. 
Mihelyt kipattan e szó: igazság, Sokrates előtt maguk a haza törvényei, 
szent hagyományai öltenek élő alakot és ők tesznek szemrehányást, hogy 
még csak gondolni is mer szökésre az, ki mindig a törvények iránti hű
séget hirdeté. Sokrates marad és . . . a negyedik dialógus, a Phaidon, a 
katastrophát állítja elénk, mely Sokrates halálát, utolsó beszédét jeleníti 
meg. A ragaszkodó barátok körét rajzolja meg e dialogus-tetralogia, kik 
a szeretet és kötelesség összeütközését drámai elevenséggel tüntetik föl.

Ott van egy más kör : a hamis próféták összeütközése az igazság 
igaz prófétájával. Euihydemos, Protagoras. Gorgias és Menőn : a sophisták 
elmejátékát, a közönség tetszését hajhászó ékesszólását teszi finom gúny 
tárgyává, úgy hogy a sokratikus iróniával a három első dialog nevét viselő 
sophistákat elénk vezeti, furfangos okoskodásaikat előttünk építi föl csil
logó kártyavárrá, hogy azután az egyenes szókimondás egy pár támadá
sával lerombolja. Engedi, hogy Protagoras hirdesse a különféle erények 
elsajátításának módját, holott még azt sem tudja, hogy az erény alap- 
feltétele az igazságba vetett, hit és bizalom. A Gorgiasban a politikusok 
szolgálatkész eszközeid tünteti föl az ékesszólást oly emberek ajkán, kik 
nem tudják, hogyjmi a kiilömbség a szakács és orvos között. A szónok 
a szakács, ki a beteg szája-ize szerint főz, hogy így még betegebbé tegye ; 
az orvos pedig, ha mindjárt keserű orvosságot is adna, csak azt adja, a mit 
az egészség kiván. A közélet szakácsaival szemben a lelki egészség szer
zője a bölcsészet. Itt is megvan a sorsfordulat. Gorgias utolsó ellenveté
sét is kijátszsza: az igazság hirdetőjének jutalm a üldöztetés, a halál. 
Sokrates emléke megszállja Platont, kiben a szicziliai kudarcz is hátra 
hagyá keserű emlékét. Föltárja az igaz ember jutalm át : a nagy itélő- 
szék, a túlvilági biróság előtt, mely e földi életben a lelkiismeret szóza
tában nyilatkozik meg. De hol a kifejlet? Menonban az emberi tudást 
egy pár eleven jelenetben mint visszaemlékezést tünteti' föl, visszaem
lékezését a léleknek ez ideiglenes hazában örökké való életére. Ez m eg
oldás ? Sejtelem, de mégis megoldás. Hát nem megoldás-e a Phaidon azcn 
jelenete, a mikor a lélek halhatatlanságának összes érveit, melyeket csak
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felhozhatott, azzal a fordulattal erősíti meg, hogy bocsássuk csak az is
meretlen tenger örvényeire azt a lélekvesztőt, egy jobb jövőbe vetett 
hitet és bizalmat, m ert mindenkép nyerünk. Ha átevezünk a jobb vi
lágba, kész a nyereség, ha elmerülünk, legalább szép koczkázatot te t
tünk. Ott van a Symposion. A platonikus szerelem eszményi világát a 
szerelem mivoltáról tartott nagy beszédek után, melyekben a beszélő 
egyén a maga egyéni jellem ét tükrözte vissza: Phaidon a maga fényes 
rhetorikáját, Eryximakhos, az orvos, a maga természettudományi felfogá
sát, Agathon, a tragikus, a maga költői rajongását, Aristophanes a maga 
phantastikus tréfáját. Eros bol a legidősebb, hol a legfiatalabb az istenek 
között, majd a természeti ösztön ellenállhatlan megnyilatkozása. A sors
fordulatnak megfelelő Sokrates meséje az Eros dæmoni természetének 
symbolizálására, kinek atyja Plutos, anyja Penia: az isteni gazdagság, az 
emberi szegénység frigyéből származva, az égiek boldogságát és a földiek 
nyomorát képviseli. . .  De hát a megoldás ? Ekkor mondja el a Diotima 
jósnő meséjéhez kapcsolva a szépség létráját. A szerelem idézi elő e 
földi életben az ellenállhatatlan vágyat, hogy a lélek e létrán emelkedve 
kibontsa szárnyát és feltörjön égi honába az örök változatlan szépség és 
jóság szemléletébe e lm erü ln i... Majdnem elvesztjük a talajt lábunk alatt. 
De ép ez Platon irói sajátja. Megmarad művésznek.

És végre még egy példát. Ott van a platonikus állam rajza. Drámai 
elevenséggel indul meg. Az öreg Kephalos házában fölvetik a kérdést: 
mi az igazságosság? Sokrates szokott iróniájával sodorja a vitát nagy 
önbizalommal folytató Thrasymakhost annak a tételnek fölállítására, 
hogy a tyrannikus gondolkodás a helyes. Nem az igazság valósítása az 
élet czélja és még kevésbé az államférfiú feladata, hanem a haszon. Jól 
bánik a néppel, m int hizlaljuk az állatot, hogy zsírját használhassuk. 
Saját érdekünket kell csak szem előtt tartanunk. Erre Sokrates egy vá
ratlan fordulattal azt mondja: hiszen hogy mi az igazság, a mi lelkűnk
ben hiában akarjuk fölismerni, mint az apró írást nem bírjuk elolvasni : 
de próbáljuk csak nagy betűkben írni le ugyanazt és akkor megértjük, 
íme, az egyéni igazság helyett a társadalmi vagy akkori fogalmak sze
rint az államban valósítható igazságot kezdi kutatni. Tehát keresi: mi
képen lehetne tökélyes államot szervezni ? És ezután könyvet könyv vált 
föl, Platon politikai eszményeit kezdi rajzolni : a lelki tehetségek hierar- 
khiájára építi az állami rendek hierarkhiáját. Nem a kényúr, de a bölcs; 
nem a vak erőszak, de a békés rábeszélés ; nem a véletlen szeszélye, de 
az igazság örök törvénye uralkodik ez államban. Hogy abból még a köl
tőket is kizárla : sokszor lobbantották szemére ; de az a görög, ki a görög- 
szellemet egész mélyéig ismerte : érezte, hogy erkölcsi fegyelem nélkül 
hová ragadtatik e szellem. A művészi benyomások iránt fogékony, a
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sophisták csábjaival könnyen megejthető, szabad alkotmányát mindegyre 
szabados féktelenségnek áldozatul dobó népet akarta állandó fonnák közé 
szorítani. Platon m ár a Symposionban is az egységes, változatlan jóság 
után tört fel az æszthetikai létrán ; e művében, melynek tíz könyvét 
közel 15 év alatt irta meg : m ár a földön kész volt a szépnek csábító va
rázsát föláldozni, mert félté tőle a lélek erkölcsi tisztaságát. És ugyanez 
a Pia on festé a Symposionban a lakomán mámoros fővel hetairák kísé
retében megjelenő Alkibiades rajongását Sokrates iránt, kinek rút külsője 
eltakarja, mint az illatszeres tartó, lelkének kimeríthetetlen illatát.

Az Államban Platon fejlődésének kiilömböző fázisai úgy tükröződnek, 
mint Goethééi a Faustban. Thrasymakhos és Sokrates a szicziliai Dionysios 
és Dión közti ellentétet jelképezik : a politikai vita az igazság kérdésének 
dialektikus fejtegetésében nyer kifejezést. Hogy a megoldás a transcen- 
dentalis eszmék világára utal : mintegy jelképezi, hogy e földön a tökélyes 
igazság-uralmat megalapítani lehetetlen. Az a kép, melylyel a VII. könyv 
kezdődik a sötét barlangban lelánczolt emberekkel, kik a barlang száján 
beszüremlő fény előtt elvonuló tárgyaknak a szembe eső falra vetett 
árnyképeit látják és csak ezt tartják valónak, míg ha valaki a napfénynél 
m utatná meg a valót, azt megtagadnák . . .  a platonikus eszmevilág ellen
tétét a szemléleti világgal, a való igazságnak a látszattal szemben szépen 
kifejezi. De ugyancsak az Állam V. könyvében a nő és vagyonközösség 
gondolatát ismét csak az antik bölcsészetnek a közélettel való szorosabb 
kapcsolatából lehet megérteni. El akarja szakítani az egyént a családtól, 
föl akarja szabadítani a nőnek is minden tehetségét, hogy a lelki képes
ségekre alapított államéletben kivegye a maga részét. Az egyéni birtok 
megszüntetésével az embert eszményi czélokra irányzott tevékenységre 
akarja vezetni.

Platon neve alatt egynéhány költői apróságon kívül 42 dialógus 
ismeretes. Thrasyllos Tiberius korában Platon dialógjait 9 tetralógiára 
osztá. E tetralógiák : 1. Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon. 2. Krotylos, 
Theaitetos, Sophistes, Politikos. 3. Parmenides, Philebos, Symposion, Phaidros.
4. Alkibiades a, Alkibiades ß, Hipparkhos, Anterastai. 5. Theages, Kharmides, 
Lakhes, Lysis. 6. Euthydemos, Protagoras, Gorgias, Menőn. 7. Hippias-maior, 
Hippias-minor, Ion, Menexenos. 8. Kleitophon, Politeia, Timaios, Kritias. 
9. Minos. Tömények. Epinomis. Lenelek. Körülbelül azon dialógusokat tar
talmazza e jegyzék, melyeket az ókor hiteleseknek ismert el ; m ert már 
7 dialógust a régi kor kétségbe vont. A múlt század philologiája való
ságos pusztítást vitt véghez e dialógusok sorában. Volt olyan (pl. Ast), 
ki a dialógusok számát kilenezre olvasztá le. Érdekesebb az a kérdés: 
mely sorrendben írta Platon e dialógusokat. Tényleg nem lehet Platon 
fejlődését egy modern bölcsészével összehasonlítani. Sokkal több mű
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vészi spontaneitást őrzött meg' életében, semhogy műveit egy a priori 
konczipiált rendszer érdekében irta volna. Irta, m ert Írnia kellett, hol 
bölcsészeti vita közben, hol ktilesemény, hol művészi ihlet hatása alatt. 
Bölcsészeiének gondolatvilága a bölcsészeti kérdések encyklopædiajàt 
tartalmazza. De dialógjai mindig a művészi alkotás szempontjának is 
hódolnak. Elég összehasonlítanunk Gorgiását Aristoteles rhetorikájával, 
Állama X. könyvét, hol a költészet rendeltetésének kérdésével foglal
kozik, Aristoteles poétikájával, Protagorasát, hol az erény mivoltát ku
tatja, Aristoteles Ethikajával, hogy lássuk a nagy távolságot, mely van 
a bölcsészeti eszmék művészi formája és ugyanez eszmék tárgyi tartalm a 
közt. Aristoteles az eszmék és nem azok formája iránt érdeklődik. Ö a 
tudomány prózájának megteremtője.

Aristoteles, «mestere azoknak, kik valamit tudnak,» m int Dante 
mondá, a fejlődésnek egészen más útját követi életében, tanaiban. Míg 
Platon a fejedelmi udvarban meg nem maradhat, Aristoteles Nikomakhos,
II. Amyntas makedón király háziorvosának fia, a fejedelmi udvarral lép 
egybeköttetésbe. Született Stagirában, a thrák Khalkidike egy kis váro
sában 384-ben. Atyja felkölté a természetvizsgálatok iránt egész életén 
át tanúsított olthatatlan szeretetét. Platont hallgatja húsz éven át e nagy 
olvasó, ki mesterével szemben csakhamar ellentétes irányban indul ; de 
azért túlzott és csak a két tábor heves küzdelmében leli magyarázatát az 
az állítólagos személyi ellentét, mely Aristoteles irataiban hol rejtve, hol 
nyíltan sűrű polemikus megjegyzésekben nyer kifejezést. Igazabb az a 
rajongó tisztelet hangja, mely egy Eudemoshoz intézett elégiájában úgy 
emlékszik meg Platonról, mint oly férfiúról, «kit a silány embereknek 
még magasztalni sincs joguk». Platon halála után (347) egy pár évet 
Hermeiasnál, Atarneus fejedelménél töltött, ki iránt oly meleg barátsággal 
viseltetik, hogy midőn ez erőszakos halállal múlt ki, unokahugát és foga
dott lányát, Pythiast vette nőül. 342-ben hívja meg Philippos király Sán
dor fia nevelőjéül. Három éven át vezette a lángeszű gyermek nevelését. 
Homerosnak szekrény-kiadása nemcsak a szekrényben maradt a ház dí
széül, de Sándor lelkét is áthatotta, ki Akhilleust tűzte ki eszményéül, és 
a végzet úgy akarta, hogy mint Akhilleus, dicsősége tetőpontján fiatalon 
veszszen el. Mint nevelőnek, helyzete megkönnyíté Aristotelesnek tanul
mányait. Nagy Sándor trónralépte után, 335-ben Athénbe megy és a Ly- 
keion gymnasiumban alapítja iskoláját, tartja  tanítványaival hires sétáit, 
melyekről iskolája peripatetikus nevet viselt. Valóságos egyetemi mód
szert terem tett e nagy szellemnek mindenre kiterjedő kutató buzgalma. 
A társas munkát, a közös tudományos tevékenységet a dialektikus viták 
teréről az irodalmi munkásságba iilteté át. Innét származik az a sok 
hitelességi kérdés, melyet Aristoteles műveinél fölvetnek. Csak az 1891-ben
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fölfedezett Athéni alkotmányra utalok, melyet először Kenyon adott ki 
a British Muzeum papyros-tekercseiről. Élénk tudományos vitát keltett a 
szerzőség kérdése. A mi Schvarcz Gyulánk el is vitatta Aristotelestől. 
Az ily vita igen természetes ; m ert pl. ez alkotmány egyike lehetett azon 
158 alkotmánynak, melyeket Aristoteles összegyűjtött. Egy gyűjteményes 
munkán több kéz dolgozik. Három irányban indult meg a tevékenység: 
a természetkutatásban főként Theophrastos volt segítségére, az erkölcs- 
tani buvárlatokban Eudemos, az alkotmányok gyűjtésében és így politikai 
tanulmányaiban a két Herakleides.

Nagy Sándor halála után a makedón-ellenes párt istentelenség czí- 
mén pörrel zaklatta. Önként távozott Khalkisbe, hogy, a mint mondá, 
elvegye a lehetőségét annak, hogy Athén másodízben is bűnt kövessen el 
a bölcsészet ellen. Itt halt meg 322 nyárutóján.

Aristoteles műveinek két jegyzéke m aradt fenn. Egyiket Diogenes 
Läertius adja (V, 22—27), mely szerint 146 munkát írt 400 könyvben. 
E jegyzék nagy valószínűséggel az alexandriai könyvtár állományát tün
teti föl. A másik jegyzéket Cicero korában Androtion peripatetikus böl
csész készíté, midőn Aristoteles könyvtára Rómába került. Hosszú ván
dorlás után jutott ide. Aristoteles közvetetlen utódának, Theophrastosnak 
halála után az Aristoteles könyvtára a skepsisi Neleus birtokába került. 
Ennek utódai a pergamoni Attalidák könyvgyűjtő szenvedélye elől föld 
alá rejték. Itt hevertek a molyok és penész martalékául Kr. e. 100-ig, 
midőn a nagy könyvbarát Apellikon szerzé meg őket és Athénbe vitte. 
Athén elestével ezek is a győztes rómaiak zsákmányául Sulla kezére 
kerültek. Tyrannion ismerte föl a könyvtár rendkívüli értékét. Ez Aristo
teles volt első feltámadása. A második feltámadást az arabok útján érte. 
A középkor tekintélyévé lett : ennek egész tudásának formáját Aristoteles 
bölcsészetének formális része foglalta keretbe. Az ő szelleme volt a no- 
minalisták vezérlő lelke, szemben a realistákkal, kik mesterökül Platont 
ismerék el. Sajátságos ellenmondás ! A természeti tudományok alapos 
művelőjét, a reális világnak rajongás nélküli, elfogulatlan búvárát tekin
tik nominalistának, kinek fogalmai csak a dolgok neveit tartalmazák, 
míg a realisták eszméi képezik a dolgok voltaképi lényegét. A középkor 
tudását a kijelentett vallás tartalm azá: ez nem ütközött össze Aristoteles 
formáival. A renaissance korában is a Platonikusok vonták magukra az 
egyház haragját. Az újabb kor positivizmusa ismét őt tévé a természet- 
tudományi módszer nagy kezdeményezőjévé. Aristoteles tekintélye újabb 
erőre emelkedett.

Munkánk tervéhez hiven Aristoteles bölcsészeti rendszerének csupán 
irodalmi értékére vetjük a súlyt. E tekintetben Aristoteles a költői kom- 
poziczió hatása alól teljesen fölszabadítá a bölcsészetet és a tudományos

Egyetemes irodalomtörténet. I. 36
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próza alakjául a szónokias és költői színezéstől ment száraz értekező 
hangot fogadta el.

Kezdetben Platont követte a párbeszédes forma átvételében. Cicero 
megemlékezik az ő nyelvének arany folyamáról. (Acad. II, 35.) Ezt a ránk 
m aradt óriási hagyatékban nem találjuk meg. De a ki pl. a Hermeiasnak 
szentelt pseanját olvassa az Erényhez : a görög lyra mezején szedett virágok

illatát érzi. «Oh erény, égi 
szűz, halandók küzdel
meinek czélja te, az em
beri lét legszebb jutalma, 
kinek szépsége kívánásra 
méltóvá* teszi a halált, 
valamint a pihenés nél
küli kémény fáradalmat.» 
Aristoteles bölcsészeti
nek száraz prózáját is á t
hatja e pæan illata; oh 
nem ez ; hanem az ő tiszta 
életének, önzetlen m un
kásságának áldozati il
lata, melyet az Erénynek 
szentelt. És minő m un
kásság ! Folyton tanult 
és tanulmánya gyümöl
csét nem magának szedte. 
Csak gyűjteményes m un
kái kötetekre mennek. 
Ott vannak Homerosi kér
dései, melyeket a Nagy
sándor számára készített 
Homeros - kiadása kap

csán írhatott, melyekről Rhetorikája III. könyvéből alkothatunk m agunk
nak fogalmat. Ott vannak Didaskaliái, melyeket dramaturgiai tanu l
mányaihoz gyűjtött. Aristotelesnek széleskörű buvárlatairól, kimond
hatatlan finom hajlásű észjárásáról eleven képet nyújt a Problémák 
czímű munkája, mely 38 fejezetben a szerves nagy- munkák közben 
tám adt ötleteinek, részletkutatásainak vagyis jobban reflexióinak gazdag 
tárháza. A természeti jelenségek okát fölveti : ez a probléma, meg
adja a választ; de fölvet a zenéről, a költészetről, az irodalomtörténet 
köréből is egy-egy kérdést. És ott van az az alkotmány-gy-űjtemény, melyet 
politikájához any-agul használt föl. Az apró részletekre is kiterjeszti figy-el-

A ristoteles.
(Becs, U dvari Muzeum.)
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mét. Folyton nyitva tartja a szemét. Nem függeszti az eszmék transcen- 
dentalis világára : a földet mindig a lába alatt érzi. Már az eddig felsorolt 
munkák is jelzik a nagy szakadást, mely a tudományos próza és a pla- 
tonikus dialógus közt támadt. Humboldt hajlandó volt Aristoteles barbár 
földi származására utalni, hogy kitüntesse : mennyire elvesz Aristotelesnél 
az a finom alaki érzék, mely Platont művészszé tette. Ugyde ép ez tévé 
őt annyira a modern tudás mesterévé. Nincs a természeti, nincs a szel
lemi, nincs az egyéni meg társadalmi életnek egyetlen mezeje, hol nem 
kutatott, nem vizsgált.

í r  a növényekről, állatok mozgásáról, a színekről, az állati és emberi 
test részeiről, a Nilus áradásáról, az egészség- és betegségről, a rövid és 
hosszú életről, kutatja a lelki élet forrását és eredetét ; de ír csodajelek
ről, jóslatokról is. Mintha csak az antik gondolkodás légköréből, színes 
világából először lépne a természet szűz talajára; de még nem bir meg
szabadulni a csodák hatása alól, melyek az antik embert a bölcsőtől a 
sírig körülvették. A lelki élet eredete utáni kutatása transcendentalis 
világba vezette ; de ő ezt csak érinti : törekszik szilárd ponton vetni meg 
lábát. Eljut az alak fogalmához, a világnak alakító elvéhez, mely a lények 
voltaképi fejlődésének végpontja, czélja. Ezután írja metaphysikáját, mely 
már nevével is jellemzi Aristoteles álláspontját. A nagy természeti világ 
mozgató elvét a lelki világ mozgató elvével egybefoglaló egység után 
kutatott. A természeti világ adta az anyag, forma, mozgató erő és a czél 
négy elemét. A czélszerűség elvének százados uralma őt is megejti, a 
lények fejlődésének végczélja csak metaphysikai átírása a Sokrates-féle 
hasznossági elvnek, melybe ő még a szép fogalmát is belefoglalta. E szép 
Platónnál Eros szárnyait ölté föl. Aristoteles a művészet lényegét az 
utánzásban találván : ismét a természeti alaphoz tért vissza. Ha Aristo
teles a kutatás módszerére nézve a modern tudóshoz hasonlít, kivált 
metaphysikájában a tudás legmagasb fokát az elméleti tudásban és az 
élet fő gyönyörét az elmélkedő életben, istenének fogalmát egy gondol
kodó örök valóban helyezi : de azért az élettől el nem szakad. Ebben 
antik marad.

Legértékesebb dolgozatai erkölcstanra, politikára és rhetorikára vo
natkoznak : Nikomakhosi cthikája (kedves fiáról Nikomakhosról így nevezve), 
Eudemosi valamint nagy ethikája  szintén az emberi boldogság útját keresi. 
Az erény mivolta nála nem egy ideális valóhoz való törekvésben, erotikus 
vonzalomban, de az ész által kormányzott lelki egyensúlyban található.

Ha a bátorság a vakmerőség és félelem közti józan megfontolás 
útján létrehozott középszer: így minden erény voltakép lelki állapot. 
Számot vet a szenvedélyek jogosult erejével ; de aláveti az ész kormány
zásának. De hát politikájának 8 könyve nem épen így a társadalmi ténye

3 6
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zők váltakozó uralmában látja-e a három helytelen és a három tökélyes 
kormányformát? A királyi hatalom jogosult, mely törvényen és hagyomá
nyon alapszik, a tyrannis a bitorlás, mert egyéni szeszélyt tesz törvénynyé. 
Mindenben pozitiv. Az a felfogás, melylyel megitéli Athén n  kormány
forma változását, élénk világításba helyezi e pozitiv szellem irányát. 
A nemzetgazdasági erők bomlása idézi elő a bomlást az államéletben, az 
erők egyensúlya a békés életet. Egyről nem volt még Aristotelesnek sej
telme, a modern élet nagy mozgató erejéről : az egyéni szabadság teremtő 
elvéről. És ép ezért az alkotmányok megítélésében is mindig egy körben 
mozog. Schvarcz Gyula erős bírálata e tekintetben igaz, de ép azért m a
rad Aristoteles Sokrates utóda, m ert ilyen.

Mérséklete ellentétben áll, még ha egyenesen nem is czéloz rá, Pla
tónnál. Az államéletet ő is az erkölcsi nevelésre fekteti : de nem egy böl
csész ideális világát kényszeríti a földi viszonyokra, hanem a közélet 
tényezőinek kiilön-külön megadja egyéni jogosultságát és az egyének belső 
összhangjának m utatja meg erkölcsi alapját. Ezért alakul át æszthetikai 
nézete is. Híres meghatározása a drámáról legjobb bizonyíték. Platon 
félti a közerkölcsöket úgy a tragikai hatás jellemlágyító, mint a komikai 
hatás léha befolyásától. Ezért heves kitörése a nagy művésznek, a költő
lelkű Platonnak a költészet ellen. Aristoteles a lélek természetes hajla
maival számot vet. O az indulatokat nem elnyomni, de tisztítani akarja : 
azért tekinti a katharsist a lelki egészség hatalmas tényezőjének. Ott van 
Rhetorikája (3 könyvben). O is Platon alaptételét fogadja el : a szónoklat 
hivatása az igazság hirdetése. Annyira megy, hogy midőn .e művének 
harmadik részében a szónoki kifejezésre tér, kijelenti, miszerint csak 
azért foglalkozik a kifejezés ékességeivel, m ert az emberi természet gyar
lósága miatt a szónoknak nem elég bizonyítani, hanem bizonyítását a 
rábeszélés eszközeivel is kell megerősítnie. E művének második könyvé
ben ú. n. topikát (közhelyekről szóló tanítást) nyújt, mely a tapasztalati 
lélektan legszebb fejezetét alkotja, hogy t. i. a különböző indulatoknak mi 
a.természete és ennek ismerete alapján a szónok miképen bírja hallgatóit 
nemcsak meggyőzni, de cselekvésre is buzdítani. íme, mily nagy értéke 
van a szó hatalmának Aristotelesnél is. A görög szellem formális érzéke 
nála is diadalmaskodott. A szó ereje, a szó vezérlő hatalma : ez volt a 
görög közélet mozgató szelleme. Nem csoda, hogy a görög szellem magá
nak a szó hatalmának is terem tett külön irodalmi formát és ez a szónoki 
beszéd. Gorgias, kit 427-ben küldtek a leontinibeliek Athénbe követségbe, 
volt az első sophista és az első szónok. A bölcsészet és szónoklat párhuza
mosan fejlődött. E Gorgias mondja ki Helénájában : a szó nagy hatalom. 
Lássuk a görög szónoklat fejlődését, diadalát és hatalmának bukását, 
melylyel együtt bukik a nemzet önálló létezése is.
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A görög szónoklat. Csírája Szicziliából ered és Attikában szökken 
sudárba. Sajátságos jelenség, hogy az Euripides Jokasteja által nagyra 
tarto tt «szabad szó» hazájában fejlődött ki a szokás, hogy a szónoklat 
mesterei mások számára irtak beszédeket. Antiphon, Isaios, Lysias nem 
kedvelték a nyilvános föllépést vagy nem volt hozzá joguk. Sőt a szó
noklat nagy theoretikusa, Isokrates, sem szeret maga beszélni. Az ivott 
beszéd válik kedvencz műfajjá, sőt így válik a szónoki beszéd fejlő
désre képes műfajjá, mely az attikai szellem termékeny talaján ép oly 
gazdagon tenyészett, mint a Peloponnesosból átültetett dráma. Mint 
ez rendre bontakozott ki a dithyrambosból : a szónoki beszéd rendre 
vált a széppróza legtökélyebb formájává. A sophisták a dialektika fegy
verévé tették a szót, m ert a szó a fogalom külső jele. Ép ez választja 
külön és ép ez köti egybe Sokratest a sophistáktól, illetve sophistákkal. 
Sokratesnél a szó a fogalom igaz, belső tartalmához vezető eszköz. Meg
határozásban nagy szerepet játszik és a meghatározás még Aristoteles 
összes okoskodásának is kiinduló pontja. A sophisták fölfedezik a szók
ban rejlő ellentétes árnyalatokat. Ez ellentéteket kedvvel állítják egybe. 
Úgyde ez ellentét idézi elő a szónoki megkülönböztetések útján az okos
kodás meglepő fordulatait, elbűvölő érveit. Ebben volt bámulatos Gorgias, 
kinek ragyogó ékesszólását annyira csodálta az athéni agora népe, hogy 
ünnepnapnak nevezte a napot, melyen szólott. Szerencsére két beszéd 
m aradt ránk Gorgiastól : egyik Helena dicsérete, másik Palamedes. E két 
beszéd m ár rámutat a szónoki beszéd elágazására. Amaz sophistikus dics
beszéd, mely már tárgyánál fogva váratlan hatást tesz. Hogyan ? A hit
szegő Helénát, a troiai veszedelem okozóját dicsérni meri Gorgias? Az 
érvelés finom fordulatokban gazdag. Helena nem vétkes, m ert ha vétke
zett, Aphrodite ellenállhatatlan hatalma kényszerűé rá. Szépsége végzetes 
volt: csábításának maga nem oka. És ha Paris a szó erejével csábította 
el : akkor is a szó ellenállhatatlan hatalma előtt hajolt meg.

A dicsbeszéd szólalt meg, melynek legtartósabb jövője lesz. Isokra
tes ennek törvényhozója, végleges formálója. Az e fajta beszéd a renais
sance legkedveltebb műfaja. Az éles elme a logika látszatos érveivel 
építi föl azt a ragyogó palotát, mely ugyancsak hasonlít légvárhoz : ékes 
külsejével a valóság látszatával ejti meg az olvasót. De hogy ezt tehesse, 
a nyelv szépsége kellett hozzá. Nem a bizonyítékok igazságára, de a szép 
szavak behizelgő hatására törekszik a szónok. Aristoteles ki is jelenti, 
hogy «a szónoki nyelv kezdetben költői volt, mint Gorgiasnál.» A Pala- 
medesben pedig a nemzeti ügy elárulásával vádolt Odysseus ellen hoz 
föl Palamedes érveket. A törvényszéki beszéd typikus képét mutatja. 
Mintha a görög ékesszólás első emlékei az ékesszólás történetének 
fátumát jelképeznék: a dicséret, a magasztalás, a hízelgés eszköze a szó.
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Nincs a görög talajon keletkezett összes műfajok közül egynek sem 
tartósabb élete. A képzeletben jelenetezett vád- és védbeszéd pedig a 
görög szónoki szellem utolsó nagy alkotásaira : a Demosthenes és Ais- 
khines híres párbajában mondott beszédekre mutat. A népgyűlésen mon
dott beszéd az egész görög élettel elválhatatlan kapcsolatban áll. Az 
Iliás IX. énekében az Akhilleushoz követül menő Phoinix beszédétől, 
a Herodotos és Thukydides történeti beszédeinek során végigtekintve, 
látjuk azt a kimondhatatlan bőséggel bugyogó forrást, melyből annyi 
kábító ital mámorosítá meg a görög lelket. És mégis e beszédek sorsa 
az alkalomhoz, a pillanathoz látszott kötve lenni. Görögország vég
zete hozta magával, hogy e beszéd remekei tartós, örök becsű formát 
öltsenek Demosthenesnél, ki ép a rábeszélés minden eszközét fölhasználta, 
hogy az athéni népet a honát fenyegető veszély tudatára keltse és e 
veszélyt, ép ellenfeleinek ékesszólásával szemben harczolva, elhárítni töre
kedjék. A világtörténetnek mondhatni páratlan fordulata idézte elé, hogy 
egy szónoki lángész honfiúi aggodalmát, a barbár veszedelemmel szemben 
tanúsított férfias ellenállását egy népgyűlési beszéd alakjában fejezze ki. 
Mint a szobrára írt epigramma mondja :

Lettél voina csak olyan erős, a mily nagy a lelked,
Hellast nem bírná a makedóni Ares. (Thewrewk E. ford.)

E háromfajta beszéd képezi az ékesszólás három nagy ágát, melyen 
a gályák buja gazdagsággal fakadtak még a hanyatlás korában is, hiszen 
a római korszak a rhetorikai elmejáték szemkápráztató termékenységét 
tárja elénk. A szó művészete még akkor is fejlőben volt, mikor az állami 
élet hanyatlott. Midőn a szabadság napjai rég letűntek, midőn a város m ár 
csak árnyéletet folytatott : a római korban is gyönyörködtek a szellemek 
a képzelt vagy emlékezetbe visszavarázsolt közélet legtöbbször forgatott 
fegyverében, az ékesszólásban.

A sophisták alatt a szónoklat a kiilformát teremti meg és pedig a köl
tészet formáinak hatása alatt. A párvers költői formája Mimnermos ele- 
giai párversében, Arkhilokhos epódszerkezetében mintául szolgál Gorgias- 
nál és Antiphonnál az ellentétet kifejező mondatok szembeállítására* 
A karköltés triad-szerkezete megfelel a Demosthenes és Isokrates kör
mondatának. Kezdetben még csak a szók külszertí ellentétén nyugszik 
a szónoki nyelv fordulatossága. Később a gondolatok alárendelésének nagy 
logikai apparátusával lép föl a szónok. De m ikor? Platón és Aristoteles 
korában. Itt látszik az a párhuzamos haladás, melyet m ár fentebb kiemel
tem. Az alexandriai korszak az epikusok, lyrikusok, történetírók kánonja 
m ellett megkészíté a szónokok kánonját is, melybe a következő io szó
nokot vette föl : Antiphon, Andokides, Lysias, Isaios, Isokrates, Demosthenesy
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Lykurgos, Aiskhines, Hypereides, Deinarkhos. E szónokok a szónoklat fej
lődésének 4 fázisát alkotják.

Antiphon és Andokides a törvényszéki vád- és védbeszéd kezdemé
nyezői, magának e műfajnak a gyakorlati életben líttörői ; Lysias és 
Isaios a valódi pörbeszédek mesterei, kik közvetlen az élettel kapcsolat
ban az őszinteség himezetlen szépségével e műfaj tökély es formáját 
hozták létre ; Isokrates a 
szónoklat tanítója is egy 
sorban, az eszményi czé- 
lokra irányzott szónoki kom- 
pozicziónak, a pusztán iro
dalmi formában élő ékes
szólásnak mestere, ki évekig 
dolgozik egy beszéden, kinél 
az alkalom inkább a kép
zeletben, mint a valóságban 
létezik. Isokratesnél csak 
annyi élet van beszédeiben, 
a mennyi élet van a művé
szetben. Demosthenes egy
maga mondhatni megte
remtő ts  a virágzás tető
pontjára fejlesztő a politikai 
viszonyok zivatarai közt a 
tanácskozó besz dnek azt 
a faját, melynél a szó olyan
forma, mint Shakespeare 
történelmi drámáiban a hő
sök ajkán a szó, a melyet 
kivont karddal, harczra ké
szen váltanak.

A többi négy szónok 
mindazon drámai küzdelem személyei, melyet Demosthenes küzdött végig. 
Aiskhines, Lykurgos, Deinarkhos egyenesen vádlói, ellenfelei; Hypereides oda
adó barátja, majd szintén vádlója. E szónokok alkotják Demostheneskörét. 
Akaratlanul e lángész hatását érzik még gyűlöletük kifejezésében is.

Antiphon és Andokides. Az a meleg elösmerés, melylyel Thukydides 
emlékezik meg egykori mesteréről, egy derék férfiúnak szólt, ki az oli- 
garkhák négyszázas tanácsának tagja volt 411-ben és ezért halálra Ítélték. 
Thukydides szerint úgy belátás, mint ékesszólás dolgában senki sem 
előzte meg ; nyilvánosan nem szivesen lépett föl és a nép mégis gyanúba

Isokrates.
(Róma, Villa Albani.)
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vette, csak m ert kimagaslott. Beszédjében egy külön stilnem : a zord fen
ség képviselője. Neve alatt 60 beszéd jött forgalomba. Ránk 15 maradt, 
melyek közül 12 három tetralógiát alkot. Képzelt jogi esetekre írt vád- 
és védbeszédek. A többi három beszéd szintén bűnügyi : egyikben egy 
fiú mostohaanyját mérgezéssel vádolja, a másikban Euxitheos védi magát 
a kereskedelmi hajón nyomtalanul eltűnt Herodesen állítólag elkövetett 
gyilkosság ellen, a harmadik szintén egy karvezető védbeszéde a karban 
szerepelt gyermek halála m iatt ellene emelt váddal szemben. Mindenik a 
rhetorikai oktatás czéljából kiválóan alkalmas beszéd. A kidolgozás váz
latos : az eleven szó tette közvetlenné. A szónok igyekezett az elbeszélés 
keretébe vegyíteni a bizonyítást. Már a lélektani mozzanatokra reflektál. 
A szónoki beszéd részei még csak kezdenek kibontakozni. Bevezetés alig 
van ; az elbeszélés összeolvad a bizonyítással, a beszéd peroratio nélkül 
hirtelen megszakad.

Andokides m ár az elbeszélésben tűnik ki. Az az eleven,,csevegésszerű, 
majdnem a modern novellák könnyű elbeszélésére emlékeztető előadás, 
melylyel a Hermes-szobrok megcsonkítását egy véletlen szemtanú elbeszé
lése nyomán a szónok Önvédelme érdekében elmeséli : a görög próza leg
színesebb lapjai közé tartozik. Másfelől azon motívumok fölsorolása, me
lyekkel a börtönbe vetett vádlottat rokonai a tényállás bevallására bír
ták : a lelki állapotok meleg és drámai élénkséggel megrajzolt képét tárják 
elénk. Eme beszéd, mely az Andokides neve alatt ránk m aradt négy 
beszéd közül az első helyet foglalja el. A mysteriumokról czímet viseli és 
a legérdekesebb korrajzot nyújtja a peloponnesosi háború legválságosabb 
napjairól. E beszédet Andokides 399-ben tartja. Két ízben is kénytelen 
volt hazáját e pör m iatt elhagyni. Kephisios demagog harmadízben is vád 
alá vonta. E beszéd alapján fölmenték, sőt később a korinthosi háború
ban fontos küldetéssel is megbízták : a béketárgyalásokat vezette Spár- 
tanál. Midőn ez nem sikerül, ismét távozott hazájából. Szerencsés vállala
tokkal meggazdagodott. Élete körülményeire is élénk világot vetnek 
beszédei.

Lysias és Isaios : a polgári pörök szónokai. Mindkettő idegen, tehát 
mások ügyében a beszédíró szerepét viszi. A logograph intézménynek 
köszönhetjük a tiszta attikai stílnek ama remekeit, melyek még Cicero 
idejében is képesek voltak oly erős áramlatot idézni elő az ízlésben, hogy 
velők szemben Cicero indíttatva érzé magát Demosthenes egyik szónok
latát lefordítani és (a legjobb stílnemről irott értekezésében) Demosthenes 
stíljét állítani mintául. Lysias a dúsgazdag Kephalos fia, kit Perikies rávett, 
hogy mint metoikos (félpolgár) telepedjék le Athénbe. Ép a gazdagság so
dorta Lysiast sok viszontagságba. Ugyanis az oligarkha-uralom alatt a m ár 
származásánál, helyzeténél és összeköttetéseinél fogva is demokrata gon-
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dolkodású Lysiast üldözőbe vették, hogy javait elkobozzák. Lysias életveszé
lyek közt házuknak egy mell ékajtaján menekül, míg testvérét, Polemakhost 
halálra hurczolják. Megvesztegetés útján kisérlé meg a menekvést. Midőn a 
börtönben a megvesztegetett sykophanta előtt fölnyitja pénzes ládáját és 
ez meglátja a rengeteg pénzt, melynek birtokában volt, fölbontja az 
egyezséget, újra a törvény elé akarja hurczolni. Ekkor menekszik egy 
hátsó ajtón. Az el
beszélésnek ez a 
közvetlen eleven
sége, melyet Ly
sias a száműzetés
ből való visszaté
rése után 403-ban 
Eratosthenes ellen 
tarto tt vádbeszé
débe sző, századok 
múlva ma is meg
kap és ama rémura
lom j napjait vará
zsolja elénk, mely 
alatt az ilynemű 
üldözések napiren
den voltak. Lysias 
beszédei a magán
élet jeleneteit tá r
ják föl. Apró esemé
nyek, csekély jelen
tőségű összeütkö
zések, de melye
ken egy-egy család 
boldogsága fordult 
meg. Lysias inkább rajzol, mint fest; de az a pár vonás, melylyel 
egy jelenetet megelevenít, elég arra, hogy egy eltűnt világ beléletebe 
hatoljunk. E beszédek a korviszonyokat világítják meg, midőn a tiszt- 
újításra alkalmatlan politikai gondolkodásáért megbélyegzett vagy még 
elszámolás miatt zaklatott egyént kellett védenie. A ránk m aradt 34 be
szédből négy is foglalkozik ily ügygyei. De van beszéde, mely egy szent 
fügefának és egy bekerített szent hely kerítésének eltávolítása miatt vá
dolt egyént védelmez. Tart beszédet Alkibiades fia ellen, ki katonai köte
lezettsége alól akarja magát kivonni ; egy nyomorék érdekében, ki az 
államtól támogatásban részesül és ellenségei bevádolták, hogy erre nem

L ysias .
(Nápoly.)
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szorul. Megtámadja a gonosz gyámokat, kik gyámgyermekeiket megrövi
dítik. Legelevenebb beszédét egy sykophanta, Agoratos bűnei megtor
lásának érdekében irta, ki a 30 kényúr rémuralma alatt a legjobb polgá
rokat följelenté, hogy elkobzott javaikból gazdagodjék. Egyszerű világos
ságát, keresetlen tiszta stíljét Gellius egy mondásának idézésével legjobban 
jellem ezhetjük: «Ha Platon mondatából vagy egy szót elveszel vagy mó
dosítasz, ezt könnyen teheted és csak nyelvének előkelő finomságát ron
tod, de ha Lysiaséból vennél el, értelmétől fosztanád meg.»

Isaios, Diagoras fia az euboiai Khalkisból, 390—350 közt mint idegen 
szintén logographus pályán működik. Mintegy 60 beszédéből csak az 
örökségi pörbeszédekből m aradt ránk egy töredék. Ezen örökségi pör- 
beszédeken kívül fenmaradt Dionysios rhetorikai művében egy nagyobb 
idézet egy kétségbevont polgárjog védelmében mondott beszédéből. A gö
rög jogtörténet érdekes fejezetét, az örökösödési jogot világítják meg e 
beszédek. Különösen érdekes a Hagnias végrendeletéről szóló beszéd, m ert 
ez a végrendelkezés módját világos példában tünteti föl. Isaios némikép 
ellentéte Lysiasnak, m ert nem az elbeszélés bizonyító hatását törekszik 
kizsákmányolni és ép azért stílje is logikai eszmemenetre törekszik. Nem 
hiába vették föl Isokrates tanítványai sorába. Az érvelés lélektani meg
világítása lítján tud meggyőzni. Ezért a valódi nagy szónokokhoz, Isokra
tes- és Demostheneshez vezetnek az ő beszédei.

Isokrates. Összefoglaló nagy elme, bölcselmi eszmék légkörében fej
lődő szónok, ki.a szó hatalmában mint varázsigében hitt. Ábrándokat űz; 
az összes görögöket egyesítni hiszi a diadalmas Fiilöp vezérlete alatt 
Ázsia ellen; fejedelmeknek ad tanácsot és a fejedelmi hivatás kötelmei
ről hirdet örök szép elveket. A parainesis műfajának utolérhetetlen mes
tere : sophistikus beszéd ez, de a mely komoly erkölcsi alapon indul el. 
Eszményi szép életet él : magasztos gondolatokat, az erkölcsi nemesség 
vezérigéit hinti el beszédeiben és rhetorikai iskoláját nem az egyéni 
érdek legyezésére, hanem a haza- és emberszeretet hirdetésére buzdítja. 
A görög szellem művészi hajlama újra felülkerekedett. A gyakorlati 
élet igényeinek kielégítése helyett messze eső czélokat tűz ki. Panegiri- 
kos és Panathenaikos ez. beszédei az ünnepi szónoklat (ma úgy monda- 
nők : akadémikus beszédek) remekei, melyeket erkölcsi eszményiség hat 
át. Athént mint a kultúra központját, a barbarismus elleni harczra hiva
tott vezérállamot, a legszentebb hagyományoknak pompás körmondatok
ban hömpölygő árján indítja útra nem ismert eszmény felé. Evagorasa, 
Nikoklese : a nép és fejedelem kölcsönös kötelességeit nem a reális viszo
nyok alapján, de mintegy eszményi talajon örök időkre véli megállapítani.. 
Irányát mintha egyetlen mondatba foglalná egybe, midőn csodálkozik 
azon, hogy ünnepi összejöveteleket rendeznek a tornajátékok kedviért,.
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melyeknél a testi ügyességet részesítik kitüntetésben, de azok számára, 
kik a szellemeket fegyverzik föl, nincs jutalmuk. És sajátságos ! Nem 
csak nem volt jutalmuk, hanem még vád alá is helyezték a rhetorikai 
tanításaiért busás jutalomban részesült mestert, m ert jövedelme arányá
ban nem teljesíté liturgiái szolgálatát. Egy külön nagy beszéd A vagyon
cseréről e vádra felel és egy hosszú élet szellemi munkáját veti mérlegbe 
és mindazt a jót, melylyel nemzetét megajándékozá a vádlóval szembe, 
ki az athéni törvényt akarta ellene alkalmazni, mely szerint a ki a köz
teherviselésre köteles vagyonát eltitkolja, e vagyont tartozik átengedni 
annak, ki e terhet magára vállalja. Az epideiktikus beszéd az alkalmi- 
ságot csak fölhasználja egy művészi termék bemutatására. De aztán ez 
alkotásban a szó művészetét nem csak bemutatják, de mutogatják. Az 
Athén magasztalására írt Panathenaikoson 3 évig, a Panegyrikoson 10 évig 
dolgozik. Jellemző Cæcilius észrevétele, hogy Nagy Sándor kevesebb év 
alatt hódítá meg Ázsiát, mint a mennyi alatt Isokrates írta e vállalatra 
buzdító beszédét. Ki van nála számítva a mondatalkotó elemek súlya, 
aránya; mint az első renaissance-épiilet négyszögkövekből alkotott falánál 
a kövek számának arányával a rést, úgy kerüli a hangűrt, a rhythmikus 
hatást, a periódus alkatelemeinek : a kommáknak, kolonoknak responsió- 
szerű elosztásával ; a szónoki hatást a szó és mondatfigurák alkalmazá
sával éri el. A mesterkéltséget, a verítékes munkát mégis feledteti a ma
gasztos gondolatoknak szép formába öntése útján. Csak egyet nem bir 
adni beszédének : a való élet lüktetését. Hosszú életében, mely közel száz 
evre terjedt (436—338), nem hiányzottak a küzdelmek, hanem azért inkább 
theoretikus életet él. Egy gazdag fuvolagyárosnak Theodorosnak fia. Gon
dos nevelésben részesül, Sokratessel, Plafonnal lép összeköttetésbe. Platon 
fényes reményeket fejez ki Phaidrosa végén az ifjú Isokrates jövője felől. 
Kezdetben logograpbus ; de az ily nemű beszédekkel kellemetlenségek 
jártak. Alapjában félénk természete visszariadt a közélet küzdelmeitől. 
Félrevonult és rhetor-iskolát alapított, mely nagy hírének és szép vagyo
nának alapját veté meg. Cicero mondja, hogy Isokrates iskolájából mint 
a trójai lóból kerültek elő az ékesszólás hősei. Elméletre utalta szellemi 
hajlandósága és a gyakorlati életre utalt szónokot akart nevelni. Ez ellen
mondás. A politikában magas ábrándokért lelkesedik : az összes görögség 
egyesítéséért. A chaironeai csata összetörte légvárait. A monda szerint 
elkeseredésében az ételt vonta meg magától s így éhen halt meg.

Huszonegy beszéd és 10 levél m aradt ránk. A rendes kiadásokban 
a beszédek sorrendjében elől jön hat törvényszéki beszéd, melyek iro
dalmi pályája első korszakában keletkeztek. E korszak terjed 402—393- 
Ezután adja magát Isokrates a rhetorikai tanításnak. Elszórt gondolatai 
századokon át a parainetikus szónoklat idézeteiben új meg új életet élnek.
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Az a gondolata pedig, hogy Athén a tulajdonképi Hellas és hellénnek 
lenni annyi, mint embernek lenni, Thukydides Euripidesre írt epigrammá
jának alaphangját a szónoki érvelés fényes lánczolatával igazolja. De e 
Hellast mint határok közé szorított hazát a kozmopolita gondolkodás 
meg nem menti attól a veszedelemtől, melynek beállása fölött Isokrates 
kétségbeesett. Hogy ez be ne következzék : Demosthenes ékesszólása har- 
czolt nem az elméleti szónoklat játékfegyvereivel, de a politikai porondon 
a gladiator kétségbeesésével.

Demosthenes. Az ő élete szakadatlan küzdelem, halála az utolsó 
lehelletéig védett haza bukásával esik össze. A kivivott szabadság múló 
virága hull porba, de ennek illata lehel müveiben. Isokrates a magány
ban, Demosthenes a közéletben ugyanoda ju t : amaz önkéntes éhhalál, 
ez önmérgezés áldozata lesz. A szónoki pálya úgyszólván végzete volt. 
Született 383-ban. Gazdag fegyvergyáros gyermeke, anyja révén scytha 
vér. Csábító Curtius Ernő megjegyzése: «Szellemének rendkívüli rugalmas 
ereje összefügghet azzal, hogy valami az északi népek véréből folyt erei
ben. A vele lelki rokonságban álló Thukydides is barbár népből szárma
zott anyai ágon.» A hazához való s z í v ó s  ragaszkodás csakugyan szittya 
vonás jellemében. Korán elhunyt atyjától szép vagyont örököl ; de gyámja 
Aphobos megkárosítja. A húsz éves ifjút ép a rajta elkövetett igazságtalan
ság sarkalta, hogy a szónoklat fegyvereit forgassa. Aphobos ellen tartott 
beszéde fenmaradt. Ez oly hatást tett a bírákra, hogy gyámját 10 talentum 
erejéig (47,400 korona) elmarasztalták. Majd Onetor, Aphobos sógora a 
zálogul lekötött birtok egy részéhez tart igényt. Az Onetor ellen tartott 
beszéd eredményét nem tudjuk; de mégis valószínű, hogy Demosthenes 
megmenté vagyonának egy részét. Ekkor logographus pályára adja magát. 
Első fölléptétől 363—345-ig terjed iigyvédeskedése. Magánügyben tartott 
számos beszéde m aradt ránk. Eme tevékenysége a nagyravágyó ifjúnak 
csak előkészület volt. Észrevétlen siklott át a népszónoki pályára, melyre 
hivatása volt. Az az adoma, hogy gyenge tüdejét a tenger m ellett a zugó 
árral szemben tartott szavalatokkal gyakorlá : későbbi sorsát jelképezte. 
A népszenvedély zugó árjával szemben harczolt egész életén át.

Ama négy közügyben tartott beszéde, melyet irodalmi formában 
nyilvánosságra hozott, rá vall a gondos stilistára, ki ifjúkorában Thuky- 
didest nyolcz ízben másolta le, hogy így e mélységes szellem közvetlen 
hatását mintegy fölszívja leikébe. E beszédek úgynevezett paranomón 
vádak voltak, azaz : törvényellenes javaslatok ellen tartott beszédek. 
A sors iróniája, hogy Leptines ellen 355—4-ben Ktesippos, Khabrias fia 
érdekében lép föl, kitől ez az atyja érdeme révén neki megadott adó- 
mentességet akarta a népgyűlésen visszavonatni és egy javaslatot el
fogadtatni, mely szerint az adómentesség csak Harmodios és Aristo-
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geiton szabadsághősök utódaira szoríttassék. Ő neki kellett a kiváló érde
mek jutalmazása érdekében szólni, ki később kénytelen lesz az állam 
kimerült pénztárának segítségére az adófizetés alól magukat kivonni kész 
polgárok ellen javaslatokkal föllépni, neki kellett a haza iránt szerzett 
érdemek védelmére kelni, kinek egész politikai múltját meggyanúsítot
ták, megvesztegetés vádjával sújtották,

Az Aristokrates ellen tarto tt beszéde 352-ben tekinthető Demosthenes 
államférfiúi szereplésének kiinduló pontjául. Aristokrates t. i. Kersobleptes 
és sógora Kharidemos, Athén thrák birtokain hatalmas férfiak részére 
kiváló kedvezményeket akart kieszközölni. Demosthenes éles szemmel 
látja meg a veszélyt, mely Athént khersonesosi birtokai elvesztése révén 
fenyegetheti ; pedig ha a thrák fejedelmek közt fenforgó viszályt Athén 
éleszti, ezzel csak ellenségeit gyöngíti és így hatalmi érdekeit moz
dítja elő.

Ily előzmények után lép föl népgyülési beszéddel. Észrevette Fülöp 
makedón király politikájának czélját és fölismerte ravaszul elrejtett te r
veit. Athén nagyhatalmi állása a szerencsétlen szövetségi hadjárat után 
(357—5.) teljesen megingott. Összes külbirtokát kívül elveszté. A háttérben 
emelkedett Fülöp alakja. Politikai rövidlátás és a hazaszeretet éleslátása 
váltakozik Demosthenesnél. Elköveti mindazt a ballépést, melynek tra 
gikuma honával együtt őt is bukásba sodorta. így midőn 354-ben az 
athénieket harczi kedv szállotta meg a perzsák ellen : kifejti, hogy a 
három sor evezős hajók kiállítására köteles polgárokat jobban kellene 
rászorítani kötelmeik teljesítésére és Athén tengeri erejét 300 hajóból 
álló készletre kellene emelni. És ezt azért tette, hogy az athéni nép 
könnyelmű harczi kedvét lohassza. Ugyané harczi kedvet kellett majd 
élesztenie. Midőn Megalopolis követei segélyt kérnek Spárta ellen : bé
kéltetőnek lép föl egyik beszédében, és midőn a rhodosi demokrata 
párt fordul segélyért Athénhez, érdekükben ta rt beszédet. Ugyanez évben 
mondja a Fülöp ellen tarto tt első beszédét. Kilencz beszédet tart, melyek
ben a Fülöpelleni élet-halál harcz vívódását látjuk. Fülöp taktikája mindig 
sikert aratott; mert magát Demosthenest is meg tudta téveszteni, hogy 
pl. a Békéről tarto tt beszédében (346-ban), midőn Fülöp hatalmas ellen
felével szemben nem a nyilt támadásra, de az elrejtett cselfogásra gon
dolt, még ő szállt szembe azokkal, kik ellenzék, hogy Fülöp az amphi- 
ktionok szövetségébe belépjen. Pedig e belépés volt végzetes Athénre 
és Görögországra nézve. A három olijnthiai beszédben hazafiúi érzésének 
éleslátásával buzdítja az athénieket (34g—8-ban), hogy a Fiilöp által 
szorongatott városoknak segítségére ne csak zsoldos csapatokat küldje
nek, hanem maguk is síkra szálljanak. Észrevette Athén, bukásának egyik 
okát. Az athéni polgár nem érezte szükségét, hogy maga harczoljon
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hazája érdekeiért. A tulajdonképi Philippika, három beszéd, melyekben 
megragadó vonásokkal rajzolja e nagyravágyó lélek elszántságát, ki

D em osth en es.
(A vaticani szobor feje arczból nézve.)

számba nem vette, hogy kulcscsontja tört, csonkán-bénán is hódításra 
indul : szembe állítja honfitársai közönyét, könnyelműségét, mely indo
kolatlan lelkesedésben, majd túlhajtott kétségbeesésben nyilvánul. Harcz- 
kedvét éleszti, rám utatva Fiilöp hatalmának gyenge erkölcsi alapjára.
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Az első bukás és romba dől, a mit épített. Rámutat az istenek jóindu
latára, hogy Athén annyi könnyelmű lépés után is abban a helyzetben

D em osth en es.
(A vaticani szobor feje oldalt nézve.)

van, hogy megmentheti magát, csak tudjon kitartó lenni, mint a milyen 
ellenfele. így ismeri Fülöpöt ; de azért, ki a követséggel való visszaélésről 
szóló hires pór aktáit olvassa, Demosthenes és Aiskhines első nagy pár
bajának tanúvallomását, lélektani indokait, a követség lefolyásának színes
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elbeszélését, a szenvedélyes gyűlölség kitörő indulatainak közvetlen, mond
hatni drámai jeleneteit : Demosthenes iránt érzett ellenállhatatlan von
zalma mellett is kénytelen bevallani, hogy Fülöp keze ügyesen kevert 
és Demosthenes is áldozatául esett e lángeszű politikus páratlan tak ti
kájának. Ép így indítá később is maga ellen még azoknak vádaskodását 
is, kik pártján voltak: mint Lykurgosét és Hypereidesét, midőn Sándor 
király megszökött kincstárosának Harpalosnak kincseit foglalja le. A meg
vesztegetés kisérté és ép ezért vádja fenyegette is. 50 talentum pénz
bírsággal sújtják. Mivel nem volt képes megfizetni, menekszik. Athénhez 
kérlelő levelet intéz ; de hasztalan. Nagy Sándor halála után (323.) még 
egyszer föllobban a görög szabadság reménye. Mi természetesebb, m int
hogy Demosthenest visszahívják. Krannon követi Khaironeát, Demosthe- 
nesnek és Hypereidesnek, a makedón-ellenes párt vezéreinek ismét mene
külniük kell. Demosthenes Kelauriában, a Poseidon templomában keres 
oltalmat. Megtalálja a méregben, melyet magával hordott. így halt meg 
322 októberében. Mintha az erkölcsi romlottság gőzkörén átragyogna 
Demosthenes nemes alakja : az az alak, ki a koszorú-pörben tündökölt. 
Tőle, a ki jelentékeny vagyonából Athén falainak építésére áldozatokat 
hozott, számadást követeltek, csakhogy mint számadásra köteles tiszt
viselőt meghurczolják és őt az ő hazafias érdemeinek elismerését kifejező 
Áoszorzítól megfoszszák.

Ez emlékezetes pör Demosthenes és Aiskhines közt 330-ban folyt le. 
Cicero lefordítja a koszorúról tarto tt beszédet, mint az ékesszólás művé
szetének utolérhetetlen remekét és a bevezetésben így nyilatkozik : «erre 
a pörre — mondják — egész Görögországból csődültek egybe ; m ert mi 
lehetett szebb látvány és mi a fülnek szebb élvezet, mint a két leg
nagyobb szónoknak életbevágó ügyben izzó gyűlölséggel lefolyt küz
delme.» Demosthenes e beszéd ragyogó ékesszólásának köszönheti azt a 
védelmet, melylyel ma is, a leghevesebb támadások, a legjobban meg
okolt vádak ellenében megvédi egész m últját és leleplezi azt az erkölcsi 
sülyedést, melynek lejtőjén vesztébe rohant Athén. Mert Khaironea után 
még lehetett volna fölállani, ha e csata csak csapás, csak balsors és nem 
erkölcsi bukás lesz vala.

Irodalmi hagyatéka : 61 beszéd, melyből 27-et köz-, 34-et magán
ügyben mondott, hat levél és egy bevezetés-gyűjtemény, mely rhetorikai 
tanulmányainak emlékét őrzi. A szó művészetét a tárgyszerűség meg
felelő alakjában gyakorlá. A legegyszerűbb tárgytól, pl. a Meidias ellen 
testi sértés m iatt tám adt pörben tarto tt beszédtől, az egész politikai 
múltját, hazája végküzdelmének megrázó képét nyújtó hatalmas Philippi- 
kákig: a szónoki hatás egész létráján végigvezet. Egyszerű, csaknem 
játszi elbeszéléstől ajlelkimozzanatokj taglalásának festéséig, a tanúval-
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lomásra támaszkodó ügyvédi eljárástól az insinuált czélzatokat leleplező 
erőteljes logikai lánczokoskodásig : egyforma művészettel mozog. Isokra- 
tes mindig művész ; számítással kicsiszolt körmondatok egyhangúan 
gördülő árjával visz bennünket unos-untalan. Demosthenes pillanaton
ként változik, az ihlete váratlanul lep meg sohasem ismétlődő fordulatai-

A iskhines m ellszobra.
(Róma. Vatican.)

val. Beszéde az élet talajában gyökerezik : a szó harczában a tettek 
szikrái pattognak. Demosthenes igaz és őszinte, m ert magát adja: az ő 
szónoki természetét illúzióival, csalódásaival, igazságával. Maga ellen 
szolgáltat fegyvert, m ert a pillanat közvetlensége uralkodik rajta. 
A forma halhatatlan mezébe öltözik : a napi küzdelem képe és a hal
hatatlan ruha teszi beszédét a görög szellem igaz tolmácsává. Mi e szel
lem ? Shakespeare Viharában, a Prospero bűverejű szózata, mely Ariéit, 
a lekötött szellemet felszabadítja, hogy vele és általa vihart idézzen föl 
és vihart csillapítson le. Talán a legnagyobb illúzió a világon, a szó

Egyetemes irodalomtórtcnet. I 37
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hatalmába vetett hit illúziója : ez volt a 4. század legnagyobb illúziója. 
A görög szabadság bukása örök tanulság a szó hatalma ellen: de ez

illuziósziilte remek
művek a szó hatal
mának örök életét 
hirdetik.

A szónokok kánon
jába fölvett többi 
négy szónok : Aiskhi
nes, Lykurgos, Hyper- 
eides és Deinarkhos 
Demosthenessel kap
csolatban nyernek 
kiváló érdeket. De
mosthenes életének 
két válságos pillana
tában lépnek föl vele 
szemben : a megko- 
szorúztatás és a Har- 
palos kérdésében. — 
Aiskhines vele a szó
noki képesség tekin
tetében meg bírt 
mérkőzni ; ha De
mosthenes meg nem 
világítja a makedón 
pártnak e veszélyes 
ügynökét, ha a maga 
politikai múltjának 
rajzolásában emléke
zetbe nem hozza a 
nemzeti bukás elhá
rítására tett erőfeszí
téseit: Aiskhines győ
zött volna. így lé
gy őzetve, polgárjo
gait elveszte. Kény
telen volt hazáját 

elhagyni, Rhodosba költözött, hol rhetoriskolát alapít. Ez iskolának hosszú 
élete volt. Egy külön stilnemnek : az ázsiai stilnak megalapítója. A színes 
frázisok, a bövölködő kifejezések áradata jellemzi e stilt, mely. Cicerót

A iskh in es szobra.
(N á p o ly i  in u z e u m .)
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is hatalmába ejté ifjú korában. Aiskhines Rhodosban halt meg 75 éves 
korában 314-ben. Három beszéde maradt ránk : Timarkhos ellen, Ktesiphon 
ellen ; mindkettő a védelemnek igazi aiskhinesi formája : megtámadja 
becstelen és gyalázatos élet czímén azokat, kik közül az első vádlókép, 
a második Demosthenes kitüntetésének javaslattevőjéül lép föl. Tehát 
nem a tárgyias igazság mellett szólal föl, hanem ellenfeleit akarja útból 
eltávolítni. A hűtlen követségről tartott beszéde volt Demosthenessel 
első nagy mérkőzése. Hypereidest, ki a Harpalos-ügyben Demosthenest 
megtámadta, korában nagyra becsülték. Stíljének főjellemvonása a kellem 
volt. Az egyiptomi sírokból került napfényre hat beszéde, melyek közül 
kiválóan érdekes a lamiai hadjáratban elesett bajnokok felett tartott 
sirbeszéde, melyben boldogoknak mondja az elesetteket, m ert Hadesben 

tiszteletben részesülnek. A hazaszeretetnek, a meghasonlás és polgár
háborúk, a nemzeti szerencsétlenségek közepette kihaló szent hazasze
retetnek magasztos emlékeit idézi föl Lykurgos a Leokrates ellen tartott 
beszédében. Leokrates üzleti czélból áthágja a khaironeai csata után 
kiadott tilalmat, mely szerint senkinek sem volt szabad Athént elhagyni, 
mert már oda jutottak, hogy a gazdagok hazafias kötelmeik teljesítése 
elől külföldre menekültek ! Lykurgos az egyszerű kihágás ötletéből a 
görög ékesszólás fegyvertárából szedett legélesebb fegyverekkel veszi 
üldözőbe Leokratest és bélyegzi meg honárulónak. E beszéd a kollektiv 
szellem kialvó lángjának utolsó lobbanása. E Lykurgos volt Athén derék 
kincstárnoka, ki alatt a Dionysos-szinház építését befejezik és a három 
nagy tragikus szobrával földiszítik. (338—326.) Ezután a szónoklat elnémul.

A H yp osk en ion  D ion ysos-sz in h ázáb an .



N agy Sándor-érem , az u. n . ta rsusi kincsekből.

III. ALEXANDRIAI KORSZAK.
Irta Latkóczy MihAly.

Világbiró Nagy Sándor hódító fegyvereinek nyomában a hellenis- 
mus is győzelmesen já rta  be a világot. Hatalmas szellemi erejének hatása 
átjárta Ázsiának és a távol keletnek idegen kultúráját, de midőn ezen 
világtörténeti hivatását teljesítette, maga is alapos változáson ment által. 
Először is elvesztette azt a nagy teremtő képességet, mely a szabad 
hellének klasszikus irodalmát jellemzi; elvesztette a lángésznek könnyen 
termő, buja alkotó erejét, mely az önbizalmat sikereiből, a sikert merész 
önbizalmából merítette. A politikai szabadság elveszte önkéntelenül is 
maga után vonta a szabadröptű költészet hanyatlását, mely szárnya- 
szegetten mondott le róla, hogy félistenek és hősök tetteiről beszéljen, 
hanem beérte azzal is, hogy szerényen húzódjék meg ottan, hol a hatal
masok terveit nem zavarja. Ez a meghúzódás szolgáltatott alkalmat új 
műfajok keletkezésére, melyek visszahatással voltak a régiekre is.

Ám a mennyit a görög irodalom a Nagy Sándor halálát követő 
időszakban teremtő 'erő és nemzeti őseredetiség tekintetében veszített, 
ugyanannyit gyarapodott a rendelkezésére álló anyag, tárgyak és moti- 
vumok dolgában. Távol '-világok csodás dolgai vegyültek abba a régi 
köztudatba, mely régente oly erős volt, hogy még az isteneket is nem
zetivé tudta alakítani. A hellének szemhatára tágult, de önbizalmuk 
csökkent ; a fenségest a mesés elem, a szellemet a tudás kezdi pótolni. 
Ezt a nagy átalakulást elősegítették azok a hatalmi központok, melyek 
körül a hellenismustól áthatott, de mégis csak idegen hódolt népek cso
portosultak. Az első központ, melyről az egész irodalmi korszak is nevét 
vette Alexandria. Eleinte olyan hatalmas, hogy elnyom minden mást, sőt



a hellén műveltség anyaországát is m ár csak a tisztes ódonság szerepé
vel ruházza fel; de lassankint más központok vezetői is kinyújtják kezö- 
ket a hírnév pálmája után. Pergamon és Antiochia, Rhodos és Tarsos 
több-kevesebb szerencsével, de egyforma ambiczióval akarják a verseny
ben saját egyéniségöket érvényesíteni.

A verseny mozgatói a fejedelmek, eszközlői az írók, a kik maguk 
is alapos változáson mentek által. Az alexandriai kor hellén írója már 
világpolgár, kinek ruhájából kiárad az idegen virágok illata, melyek 
között já r t;  sőt az is megesik, a mi az előtt hallatlan és képzelhetetlen 
volt. hogy a hellén író nyíltan kijelenti, mikép helytelen és igazságtalan 
dolog a hellén és idegen ember között különbséget tenni, holott a bar
bároknak csúfolt népek közt annyi derék és kiváló ember akad.

Ámde tévednénk, ha azt hinnők, hogy ez a tágabb látókörű és 
emberségesebb szempont talán maga után vonta volna a régibb irodalmi 
emlékeknek elhanyagolását vagy az eddiginél kevesebbre becsülését. 
Ellenkezőleg. Költők és tudósok, fejedelmek és királyok versenyre keltek 
a régibb irodalom gyűjtésében és sokszorosításában. Ezzel fejlődik ki az 
alexandriai korszak hellén műveltségében az az egyetemességre törekvő 
vonás, mely nemcsak az egyes tudományágak, de még a költészet és 
tudomány között is kapcsolatot akar teremteni. A költők az ihletet 
tudással akarják pótolni, az érzelmek világa sűrűn át meg át van szőve 
a mythos fonalaival és míg a reflexió útját állja a phantasia magasabb 
röptének, addig a költő ambicziójának czélja már nem az, hogy valamely 
uralkodónak tessék és annak kegyelméből könyvtáros lehessen. Mert az 
alexandriai tudósok világában ez a legfényesebb, legkeresettebb állás. 
A legiinnepeltebb tudósok, egy Zenodotos, Kallimakhos és Eratosthenes 
egy Apollonios, Aristophanes és Aristarkhos versenyeztek ezen állásért, 
melyre a tömegek áhitatos tisztelettel tekintettek. Mert hiszen a könyv
tárosok tartották kezökben az irodalom kincses házának kulcsait, mely
nek remekeit egyre szaporították és két nagy központban (a Brukheion 
városrészben és Serapis templomában) szépen elrendezve felhalmozták. 
Segítségökre volt az egyiptomiak ősrégi iróanyaga, a papyrus, mely meg
könnyítette a másolásnak egyébként terhes munkáját. Másrészt az a 
monopólium, melylyel Egyiptom fejedelmei a papyrust elzárták, alkalmat 
szolgáltatott a pergamen feltalálására.

Meg nem elégedve a régi hellén emlékek gyűjtésével és felhalmo
zásával, kommentárok és kézikönyvek szerkesztésével megindul a for
dításnak művelete is, melynek indító oka egyrészt a kíváncsiság, más
részt az egymással érintkező népeknek érdeklődése egymás iránt, egy
másnak szokásai, de különösen szent könyvei iránt. E tekintetben ki
magasló szerep jutott a zsidóknak, a kiknek barátságára a Ptolomæusok
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nagy súlyt fektettek, s kikben a Syriával folytatott viszálykodásoknak 
közepette rendkívül hasznavehető szövetségesekre találtak. A velők való 
érintkezés indította az uralkodókat, hogy a bibliának ama fordításáró 
gondoskodjanak, melyf közönségesen «Septuaginta» néven ismeretes. Iro- 
dalmilag még ennél is érdekesebbek azok a philosophiai kísérletek, 
melyek arra nézve történtek, hogy a hellén bölcselet eredetét a bibliábó 
származtassák, s melyeknek nagymestere a zsidó Aristobulos. Ő kommen
tárt írt a pentateuch-hoz, melynek fordítói között is szerepel, és ebben a 
fentebbi czélból egész sorát költötte az apokryph verseknek, melyeket 
Hesiodos, Linos és Orpheus neve alatt hozott forgalomba.

Természetes dolog, hogy a keleti és nyugati szellemnek ilyetén 
érintkezése folytán az illető nyelvek is gyakoroltak egymásra kölcsön
hatást. Az is természetes, hogy ezen hatás az érdekelt nyelvek közül a 
hellén nyelven látszik meg leginkább, melynek fejlődése csaknem tel
jesen emanczipálja magát -'az attikai tájszólásnak jóformán korlátlan 
fölénye alól. Nemcsak azok az írók esnek bele az erőszakos kifejezések 
és a modoros szóképzés hibájába, a kik idegen eredetűek lévén, hellén 
nyelvérzékkel egyáltalán nem bírtak, beleesnek abba a született hellé
nek is. Beáll a szójárások egyenjogúsága m ellett a szójárásoknak keve
rése, melynek eredménye a hétköznapi hellén nyelv. A régi klasszikus 
nyelvjárások, a komoly dór, a lágy æol és a játszi ión dialektus szintén 
megcsendülnek ugyan egy-egy író műveiben, de azok az írók ezt a dia
lektust nem az anyatejjel szívták be, hanem könyvből tanulták; költe
ményeik úgy viszonylanak a régi kor emlékeihez, mint a Lisznyai Kál
mán «Palócz dalai» a karancsalji népnek tőről metszett népdalaihoz és 
meséihez.

Ezen irodalmi korszaknak főfőjellemvonása tehát a sokat tudásra 
való törekvés, mely még a költészetbe is beveszi magát és szorgalommal 
akarja pótolni az istenadta tehetség hiányát. Mintha a hellén szellem az 
által, hogy a világtörténeti események oly nagy terjeszkedésre kényszerí
tették, elaprózódott intenzív erejéből veszített volna. Nagy téhetségekkel 
alig találkozunk, mindenfelől szorgalmas emberek törtetnek elé, kik minél 
több műfajt akarván művelni, erejöket elforgácsolják és, míg az egyéni 
meggyőződés terét, a szónoklatot és történetírást gondosan kerülik, szíve
sen foglalkoznak a szellemeskedő műfajokkal, melyek a fogalmak játckát 
is megtűrik. így esik meg aztán, hogy a régi nagyszabású költészet lassan- 
kint egészen elhallgat és jóformán mindenfelé színtelen, szürke, egy
hangú próza terjeszkedik, melybe csak az idyll és az elégia hoznak némi 
változatosságot, magukban rejtvén minden idők költészetének két leg
becsesebb m otívumát: a népéletet és a szerelmet. így társulnak az 
alexandriai irodalom keretén belül a legnagyobb ellentétek, akár csak
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amaz idők művészetének alkotásaiban a kolosszális rhodosi szobor és a 
«(kisded művészet)) parányi termékei : a pergamoni oltár gigászi dombor
művei és a Tanagra-figurák filigrán alakjai.

ELSŐ FEJEZET. KÖLTÉSZET.

Ezen korszak költőinek egyik fő-főjellemvonása a sokoldalúság. 
Jóformán alig akadunk olyan költőre, a ki a költészetnek csak egyik 
ágával próbálkozott meg. A kifejlett technika és a legkülönbözőbb vers- 
mértékeknek bravúros kezelése lehetővé tette azt, hogy egy és ugyan
azon egyén az eposz és lyra m ellett a drámát is művelje. Ugyanazért 
megszűnik annak a lehetősége is, hogy az irodalomtörténetben a műfajok 
tárgyalása egy mederben haladjon az egyes írók szellemi fejlődésével. 
Be kell érnünk azzal, hogy az egyes írókat annak a műfajnak keretén 
belül mutassuk be, a melyre költői tevékenységöknek siílypontja esik. 
De míg a műfajok terén ez az egyetemes vonás tapasztalható, a költők 
belső világában egy érdekes küzdelem vonja magára figyelmünket: az 
újítók harcza a régi mintákhoz vissza-visszatérő költők ellen. Az újítók 
is tisztelik Homerost, dictiójának morzsáiból táplálkoznak, képeinek fé
nyes csillámait viszik bele az általuk felkarolt új műfajokba, de egyenes 
utánzására még sem vállalkoznak ; Homeroshoz hasonlítani szeretnek, de 
vele versenyezni hiábavaló dolognak tekintik. Vezérök és mintaképük a 
nagy Kallimakhos, kinek tekintélye oly nyomasztóan nehezedett minden 
ellenvéleményre, hogy a visszahatás el nem maradhatott. Kallimakhos 
legtehetségesebb tanítványa, Apollonios, tűzi ki a Homeroshoz való vissza
térés zászlaját. Egykori mesterével folytatott elkeseredett küzdelme egé
szen egy irodalmi renaissance jellegét viseli magán. Az utókor közös sírba 
temette őket, költői törekvéseiket pedig ugyanegy világirodalmi mozza
nat takarta el : a költészet lassú \isszavonulása a próza, az érzés meg
hátrálása a tudás előtt.

E lég ia , hym nus, epigram m a.

Az alexandriai korszak költői tevékenységében kimagasló szerep 
ju to tt az elégiának és az elégiával rokon epigrammának. Mind a két m ű
fajnak gyökerei belenyúlnak a klasszikus kor talajába, de koronája az 
alexandriai korban nőtt nagyra és legsajátosabb virágai is ekkor nyíltak. 
Népszerűségöknek egyik titka a külső formában rejlik. A distichon 
bűbája, dallamos emelkedése és esése megvesztegette azokat is, kik a 
zenei műveltségnek híjával lévén, a költészet varázsát csak félig élvez
hették és egy-egy régi ódának vagy a dithyrambosnak élvezésére te l
jességgel képtelenek voltak. Egy másik, nem kevésbé fontos oka az
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elégia és epigramma népszerűségének az illető műfajok rövidebb volta a 
hosszií lélegzetű epikával szemben. A sokat mulató, gyorsan élő emberek 
gyorsan akarnak élvezni is. így Alexandriában, melynek előkelő asszonyai 
szívesen hallgatták és olvasták az epedő és vágyó szerelem dalát, ke
gyesen vették a szellemes epigrammának többé-kevésbé eltakart bókjait. 
Szép történetek után vágyódtak, de rövid alakban. Míg így a közönség 
saját eseteit szívesen olvassa ki a mythosok poétikus feldolgozásának sorai 
közül, addig az írók kisebb, de kerekded formát keresve, észrevétlenül 
visszatértek a régi időknek balladaszerű hősi énekeihez. Természetes dolog, 
hogy ilyen körülmények közepette a költőnek tudósnak is kellett lennie, 
s ez a felfogás átragad az alexandriai elégia leglelkesebb követőire, a ró
maiakra is, kiknek elégiáiban és epigrammáiban, kivált Catullus művei
ben, az imént említett kedves műfajoknak a latin szellem tükrére esett 
hasonmását látjuk.

Az alexandriai elégia belső fejlődése m ár az V. század végén kez
dődik, még pedig az által, hogy a régebbi elégiának hősies és eszmék
ben düs jellege lassankint mindinkább helyet enged a szerelemnek s a 
szerelmi érzés szolgálatában álló, dicsőítésére vagy mentegetősére hasz
nált mythologiai és történeti példáknak. Általában azt a szerepet, melyet 
a szerelem mint költői motívum játszik, megtaláljuk ugyan m ár Euripi
des drámai és Antimakhos epikus műveiben, de igazi erejében, átalakító 
képességében, csakis a Kallimakhost megelőző elégiaíróknál mutatkozik : 
Philetasnál és Hennesianaxnál, Phanoklesnái és az ætoliai Alexandrosnál. 
Valamennyinek fő-főmotivuma a szerelem, de azért költői képességök 
csak egyenkint, elaprózva m utatja fel azokat a tulajdonságokat, melyek 
Kallimakhost együttesen a «tudós» elégia legjellemzőbb képviselőjeképen 
tüntetik fel. Philetas, I. Ptolomæus fiának nevelője és Theokritos mes
tere, Antimakhos Lydéjének példájára szerelme tárgyáról, a szép Bittis- 
ről vagy Battisról nevezi el költői műveinek gyűjteményét. Ugyanezt 
teszi tanítványa és barátja Hermesianax, a ki elégiáinak három könyvét 
Leontiumnak czímezte ; ő m ár nem ügy já r  el, mint Philetas, a ki Odys- 
seusnak Polymélével szőtt kalandját egy külön műben örökítette meg. 
Hermesianax a saját szerelmi bánatát és érzéki örömeit úgy zengi, hogy 
történetük összefoly az istenek és hősök kalandjaival. Phanokles viszont 
ezekből a kalandokból kiválogatta azokat, melyek a férfiaknak fiúkhoz 
való gyöngéd ragaszkodását tárgyalták és új színt adott a szerelmi szen
vedély képeinek. Alexander Aetolus végül, mint a tragédiaírók szövegé
nek hivatalos múzeumi megalapítója és ellenőre, nem vonhatta ki magát 
az alól a hatás alól, melyet a dráma belső világa reá, mint lyrai költőre 
gyakorolt. Egyik népszerű története, a férje vendégét hasztalan csábító 
ifjú asszony szomorú históriája úgy hasonlít Euripides Phaedrajához, mint
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az a bizonyos két ikertestvér, kiket csak erős ismertető jelekkel lehetett 
egymástól megkülönböztetni. így fejlődik az elégia talaján annak négy 
főmotivuma : a kesergő szerelem és a fékevesztett szenvedély, a híres 
szeretőkre vonatkozó mythologiai anyag és az élökre állított helyze
tekben tetszelgő drámai felfogás. Lassankint e négy motívum két fő
szempont körül csoportosul ; ezek a lélektani elemzés, meg a drámai 
módra csoportosított tudományos mythosi anyag, és csak ember kell 
hozzá, hogy megadja az alexandriai elégiának a maga teljes egyéni 
jellegét. A két legkiválóbb Ptolomæus (Philadelphus és Euergetes) idejé
ben végre ez is megjelenik; hazája a dór Kyrene, működése tere Alexandria; 
ősei mesés királyok, város alapítók ; ő maga a nagy könyvtár őre ; neve : 
Kallimakhos.

Kallimakhos Athénben együtt tanult Aratosszal, az alexandriai epiká
nak és tanítóköltészetnek ezen kiváló alakjával. Közös tulajdona amaz
zal a sokol dalit tudományos képzettség ; de viszont egyéni tulajdona az, 
hogy mint költő rövidségre, tömör, velős előadásra törekszik. A mily te r
jedelmes és hangyaszorgalomra valló művei maradtak prózában, annyira 
távol áll költői egyéniségétől az a széles ecsettel való festés, mely őt 
rhodosi Apolloniosnak oly heves ellenfelévé tette. Prózai művei meglepő 
szorgalomról és sokoldalúságról tanúskodnak. í r t  egy százhúsz kötetes 
irodalmi útmutatót, emlékezéseket gyűjtött, tájszólásokat es kuriózumo
kat a történelem, földleírás és hitrege köréből. Ez volt egyszersmind az 
a kimeríthetetlen forrás, melyből költészetének két fővonását, a czélzáso- 
kat és a vonatkozásokat, merítette.

Kallimakhos költői munkái közül kiemelkedik az Aitia czímű, melyet 
az ókor az elégia mintaképének tartott. Benne a költő elmondja, hogy 
álmában a Helikonra került és ott a Múzsáktól megtudta a mythosok 
világának magyarázatát. Az Aitia tehát olyan oknyomozó mythologiaféle, 
melyben minden érintett mythoshoz bizonyos esemény vagy bizonyos 
szokás fűződik. Az anyag túltömött volta homályosságra vezetett ; 
elannyira, hogy későbbi írók e mű m agyarázatát valóságos szellemi test
gyakorlatnak nevezték. Az Aitia csapásán haladt az a költeménye is, mely 
Berenike királyasszonynak szép fürtéit ünnepelte, s a melyet Catullus 
latin fordításában ismerünk. Az Aitiának versenytársa volt az ókorban 
egy elbeszélő költemény, melynek hőse Hekale, egy jólelkű öreg asszony, 
a ki a marathoni bika ellen siető Theseust kunyhójában barátságosan 
fogadta és a fáradt hőst vendégszeretőleg megpihenteté. A Hekaleban, 
mely alighanem csak lappang, m ert a Rainer főherczeg bécsi papyrusai- 
ból jelentékeny töredékei kerültek napvilágra, m ár megcsendül az az 
idyllikus hang, mely Theokritos művein keresztül jóformán az összes 
alexandriai műfajokban megkövetelte a maga jogát.
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Hátra van még, hogy Kallimakhos polemikus költeményeiről, dalai
ról, hymnusairól és epigrammáiról megemlékezzünk. Az első két csoport 
a latin írókra gyakorolt hatásából ismeretes. Rhodosi Apolloniost egy 
szatirikus költeményben csúfolta Kallimakhos, melynek utánzása Ovidius 
(dbis»-e ; alkalmasint az elveszett iambusok sem voltak sokkal szelideb- 
bek. Szerencsés véletlen folytán a hymnusok és epigrammák dolgában az 
irodalmi hagyomány nem oly szűkmarkú, mint Kallimakhos többi m un
káit illetőleg. A hymnusok az istenek életének egyes mozzanatait kap
csolják össze a vallásos ünnepségek eredetével avagy rítusával, term é
szetesen meg nem feledkezvén azokról az érdemekről sem, melyeket egyes 
kegyeletes fejedelmek ezen ünnepségek körül szereztek. A 60 epigramma 
csinos fordulatokban és gondosan csiszolt verseléssel ad feliratokat foga
dalmi tárgyak és síremlékek számára, nemkülönben jeles irodalmi m ű
vek tartalm át. Kallimakhos hymnusai közül bemutatjuk a következőt :

P allas fürdője.

Egy nap felbontván a kapcsot, mely köpenyüknek 
Selymét összefüzé, testük a habba merült.

A Helikon bérczén, friss Hippokréne vizében
Fürdőitek, mig a dél csöndje a hegyre borult.

Délben fürdőitek, dél csöndje borult a hegyekre,
S dél órájában testük a habba merült.

Teiresias, a kinek csak most barnult a szakálla,
Ebeivel futvást átmegy a szent helyeken,

Rettentő szomjtól gyötrődve kereste a forrást 
És akaratlanul igy látta meg azt, mi tilos.

Bárha meg is sérték, szánólag szóla Athéna :
«Euérés fia hát téged’ e helyre mi hoz ?

Mely isten készt, hogy két szemed éjbe boruljon ?»
Szólt és a gyermek két szeme éjbe borult.

Meg sem szólalt már, megroppant térde a kíntól 
És fájdalmában nyelve lekötve maradt.

Akkor a nvmplia kiált: «Mit tettél nékem, Athéna?
Ez az a jó szív hát, mit egy-egy isten igér ?

Vakká lett a fiam . . . Nyomorult gyermek, ki Athéna 
Keblét megláttad, néked a nap soh’se síit !

Oh boldogtalan én ! Oh Hélikon orma, nagy árt kérsz ;
Te, kinek a földjét már sohasem taposom ! . . .

Szörnyű árt követelsz, s a miért pár őzike elhullt,
Vakságot hoztál drága fiam szemire ! . . .»

S mig a fiát öleié, sírt fájdalmas zokogással 
Éles bánatban, mint panaszos csalogány.

Régi barátnőjét már megsajnálta Athéna
És így szólt hozzá: «Isteni nő, ne busulj !

Eszmélj, s gondold át, a mit elmondál haragodban ;
Nem vagyok én az, a ki megvakitá fiadat.
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Az soha sem volt még Athénénak gyönyörűség,
Hogy deli ifjaknak két szeme éjbe borult.

Ám Krónos mondá, szigorú törvénybe’ kiszabta,
Hogy a ki istent lát, bár akaratlanul is :

És úgy látja meg őt. hogy az istenség nem akarja,
Annak a látásnak szörnyű nagy ára legyen.

Az, a mi megtörtént, már nem változhatik ; így volt 
Szőve a párkától gyermeked álma felett . . .

Te pedig, Euéres fia, vedd el tőlem a díjat,
Mit kárpótlásul nyujta az ég te neked :

A hányszor Kadmos várában meggyül az oltár,
Kéri Aristæus,* hogy fia véle legyen ;

Kéri, hogy Aktæon, ha vakon bár, véle lehessen,
S ha maga nem lát is, más szeme lássa meg őt ;

Artemissel együtt fog majd a hegyekbe’ vadászni,
Csakhogy azért mégsem kerüli el a veszélyt,

Hogy akaratlanul is meglássa a bájteli képet,
Mikor az istennő teste a habba merült.

És azon állóhelyt prédául esik az ebeknek,
Felfalják menten, bár csak imént követék.

Anyja az erdőn bolyg és úgy szedi csontjait össze 
S tőled irigyeli majd megvakitott fiadat . . .

Hű társam, no ne sírj ! A fiadnak mást is adok majd ;
Annyi kiváltságot, mennyire képes erőm.

Megteszem őt jósnak, híresnek a századok ajkán ;
Fényesnek, ki legott érti a sok madarat ;

Azt, a ki jót hirdet, közönyöst is, s azt is, a melynek 
Szárnya ha meglibben, rosszra irányul a sors.

Jósa leend majdan Kadmosnak, jósa a fényes 
Labdakidáknak, a mint jós a boeót tereken.

És istápul adok pálczát, mely lépteit őrzi ;
Megteszem, addig elél, meddig a kedve telik,

És ha meg is halt már, lent ismét kiujul élte ;
Halvány árnyéknép istene tiszteli őt . . .»

Mondá és büszkén bólintott rája fejével,
S a mit Pallas mond, biztosan úgy lészen az . . .

Kallimakhos nyomán haladt a vallásos költők közül a stoikus 
Kleanthes azzal a lendületes hymnussal, mely a mindenható Zeust 
ünnepli, és a dór Isyllos, kinek művei közül az egyikre akkor akadtak, 
midőn Asklepiosnak epidaurusi szentélyét felásták. Kevésbé ragasz
kodott a nagy mester irodalmi tradicziójához nicæai Parthenios, kinek 
működése azt az érintkező pontot alkotja, melyen az alexandriai elégia 
a rómaiba olvad által. Parthenios 72 Kr. e. mint hadifogoly került

* Aristæus, a kit a hitrege Apollon és Kyrene fiának tart, feleségül vette Kadmosnak 
leányát, Antonoét. Fiuk volt Aktæon.
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Rómába, később Nápolyban Vergiliust oktatta és mint költő aránylag 
közel já rt ahhoz a mélabús hanghoz, mely a modern elégiában meg
csendül. Mutatják ezt már költeményeinek tárgyai: a költő nejének 
emlékezete, Archelais nőköltő halála, Byblis és Kaunos érzékeny tör
ténete, levél egy útrakelt jó baráthoz. Ez a jó barát talán nem is volt 
más, mint Cornelius Gallus, a római elégia líttörője, kinek használatára 
Parthenios egyszerű prózában egész sorozatát jegyezte fel a szerencsét
lenül szeretőknek. S így ismét csak a szerelem volt az a hatalmas 
motívum, melylyel az alexandriai elégia a római hódítókat, talán aka
ratlanul és tudtukon kívül, de mégis csak rabul ejté s utánzóivá tévé.

Az epigramma egyike azon kisebb költői műfajoknak, melyek alkal
masak voltak arra, hogy az alexandriai írók fő-főjellemvonásai minél 
inkább érvényesüljenek. Mi több, az igazi epigramma tulajdonképen 
csakis ebben a korban éri el fejlődésének tetőpontját. Nemcsak a kerek- 
ded belső forma alakul ki, hanem az ellentétek ügyes érvényesítése és 
az a sokoldalúság, mely az epigrammát m indarra képesítette, a mit csak 
rövidesen elmondani lehet és szabad. Elkezdve a szerelmes epigrammá
kon egészen a komoly és mélabús sírföliratokig nincs az emberi szív 
érzelmeinek és a világi tudásnak olyan árnyalata, melynek festésével 
ezek az ügyes kis költeménykék meg ne próbálkoztak volna. És még 
ezzel a változatossággal sem érve be, az egyes motívumok keretén belül 
finom jellemzéssel tudtak színezni és árnyékolni. Sírirataik például lénye
gesen eltérnek az elébbi korszakok költőinek sírfelirataitól. Simonides 
korában csak olyan ember kapott verses sírfeliratot, kinek különös 
érdemei voltak : nagy hazafiak és írók, költők és katonák. Asklepiades 
és Kallimakhos nagyot fordítottak a dolgon. Költészetük inkább az egy
szerű halandók sírját keresi fel, azokét, a kikkel senki sem törődik. 
Epigrammáik megörökítik a hajótörötteket, a szegény ördögöket és korán 
elhunyt ifjakat; de viszont kiragadják a feledés homályából azokat is, 
kiket tisztán emberi érzés ragadott rendkívüli tettekre ; például a nővért, 
ki meghalt, m ert kora sírba hanyatló fitestverét túlélni nem tudta, nem 
akarta. Nem érdektelenek a reánk ju to tt alexandriai epigrammák szám
arányai sem, melyek szintén eltérők a megelőző irodalmi korszakok 
viszonyaitól. Simonides komoly múzsája nem ismeri a szerelmet. Nem 
így az alexandriai kor. Itt már legtöbb a szerelmes epigramma. Askle
piades 45 epigrammája közül nem kevesebb mint 31 szerelmes akad ; 
Rhianos 11 epigrammája egytől-egyig az; maga Kallimakhos is jelenté
keny té rt engedett ennek a játszi műfajnak, mely a képzőművészetet 
egy el nem múló typussal, az általa százszorosán körülírt szárnyas Eros- 
sal ajándékozta meg.

Midőn az epigrammák gyűjteményeit, az úgynevezett anthologiákat,
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az összefüggés kedvéért tárgyalás végett más helyre utaljuk át, itt az 
ideje, hogy megemlékezzünk az alexandriai epigramma mestereiről : 
rhodosi Simmiasról és samosi Asklepiadesről, a ki Theokritosnak volt ba
rátja és mestere ; Poseidipposról, a ki 260 körül virágzott és műveiben a 
bornak élvezetén kívül a szerelem gyönyörét is lefestette ; tarentumi 
Leonidasról, a ki szegény ördögök költője volt és művészetével udvar
képessé tette a szegény ördögök nyelvezetét is. Érdekes csoportot ké
peznek az epigrammaírók sorában a nőköltők, első helyen tegeai Anyte, 
a kinek szobrát nem kisebb művész segített elkészíteni, mint a nagy 
Kephisodotos. Hírnév dolgában kisebbek, de azért jelesek következő tá r
sai : byzantiumi Myro, kinek fia, Homeros, a drámai hetes csillagzat egyik 
tagja; Nossis, a ki Sapphóval egyenrangúnak vallotta magát, és attikai 
Hedyle, kinek saját anyja Moschine szolgált mintaképül arra nézve, 
hogyan kell a Múzsáknak áldozni. íme néhány m utatvány : *

K a l l i m a k h o s t ó l  (6).
Kallignótos Jónisnak szent eskkel ígéri :

Nem szeret ő soha mást — lányt se’, fiút se’, csak őt.
Hangzik az eskü ; de jól mondják, szeretőknek az eske 

Istenséginknek még a fülébe se’ hat.
Most már ő fillért lángol, s a szánni való lány 

Mint Megara-ország számba se, szóba se jön.

Ugyancsak Kallimakhostól (23).
Úgy alugyál magad is, Konópion, a hogyan engem 

Itt a hideg küszöbön hagysz te heverni szegényt.
Úgy alugyál, te kegyetlen, a hogy te saját szeretődet 

Altatod : alva se láss senkibe szánakodót.
Sajnál a szomszéd; de te még álmodba se’ sajnálsz.

Majd ha fehér a hajad, még az eszedbe jutok.

Ugyanattól (146).
Most már négy a Kegy-istennő : hármukhoz imént lett 

A negyedik, s most is nedvezi még az olaj.
Mindenben boldog s irigyelni való Bereniké,

És ő nála nekiil még a Kegyek se Kegyek.

A s k le p ia d e s tő l  (2x0).
Gallyat tört Didymé s vele engem is. Ily szépséget 

Látva, miként a viasz tűzben, úgy olvadok én.
Az, hogy barna, se’ baj ! hisz a szén is az ; ámde ha meggyül, 

Rózsa-parázszsá lesz, s önti azonnal a fényt.

* Valamennyit Ponori T ’hewr'ewk E m il fo rd íto tta ; a czímekhez mellékelt számok az 
A nthologia  számai Az első öt szerelmiek, a hatodik fogadalmi, a következő hét sirversek, az 
utolsó három ötletek.
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Ruphinostól (284).
Mindenedet szeretem, de a csalfa szemedre haragszom ; 

Mert minden dibdáb férfiszemélynek örül.

Kallimakhostól (351).
Arszlán-, s vadkan-ölő, eme bükköt néked ajánlják. 

('Kicsoda?» — Arkhiás. — «Melyik?» — A krétai.

Leonidcistól (163).
Mondd, ki vagy és ki leánya ? kit elföd e pároszi emlék.

«Prexo, Kalliteles lánya.» S hazád m i? «Samos.»
Ki temetett eme sírba ? «Theokritos, a kihez adtak

Volt szüleim.» Holtod mely baj okozta? «Szülés.» . 
Hány éves voltál ? «Kétszer tizenegy.» Van-e gyermek ?

«Kalliteles a fiam harmadik évibe jár.»
Isten tartsa meg őt és bosszú korszakot érjen,

Vándor, minden jót néked is adjon a sors !

Ugyanattól (675).
Oldjad a gályatörött sírjától bátran a lánczot:

A mikor elvesztünk, mások utaztak azért.

Anytétöl (190).
Tölgyfagalyon szerető tücskéjét s parlagi, dalos 

Szöcskéjét e közös sírba temette Myro.
Gyászolt és ontott szűz könnyeket értök a lányka :

Kettős játékát elragadá a halál.

Ugyanattól (538).
Manes volt ez a férfi, mig élt ; hogy halva van, ő is 

Mint nagy Dareios, éppen olyan tehetős.

Theokritostól (262).
A felirat megmondja, mily emlék, s ki van alatta.

«En a Glauke nevű nőnek a sirja vagyok.»

Kallimakhostól (415).
Rattiadesnek a sírja előtt állsz. Mestere volt az 

Éneknek s tornál közre nevetni tudott.

Ugyanattól (451).
Szent álmát a Dikóni Saón e sírban aluszsza :

Nem hal meg soha, csak szendereg, a ki derék.

«Kell."
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Anytétől (144).
Kypris földje ez itt; kedves vala nékie mindig 

A ragyogó tengert nézni a partjairól,
Hogy tegye kedvessé a hajón utazóknak az útját.

A tenger szeppen, látva e tiszta szobort.

Theokritostól (599).
Vándor, figyelmesen szemléld meg e szobort,

S mondd el majd, a mikor hazádba értél : 
«Láttam Teosban Anakreon ábrázatát,

A ki messze kivált a dallosok közt.»
Azt is, hogy ő az ifjak kedvelője volt 

S elmondottad egészen emberünket.

Leonidastól (719).
Nem vagyok én Myron munkája ; gulyámtul elorzott, 

A mikoron legelék, s erre a kőre kötött.

B ukolikus költészet.

Míg az elégia és epigramma fejlődésében az alexandriai költők 
művészi finomsága és sokoldalú tudása érvényesül, addig a bukolikus 
költészet a szabad természetből, az örök emberinek forrásából m erít sze
rencsés kézzel és még szerencsésebb ízléssel.

Igaz ugyan, hogy a bukolikus költészetnek alapja már régen megvolt 
abban a félig vallásos, félig pajzán népköltésben, mely déli Itáliának 
görög népségénél és Szicziliában dívott ; de tudatos művészi alapon mégis 
csak az alexandriai kornak költői fejlesztik azt külön irodalmi műfajjá. 
Azok a dalok, melyek a szép Daphnist ünnepelték, s azok az énekek, 
melyeket alakos parasztok Artemis tiszteletére aratáskor énekeltek, ma
gukban rejtették a pásztorköltészetnek összes motívumait : a pásztorokat, 
a nyájas természetet, melynek ölében a pásztorok élete lefolyt; a ver
sengésnek párbeszédes alakját és a refraint, mely a hosszabb lélegzetű 
előadást stróphaszerű részletekre szabja.

Csakhogy ezek a dalok megmaradtak volna nyers anyagnak,^ha 
nem akad egy kiváló műköltő, a ki szerencsés kézzel tu d ja 'a  népies 
motívumokat úgy stilizálni, hogy a finom igényű udvari emberek Ízlését 
is kielégítse, egyúttal pedig a bájos természet egyszerű szépségei iránt 
érzett rokonszenviiknek is táplálékot adjon. Ez a műköltő, kinél a pász
torélet költészete lassankint átszűrődik a természetes élet költészetévé, 
kinél a pásztorok mellé lassankint a köznapi élet apró emberei sorakoz
nak, s a természet játszi örömeihez a szív rejtélyei is csatlakoznak:
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Theokritos. Az ő kezében a pásztorok versengése, az aratók énekei és 
Daphnis emléke egyaránt arra valók, hogy új műfajhoz szolgáljanak mű
vészi anyag és motivnm gyanánt. Ez az új műfaj az idyll : képecske a 
való életből ; változatos akkord, melyben a komoly hang mellett meg
csendül a pajzánság is ; szereplői kimerítik az emberi szív indulatainak 
és szenvedélyeinek teljes registerét; mozgató eleme azonban az emberi
ség leghatalmasabb érzelmeinek egyike : a szerelem. Theokritos nagy iro
dalmi műveltségéről tanúskodik, hogy ezen műfajt megtudta teremteni, 
sőt — mint alább látni fogjuk fel tudta ruházni az eposz, lyra és 
dráma legvonzóbb tulajdonságaival, a nélkül, hogy valamely régebbi 
írónak vak követője lett volna vagy a régebbi műfajokat pusztán össze
keverte volna. Munkáiban egész világosan felismerhetjük az új műfaj 
alakulásának m enetét; de mielőtt ezt tennők, vessünk rövid pillantást a 
költő életére, melynek egyes mozzanatai érthetővé teszik, hogyan lehetett 
népköltő és műköltő egy személyben és hogyan alakult meg szellemi 
műhelyében e két elem kölcsönhatásából az a műfaj, melynek az ő köl
teményei örök mintaképei maradnak.

Theokritos, kinek nemcsak eredetéről és hazájáról, de még nevéről 
sem tudunk kétségtelen bizonyossággal szólni, egyike azon irodalmi ala
koknak, kiknek életrajza benn rejlik műveikben. A bennök uralkodó 
nyelvjárás, képeik és alakzataik elárulják Theokritosnak szicziliai erede
té t; belőlök tudjuk, hogy bejárta a görög anyaföldet, lelkesült a tisztes 
régi idők emlékein és elmerült művészetökben. Philetástól tanult elégiát 
írni, Asklepiadestől az epigramma fogásait gyakorolni. Tudósok és köl
tők — Nikias és Aratos — barátságukkal ajándékozzák meg, de a költő 
magasra tör, lantjával keresi a kor hatalmasainak, Ptolemaiosnak és 
Hieronnak kegyét, a melyet meg is nyer. Az udvarok fényében sütké
rezve alakítja meg idylljeit és többi műveit, melyek azonban amazokkal 
sem belső értékre, sem irodalmi hatásra nézve nem versenyezhetnek. Ezek a 
külső határpontok életében, a belsőket még könnyebben kitalálhatjuk 
idylljeiből. Ismerte korát és nemzetét, tudásával és babonáival, erényei
vel és bűneivel egyetemben. Ismerte az emberi szivet, de különösen a 
női kedélyt a maga ezerszeres változataiban, szeszélyes vágyaiban és 
bűbájos hullámzásainak következetes következetlenségében. Idylljeiben 
egy világfi tapasztalatait érvényesíti, ki sokszor és sokat szeretett, de a 
helyett hogy a tapasztalás aranyát olcsó tanácsok aprópénzére váltja, 
remeket alkot belőle, képeket, melyekből ki-ki okulást is nyerhet, gyö
nyörűséget is meríthet. Mintha csak Alexandria vert aranyhátú tükreiről 
vett volna példát, melyek a költészet és mythos jeleneteit hordják m a
gukon, de lapjukkal mégis a valódi, a pezsgő életet mutatják.

Theokritos neve alatt az idylleken kívül az ókor irodalomtörténészei
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felsoroltak még hymnusokat, dalokat, hős asszonyok történeteit, elégiákat, 
iambusokat (szatírákat) és epigrammákat. Ebből azonban mindössze 31 
költemény ju to tt reánk, melyeknek gyöngyeiként már az ókor a buko- 
likus költeményeket (idylleket) tekintette, melyeket Artemidoros a Kr. e. 
I. század végén Bion és Moschos hasonló tárgyú költeményeivel együt
tesen kiadott, s melyek az alexandriai költészetnek egyik büszkeségét 
teszik. Huszonöt idylljének legtermészetesebb csoportosítása az, ha a 
bennök uralkodó költői elem (a lyrismus, az epikus és drámai felfogás) 
szerint foglaljuk össze. Öt idyll (XII, XVII,. XXVIII, XXIX, XXX) tisz
tán lyrai ; hét vagy rövidre fogott eposz vagy epikus hymnus valamely 
istennek, hősnek vagy jeles egyénnek tiszteletére (XIII, XVI, XVII, 
XXII—XXVI) ; a többit egész határozottsággal oda sorolhatjuk, a hol a 
drámai elem kerekedik felül. Már ebből a felosztásból is kivillan a sok
oldalúság, mely Theokritos költői egyéniségét jellemzi, de még inkább 
kivillan a módból, melylyel a rendelkezésére álló anyagot kiválasztja és 
alakítja. Anyagát nem csupán a pásztorok és nyájőrzők népének életéből 
meríti ; belemarkol ő a mythosba is, de felfogásával az utóbbit is bizo
nyos családias, genreszerű jelleggel ruházza fel. Nem a tárgy maga, de 
a cselekvény a fő ; a környezet, a háttér, sőt a szereplő személyek egyéni 
vonásai (mozdulatok, nyelvszokások, közmondások) is mind mind ezt 
szolgálják.

Az alakításban egyik főeszköze a párbeszéd, melyben noha mes
tereinek, kivált a mimusíró Sophronnak sokat köszönhet, mégis egyéni 
módon já r  el. Egyéni módja pedig abban áll, hogy a szereplő személyek 
egyes odavetett szavaival világítja meg a környezetet, körülbelül úgy, 
mint Arany János a «Tengeri-hántás»-ban. Előadása gyors, képeivel 
fukarul bánik, de mindig a legjellemzetesebbeket válogatja ki. Viszont 
a tetszetős részletekben kényelmesen, széles ecsettel dolgozik. De a mi 
Theokritos felfogásában a legjellemzőbb, az a szerelem, melynek min
dent átható, mindent mozgató hatalma nála tígy érvényesül, hogy jófor
mán a modern romantikusokra, a szerelem és szenvedély dalnokaira 
emlékeztet. Mutatóba legalkalmasabbnak tartjuk  a III. idyllt, mely hatá
rozottan a drámai természetű idyllek csoportjából való ; ime :

A kecskepásztor.

Én Amaryllishez sietek dalt zengeni néki,
Míg a hegyen legelő kecskéim’ Títyros őrzi.

Édes Títyrosom ! gondozd jól őket, itassad 
Hűsvízű forrásnál, nagyon óvatosan, hogy a mérges 
Lybjai gyapjas bak szarvával fel ne taszítson.

Szép Amaryllis ! mért nem hívsz, kitekintve, magadhoz : 
Kis szeretőcskédet ? No bizony tán elhidegültél,

Egyetemes irodalomtörténet. I. 38
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S kecskeszakállasnak pisze orral látsz közelebbről ?
Te okozod nyilván, ha magam felakasztom egy ágra.

Imhol a szép almák. Onnan szakítottam, a honnan 
Tenmagad óhajtád. Holnap többet hozok újból.

Nézd iszonyú kinomat. Bár dongó méhe lehetnék,
Hogy túl repkényen s buja sarjadzásu haraszton,
Mely sűrűn betakar, hűs barlangodba röpülnék !

Hej csak most látom, milyen ádáz marczona isten 
A Szerelem, kit oroszlán táplált rengeteg erdőn,
Es a ki engemet im csontiglan emésztve eléget.

Oh te igéző, barnaszemöldökü lány ! ha ugyan nem 
Szikla, öleld át pásztorodat, hadd csókolom ajkad.
Mert tisztán a csók maga is már nagy gyönyörűség.

Szép replcénykoszorúm, mibe’ jószagu petrezselyem van 
Rózsákkal vegyesen, neked őrzém folyton idáig.
De széllyeltépem te miattad most, Amaryllis !

Cseppet sem hajt rám, pedig ah mint szenvedek érte !
Yeszszen a bundám itt, hullámok kapjanak engem,

Hol a halász Olpis lesi-kémleli finnjeit egyre.
Holt hírem bizonyára örömmel tölti be kebled.

Haj tudhattam előbb, mikoron kis máklevelecském  
— Min tudakoltam volt, ha szeretsz-é, szép Amaryllis ? —
Nem csak nem csattant, de reá sült a könyökömre.

Vagy mikor a búzát tarlózó vén javasasszony 
Rostavetés közben kiveté, hogy semmibe sem véssz,
Rajtad csüggjek bár szívvel-lélekkel egészen.

Drága fejér kecském’, mely mindig két fiat ellik,
Néked szántam ugyan, de adom most Erithakisnak ;
Bezzeg kéri ez azt, nem is oly rátarti leányka.

Viszket a jobb szemem im ; vájjon meglátom-e őtet ?
Ki fog-e nézni reám, ha ezen fenyőnek neki dőlve 
Énekelek hozzá ? Csak tán nem kőszívű mégsem ?

Hippomenes versenyben győzte le szűzi aráját 
Almadobálással. S Atalanta feledve szerepjét 
A hős férfi iránt őrült szerelemre gyuladt föl.

Othrysról a midőn Neleus neje által a nyáját 
Visszaszerezte, Peró odadől karjába Biásnak,
És okos Alphesiboiának lön így kecses anyja.

Nem őrjöngésig tüzelé-e az ifjú Adónis 
Aphroditét, mialatt a hegyekbe’ legelteti nyáját ?
Nem fedi hő kebelén szeretőjét holta után is?

Irigyelem sorsát örökalvó Endymionnak ! 
íasiánt szintén, szeretett lánykám, mivel abban 
Részesedett, a miről avatatlan hallani sem hall.

Fáj a fejem, de te rá se ügyelsz. Nem is énekelek hát,
Itt rogyok össze s legott fenevad marczangol izekre.
Élvezd kéjjel e hírt, mint ajkad szokta a mézet. (György Lajos.)
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Theokritosnak két társa, de korántsem versenytársa, az Artemido- 
ros-féle triászban, Moschos és Bion. Ügyes versirók, de híjával annak a 
lángelmének, mely Theokritost jellemzi s mely számukra az u tat meg
törte. Időben Bion áll a mesterhez közelebb, tehetségben is ő közelíti 
meg inkább. Szicziliában élt és tragikus halállal halt meg, ellenségeinek 
mérgétől. Költeményei közül kimagaslik az, mely Adonis ünnepségére 
vonatkozik s tartalm i rokonságban áll Theokritos hasonló tárgyú idyll- 
jével (XXX.). Szépen versel és sokat kesereg, de érzés helyett érzelgés 
az, a mi jellemzi. Biont magát viszont syracusæi Moschos siratta el, a ki 
Aristarkhos tanítványa volt és ioo körül élt Kr. e. Többi költeményei 
csinos apróságok, melyek egyes római költőkre (pld. Catullusra) hatással 
voltak, de a tehetség tüze helyett csak az ügyes verselés s a felkapott 
divatos szellemeskedés csillámaival dicsekedhetnek.

M űeposz és tanköltészet.

E két látszólag annyira távol eső költői műfajt összeköti az a közös 
vonás, hogy művelői tudásukat lehetőleg kimutatni igyekeznek s a költői 
formát csak eszközül használják arra nézve, hogy tudományukkal minél 
inkább ragyoghassanak. Az epikusok elhagyják az élő történelem meze
jét, helyette a m últba néznek és annak eseményeit szövik által regényes 
kalandokkal és az önfeledt szerelmi vágynak mindenféle változataival. 
A tanköltészet művelői ugyanígy jártak  el mindazon tudományokkal, 
melyek az udvari emberek és uralkodók érdeklődését magukra vonták. 
A csillagos ég vonzó képéhez fűződő mythosokat ép úgy összekeresték, 
mint a földművelés meg a méhészet regés vonatkozásait. Mesés mythikus 
átváltozások és gyakorlati tanácsok az orvostan köréből békésen találnak 
helyet egymás m ellett az alexandriai tanköltészetben, s a költői forma 
csak arra való, hogy a tudákosságot igazi tudás színében tüntesse fel.

A műeposz terén az első hely Kallimakhosnak tehetséges ellen
lábasát, a kor áramlatával daczoló rhodosi Apolloniost illeti meg. Rhodosi 
melléknevét arról a szigetről kapta, melyen mindenható mesterével tör
tént meghasonlása után hazára talált, a költő igazi otthonára, a melyben 
tehetségét elismerik és törekvéseit méltányolják. Szülővárosa különben 
Alexandria, mások szerint Naukratis. Virágzása kora a III. századnak 
második fele. Lelkesedéssel tette magáévá Kallimakhos irányát, a tudás
sal párosított költészetet; de midőn Homeroshoz visszatérve bizonyos 
irodalmi renaissancet kísérlett meg, egyszerre elvesztette a mester jó
indulatát, gúny és szitok zúdult fejére, s a vihar elől Rhodos szigetére 
kellett menekülnie, melynek műértő polgárai tárt karokkal fogadták és 
büszkén tekintették őt Rhodos egyik nevezetességének. Kallimakhos halála 
után nagyot fordult az alexandriai ízlés : Apollonios nemcsak hogy vissza

38*
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térhetett Alexandriába, de megtehette ezt a nélkül, hogy irodalmi meg
győződését megtagadja. Az udvar kitüntette, Ptolemaios Epiphanes ke
gyébe fogadta, és ennek jeléül a nagy könyvtár élén Eratosthenes örökébe 
Apollonios lépett. A tudós verselőt felváltotta a tudós epikus.

Apollonios annak a műeposznak mestere, mely a kornak összes 
tudományát segítségül veszi, hogy a cselekménynek alapját ismeretek
ből vesse meg, menetét érdekes néprajzi és más részletekkel tarkítva,

a kedélyekre pedig nagy 
szenvedélyeknek festése 
által hasson. Eljárását 
részletesen követhetjük 
egyetlen megmaradt na
gyobb művének, az Argó- 
nautikának megfigyelése 
és elemzése révén. Eb
ből a négyénekes eposz
ból következtethetünk 
elveszett munkáinak te r
mészetére, melyek régi 
és üj hazájának neveze
tesebb helyeihez fűződ
tek (Alexandria, Naukra- 
tis, Kaunos, Rhodos, Kni- 
dos). Az Argonautikának 
tárgya az arany gyapjas 
vitézek kalandja, hőse 
Jason, pathetikus alakja 
Medea ; kitérései és epi
zódjai azonban mindazt 
felkarolják, a mit az egy
korú tudomány ennek 

a népszerű kalandnak színhelyéről, földjéről és népéről tudott. A Duna 
is előfordul benne Ister néven, még pedig olyképen, hogy «mikor a 
thrákok és skythák földjére lép, vizeit megosztja, egyik részöket távol
ból az ión tengerbe küldi, a többit egy mélységes öbölbe, mely vala
hol Sziczilia oldalán terül». (IV, 282. s kk. v.) Ezek a tudákos részletek 
nagy té rt foglalnak el a költeménynek két első énekében, míg a harmadik 
ének Medea jellem ét és perzselő szenvedélyét igaz színekkel és hely en- 
kint megrázó drámai erővel festi. A harmadik és negyedik ének, mely 
külön invocatióval kezdődik, teljesen magán viseli a rhodosi átdolgozás 
izét és színét; ez az igazi Apollonios, kinek egyénisége önbizalmát vissza-

P h ryxos é s  H elle .
(Falkép Pompeji ben.)
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tiyérvén, valósággal eruptív módon tör ki és m utatja a benne rejlő erőt. 
Jason és Medea története a költemény fénypontja. Ezen alapult az Argo- 
nautika ókori népszerűsége, Vergilius is tőle kérte kölcsön a színt Didó 
megható történetének festéséhez.

Nagy kár az, hogy a hirtelen fordulat, a nagy változás, mely Apol- 
lonios sorsában Kallimakhos halála folytán beállott, a költőt művének 
befejezésében megakadályozta. Mert a reánk m aradt szöveg azt a be
nyomást teszi reánk, a mit a műtörténetben «torsodnak szoktak nevezni. 
A könyvtár igazgatója, kinek munkaerejét százfelé vették igénybe, nem 
ért rá a részleteket egységes szerkezetbe foglalni, sőt még az egységes 
egymásutánt sem állapította meg. Viszont arra sem volt képes, hogy 
vázlatos művét a nyilvánosságtól elvonja. És így történt azután, hogy 
például a Iason és Medea nászáról szóló részlet, mely az egészet némi- 
kép kerekdeddé tehette volna, minden igaz ok nélkül a IV. éneknek 
közepére csúszott. De még így is, ilyen vázlatos alakjában is feltünteti 
az Argonautika költőjének két kiváló tulajdonságát: a lélektani festések 
mélységét és azt, hogy nemcsak teljesen elsajátította Homeros nyelv
kincsét, de még arra is képes volt, hogy korának és kútfőinek tájszólásait 
Homeros szellemében megnemesítse.

Homéros szellemének egy másik, nem kevésbé érdekes ujjá- 
ébresztője, az eposz terén való renaissance jellemzetes alakja Rhianos, 
a ki rabszolgából tudóssá és költővé küzdötte fel magát. Kortársa volt 
Apolloniosnak, de költői egyénisége más. Nemzeti hőskölteményre törek
szik és a messeniai háborút oly kerekded módon énekli meg, hogy Aris- 
tomenes neki és művének az, a mi az Iliásban Akhilleus. A messeneiek 
szabadságharcza, mely a görögökben rég letűnt szép idők emlékét újította 
meg, az autokraták idejében valósággal idyllikus hatással volt és e mel
lett annyi tudományos anyagot rejte tt magában, hogy még Pausanias is 
ki tudta belőle válogatni az út leírásához szükséges adatokat. Kevésbé 
rokonszenves alak chalkisi Euphorion, kinek gondjaira syriai Antiokhos 
könyvtárát bízta s a ki az Attikára vonatkozó mondákat «Mopsopia» 
czímen szedte versbe.

A természettudományok költői tárgyalásának mestere és alexandriai 
mintaképe Aratos, Antigonos Gonatas és I. Antiokhos kedveltje, Theokri- 
tos és Kallimakhos jóbarátja. Főmunkája, a «Phænomena)), melyben a 
csillagok járását tárgyalja, a modern kor emberének oly száraz és egy
hangú, hogy alig tudjuk az ókor lelkesedését megérteni, melynek leg
kiválóbb szellemei (köztük Cicero is) vetélkedve siettek azt fordítani, 
magyarázni és utánozni. De nem szabad arról a titokzatos szerepről meg
feledkeznünk, melyet minden kor, de kivált a babonás alexandriai, a 
csillagzatoknak az ember életére vonatkozólag tulajdonított. A köl
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teménynek volt egy függeléke is az időjárásról, mely az irodalomtörté
neti hagyományban mint külön munka szerepel. Ir t azonkívül egy tan 
költeményt a mérges növényekről és számos apróságot.

Aratos műveiben nem saját tudását ju tta tta  érvényre, beérte a 
mások tapasztalatainak rendszeres feldolgozásával, mely kortársainál az 
újság ingerével hatott és minden szárazsága m ellett is szellemesebb olvas
mány volt Eudoxos prózai kézikönyvénél, melynek alapján a Phænomena

készült. Aratos művelt laikus ; nem 
tudós, de literatus.

Még Aratosnál is szárazabb 
és nehézkesebb Nikandros, a ki 
III. Attalos alatt virágzott ; foglal
kozására nézve pap volt Klaros- 
ban, mint író pedig gram m atiká
val, költészettel és orvostannal 
egyaránt foglalkozott. Két utóbbi 
szerepe közösen eredményezte tan 
költeményeit, melyek közül kettő 
m aradt reánk oly terjedelemben,, 
hogy belőlük írójukat is megítél
hetjük. Az egyik, a Theriaka,volta- 
képen gyógyszerkönyv a mérges 
állatok marása ellen ; a másik, 
Alexipharmaka, háziszerek laj

stroma mérges ételeknek ártalmatlanná tételére. Emberemlékezet óta 
kelet lévén a mérgek és ellenmérgek hazája, nem csodálkozhatunk e két 
mű egykori népszerűségén, bár ebben kétségkívül több volt a tekintély, 
mint a tetszés.

Drám ai és parodikus kö ltészet.

A költészet hanyatlása talán sehol sem érezhető annyira, m int a 
drámai költészetben. Nemcsak azt látjuk, hogy írók és közönség egy
aránt fáznak a hosszabb lélegzetű és művésziesen szerkesztett drámai 
alkotásoktól, de még azt is, hogy beérik egyes nagyobb művek töredé
keinek szinrehozásával ; kiszakított darabokkal, .melyeknek továbbfej
lesztése és utánzása csak elvétve válik hasznára az irodalomnak, például 
Herondas mimiambusaiban, melyek valóságos életképek a modern mono
logok modorában, idyllek a színpadon. Ők érdemelnek legtöbb figyelmet, 
nemkülönben a velők rokon tréfálkozó és csufondáros irodalmi emlékek.

A mi a vígjátékot illeti, egyszerűen ráutalunk az újabb attikai ko
médiára, mely időre nézve e korszak keretébe tartozik ugyan, de tártál-

Aratos.
(N á p o ly .)
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milag és lényegileg oly szoros összefüggésben áll az ó-attikai komédiával, 
hogy méltatása is a klasszikái kor irodalmát tárgyaló fejezetben történt. 
Nem így áll a dolog a tragédiával, mely, ámbár halvány színekkel, a virág
kor szinműirodalmának felújítására törekszik és a régibb kor csapásán 
halad, mégis m utat némi eredeti vonásokat és ennek folytán egyéni jel
legű termékeket is. Ptolemaios Philadelphos, Nagy Sándort utánozva, drá
mai versenyeket is rendezett Alexandriában, melyek az udvari dicsőség 
fényében oly sikerűiteknek látszottak, hogy az udvari irodalomtörténet 
már-már a klasszikus hetes csillagzatnak megújhodásáról beszélt. Ennek 
a megújhodott csillagzatnak egyes csillagai a következők voltak : chalkisi 
Lykophron, ætoliai Alexandros, tarsosi Dionysiades, byzantiumi Homeros, 
syracusæi Sosiphanes, kerkyrai Philiskos, végül Sositheos, a ki Troas föld
jén Alexandriában látott napvilágot.

Kevés az, a miből a fentemlített drámaírók irodalmi jellemére és 
természetére következtethetünk : czímek, töredékek, szertelen dicséret a 
kortársak, mélységes hallgatás az utókor részéről. De talán nem téve
dünk, ha Euripidesnek az alexandriai korban élvezett népszerűségéből 
arra következtetünk, hogy mindezen költők a pathetikus elemet nagyban 
ápolták és a szavalásra alkalmas rhetorikus dikcziót a drámai költészet
nél, a cselekvénynél is. többre tartották. Legalább erre enged következ
tetnünk a hetes csillagzat egyik tagjának, Lykophronnak egyetlen reánk 
m aradt műve, az Alexandra vagy Kassandra, mely 1474 hatos iambusban, 
meglehetősen homályos előadásban mondja el Kassandra trójai király
leánynak jóslatát. Sajátságos költemény, mely szorosan véve egyik mű
fajhoz sem tartozik, de nagyot mondó kifejezéseivel, számtalan vonat
kozásával és tárgyát a végletekig szorító eljárásával némiképen a «Szá
zadok legendá»-jára emlékeztet. Kassandra elmondja Trója pusztulását, 
a trójai és görög hősök hányatásait, melyekkel a középtenger mellékén 
alapított városok sorsát is összefüggésbe hozza, utoljára pedig a követ
kező szavakkal búcsúzik :
1412. De Epimetheusnak anyja nem 

pihen !
Mások helyett kiküldi azt az óriást, 
A Perseus-fajút, ki haddal jár habon, 

1415. S a szárazon vezet amúgy hajóhadat, 
Hogy evezó'ivel a föld szinén tipor. 
Mamersa, Laphria füstölgő' házai,

A várfal harczosi, mely csak fából 
való :

A jóson keresik majd egykor kárukat 
1420. A mért Plátonnal ő is nem valót 

beszélt.
Békén e hadtól egy fa sem maradhat

úgy,

1412. Epim etheus anyja Ázsia.
1415 Xerxes és a perzsák általában Persestől, Perseus és Andromeda leányától szár

m aztatták magukat.
14x6. A föld szinén tipró evezők azoknak a hajóknak evezői, melyekkel Xerxes hajósai 

az Athos-hegyi csatornán keresztül vonultak.
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Hogy kérge köntösét ne rángassák 
vadúl.

Kidől nemes gyümölcs, ki erdős ren
geteg ;

Tavasz forrásinak egy csöppje sem 
marad,

1425. Ha e sereg szomját kortyonkint 
oltja is.

Nyilaiból, miket távolból ránk lövell,
Nagy felleg tornyosul, s mint a 

kimméri éj
Elfogja a napot, ez is homályt te

remt.
De Lokrisban rövid a rózsa élete ! . . .

1430. Ma mindent letarol, mint dús kalászt 
kaszás,

De mire hazatér, megpróbál futni is
És félénken lesi hajója tornyait,

Miként az alkonyat ködében a 
leány,

Ha megvillanni lát bősz harczi kard
vasat.

1435. S míg harczba harcz vegyül, csa
tákba’ gyilkolás,

Letépik egykoron bősök babérait;
Majd itt, hol Aegeus hulláma tor

nyosul,
Majd televény iöldnek bogárhátu 

terén,
Míg csak nyugtot nem ád az arsz- 

lán, a piros,
1440. Ki Aiakos-utód és Dardanos fia,

Chalastrából való s Thesprótiából is,
Alapján rázza meg testvéri házait
S Argosnak rettegő királyit bírja rá,
Fogadják hízelgőn Galadra farkasát,

1417. M am ersa alatt Pallas Athene, a  harcznak istenasszonya értendő
1418. A delphii jóslat szerint A thént fabástyáknak kellett megvédeniök. Az athéniek 

egy része valóságos fabástyákra gondolván, az Akropolison elsánczolta magát és ennek a téve
désnek áldozatul esett.

1421. A perzsa sereg, kivált m ikor m ár visszavonult, m inden ehetőt felemésztett, még 
a fáknak kérgét és lom bjait is megették.

1424 -25. H erodotos fel is sorolja azokat a  folyókat, miknek vizét a perzsák megitták. 
Ilyenek voltak : a Mêlas (északra a thrák  Chersonesostól), az Onochonos Thessáliában és 
számos kisebb ér az achajai Phthiotisban

1429 A lokrisi rózsa (a mi hónapos rózsánk) a szépség múlandó voltának jelképe.
1430. Xerxes dulásaira czéloz, Atai fölperzselésére ; Thespiai, P lataiai, Attika és az 

Akropolis elpusztítására.
1432. A perzsa hadihajókon toronyszerű építmények voltak.
1440. Pyrrhos nem zedékrendjét az ókori genealógia egy másik Pyrrhosra vezette vissza, 

a ki Akhilleus fia és Aiakosnak unokája volt. A Dardanossal való rokonság pedig azon épült, 
hogy Priam os egyik utódját, Helenost bevonták a Molossusok dynastiájának nemzedékrendjébe.

1441. C halastra város az Axios-folyónak alsó vidékén terült. Környékén tám adták meg 
Xerxesnek élelmet szállító tevéit az oroszlánok. E zért hozza a költő e várost összefüggésbe a 
makedón oroszlánnal. T hesprotiának nevezték az epirusi partvidéket, még pedig lakóitól a 
thesprótokról, a kik csak apránkint vonultak félre a hatalm as Molossusok útjából.

1442. Pyrrhos csak ügy tudott E pirusban a főhatalom ra jutni, hogy rokonainak feje
delmi házait m egbuktatta. Ennek a harcznak kiemelkedő m ozzanata volt Neoptolemosnak, 
epirusi Alexandras fiának megöletére, a ki előzetesen Pyrrhost akarta  megöletni és így élet
halál harezot idézett fel

1443—44. Pyrrhosnak egyszer közbe kellett lépnie abba a viszályba, melyet Thessalo- 
nikénak, makedoni Fülöp törvénytelen leányának fiai, Alexandras és A ntipatros folytattak 
egymással Alexandras elébb Dem etrios-Poliorketeshez fordult és csak mikor ez ra jta  nem 
segíthetett, menekült Pyrrhoshoz, a ki a segítség fejében elragadta Makedonia legszebb ta rto 
mányait. Később Dem etrios is közeledett, m ire Pyrrhos az ifjú Alexandrost a rra  kényszerí
tette, hogy jó  messzire elébe utazzék és a legnagyobb udvariassággal arra  kérje, hogy most 
m ár ne segítse. G aladra úgy látszik egy vidék, mely Makedonia délnyugati határán terjedt.
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1445. Az ős királyjogart ő néki nyújtva át.
Mérkőzik ő vele egykor testvérem is,
A páratlan küzdő és hat termés 

után
Majd alkut köt a föld, s a víz ter- 

mékiről,
S mig a baráti kör fennen dicséri őt, 

1450. Megőrzi a prédát, mit háború adott.
De mit küldjem szavam’ siket kő- 

szirt felé,
A néma tengerárt s erdőknek sű

rűjét

Minek bolygassa fel szavamnak 
zengzete ?

Apollo élvévé szavamnak hitelét, 
1455. O volt, ki az igét, jövendölésemet, 

Az igazat hamis színnel ruházta fel, 
Elesve csókomtól, mit oly forrón 

kivánt!
De jóslatom betelt ! . . . S balsors

ban egykoron,
Ha már mód nem leszen meg

mented a hazát,
1460. Kiki becsüli majd a fecske jósdalát !

Ford. Latkóczy Mihály.

1445. A költő merész képlettel úgy fogja fel a dolgot, m intha Alexandras maga adta 
volna át jogarát, pedig nem úgy volt. Demetrios látva, hogy Alexandras az ö életére tör, meg
ölette, mire a gazdátlan katonák őt kiáltották ki makedón királylyá.

1446. A rómaiak Aeneasnak és a trójaiaknak utódai lévén, Kassandrának is vérrokonai. 
1448 -50. Czélzás a róm aiaknak harczára és békéjére Pyrrhosszal, melynek eredménye

Alsó-Itália birtoka, melyből Pyrrhost kiszorították.

Lykophron darabjánál még különösebb a zsidó Ezechiel Exagogéja, 
mely 269 sorban tárgyalja a zsidók kivonulását Egyiptomból és a byzan- 
tiumi keresztyén dráma előfutójának tekintendő.
A dráma szereplő személyei magán az Úron kiviil 
Mózes, felesége Sepphora és Raguéi.

Ezeknél a komoly tárgyú műveknél jóval 
népszerűbbek voltak és kivált Alexandriának csú
folódásra mindenkor hajlandó népénél nagy tetszésre 
találtak azok a drámai középfajok, melyek a mi- 
musból fejlődtek, s hol komolyabb felfogással vegyí
tették a tréfát, hol egészen a bohózat légkörébe 
csaptak által. Amazt az irányt hilcirotraqoedia, emezt 
magoedia néven ismeri az irodalomtörténet. A kettő 
közül az első volt szerencsésebb, m ert Rhinthonhan 
tehetséges alakítóra talált, a ki a hilarotragodiának 
ugyanaz, a mi Theokritos az idyllnek volt. A szegény 
cserepes fia, a ki az első Ptolemaios korának irodalmi 
kedveltje lett, nem feledte azt a vaskos humort, 
mely őt ifjúságában körülvette ; nem feledte akkor sem, midőn a tudomá
nyok tárházában válogathatott és ,a mythosok kincsei rendelkezésére 
állottak. Őket dolgozta fel a köznép humoros világításában ; hogy miké
pen, arról némi fogalmat nyújt Plautus Amphitrioja, mely valószínűen 
Rliintonnak közvetetlen hatása alatt készült.

A drámai életképeknek egészen sajátszerű válfaját képezik Heron-

T halia .
(Márvány. Róma, Vatican.)
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das  mimiambusai, ezek a dramatizált idyllek, melyeket a legújabb idő
ben találtak meg egy papyruson. Középúton járnak a Coquelin-féle mo
nolog és a Musset proverbejei között ; valóságos pillanatfelvételek az 
alexandriai társadalom köréből, egy geniális megfigyelő és ábrázoló lélek 
által eszközölve. Azok a vonatkozások, melyek műveiben egyes írókat és 
művészeket illetőleg történnek, arra mutatnak, hogy Ptolemaios Phila- 
delphosnak, esetleg talán még Euergetesnek kormánya alatt virágzott, 
nagy barátja volt Apellesnek, egyúttal pedig művésztársa a verismusban, 
mely élethűségre törekszik a költészetben, pezsgő valóságra az ábrázolás 
terén. Az itt mutatóba közölt életkép legjobban tanúskodik a mellett, 
hogy Herondas már az ókorban azt a társadalmi kört választotta motí
vum gyanánt, melyet egy későbbi szellemrokona, a nagy Dickens «every
day life»-nak és «every-day people»-nak nevez. Figyeljük csak m eg:

A sszonyok  A sk lep ios tem plom ában.
Szín : Asklepios tem plom a Kos szigetén.

Személyek : Kokkala s barátnője Kynno, áldozó asszonyok.
A templomszolga.
Ném a személy : Kydilla, Kynno rabnője.

Kokkala :

Légy üdvözölve, Asklepios isten,
Szelíd őrzője Trikka templomának, 
Lakója Kösz hímes vidékinek,
Ki Epidaurosról gondoskodói ;
És üdvözlöm e perczben áhítattal 
Szülőid is, Koronist és Apollót ;
Hygieát, ki ott ül jobbodon 
S a mindent gyógyító Panakeát ; 
Epionét, a lágyan enyhítőt ;
És Jasót, a kegyes orvosasszonyt,
Kiket jámbor szokás itt ünnepel;
És titeket is szívből üdvözöllek,
Kiknek kezétől egykor Trója dőlt meg, 
Kiknek a gyógyításban párja nincs : 
Podaleiriost és Machaont.
Ti istenek és istenasszonyok,
Itt összegyűlve Pæan trónja mellett, 
Fogadjatok jó szívvel egy kakast,
A háznak méltatlan hírnökét ;
Legyen tinéktek második fogásul,
Mert a mi fajtánktól több nem telik, 
Hisz szívesen adnánk kakas helyett, 
Akár egy ökröt, s jó  hájas «pusit»,
A mért kezednek föltevésivei 
Lágyan letörlőd testünk száz baját ! . . .

K yn n o:

Ide, ide a fogadalmi táblát 
Hygieától jobbra, gyermekem.

Kokkala (közelebb lép a szobrokhoz):

Ni, Kynno, lásd e pompás dolgokat, 
Kitől lehet ez a remek szobor,
S ki az, kinek költségin állíták ?

Kynno:

Praxitelés fiaitól való ;
Talapzatán felírva látom ezt,
Meg azt, hogy a ki hálából fogadta, 
Euthias volt, Praxó derék fia . . .

Kokkala :

Mindannyira Pæàn áldása szálljon,
A két derék szobrászra épen úgy,
Mint arra, ki ily szépen áldozott . . . 

(Tovább megy.)
Nézd ezt a kapkodó, kicsiny leányt, 
Hogyan repes a szép gyümölcs után,
S az almáért, mit az öreg mutat, 
Szintúgy kicsordul még a nyála is ! . .  . 
Hát e fiú, hogy fojtja a libát 
Valóban ez már igazi remek,
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S a ki csinálta, tudja mit csinál! . . . 
Ha nem tudnám, hogy ez márványszobor, 
Megesküdném reája, hogy beszél.
Már látom, eljött az a kor, a mely 
Hideg kövekbe életet leheli.

(Megint tovább megy.)
No nézd csak, nézd: hisz az ott Batalé, 
A Myttes lánya; és egész alakja 
Szakasztott olyan, mint a milyen ő ;
Ki még nem látta, itt láthatja meg.

Kynno:
Jer, jer, barátnó'm, itt olyasmi van,
A mit világ-éltedbe soh’se láttál ; 
Yezeklek én! (Szolgálójához):

Te meg, Kydilla, menj 
És hidd a templomszolgát! . . . Hallod?

[Hé!
Hogy áll a mafla ! . . .  Hát te rossz tehén, 
Talán bizony nem is hallgatsz reám ? 
Hogy tátja száját ez a rákpofa ! , . . 
Szólítsd a szolgát. Tán csak érted ezt ? 
Te naplopó, kit senki sem szeret ! 
Mihaszna köznap és ünnepnapon !
Ez isten a tanúm, hogy kényszerítesz 
Haragba jönni itt e szent helyen 
S perelni . . . Hej, de majd jön az idő, 
Ijedten őrződ csúnya tökfejed’ . . .

Kokká la :
Hogy elragadt a hirtelen harag !
Kérlek, mit is kívánhatsz ? A cseléd 
Fülére ül . . .

Kynno:
Látod, felkelt a nap 

És egyre többen jönnek áldozatra

(Kydillához)

Megállj, maradj; a szentély nyitva már.
(Belépnek.)

Kokkala :
Lásd, Kynno, egy egész képes világ ; 
Akár egy másik Pallas szőtte volna,*
Az istenek ne rójják fel szavam’. 
(Tovább megy.) Vájjon, ha ezt a ficzkót

[megcsípik,
Arczán maradna-é ennek nyoma ?
Szint’ úgy hiszem, ha nyomnék rajt’ egyet, 
Hát visszarúgná húsa kezemet.
Milyen szinek és mennyi élet ! Ott 
A tűzfogó (v. csipővas) fénylik ezüstösen .. 
Lelkemre mondom ! Ezt látná csak, ezt 
Enyveskezü Myellos, vagy talán 
Pataikiskos, a Lamprion fia : **
Hogy gyúlna fel szemökben csakhamar 
A vágyódás e műremek után ! . . .
Vagy ezt a képet nézzed : egy menet,
Az ember fogja szarván a bikát,
Az asszony meg hátul kiséri őket.
Hej ! mégis mester a festőművész ! 
Madárfej itt, pisze orrocska ott ;
Utolsó hajszálig minden talál !
Tudom, milyen az asszonyi szokás ; 
Mikor megláttam a festett bikát, 
Ijedtemben majdnem felsikölték,
Azt hittem, valami bajom esik . . .
Csak nézd a kan esi két szem vak dühét ! . . .

Kynno:
Bizony, bizony ; talpig mester bizony 
Az ephezusi festő.*** Ő soh’sem 
Vallotta, hogy lehetne olyan is,
Mit látni lát, megfestni mégse’ tud!
Nem ő, mihelyt leikébe’ megfogant 
Egy-egy alak, akár lett légyen isten, 
Vagy ember, azt Apelles festni merte 
És tudta is. Azért mondom neked : 
Békák közé befojtani a népet,
A mely meg nem becsülte mesterét ! . . .  

+

* Czélzás ama versenyre, melyet Pallas A théné és Arakhne folytattak egymással és 
melyen m indketten képeket szőttek. A beszélő asszony azért is kér bocsánatot az istenektől, 
a m ért a dologra ezélzott ! . . .

** H irhedett tolvajok a beszélő idejében.
*** Apelles festményei közül híres volt egy áldozati felvonulás (Megatysos főpap csoportja). 

E rre czéloz Herondas, a ki Apellesnek lelkes híve volt.
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Templomszolga :

Jó asszonyok, kívánok sok szerencsét, 
Pæan kegyelme rajt’, mit adtatok ; 
Istennek rég jutott ily áldozat ! . . .

(Az isten szobrához fordul) :
Uram ! ez asszonyok kegyes szivét,
'S azt, a mit adtak, áldd későn s korán ; 
Imámba foglalom ijok-fijok’,
Testvérök s házastársukat ! Uram, 
Engedd nekik, hogy boldoguljanak !

Kokkala :

Pæan úgy áldjon, a mi védurunk,
S legyen kegyes, hogy a jövőben is 
Hitestársunkkal s gyermekünkkel egyben 
Adhassunk még különb ajándokot! . . .

K yn n o :

Aprózd el, Kottalám, most a kakast,
De ne feledd, a czomb, a legjava 
A templom gondos őrét illeti ;
A szent kígyónak meg, szokás szerint, 
Készítsük el szép csöndben a lepényt ;
A mit feláldozol, nedvesre gyúrjad;
A maradékot majd megeszszük otthon; 
De tartsd eszedbe’, bár szent a kenyér, 
Elébb magadnak, aztán áldozatnak,
Mert ez segít az élet száz baján;
A jámborság csak jámbortól telik ki,
S az ég nem nézi csak a szándokot!. . .

Ford. Latkóczy Mihály.

Herondasnál és Rhinthonnál jóval népszerűbbek voltak a csintalan 
paródiák szerzői, nemkülönben a trágár versírók, kiknek atyamestere 
maroncai Sotades, a ki hol Ptolemaios Philadelphosnak, hol Lysimahkos- 
nak udvari bohócza lévén, addig-addig ócsárolta az uralkodókat egymás 
szemében, míg valamely szemtelen élczeért életével fizetett. Költeményei 
tulajdonképen szöveget képeztek az ión útszéli burleszk tánczosok trágár 
mozdulataihoz. A fenmaradt töredékek nem egy csinos eszmét tartalm az
nak, melyet Sotades úgy csempészett be, hogy viszont mellékesen az 
érzékiség durva elemének is meghódolt. De míg így Sotades kora romlott 
ízlésének hódolva írta trágár verseit, phliusi Timon (315—226) ezekhez 
hasonlókon kívül határozottan a szatíra és parodia felé hajlott. Különö
sen Silloi ez. müvében suhogtatta meg a gúny korbácsát, rátámadván a 
philosophusokra, kiknek táborában megfordulva, czéhbeli fonákságaikat 
alaposan kiismerte. Timon nyomdokán haladtak a cynikus bölcselők sza
tirikusai, első sorban Menippos, kinek műveit reatei Varró utánozta Sa- 
turáiban.

Míg így a régi költők és a régi ízlés, ha máskép nem, kifejezéseik 
kificzamítása folytán, a kegyelet és tekintély polczáról az útszéli humor 
olcsó világába kerültek, lassankint a látványosság és euriosum foglalják 
el a költészet helyét. Fényes felvonulások és körmenetek, régi zene
művekből összeharácsolt töredékek előadása, hangversenyek és verseny
játékok lépnek a régi nemes egyszerűség helyébe ; versbe szedett lako
mák és bábjátékok, melyeknek tárgyát a hetes csillagzat drámaírói, 
gépezeteit nem kisebb emberek készítik, mint alexandriai Heron, a nagy 
mechanikus. Lassankint az igazi költészet, a szív és kedély ez örökös 
alkotása és forrása egyúttal, elnémul és csak lopva él a népek sejtelmé
ben Gúny és kaczaj, vásári lárma és durva tolongás lepik el a színpadot
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és mindazon helyeket, hol egykor a régi nemes ízlés uralkodott. Mindenki 
gúnyol és okoskodik, az ész és tudás zsarnoki uralma ónsúlylyal neheze
dik a képzeletre és a Múzsák, kiknek az alexandriai kor külön rangsoro
zatot és szakrendszert alkotott, arczukat eltakarva gondolnak vissza a 
szép időkre, midőn karöltve lejthettek és mindnyájan egyenrangúak, édes 
testvérek valának.

MÁSODIK FEJEZET. PRÓZA.

A hellén próza kifejlődése történetében nevezetes korszak az ale
xandriai. Míg egyrészt a görögök legnagyobb prózaírójának, Platonnak 
és a műpróza betetőzőjének, Isokratesnek hagyományai tovább élnek,, 
másrészt a keleti görögség hatása alatt új irányok is keletkeznek, melyek 
lassankint közös mederbe terelődvén, mint «új stílus» és «hellenismus» 
elkeseredett és eldöntetlen harczot folytatnak a régi stíl embereivel, a 
kik az «atticismus» jelszava alatt küzdenek. Ez a küzdelem, mely első sor
ban a szónoki próza terén tör ki, de aztán a történelem terére is átmegy,, 
azzal kezdődik, hogy Demetrios Phalereus, a ki m ár az ázsiai befolyás 
hírnöke, meghonosítja az iskolai declamatiót (diatribe), mely nem egyéb 
olyan dialógusnál, a hol a szónok a két beszélő személyt egybe, önma
gába vonja össze, igazabban képzelt személylyel vitatkozik, miként ennek 
nyomaira m ár Platonnak egynémely dialógusában is ráakadunk. Ezzel a 
belső, szerkezeti sajátsággal együtt já r a külső előadásnak két jellemzetes- 
tulajdonsága: a körmondatnak kisebb mondatokra való felaprózása és a 
színpadi pathos, mely hol a tragédiára, hol a komédiára emlékeztet. 
Mindezt összefoglalva, a diatribe nem egyéb, mint erkölcsbölcselet a rhe- 
torika köntösében. Innen aztán már csak egy lépés kellett, hogy az úgy
nevezett ázsiai stíl kifejlődjék, a mi csakhamar meg is történt, még pedig 
kettős irányban és párhuzamosan. Hegesias kevéssel Nagy Sándor halála 
után megállapítja a csinos (filigrán) ázsiai stílt, .mely a régi sophistika 
műprózáját igyekezett tovább fejleszteni ; kommagenei Antiokhos viszont 
a nagyhangú (bombasztikus) ázsiai stílt vezeti be az irodalomba, mely 
annyira erőt vett a szónokokon és történetírókon, hogy a visszahatásnak 
lehetetlen volt be nem következnie. Kr. e. 200 körül indul ki Alexandriá- 
ból a mozgalom, melynek czélja a régi attikai műprózának s ezzel kap
csolatosan a műfajhoz alkalmazott stílnek felélesztése, melyet az ázsiai stil 
hívei teljesen figyelmen kívül hagytak. Az attikai mozgalom vezetői Aga- 
thardrides, a ki Alexandriában, és Neanthes, a ki Pergamonban élt. Utó
daiknak és az ázsiai stíl híveinek, a «régi és új» rhetoroknak mérkőzése 
képezi ezentúl századokon által a görög műpróza történetét.

Időlegesen azonban egy harmadik stíl is felmerül az alexandriai 
mtíprózában, melyet nem kisebb ember képvisel, mint a minő Polybios a
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történetíró. Ez a stíl a maga hosszas mondataival, minden czikomyának 
és gépies fordulatnak kerülésével, ép úgy távol áll az ázsiai műprózától, 
m int az attikai renaissance embereinek nyelvezetétől. Lényegében nem 
más, mint a görög állami kanczelláriák nyelvének megnemesítése, a mely 
eljárásával Polybios élénken emlékeztet Luther Márton eljárására, melyet 
akkor követett, midőn a szász kanczellária nyelvezetéből a modern német 
irodalmi nyelvet kifejtette. Rendkívüli művészete m ellett is Polybios 
ezzel a stíllal iskolát teremteni nem tudott; m ár művének folytatója, Posi- 
donios egészen másképen írt és így Polybios egymagában áll, mikent a 
hatalmas fa, melynek magvai kedvezőtlen talajba hullottak.

Igazán csábító feladat lenne, hogy az alexandriai kor prózaíróit a 
szerint csoportosítsuk, a mint a régi vagy új stílus hívei voltak. De követ
kezetesség kedvéért itt is a műfajok és tartalom szerint való tárgyalást 
választjuk és ezen az alapon szólunk legelébb a történelem és földrajz 
művelőiről, azután a bölcselőkről, utoljára a grammatikusokról, illetőleg 
a tudomány többi ágainak szakszerű munkásairól. Legvégül a zsidó-görög 
írókat méltatjuk.

T örténelem  és földrajz.

Hogyha a történetírás művészi oldalát akarnók e korszakban mél
tatni, tulajdonképen csak az egy Polybiost kellene tárgyalnunk, a ki szor
galommal tehetséget, oknyomozással korfestést tudott párosítani. De akkor 
nem m utathatnánk azokra a határpontokra, melyeken az alexandriai tör
ténetírást fejlődni látjuk és melyeken az oknyomozó történet kibontako
zását készültében megleshetjük. Igaz, hogy ezen határpontokon csak romok
kal, csak töredékekkel találkozunk ; a régi fényes épületek összeomlottak, 
az anyagot elhordta a szorgos utókor, az aranyozást lemosta az idők 
viharja. De a részletekből azért következtetést vonhatunk a romoknak 
egykori formájára, az elhordott anyagból nem egy szépen faragott kő 
akad a későbbi írók alkotásaiban, és miként a modern Athén székes
templomának falaiban hetven régi templom anyaga rejlik, a nagy Poly
bios műve is csak úgy méltatható a maga teljes egészében, ha előfutóit 
és kortársait legalább műveiknek töredékeiből ismerjük.

Polybios előfutóit leginkább a monographia és részletkutatás terén 
találjuk. Aristotelesnek és iskolájának analytikus szelleme nyilatkozik meg 
ebben és a mit ez a szellem meg nem terem tett, azt megteremti az érdek
lődés az új és fel nem használt források, történelmi és irodalmi curiosumok 
iránt. A monographia-írók sorát azokon kell kezdenünk, a kik a diadochok 
korát választották műveiknek tárgyául. Kimagasló alakjuk kardiai Hiero- 
nymos, a ki mint Julius Cæsar hadvezér és történetíró volt egy személy
ben. Nemcsak hogy csinálta a történelmet, de meg is írta egyszersmind.
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Egymásután volt hadvezére Eumenesnek, Antigonosnak, Demetriosnak 
és Antigonos Gonatasnak; négy emberöltő zajlott le körülötte, ő maga 
pedig tovább élt száz esztendőnél. Sátorában és a tábortűznél elmélkedett 
a diadochok története felett és azután deres hajjal, de romlatlan erővel 
írta meg az elzüllő világbirodalomnak azon napjait, midőn a hatalmas test
nek szétszakított tagjai, Nagy Sándor alkotásának részei azon véresen és 
vonaglón egymásra támadtak. Művének elején még ott sír a hellenismus 
a világhódítónak sírja körül, végén Pyrrbust látjuk Itáliára törni. Hiero- 
nymos még egészen subjektiv, epéjét minden tartózkodás nélkül önti 
valamennyi fejedelem emlékére, a kit szolgált és a kik őt egymás ellen 
kihasználták. Nálánál jóval gyengébbek herakleai Nymphis és byzanczi 
Demetrios. Amaz a III. Ptolemaios koráig felmerült eseményeket, emez 
Antiokhos és Ptolemaios harczait írta meg.

A monographia-írók második csoportját azok képezik, a kik Sziczilia 
történetével foglalkoznak. Mesterük a királyi vérből sarjadt Timaios, 
Andromakhosnak, Tauromenion uralkodójának fia, a kit Agathokles 317—10. 
táján hazájából elűzött, s a ki ennek folytán kerek egy félszázadot töl
tött Athénben. Öreg napjaira mégis sikerült hazájába visszatérnie, a hol 
256 körül, közel száz éves korban halt meg. Főműve Sziczilia története 
38 könyvben. Még nem egységesen szerkesztett munka, hanem mono- 
graphiák lánczolata, megpótolva a szigettel történetileg érintkező föld
területek (Itália, Karthago) párhuzamos eseményeivel. Kitűnő szobatudós 
írta ezt a művet, a ki már nemcsak hogy egységes időszámításra törek
szik (olympiasok szerint), hanem a hellén irodalmi kútfőket idegen okmá
nyok adataival is ellenőrzi (templomok és oszlopok feliratai, karthagói és 
phoeniciai adatok és okmányok). Kritikája kíméletlen, stílje Isokrates csa
pásán haladó dekadens atticismus.

Harmadik csoportja a monographia-íróknak azoké, a kik Hellas 
eseményeivel foglalkoztak, kivált azóta, hogy az ætolok és akhivok ismét 
némi jelentőségre emelkedtek. A klasszikus kor történetíróinak m intájára 
többnyire egymás nyomába léptek és az események fonalát kézről-kézre 
adták. Athéni Diyllos a phokisi háborún kezdte és egészen 295-ig haladt. 
Folytatták platæai Ptaon, Phijlarkhos és perinthosi Menodotos, kik közül 
Phylarchos a legérdekesebb alak. Szeretetében ép oly féktelen, a minő 
volt kardiai Hieronymos a gyűlöletben. Imádja a nőket, erényeikben és 
hősies önfeláldozásukban látja a történet egyik mozgató elemét, azonkívül 
van érzéke az emberi életnek addig nem m éltatott tényei iránt is. Erre 
m utat a találmányokról írott könyve. A hellenista történészek közül ky- 
sikosi Neanthes (III. szd.) és sikyoni Aratos (f 213) m ár átmenetet képez
nek az életrajz- és memoir-írókhoz, kiket a grammatikusok (philologusok) 
között méltatunk.
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Egyes kutatók a monographiát úgy fogták fel, hogy az eseménye
ket városok és vidékek szerint csoportosították. Az így keletkezett műfaj 
nevét Attikáról vette (Atthides). Előadása krónikás, czélja a helyrajzi, 
mondai, irodalmi és történeti részletek pontos megállapítása. Mestere 
Philokhoros, Kyknos fia, a ki 261-ben a csatatéren véi'zett el, de megelőzőleg 
mint tudós és papi férfiú mindent összegyűjtött, a mi Athén lokális tör
ténetének megvilágításához szükséges. Új szempontok nála az attikai fel
iratok gyűjtése, vallási régiségek, rituális kérdések alapjának kimutatása, 
mythostörténet az ünnepségek és irodalmi alakulások alapján. Természe
tes dolog, hogy a törzsbeli fajszeretet és lokális hazafiság egyre tömege
sebben indította a görög írókat, hogy Attika m ellett saját szűkebb körű 
hazájukat is érvényre juttassák. így aztán Hellasnak egyetlen pontja sem 
maradt hasonló méltatás nélkül. íróik tömegéből két alak magaslik ki : 
lakoniai Sosibios és skepsisi Demetrios. Amaz Ptolemaios Philadelphos idejé
ben virágzott, emez 150 körül élt. Mind a kettő a régészeti részietkutatást 
összekötötte a költők magyarázatával és rendkívüli tekintélyre te tt szert. 
Példaképen felhozhatjuk erre nézve a trójai helyrajzot, melyben, bizo
nyára helyi torzsalkodásoktól indíttatva, oly csökönyösen és sikeresen 
tagadta a homerosi Ilionnak a Lysimakhos-féle új várossal való azonos
ságát, hogy egész a legújabb időkig valóságos régészeti dogma lett belőle, 
melyet csak Schliemannak tüneményes eredményei tudtak megdönteni.

Demetriosnak és Sosibiosnak sok tekintetben szellemrokona volt 
Euhemeros, a ki azonban a mythosok rationalistikus magyarázatában 
annyira a maga lábán járt, hogy eljárása typikussá lett és azt mai napig 
róla nevezik. Művéről és életéről m ár csak azért is meg kell emlékeznünk, 
mert töredékeinek legjobb kritikai kiadása magyar embertől, Némethy 
Gézától való. Euhemeros messenei ember volt, Kassander királynak kegyét 
élvezte és az ő udvaránál dolgozta ki elméletét, mely szerint nemcsak 
a herosok, hanem maguk az istenek is eredetileg közönséges halandók, 
a kiket a néphit érdemeikért az Olympusra magasztalt fel. Munkáját 
meglehetős regényesen vezeti be. Elmondja, hogy midőn Arábia felől az 
Oczeánba hajózott, Pankhaia szigetére jutott, a hol egy oszlopra vésve 
találta Uranosnak, Krónosnak és Zeusnak történetét. Euhemerost kora 
istentagadónak nézte, de mind a mellett m ár egyes kortársai gyönyör
ködtek elméletében és Ennius révén a római világ is foglalkozott vele.

Az alexandriai történettudósoknak ezen csoportját kiegészíti két 
alak, a kik közül az egyik feliratokat és törvényeket gyűjtött, a másik a 
saját gyűjtését, illetőleg kronológiai táblázatát m árványra vésette. A fel
iratok és néphatározatok gyűjtője Krateros, Antigonos Gonatasnak féltest
vére. A másik írónak nevét eddigelé nem ismerjük ; művét, mely a hellén 
történet és irodalomtörténet eseményeit tartalmazza, lelhelyéről parusi
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márványnak (Marmor Parium), egykori birtokosáról, a régészkedő Arundel 
Howard Tamásról Arundel-féléneh szokás nevezni. Jelenleg az oxfordi 
egyetem birtokában van, végén csonka; tudjuk, hogy szerzője az esemé
nyeket Diagnetos arkhon koráig akarta folytatni, de a meglevő rész csak 
a Kr. e. 1582—264. évekre vonatkozik.

Rendkívül fontosak azok a történeti és néprajzi írók, a kik először 
ismertették a távol keletnek és nyugatnak, részben északnak addig egé
szen mesés tájékait. Ilyen négy van : Berosos, Manetho, Megasthenes és 
Pytheas. Berosos a khaldæusok történetét és szokásait vázolta egy Oannes 
nevű mesés őslénynek korától egészen Dáriusig. Mint Bálnak főpapja 
Babylonban olyan kútfőkkel rendelkezett, melyeknek adatai a legújabb 
kutatásokban is megerősítésre találtak és az ékiratok világa mellett is 
megállják helyöket (özönvíz, bábeli torony, Nabukodonozor hadjáratai). 
Ugyancsak főpap volt Manetho, csakhogy Egyiptomban. Három könyvbe 
szorította annak a 31 királyi családnak történetét, mely Nagy Sándor korát 
megelőzőleg uralkodott. Adatait az egyiptomi hieroglyphek módosítják, 
de meg nem czáfolják.

Megasthenes és Pytheas utazók és lítleírók egy személyben. Amazt 
diplomácziai utazások segítették elő az adatok gyűjtésében, emez való
ságos expedicziókon szerezte munkáinak anyagát. Megasthenes Seleukus 
Nikator idejében élt és mint diplomácziai ügyvivő működött Arakhosia 
parancsnoka mellett. Ilyen minőségében ismételten já rt követségben 
Csandragupta (Sandrokossos) indus király udvaránál. Hivatalos eljárása 
közben érdeklődött Indiának természetrajzi és néprajzi viszonyai iránt, 
megfigyelte a kasztokat, s a mit maga nem láthatott, azt megtudakolta a 
brahmánoktól. így készült el Indiáról szóló négy kötetes munkája Elő
adásának hibája a regényesség hajszolása és a hasonló tárgyú görög és 
nem-görög hagyománynak önkényes és erőszakos összevegyítése. Nálánál 
érdekesebb alak massiliai Pytheas, a merész hajós, a ki a IV. század végén 
phoenicziai hajókon kétszer vitorlázott által a nyugati tengeren egészen a 
britt szigetekig és Thule mesés országáig. Az Oczeánról írt munkája új 
világot tárt fel honfitársainak és bár utódai kemény bírálat alá fogták, 
az ó-kori Columbus naplójegyzetei máig is érdekesek és értékesek m a
radtak.

Az itt felsorolt írók lassankint tágították az ó-kori történelem látó
körét. Az idegen népek iránt való érdeklődés, az egymással érintkező 
nemzetek viselt dolgainak párhuzamos tárgyalása, az adatok és kútfők 
ellenőrző egybevetése lassan-lassan megérlelték egy új felfogás keletke
zését, s csak ember kellett hozzá, hogy mindezt valamely történeti ese
mény megírása alkalmával érvényesítse. Ez az ember is megjött a nagy 
Polybios személyében.

Egyetemes irodalomtörténet. I . 39
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Polybios az oknyomozó történet tudományos megállapítója. Megalo- 
polisból származott és 205—123-ban virágzott. Előkelő származása olyan 
pályára segítette, mely lépten-nyomon ritka alkalm at nyújtott neki isme
reteinek tökéletesítésére és annak a világnézetnek megalakítására, melyet 
később nagy művében kifejtett. Már mint ifjú hol katonai, hol diplomá- 
cziai szerepet játszott. Alexandriában is megfordult, 169-ben pedig az 
akhájai követség táborában harczolt a rómaiak ellen. Perseus,legyőzetése 
után őt is túszúl küldötték Rómába, a hol 16 évet töltött, s a hol egész 
gondolkodása gyökeresen megváltozott. Róma ellensége megismerkedett 
az egyre izmosodó világhatalommal, és a politikai centralismus, élénk jog
érzék és erős gyakorlati szellem, melylyel a Tiberis partján találkozott, 
annyira megnyerte Polybios szellemét, hogy midőn hazájába visszatért, 
a kicsinyessé lett görög politikai világ nem volt képes őt többé kielégí
teni. Már egy év múlva visszatért barátjához, a nagy Scipióhoz, kivel 
Rómában Aemilius Paulus házában ismerkedett volt meg. Scipiót Afrikába 
is követte és Karthago ostroma közben hol tanácsával támogatta, hol 
pedig később helyszíni tanulmányokat te tt Afrikának északi és nyugati 
partvidékein. Egy ilyen tanulm ányútja alkalmával értesült a rómaiak 
utolsó döntő háborújáról Görögország ellen és Korinthus pusztulásáról. 
E u e  a hírre haza sietett, egész erejével közbenjárt hazája érdekében és 
összeköttetései segélyével honfitársaitól sok bajt elhárított. A győztes 
rómaiak ezután egy ép oly terhes, mint nemes feladatot bíztak Polybiosra. 
Neki kellett Görögországot beutaznia, az egyes törzsek és városok viszá
lyait eligazítania és honfitársait a dolgok új rendjére szoktatnia. Felada
tá t jól végezte ; olyan jól, hogy egyes városok szobrokat állítottak neki 
(az elisiekét 1877-ben találták meg Olympiában). Ezentúl csaknem kizá
rólag nagy történeti műve kidolgozásának élt, ha csak azokat az utazá
sokat ki nem veszszük, melyeket közbe-közbe a helyszíni tanulmányok 
érdekében tett. Magát a munkát Rómában írta, hol az összes kútfők és 
levéltárak rendelkezésére állottak. Befejezése után visszatért Görög
országba, hol mint hajlott korú, de rugalmas testű aggastyán baleset követ
keztében halt meg.

Polybios nagy munkája 40 könyvben tárgyalta Róma és Karthago 
történetét, a római világhatalom megszilárdulását és e világhatalom áldásos 
következményeit az egész emberiségre. Sajnos, reánk csak az első öt 
könyv ju to tt teljesen, továbbá az első 18 könyvnek azon kivonatai, melyek 
Konstantinos byzanczi császár megbízásából (912—959) készültek. Ennek 
az anyagnak alapján mondhatunk véleményt Polybios úttörő történeti fel
fogásáról és a történeti anyagnak általa eszközölt kezeléséről.

Polybios az eseményeket oksági összefüggésük szerint, szigorúan az 
ok és okozat, előzmény és következmény szerint csoportosítva tárgyalja.
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A végok azonban mindenütt a kormányfortnának és alkotmánynak ere
jében rejlik, melynek — szerinte—  mindenható örök mintáját a római 
állam szervezetében látja. Nagy fontosságot tulajdonít a természeti viszo
nyoknak, nemkülönben a sorsnak is ; de mindkettőnek esélyeit ellensúlyoz- 
hatónak tartja erős akarat és jellemszilárdság, szóval ama két tulajdonság 
által, melyeket a római népben annyira tisztelni és becsülni tanult. Maga

P oseid on ios.
(N ápoly.)

a vallás Polybiosnál csak eszköz a nagy tömegnek féken tartására ; az 
igazi bölcs azonban, a kinek tanítómestere a történelem, el lehet nélküle.

Ezen szempont körül, mely m ár kiemelkedik a hellén világnézet 
korlátáiból s a valóságos világtörténeti felfogáshoz közelít, csoportosítja 
Polybios azt az anyagot, melynek gyűjtésében teljesen kihasználta az elő- 
futói által megalkotott történeti módszert. Sokat utazott ; bejárta a Föld
közi tenger mellékén kívül Egyiptom és Lybia fontosabb történelmi pont
jait is, sőt a helyszíni tanulmányokat annyira vitte, hogy Hannibálnak 
az Alpeseken való átkelését megértendő, maga is átutazott rajtuk és meg

39’
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figyelte a hadak útjának egyes állomásait. Mondákkal és hagyományokkal,, 
csodákkal és égi tüneményekkel nem törődik ; viszont rélénken figyel a 
népek életmódjára, közgazdasági állapotára3s ezt például az élelmiszerek 
árára is kiterjeszti. Szóval Polybios, az ember és az író, egyaránt római 
és görög egy személyben ; gyakorlati szellemet és ideális tudást egyesítő, 
jellemző előfutója annak a kornak, mely már csak a külső formában volt 
görög, de a belső lényegben meghódolt a római fegyvereknek, az itáliai 
világhatalom mindenható centralismusának.

A milyen sajátságos a Polybios helyzete a történelmi felfogás dol
gában, ép olyan különleges az, melyet stílus tekintetében elfoglal. Egy
felől megveti a rhetorok szóvirágait, másfelől olyan stílusra törekszik, 
mely az attikai szójárás szigorú egyeduralmából kibontakozva, lehetőleg 
minden írástudó és ‘görögül értő emberre nézve érthető és élvezhető legyen. 
Számolt az új fogalmakkal és állapotokkal, új szavakat alkotott, régiek
nek körülírás által új eszmekört ju tta to tt és így talán nem egészen szán
dékosan ő volt az, a ki a hellén hétköznapi nyelvet (x O L y r j)  a magasabb 
irodalomban meghonosította. Igaz, hogy az atticismus soha sem szűnt meg 
azért küzdeni, hogy régi uralm át visszanyerje; de Polybios könyve annyira 
mély nyomokat hagyott, hogy azokat teljesen kitörülni soha sem sikerült 
többé. A stoikus bölcselők és a rómaiak pártfogásuk alá vették, a tudo
mányos téren csaknem olyan fontos szerepe volt, mint a «Septuaginta» 
nevén ismert és alább méltatandó bibliafordításnak a vallásos téren. Szó
val Polybios az alexandriai kor irodalmában ugyanaz, a mi Korais a mai 
hellén irodalomnak nyelvformáló korában.

Utódai és utánzói közül kiemelkedik apameai (syriai) P o s e id o n io s ,  

Cicero mestere és Pompeius barátja (128—45). Noha tulajdonképen böl
cselő volt, mégis munkáinak javarésze a történelem és földrajz keretébe 
tartozik. Sokat utazott és az így összegyűjtött anyagot egy 52 kötetes 
történeti műben értékesítette, melynek tartalm a Polybios munkájához 
csatlakozott és a melyben a szerző a 145—$2. terjedő éveknek esemé
nyeit tárgyalta.

A történelemmel benső összefüggésben állott ebben a korszakban 
a földrajz. Minthogy azonban a vele foglalkozó írók javarészét (Dikaiar- 
kbos, Eratosthenes, Pytheas, Apollodoros) más fejezetekben m éltattuk, e 
helyen csak a szorosan vett földrajzi munkákról szólunk, ezekről is csak 
röviden, m ert műveiknek jóformán csak töredékei (részben száraz iskolai 
kivonatai) jutottak az utókorra. Érdekes voltánál és tartalm ának részle
teinél fogva kiemelkedik az Afrika-utazó Hanno jelentése, igazabban az 
a töredékes fordítás, mely ebből 'a jelentésből készült. Egyes adatok a 
Darwin-féle theoria felett folytatott vitában is szerepet játszottak (pld. a 
szőrös Gorilla-emberek leírása, melyeket Hanno Afrika nyugati partjain
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látott). Ismerünk ebből a korszakból több általános földrajzot, első sorban 
az Eudoxosét (260 Kr. e.), melyhez megfelelő térkép is járu lt (nívóié). 
Előadása szép volt és tetszetős, adatait gondosan válogatta. Knidosi Aga- 
tharkhides (sz. 250 kör.), VI. Ptolemaios tanítója, «in usum Delphini» meg
írta a Vörös tenger környékét. Ephesusi Artemidorostól (100 Kr. e.) ú t
leírások maradtak. S a mennyiben ennek a körnek kiegészítő része a 
mennyiségtani földrajz, félig ide tartozik Eratosthenes rendszerének javí
tója, Hipparkhos is, bár tanulmányainak igazi tárgya az a csodálatos könyv 
melyből az emberiség az idők végéig okulni fog : a csillagos ég . . .

A bölcselet.
Miként a politikai világban a föld hatalmasai Nagy Sándor örökén 

osztoznak, úgy történik ez a bölcselet terén Platon és Aristoteles irodalmi 
és szellemi hagyatékával. A két óriás szellem rendszere készen m aradt 
az utódokra, kiknek teendője már csak az ismertetés, terjesztés és nép
szerűsítés lehetett. Híveik egyesületekké tömörültek, mely egyesületekben 
szigorú gondolkodásbeli fegyelem uralkodott ; a mester tekintélyét az iskola 
ápolta, de a kik ezen tekintély előtt meghajoltak, egymás között testvé
rek módjára éltek és a közös javakat bizalmas egyiittlétben élvezhették. 
Az iskola tagjai nap-nap mellett kétszer találkoztak tanulmány és előadás 
czéljából, azonkívül hónaponkint egyszer közösen étkeztek. Otthonuk a 
Múzsáknak, az iskola alapítóinak és jelesebb tagjainak szobraival volt 
diszítve, könyvtárral és gyűjteményekkel rendelkeztek, melyekből az elő
adásra készültek.

Az ilyen iskolának, mint zárt bölcseleti testületnek, ősképe a Platon 
után maradt Akadémia, mely számos változás m ellett is egészen Justinianus 
császár koráig fentartotta magát. Történetében három korszakot kell meg
különböztetnünk : a régi kort, középkort és újkort. A régi korban Platont 
az elnöki széken Speusippos és Xenokrates követték (347—14), a közép
korban Arkesilaos és Karneades (313—129), az újkorban larissai Philon és 
askaloni Antiokhos játszották a főszerepet. Az Akadémiával külső fényben 
versenyzett a peripatetikusok iskolája, melyet Theophrastos alapított, troasi 
Lykon pedig pazar fénynyel rendezett be. Tagjai remek kertben gyüle
keztek, s pompás csarnokokban sétáltak, melyeknek falait fogadalmi 
ajándékok, szobrok és képek díszítették.

De bár az Akadémia és Theophrastos iskolája tudományos tekin- 
télylyel és külső fénynyel egyaránt rendelkeztek, veszedelmes verseny
társuk tám adt két más iskolában, melyek közűi az egyiknek jóformán 
helyisége sem volt, a másik pedig csak'haszonélvezetül birta alapítójának 
jószágát. Amaz a Zeno által alapított Stoa, emez az Epikuros iskolája. Hogy 
mégis oly sikerrel versenyezhettek a Platón és Aristoteles utódaival, annak
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oka abban rejlett, hogy bár homlokegyenest ellenkező módon, de mégis 
legjobban feleltek meg az emberi élet és a vallás nagy problémáira. A régi 
görög állami vallás ugyanis teljesen lejárta magát, helyébe a bölcselet 
lépett, melynek fényénél a szellemekben az istenség fogalma párhuzamo
san fejlődött a világ fogalmával. Utoljára eljutottak a láthatatlan istenség

hez, mely egy és 
azonos magával a 
világgal. S m iként 
a világot művészi 
egésznek gondol
ták, önkéntelenül 
felmeiúilt az a kér
dés, hogyan lehes
sen az emberi éle
tet is művészi egész - 
szé alakítani, önálló 
központtá tenni. — 
Erre a nagy kér
désre máskép felelt 
Epikuros, máskép a 
stoikusok, de m ér
kőzésük a föld ha
talm asait jobban ér
dekelte az Akadé
mia és a peripate- 
tikusok harczainál 
Antigonos Gonatas 
Makedonia trónján 
ép oly lelkes híve 
m aradt a Stoának, 
mint a hogy a ró

maiak a stoikus világban ajellem  világát keresték és bámulták. Ámde egy
ben Theophrastos és Aristoteles iskolája mégis hozzájárult a Stoa és Epiku
ros híveinek terveihez : abban az irtó háborúban, melyet stíl dolgában a rhe- 
torika ellen folytattak. A frázis ellenében a gondolat jogát védték, sőt 
helylyel-közzel a stílus szóvirágaiért magát az irodalmat is felelőssé tették. 
Kaczérkodtak vele, hogy nem szoktak írni, s így oda ju tta tták  a dolgot, 
hogy a bölcselet történetében mély nyomot hagytak, holott az irodalom- 
történet meglehetősen ellehet nélkülök. Hogy a kynikusok, az ó-kori 
társadalomnak e kolduló-barátai, a stíl művészi tulajdonai iránt csakis 
érzéketlenek lehettek, a dolog természetében rejlik.

A sto iku s Z en o.
(M á rv á n y  m e l ls z o b o r  N á p o ly b a n ,)
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és egész irányának, 
hogy legtöbb m un
kája még czímére 
nézve is megegye
zik Aristotelesnek

Midőn e korszak bölcselőiről mint írókról beszélünk, első sorban is 
Theophrastost kell szóba hoznunk* a ki nemcsak hogy Aristoteles hátra
hagyott műveit rendezte, de a mester nyomdokain haladva, nem egy 
dologban szerencsés kézzel szőtte tovább a peripatetikus bölcselet fonalát, 
így volt ez kivált a növénytan és ásványtan dolgában. Theophrastos olyan 
hatalmas alakja a 
peripatetikus isko
lának, a ki sokkal 
nagyobb, semhogy 
egyszerűen tanít
ványnak lehessen 
nevezni. — Viszont 
egyéniségét any- 
nyira alárendelte a 
mester emlékének

T heophrastos.
(Róma, Villa Albani.)

hátrahagyott mű
veivel. Ilyenek : az 
Analytica, Topika,
Physika, Metaphy- 
sica és Politika, 
melyek valószínű
leg az előadások 
czéljaira készültek, 
távol attól az am- 
bicziótól, hogy az 
iskolának praktikus 
szükségletén kívül más czélt is szolgáljanak. Másként áll a dolog azoknál a 
műveknél, melyekből Theophrastos módszerével és stíljével ismerkedünk 
meg. Ilyen első sorban az emberi jellemekről írott munkája, mely nemcsak 
lélektani szempontból becses, de fontos adalékokat szolgáltat az egykorű 
társadalom ismeretéhez. Igaz, hogy Theophrastos Menandros barátja lévén, 
finom jellemrajzaihoz pompás ősképeket talált az újabb attikai komédia 
színpadán, de műve alapján méltó szellemrokonának vallhatta maga Menan
dros is. A jellemrajzok egyes részletei is finom ecsetre vallanak, maga a 
mű az utókorra nagy hatást gyakorolt és a franczia moralista La Bruyère- 
ben versenytársra és utánzóra talált egy személyben. Míg a jellemrajzok
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a finom megfigyelőt állítják elénk, egy nagyobb töredék a physika törté
netéből megismertet a m ester módszerével, ki mindenütt az illető tudo
mányágnak fejlődését adja, az előtte felmerült eredményeket elbirálja, 
végül pedig saját tapasztalataival megpótolja. Bizonyára így já r t el bota
nikai és ásványtani műveiben is, melyeket kortársai és az utókor Aristo
teles hasonló tárgyú munkáinál is többre tarto ttak ; nemkülönben abban 
a számos természettudományi és történeti munkában, melyeknek csak

töredékeit ismerjük, de 
melyeket a görög írók — 
különösen Plutarkhos — 
még teljes egészökben is
m ertek és. mint kifogy
hatatlan aranybányát ér
tékesítettek.

A peripatetikusok ve
zérével szemben áll a 
bölcselők sorában Epiku
ros, a derűit világnézet 
apostola, kinek tanai sze
rint az emberi élet czélja 
a gyönyörűség, mely 
azonban ki nem zárja azt 
a benső megelégedést, 
melyet az erkölcsös visel
kedés ébreszthet ben
nünk. Élete (341—270) 
igen változatos. Attiká
ban született, Samosban 
nevelkedett és első h ír
nevét Lesbos szigetén 
szerezte, azon a dalos 
szigeten, a hol nagy el

lenfelének, Theophrastosnak bölcsőjét ringatták. Életének és szereplésének 
javát azonban a bölcselet szülővárosában és igazi otthonában, Athénben 
töltötte, ott is halt meg, miután megelőzőleg kertjét és vagyonát tanítvá
nyaira hagyta volt. Epikuros főműve az, melyet 37 könyvben a természet
ről írt ; ennek is csak töredékei m aradtak reánk, azokon az érdekes meg
kövült tekercseken, melyeket a herculaneumi ásatások vetettek a felszínre. 
Belőlük és néhány levélből, melyeket a gyönyörűség bölcselője édes any
jához, barátaihoz és barátnőihez intézett, fogalmat alkothatunk stíljéről, 
mely ép oly különleges a bölcselők között, mint a Polybiosé a történetírók

E pikuros m ellszobra.
(R ó m a , C a p i to liu m .)



sorában. Rhythmikus prózája ép oly távol áll Isokrates tarka pompájától, 
m int Aristotelesnek és Theophrastosnak a gondolathoz feszesen simuló 
rövidségétől. Szívesen m erít a népnyelvből és a mély érzés, szív és kedély 
fegyvereivel egyenesen meghódítja a modern olvasót.

Epikuros rendszere nagyon megtetszett a rómaiaknak. Nemcsak Lucre
tius vette azt fel «De rerum natura» ez. költeményének alapjául, de las- 
sankint az államférfiak és udvari emberek körében is toborzott magának 
híveket és Augustus korában egészen a trónig szivárgott, míg a Stoa 
komoly tanai elfoszlottak és a római köztársaság bukásakor ott pusztultak 
el a küzdőtér véres porondján. Epikuros itáliai népszerűségéről legjobban 
tanúskodnak a herculaneumi tekercsek, melyekről a szakértők nemcsak 
magának a mesternek műveit olvasták le, hanem azokat a sokszor meg
lehetősen gyenge tanulmányokat is, melyek iskolájának egyes tagjaitól 
származtak. Ilyen epigónok voltak Polystratos és gadarai Philodemos, 
annak a Pisonak házi barátja, a ki 58-ban Kr. e. consul volt.

E korszaknak bölcselői között sajátságos irányával feltűnik Kebes, ki
nek élete még nem áll világosan előttünk, de könyvét sokan és sokáig 
olvasták. Munkája, a I I íy a \,  az emberi életnek allegorikus képét fog
lalja magában, de olyan felfogással, mely egyfelől a plátói bölcselethez 
szít, másfelől Pythagoras tanait is érvényesíti. Legnagyobb érdeket az 
kölcsönöz neki, hogy következtetést vonhatni belőle a hellenistikus mű
vészetnek jelképes (symbolikus) festészetére.

c) Nyelvbúvárok és nyelvtudósok.

Tulajdonképen grammatikusokat vagy philologusokat kellett volna 
írnunk. De amaz, bár az ókori szempontnak megfelelne, félrevezeti a 
modern olvasót ; emez, noha a jelenkor emberének egy csapással tág 
perspektívát nyit az egész csoportra, mégis erőszakos visszafelé vitele 
volna egy újkori fogalomnak. Leghelyesebben tehát úgy járunk el, ha 
a grammatikus szót a maga legtágabb értelmében veszsziik és ebbe fog
laljuk össze úgy azt a tevékenységet is, mely magának a nyelvnek kuta
tására irányul, meg azt is, mely a nyelvnek művészi alakulását, az iroda
lomtörténetet és mythost tűzi ki tanulmányának tárgyául. így fogták fel 
e korban az emberi szellemet teljes egészében, sőt lassankint bevonták 
kutatásaik körébe a helyrajzot, a vallási és államrégiségeket, sőt azt is, 
a mit a modern kor művelődéstörténetnek nevez.

Ehhez a tevékenységhez a belső indító erőt a bölcselők iskolái és 
leginkább az az erős, következetes analysis adta, mely a peripatetikusok 
iskoláiban uralkodott, ugyanaz az irány, a mely az alexandriai és más 
könyvtárak tudományos kincseit egyrészt elaprózta, másrészt bizonyos 
uralkodó szempontok szerint csoportosította. Maguk a tudósok is csak
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lassan vették észre, hogyan szakadnak el a tulajdonképeni bölcselet
től, melynek anyatején nevelkedtek. A nyelv természetének kutatása, 
a nyelv és gondolat, az eszme és kifejezés összefüggésének rejtelmei 
harczokat idéztek fel, az önálló tehetségek a lángész alkotó erejével új 
mesgyét törtek az emberi tudásnak, s egyszerre új tudományágak kelet
keznek, melyek m ár tudatos vezérekkel és tudatos vezetéssel rendelkez
nek. Hogy egyebet ne említsünk, ekkor kezd fejlődni és határozott alakot 
ölteni a történeti nyelvtan.

Miként a széppróza történetében a régi és új stilus híveit szorosan 
meg kell különböztetnünk, úgy bontja a nyelvbúvárok népét két cso
portra az a két elv, melynek zászlaja alatt harczoltak, s a mely a nyelv- 
tényeket kétfélekép vitatván és magyarázván, a tárgyilagos igazság fel
derítését legtöbb esetben el is érte. E két elv az analógia és az anomalia. 
Amaz arra törekszik, hogy a hasonló gondolatok hasonló alakok (ragok, 
képzők) által fejeztessenek ki, emez biztosítani kivánja a szók egyéni 
alakulását és általa a gondolat színének, a kifejezés művészetének sza
badságát.

Rövidesen az analógia és anomalia barcza egyúttal a szabály
nak és kivételnek, a sablonnak és egyéni ízlésnek harcza. Mindkét irány 
nagy és fontos szolgálatot tett az utókornak ; az analógia hívei megterem
tették a szorosan vett szövegkritikát, az anomalia barátai a nyelvtannak 
logikáját fejlesztették ki. S e tekintetben nem volt puszta véletlen, hogy 
a peripatetikusok, a szigorúan fegyelmezett tudományos dogma hívei, a  
merev analógia m ellett foglaltak állást, míg az anomalia barátai a Stoa 
és Epikuros türelmesebb emberei közül kerültek ki.

E nagyfontosságú harczról kell tehát legelébb szólanunk, csak aztán 
tárgyalhatjuk azokat a tudósokat, a kik a szorosan vett nyelvbúvárlat 
m ellett a történeti műveltség más ágaiban is kitűntek.

Az analógia fő-főemberei, a kik közül mindenik hatalmas tehetsé
gével nemcsak vitézül védelmezte meg álláspontját, hanem iskolát is 
terem tett saját kora és az utókor részére, byzanczi Aristophanes és samo- 
thrakei Aristarkhos. Amaz Zenodotos és Kallimakhos tanítványa, a költő 
Apolloniosnak utóda a nagy alexandriai könyvtár elnöki székén. Egész 
életét, mely hosszú volt (185-ben halt meg 77 éves korában), kizárólag a 
nyelvtannak, irodalomtörténetnek és szövegkritikának szentelte. Irodalmi 
tanulmányainak tárgyát a költők képezték, köztük első sorban Homeros. 
Mindamellett a tragikusokról sem feledkezett nieg, kikhez bevezető tanul
mányokat írt, míg a lyrai költőknek, kivált Alkaiosnak, Pindarosnak é& 
Anakreonnak kritikai kiadásáról gondoskodott. Munkásságának gyümöl
cseit lexikális művek egészítik ki. O honosította meg az ékezetek, hehe- 
zetek és más nyelvtani és metrikai viszonyok jegyeit, melyek közül



némelyek m ár elébb is használatosak és ismeretesek voltak, de melyeket 
általánosságban és következetesen csakis ő használt legelőször.

Aristophanesnek számos tanítványa közül egy egész fejjel kimagas
lott samothrakei Aristarkhos, a ki azonban talán egészen öntudatlanul új 
iskolát alapít, melynek fő-főtárgya a szövegkritika, nyelvtani ideálja a 
rideg, következetes analógia. Ámde daczára Aristarkhos bámulatos tudá
sának és vonzó egyéniségének, mégis voltak és m aradtak tudósok, kik 
hűségesen ragaszkodtak Aristophanes hagyományaihoz. Ilyenek : Diodo- 
ros, Kallistratos, de különösen Artemidoros, a bukolikus költők gyűjte
ményes kiadásának szerkesztője. De ők eltörpülnek a mellett a fényes 
gárda mellett, mely Aristarkhos iskolájából került ki.

Aristarkhos Samothrakéból származott, de korán jutott Alexandriába, 
hol Ptolemaios Philometor (181—146) fiának nevelését bízta rája. Midőn 
tanítványa családi cselszövénynek áldozatul esett, Rhodosba vonult vissza, 
a hol 72 éves korában elhúnyt. Tudományos működése jóformán kizárólag 
a szövegkritika terén mozgott, de itt aztán örök mintaképnek m aradt az 
utókor részére, még pedig úgy minőség, mint mennyiség dolgában. Kerek 
800 íróhoz készített kritikai kommentárt. Módszerének sarkalatos elvei 
voltak, hogy minden írót első sorban saját műveiből kell magyarázni, 
hogy pusztán a tekintély alapján semmit sem kell elfogadni és végül, 
hogy fontos ok nélkül semmin sem szabad változtatni. Segédeszközül 
használta a nyelvkincsen kívül a mythosokat is, melyeknek anyagát gon
dosan elaprózta és korszakok szerint csoportosította. Képzelhetni, hogy 
az ilyen mélyreható változás, a minőt Aristarkhos a tudományos világban 
felidézett, az az éles kritika és harcz a tekintély és hagyomány ellen 
nem m aradhatott visszahatás és kemény küzdelmek nélkül. Egyfelől az 
anomalia barátai vették fel a keztyűt, másfelől a pergamoni tudósok 
pártolták a nyelvtani és nyelvtörténeti magyarázat ellenében az etymo- 
logiát és a czélzások és vonatkozások kihasználását. A stoikusok közül 
kivált Khrysippos (280—207) tám adt szenvedélyesen Aristarkhosra. Mód
szerét Pindaroshoz írott kommentárjában érvényesítette; főelve, hogy 
a nyelvtényeket elnyomni bajos, de a nyelvérzék szabályszerűségét is 
figyelembe kell venni.

Khrysipposnál is keményebb és kíméletlenebb ellenfél volt a per
gamoni iskola, melynek legszellemesebb kritikusa mallosi Krates, a ki a 
tárgyi magyarázatot sürgette. Tanítványainak segítségével egész komo
lyan megindította a tudományos harczot Alexandria túlnyomó tekintélye 
ellen. Rendezte a pergamoni könyvtárt, földgömböt állított fel és minden 
eszközt megragadott, hogy a vezérszerepet az alexandriai tudósok kezé
ből kicsavarja. Kiválóbb tanítványai Kratesnek a következők voltak : 
mallosi Zenodotos. Demetrios Ixion, babyloni Herodikos, de kivált Alexán-
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der Polyhistor, a kit sorsa mint hadifoglyot Itáliába vezetett és a ki ősz 
fejét Laurentumban hajtotta utolsó pihenőre. A perganioniak érezve azt, 
hogy Aristarkhos lángeszű alkotását egészében meg nem dönthetik, egyes 
részleteit támadták és így akarták az egésznek tekintélyét gyengíteni. 
Alexander Polyhistor az adatok tömegével épett fel, Zenodotos Aristar
khos egyes mesterfogásai alatt igyekezett megingatni a talajt, több ügyes
séggel, mint alapossággal. Az egész támadáson meglátszik Pergamon

vetélkedése Alexandriával 
a vezérszerepért a tudomá
nyos világban.

Természetes dolog, hogy 
Alexandria sem maradt 
veszteg. Aristarkhos tanít
ványai tudással, szorgalom
mal és elmés stíllel k itar
tóan védelmezték mesterü
ket. — Negyvennél többen 
voltak, de korszakos tevé
kenységet különösen kettő 
fejtett ki : athéni Apollodo- 
ros, Asklepiades fia, a tör
téneti philologia egyik alap
vetője, és Dionysios Thrax, 
az első rendszeres görög 
nyelvtan írója. Amaz kicsa
varta a pergamoniak kezé
ből az etymologiát és saját 
fegyverökkel siíjtott vissza 
rájok; Dionysios viszont az 
analógia és anomalia har- 

czából annyi tanulságot merített, hogy nyelvtanában Aristarkhos tanait 
nagyrészt az ellentábor bizonyítékaival tudta érvényesíteni. Minthogy 
pedig tárgyilagosan tette ezt, lassankint elsimultak a szenvedély hullámai 
a  két ellenfél körül, ki-ki megtalálta a nagy műben a maga részét és 
elfeledte, hogy egy közös épülethez hordott anyagot, melynek m esterét 
mégis csak Alexandria genieje nevelte.

Miután így a nyelvbölcselet és nyelvi kritika (szövegkritika) har- 
czosairól és iskoláikról összefoglaló képet nyújtottunk, okvetetlenül szóba 
kell hoznunk azokat a tudósokat, a kik részint úttörőkként szerepelnek, 
részint pedig a tudomány történelmi ágait az egyik hatalmi központból 
a másikba, Athénből Alexandriába, Alexandriából Pergamonba és Rómába

K hrysippos.
(Róma, Villa Albani.)



átszármaztatták. Amazoknak képmásait a hellenistikus művészet joggal 
készítette el az iskola-helyiségek részére s joggal helyezte el a Múzsák 
m ellett ; ezek viszont azokhoz az ókori telepesekhez hasonlítanak, a kik 
az anyaváros oltártűzének lángját magukkal vitték új otthonukba.

Az úttörők sorában, a kik egyelőre inkább csak gyűjtéssel foglal
koztak és az anyagnak felhalmozása által a kritikára tulajdonképen okot 
szolgáltattak, két ellenfél alakja merül fel előttünk: Herakleides és Kha- 
maileon, mindakettő a Pontosvidéki Herakleából. Mindakettő történettel 
és irodalomtörténettel foglalkozott, csakhogy oly módon, hogy amaz a 
létező írók számára mesés ősöket eszelt ki, emez viszont mesés vonáso
kat, elmés mondásokat fogott rá a költőkre, kikkel foglalkozott. Kha- 
maileon azzal vádolta honfitársát, hogy adatait tőle plagizálta. E per 
egyike a legrégibbeknek, melyek az írói tulajdon dolgában valaha meg
indultak és lefolytak. Herakleides és Khamaileon mindketten a peripa- 
tetikus iskolának voltak hívei, melyből egymásután kerültek ki javabeli 
szaktudósok. Ilyenek magának Aristotelesnek közvetetlen tanítványai : 
messenei Dikaiarkhos, a művelődéstörténet megalapítója, és Aristoxenos,. 
a zeneelméletnek alapvetője. Dikaiarkhos főműve a Hellas életéről szól, 
melyben a görög élet fejlődését tárgyalta az aranykortól egészen Nagy 
Sándorig; úgy azonban, hogy a politikai eseményeken és államalakuláso
kon kívül a nemzeti játékokat, zenét és költészetet is méltatta. Többi 
művei közül legtöbbet olvasták a Tripolitikost, a melyből Cicero az 
államforma ideálját merítette, és az életrajzokat, melyek a későbbieknek 
forrásul szolgáltak. Az életrajzírás terén veszedelmes versenytársa volt 
a geniális Aristoxenos, a kit Aristoteles és köre annyira kitüntettek, hogy 
mindenki benne látta a mester leendő utódát. Mikor aztán a tudomá
nyos közvélemény ellenére Theophrastos lett az utód, Aristoxenos ke
serű gyűlölettel fizetett ezért. Azt a harmóniát,mely életéből hiányzott, 
a tudományos téren kereste s több munkájával megalapította a zene el
méletet, továbbá részletesen kidolgozta a rhythm ikát és összhangzattant.

Dikaiarkhosról föntebb nem mondottuk, hogy megmérte a Pelopon- 
nesos hegységeit és ennek alapján földrajzzal is foglalkozott. Ezeken a 
nyomokon indult a tudományos földrajz megalapítója, Eratosthenes. Élete 
ép oly változatos, mint irodalmi működése. Kr. e. 275 körül született 
Kyrenében és végigtanulta jóformán az összes bölcseleti rendszereket, a 
nélkül, hogy valamelyikhez határozottan csatlakozott volna. III. Ptole- 
maios Euergetes meghívta Alexandriába és a nagy könyvtárban m egtette 
Kallimakhos utódának, mely állásában azután 82 éves koráig működött. 
Alexandria szellemi kincseit és az uralkodók pártfogását arra használta 
fel, hogy kedvére foglalkozhassék földrajzi és mathematikai tanulm á
nyaival. Kortársai tréfásan az abc második betűjével fejezték ki nevét,

h e l l é n e k : a l e x a n d r i a i  k o r s z a k  621



Ö 2 2 LATKÓCZY MIHÁLY

ezzel akarván jelezni, hogy a tudomány és irodalom minden ágában, 
melyet művelt, meg kell elégednie a második helylyel ; így a költészet
ben Kallimakhos után, a bölcsészetben Arkhesilaos, a mathematikában 
Hipparkhos után szorítottak neki helyet. Ám a mit így külön-külön el 
nem érhetett, elérte a földrajzi és mathematikai tanulmányok egyesítése 
által, melyekhez kölcsönkérte a költészettől a divinatiót és megalkotta 
kortársai számára a föld kiterjedésének és alakjának helyesebb fogal
mát. Ezt írta meg három kötetes nagy földrajzában, melyhez az ókori 
utazók és felfedezők tudósításainak felhasználásával és háromszögtani 
felvételek alapján készült térképet is csatolt. A földrajznak első köteté
ben elmondta a földleírás történetét Homerostól egészen Nagy Sándorig. 
A második kötet azokat a nézeteket foglalta magában, melyekre a szerző 
tapasztalatai alapján jutott. Elmondta, hogy a földnek gömbalakja van, 
s abból a délkördarabból, mely Alexandriától Syeneig terjedt, kiindulva 
próbát te tt a földgömb nagyságának meghatározására. A harmadik könyv 
a fentebb említett térképpel kapcsolatosan a politikai földrajzot ta rta l
mazta. Földrajzi munkáján és kortani kutatásain kívül Eratosthenes válto
zatos irányú tudományos működése fényes tanúbizonyságot tesz alapos
ságáról és sokoldalúságáról. Irt csillagászati tankölteményeket, irodalom- 
történeti értekezéseket, bölcseleti párbeszédeket; egybevetés útján meg
javíto tta az egyiptomi és a görög időszámítást, sőt tisztán mathematikai 
feladatokkal is foglalkozott, a miről tanúságot tesz Ptolemaios királyhoz 
Írott levele a koczka megduplázásáról. Mindenütt és mindenben kitűnt 
Unom ítélete és poétikus érzéke által, úgy hogy e tekintetben Goethével 
vagy Humboldt Sándorral hasonlíthatjuk össze.

Kisebb tehetség, de ép oly szorgalmas és buzgó író az Ilion tőszom
szédságában született Polemon, a ki hosszas és nagy darab földre kiter
jedő utazásai alkalmával tömérdek anyagot gyűjtött össze Görögország 
helyrajzi történetéhez és, athéni Diodoros nyomán haladva, megalkotta a 
tudományos útleírást (periegesis). Adataiból eleinte monographiákat ala
kított, majd ezeket is nagyobb egészszé vonta össze. Állításait nem egy
szer hevesen támadó modorban foglalta Írásba, a régibb írók ellen való
ságos röpiratokat szerkesztett, s utoljára félelmetes nagysággá nőtte ki 
magát, a kit a görög városok, egymással versenyre kelve, választottak 
meg díszpolgárnak, Ptolemaios Epiphanes pedig azzal vonzott Alexan
driába, hogy nem kevesebb mint 14 talentumnyi (66010 korona) évdíjat 
biztosított neki. O volt és m aradt a periegeták mintaképe, köztük a 
Pausaniasé is.

H átra van, hogy azokról a férfiakról megemlékezzünk, a kik a kriti
kát Athénből Alexandriába átszármaztatták és ott meggyökereztették. 
Jellemző képviselőjük phaleroni Demetrios, Tbeophrastos tanítványa és
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barátja. Egyrészt Athént és Alexandriát kapcsolja össze, de másrészt a 
philosophiát és grammatikát is. Államférfid, tudós és szónok egyazon 
személyben. Tíz évig (317—307) vezette az athéni államügyeket ; bukása 
után barátságos fogadtatásra talált Alexandriában Ptolemaios Soternál, 
kinek részére a nagy könyvtárt rendezte. Sokat és sokfélét írt : költemé
nyeket, történeti, irodalomtörténeti és rhetorikai műveket, melyekben 
mindenkor úgy tűnik fel, mint az ázsiai stílnek barátja és úttörője.

Miként phaleroni Demetrios összekötő kapcsot alkot Athén és Ale
xandria között, úgy köti össze az athéni tudást Pergamonnal karystosi Anti- 
gonos, a kit I. Attalos király magához hívott, s a ki 226-ig ott fejtette ki 
tudományos működésének javarészét. Legértékesebb művét azok az élet
rajzok képezik, melyeket az általa személyesen ismert bölcselőkről írt 
(Zenon, Menedemos, Pyrrhon). Nem szorult a mende-mondára, alakjai él
nek és mozognak ; «Csodálatos történetei» a természetrajzot összefüg
gésbe hozták a mythologiával.

Elérkeztünk azon ponthoz, midőn az alexandriai tudománynak Ró
mába való átszármazásáról és ezen átszármazás eszközlőiről kell szól
nunk. Nemcsak Polybios szelleme hajolt meg Róma előtt, lassankint 
alkonyodni kezd Alexandriában, és ki-ki a kelő csillagzat felé fordul, 
melynek ragyogása Róma falait aranyozza meg. Még áll a büszke város, 
tele a híres könyvtár, melyben ott van Zenodotosnak, az első gramma
tikusnak szobra, de már nagyobb vonzó erő rejlik a Tiber-parti város
ban, mely a világ uralmát kezében tartja. Ember kellett csupán, a ki 
Rómának a görög világról beszéljen. Akadt is, még pedig a mesésen 
szorgalmas alexandriai Didymos személyében, a ki nem kevesebb mint 
negyedfélezer munkát írt össze (magyarázatok, szótárak, irodalmi kérdé
sek). Antonius és Cicero idejében élt és Rómában működött egészen 
Augustus koráig. Műveiből ismerték meg a rómaiak mindazt, a mit a 
hellén lángész alkotott, ő volt az a szócső, mely az egykor oly szabad 
és oly dicső Görögországnak utolsó istenadta örökségét, a tudást és mű
veltséget, a világ új urainak fáradhatatlanul hirdette.

M athem atikusok, csillagászok  és physikusok.

A mathematikai tudományt legelőször Pythagoras és iskolája becsülte 
annyira, hogy különös és szakszerű ápolásban részesítette. Lassankint a 
többi bölcseleti iskolák is követték ezt a példát, az egyedüli kynikusok 
kivételével. Az Akadémia épenséggel odáig ment el, hogy fel sem vette 
azt, a ki a mértanban járatlan volt. Mindamellett igazi fejlődést csak a 
Ptolomaiosok korában tapasztalunk, a mikor legelébb is találkozunk ide
vágó teljes szövegű művekkel. Ugyanez áll a physikáról és csillagászatról.

Az alexandriai kor legnagyobb mathematikusa kétségkívül Euklei-
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des, kinek «Elemek» ez. könyve alapján tanulták és tanították a geo
m etriát az egész középkoron által az arabok, sőt a nyugati népeknél is 
alapvető munka volt és maradt. Hogy Eukleides mekkorát fejlesztett a 
geometrián, kitűnik például a kör négyszögesítésére vonatkozó problémá
nak történetéből, a mely probléma az analysis első bágyadt csiráit re j
tette magában. Hippokrates kortársa Antiphon, kísérletet te tt a lehetet
len probléma megoldására, okoskodását herakleai Bryson tovább foly

tatta, Eukleidesnél végre 
mindkettőnek okoskodása 
már mint teljesen kifejlett 
(exhaustiós) módszer je le
nik meg. így lett a kör 
négyszögesítésének problé
májából a kimerítés problé
mája, mely viszont azzal a 
fontos kérdéssel függ össze, 
vájjon lehet-e a vonalakat, 
a tért vagy bárminő mennyi
séget mindig kisebbre és 
kisebbre osztani egészen a 
végtelenségig, vagy nem ? 
Eukleidesről nevezték el azt 
a geometriai rendszert, mely 
azon az elven alapszik, hogy 
egy adott pontból egy adott 
egyeneshez csak egy pár
huzamos egyenes vonható. 
Az «Elemek»-en kívül, me
lyeknek nem utolsó dicső

sége az, hogy a legnagyobb magyar polyhistor, Brassai Sámuel fordította 
magyarra, írt Eukleides még egy bevezetést az elemző mértanba és egy 
csillagászati kompendiumot. Tőle való egy optika is, melyben három fon
tos törvényt fejtett ki, melyek a fény visszaverődésére vonatkoznak.

Az antik mechanikának legnagyobb alakja Arkhimedes, a ki Syra- 
kusæban született, mint Pheidias nevű csillagász fia gondos nevelésben 
részesült, megfordult II. Hieron udvaránál, érintkezett alexandriai tudó
sokkal és munkában és sikerekben egyaránt dús élet után (287—212. Kr. e.) 
egy durva római katona kardja alatt vérzett el, midőn szülővárosát 
rohammal elfoglalták és ő akkor is tanulmányaiba elmélyedve dolgozott- 
O volt alapítója a statikának és hydrostatikának ; tanulmányainak főbb 
eredményei voltak : az emeltyű törvénye ; a róla elnevezett hydrostatikai

A rkhim edes.
(Róma, Capitoliuin.)
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törvény, melyen viszont az úszás és a sűrűség elmélete alapszik ; a csiga
sor, a vizi csiga, a végnélküli csavar és súlypont tana. Geometriai fel
fedezései közül említendők : a körkerület mérése, mely szerinte 3V7-szer 
akkora, mint az átmérő ; a parabola és ellipszis területének, a róla elneve
zett spirálisnak, a golyó, sphæroid és konoidok térfogatának vizsgálata ; 
volt egy tétele, melynek bizonyítását saját síremlékének tartotta fenn, 
nevezetesen az, hogy az egyenlő alappal és magassággal biró kúpnak, 
félgömbnek és hengernek köbtartalma úgy viszonylik egymáshoz, mint 
1 : 2 : 3 .  Marcellus, a győztes római hadvezér, elkészíttette a síremléket,

A rkhim edes sírja Syracusaeban.

s Cicero erről az ábráról ismert rá, midőn Kr. e. 75. mint quæstor Syra
cusaeban tartózkodott. Sokoldalúságáról tanúskodik egy versben írt talá
lós mese, melyet Arkhimedes az alexandriai Eratosthenesnek írt, s a 
mely napjainkig fenmaradt.

Arkhimedes versenytársa a dicsőség és találmányok terén alexan
driai Heron. Virágzásának kora 100-ra tehető Kr. e. Munkái részint phy- 
sikaiak, részint mechanikaiak, részint mathematikaiak. Pneumatika ez 
munkájában nem kevesebb mint 78 különféle készüléket ír le, melyeket 
melegített levegő vagy gőz hajt. Legnevezetesebb köztük az aiolipila 
(Aeolus labdája), a legrégibb gőzgép, melyet a kiáramló gőzsugár vissza
ható ereje mozgat. Azonkívül neki tulajdonítják a róla elnevezett kút

Egyetemes irodalomtörténet. I. 40
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feltalálását is. Mindezekben egészen helyes fogalma volt a felmelegített 
levegő és gőz nyomásáról és feszültségéről. A mathematika történetében 
tőle való a háromszög területét oldalai segítségével kifejező képlet. Volt 
több katonai találmánya. Mechanikai művein kívül írt optikaiakat is, s 
ezen a téren is több eszközt készített, így a torzító- és varázstükröt. 
Heron abban is érdekes alakja a korabeli tudós-világnak, hogy úgy mint 
mestere Ktesitios, ő sem tartotta méltóságán alul valónak, hogy tudását 
játékszereken érvényesítse és így például az alexandriai bábszínház 
részére színpadi gépeket készítsen.

A csillagászat terén két nagy tehetséggel találkozunk. Az egyik 
samosi Aristarkhos, a másik nikaiai Hipparkhos, a háromszögtan meg
alapítója. Aristarkhos Straton nevű peripatetikus bölcselő iskolájából ke
rült ki, 250. Kr. e. virágzott és legelébb mondotta ki azt, hogy a föld 
egyrészt saját tengelye körül, másrészt a nap körül forog. Ezért az isten- 
telenség vádjával is illették, vádlója a stoikus Kleanthes volt.

Aristarkhosnál is kiválóbb elme volt Hipparkhos, a ki Nikaiában, 
Bithyniában vagy Rhodos szigetén született, az utóbbi helyen és Alexan
driában tanított s körülbelül 160—125 élt Kr. e. O a szigorúan induktiv 
csillagászat megalapítója, melynek szolgálatában számos készüléket szer
kesztett. Aratos műveihez írott magyarázatában először alkalmazta a 
trigonometriát gömbháromszögekre. Földrajzi meghatározásoknál ő hasz
nálta először a földrajzi hosszúságot és szélességet, kiszámította az első 
naptáblákat, csillagjegyzéket állított egybe, s egy éggömböt készített, 
melyen ezernél is több csillag volt ábrázolva. Ez az éggömb vezette őt 
az éjnapegyenlőségek haladásának fölfedezésére és külön művet írt arról, 
miképen haladnak nyugatról-keletre. így haladt a korszellem is hatalmi 
utján. Az alexandriai és más görög tudósok számvetéseikbe elmerülten 
csak akkor vették észre, midőn csillagvizsgáló tornyaik alján a római 
sasok jelentek meg és az a világ, melyet ők oly tökéletesen tudtak ki
mérni, új gazdának hódolt, urat cserélt és kapott . . .

3 sidó-gürög irodalom.

Az alexandriai korszak irodalmában egészen különálló és rendkívül 
érdekes csoportot képeznek a zsidó-görög írók, vagyis azok, a kik nem
zetiségökre nézve zsidók voltak, de görögül írtak. Származásukat azok 
közül a zsidók közül vették, a kik nagy számban laktak Egyiptomban 
és északról a lybiai pusztától egészen délre Aethiopia határáig elterjedve 
valóságos szigeteket képeztek a Ptolemaiosok birodalmának népei között. 
Zsidó hagyományok szerint maga Nagy Sándor is telepített Alexandriába 
zsidókat ; de ha ezt talán nem is tekintjük kétségtelennek, annyi tény, 
hogy a Ptolemaiosok a zsidók barátságára nagy súlyt fektettek, azon
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voltak, hogy nekik országukban kellemes otthont nyújthassanak és őket 
a Syriával folytatott versengésben szövetséges társakul megnyerjék. — 
A zsidók javarésze természetesen Alexandriában lakott, melynek keres
kedelmi fontossága semmiben sem m aradt el irodalmi jelentőségétől. 
A világváros öt része közül, melyeket a lakosok a görög ábéczé öt első 
betűjével jelöltek, a zsidók kettőt jóformán teljességgel elleptek ; külö
nösen a Delta nevűt, mely a tenger mentén terült el, s a melyben a 
kereskedelemmel és hajózással foglalkozó zsidóknak minden szükséges 
út és eszköz legjobban kezök 
ügyébe esett.

így történt aztán, hogy az 
egyiptomi zsidóságnak központja 
az alexandriai zsidó gyarmat lett, 
melynek élén egy fejedelmi te
kintélyű egyén állott (ethnarkhos, 
ritkábban alabarkhos) ; ez állás 
örökölhető volt és hasonlított a 
babyloni zsidó kolónia fejét meg
illető «Res-Galutha» méltósághoz.
Az ethnarkhos gondoskodott a 
birói és administrativ teendők 
végrehajtásáról, ő volt a közve
títő a fejedelem és hitsorsosai 
között, míg a szorosan vett val
lásos ügyek egy hetventagú ta 
nácsnak, a «vének» testületének 
(gerusia) kezében voltak. Ebből 
a szervezetből kifolyólag term é
szetes, hogy az összes egyiptomi zsidók fontosabb ügyeikben az ale
xandriai társak közvetítését vették igénybe, kiknek viszont lekötele
zettjei lettek, s kiket nemcsak kereskedelmi és üzleti, hanem kulturális 
törekvéseikben is szinte akaratlanul követtek és utánoztak. A kulturális 
törekvések sorában pedig első helyen állott a hellenismus, a görög nyelv
nek, művészetnek és irodalomnak elsajátítása és ápolása.

Az alexandriai zsidók az ipart a művészettel összekötve ápolták, 
sőt valóságos czéheket képeztek, melyeknek tagjait az anyaországból 
szívesen hívták meg templomok és profán épületek alkotásához és fel
díszítéséhez. A görög hadviselés meg államszervezet szabályaival egye
temben elsajátították a görög nyelvet is s elmélyedtek a görög bölcse
letben, melynek eszmeharczai a zsidóság elmélyedésre és vitatkozásra 
mindig hajlandó természetének önkéntelenül is táplálékot szolgáltattak.

Ptolem aios II. (Philadelphos) és neje.
(G o n z a g a -fé le  k a m e a . — S z t. P é te r  v á r  c s á s z .  m úz.i

40-
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Lassankint a görög nyelv nélkülözhetetlen eszköze lett magának az isten- 
tiszteletnek is. Az alexandriai és más egyiptomi imaházakban Mózes öt 
könyvét görög nyelven magyarázták, mely magyarázat viszont a görö
gök érdeklődését ébresztette föl, sőt utoljára a tudnivágyó uralkodóknak 
figyelmét is magára vonta. Már csak arra volt szükség, hogy a kettős 
érdeklődés irányadó egyénekbe költözve találkozzék, a mi csakhamar be

is következett, még pedig egyrészt 
Ptolemaios Philometor, másrészt a 
zsidó Aristobulos személyében.

Ez az Aristobulos, kinek a 
később említendő apokryph-költé
szetben is jelentékeny része van, 
egyik szokatlanul érdekes alakja 
a zsidó-hellén irodalomnak. A bib
liafordítás eredete körül kialakult 
hagyománynak egyik változata 
egyenesen őt tekinti a biblia első 
görög fordítójának ; igazabban 
amaz öt fordító egyikének, a kik 
Mózes öt könyvének átültetésére 
vállalkoztak és ezt a nagy művet 
Alexandria zajosan élő világváro
sától elvonultan, Pharos szigetének 
csöndjében végezték. Ugyanezen 
hagyomány szerint Aristobulos, a 
ki előkelő zsidó családból, Áron 
nemzetségéből sarjadott, ismétel
ten érintkezett az uralkodóval, a 
kinek a zsidóságot illető kérdéseire 
felvilágosítással szolgált, s kinek 
érdeklődését a bibliafordítás iránt 
azzal is ébren tartotta, hogy a kész 
műhöz ajánló iratot csatolt, mely

ben az eredeti szöveg m agyarázatára is kiterjeszkedett, jelesül elejét 
akarta venni annak a félreértésnek, mely abból származhatott vala, 
hogyha a más világnézetben és eszmekörben nevelkedett uralkodó az 
istenségre vonatkozó bibliai kifejezéseket szó szerint vette volna.

Egy másik hagyomány szerint, mely az egyházatyák támogatására 
talált, a fordítás már korábban keletkezett, még pedig Ptolemaios Phila- 
delphos idején, a kit a nagy könyvtár igazgatója, pbaleroni Demetrios 
figyelmeztetett Mózes öt könyvére mint olyan iratokra, a melyek méltók

M um ia-arczkép.
( E g y ip to m i g ö rö g  m ű v é s z e t .)
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lennének arra, hogy a nagy könyvtár kincsei közé soroztassanak, termé
szetesen csak úgy, ha görögül is meglennének. A király hajlott Deme- 
trios szavára és követeket küldött az akkori zsidó főpaphoz, kérvén őt, 
küldene neki tudós férfiakat, a kik a zsidó és görög nyelvben egyaránt 
jártasak s így a fordításra alapos siker reményében vállalkozhatnak, 
viszonzásul saját pénztárának költségén kiváltotta az összes zsidó rab
szolgákat, a kik Egyiptomban 
sinylődtek. — Ez a nagylelkűség 
annyira megindította a főpapot, 
hogy nyomban kiválasztott min
den törzsből hat tudós férfiút, szám
szerűit tehát hetvenkettőt, s elkiil- 
dötte őket Alexandriába, a hol a 
fordítást ugyanannyi nap alatt, a 
hányán voltak elvégezték, a kész 
fordítás szövegét pedig az uralkodó 
és a zsidók jelenlétében felolvas
ták. A király rendkívül megörült 
a kész fordításnak, egy aranyos 
betűkkel írott példányt könyvtá
rába vett fel, azonkívül pedig átkot 
mondott azokra, a kik a fordítás 
szövegén valaha valamit változ
tatnának. Magát a fordítást pedig
az utókor a fordítók számáról a 
«hetvenek művének» nevezte el 
(Septuaginta), és ez elnevezés tény
leg él mai napig.

A második hagyomány az 
idők folyamában később még egy 
pótlékot is kapott ; jelesül azt, hogy 
a király minden fordítót külön 
szobában helyezett el, hogy valami
képen össze ne beszélhessenek, s 
ennek daczára a fordítás betűről-bettíre, szóról-szóra annyira összevágott, 
hogy a király is, a többiek is az istenségnek különös kegyelmét látták 
ebben a megegyezésben.

Közöltük mindkét hagyományt, melyeknek egyedüli közös vonása a 
fordítás tényén kívül Aristobulos személye, a kit a hetvenkét fordító 
hívei sem zárnak ki a fordítók sorából. Kötelességünk mindazt mellőzni, 
a mi a vitának felekezeti színt kölcsönözhetne. Bennünket ezúttal kiilön-

M um ia-arczkép.
(E g y ip to m i g ö rö g  m ű v é s z e t /
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ben is a Septuaginta irodalmi jelentősége érdekel, mely sokkalta nagyobb 
volt, semmint azok hiszik, a kik a görög szellemről beszélve úgy véle
kednek, hogy annak élete a fénykorral véget ért.

A fordítás hatását két szempontból tekinthetjük. Az egyik a szoro
san vett nyelni, a másik az irodalmi. A nyelvi hatás egyrészt új szavak
ban, másrészt új és az eddigitől eltérő fordulatokban nyilvánul. Már 
maga az a körülmény, hogy sémi nyelvről fordítottak indo-európaira, 
változást okozott a szórendben és kifejezésben. Fokozta ezt az a törek
vés, hogy lehetőleg szószerint fordítsanak, s ez a nyelvkincs, melyet a 
nyelvterjesztésnek egyik leghatalmasabb támasza, a templom, vett gondjai 
alá, együtt terjedt a bibliával s győzelemre ju to tt a keresztyénséggel. 
Az őskeresztyén irodalomról más helyen lévén szó, itt beérjük azzal, 
hogy rámutatunk az egységes egyházi nyelv fontosságára és arra a jelen
tős szerepre, melyet ez a fordítás a hétköznapi görög nyelvnek alaku
lásában és fejlődésében akarva nem akarva is játszott.

Az irodalmi hatás nagyon jelentékeny, sőt akkora, hogy a világ- 
irodalomban egyedülállónak tekinthetjük. Míg ugyanis m ásutt és más 
irodalmakban a költői művek termékenyítik meg a prózát, itt épen meg
fordítva történik. A költői művek, melyek hol motívumaikat vették köl
csön a bibliától, hol képeiket és hasonlataikat, háromfélék: olyanok, 
melyeknek írói bevallják nevöket; olyanok, melyek valamely régebbi 
tekintélyes hellén írónak czégére alatt szerepelnek ; végül olyanok, melyek 
magához a bibliához tartozóknak vallják magukat (apokryph iratok). 
Hogy valamennyinek szerzői görögül iró zsidók, kitűnik abból a kettős 
törekvésből, hogy a bibliai hagyományt az akkor még vallásilag is tekin
télyes görög hagyománynyal összefüggésbe hozzák és hogy a bibliai hagyo
mányba is bejuttassanak egyetmást, a mi a fentebbi czélt szolgálja és elő
segítheti.

Rövid felsorolásunkban, melynek határt szab e munka kerete, a 
fentebbi egymásutántól el kell térnünk, még pedig a minden izében érde
kes Aristobulos kedvéért, a kit a legkiválóbb philologusok egyhangúlag 
úgy tekintenek, mint az orphikus (Orpheusról elnevezett) költemények 
szerzőjét. Ezen mystikus versekben a szerző úgy elrejtőzik, hogy még 
korára is csak a Septuaginta nyelvi hatásából lehetett ráismerni. A név 
Orpheusé, de a hang Mózesé, vagyis inkább Aristobulosé, a ki a bibliai 
tekintély kedvéért lemondott az írói hírnévről is. Az orphikus költemé
nyek szerzője m ellett nyomban ott találjuk a zsidó Sibylla szerzőjét, a 
ki jóslataival egy új világot tár fel nekünk. Harmadiknak kell megemlí
tenünk a Phokylides neve alatt ismeretes költemény íróját. Mind a 
háromról könnyebb lenne könyvet írni, mint rövid jellemzést adni. Fő
jellemvonásuk azonban mindenütt egy és ugyanaz : a bibliai hagyomány
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a görög világgal úgy egyesíteni, hogy a hellenismus Mózes tanítványa
ként szerepeljen. A saját nevök alatt író zsidók egyenesebb úton járnak, 
de kevésbé érdekesek. Ezekhielről m ár megemlékeztünk, kiviile még az 
idősb Philo és Theodotos tartoznak ide. Amaz Abrahámról, Józsefről és 
Jeruzsálemről írt költeményeket; emez eposzaiban megörökítette Dina 
elraboltatását és Jákob fiainak harczait Szichemnek lakóival. Költői ere- 
jök csekély, műveik verses átírásai a bibliának.

Sajátságos irodalmi jelenséget alkotnak az apokryph könyvek. Görög 
iratok, melyek azzal az ambiczióval lépnek fel, hogy a biblia részletei
nek tekintessenek. Tárgyuk hol történeti (pld. Esdrás könyve), hol tanítói 
jellegű (Salamon bölcseségkönyve), hol prófétai utánzat (Jeremiás levele). 
Vallási tekintélyök felett vita folyt és foly. E vitában megoszlott a keresz
tyén világ, de irodalmikig nyíltan kimutatható, hogy stiljök alapján abba 
a nagy körbe sorolandók, mely a Septuaginta körül támadt. Sőt e viták 
alkuimul szolgáltak egy új irodalmi szempont keletkezésére, m ert a 
valódinak elismert és apokryphnak csúfolt művek barátai és ellenségei, 
védői és támadói terem tik meg a vallásos és profán irodalom között 
való különbséget . . .

A régi A lexandria, a zsidó negyed feltüntetésével.



R óm a-istennó.
(Ezüst csésze 1868-ki Hildesheimi lelet.)

IV. RÓMAI KORSZAK.

Irta H eg edűs István.

Ha az alexandriai korszak a hellenismus kora volt, mely Nagy 
Sándor rövid éltű világbirodalmát leikével áthatotta és Nagy Sándor 
utódai alatt külön szellemi metropolisául Alexandriát választá : a római 
korszak egy tartós világhatalom oltalma alatt a politikai függetlenség 
elvesztése m ellett is az autonom görög szellem másodvirágzásának kor
szakául tekinthető. A római irodalom aranykorát a görög szellemben 
való újjászületés idézte elő. Fokonkint érté meg a gyakorlati tevékeny
ség óriási feladatait diadalmas erővel megoldó római nép a görög szelle
m et és szívta föl magába. Foglyul esett, m int Horatius mondá.

A Julius-Claudius-ház uralma alatt m ár mint egyenrangú iro
dalmi tényező lépett szövetségre a római irodalommal a mind szaba
dabb életre ébredt görög irodalom ; a Flaviusok alatt, főként Hadrianus 
császár idejében még önkormányzati szabadságot is vívott ki magának 
és a római nép történetét nem ellenséges indulattal, de az egyetemes 
kultúrában egyesült két testvérszellem egyenlő érzületével ítélte meg. 
Sőt ha Tacitus történeti műveit egybevetjük halikarnassusi Dionysios
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Római régiségeivel, Appianos és Dión római történeteivel, a római nép 
jövőjébe vetett több bizalmat, optimistikusabb felfogást találunk a görög, 
mint a latin írónál. Róma bámulatos áthasonító képessége, melylyel a 
meghódított népek szellemének kincseit magáévá tette, teljes diadalt 
aratott. Jól mondja Arrianos, ki Nagy Sándor hódító hadjáratát a Xeno
phon egyszerűségével minden rhetorikai sallangok nélkül írja meg taktikai 
munkájában : «különös dicséretet érdemelnek a rómaiak azért, hogy a 
saját honi intézményeiken nem csüngöttek oly vak szeretettel, hogy bár
hol csak szép dolgot láttak, azt el ne sajátítsák.» Sőt a görög szellem 
fölénye néha nyomasztó erővel kerekedett felül, mint Juvenalis egyik 
szatírájában kifakad e söpredék népséggel szemben : «Nem tűrhetem, oh 
Quirites, e görög várost». Igen, görög várost. Görög volt a szalon nyelve, 
görög színpadon lépett föl egy Nero, görög volt és huzamosan Athénben 
tartózkodik Hadrianus. A szép bithyniai ifjű Antinous iránti vonzalma, 
mintha csak az örök ifjű görög szellem iránti rajongását jelképezné.Viszont 
a görög írók levetve nemzeti büszkeségüket, meghódolnak a római erő 
előtt. Mint az alexandriai korban Polybios, e korszakban Strabon és Dio- 
nysios a rómaiakról a legnagyobb elismeréssel szólnak.

De legjobban jellemezhetjük e korszakot, ha két legnagyobb íróját: 
Plutarkhos es Lukianos műveit olvassuk. Minden kornak lelkét, szellemét 
egy-egy összefoglaló tehetség fejezi ki legjobban. E két nagy szellem 
pedig az vala. Plutarkhos párhuzamos életrajzaival, Jean Paul találó ki
fejezése szerint, a világtörténet Shakespearejévé lesz, és mit tesz ? Pár
huzamba állítja a görög és római történet legnagyobb alakjait, tehát a 
két szellem testvéri viszonyát tünteti föl. Lukianos pedig átveszi a római 
szatíra fegyverét és átalakítva a platonikus dialógust, a görög szellem játszi 
mosolyával rombolja le a nagyképű bölcseket, a vallásos babonán élődő 
nyegléket, aristophanesi könnyűséggel gúnyolja ki a mythologia meséit, 
mit a grains római lélek nem mert volna. Plutarkhos a történet reális 
alakjait morális hősökké avatja, hogy a görög bölcsészet nemes tarta l
mát öntse a múlt felfogásába ; Lukianos pedig épen a hagyományok üres 
léhaságát vetkőzteti pőrére. A korszellemnek e nagy szatirikus hívebb 
kifejezője, mint Juvenalis, m ert már érezteti azt a nagy válságot, mely 
áthatotta a szellemeket, és így fölkelti a sóvárgást egy nemesebb világ 
iránt, melyet Lukianos nem sejtett meg a babonás szekták sorában, me
lyek fölött csattogtatja gúnyjának ostorát. E korszak keresztyénsége, az 
üldözések és szenvedések közepett e világtól elfordult: a görög szellem 
pedig e világot szerette és annak légkörén túl nem emelkedett.

Jellemző vonása még e kornak: a műfajok fölbomlása. Míg az ale
xandriai korszak az idyllt és a mimust mint új műfajokat hozza virágzásra: 
e korszakban a szónoklatot declamatio, a mimust a némajáték, a böl-



634

cseimi dialógust a prózában írt szatíra váltja föl. Az írók sokfélét ír
nak ; Dionysios pl. régiségbúvár és stilista, történetíró és rhetor, Plu- 
tarkhos életrajzíró és moralista, Lukianos alkalmi szónok, dialog- és 
epigramm-író egyszerre. Ha sajátos műfajt keresnénk: a mese az; m ert 
tényleg fíabrios önté versbe az aisoposi mesét a sánta iambus formájá
ban, mely egészen más, mint a Herondas choliambusa ; m ert a hangsúly 
már az utolsó láb első szótagjára esik, mely a római hangsúly hatását 
teszi érezhetővé.

A prózának egy alakja van, a szorosan tudományos, az értekező 
próza, mely e korszakban virágzott : Plutarkhos tanulmányíró, ki az antik 
irodalom legszebb gondolatait idézgeti művében, hogy veleszületett görög 
lelkét kielégítse és a száraz tárgyat is vonzóvá tegye és nyelvét költői 
virágokkal ékesítse. A földrajz és grammatika az a két tudomány, mely
nek e korszak lendületet ad. Miért ? Az egyetemes görög szellem a 
hódító római előtt megnyílt világot érdekessé tudja tenni a földrajz oly 
formájában, mely történeti emlékeket, útleírást és tudományosan leírt 
földismét egyesít. E forma nem mondható sem művészi, sem tudomá
nyos szempontból tökélyesnek. A grammatika pedig m ár a mondatrészek 
alapján indul el, az alaktant tárgyalja és nagyon sok érdekes hangtani 
jelenséget megfigyel. Az attikisták szójegyzékei pedig a dialektológiának 
megbecsülhetetlen anyagát tartalmazták. E korszak gyűjtő, egybefoglaló, 
mondhatjuk : encyklopædikus volt. Legjobban hasonlítható a XVIII. szá
zadhoz. Nem' véletlenség, hogy ép e korszakban írja Diogenes Laertius az 
első nagyobb íbölcsészettörténetet. Ugyanis az alexandriai korszak böl
csészeti iskoláinak harcza a stoikusok és epikureisták közt e korszakba 
is átnyúl : felkölti a kritikát, mi a kynikusok újabb erőre kapását jelenté ; 
Philon pedig a zsidó világnézettel kisérti meg egyeztetni a görög ethikát. 
Termékenység tekintetében alig volt sokoldalúbb, gazdagabb korszak. 
Hiányzott valami: minden valóban klasszikus irodalom talaja: a nem
zeti élet. Ha a kozmopolita szellem erőtlenségét valóban nagy alkotá
sokra akarnók beszédes példával bebizonyítni : elég e korszak irodalmára 
utalnunk.

A) Költészet. A nagyobb műfajok összezsugorodnak. A régi drámá
ból csak egyes megragadó jeleneteket recitáltak ; a mimus, az alexandriai 
kornak ez életteljes műfaja, mely a mi rajzunkhoz állott legközelebb: a 
táncznak és zenének adta át az elsőséget és így pantomimussá változott. 
Lukianos nyíltan kimondja, hogy a komédia- és tragédiaírás kiment a 
divatból. Seneca rhetorikai sallangokkal ékes darabjaihoz hasonlított, a 
mit egy Nikolaos Damascenus peripatetikus író ifjú korában írt. Az öre
gebb Philostratos, Skopelinos, Isagoras művei [is e körben mozogtak. 
A gnomikus költészetnek és a rhetorikai gyakorlatnak egy neme volt.

HEGEDŰS ISTVÁN
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Az eposz elsatnyulására nézve elég jellemző példa Ptolemaios Klien- 
nos Iliasa, melynek minden énekében egy betű hiányzott, mit szánalmas 
elmejátéknak tarthatunk. Az epikus költést a rómaiak vették át : Statius 
Thebaisa, Valerius Argonauticája, Lucanus Pharsaliája messze kimagasla- 
nak a görög epikus kísérletek fölött.

Már az alexandriai korszak a rövidebb műfajoknak kedvezett. Az 
epigramma-költészet nem egy friss hajtása gyönyörködtet. Az Anthologia 
Palatina gyűjteményének egy egész külön fejezete : Straton fiú-mázsája 
keletkezik e korban. Az érzéki szerelem bevét és meztelen őszinteségét a 
forma bája feledteti. Az ily ötletek, hogy «a szerelem a lélek köszörűje»* 
«a szerelemnek az alkalom a barátja» sűrűn viszhangzanak e korban. Az 
anakreoni dal is virágzik. Váratlanul egy igen érdekes példát nyújt egy 
újonnan fölfedezett sírfelirat, mely kivált azért becses, m ert hangjegyek 
vannak a szöveg fölé vésve. E dalt Seikilos vésette kőre. Anakreoni lélek 
visszhangja: «Örülj, míg ta rt az élet, siess, m ert rövid ideig tart.» Lehet, 
hogy a halott kedves nótája volt e dal. Egy pæan is m aradt e korból, 
melyet az egyiptomi Ptolemaisban találtak egy kövön. Érdekes jelenség, 
hogy a verssorok és tagok nincsenek elkülönítve.

Jelentősebb Mesomedes lyrája. Őt Hadrianus szabadította föl. Fen- 
m aradt tőle egy előjáték Kalliope Múzsához, két hymnus Helioshoz és 
Nemesishez. Ezekhez is föl vannak jegyezve a dallam hangjegyei, melye
ket Alypios oldott imeg. E látszólag csekély jelentőségű adat a zenei 
rhythmus megértését megkönnyíti. Nem a versmértékre, de ?a zenei 
ütemre figyelt a költő. De mint említém, az epigramma virágzott leg
inkább. Philippos Caligula alatt a Meleagros koszorújához egy újat készí
tett. Antipatros, Horatius kortársa, megpendíti azt a hangot, melyben 
Martialis maradt páratlan mester : a csípős római szatírát szorítja pár sor
ban. Például ez epigramma :

Sírsz Télembrotos ? Azt hiszed, enged Eros a sírásnak ?
S hogy kicsi víz bírná oltani ezt a tüzet ?

Pénz gyógyítja csupán az Erőst. Hisz a tenger özönje
Szülte, de oltani még tengerözön se bii’á. (Thewrewk ford.)

Az anthologiának Meleagros mellett legszebb virágai az Antipatros 
epigrammái. Philippos maga is vett bele vagy 80 költeményt e koszorúba. 
Ezek sem illattalan virágok. E hang :

A hajadon Melité sírját koszorúzza virággal 
Níkó a vén asszony. Jól van ez így, te halál ?

mély és igaz érzés visszhangja. Euenos, Pannenion, Philodemos, Diodoros> 
Arkhias, kit Cicero védett, Leonidas Nero alatt és többen gazdagíták a 
görög anthologiát. Ide sorozható Lukianos több gúnyverse is. Az egész
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korszak legünnepeltebb költője Oppianos volt, kit M. Aurelius császár 
annyira kegyelt, hogy minden verssoráért állítólag egy aranyat fizetett.

Oppianos Kilikia Korykos nevű városából származott. Atyja előkelő 
állási! ember volt, de kegyvesztett lett az udvar előtt és Verus császár 
száműzte. Verus halála után (169) ju to tt M. Aurelius kegyébe. Korán, már 
harmincz éves korában befejezte életét. Főműve: Halieutika öt könyv
ben, melyet M. Aureliusnak és fiának, Commodusnak ajánlott. Rhetorikai 
ékesség, csiszolt nyelv teszik főerejét. A tanító elemet, melyet a földol
gozott tárgy vitt a költeménybe, fölmelegíti egy pár megható kép a 
halászélet nyomorúságairól, mely az emberi élet hiábavaló küzdelmét is 
elképezi. Inkább hangulata vall költőre, de mint író rhetorikai iskolába 

járt, a mi megérzik művén. A még neki tulajdonított Kynegetika és Ixeu- 
tika (vadászat és madarászat) mástól erednek ; m ert az egyikben a szerző 
magát a syriai Apameából származottnak mondja. A tanköltészet terén 
nagy tekintélyre emelkedett Dionysios Periegesis czímtí 1187 hexameterre 
terjedő költeménye, mely maga, valamint paraphrasisa az iskolai oktatás
ban sokáig tartá fenn magát. Avienus meg Priscianus latin nyelven dol
gozzák át. Csillagászati tanköltemények is keletkeznek ; de e költők az 
Aratos nyomába sem léphetnek.

Leghosszabb élete volt Babrios meséinek. Itáliai eredetű, de Ázsiában 
élt író, ki betűrendben 122 mesét adott ki két könyvben. Az előszót és a 
74-ik mesét, mely a második könyv előszava lehetett, bizonyos Brankhos- 
hoz intézi. 'E Brankhos keleti uralkodó lehetett ; de hogy ki, e felett 
nagyon eltérők a nézetek. Keller Kr. e. 150 egy seleukida uralkodónak, 
I. Balas fiának gondolja ; Crusius Alexander Severus korára helyezi; Christ 
pedig az issiasi Alexander kilikiai király nevelőjének hiszi. A római hatás 
különösen a choliambus vers kezelésén, megérzik. Egyénisége színtelen 
Phædrus határozott egyéniségéhez m érten; de meséi annál jobban bevál
tak az iskolai oktatás szempontjából. Prózai átdolgozásokban is kedvelt 
olvasmány voltak a középkorban. Egy darabig az eredeti mesék lappang
tak. Minas görög tudós fedezte föl azokat az Athos-hegyi kolostorban egy 
pergamen kéziratban 1843-ban. E példány most a British Museum birtoká
ban van. A mesék javarésze aisoposi. A mit maga Babrios csatolt hozzá, 
az bágyadt, erőtlen kézre vall.

Inkább csak tarlózás, mint aratás a költészet mezején e korszak 
költői irodalma. Hasonlíthatlanul becsesebb a próza. Sőt e kornak egyet
len igaz teremtő tehetsége, Lukianos, is prózában szólaltatta meg mú
zsáját.

B) Próza. Gazdag tudományos irodalom fejlődött ki : történetírás, 
földrajz és csillagászat, rhetorika és. grammatika, irodalmi búvárlat és 
encyclopaedia oly kiváló képviselőket mutatnak föl, hogy a tömérdek anyag
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nagyon megnehezíti az áttekintést. Azért inkább csak az irányokat jelö
löm meg egy pár összefoglaló vonással.

a) Történelem. A nemzeti egység öntudata elvész : a valódi nagy 
történetírók életrajzokat adnak, melyekben inkább erkölcsi képét nyújt
ják  a történet elszigetelt nagy alakjainak. Plutarkhos Párhuzamos élet
rajzai 23 pár görög és római történeti alakról a történeti fejlődés össze
függő egészét darabokra bontja. E tekintetben Suetoniusszal hozható pár
huzamba, ki a XII első császár életéről sok apró adomát ír össze, jellem 
képet vázol bizonyos egyforma szerkezetben; de a kor lelkét nem fejezte 
ki. Tacitus képez kivételt, ki a principatus fejlődésének eszméjét tévé 
kompozicziója alapjául és ezzel emelkedik igazi történetíróvá a szó modern 
értelmében. Plutarkhos az erkölcsi oktató álláspontját foglalja el. Az 
erkölcsi igazságot és nem a történeti valóságot kutatja, az egyik neki 
csak eszköz, a másik a czél. Ha végignézünk a Plutarkhostól párosí
tott férfiak során : Theseus és Romulus, Lykurgos és Nunia, Solon és 
Valerius Publicola, THémistokles és Camillus, Perikies és Fabius Maxi
mus, Alkibiades és Március Coriolanus, Timoleon és Aemilius Paulus, 
Pelopidas és Marcellus, Aristides és Cato maior ; Pliilopoimen és Quintius 
Flaminius, Pyrrhos és Marius, Lysandros és Sulla, Kimon és Lucullus, 
Nikias és Crassus, Eumenes és Sertorius, Agesilaos és Pompeius, Alexan- 
dros és Caesar, Phokion és Cato minor, Agis meg Kleomenes és Tiberius 
meg Caius Gracchus, Demosthenes és Cicero, Pemetrios Poliorketes és 
Antonius, Dión és Brutus : egyes pároknál a történeti feladat rokonvoná
sait, másoknál az életrajzukban mutatkozó hasonlóságot, ismét másoknál 
teljesen külső véletlen találkozást találunk. Az egybehasonlítás igen fel
színes es nem mindig jellemző. De ha az erkölcsi nevelés szempontjából 
veszszük föl a párhuzamot : minden egyes alak, kiszakítva korából, mint 
az erkölcsi heroismus küzdő homokján fölemelkedő vagy elbukó hős, 
mint drámai alak jelen meg. Plutarkhos hatása az emberiség erkölcsi 
nevelése szempontjából páratlanul áll. Shakespeare azzal tisztelte meg, 
hogy két lángeszű alkotásában a Coriolan- és Julius Cæsarban nyomon 
követi, Schiller kora ifjúságától nagyra brcsülte. Trajanus alatt jelenik 
meg e mű ; Tacitus Annaleseivel egy korban : minő ellentét egy nem
zeti alapon alkotó és egy egyetemes szempontnak hódoló szellem két 
műve közt !

Diodoros Siculus Bibliothekaja., világtörténet 40 könyvben, melyből 
hat a történet előtti mythikus korral foglalkozott; a többi 34 két részre 
oszlott: 7—17 a trójai háborúktól Nagy Sándor haláláig megy le; 18—40 
pedig Cæsar galliai hadjáratáig terjed. Az egészből a második dekád 
(11 20) maradt ránk, a többi könyvből középkori kivonatok és idézetek.
A szerző harmincz évet fordított e nagyszabású munka megírására. Min
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tául Ephorost vette. Történetet, föld- és népismét, irodalmi érdekessége
ket halmoz egybe oly határozott terv nélkül, hogy pl. megemlékszik 
oly kisebb jelentőségű írókról, mint Philoxenos, Timotheos, Telestes 
dithyramb-költőkről, de megfeledkezik Aiskhylosról és Aristophanesről. 
A mythikus korszak fölfogásában Euhemeros iskoláját követi, ki az istenek 
mythosaiban történeti események lecsapódását látja. Mily történeti valót
lanság ! De Diodoros rendkívül tanult fő és tudása sok hézagot pótol.

A római világhatalom beolvasztó hatását m ár e munka kompozicziója 
is érezhetővé teszi, de még erőteljesebben domborodik ki a római szel
lem jogosultsága a világ birtokára Halikarnassosi Dionysios «Római Régi
ségek» ez. művében. O Polybios művét akarta kiegészíteni és ezért Róma 
ős történetével foglalkozott. Róma iránti háláját egy görög embernek 
önérzetes leereszkedésével úgy akarta kifejezni, hogy a rómaiakat a gö
rögökkel együtt mint kulturnépet állítá a barbárokkal szembe. Széleskörű 
olvasottsága, finom rhetorikai képzettsége van, hiszen kiváló tanulmányo
kat írt Demosthenesről, Thukydidesről, a régi szónokokról. Szerzett külön 
rhetorikát is, megérzik nyelvén. Az eredeti húsz könyvből tizenegy maradt 
ránk, melyekben a decemvirekig ju t el. Érdekes eltéréssel adja elő 
Servius Tullius alkotmányát.

Maradt ránk e korszakból egy görög történeti mű, melyen nem a 
rhetorikai felöltöztetés, de a történeti élet melege ömlik el és ez egy 
zsidó író műve. Josephus Flavius A zsidó háborúról czím alatt megírja a 
zsidó fölkelés történetét Vespasianus és Titus alatt (64—70). Mélyebben 
visszanyúlt a zsidók sorsának festésében, a seleukida Antiochus Epipha- 
nes koráig. Eredetileg zsidó nyelven, a zsidó hazafi lelkesülésével, a köz
vetlen tapasztalat alapján festi meg e kort, melyet Tacitus is megírt, de 
a Históriáének eme része elveszett. Dionysios római régiségeihez hasonló 
felfogással a zsidó régiségeket is megírta Mózestől kezdve Nero koráig. 
A zsidó történetnek az előző korban akadt képviselőivel szemben (Ari- 
stobulos, Eupolemos, Aristeas) Josephus hangban, felfogásban és a törté
neti elbeszélés művészetében a remekírók sorába emelkedett.

A történetírásnak a klasszikus kor szellemében újjászületését jelenti 
egy másik csoport : Arrianos (95—175), ki Xenophon szellemében írja meg, 
ennek Anabasisának konczepczióját vévén alapul, Nagy Sándor Anabasisát, 
mely Curtius latin munkájával szemben az attikai stíl nemes egyszerű
ségével, az előadás természetességével lep meg. Az egykorúak tanúság- 
tételét felhasználja ; igyekszik történeti igazságra, habár elfogult bite a 
jóslatokban és csodákban rontja megbízhatóságát. Ugyanő ión nyelvjárás
ban írt egy Inaiké ez. munkát is, mely annál becsesebb, m ert a mesék 
homályába vesző messzi keletről is nyújt némi felvilágosítást. Ir t hadi 
taktikát is, mely a későbbi taktikák kiindulásáúl szolgált.
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Appianos világtörténeti felfogása m ár pragmatikusnak mondható ; 
m ert az annalistikus módszert mellőzve : a római birodalom növekedésé
nek történetét az egyes népek meghódítása sorrendjében adja elő. Körtil- 
belől 160 tájt Írhatta, m ert az előszóban jelzi, hogy a római birodalom 
900 éve áll fenn. Iberia, Syria, Illyria hódításának története következik 
sorrendben. A polgárháborúkról öt könyvet ír. Az egész mű 24 könyvre 
terjedt.

Dion Cassius (150—135) Római története 80 könyvre terjed, mely de- 
kadokra és pempadokra (10 és 5 könyv képezett külön egészet) volt fel
osztva. Ránk maradt a ,%*—60 könyv, melyek mondhatni a legérdekesebb

Töredék D ion C assiu s R óm ai történetéből.
(V . v ag y  V I . s z á z a d i k é z ira t .  —  R ó m a , V a tic a n .)

korszakot Kr. e. 68-tól Kr. u. 47-ig tartalmazzák. Nemcsak a történetíró
nak nélkülözhetetlen forrás, hanem Cæsar, Cicero, Horatius irodalmi 
pályája kutatójának is. Igen értékes emléket őriz meg : Antonius válaszát 
Cicero Philippikáira.

Emez időszaknak egyik leghomályosabb korát, Marcus Aurelius 
halálától III. Gordianusig (180—228), beszéli el Herodianos, kit a hason
nevű grammatikustól meg kell különböztetni. Mélyebben nem pillant 
a dolgokba : az erény bőbeszédű magasztalására keresi? az alkalmat. 
A palotaforradalmak bomlasztó hatását ő, a kortárs kevésbé érzi, mint 
Tacitus a maga korának erkölcsi züllését. A keresztyénség terjedését, a 
Caracalla alatt az egész birodalomra kiterjesztett római polgárjog jelen
tőségét nem látja. Maximinus császár korára nézve páratlan forrás.

Keletkeztek e korban chorographikus és történelmi forrásgyűjtő
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munkák is. Messzi kihatásáért legfontosabb Polyainos Hadi taktikája. 
nyolcz könyvben, mely a barbár és római hadtörténetnek egy fejezetét 
képezi. Értéke a számos példa és adat felsorolásában van.

b) Földrajz és csillagászat. A római világbirodalom nagy úti té r
képe, melyet Agrippa tervezett és az ő halála után Augustus festetett 
le a Paula Porticus falára : a római utazó gyakorlati szükségét kielégíté. 
A földrajztudomány művelése a görögök érdeme, és épen e korszak 
három oly művet hozott létre, melyek az ókor földrajzi tudásának ma is 
részben nélkülözhetetlen forrásai. Ez állítás legpregnánsabb bizonyítékát 
Schliemann nyújtá, ki görögországi ásatásainál Pausaniasnak Görögország 
beutazása ez. művét (10 könyv) kalauzul használta. Pl. a mykenei siro- 
kat az ő útm utatása után (II. 16, 7) találta meg. A másik nagyszabású 
munka Straboné (64 Kr. e. —- 19 Kr. u.). Geographika ez. alatt 17 könyvben 
az ismert világ képét rajzolja meg és egyszersmind az ókor földrajzi is
mereteit foglalja egybe. De e korszak legnagyobb alkotása marad Clau
dius Ptolemaios műve. O veté meg a középkori világnézet alapját az 
arab fordítás után Almagestnek nevezett Nagy csillagászatának 13 könyvé
ben, melyen nyugodott az emberiség fölfogása a föld középponti viszo
nyáról az égi testekhez egészen addig, míg Kopernikus meg nem dönté, 
habár az égitesteknek a mozdulatlan föld körüli mozgását m ár Aristarkhos 
kétségbe vonta.

Pausanias Athénből indul ki, Korinthoson át megy Peloponnesosba 
és pedig Argoson át Lakoniába, Messeniába, Elisbe, Akhaiaba. Az útjába 
eső nevezetességeket múzeumi katalógusok pontosságával írja le, habár 
itt-ott csodálatos feledékenységbe esik, úgy hogy az utóbbi időben, mióta 
Görögország az archæologiai kutatások központjává lett, pontosságát és 
megbízhatóságát kétségbe vonták. Ámde a ki csak az olympiai templom 
leírását olvasta tőle, az antik kor elsőrangú műemlékének pontos és 
eleven leírásáért hálás lehet. Besző Pausanias művébe mondákat, törté
neti műemlékeket is. Túlzott követelés az újabb archæologia sokoldalú 
tudását megkívánni egy antik írótól. De a múzeumi kincsek herbárium á
nak pontos katalógusa helyett Görögország «fénydús» egét és zöld me
zőit látjuk magunk előtt.

Strabon műve az ókorban ismert világról oly képet nyújt, mely 
magában is becses. Voltakép Homeroshoz írt kommentárnak is tekint
hetők művének azon helyei, melyek a homerosi költeményekben elő
forduló népekre és városokra vonatkoznak. Egyáltalán Görögország m últ
já t igyekszik a maga földrajzi emlékeiben megeleveníteni. Művének for
rásait sűrűn idézi, mi széleskörű tanulm ányra vall. Néhol az autopsiât a 
forrásokból vett idézetek egész sora pótolja, mint pl. Indiára nézve 
Megasthenes, Nearkhos és Onesikritos, kik a Nagy Sándor hadjáratának
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állomáshelyeit írták le. Pompeius örményországi, Cæsar galliai, Anto
nius parthus hódításainak történetíróit kiírja, miáltal a philologiának sok 
elveszett emléket őriz meg. Stílje egyszerű. Rhetorikai cziczomát kerül. 
A történetírók attikai nyelve helyett korának uralkodó köznyelvét követi. 
E tekintetben Polybios nyomába lép. A tudóst e korban az idézetek gaz
dag tára tette azzá: ez a kompoziczió egységét, a stíl egyöntetű jellem ét 
megrontja.

Claudius Ptolemaios, Suidas szerint, Marcus Aurelius (161—180), egy 
névtelen életrajz szerint Hadrianus (117—-138) alatt élt. Művének fő
érdeme, hogy a földrajzi szélesség gondolatát, melyet m ár Eratosthenes 
a sarkcsillag emelkedésének és szállásának megfigyelése alapján hozott 
forgalomba, pontos mérésekkel a földrajzi meghatározás fix pontjává 
tette. A csillagképek leírását, mint Strabon is az egyes tartományok alak
ját, állatok, falevelek képéhez hasonlítja, kedves költészetet visz a tudo
mányba, de egyszersmind a mythologiai átváltozásoknak az alexandriai 
korban kedvelt meséit sem dobja el. Az úgynevezett astrologiának, a 
csillagjóslásnak babonás és a tudomány nyegléitől derekasan kihasznált 
prognostikouját egész komolyan űzte. De hát Madách Ember tragédiájá
nak Kopernikusa nem kiizd-e e babonás felfogás ellen ? Mátyás király 
fiának Corvin Jánosnak két prognostikonja is m aradt fenn. Ptolemaios 
az astralogiát Tetrabiblosáhan teszi a tudományos foglalkozás tárgyává. 
A térképrajzolásban is ad útm utatást és nagy elismeréssel szól Marinus- 
ról, kit a térképrajzolásban mesteréül ismer. A földrajzi szélesség és 
hosszúság szerint mintegy 8000 helyet határoz meg. Tudománya, szor
galma ez úttörő irányban igazán a legnagyobb elismerést érdemel.

A periegeta Dionysios tankölteményén kívül, melyről már szóltam, 
voltak úgynevezett Periploi (Behajózások), mint pl. ugyané Dionysios 
magát egy Felhajózás a Bosporuson ez. munka szerzőjéül vallja, mely a 
Fekete-tenger partvidékét írta le. E korszak a földrajzi ismeretek terén 
az ókorban a legtermékenyebbnek mondható.

c) Bölcsészet. A bölcsészetben az előző korszak nagy ellentétei tovább 
is küzdöttek egymás ellen. A Stoa a régi eszmekörben m aradt egy Cor- 
nntush&n, ki Persius nevelője volt, Musonius Rufushan, kit Nero száműzött, 
Epiktetosb&n, ki a stoikus erkölcstan legjobb kézi könyveit írta meg és 
az egyetemes emberi moral kötelmeit gnomikus gondolatokban hozta for
galomba ; Marcus Aurelius császárban, ki a trónon, a szemérmetlen egois
ták környezetében, a lélek életét üres álomhoz, a testi életet tova siető 
hullámhoz hasonlítá. Lelki nemességét bizonyos búskomoly hangulattal 
fejezte ki. Az erkölcsi függetlenség és ellenállás iskoláját tartá fenn, m e
lyet Epiktetos oly szépen nevez a lélek gyógyító helyének. Két új szekta 
fokozta e kor eszmevilágának zűrzavarát : az új pythagoraeusok, a kik a

Egyetemes irodalomtörte'net. / . 41
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Pythagoras nimbuszát mystikus tanainak előtérbe tolásával igyekeztek 
emelni és Aranyszavak ez. alatt a pythagoræusok tiszta morálját, mint 
éltet irányzó elveket foglalják versekbe; Pliilon pedig a hellenistikus zsidó 
bölcsészet megalapításán dolgozott; a szentkönyvnek erkölcsi elvekben 
felülmúlhatatlan kincstárát a hellen világ számára akarta értékesíteni. 
A Logos-tant, mely János evangéliumának első soraiban is kifejezést 
nyer, a Platon-féle daimo/7-tannal hozza kapcsolatba, melyet a Sympo- 
sionban a szerelem dæmonikus természetének magyarázatában találunk 
meg. Egyes erkölcsi kérdésekről : bátorságról, mámorról, a tíz parancso
latról stb. írt érkezései mind a zsidó erkölcstan bölcselmi igazolását törek
szenek adni.

E zűrzavarban a kynikusok újabb táplálékot találtak. A skepsis, és 
pedig az előző korszakban; föllépett Pyrrhonismus alapján, egy buzgó 
tudósban és egy önálló nagy íróban talált képviselőre : a tudós Sextus 
Empirikus, az író Lukianos.

Az Empirikus név is azt jelenti, hogy a tapasztalatot tartja  az isme
ret egyetlen forrásának. Skeptika ez. művének öt könyvét a mathemati- 
kusok ellen intézi, azaz az encyclopædikus műveltség hiú ürességét igyek
szik bebizonyítani, öt könyvben pedig a dogmatikusokat támadja meg, 
kik alatt a philosophusokat érti. Főértéke azon számos idézetben áll 
melyekben az akkori műveltség összes forrásairól, az egyes tanok h ir
detőiről megemlékezik. Ugyanez a szempont ad Diogenes Laertius bölcsé- 
szettöfténeti munkájának értéket, sőt teszi némi tekintetben nélkülözhe
tetlen segédforrássá. Az a szép áttekintése a bölcsészet történetének, me
lyet Aristoteles metaphgsikd]ának első fejezeteiben nyújt, igen vázlatos, 
de irányadó. Diogenes bőséges, bár adomákkal túltömött műve, az örökre 
elveszettnek hitt anyagból sokat megmentett.

d) Nyelvészet és rhetorika. Beállt a küzdelem. Az úgynevezett y.onn, 
vált irodalmi nyelvvé, azaz a beszélt nyelv a maga szeszélyes bizony
talanságával, folyton átalakuló forrongásával ment át az irodalomba. Már 
Polybiosnál e nyelv ju t diadalra. Ezzel szemben a visszahatás, a puris- 
mus indul meg az Attikisták részéről, a kik az attikai nyelvet tekinték az 
egyetlen elfogadható irodalmi nyelvnek. Arrianos, Dion Cassius e tiszta 
nyelvre törekedtek. Lukianos e pedáns nyelvészkedést kigúnyolja ; de 
tényleg az attikista mozgalom a görög irodalom e másodvirágzásának 
korában érthető. Az attikisták szójegyzékeket állítottak egybe, melyek
ben a tiszta attikai kifejezéssel szembe van állítva a hellén (y.onn'j) nyelv. 
Aelius Dionysios, Julius Vestinus, Valerius Pollio és mások szerkesztettek 
ily szótárakat. Ránk m aradtak Moiris «Attikai kifejezések» ez. műve és 
Phrynikhos nagyszabású szótárának töredékei.

De ide vonható Harpokration «A tíz szónok lexikonv-a és Pollux
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Névjegyzéke, melyek szintén az attikai nyelvhasználat szókincsét igyekez
nek egy begyűjteni. Pollux szójegyzékének főként 4-ik és 8-ik könyve ér-

Marcus Aurelius.
(Róma, Capitolium.)

dekes, melyekben az attikai színházi élet és törvénykezés műkifejezéseire 
találunk magyarázatot. A grammatika tudományos formát öltött Apollo- 
nios és Herodianos kezében, kik a Dionysios Thrax nyomain haladva föl

41*
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építek a grammatika rendszerét. Dionysios, kire mogorva természetéért a  
Dyskolos (nehéz természetű) melléknevet ruházták, m ár beszédrészek 
szerint szerkeszt grammatikát. Ir t a négy dialektusról, a kötőszókról, név
másokról, határozókról és az alaktanhoz fűzi a mondatfűzés szabályait. 
Fia Herodianos, kora legnagyobb grammatikusa, különös gondot fordított 
a prosodia szabályaira. Irt Hadrianos buzdítására Általános prosodiát 
2i könyvben, melyből 19 foglalkozott a hangsúlylyal, a 20. a szótagok 
időértékével, a 21. a hehezettel. Azonkívül a beszédrészekről, a hajlítás- 
ról több külön értekezést írt. Érdekes világot vet az anomalisták és ana- 
logisták közti küzdelemre Herodianosnak az egyetlen szóhasználatról szóló 
értekezése, mely a közhasználat szabályozó erejét hallgatólagosan szen
tesíti az analógia alól történő számos kivétel egybeállításával. A hang
tani jelentéseket, melyeket a nyelv pathologiája czímén tárgyaltak, oly 
önkényes formában tárgyalja, hogy a hangtan mai álláspontján mosolyra 
keltő tévedések lánczolatának lehet tartani. A metrikában is jelentős nyo
mot hagytak Hephaistion, Drakon, de különösen Aristides Quintilianns ; 
kutatták az egyes versmértékek eredetét, kerestek őstypusokat, így meg
állapítottak nyolcz őstypust; végre voltak, kik a daktylus és iambus alap
ján törekedtek a számos versformát leszármaztatni.

A rhetorika másodvirágzása is e korszakra esik. A forma túlélte 
a tartalm at. A római császárság első századaiban a sophistika újabb 
alakot ölt. A rhetor-iskolák a közélettől elszakadva, költött világot kép
zeltek-magoknak. A fikczio-alkalom pótolta a szabad élet gyakorlati szük
ségét. A kifejlett rhetorikai nyelv a maga gazdag, kész szólamaival, sal
langjaival kínálkozott, hogy bármely kedvelt tárgyat bármely képzelt 
alkalomra földíszítve, a rhetorikai kompoziczió keretében felcziczomázva, 
csillogtató formába öntsön. Fikczio volt a tárgy, fikczio a lelkesedés, üres 
szóvirág a nyelv beszéde ; de a korszak széles tudása a philologiai tanult- 
ság fitogtatására és így az egyéni dicsőség megszerzésére alkalmas volt.

Az attikai szónokok kánonjába fölvettek 10 szónokot; a sopbisták 
kánonja ugyanennyit számlált föl. Dión Chrysostomos, Nikostratos, Pole- 
mon, Herodes Attikos, Philostratos, Aristides, Libanios, Themistios, Himeriosr 
Emperios volt e tíz sophista, kik közül a hat első e korszakban élt.

Dión, Nerva kegyeltje, ki róla Cocceianus, lelkes tisztelőitől pedig 
Chrysostomos melléknevet kapott, kora legnagyobb szónoka. A parainetikus 
irányt követte ; Isokratest tekinté mesterének. 79 beszéde m aradt ránk, 
melyek közt egyes városok panegyrise számára írt beszédei egy-egy 
darab kortörténet és egyszersmind a görög városoknak az autonom 
szabadság élvezetében való gyarapodását bizonyítják. Ilyen pl. Borysthe- 
nitica (maga is Bithyniában, Prusában született) ez. beszéde, melyben azt 
a meglepő adatot találjuk, hogy a Homeros kultusa a Fekete tenger
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A elius A ristides.
(Róma, Vatican.)

kai kellett-e békét kötni ?
Megírja Isokrates mintájára 
Athén dicséretét, mely Athén 
történeti múltját magasztalja 
•és a hellén szabadság fentar- 
tójakép m utatja he e várost.
Róma is megkapja a maga dicséretét : 156-ban tartá azt a beszédét, melyben 
a  római államrend iránt fejezi ki bámulatát, azon alkotmány iránt, mely
ben demokráczia, arisztokráczia és monarkhia csodálatos összhangban 
egyesül. Szegény görög hazafi ! Érezhette Görögország bukásának egyik 
főokát, hogy folytonos alkotmányválságban emészté föl erejét. A négy 
férfiéiról tartott beszédében Platon Gorgiasának egy helyével szemben, 
Athén négy nagy fia, Themistokles, Miltiades, Perikies és Kimon védel
mére kel. A Rhodosbelieket vigasztalja egy nagy földrengés m iatt szen

partvidékén még elevenen élt ; Olynipikdjábsin pedig Pheidiast szólaltatja 
meg és vele m agyaráztatja meg, hogy voltakép. mi volt az alapgondolat, 
melyet kifejezni akart; Alexandrinóijában e város túltömött lakosságának 
erkölcstelensége ellen prédikál. Igen, prédikál. A keresztyén hitélet e 
sajátos formája áttört a pogány rehtorikai iskolákba is és a panegyris 
eredeti alakját megrontotta.
Az allegorizáláshoz folyamo
dott a görög bölcsészeti mű
veltségben nevekedett szó
nok, valahányszor a mythost 
érintette. Aesztbetikai fejte
getése voltakép a rationalis- 
mus sekélyes vizén evezett.
Hogy a philologus e beszé
dekből sokat tanulhat, az ter
mészetes; és a történetíró 
kellő kritika mellett hasznos 
anyagot talál bennök.

Még inkább az elmél
kedés körében mozog Aelius 
Aristides, ki mondhatni iskolai 
föladatok megoldásában, ta
lálja kedvtelését. így dekla- 
mácziót ír arról, hogy a pe- 
loponnesosi háborúban helyes 
volt-e a Szicziliai vállalatba 
belemenni ? a lakedaimoniak-
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vedett károkért. De legjellemzőbbek az istenek magasztalására írt pré- 
dikácziói. A korszellem szükségérzete volt az erkölcsi okulás és vigasz. 
Zeust, Athénét, Poseidont, Asklepiost, Serapist dicséri, kik kedvesen veszik 
azt a tömjént, melyet beszédeiben nyújt. Agg korában csodás módon 
meggyógyul : hálaadása ékes, cziczomás körmondatokban áradoz.

Élt e korszakban egy sophista család, a Philostratosok családja, 
melynek tagjaitól különösen két művet említek föl. II. Philostratos 
írta meg Julia Domna császárné kivánságára Tyanei Apollonios életét, 
kiben a császárnő egy halottakat föltámasztó, betegeket meggyógyító, 
csodaművelő hőst látott, Alexander Severus pedig Larariumában a 
Krisztus, Ábrahám és Orpheus társaságába vette föl képét. A regényes 
rajz, a magia csodáiba vetett vakhit élénk képzelme e sophistát messze 
ragadja : a meseszövés ködképét akarta a keresztyének élőhitével 
szembeállítani. Előhangja annak az erős polémiának, mely a Konstan
tinos utáni korszakban életteljes hévvel lüktet. Ugyané Philostratos 
írt Sophistdk életrajza czím alatt egy két könyvre terjedő művet 
könnyű, csevegő stílusban, melyben Gorgiastól kezdve számos sophista 
életét rajzolja, írói egyéniségét jellemzi. E családnak egy másik sarja, 
III. Philostratos, írt Caracalla (211—217) idejében Képek czím alatt egy 
érdekes munkát. A rhetorikai gyakorlatok egyik nevezetes fajtája volt a 
leírás. E mű egy 64 képből álló képtárt ír le, mely állítólag Nápolyban 
volt látható. Tudományos vita tárgya, ha a valóságban létezett képek 
leirása-e ? Kellemes, eleven rajzok oly képekről, melyek az alexandriai 
kor genre-festészetére emlékeztetnek.

Herodes Attikos és Polemon ránk m aradt beszédei erőtlen kísérletek 
a klasszikus kor nagy stíljének fölelevenítésére. Azt hitték, hogy ha De
mosthenes gondolatait letarlózzák és; beszédeikbe fűzik: e gondolatok 
illatát, lelkét is visszavarázsolják. Herodes egyik beszédében a boiotiak 
szövetségéről szól, melyet ezek a peloponnesosiakkal kötöttek 405-ben a 
makedón Arkhelaossal szemben. Tehát ugyanaz az alapeszme, mely 
Isokratest is lelkesíté : a görögség egyesülése a barbár ellenség ellen. 
Polemon pedig Kynegeiros és Kallimakhos marathoni hősök emlékét 
újítja föl. Mindenütt a régi m últ mezején szedegetett egy-egy hervadt 
virágot, nyújtanak e rhetorikai kísérletek. Mintha csak árnyék fegyverek
kel árnyak ellen harczolnának.

A rhetorikai oktatásban külön műfajok keletkeztek. Ezek voltak az 
ú. n. progynmasmata : mesék, elbeszélések, közhelyek, hasonlatok, leírá
sok, jellemképek. Legkiválóbb volt e téren Theon (valószínűen Hadrianus 
idejében). A számos rhetor sorában három férfiúról kell megemlékez
nem : Hermogenesvöl (Marcus Aurelius korában), e koraérett és korán 
tönkre ment lángeszű rhetorról, ki a szónoki tényálladékok rendszerét
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bámulatos éleselműséggel állapítá meg, mi úgyszólván a szónoki beszéd 
gyártási műhelyébe vezet be ; Menandrosról, ki az ünnepi szónoklatok kü
lönböző fajaira adott mintákat, és Longinosről, kinek egyéb rlietorikai és 
nyelvészeti értekezésein kívül tulajdonították A fenségesről ez. mélyreható 
elmével írott tanulmányt, melyet az újabb kutatások korábbi időre visz
nek vissza egy névtelen szerzőre, m ert e mű idézeteinek bőségével, a 
költői benyomások iránti eleven érzésével közelebb van a császárság első 
századához, tehát Plutarkhos korához, mint a II. vagy III. századhoz, mely 
a rhetorikai szócséplés következtében m ár kimerültté és meddővé vált.

e) Irodalmi egyveleg. Csak e néven nevezhetjük az oly irodalmi m ű
fajt, mely voltakép a formátlanság műfaja. Adomák, szómagyarázatok, 
irodalmi csevegés, philologiai tudákosság egyvelegét találjuk Claudius 
Aelianus és Athenaios munkáiban, melyekhez hasonló e korszakban több 
is akad. Aelianus írt az állatok sajátságairól 17 könyvet: az állatéletből 
vett elbeszélések, melyekben az állatok jellemét, lelki tulajdonságait 
csevegő formában tárgyalja. Különfélék ez. alatt természetrajzi aprósá
gokat és az emberi életből vett adomákat halmoz egybe. Stoikus gondol
kodását tükrözi vissza A gondviselésről írott műve, mely érdekes történeti 
mesék alakjában, az istenek gondviselő beavatkozását igyekszik feltün
tetni, mintegy czáfolatul Lukianos Zeus tragoedusának éles szatírájára.

A műforma elfajulása sehol kirívóbban nem mutatkozik, mint Athe
naios Sophisták lakomája ez. 15 könyvre terjedő egyvelegében, melyet a 
Symposion-irodalom tovább művelése vagy talán fölelevenítése kedvéért 
írt. A Symposion formáját addig feszíté, míg szétpattant ; a beszélgetés 
tárgyát addig gyarapítá, míg valóságos reállexikonná tette. Összehoz 
huszonkilencz vendéget: jogászt, költőt, grammatikust, bölcsészt, rhetort, 
orvost, zenészt. Mindenik külön fitogtatja tudását és mond valamit a 
maga mestersége köréből. Találunk itt egy egész lajstrom halnevet, ser- 
leg-leirást, sütemény-, gyümölcs-, kenőcs-, koszorú-fajokat. Bámulatos em
lékező tehetség, nagy olvasottság és a stilérzék teljes hiánya jellemzik 
Athenaiost. Képzelhetni, hogy a philologusnak minő becses szerző. Ép 
azzal válik kitűnő forrásmunkává, mert egy letűnt kor magánéletére vet 
világot; a prózai és költői irodalomból-vett idézetek a töredék irodalom 
valóságos kincsesbányájává tették Athenaios művét.

Ide vonható a híres álomfejtő Artemidoros, ki az Antoninusok idejé
ben írt Alommagyarázat ez. öt könyvre terjedő művében a régi jóslás
tudomány egyik kedvelt ágát, az álomfejtést tárgyalja. Az álomfejtés e 
gyerekes ábrándja csupán kultúrtörténeti szempontból érdekes ; de a 
philologusnak ismét gazdag anyagot nyújt idézeteivel.

f) Példabeszédgyüjtők és mythos-írók. E korszak tudományos művelt
ségének köszönhetjük az első nagyobbszabású közmondás- és példabeszéd
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gyűjteményt. Hadrianus korában Zenobios gyűjté egybe a szétszórt anya
got. Már Aristoteles az ősbölcseség maradványának mondja a közmondást. 
A szónokok sűrűn használják, a szótárírók szintén sokat fölemlítenek. 
De a centuriákra osztott Zenobios-féle gyűjtemény voltakép Didymos és 
Tarrhaios régi gyűjteményének rendszeresebb földolgozása. A mythos- 
írás hasonlókép csak rendszeresebb egybeállítása a régi íróknál előfor
duló mytliosoknak iskolai czélra. Részint az irodalmi, részint a vallásos 
oktatás végett szerzé Apollodoros Bibliothekájat, melyben az összes my- 
thosokat Odysseus hazatértéig tárgyalja. Antonius Liberális pedig az ú. n. 
átváltozásokat, melyek a mytliosoknak regényes részét alkották, írta meg 
főként Nikandros Átváltozásainak alapján, melyet Ovidius is fölhasznált.

Hogy az ilynemű munkákban már az a tö
rekvés nyilvánul, hogy az antik hitéletet a 
képzelem e csoda-alkotásainak újból való fel
dolgozásával éleszszék, az igen valószínű. De 
mikor a költészet csodás, szép hímes me
zét levetkezék e regék, az erkölcsi tartalom 
üressége annál érezhetőbb lett.

E korszak leikéhez voltakép két író 
vezet, kikről külön kell szólnom : Plutarkhos 
és Lukianos. Amaz e korszak bomlásnak 
indult szellemi életének ellentéteit törekszik 
kibékíteni, emez akaratlanul kiélesíti ; amaz 
a legnagyobb optimista, emez pessimista : 
amaz még az első század hitével, emez a 
második század kiábrándulásával dolgozik. 

Már életük is ellentétet alkot. Plutarkhos, Autobulos fia, előkelő és 
vagyonos családból származik. Született 46 tájt Khaironeában Boiotiában, 
tehát Pindaros és Hesiodos földije. Athénben szerzé meg rhetorikai és 
bölcselmi képzettségét. A természettudományokban is szép készültséget 
szerez, mit Onesikratos orvosnak köszönhet. Egyetemes, összefoglaló te
hetsége sokoldalú műveltségre irányult. Rómában is többször járt, elő
kelő rómaiakkal, különösen Sossius Senecióval baráti viszonyt köt. E Se- 
necio négy ízben volt consul Trajanus alatt. Neki szentelte a párhuzamos 
életrajzokat, az asztali beszélgetéseket és egy kisebb erkölcsi értekezést. 
Trajanus consularis rangra emelte és Akhaia helytartójának meghagyta, 
hogy Plutarkhos tanácsát igénybe vegye. Hadrianus szintén kegyelheté, 
mit abból a középkori hagyományból következtetünk, hogy Hadrianus 
tanítványa lett volna. De Plutarkhost szelíd lelkülete, bölcs mérséklete 
visszatartá a fényes politikai pályától. Nagyobbára honában maradt. Szülő
városának kitűnő szolgálatokat tett. Több tisztet is viselt ; volt a középü-

P lutarkhos (?)
Penteliai márványtej.i887-iki lelet Delpbiből.
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letek felügyelője, arkhon, boiotarkha. Öreg korában a delphibeli papok
kal lép összeköttetésbe, Apollon szolgálatába áll. I t t  emlékkövet is állí
tottak érdemeinek megörökítésére. Boldog családi életet él. Neje Timo- 
xena, ki négy fiúval és egy leánynyal ajándékozta meg. Idejének javarészét 
a maga és barátjai gyermekeinek nevelésére szánta. Késő öregkort ért el. 
Ugyanis az Isis és Osiris czímű művében megemlékezik azon fanatikus 
harczról, mely Egyiptomban a különböző állatok tisztelői közt kitört. 
Minthogy Juvenalis 15-ik szatírája ugyané tárgygyal foglalkozik, e szatíra 
pedig 127-ben keletkezik : nagy valószínűséggel, Plutarkhos ez évet meg
érte, tehát körülbelül 80 éves korában halt meg.

Nevelő volt a szó legnemesebb értelmében. Tanítványaival együtt 
tanult és nem kerülte ki figyelmét e tudományos korszak széleskörű tu 
dásának egyetlen ága sem. Erről a bőséges tudásról a Moralia közös czíme 
alá foglalt 83 tanulmány tesz tanúságot. Főirány az ethika. Stoikus moral, 
de platonikus lendülettel felfogva. Platon felé hajlik, de Aristoteles szel
lemében mérsékli ennek dogmatikus szigorát. Ott van mindjárt egyik 
legszebb értekezése : «Miként olvassa az ifjú a költőket». Platon tilalm á
val szemben védi a költői olvasmányokat, csakhogy maga is előtérbe tolja 
az erkölcsi okulás szempontját. Ez értekezés az idézetek gazdagságával, 
az egyes költői helyek mély erkölcsi tartalm ának elmés magyarázatával 
az optimista erkölcstanítót, az eszményi czélokra tekintő nevelőt mutatja 
be. Hogy Plutarkhos magyarázata önkényes, kissé iskolás : azt kimenti 
az a nemes czél, melyért ez értekezést írta : az ifjat az irodalomba vezette 
be. Egy másik értekezésében egy férfi-tógát öltő ifjúnak ad utasítást, 
hogy miként hallgassa a bölcsészeket. I tt ismét az ő nem annyira eklekti
kus, és ebben áll Cicero felett, mint inkább egyeztető bölcsészeti felfogása 
nyilatkozik meg. Bölcselmi álláspontját legjobban megvilágítják az epi- 
kureisták ellen intézett polemikus értekezései. Ilyenek Koloteshez és Epi- 
kuros elvei szerint boldogan nem lehet élni czímű két, gondolatokban bővel
kedő tanulmánya. Kivált midőn kimutatja, hogy nem a haláltól félünk, 
hanem a megsemmisüléstől és az emberi lélek jogát és reményét a hal
hatatlansághoz, mint a megsemmisülés hullámai közt vergődő lélek mentő- 
csolnakát rajzolja: Platon Phaidonjának szép visszhangja. A stoikusok 
paradoxonainak ellentéteit szintén külön tanulmányban m utatja ki. Az 
élet harmóniájában hitt : ez volt hallgatag meggyőződése, melyet a dog
matikus bölcsészek ellen minden alkalommal, egyéb tanulmányaiba is 
beszőve, kifejezett. E hangulat tette őt kiválóan képessé vigasztaló beszé
dek írására. Három ily beszédet ír: egyiket saját nejéhez, ki kétségbe
esett leánya halála felett, a másikat egy száműzött barátjához, har
madikat a korán elhunyt fia miatt kesergő Apollonioshoz. Ha Cicero 
Tusculanae Disputationesét Plutarkhos ez utóbbi értekezésével összevetjük,
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a közös forrást (az akadémikus Krantornak a gyászról szóló értekezését) 
észreveszszük ; de azért Plutarkhos vigasztaló hangjában mintha heveseb
ben nyilatkoznék a vágy egy tökéletesebb világ után.

A vallással, mint a lélek szükségével komolyan foglalkozott. A babo
náról írott fiatalkori támadása a vallásos tévelygések ellen, állásfoglalása 
az epikureisták atheismusával szemben, az euhemeristák selejtes ratio- 
nalismusának elitélése, későbbi papi minőségében a delphibeli E febrat 
mélységes irányú értelmezése : mintha az embert az E l figyelmeztetné az 
örökkévaló és a múlékony életű emberi lét közti ellentétre : együttvéve 
egy vallásos hitre sovárgó lélek megnyilatkozásai. A bölcsészetben is a 
vallási elemeket kereste, a hitélet sekelyei alatt az allegóriák útján az ő 
mélységes világnézetének visszatükröződését vélte feltalálni. Az Isis és 
Osiris czímű értekezésében a mythos-magyarázat allegorikus irányát kö
veti ; egyik legszebb értekezésében, mely szól arról, hogy az istenség később 
is megtorolja a bánt: a túlvilágba vetett hittel köti össze az erkölcsi igaz
ságszolgáltatás eszméjét.

Sokoldalú tudásáról tanúskodnak természettudományi értekezései és 
Symposiaka (asztali beszélgetések) czímű nagyobb műve. Sajátságos el
fogultság e józan eszű írónál a dæmonokban való hit. A jóslás tehetségét is 
a dæmonok sugallatára viszi vissza. A dæmonok lakása a hold, a melyben 
látható ködalakról külön dialógust ír. E dialógban találjuk azt a mythost, 
mely szerint az emberi természet három alkateleme három hazából szár
mazik : a test a földtől, a lélek a holdtól, az ész a naptól ered. Emberies 
érzését még az állatokra is kiterjeszté. Ir t értekezést az állatok lelki 
képességeiről és külön értekezést arról, hogy az oktalan állatokat mint 
kell okosan használni.

A Symposiaka ép oly egyveleget nyújt, mint az Athenaiosé. Szól ott 
ételekről, a zsidóknak a sertéshústól való tartózkodásáról, a múzsák szá
máról, a tánczról, a faoltásról és sok egyébről. Értékesebb a Hét bölcs 
lakomája mely a hét bölcs ajkára adott életelveket szövi a beszélgetésbe. 
A szülőknek gyermekeik iránti szeretetéről szóló értekezése és Házassági taná
csai egy tiszta családi életet élő, szenvedélyeit bölcsen mérséklő férfiú 
nyilatkozatai. Egy vallásosan hangolt szív, egy korának összes tudását 
felölelő ész összhangját érezzük ki minden sorából.

Más életet él, más irodalmi munkásságot fejt ki Lukianos. Szegény 
szülőktől származik. A syriai Kommagene fővárosában, Samosatában szü
letett 120 körül. Szülői nagybátyjához adják szobrászinasnak, m ert neve
lése költségeit nem bírták meg. Kedvesen mondja el maga Lukianos 
Alom czímű művében, hogy álmában .a Techne és Paideia (Mesterség és 
Műveltség) felette versengtek. A Paideia oly fényes diadalt aratott, hogy 
elszánta magát a tanulói pályára. A sémita ifjú elsajátítá a legfinomabb
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görög stílust. Rhetorikai képzettségét az akkori sophista irányban fej- 
leszté. Vándor szónok lesz. Beutazza Kis-Azsiát, Görögországot, Makedo- 
niát, Itáliát. A nagy olympiai versenyen két ízben is beszél. Életének e 
korszakából maradt ránk több deklamácziója : A tyrannus-gyilkosról, 
A szúnyog dicséretéről, A betűk versenyéről, mind megannyi sophistikus elme
játék szüleménye; de hogy a későbbi szatiraíró tehetsége m ár megnyi
latkozott, elég a szúnyog dicséretét felhozni, mely a renaissance korában 
is hasonló képtelenségeknek a szónoki kompoziczió komoly keretében 
elmés kidolgozására mintául szolgált.

Mélyebb lélek volt, semhogy ez elmejáték kielégíthette volna. Sőt ép 
a szónoki pálya gyakorlása közben gyűlölte meg az üres szó sallangos 
világát, nyegle és hiú képviselőit. A sophistikától a bölcsészethez pártol. 
A Halász ez. dialógjában meséli el életének e fordulatát. A dialógus for
m áját a bölcsészektől átveszi, de szatírájának keserűségét önti bele. 
A bölcsészetben a pedáns Stoa neki nem ízlett, ennél könnyebb szárnya 
volt szellemének; a mystikus irányú zsidó-hellén bölcsészet sem felelt 
meg lelkének, m ert ennél jobban átjárta Athén attikai szelleme. A kyni- 
kusok szennyét utálta ; de leplezetlen gorombaságaikban sok igazat talált. 
E korszak pályájának fénykora: főként Marcus Aurelius uralkodásának 
kezdő éveiben 162—165.

Ezután a személyes szatíra, a szarkasztikus pasquill korszaka követ
kezik. Visszatér a szónoki pályához. Maga mondja Heraklese elé írt 
előzetes csevegésé ben : «Meghánytam, vetettem magamban, ha talál-e hoz
zám, ki az ily ünnepi szónoklástól rég elszoktam, ismét kitenni magamat 
ily nagy közönség bírálatának.)) Tart ünnepi-beszédeket. Dionysos, Zeuxis, 
Prometheus ez. művei e korszakra esnek. Sőt élete alkonyán ő, ki oly éles 
gúnynyal ostorozta azokat, kik eladják lelkűk függetlenségét, hivatalt 
vállal Egyiptomban. Külön védő-beszédben igazolja ez eljárását. Inkább 
hivatalos megkötöttség, az államtól függés járm ába hajtja kemény nya
kát, semhogy a nyeglék társaságában a hizelkedés, gúny és pathos fegy
vereivel napról-napra küzdjön a megélhetésért és hírnévért. 180 után, mint 
elaggott öreg halt meg. Végig próbálta azokat a küzdelmeket, melyeket 
Juvenalis oly élénk színekkel fest egyik szatírájában. A sophistika, böl
csészet kemény csatáit végig szemlélte : szatirikus mosoly játszott ajka 
körül. A neve alatt ránk m aradt 82 munka, nagyobbára dialógus formá
ban. E dialógusokban az istenektől kezdve az emberi nagyságokon végig 
megy és éles gúnynyal rombol le minden hitet és bizalmat.

A párbeszédes forma a beszélgetést kiélezi, az ellentéteket jobban 
kidomborítja. így A leczáfolt Zeusban egy kynikus kim utatja azt a kép
telenséget, hogy egyszerre a Végzet uralm át fogadják el és másfelől az 
istenek beavatkozását hirdetik. A bölcsészek ez ellenmondásait még erő
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sebben kimutatja, sőt a bölcsészek közt valóságos Árlejtést rendez, mely
ben a közönség kegyéért versengő bölcsészek szerepelnek; sőt Parasita 
ez. dialógjában egy parasita bölcsész álarezot ölt és azt bizonyítgatja, 
hogy a parasita élet a valódi bölcseség; T/monjában pedig az emberek 
által kiélt és cserbehagyott ember embergyűlöletét igazolja és úgy ad 
neki elégtételt, hogy Hermes útján egy nagy arany darabhoz ju tta tja  és 
a visszafanyalódó parasitákat vele szétvereti. Anarkhasisa a kynikus tá 
madásokkal szemben a tornát védi, mint az igazi görög lélekhez méltó 
gyakorlatot ; Hetaira-dialogjaiban meztelen érzékiség tombol ; de ez is 
korának egyik alapjellemvonását leplezi le. De ugyan ő Toxarisban az 
eszményi barátság képét rajzolja. Szamarában játékot űz a görög regény 
fantastikus meseszövésével, csodahajhászásával. Midőn Pereg rinosdban a 
kynikus Peregrinost úgy tünteti föl, hogy Olympiában nagy ünnepi kö
zönség színe előtt önként megy a lánghalálba, hogy mint a Phoenix meg- 
ujhodjék: az erkölcsi szigor tekintetében legtiszteltebb, vagyis jobban 
mondva legrettegettebb szekta hiú ürességét tárja föl. Személyes támadá
saiba mindig belevegyít valamit e korszak meghasonlásának rajzából : 
elveket hirdettek, melyekkel ellenkezőt cselekedtek, hitet prédikáltak, 
melyben kételkedtek; önámítás és mások ámítása, a m agát kendőző és 
léha erény élt vissza a szó hatalmával ; a rhetorika csillogó semmisége 
el nem takarja a szatirikus szeme elől az önző rhetor kapzsiságát. Min
denütt felszínes ragyogás, mely megett mélységes üresség 'tátong. Mint 
Aristophanes gúnyos mosolyát látjuk a szicziliai vállalat ábrándját iiző 
nép felett, midőn Madaraiban a Felhökakukvdrat építi két tervkovács : 
Lukianos gúnykaczaját halljuk egy világ felett, mely összeomlik, m ert 
erkölcsi tartalm át elveszíté és értjük Konstantinos császár nagy jelene
tét, melyről a legenda mesél, hogy a hareztéren megjelenő kereszt alatt 
olvassa a jeligét: «E jellel győzz!» Igen, egy világ összeomlott, melynek 
erkölcsi tartalm a nem volt, és egy új. világ pirkad, melynek volt. hite és 
erkölcsi eszménye.

A kereszt győzelm e a sárkányon.
( Konstant! nos-érem. )



MÁSODIK KÖNYV. KÖZÉPKOR (324- 1453).
Irta P ecz V ilmos.

Nagy Constantinus trónralépte 334-ben nyomatékkai jelezi azt a 
forduló pontot, melynél a görögség minden téren, a politikában, egyház
ban, culturalis állapotaiban és irodalmában egyaránt átváltott az ókori 
pogányság birodalmából a középkori keresztyénség világába a negyedik 
század első felében. Constantinus még trónralépése évében a görög 
Byzantiumot saját nevéről Konstantinápolynak (Constantinus városának) 
nevezvén el, azt 328-ban a római birodalom második fővárosává tette s ezzel 
alapját vetette meg a keletrómai azaz középkori görög birodalomnak, mely
ben a görögség teljesen önálló életet folytathatott. Ugyanő a korában m ár 
különben is győzedelmes keresztyénséget hivatalosan is a birodalom val
lásává tette és 337-ben halálos ágyán maga is a keresztyén hitre tért át. 
Azt a hivatalokat, rangosztályokat, czímeket, szertartásokat és hivatalnoki 
egyenruhákat megállapító rendszert, melylyel már Diocletianus (284—305 
Kr. e.) a római katonai monarchiát bureaukratikus, udvari szervezetű

Justin ianus császár és  környezete.
(Ravennai mozaik.)
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monarchiává változtatta át, Constantinus még jobban kifejlesztette, és már 
az ő idejében mutatkoznak a középkori görögséget jellemző vonások: az 
udvari fondorkodás, a hízelgés, alattomosság, kegyetlenség, jellemtelen- 
ség, melyeknek csirái tulajdonképen az alexandriai korszakból származ
tak  át az egyiptomi udvari életből, és nőttek nagyra a fent említett 
bureaukratikus rendszer melegágyában. A középkori görög képzőművészet 
is, mely az antik és ókeresztyén elemeknek syriai, alexandriai és római ele
mekkel való vegyülése folytán a plastikából az ornamentikába ment át, 
Konstantinápoly alapításával vette kezdetét. De a görög nyelvnek újabb 
formája, az úgynevezett közép- és új görög, egyszóval újabb görög 
nyelv is már ebben az időtájban alakul ki, és nem mint némelyek 
hiszik, csak a tizedik században. Ennek az újabb görög nyelvnek jellemző 
tulajdonságai, hogy a magánhangzóknál az i hang, a mássalhangzóknál 
a hehesítés, a szótanban az analogikus képződés, a syntaxisban az egy
szerűsítés lép előtérbe, míg a szótagok húzami tulajdonságai elenyészvén, 
a versben nem a hosszúság és rövidség, hanem a hangsúly válik a rhyth- 
mus alkotó elemévé, a mint ezt az egyházi költészetben látjuk a negye
dik század eleje óta. A hanghúzam a hangsúlytól válik függővé, oly mó
don, hogy a hangsúlyozott szótag hosszabban, a hangsúlytalan rövidebben 
hangzik. Végül ez az időszak a görög irodalom történetében is egy új kor 
kezdetét jelöli, a mit az az egyetlen tény is eléggé bizonyít, hogy ebben 
az időben a keresztyén-theologiai irodalom úgy a prózában mint a köl
tészetben már uralkodó helyzetben van szemben az irodalomnak többi 
szakaival. Szóval : a középkori vagyis byzantinmi görögség mindenképen 
a negyedik század első felében veszi kezdetét.

A byzantiumi irodalom jellemző tulajdonságainak kiemelésénél hibát 
követnénk el, ha kelleténél nagyobb súlyt helyeznénk ennek az irodalom
nak a classikus ókorral való kapcsolatára és főképen vagy épen kizáró
lag ebben a viszonyában látnok a helyes mértéket értékének megítélésére. 
Mert igaz ugyan, hogy az egész középkori görögség szellemi élete szo
ros összefüggésben m aradt az ókorral, hogy a byzantiumiak philologiai 
művei a görög ókor búvárlásának nélkülözhetetlen segédeszközei; ámde 
épen a philologiai munkák a byzantiumi irodalom leggyarlóbb termékei 
közé tartozván, nem adhatnak helyes fogalmat ennek az irodalomnak 
valódi értékéről. A byzantiumiak szellemi élete nem pusztán függeléke 
az ókornak, hanem önálló jelenség, melyben ógörög, római és keleti ele
mek egy sajátszerű egységbe olvadtak, s a melynek irodalmában az egy
házi és népies költészet, a theologia és a történetírás foglalják el az első 
helyet, de terjedelemre nézve a próza erősen túlszárnyalja a költészetet. 
A történeti művek élénkbe tárják a középkori görögök kiváló politikai 
jelentőségét, melylyel nem vetekedhetik sem a maiaké, sem az apró álla
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mokra oszlott ókoriaké. Ugyanezek a művek eléggé hűen tükröztetik 
vissza a byzantiumiaknak már fentebb érintett rósz politikai tulajdonsá
gait is, az úgynevezett byzantinismust, mely azonban semmivel se volt 
rosszabb a korabeli Nyugoteurópa politikai erkölcseinél, a mint hogy 
általában véve a byzantiumi udvarban soha sem volt olyan nagy a pa-

N a g y  C onstantinus.
(Agát mellszobrocska, aranyozott ezüsttalapzaton, a IV. századból. — Paris.)

zarlás és corruptio, mint a tizenhetedik és tizennyolezadik században 
pl. Francziaországban és a német udvarokban. A vád, hogy a byzantiumi 
irodalomban nincs fejlődés, hogy irói mind egyformák, nem tartható fenn 
teljes mértékben. Van itt is kölcsönhatás, emelkedés, siilyedés és különb
ség az irók között, de mindez lassúbb, észrevétlenebb és szabálytalanabb 
mint az ókorban, s ez teszi kimutatásukat nehézzé, annál is inkább, mi
vel a középkori görög irodalom (melynek történetét újabban Krum- 
bacher Károly írta meg jelen vázlatos előadásunk alapját képező nagy
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szabású művében) még távolról sincs oly behatóan feldolgozva mint 
az ókori.

A byzantiumi irodalomnak egyik jellemzetes tulajdonsága a két
nyelvűség, mely régi hagyományként, habár kisebb mértékben, még 
a mai görögöknél is mutatkozik. A középkori művek igen nagy része 
többé-kevésbé archaizáló műnyelven van írva, s csak igen kis rész 
ju t a népnyelvnek, melynek irodalma azonban épen nyelvének könnyeb
ben érthető voltánál fogva a nép alsóbb rétegeiben is el volt terjedve, 
míg a műnyelv irodalma csak a míveltebb kevesek osztályában volt ott
honos. Ne gondoljuk azonban, hogy ez a classicizáló nyelv — úgy a mint 
a latin az ő közép- és újkori mivelőire nézve — idegenszerű volt a byzantiu- 
miak előtt, mert ők szívesen látták és örömest élvezték benne hírneves 
őseik nyelvének föléledését. Általában véve a közép- és újkori görög és 
latin irodalom természete egymástól nagyon különbözik : a görög nem
zeti alapokon nyugvó, élő irodalom ; a latin minden nemzeti forrás nél
kül való holt termék.

Hogy a byzantiumi irodalom jelentőségét teljesen méltányolhassuk, 
tekintetbe kell vennünk azokat a hatásokat is, melyeket a byzantiumi 
cultura gyakorolt s a melyeknek maga is ki volt téve keleten és nyuga
ton. A kölcsönhatás sokkal nagyobb volt keleten mint nyugaton. Oka 
ennek egyrészt abban keresendő, hogy a román és germán nyugat sok
kal inkább telítve volt a római culturával, hogysem még más elemeket 
is befogadhatott volna, másrészt meg abban a fajgyűlöletben, melyet a 
kelet és nyugat egymás iránt táplált s a melyet még élesítettek a két 
katholikus egyház között kitört viszályok. A keresztes háborúk szülte 
közelebbi érintkezés a tizenharmadik század kezdete óta inkább ellensé
ges természetű volt, és különben is már ekkor nyugaton egy erőteljes 
nemzeti cultura volt fejlődőfélben, mely minden jelentékenyebb idegen 
hatásnak útját állotta. Leginkább hatással volt Byzantium a nyugati ke
resztyén irodalomra és művészetre, különösen a latin egyházi költészetre, 
míg a keresztes háborúk új nyugati irodalmi tárgyakkal ismertették meg 
a görög keletet. Sokkal szorosabb kapcsolatban voltak a byzantiumiak 
a kelet népeivel, nevezetesen a syriaiakkal, arabokkal, perzsákkal, zsi
dókkal, örményekkel és törökökkel, melyek őket annyira befolyásolták, 
hogy egész jellemük mintegy félázsiaivá lett; viszont azonban mindezek 
a népek is bőven részesültek a byzantiumi szellem és irodalom adomá
nyaiban. De valóban világtörténeti jelentőségű az a rendkívüli befolyás, 
melyet Byzantium a keresztyénség révén a szláv világra gyakorolt: az 
egész szláv cultura byzantiumi alapokon nyugszik, és ennek a nagy ha
tásnak eredménye, hogy Európa egy latin-germán és egy görög-szláv 
világra oszlott.
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ELSŐ  R É S Z . A K O R A I B Y Z A N T IN IS M U S  K O R S Z A K A  (324—641).

A Heraclius császár halála évével határolt eme korszak az antik 
pogány görög szellem végső küzdelmének és enyészetének lefolyását 
tárja elénk, miközben a középkori keresztyén görögség, a byzantinis- 
mus, teljesen kialakul. Nagy Constantinus halála után egymást követték 
a politikai események, melyek a görög birodalomnak Rómától függet
len, önálló kialakulására vezettek. Már 395-ben megosztotta Nagy Theo

dosius (379—395) a római birodalmat két fia között, Arcadiusnak adván a 
keletet Konstantinápolylyal, Honoriusnak a nyugatot Rómával mint fő
várossal, és miután 476-ban Odoaker Romulus Augustulust Róma trónjá
ról elűzte és a nyugatrómai császárság romjain egy német királyságot 
alapított, Byzantium immár teljesen önálló állami életet folytathatott. De 
természetes, hogy ezzel nem veszett ki egy csapásra a rómaiságnak min
den symptomája és nem érvényesült azonnal a maga teljességében a 
görögség a byzantiumi birodalomban. Azt a nagy hatást, melyet a görög 
népre a Kr. e. második században kezdődő római alattvalóságnak tudata 
gyakorolt, semmi sem jellemzi annyira, mint az a tény, hogy e nép 
nemcsak a középkorban, de még manap is magát «rómainak» nevezi, 
melylyel szemben a «hellén» nevet csak a kormány támogatja és ter-

Egyetemcs irodalomtörténet. I. 4 2

T h eod osiu s ezü st pajzsa.
(M adrid.)
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jeszti az iskola révén. A latin nyelv még azután is tartotta magát egy 
ideig mint a birodalom hivatalos nyelve, így pl. a Justinianus (527—565) 
által eszközölt törvénygyűjtemények nyelve még latin, 'de már az ő ide
jében hozott új törvényeké, novelláké, valamint az összes ezután alko
tottaké görög. A császárok nemzetisége tekintetében csak lassanként ju t 
a görög elem uralomra : az első görög nemzetiségű császár II. Tiberius 
(578 582), de különben a trónon eleinte romanizált barbárokat, majd 
román, görög-szláv, örmény és más ázsiai nemzetiségeket látunk, és csak 
a tizenegyedik századtól kezdve ju t a görög elem a Comnenusok, Duca- 
sok, Angelusok, Palæologusok és Cantacuzenek családjában teljesen ér
vényre, a mint hogy az irodalomban is ettől az időtől kezdve lép leg
erőteljesebben előtérbe a hellenismus.

Az antik görög caltnra székhelyei között valamint a római korszak
ban, úgy ebben is Athén áll első helyen, a hová legkésőbben hatoltak 
be a keresztyénség eszméi, s a mely különösen a negyedik és ötödik 
században a philosophia és sophistika fő székhelye volt. Utána követke
zik Alexandria, a hol az eposz és regény, az líj platói philosophia, a ma- 
thematika és astronomia virágzottak. Ezen kívül kiváló grammatikai és 
rhetorikai iskolák voltak a palæstinai Gazában, a syriai Antiochiában, 
a kisázsiai Nicomediában, Cæsareâban, Ancyrában, és híres jogi iskola a 
phceniciai Berytusban. Mindezeknek a városoknak hatalmas versenytársuk 
akadt Konstantinápolyban, melynek megalapítása mindenek előtt azt 
eredményezte, hogy a Nagy Sándor által keletre, délre és nyugatra vitt 
görög cultura most m ár északkeletre tereltetett. A pazar fénynyel fel
épített új főváros, melynek feldíszítésére a régi művészet székhelyeinek 
kirablása útján összehordott műkincsek szolgáltak, bőven el volt látva a 
tudomány segédeszközeivel is. Julianus Apostata (361—363) könyvtárt ala
pított, melynek gyarapításáról azután Valens császár (364 -378) gondosko
dott. Már Nagy Constantinusnak gondját képezte egy főiskola alapítása és 
dotatiója, és II. Theodosius 425-ben kiadott rendelete értelmében az általa 
alapított œcumenikus vagyis egyetemes iskolában (egyetemen) öt görög és 
három latin rhetor, tíz görög és ugyanannyi latin grammatikus, egy philo- 
sophus és két jogász tanított. De Konstantinápoly csakhamar a győzedelmes 
keresztyén vallás és irodalom középpontjává válván, mindinkább háttérbe 
szorította az ókori hellén szellemet, melynek elnyomásával a keresztyén
ség, a zsidóságtól öröklött türelmetlenségétől támogatva, egyedül uralkodó 
helyzetbe jutott. Julianus Apostatának a pogányság érdekében való fára
dozásai nem tartóztathatták fel a dolgok fejleményeit : Jovianus (363—364) 
fanatikusan üldözte a pogányságot, elpusztítván többek között Antiochia 
becses könyvtárát ; Nagy Theodosius 391-ben végleg becsukatta vagy el
pusztította a pogány templomokat, mely alkalommal az alexandi’iai Sera-
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pis-templommal együtt a benne levő könyvtár is megsemmisült ; ugyan
ebben a városban a pogányok folytonos üldözésnek voltak kitéve a ke
resztyének részéről, miközben 415-ben a Cyrillus püspök által felizgatott 
néptömeg megölte az utczán a mathematikával és astronomiával is fog- 
lalkodó philosophus nőt, Hypatiát ; Justinianus végül 529-ben bezáratta 
Athénben az utolsó pogány pbilosophiai és rhetorikai iskolát is, mely
nek tanárai Cosroes perzsa királyhoz vándoroltak ki. A pogány irodalom 
«bben a korszakban csak a verselő művészetben, a philosophiában és 
sophistikában válik ki, míg a ke
resztyén irodalom mindenképen győ
zedelmesen nyomul előre.

A byzantiumi k ö lté sz e t fajai 
között első helyen áll kiválóság 
tekintetében az egyházi költészet, 
mely mögött messze elmarad a né
pies. A világinak termékei a leg
gyengébbek. Az eposz az első kor
szakban az alexandriai eposzhoz 
hasonlóan mint műeposz mutat 
figyelemremeltó termékeket, míg a 
harmadik korszak az antik értelem
ben vett népies eposzt ju ttatja vi
rágzásra. A tizenkettedik század óta 
halomszámra mutatkoznak az el
beszélő költészet terén mindenféle 
tárgyú tanköltemények, továbbá re
gények, melyeknél a korai byzan- 
tinismus korszakában a prózai, a virágzáséban a verses forma ural
kodik. A lyra az egyházi költészetben üli diadalát, de kifejezésre jutnak 
lyrai érzelmek a népies költészetben is, míg a világi költészetben ezen 
a téren csak az epigramma vehető számba és a néha mutatkozó 
anacreoni utánzatok. Az antik fajta világi dráma, mely már a római 
korszakban is tengődő életet folytatott, a szó szoros értelmében hiány
zik az egész byzantiumi korban, épen úgy, mint ennek előföltétele, a 
világi drámai előadások, melyeket szintén már a római korszakban 
úgy szólva teljesen lehetetlenné tett a mimus, pantomimus és circusi 
játékok iránt való nagy érdeklődés, lígy hogy a költészetnek ez a 
faja csak mint olvasmány, különösen iskolai olvasmány, játszik szere
pet. A hatodik századból van még tudomásunk színi előadásokról, de 
az egyháznak ezen időn túl kiadott rendeletéi már csak a mimus, pan
tomimus, circus és a hippodrom előadásai ellen irányulnak. A későbbi

J u lia n u s  A p o sta ta .
(K am ea. — P áris.)
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byzantiumi korban csak a circusban a császárokhoz intéztetni szokott 
acclamatiók, továbbá a nyilvános gúnyolódások és a karácsonyi játékok 
mutatják a világi dráma némi elemeit, melyet ebben a korban egy 
nagyban kifejlett liturgia, keresztyén tárgyak drámai feldolgozása és 
papi előadások, a nyugaton is előforduló mysteriumi játékok pótoltak. 
Az a körülmény is érdekesen tanúskodik az antik fajta világi drámának 
a középkorban való hiányáról, hogy ekkor a «drama», «tragœdia» és 
«comœdia» szavak értelme egészen megváltozott ; így pl. a tragœdia 
«tragüdi» formában még ma is egyszerűen éneket jelent. Keresztyén drá
máról, melynek mintegy előfutára a Kr. e. II. századbeli zsidó Ezekhiel- 
nek a zsidóknak Egyiptomból való kivonulását tárgyazó «Exagoge»-ja, 
a negyedik század óta van szó. T. i. ebben az időben Szent Methodius két, 
ma elveszett vallásos tartalm ú dialógust írt a teremtésről és feltámadás
ról, melyeknek egyikében Euripides módjára a prológusban ismertette a 
darab tartalmát, megjegyezvén, hogy az nem hellén, hanem keresztyén, 
de azért mégis használt benne homerosi verseket; egy másik ránk m a
radt drámaszerű költeménye, «A tiz hajadon lakomája», szintén prológusból 
és dialógusból áll. Ugyanebben a században Arius, a nagy hæretikus, egy 
csak kevés töredékben meglevő «Thalia» czímű liturgikus drámát írt a 
pogány dráma ellensúlyozására, míg viszont ellenfelei az ő népszerű műve 
ellenében egy «Antithaliát» írtak, melyből azonban semmi sem m aradt 
fenn. Mauricius császár idejéből (582—602) egy pantomimikus mysterium 
előadásáról tesznek említést, és szó van arról is, hogy mivel a képrom
bolók a nyolczadik században állítólag kedveztek az antik színi elő
adásoknak, ezek ellenében Damascusi Johannes egy «Susanna» czímű 
drámát irt volna; de az az adat sem bír teljes hitelességgel, mely 
szerint Stephanus «Krisztus halála» czímű drámát írt volna 790-ben. 
Ha pedig Liutprand tizedik századbeli német püspök megbotránkozik 
azon, hogy a Hagia Sophia színházzá van átalakítva, úgy méltatlankodá
sának oka bizonyára csakis mysteriumi játékok lehettek. Mindezekhez a 
kezdeményezésekhez csatlakoznak a Comnenusok és Palæologusok korában 
(a X I—XV. századokban) egyes drámaszerű darabok, a minő pl. a «Szen
vedő Krisztus», és Ignatius, Ptochoprodromus, Johannes Tzetzes, Haplu- 
chir és Philes dialógusai, melyek azonban nem előadásra, hanem csak 
olvasásra voltak szánva. Manap a fent említett egyházi játékokból alig 
maradt fenn valami az óhitű egyházban ; csak a lábmosásról van tudo
másunk, melyet Konstantinápolyban és Jeruzsálemben évenként nagy 
csütörtökön szerzetesek adnak elő ; de ez nem mysteriumi játék, mert 
csekély dialógusának alapját egyszerűen a szentírás szavai képezik.

A byzantiumi költemények a forma tekintetében háromféle m etrikus 
systemát mutatnak. Az egyik az ókorból átszármazó s főképen a világi
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költészetben is használatos qnantitáló vagy időmértékes verselés, melynek 
sokféle alakjai közül azonban leginkább csak a hatos iambus, a dacty- 
likus hexameter és a distichon voltak divatban. A hosszú és rövid szó
tagok használata tekintetében mindig nagyobb és nagyobb szabadság 
kezd uralkodni, mindig nagyobb és nagyobb az eltérés az antik metrika 
szabályaitól, a mi természetes is, mert, mint említettük, a szótagok húzami 
tulajdonságai ebben a korban enyészetnek indulnak, s így a quantitáló 
metrika, nélkülözvén az élő nyelvben való alapot, mechanikus műkölté
szetté fajul. A másik metrikus systema a rhythmikus verselés, melyet az 
egyházi költészet terem tett meg. Ennek a metrikus műformának köszön
hető, hogy a görögök költői tehetsége új életre ébredt a középkorban. 
A szótagok quantitasbeli tulajdonságainak elenyészése és a hangsúlynak 
ezzel kapcsolatban való előtérbe lépése után keletkezett, az antik költé
szet alakjaitól, a régi lábaktól, soroktól és strófáktól egészen függetlenül 
új formákat alkotva a hangsúly, szótagolvasás és rím alapján, úgy mint a 
mi hangsúlyos verselésünk, csakhogy szerkezete a mienkénél szabadabb, 
sokoldalúbb és nagyobb szabású. Abban különbözik tehát az egykorú latin 
egyházi daloktól, hogy ez utóbbiak, habár ugyanazokon az alapokon 
állnak, mégis m egtartottak bizonyos antik lábakat és sorokat. A görög 
egyházi költők olyan művészettel dolgoztak mint a régi lyrikusok, mert 
nemcsak a szöveget írták, hanem maguk költötték hozzá a dallamot 
is, és ennek a zenei érzésnek követése magyarázza meg verselő művészetü
ket. A görög egyházi költészetben a szótagszám tekintetében egymástól 
különböző és egy-egy kiszabott helyen álló hangsúlylyal biró rövidebb 
sorok (ütemek) hosszabb sorokká (periódusokká), ezek pedig strófákká 
alakulnak. A hosszabb és néha rövidebb sorokat is a rím szokta egybe
kötni, melynek első használata már az ógörög költészetben és prózában 
mutatkozik. Az egyházi költészetben különösen az által válik fontossá 
használata, hogy az egyenlőtlen rövidebb és hosszabb sorok végeit is 
jelöli s ezzel lehetővé teszi a költemény tagolását, mely nélkül annak részei 
elmosódván, igen nehézzé válnék a prózától való megkülönböztetése.

A strófák végén rendesen egy utóének (ephymnium, refrain) ismét
lődik, melyet az egész közönség énekelt. Jellemző tulajdonsága az egyházi 
költészetnek az acrostichis, mely szerint a strófák vagy versek kezdő 
betiii bizonyos összefüggésben állanak egymással. Az összekötő kapocs az 
alphabeta előre vagy hátra, vagy valamely adat a költőről vagy a költemény 
tartalmáról prózában vagy metrikus formában. Az alphabetikus acrostichis 
befolyásolta a költemények nagyságát, mert az alphabeta 24 betűje után 
szokásossá vált acrostichis nélkül is 24 strofás költeményeket írni. Mivel 
az egyházi költészet első korszakában rendkívül sok új strófa nem kelet
kezett hozzá való melódiákkal, melyek irodalmi szempontból nyereségnek
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voltak ugyan mondhatók, de alkalmazásuk a praxisban úgy szólva lehe
tetlenné vált, csakhamar kezdettek új költeményeket egy népszerű minta 
szerint költeni : ez a minta-strófa a hirmus, melylyel az új költeménynek 
hangsúly és szótagszám tekintetében egyezni kellett. Azért a görög litur

gikus könyvekben, mint 
a protestáns énekes köny
vekben, mindig meg van 
adva, hogy valamely köl
temény minő melódia sze
rint énekeltessék. A leg
fontosabb hirmusok egy 
külön könyvben, a hirmo- 
logiumban vannak össze
gyűjtve. Végül az egyházi 
költemények szerkezetü
ket illetőleg két főformát 
mutatnak. Az egyik áll 
20, 30, sőt több egyenlő 
strófából, melyeket egy, 
ritkán több kisebb, egy
mástól különböző strófák 
előznek meg mint proce- 
miumok ; mindenik stró
fának egy és ugyanazon, 
rendszerint egy-két rövid 
sorból álló refrainje van. 
Egy ilyen költeménynek 
a neve kondáki vagy kon- 
dákion (tulajdonképen az 
a botocska, melyre a költe
ményt tartalmazó tekercs 
rá volt csavarva) vagy 
pedig bymnus. A másik 

főforma, a canon, nyolcz-kilencz egymástól különböző versformájú dalból 
áll ; viszont minden dalban bárom, négy, sőt több, egymással hasonló vers
mértékű strófa van. A dalok kilenczes száma megfelel az ó-testamentom 
kilencz dalának, melyeket a keresztyének a legrégibb idők óta énekeltek. 
A byzantiumi költemények harmadik metrikus formája az úgynevezett 
politikus systema, mely szintén a hangsúly és szótagolvasás alapján áll, 
és csak abban különbözik az egyházi költészettől, hogy folyton ugyanazt 
a versformát ismétli versszakos tagoltság és rím nélkül. Leggyakoribb

G reg o riu s  N a z ia n z e n u s .
(B yzan tium i m in ia tu r-k ép  a XI. századból. — P áris .)
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formája a tizenöt szótagú iambikus vers, a nyolczadik szótagban cæsurâ- 
val ; egyéb alakjai, mint pl. a tizenkét szótagú iambus és nyolcz szótagú 
iambus és trochæus, nagyon csekély szerepet játszanak a tizenöt szótagú 
iambussal szemben, mely az egész byzantiumi népköltészetben uralkodik 
le a mai görögök népies költészetéig, úgy hogy ennek a versmértéknek 
ezredéves töretlen uralma a közép- és újkori görögök népköltészetében és 
részben a középkori világi költészetben is a legsajátszerűbb jelenségek 
közé tartozik a metrika terén.

Ezek után áttérünk a byzantiumi egyházi költemények történetére, 
első sorban az antik versmértékben írottakéra, m ert valamint a byzan
tiumi irodalom egyéb fajai, úgy az egyházi költészet is eleinte az ógörög 
formáknak hatása alatt állott. Gregorius Nazianzenus (IV. század) püspök 
költeményeiben kettőnek kivételével csak antik versmértékeket használ, 
ú. m. hexametert, trochaicus septenariust, iambicus trim etert stb. E meleg 
keresztyén érzelmei miatt híressé vált költő legkiválóbb az antik formát 
használók között, de költészete a népnél és az egyházi praxisban idegen 
maradt, a mint hogy általában véve az ógörög formában írt egyházi köl
temények mint idegenszerű műalkotások nem találhatták meg a hívők 
szíveihez vezető utat, m ert a nép nyelvében már a Kr. u. első századok
ban háttérbe szorult a quantitas a hangsúly ellenében. Mutatványul ad
juk Gregorius kis Reggeli imáját :

R eggeli im a.

Reggel mondok teremtőmnek Ígéretet,
Hogy semmi rosszat nem teszek se helyeslek,
De néked szentelem e napot teljesen,
Elvemhez hűen megfékezve vágyimat ;
Mint rossz magamat agg koromtól szégyellném  
S az úrnak asztalától, melyhez járulok.
Ez szándokom, te légy vezérem, Krisztusom.

Annál nagyobb diadalokat arattak az egyházi költészet rhythmikus 
énekei. Ezek minden tekintetben diadalmasan kiállják a versenyt a 
nyugati egyház latin költészetével, melyet különben is jelentékeny 
mértékben befolyásoltak. Semmi sem jellemzi annyira a byzantiumiak 
vallási életét, mint épen a rhythmikus énekek ; ha tehát ezeket meg
érteni és kellőképen méltányolni akarjuk, akkor egészen bele kell 
mélyednünk annak a kornak mélyen vallásos érzületű szellemébe. A by
zantiumi irodalomnak csak ebben az egy fajában mutatkozik egészen 
világosan a fejlődés, mely itt négy periódust mutat, ú. m. a legrégibb 
egyházi énekek idejét, a hymnusok, majd a canonok virágzási korait, 
végül a hanyatlás korszakát. Természetes azonban, hogy úgy a hymnusok
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mint a canonok nemcsak a maguk virágzásuk idejében, hanem későbben 
is előfordulnak.

Az első periódusba tartoznak a legrégibb eggázi énekek. A keresztyének 
a szokást, hogy vallásos összejöveteleiknél istent énekkel tisztelték, a 
zsinagógából vették át, s épen azért énekeik az első századokban m ajd
nem teljesen azonosak voltak a zsidókéival. Legfontosabbak voltak 
ezek között a zsoltárok. A nép ekkor az énekeknek csak záró acclama- 
tióiban (alleluja, amen, hosanna, kyrie eleison) vett részt, melyekből az
után a rhythmikus költészet utóéneke (ephymniuma) fejlődött ki. Nem 
sokára azonban új énekekről van szó, melyeket majd napkelte előtt 
énekeltek Krisztus tiszteletére, majd reggel, este, gyertyagyújtáskor és 
reggelinél hangoztattak ; de mindezek úgy szól va teljesen a szentírás sza
vaiból voltak összeállítva. A legrégibb önálló rhythmikus költemények, 
t, i. az «Esti hymnus» és a «Parænesis a hajadonhoz», elég sajátszerű 
módon a quantitáló egyházi költészet főképviselőjétől, Gregorius Nazian- 
zenustól valók. Ezek 14—16 szótagú hosszabb sorokból állanak, melyek 
két-két rövidebb sorra oszlanak; a quantitas és a hangsúly szabad, csak 
mindenik második rövidebb sor végelőtti szótagának kell hangsúlyosnak 
lenni. A következőkben bemutatjuk a kisebbik költeményt.

A második periódus a liymnus-költészetet foglalja magában, mely
nek eredete valószinúleg az V., virágzása a VI. és VII. századokba esik. 
Eltekintve néhány legrégibb költőtől, úgy áll mindjárt e korszak elején 
a legnagyobb görög hymnusköltő, Romanus, mint a görög irodalom kez
detén Homeros, vagy az olaszén Dante. Ő, a «melodus» melléknévvel 
megtisztelve, a byzantiumi kor legnagyobb költője, ki a vallásos hymnust 
magasztosságának legmagasabb fokára emelte, s a kit az újkori kritikusok

Esti hymnus.
Hálát adunk te néked,
Isten igéje, Krisztus,
Te szellem birtokosa,
Te fény az örök fényből, 
Háromság fényéből, mely 
Dicsőén olvad egygyé;
Ki elüzéd az éjjelt,
Ki megszüléd a nappalt, 
Hogy fénybe boríts mindent 
S az anyag ingó voltát 
Alkotó kezeiddel 
E szép világra váltsad ; 
Bölcseség igéjével 
Ki embernek észt adál,

A dicső ég másává 
Öt alkotva a földön,
Hogy fényben lássa a fényt 
És teljes fénynyé váljon.
Te csillagok ezritől 
Ragyogtatod az eget ;
Te rendeled, hogy az éj 
S a nappal helyet adjon 
Szelídséggel egymásnak 
Hű testvéries rendben ;
Majd a nyomorgó testnek 
Szünteted meg a kínját, 
Majd a hozzád hűeket 
Serkented föl a tettre.
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«a rhythmikus költészet Pindarosának» szoktak nevezni. Életéről csak 
igen kevés és legendaszerű tudósításaink vannak. Állítólag Syriában 
született és I. Anastasius császár idejében (491—518) jutott Konstantiná- 
polyba, hol egy csodaszerű álom útján részesült a hymnus-költészet ado
mányaiban. Virágzása valószinüleg a VI. század első felébe, k. b. Justi- 
nianus (527 565) idejébe esik. Romanus, kit a görög egyház szentjei közé
sorozott, költői tehetségre, a lelkesedés tüzére, az érzelem mélységére és 
a nyelv magasztosságára nézve magasan túlszárnyalja az összes többi 
görög hymnusköltőket, és lehet, hogy az irodalomtörténet egykor talán 
őt fogja mint minden idők legnagyobb egyházi költőjét ünnepelni. Igaz, 
hogy ő sem áll nagyszámú műveiben mindig ugyanazon a magaslaton ; 
néha száraz és terjengős ; de ez nagyrészt tárgyából ered, m ert nehéz 
dolog szépen és eredetien írni minden szentről és minden ünnepről. 
Gyengébb műveiben se lesz dagályossá, mint majdnem minden byzantiumi 
író; de a rhetorikai terjengés, ez a közös betegsége a byzantiumi szellem 
minden nyilvánulásának, nála is mutatkozik. Mindenik hymnusának, még 
a leghosszabbnak is, elévülhetetlen vonzó erőt ad a fényes drámai foko
zódás ; ehhez járul az eszméknek soha ki nem apadó gazdagsága, a ki
fejezésnek gyakran felülmúlhatatlan plastikája és tömött, magvas nyelve, 
mely a kellő középutat foglalja el a pompa és trivialitás között. A ké
sőbbi byzantiumbelieknek nem felelvén meg költészetének komoly nagy- 
szerűsége, műveit háttérbe szorították a VIII. és IX. század hymnogra- 
phusai, csak hírneves karácsonyi hymnusa tartotta fenn tekintélyét, me
lyet egészen a XII. századig évenként egy kettős kar énekelt a Hagia 
Sophiában. Ez a hymnus áll egy bevezetés (proœmium) gyanánt szolgáló 
tízsoros strófából és huszonnégy húszsoros strophából. Mind a huszon
négy húszsoros versszaknak egy strofa-systema képezi az alapját, melyre 
nézve a következőket jegyezzük meg: Az egész áll két nagyobb és két 
kisebb periódusból, és három önálló (periódussá nem egyesült) ütemből, 
oly módon, hogy az 1—4-ik sorok képezik az első nagyobb, az 5—6-ik so
rok az első kisebb, a 7—15-ik sorok a második nagyobb, a 16—17-ik sorok 
a második kisebb periódust; a 18-ik, 19-ik és 20-ik sor három önálló 
ütemet képez, míg a 9-ik és 12-ik sor mint két hasonmás nélküli ütem a 
második nagyobb periódus részét teszi. A 20-ik sor az egész költemény
nek a refrainje. A rím csak szórványosan fordul elő, de annál gyakoribb az 
azonos sorokban (ütemekben) a szavak, kifejezések és gondolatok paralle- 
lismusa. A görög rhythmikus egyházi költeményeknek magyarra való for
dítását rendkívül megnehezíti a bonyodalmas versformán, a görög nyelv 
rövid szavain, szerkezetein és a gondolatok tömör kifejezésein kívül kü
lönösen a hangsúly, mely a görögben a szavak elején, beljében és végén 
egyaránt előfordulhat, míg a magyarban mindig az első szótag hang
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súlyos. Ez utóbbi nehézség kényszerített arra, hogy e hymnus fordításá
ban az egyes strófák i-ső, 3-ik, 12-ik, 16-ik, 17-ik és 20-ik soraiban ne 
az utolsó szótagot tegyem hangsúlyossá. Áttekinthetőség kedvéért adom 
a versszak schemáját, melyben a számok a szótagok számát és a kövéren 
nyomott számok a hangsúlyos szótagok helyét jelölik :

a i eredetiben : a fordításban :
I. so r i. 2 . 3 . 4- 5-

első nagyobb 2. « i .  2. 3. 4- 5-
periódus : 3- « i .  2. 3. 4. 5.

4- « i .  2 . 3. 4- 5

első kisebb « i. 2 .  3. 4- 5 -

periódus : 6. « i. 2 .  3. 4- 5

7- « i. 2 .  3. 4- 5
8. « i .  2. 3. 4- 5

második nagyobb
9- « i. 2. 3. 4- 5

periódus 10. <( 2 .  3. 4- 5
(két hasonmás nél i i . « i .  2. 3. 4- S

küli ütemmel 
a ç .  és 1 2 .  sorban):

12. « i .  2. 3. 4- 5

13- « i .  2. 3. 4- 5
14- « I. 2 .  3. 4- 5
iS- « I. 2 .  3. 4- 5

második kisebb ió. « I. 2. 3. 4- 5
periódus : 17- « I. 2. 3. 4- 5

első önálló ütem : 

második önálló

18. « I. 2. 3 . 4- 5

ütem :

harmadik önálló

19. « I .  2. 3 . 4- 5

ütem : 20. « I. 2 .  3. 4- S

6 .  ._ .... 

6 .  7. 8.
6 .....................

6 .  7. 8.

6.

i .  2. 3. 4 .  5. 6. 

i .  2. 3. 4 .  5. 6.

0.

6.
6. 7.

6.

6.
i .  2. 3. 4 .  5.

6. 7 8 .  ....

6. 7. 8 .  _  ..................................

6 .  7.

6. 7 .  8.

-  i- 2. 3. 4 - 5- 6-
i .  2. 3 4 .  5. 6.

6. 7 .  8. 9 .  10. ii. 1 2 .
i. 2 .  3. 4 - 5- 6 
9 .  10. IX. 12

Maga a fordítás így hangzik :

Hymnus Krisztus születésére.
P r o o e m .  Is ten  any ja  m anapon  

Az em berfö lö ttit szüli ;
És a föld a barlan g o t 
A m agas szü lö ttnek  adja. 
A ngyalok a p ász to r néppel 
D icshym nust zengnek,
És M águsok csillag m en tén  
Ú tjok ra  k e ln e k ;
M ert mi é rtü n k  jö t t  a földre 
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rökéltü

1. s í r .  Az É d en t B etlehem
N vitá m eg, ra jta , lássuk h á t;

Az ég-írt re jte tten  
M egleltük, ra jta , élvezzük 
A m enyország  élvét 
O tt b en n  a kis házban  ; 
M ert o tt jö tt  lé tre  
A g y ö k é r nedv nélkül, 
K isarjazva  m eg v á ltást; 
M ert o ttan  tű n t fel 
Ama k ú t ásatlan ,

Isten. Mit in n i D ávid
E g y k o ro n  ó h a jto tt;
És o tt a  szűz lány  
M egszülve fiát
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A szom jat eloltá  tü stén t,
Á dám nak s D ávidnak szom ját;
A zért siessünk m enten
Am a helyre, a ho l m eg jö tt
Az újdon gyerm ek, az ö rökéltű  Isten .

2. s tr .  A nyának az a ty ja
Ö nkényten  válva fiú le tt ;
K isdedek o ltalm a
M int kisded feküd t a jászolban ;
Ezt á tlá tva  így  szól 
A szü lö ttnek  any ja  :
«Mi ez m ár, fiam ?
M ikénten fogantál ?
És m ikén ten  vagy enyém  ? 
lm  lá tlak  téged 
R észem nek s bám ulok,
H ogy em lőm  te je l 
És fé rjes nem  vagyok ; 
lm  lá tlak  téged  
A pólya közö tt ;
De tiszta, szűzies vo ltom ’
É pségben  levőnek  tudom ,
M ert te  m in t őre an nak  
Jö tté l  e v ilágra  nékem ,
Te t'xjdon gyerm ek, te  ö rökéltű  Isten.

3 . s tr .  M agasztos fejdelem ,
Mi közöd van a szegényhez ? 
E gek n ek  m estere,
M ért jö tté l le az em berhez ?
M ért örvendsz a zúgnak 
És kedvelsz egy jászo lt ? 
lm  n incsen helye 
Szolgáló lányodnak  
E gy valam ely szobában ;
N em  m ondok helyet,
De egy kis zúgom  sincs,
M ert ez is m aga 
M ásnak a sajátja.
Ám Sára, m ikor 
M egszülte fiát,
Sok fö ldnek  b ir to k á t kap ta ,
S nekem  egy zugocskám  sincsen ; 
K aptam  b arlan g o t lakul,
M elyben önszántadból lakói,
Te ú jdon gyerm ek, te  ö rökéltű  Isten.»

4. s tr .  Ilyféle szavakat
F o rg a tv a  titk o n  m agában,
S a titkos do lognak  
T udóját kérve im ával,
A M águsokat ha llja .
Kik k e resik  fiát,
És n ek ik  tü s tén t :
«M ondjátok, k ik  vagy tok  ?» 
íg y  szólo tt a hajadon .
És ezek hozzá :
«Te m ondd m eg, hogy  ki vagy,
H ogy te  egy ilyen t 
M egszültél m agzatu l ?
Ki a te  atyád,
Ki a te  anyád,
H ogy atyanélkü li fiú 
A nyja és d a jk á ja  levél ?
K inek csillagát lá tv a
H am ar b e lá ttuk , hogy  m egjö tt
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rökéltű  Isten .

5 . s t r .  Balaam  szorgosan
K ife jté  n ek ü n k  ugyanis 
A szavak érte lm ét,
M elyeket ad o tt jó sla tkén t,
Azt m ondva, hogy  m ajdan 
E gy csillag fog kelni,
Egy csillag, m inden 
Jó s la tn ak  és je ln ek  
Az érvényét k io ltva  ;
E gy csillag, bö lcsek  
H asonlat-m ondását 
S Ítélő  szavát 
S re jté ly é t m egoldva ;
E gy csillag, eme 
Szép csillagfénynél 
F ö lö tte  fényesebb sokkal,
M ert m ind jé t ő h ozta  lé tre  ;
M elyről jóso lva  az volt,
H ogy m ajd  Jak ab tó l kiv illan  
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rökéltű  Isten.»

•
6 . s tr .  E  csodás szavakat

Mária a m in t m eghallá,
M éhének szü lö tté t 
B orulva té rd re  im ádá 
És sírva  ezt m ondá :
«Mily nagy  nekem , fiam,
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Mily nagyon  m inden,
A m it te  m egtevél 
Az én szegény voltom m al, 
lm  nézd  a Mágus 
K inn v á r m ind te  reád  ;
K eleti népek  
Parancso ló  fejei 
Az arczod fényét 
M eglátni kérik ,
És lá tn i k iv án ja  hőén  
N épednek  dúsgazdag  része  ;
M ert im  valóban  e nép 
T ied, a m elynek  m egjötté l,
Te ú jdon  gyerm ek, te ö rökéltü  Isten .

7. s tr .  Mivel h á t im  a nép 
A tied, fiam, parancsold ,
H add  jö jjö n  házadba,
H ogy lásson m en ten  ám ulva 
D úsgazdagnak  szegényt, 
M egtiszte ltnek  ko ldust ;
M ert téged  b irlak  
K incsem ül s dicsem ül,
És ezért n incs szégyenem  ;
Te b en n ed  van a 
K egy és az igazság ;
Jö jjen e k , engedd,
L akodba szaporán  ;
M ert föl sem veszem  
A szegény vo ltom ’,
H isz téged  k incsem ül birlak,
Kit jö n n e k  k irá lyok  látn i,
K irá ly  kérdezve kérdvén  
S Mágus, a v ilág ra  hol jö tt 
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rö k é ltü  Isten  ?»

S . s i r .  És Jézus, a K risztus,
S valóban a m i Istenünk ,
Szellem ét é rin té  
T itkosan  sa já t an y ján ak  :
«lm  vezesd be», m ondván,
«Kit igével hoztam  ;
Mert igém  az, m ely 
T ü ndökö lt azoknak,
K ik k e restek  engem et,
M ert csillag-kép az 
A szem m el látásnak.
De erő  forrás

Az észszel lá tásnak .
E lk ísé rt M águst,
Mint az én szolgám ,
S m ost is m ég o ttan  áll folyton, 
B etöltve kö telm ét híven,
S fénynyel m u ta tja  azt a 
H elyet, a v ilág ra  ho l jö tt  
Az ú jdon gyerm ek, az ö rökéltü  Isten .

.9. s t r .  F ogadd  be m ost, te szent,
Fogadd, k ik  engem  fo g ad tak ;
M ert b ennük  vagyok  én,
M iként a ten n en  ö ledben ;
N em  esem  el tőled,
És velük is vagyok.»
Im ő k in y itja  
Az a jtó t s fogad ja  
A M águsok csap atá t ;
Az a jtó t n y itja  
Ő, a m eg nem  nyito tt 
K apu, m it K risztus 
J á r t  csak m eg egyedül ;
Az a jtó t n y itja  
A m eg nem  nyito tt,
O, k it m eg nem  foszto tt senki 
Szüzesség k incsétő l so h a ; 
lm  ő n y itja  az a jtó t,
K itől szü le te tt az a jtó ,
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rö k é ltü  Isten .

10. s tr .  M águsok azonnal 
S ie ttek  be a  lakásba,
És lá tv a  a K risztust,
Ijed ten  lá tták  odabenn 
A szü lö ttnek  an y já t 
Meg jeg y e sé t ennek,
És félve m o n d ák  :
«E fiú e lő ttünk
Nem  em beri szárm azék.
De hogyan, te  szűz,
L átju k  a társadat,
Je g y e sed ’ m ostan  
H ázadnak  be ljéb en  ?
Nem  szeplős-e az 
Ú jszü lö tt gyerm ek  ?
Csak n eh o g y  gán cso d ra  váljon,
H ogy veled lakozik  József.
Sok nép  irigyed  lévén,
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Nézi, a v ilágra  ho l jö tt
Az újdon gyerm ek, az örökéltii Isten  ?»

11. s tr .  «Megmondom», így  szólo tt 
Mária Mágus csapatnak ,
«Hogy m iért tarto m  itt  
Jó zsefet benn  a házam ban  
M egczáfolni m indet,
Ki e llentm ond nékem  ;
Mert m aga m ondja  
E l m ajd, a m it h a llo tt 
Az ú jszü lö tt k isdedrő l;
Mert álom képben 
L áto tt egy szent angyalt,
Ki m ondá néki,
Hogy honnan  fogantam  ;
E gy tüzes látvány  
M egadta éjjel 
A titok  érte lm ét néki,
A m ire aggódva gondolt ;
A zért van nálam  im m ár
József, hogy m ond ja  m eg, m in t van
Az újdon  gyerm ek, az ö rökéltü  Isten .

1 “2. s tr .  E lm ondja  m aga m ajd
Mindazt, m it h a llo tt m agában ;
L eírja  é rth e tő n
Mindazt, m it lá to tt először,
Az égbeli csodát 
És földbeli dolgot,
A pász to r népet,
Mint dalo lt egyszerre 
A földi az égivei,
A m ikor téged,
Mágus nép, haladva 
E lőre fénylő 
Csillag-kép vezete tt, 
így  fé lre  téve,
Mit m ondái előbb,
Beszéld el sorjában  nekem ,
A m i m ost m eg tö rtén t véled,
H onnan  jö tté l és m ikén t
Tudtad m eg, hogy  közénk m eg jö tt
Az újdon gyerm ek, az örökéltii Isten  ?»

15. s t r .  íg y  m ondá ezeket 
N ékik  a fényes hajadon ,
És ke le t népének

F ák lyái erre  így szólnak :
«Te akarod  tudni,
H ogy m int jö ttü n k  s h o n n an  ?
A cháldus földről,
A ho l nem  m ond ják  ezt :
«Az Isten  az ég ura» ;
És B abylonból,
A h o l nem  ism erik,
F o rrása  ki a 
Tűznek, m it tisz te lnek  ; 
lm  o ttan  k e lt föl 
És hozo tt ide 
Az isten-gyerm ek tüze 
A perzsa-fö ldbeli tűztő l ;
Tüzet, m ely  emészt, hagyva,
Tüzet, m ely v ilágít, nézn ü n k  :
Az újdon ifjú t, az ö rökéltü  Is ten t.

14. s tr . H iúság hivsága,
A m i van, m inden, fö ldünkön.
De senki sem  akad 
K özülünk, ennek  tudója.
M ert az egyik csábít,
És a m ásik  téved.
Igv h á t, szűz leány,
H ála a fiadnak,
Ki m egválto tt ben n ü n k et 
Nem tévedéstó'É 
Csupán de b a jtó l is 
T öm érdek tájon ,
A m elyen á tm en tü n k  
Sok h itlen  nép közt,
Nem  értve  nyelvük’,
M indenütt já rv a  a földön,
S m in d en ü tt taposva tá jit,
Csillag m écsfénye m ellett
Nézve, a v ilág ra  ho l jö tt
Az ú jdon  gyerm ek, az ö rökéltü  Isten  ?

15 . s tr .  De a m íg m agát azt 
A m écsest b irtu k  vezérül,
Je ru zsálem  teré t 
K eresztü l-kasul b e já rtu k , 
lm  k u ta tv a  jo g g al
A jósszózat sze rin t;
M ert tu d tu k  im m ár,
H ogy m egjön  egykoron 
Az Isten  azt v izsgáln i;

6 6 9
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És a m écsfénynyel 
M indenütt b e jártuk ,
A karva lá tn i 
A nagy íté lk ezés t ;
De m eg nem  leltük ,
M ert veszve e ltű n t 
Szekrénye m ind am a d rága 
K incsesei, a  m elye t b ir t előbb :*
R égi do lgok elm últak ,
M ert im  m eg ú jíto tt m in d en t
Az új don gyerm ek, az ö rö k é ltü  Isten.»

16 . s t r .  «R ajta  !» szól Mária 
M águsok h ivő n ép én ek  :
«Jeruzsálem  te ré t 
E gészen  k ö rü ljá rh a ttad ,
A végzetes várost,
A p ro féta-gy ilkost ?
És épen  m ikén t 
M ehettél ra jta  át,
Mely m in d en n ek  ellene ?
És v iszont m ik én t 
N ézte el H eródes,
A törvény-gázló,
A h a lá lt lih eg ő  ?»
S a  Mágus erre  
E zt m o n d ja : «szűz nő,
Nem  n éze tt b e n n ü n k e t ő el,
H anem  m i szedtük rá  csellel 
S m in d en t k e rü ltü n k  gonddal,
Nézve, a v ilág ra  hol jö tt
Az új don gyerm ek, az ö rökéltü  Isten  ?»

77. s ir .  M ikoron ezeket
H allo tta  an y ja  Isten n ek , 
így  szólott hozzája  :
«H eródes tő led  m it kérdett,
A fejdelem , és a 
P harizeus népség?»
«H eródes elsőbb 
S azu tán  szavára  
T ennem zeted  fejei 
A csillag kelté t,
Mely m ostan  világol,
S id ejé t k é rdék  
Mi tő lü n k  szorgosan ;

És ezt m egtudva,
M int m it sem  tudók  
Ó hajt nem  é rez tek  látn i 
Őt, a k it k u ta ttak  nagyon,
H olo tt k u ta tv a  k e lle tt
V olna m egism erni nék ik
Az ú jdon  fiút, az ö rökéltü  Isten t.

18 . s t i \  B algáknak  tá rtán a k  
B en n ü n k et ők, a  tévelygők,
S k é rd ez tek  b en n ü n k e t :
H o n n an  és m ik o r jö tte te k  ?
H ogy já r ta to k  sötét 
És k ie tlen  ú ton  ?
Mi p ed ig  tőlük,
Mit m aguk  is tudtak,
Most v iszontag  kérdezők  :
Ti eg ykor régen  
M ikénten já r ta to k  
R engeteg  pusztán ,
M elyen á lh a tta to k  ?
A ki volt vezér 
E gyyptom  felől,
Az v o lt a vezére m ost is 
Cháld fö ldrő l közelgő n ép n ek  : 
E g y k o r oszlopos tűzzel,
M ostan m écsesei, m ely  m u ta tja  
Az ú jdon  fiút, az ö rökéltü  Isten t.

7.9. s tr .  E  csillag m in d en ü tt 
Ú tu n k n ak  v o lt a vezére,
M int n ek tek  a Mózes 
V ezérlő varázsvesszeje.
Az Is ten n ek  h ité t 
K isugárzva fén y n y el;
Ti eg ykor m an n a  
T ápszerét v e tté tek  
És sz ik lának  ita lá t ;
De m in k e t ennek  
R em énye tö lte  el ;
Ö röm ét en n ek  
H ogy m ajdan  élvezzük,
A p erzsa  földre 
lm  v issza térn i 
P á ra tlan  u tak o n  já rv a  
A k ed vünk  nem  ta r tja  m ostan,

* V. ö. Szentírás, II, Makkabæusok, 2.
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V ágyván szem lélni szem ben 
S zengve fohászszal im ádni 
Az ú jdon  fiút, az ö rökéltü  Istent.«

20. s tr .  Im igyen szólo tták  
Igazat m ondó Mágusok,
S m inden m egpecsélt 
V alóként a szent hajadon ,
Mert m indkét fél szavát 
Igazo lja  ténynek  
A gyerm ek, ennek  
M egszülő m éhét 
K im utatva  szűzinek,
És M águs népnek  
A bosszú ú t u tán  
É pen m eg tartva  
E lm éjé t s lép te it ;
M ert senki köztük  
lm  el nem  fáradt,
M iként el nem  lan k ad t m enve 
H abakuk  Dániel u tán  ;*
Mert a p ró féta-is ten
Jö tt  a M águsoknak is m eg :
Az újdon gyerm ek, az ö rökéltü  Isten .

2Í. s t r .  M indezen beszédnek 
A so rjá t e jtvén  sorjában,
A dom ányt ad tak  a 
M águsok s h íven  im ádták  
Az a jándék  színét,
A kenőcsök jav á t ; 
lm  a ran y t s m vrrhát,
Azután tö m jén t is 
A K risztusnak  adának  
íg y  szólva : «Fogadj 
A dom ányt, hárm asa t,
Mint három -szen t dalt 
Seraphim  aj k irő l ;
Ne vesd  el, m in t a 
Mit K áin ad o tt ;
De fogadd szívesen, m in t azt,
Mit Ábel hűséggel nyújto tt,
Fogadd tenszü lőd  által,
K itől m egsziiletél nékiink,
Te újdon gyerm ek, te ö rökéltü  Isten.»

22. s t r .  L átva a szeplőtlen,
M águsok m ik én t hoznak  új 
És fényes adom ányt
És m ik én t e snek  térdükre ,
S a  csillagot látva  
És p ász to rok  népét,
M indezek tudó 
U rához fordu lt s így 
Szólt esdeklő  im ában :
«Fogadva hárm as 
A dom ányt, gyerm ekem ,
T eljesítsd  három  
K érelm ét szü lődnek:
Az égi üdvért 
E sdeklek  hozzád 
És a fö ld-te rm ésért ké rlek  
S m indenért, m i lak ik  a földön ; 
K érlek, békülj ki m inddel,
M ert én szü lte lek  m ég téged,
Az újdon  fiút, az ö rö kéltü  Istent.

23. s tr .  N em  vagyok én csupán 
Tenanyád, kegyes gyerm ekem . 
M int a ki te je t  ád
Néked, a te je t ad ó n ak :
M int m indenek  any ja  
Leborulva k é rlek  ;
Te te tté l engem  
E m beri nem em nek 
A szájává s díszévé ;
M ert im én vagyok 
Széles e v ilágnak 
H atalm as őre,
B ástyája, tám asza :
É n  reám  néznek 
Az édenedből 
R égen te  elűzött le lkek  :
E ngedd  m eg nék iek  im m ár 
L átn i s é rezn i végre,
H ogy én szü lte lek  m eg tég ed ’,
Az ú jdon  fiút, az ö rökéltü  Isten t.

24. s tr .  M entsd m eg a világot,
M ert ezért jöv é l v ilág ra  ;
Vidd véghez do lgaid’,

V. ö. S zen tírás , D ániel, 14, 35.
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M ert ezért gyultá l ki fényben  
A M águsnak s nékem  
S a v ilágnak  m o stan  ; 
lm  M águs népség,
M elynek m egm u ta ttad  
Az arczodnak  sugarát,
B orúivá té rd re  
Ad gazdag  adom ányt, 
H asznosat, szépet,

K eresett k incsek e t ;
E  k in csek  árán  
K ell nekem  im m ár 
S ietn i E gyyptom  felé,
Távozni m iattad , veled,
Te, én  vezérem , fiam,
Te, én gazdagítom , nemtó'm,
Te újdon gyerm ek, te  ö rö kéltü  Isten . »

A második periódusba tartozik Sergius patriarcha is, ki 626 táján 
írta «Acathistus» czímű hymnusát, mely a görög egyház legiinnepeltebb 
dala, s az egyedüli régi hymnus, mely mai napig megmaradt az egyház 
szertartásában ; neve onnan van, hogy az énekesek ennek a dalnak elő
adásánál állottak, holott más dalokat iilve énekeltek el.

A világi költészet elnevezésen nemcsak a tisztán világi, hanem azokat 
a vallásos jellegű műveket is értjük, melyek nem az egyházi praxis szem
pontjából készültek, tehát nem liturgikus természetűek, mint az imént 
tárgyalt egyháziak, hanem csakis irodalmi czélból írattak. Az ide tartozó 
művek többé-kevésbé antik irodalmi fajok folytatásai és antik vers- 
mértéküek, de előfordul náluk a versus politicus is. Az ide tartozó köl
tők közül fölemlítjük Quintus Smyrnaeust, Nonnust és Musaeust. Ez utóbbi 
szerzője a «Hero és Leander» czímű hírneves, szép kis (840 versből álló) 
elbeszélő költeménynek, melynek tárgya röviden a következő : Leander 
ifjú Abydusban a Hellespontus ázsiai partján, Hero Aphrodite papnője 
az Abydussal szemközti Sestusban az európai parton ; Leander minden 
éjjel átúszik a Hellespontuson Heróhoz, de egy vihar alkalmával el
pusztul ; Hero meglátva holt tetemét a tengerben, maga is beleugrik és 
meghal. E tárgyat Schiller szép feldolgozása, de különösen a Grillpar- 
zeré (Des Meeres und der Liebe Wellen) tette újabban ismeretessé. Mutat
ványul adjuk a költemény utolsó harmadát Tóth Sándor fordításában : 

Széjje lözönlik  az éj sűrű fátyola m esszevidéken,
Á lm okat oszt a szem ekre ; csak ő m arad  ébren, az ifjú.
Ott áll ta jték zó  ten g e r sűrű  h ab ja i m ellett,
V ágyva tek in t k u ta tó  szem e szét, vajon  érkezik-é jel,
Fák lya-v ilág  iidvözli-e őt a távo li p a rto n  ?
— M ára rem énycsillag , későbbre  h a lo tti szövétnek  ? —
H éró látja , m ikén t iizi m essze az á rn y  a világot,
Fák lya  tüzé t m eg g y u jtja  lego tt. Az a fény hevesebben  
K észteti az epedő if jú t s ie té sre ; az üszköt 
É rzi bellii m aga is rög tön . H anem  a tovaom ló 
H ullám  fodrai közt a gyors ö rvény  rem egésbe 
E jti szivét, s am a vágy e llen  harczo ln i erő tlen .
És szilaj érzés közt rebeg  ily  szót h an gzatos a jk a  :
(■Kellemes a szerelem , de a viz m érges dühe rém it.
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A ten g e r heve fojt, de a ké jek  ö rök  tüze sorvaszt.
Oh s z í v  kéje  ! boru lj am a tűzre , s feledd el az ö rvényt !
Óh iram o d j’ az öröm  szűzi k a rja  közé! A  haboktó l 
Mért reszketsz ? feleded, hogy  a hab n ak  K iiprisz a lánya  ? 
E lsim ul a hullám , h a  k ívánja, s b a jod  vele enyhül.» 
így  szól ; és h a lad ék  nélkü l szé thány ja  ru h á it,
V állaihoz veszi föl kö tegül, sebesen fut a p a r th o z ;
Zúgó hu llám ok veszik őt gyorsan  körü l aztán,
S a locsogó v izeken  tovaúszik  a fák lya irányban  :
Ő a hajó  és válla i közt evezője az öltöny.
H éró to rn y a  m agas te te jé n  lesi-várja  az ifjú t,
Fáklya-tűz ég keze közt, szikrázik a fénye. R u hája  
Védi m eg azt, m ikor a z iva tar dühe e llene főikéi.
V égre a p a r t ú tjá t szegi, és elhozza Leandert.
Sebtibe’ kél, lihegő szive nem  ta r th a tja  fu tását,
És k im erü lt ifjá t keb lére  szo rítja  a szép szűz.
Já tsz i szökellés közt fe ltá rja  e lő tte  a term et,
Majd csepegő hab o k at tes tén  szárítva  lepellel 
Illatozó rózsás o lajá t h u lla tja  fejére,
S a sürii tengeriszap  gőzét rózsái m ulasztják .
K észteti szép ifjá t lenyugodnia  ős kerevetre ,
K arja  közé om ol és ily szót csal a kéj a jakáró l :
«Óh fé rj!  annyi baj ért, m enny it nem  szenvede if jú ;
Annyi v ih ar zúgott köriiled, dühe an n y ira  gyötrö tt,
S a k eserű  hullám  százszor fe lkapva om olt i-ád :
Je r , p ih en ő re  talá lsz  i tt  ifjú  ! borulj kebelem re  !» —
H allja  L eander a szép szólót, epedezve m egoldja  
H ím es övét, s K üprisz sziizi titk a  b e te ljesü l ekként.
N ászukat ünnepi fény s hym nuszdal nem  díszesíti ;
Isten i H érához nem  eseng  szárnyalva fel a d a l;
Fák lya-v ilág  lobogó szikrát nem  szór k ö rü lö ttü k ;
L enge leány  k a rban  nem  le jti az ü n n ep i tán czo t ;
S n incs atya, nincs anya, hogy  zenghesse  fö lö ttük  a nászdalt. 
Óh csak a csend hoza k é jt a gyönyörszü lt p illanatokban  ;
Óh csak a já tsz i hom ály  vezeté nászához az ifjú t,
S nem  zavará  zajos ének  az éj csöndes nyugodalm át. 
N ászvezetőül az éj szolgált folyton, de a h a jna l 
Még sohasem  k ö lth e tte  fel őt szép kedvese m ellől.
Óh ! a gyönyör nem  elég neki, ú jra  epeszti Leandert,
S izzóbb lészen a vágy, va lahányszor e lé r Abydoszba.
Szép ivü H éró  is feled  ősi tila lm at azontúl,
A n ap p al szűzi lán y t h itv e sk én t v á rja  az alkony,
S a ragyogó  napfényhez  eseng, k issé m aradozzék . . . .
Sors vad kénye m ia tt igy lep lezik  ők a szerelm et ;
T itkos a kéj, gyönyörélv, — epedése ik  ócska ju ta lm a  —
És az is oly rövid életii ; sorsüldözte szerelm ök —

Annyi veszélyek u tán  h e rv ad tan  enyészik  azonnal. —
Majd a v idék szelid á rn y a  felölt rideg  és fagyos öltönyt,
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S elvonszolja  leg o tt panaszos m o ra já t a sze leknek  ;
Zúgó fö rg e teg ek  kav aro g n ak  eró's roham okban ,
S fölszedik a ten g e r nagym élyü, tito k zato s öb lét :
H ab b a b o t ér, ö rvénybe szakad, s zajosan  tovaöm lik . 
íg y  a h a jó s m egküzdeni fél áldáz v ih ar ellen, 
Ú tja-szegetten  eláll, p a r to t ke res  o tt a közelben.
Oh, csak az ifjú  szivét nem  epeszti a bó'sz elem  ; ádáz 
V észek előtt, v ih ar ellen erős, m ik o r o tt a m agasból 
A nnyi gy ö n y ö rt h ird e t láng jáv al a rég i szövétnek,
S küzdeni k ész te ti ő t a v ih arfö lv erte  habokkal.
M ért epedett, H éró  ! a  szerencsé tlen  szived an n y it ?
Jo bb , h a  m arad  szép ifjad  ; a tél fenyegetve közelget.
Oh, ne bocsásd  am a fényt h ird e tn ie  ú jra  szerelm ed’ ! . . .  
H asztalan  ! o tt ta r to d  lobogó fáklyád a sö té tben  ;
Az nem  is é rti szived többé, — h ire lő je  ha lá ln ak .
F átyo los éj közepén  h ev esebben  tom bol a  szélvész, 
Százerejű  v ih a r űzi tovább  a h ab o k  közelébe,
S te rh e  a la tt m ered ek  p a r to k  b o m lo ttan  in ognak  :
E k k o r ered  v iharos h ab o k  á rja  közé le az i f j ú . . .
Sem m i se ta r tja  tovább, m ikor an n y ira  készti szerelm e. 
H ab habon  ül ezalatt, habos oszlopot a lk o t a tenger,
S fe llegek  ú tja  kö zö tt szélvész dühe ú jra  ledönti.
H osszú zsivajgás közt űzi E vrosz az esteli szellőt.
M ajd Boreász N ótoszt fenyegetve  süvölti h a ra g já t ;  
B orzadoz a hu llám  v ih a ro k  rém es m orajá tó l.
A kön y ö rű le tlen  szélvész iiz i-hajtja  L eandert.
A nnyiszor e jti szavát kön y ö rö g v e  h abon  szült A frodytéhez, 
Majd m eg a ten g e r u rá t zak la tja  esengve fohásza.
N ém a az istenség , E vrosz t nem  h a llja  a Párka,
Vad B oreász se figyel többé N ym fája  nevére.
A sebes ö rvényű  h ab o k  á r ja  lenyügzi a küzdőt,
Bolyg, a hog y  űzi a víz ; k im erü ln ek  tag ja i, végre 
A küzdés heve közt teh e te tle n ü l összeom olnak.
N incs k ö n y ö rű le t a h u llám ban  : be to lú l a jakába,
És a szegény ifjú  vele hosszasan  iszsza ha lá lá t. 
Szélroham ok k ö zep e it egyszerre  k ialsz ik  a fáklya :
S é le te t és h itv e s t egyszerre  veszít el az ifjú.
H éró  n y u g ta lan ú l figyel a sürii é jben  ; egyetlen  
P illa n a t is lev e rő  é rzéseket o lt a szivébe.
H ajnali fény tö r  elé, s nem  hozza el ifja  szere lm ét ;
Nézi a csillapodó ten g e rt, h a  nem  érte-e  balsors,
És nem  bolyg-e a n agy  te n g e r  h á tán  valam erre  
E llobogó  fák ly á ja  m ia tt?  S im  az ős to ro n y  a lján  
L átja  m ohos sz ik lák  k ö zep e it tem ete tlen  a t e s té t . . .
K eble h av án  gyönyörű  fá ty lá t m eg tép i lego ttan ,
És kim ei’ü lten  a láv e ti szép te s té t a m agasból, 
íg y  h a lt m eg H éró  deli kedvese  ham vai m ellett :
H osszas k ínok  u tán  szivök eg y gyéfo rrt a halá lban.
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A byzantiumi próíja fajai közül első sorban a theologiát említjük 
A középkori görög irodalom általában véve egyházi jellegű, összes ter
mékeinek nagy része theologikus természetű s így a theologikus próza- 
irodalom is valóban hatalmas kiterjedésűnek mondható. Mivel azonban 
ez az irodalom ezúttal nagyon is távol áll közelebbi érdeklődésünktől, 
ezennel csak fajainak kiemelésére szorítkozunk, melyek a következők: 
i. Dogmatika és polemika, vagyis a keresztyén hit tanait (dogmáit) meg
állapító és az idegen tanokkal szemben vitázó irodalom ; 2. exegesis, 
vagyis a szentírás magyarázásával foglalkodó irodalom ; 3. ascetika és 
mystika, azaz a keresztyén emberhez méltó, a világtól elvált és magába 
szállt élettel, továbbá a keresztyén mysticismussal vagyis a phantastikus, 
pantheismushoz hajló vallási rajongással foglalkodó irodalom; 4. az egy
házi szónoklat, a homiletika művei ; 5. hagiographia, azaz kiváló keresz
tyének (martyrok, szentek) életét tárgyazó irodalom ; 6. catenák, t. i. a 
keresztyén írók műveiből vett kivonatok, melyek egy-egy themára vonat
kozva tartalmilag úgy függenek össze egymással, mint a lánczszemek.

Alig van népnek oly nagy históriai irodalma, mint a görögnek. 
Szakadatlan sorrendben követik egymást a történetírók Herodotos- 
tól egészen a mai napig. Majdnem két és fél évezreden át szüntelenül 
Írják keletnek történetét. A byzantiumi kor történetírói két, egymástól 
úgy a tárgyra mint a formára valamint a közönségre nézve, melynek 
műveiket szánták, jelentékenyen különböző csoportra oszlanak, t. i. tör
ténészekre és krónikásokra. A történészek rövidebb időszakokat, rendesen 
saját korukat vagy az azt röviddel megelőzőt tárgyalják, tehát korabeli 
történetet adnak. Nyelvükben antik mestereket követnek, pl. Herodotost, 
Thukydidest, Polybiost, tehát dictiójuk antik és közönségök az udvar 
emberei, a magasabb egyházi és hivatalbeli férfiak. De nemcsak a nyelv 
tekintetében, hanem a történetírás lényegének és feladatainak felfogásá
ban is uralkodik náluk az antik traditio : van kritikájuk, törekesznek jó 
mformatiókra szert tenni, elbeszéléseiknek okmányok és levelek közlé
sével adnak hitelességet, pontosan leírják az események helyeit, előszere
tettel közölnek geographiai és ethnographiai adatokat és mindnyájan nagy 
súlyt fektetnek a diplomatiai és theologiai conflictusoknak kiemelésére ; 
törekesznek tárgyilagosságra, habár ezt nem is követhetik mindig híven a 
despotikus nyomás folytán, a mint ez különösen az udvari történészek
nél látható. A byzantiumi történészek a byzantiumi próza fejei, és a 
középkori görög szellem, kivéve az egyházi költészetet, az irodalom egy 
fajában se létesített oly jelentékenyet, mint a történetben. Minden antik 
utánzás daczára is az anyag, melyet a történészek feldolgoztak, egészen 
új és épen nem jelentéktelen : Justinianus, Belizár és Narses hatalmas 
alakjai, az ország óriási erőkifejtése a macedoni császári ház idejében
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(a IX—X. századokban), a politikai és irodalmi felvirágzás a Comnenu- 
sok alatt (a X I—XII. századokban), egy ezredéves küzdelem borzasztó kül- 
háborúkkal és belső conflictusokkal, bámulatos hősi tettek, a legfinomabb 
diplomatia furfangjai, az emberi természet legszebb és legelvetemedet- 
tebb vonásai : mindezeknek megfelelő rajza bizonyára nem csekély fon
tosságot és kiválóságot ad műveiknek.

A byzantiumi történetírók másik csoportjának, a krónikásoknak 
tárgya a világtörténet, melyet a legrégibb időktől, rendesen a teremtés
től, egészen korukig levezetnek ; legtöbbnyire kritika nélkül Írnak, a 
forrásokat mellőzik, csak compilálnak és vezető elvük az egyházi szem
pont. Egyszerű mondatokban, általánosan érthető és a néphez közel álló 
nyelven írnak, mely azonban formátlan és nehézkes eszköz marad ke
zükben. Szerzőik többnyire hiányos míveltségii szerzetesek, kik a nép 
tömegének, különösen a szerzetesek félmívelt ezreinek írnak, s ez az 
oka, hogy a krónikák a középkor culturájára nézve fontosabbakká lettek, 
mint a szűk irodalmi köröknek szánt, magas antik stílusban irt történeti 
művek.

A krónikák másik értéke abban áll, hogy részint elveszett törté
neti műveket pótolnak, részint a történészek műveinek sorozatában mu
tatkozó hézagokat kitöltik. Eredetük valószínűleg a városi annalesekben 
keresendő, s innen van, hogy a régibb krónikások a világtörténetet az ő 
szűkebb hazájuk szempontjából tekintik. A X III. századtól kezdve a kró
nikások a mindinkább megerősödő classicus nyelvű történetírással szem
ben egyre jobban és jobban háttérbe szorulnak. E két főcsoporton kívül 
kisebb fajta történeti művek, ú. m. monographiák, biographiák, okmányok 
stb. csak nagyon mellékes szerepet játszanak.

E korszakba tartozik az V. századbeli Prisons rhetor, a ki csak 
töredékekben ránk maradt, nyolcz könyvből álló munkájában megírta a 
byzantiumi birodalomnak korabeli történetét, nevezetesen az Attilával 
(433—453) folytatott harczokat II. Theodosius (408—450) alatt, melyekben 
a hun király csapatai legyőzték a byzantiumbelieket és egészen a Ther- 
mopylæig hatoltak, úgy hogy Byzantium csak területátengedéssel, hadi- 
sarczczal és évi adóval tudott szabadulni a félelmetes ellenféltől. Theo
dosius 448-ban Priscust Maximinussal együtt követségben küldte Attilá
hoz, és Priscusnak ezen útjáról szóló, finom észlelésen alapuló követi 
jelentése első rangú forrás és rendkívül becses adalék Magyarország régi 
hely- és néprajzához.

E korszak legkiválóbb történetírója Procopius a VI. századból. Ki
váló tehetsége és míveltsége folytán Justinianus hires hadvezérének, 
Belizárnak, titkárává lett s e minőségében mindenüvé követte őt hadjá
rataiban, Afrikába, Itáliába és a perzsák ellen keletre, épen úgy, mint
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Scipiót Polybios. Megírta Justinianus korát (527—565) három egymást 
kiegészítő fontos munkában.

A philosophia a korai byzantinismus korszakának elején még utol
jára  nagyobb lendületet mutat az újplatonismus terén (kiváló képviselői 
Plotinus, Porphyrins, Iamblichus, Produs), melynek azután teljesen véget 
vetett a különben is már csak tengődő athéni újplatonikus iskolának 
Justinianus által 529-ben való bezárása. Önálló és termékeny philosophíai 
tevékenység a későbbi középkorban épen olyan kevéssé fejlődhetett ki 
keleten, mint nyugaton. A byzantiumi philosophia egészben véve olyan, 
mint a korabeli nyugati: mind a kettőnél meg van az a törekvés, hogy 
az ókori philosopia tanait kiegyeztesse a keresztyén tanokkal és mind 
a kettőnél nagy szerepet játszik az ókori philosophiai művek bő magya
rázása és körülirása. Byzantium a termelés tekintetében szegényebb a 
nyugatnál, viszont a kelet magáénak vallhatja a középkori egyházi phi
losophia megteremtőjét, Johannes Damascenust (VIII. század). Csakhogy 
ennek a kiváló férfiúnak fellépése azzal a hátránynyal járt, hogy művei 
canoni tekintélyre jutván, az egyházi philosophia terén minden további 
fejlődésnek útját állották. Ő utána inkább csak az ókori philosophusok- 
nak iskolaszerű tanulmánya mutatkozik Byzantiumban, mely különösen a
XI. századtól kezdve élénkül, a mikor a IX. században alapított Bardas- 
féle konstantinápolyi főiskola újból életre ébred és ennek philosophiai 
tanszékére a fényes tehetségű Psellus lép. Ettől az időtől kezdve, épen 
Psellus működése folytán, Aristoteles mellett Platont is szorgalmasan 
tanulmányozzák, míg nyugaton Aristoteles tanulmánya mindenek felett 
uralkodott.

A sophistika, rhetorikaés epistolographia szorosabb rokonságban áll
nak egymással. A sophista elnevezés jelenti nemcsak a tudásukkal kérkedő 
álphilosophusokat, hanem azokat is, kik beszédbeli művészetükre voltak 
büszkék s a kik részint mint a szónoklat mesterei, részint mint vándor 
ünnepi szónokok szerepeltek. Ez az utóbbi értelemben vett sophistika 
kettős fénykorát élte egyrészt a római korszakban mint régibb sophis
tika, másrészt a korai byzantinismus korszakának elején (a IV. szá
zadban) mint újabb sophistika (fő képviselői Libanius, Themistius, Hime- 
rius, Julianus Apostata). Mind a két időszakban a sophistika általában 
véve mint a hellén míveltség ápolója, terjesztője szerepel. A sophis- 
ták mindenütt tanítottak, és előadásaikhoz járultak mindazok, kik szere
pelni akartak az államban ; sőt még hírneves egyházi atyák is, mint 
Basilius és Gregorius Nazianzenus, sopliisták tanítványai voltak ; továbbá, 
mivel a politikába elegyedniük nem volt szabad, szerepeltek a sophisták 
mint vándor ünnepi szónokok a császárok vagy helytartóik ünnepélyes 
fogadtatásánál, templomok, odeumok felavatásánál, halotti szertartások-
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nál és nyilvános ünnepeken. A rhetorikát, inkább mint a stilusnak sem
mint a beszédnek művészetét, szorgalmasan tanulmányozták a byzan- 
tiumi korban, a nélkül azonban, hogy új metbodushoz jutottak volna. 
Ennek az egész kornak nagyszámú rhetorikai munkái mind a II. szá
zadbeli Hermogenes és IV. századbeli Aphthonius rhetorikáin alapulnak, 
azzal a különbséggel, hogy a mythologiából és történetből kidolgozásra 
választott themákhoz keresztyén tételek is járulnak. Különösen kieme
lendő Palæstina Gaza városának főképen az V. és VI. században virágzó 
rhetor-iskolája, mely dagályos stílusával még az ókori úgynevezett ázsiai 
stíluson is túl akart tenni, a mint hogy általában véve a dagályosság 
mindvégig jellemzi a byzantiumi dictiót. A rhetorika körébe tartozik 
az epistolographia is, vagyis a levélírás tanítása, mely a byzantiumi 
korban, a mikor már az élő nyelv jelentékenyen eltávolodott az írásban

szem előtt tartott antik stílustól, nagyon is 
szükségessé vált. Ezért m aradt fenn ebből a 
korból számos ily fajta munka.

A regény a görögöknél a sophistika talaján 
fejlődött ki. Miután ugyanis az alexandriai 
erotikus elegia magát lejárta és ugyanennek 
a korszaknak szövevényes szerelmi kalandok
ban gazdag vígjátéka, az újattikai comoedia, 
szintén leszorult a színpadról, a sophistika, 
mely kezdettől fogva a költői próza művé
szetét képviselte, mohón kapott az alkalmon, 

hogy a szerelmi kalandok történeteit nagy mértékben kedvelő közön
ség kívánságát kielégítse. Adta tehát a szerelmi eseményeket a kö
tött forma mellőzésével prózai formájú de ékes nyelvezetű költői el
beszélésekben, hogy így azokat mint olvasmányt mindenki könnyen 
élvezhesse. Tehát a regény lényege a szerelmi tárgy — azért nevezték 
a görögök «szerelmi elbeszélésnek» — de minden középkori görög re
génynek közös nagy hibája az, hogy nélkülözi a valószínűséget és ter
mészetiességet, mert a regényírók, számolva közönségüknek a csoda
történetek és mesés elbeszélések iránt való nagy előszeretetével, még 
túl is törekedtek tenni a comœdia merész leleményű kalandjain. Saját- 
szerű, hogy a regény a VI. vagy VII. századtól kezdve egészen a
XII. századig teljesen hiányzik, a minek oka bizonyára az illető idő
szak kiválóan keresztyén jellegében keresendő, a mennyiben az iro
dalmat ekkor majdnem kizárólagosan egyháziak mívelték. De a XII. és 
többi századok regényeiben már a verses forma uralkodik.

A syriai Heliodorus, kinek az V. század előtt kellett élnie, szerzője 
a legterjedelmesebb, legolvasottabb és legjobb középkori, «Theagenesről

Ju lian u s A posta ta.
(A ranyérem .)
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és Charicleáról szóló æthiopiai történetek» czimű, tíz könyvből álló görög 
regénynek, melynek tárgya nemcsak a görög, hanem az olasz és franczia 
költészetre is hosszú időn -át sokszoros hatást gyakorolt. A regény fő 
előnyei a tiszta szerelemnek és nemes gondolkodásmódnak megkapó 
rajza, az élénk leírások és az érdeklődésnek mindvégig ébren tartása.

Longus szerzője az első pásztorregénynek, mely különösen a renais
sance idejében örvendett nagy közkedveltségnek és hírnévnek. Négy 
könyvből álló, «Pásztor-elbeszélés Daphnisról és Chioéról» czimű regénye 
nem egyéb, mint a bukolikus múzsa utolsó terméke prózai formában. 
Mint az idyllek, úgy ez a költemény is be van népesítve a nymphák és 
pánok kedves alakjaival, csakhogy a pásztorélet ártatlanságával nagy 
ellentétben állanak a meztelen érzékiség rajzai. Egészben véve a legjobb 
görög regények közé tartozik ; a jellemek rajza tekintetében felülmúlja 
összes görög társait és a tárgy egyszerűségének megfelelő előadása az 
egyszerű stilus mintaképének tekinthető. Longust nagy tiszteletben része
sítették kortársai és utódai, de csak a stílus tekintetében követték; az 
olasz, franczia és spanyol pásztorköltészetre azonban nagy hatást gya
korolt regénye.

A regénynek mintegy alfaját képezik az erotikus levelek (Alciphron- 
tól, Aristaenetustól), mely műfaj feltalálójának Ovidius tekinthető. Az ő 
Heroidáí sok utánzóra akadtak, de különösen a görög sophistika karolta 
fel mohón ezeket a koholt leveleket, miután már régebben is a rhetorok 
kedvencz feladata volt nagy embereknek, különösen bölcsészeknek és 
szónokoknak neve alatt írni leveleket.

Az a szoros kapcsolat, melyben a byzantiumi szellem az ókorival 
állott, már külsőleg is kifejezést nyer abban a tényben, hogy a középkori 
görögök ókori philologidjának ránk m aradt termékei, nem tekintve a theo- 
logiát, összes irodalmi műveiknek körül-belül a felét teszik. Igaz, hogy 
irodalmuknak ez a része, mint már említettük, a leggyarlóbbak közé 
tartozik, hogy ebbeli munkáik igen kevésnek kivételével nem egyebek 
mint az alexandriai és római korszakbeli tudós munkák bőszavú fel- és 
kihasználásai; de másrészt tagadhatatlan, hogy philologusaiknak köszön
hetjük az ókor szellemi kincseinek megmentését, és hogy műveik mint 
régi tudományossággal gazdagon megrakott tárházak az ókor búvár- 
lásának nélkülözhetetlen segédeszközei. Az ide tartozó irodalom a kö
vetkező ágakra osztható : 1. szövegértelmező- és javító-munkák (poly- 
historok művei, scholionok) ; 2. szótárak ; 3. nyelvtanok és schedák vagyis 
az ókori szövegek egyes helyeit grammatikailag magyarázó jegyzetek;
4. metrikai és zenei munkák, melyek a nyelvtanokkal együtt a byzantiumi 
philologiának leggyengébb oldalát teszik ; 5. közmondások (sententiák) 
gyűjteményei.
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A szaktudományok az ókori philologiánál is távolabb állván jelenlegi 
érdeklődésünktől, be kell érnünk azoknak egy-két szóval való fölemlíté
sével. A jogtudományi munkák nyelve eleinte még a latin, de m ár Jus- 
tinianus (527—565) óta az ország törvényei görög nyelven Írattak; az 
orvostudomány főforrásait Hippocrates és Galenus művei képezik. A ma- 
thematika, astronomia, astrologia terén csak a Palæologusok korában 
(XIII XV. század) indul meg a tevékenység a perzsa és arab tudomány 
hatása és az ókori görögök tanulmánya folytán; a zoologia, botanika, 
mineralogia, alchemia szintén a régiek tanulm ányát mutatja, míg az 
önállóbb művek bizonyos phantastikus nézetekről tanúskodnak. Saját- 
szerű, hogy a hadtudomány terén a gyakorlattal ellentétben áll az elmélet. 
Míg t. i. a byzantiumi praktikus hadtudomány különösen a X XII. száza
dokban a szárazföldi és tengeri haderő igen magas fokú kiképzését 
mutatja, melynek segítségével lehetségessé vált a sok barbár hadakkal 
szemben szép eredményeket elérni, addig az elméleti hadtudomány 
terén igen kevés önálló értékű munka van, m ert ezek főképen az ókori 
görög taktikusok kivonatolásán alapulnak, jóllehet a régi tanok már nem 
bírhattak érvénynyel szemben a megváltozott viszonyokkal.

A népies prózairodalomból ebben a korszakban emlékezünk meg a 
fíarlaam és Joasaph vagy Josaphat czimű népkönyvről, a mennyiben t. i. 
valószínűleg nem Johannes Damascenus a szerzője a VIII. században, hanem 
egy palæstinai szerzetes a VII. század első felében. A középkornak ez a 
hírneves, nagybecsű terméke azok közé a nemzetközi népkönyvek közé 
tartozik, melyek különösen a keresztes háborúk idejében a XII. és XIII. 
században kelet és nyugat között előálló culturalis kölcsönhatások folya
mán kerültek messze keletről Európába. Tartalma röviden a következő: 
India pogány királya Abenner a csillagvizsgálóktól megtudja, hogy kitűnő 
fia Joasaph a keresztyén vallásra fog áttérni. Ezt megakadályozandó, fiát 
egy ragyogó palotába zárja és csupa ifjú, szép szolgákkal veszi körül, 
hogy ne ismerje meg az élet nyomorúságát. Egyszer mégis meglátván a 
fia egy beteget, egy vakot, egy öreget és egy halottat, folyton ezeken 
töprenkedik, a mihez még hozzá járul az a körülmény, hogy találkozik 
Barlaam szerzetessel, a ki vele a keresztyén tant megismerteti és őt a 
keresztyén hit számára megnyeri. Hiába törekszik őt atyja lebeszélni, 
hiába osztja meg vele uralmát : a fiú lemond a trónról és magányba 
vonul, ott az új hitre téríti az atyjától hozzá küldött követeket, végre 
magát az atyját is, azután egy pusztába távozván, meghal mint szer
zetes. Tetemei egy pompás templomban nyugosznak, hol sok csodát 
mívelnek. A keresztyénségnek ez a fényes apológiája, melyben a világi 
élvezetek ellen való harcz oly meggyőző erővel van hirdetve, æsthetikai 
szempontból is számot tevő munka. Compositiója kiváló és a nézetek
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ellentétét oly élénkséggel rajzolja, hogy a hívőkre bizonyára a legmélyebb 
hatást gyakorolta. Egyébként csak tárgyára és olvasóinak körére nézve 
tartozik a népirodalomhoz, mert nyelve tekintetében a műirodalom 
termékei közé volna sorolandó. Szerzője mívelt ember, ki nyelvében az 
egyházi atyákat követi, stílusa szabatos és folyékony, élénk és gazdag 
képekben. A népkönyv tárgya Indiából való és keresztyén átdolgozása 
Siddhartha élettörténetének, a ki később mint vallásalapító Buddha nevet 
kapott, vagyis történeti alapját Buddhának és atyjának, Kapilavastu 
királyának, az indus forrásművekből ismeretes története képezi. De 
Buddha életén kívül még egyéb buddhistikus hagyományok is talál
hatók ebben a népkönyvben. Ilyen különösen az a híres parabola a dü
höngő egyszarvú elől menekülő emberről, melyet Németországban Riickert 
költeménye tett népszerűvé : Az ember egy mélységbe zuhanva szeren
csére egy ágba belekapaszkodhatik, de észreveszi, hogy az ág gyökerén 
folyton rágódik egy fehér és egy fekete egér, míg lenn a mélységben egy 
borzalmas sárkány száját tátja feléje; ily helyzet közepette észreveszi, 
hogy a galyról méz csepeg és megfeledkezve az őt fenyegető nagy 
veszedelemről az édes méz felé fordítja figyelmét. Ez a történet azt 
tanítja, hogy a haláltól (egyszarvútól) üldözött ember, a melynek életén 
a nappal és az éjjel (a fehér és fekete egér) folyton rágódnak, elvakult- 
ságában csak a hiú világi gyönyöröket (a mézet) hajhássza, jóllehet a 
pokol (sárkány) fenyegeti. A «Barlaam és Josaphat» nyugati feldolgo
zásai, melyek közül csak az emsi Rudolfét (1220—1254 táján) említjük a 
németben, legnagyobbrészt egy görögből eszközölt, Olasz-, Franczia- és 
Németországban nagyon elterjedt latin fordításból származnak, melynek 
legrégibb kéziratai a XII. századból valók.

MÁSODIK RÉSZ. A TESPEDÉS KORSZAKA (641—842).

A byzantinismusnak az előbbi korszakban való teljes kialakulása 
után a görögség szellemi életében feltűnő pangás mutatkozik a VII. szá
zad közepétől a IX.-nek közepéig. Soha eddigelé a görög irodalom hatal
mas árama annyira ki nem száradt mint ebben az időszakban, a melyhez 
hasonló jelenség ennek az ide s tova három évezredes, páratlan iroda
lomnak életében még csak egyszer mutatkozik, az újkorban, mikor a 
török hódítónak vas keze hosszú időn át a görög nemzet erejét oly nagy 
mértékben megzsibbasztotta. A jelen korszak tespedését, úgy látszik, az 
a nagy kimerültség okozta, melybe a görög szellem a pogányság és keresz- 
tyénség végső nagy küzdelmének befejezte után esett ; de természetesen 
nagy mértékben akadályozták az irodalommal való foglalkozást azok az 
erős küzdelmek is, melyet a görögség a VII. században az islammal foly
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tatott, továbbá a képrombolás okozta áldatlan vallási zavarok, melyek a 
VIII. század elején kezdődve csak a IX. század közepe táján Theophilus 
császár uralmával (829—842) értek véget. Igaz, hogy van ennek a kor
szaknak egy nagy alakja, a már említett Johannes Damascenus, de ő 
egymagában a nagy űrt be nem töltheti.

A k ö lté sz e t terén ebbe a korszakba esik az egyházi rhythmikus 
költészet harmadik periódusa, vagyis a canon-költészet virágzásának kora, 
mely azonban csak a verselésben mutat fokozottabb technikát az előbbi 
periódushoz, vagyis a hymnus-költészethez képest, de azzal költői erő és 
érték tekintetében nem vetekedhetik. A canon feltalálója Andreas Cretensis 
krétai érsek 650—729 táján. Fő műve az úgynevezett «Nagy canon», 
melynek terjedelme közmondásossá vált, m ert nem kevesebb mint 250 
versszakból áll.

HARMADIK RÉSZ. A VIRÁGZÁS KORSZAKA (842—1453).

Az előbbi korszak tespedéséből új életre ébreszti a görög irodalmat 
nemzetének tanítója, mestere, a konstantinápolyi patriarcha, Photius hatal
mas egyénisége, kinek fellépésétől kezdve a byzantiumi irodalom folyton 
emelkedik úgy terjedelem mint tartalom tekintetében. Photiusnak a 
pápával folytatott erős küzdelmeiben rejlenek a görög patriarchatus és 
a római egyház között való feszült viszonyok kifejlődésének magvai, 
melyek azután a XI. század közepén a két egyház teljes szakadására 
vezettek. Tehát az ő fellépésének köszönhető, hogy Byzantium ennek a 
korszaknak első felében teljesen függetlenítette magát Rómától, szakítva 
azzal az egyetlen függő viszonynyal is, melyben Rómával volt vallási 
tekintetben. De Photius szereplésén kívül elősegítette az irodalom felvirág
zását az a körülmény is, hogy III. Michael (842—867) ministere Bardas 
Kostantinápolyban főiskolát alapított a philosophia, philologia és term é
szettudományok számára — melyet elhanyatlása után új életre ébresztett 
Constantinus Porphyrogenitus (912—959), májd Constantinus Monomachus 
(1042—1054) — továbbá, hogy a byzantiumi birodalom a IX. és X. 
században hatalmának tetőpontján állott a macedoni uralkodó ház alatt, 
melynek két tagja, VI. Bölcs Leó (886—911) és VII. Constantinus Por
phyrogenitus (912—959), az irodalom terén is működött. A Photius korát 
követő X. század Constantinus Porphyrogenitus kezdeményezése foly
tán nem annyira eredeti munkásság, mint inkább nagyszabású gyűjtő 
tevékenység által válik ki. Ezen valamint a következő két század gyűjté
seinek köszönhető, hogy az ókorból annyi classikus munka maradt ránk, 
s ezért származnak az ókori művek legfontosabb kéziratai a X —XII. 
századból. Egyébiránt a XI. és XII. században, vagyis a Comnenusok 
korában, a nagytudományú Psellus philosophus előkészítő működése alap-
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ján  a legnagyobb virágzását éri el a byzantiumi irodalom, a mi fők épen 
a történetírás nagy fellendülésében nyilvánul. De hibája ezen időszak 
irodalmának, hogy nem vévén figyelembe 
a nyelv fejlődését, túlságosan archaizál 
s így egyre nagyobbítja az űrt az iro
dalmi és élő nyelv között és mindinkább 
elkülöníti magát a nép nagy tömegétől.
Ez ellen a túlságos archaizálás ellen 
erősebb reactio támad a XII. század 
elején, a mennyiben többen nagyobb 
művekben is kezdik a népnyelvet hasz
nálni, melyből eddigelé csak egyes sza
vak, kifejezések és mondások hatoltak 
be az irodalomba. Tehát a democratikus 
ellenhatás megszüli ebben a korszakban 
a népnyelvi irodalmat, melynek az előbbi 
korszakokban alig hogy nyomai láthatók.
A XII. század óta azután jellemző tulaj
donsága a görög irodalomnak a kétnyel
vűség, mely, habár kisebb mértékben, 
még a mai irodalomban is mutatkozik.
A X III—XV. században, a Palæologusok 
korában, a műirodalom, ha nem is tarta
lomra, de sokoldalúságra és terjedelemre 
nézve mondhatni még fokozottabb fejlő
dést mutat a Comnenusok korához képest, 
de túltesz ezen az atticismus követésében 
is, s így még nagyobbá teszi az ű rt a 
mű- és népnyelv irodalma között. A né
pies költészetnek a XIII. század kezdete 
óta újabb lendületet adnak a keresztes 
hadjáratok, melyeknek folyamán a ke
resztesek 1204-ben Konstantinápolyt el
foglalják és megalapítják az 1261-ig tartó 
latin császárságot. Ekkor ugyanis különö
sen a provencei és normandiai lovagok 
több nyugati tárgygyal ismertették meg
a görög keletet, melyeket azután a görög népköltészet feldolgozott. De a 
fokozott szellemi munkásság közepette egyre jobban és jobban fenyegette 
a török a byzantiumi birodalmat, mikor pedig 1453 május 29-én II. Moha
med Konstantinápolyt bevette és XI. Constantinus Palæologus hősiesen

Görög palim psestu s.
(Az alsó írás az V. századból, a fölötte 

levő fekete, a IX. századból való.)
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küzdve elesett, egy csapásra végét érte az irodalmi virágzás is. A tudó
sok az ókorból megmentett irodalmi kincsekkel nyugatra menekültek 
és azoknak megismertetésével első mestereivé lettek a nyugateurópai 
humanismusnak. Ezeknek a görög humanistáknak legnevezetesebbjei 
Manuel Chrysoloras, Georgius Trapezuntius, Theodorus Gaza, Johannes 
és Constantinus Lascaris, Marcus Muzurus stb., de méltatásuk már az 
európai humanismus történetébe tartozik.

A r h y t h m i k u s  e g y h á z i  k ö lté sz e t  ebben a korszakban n e g y e d ik  és 
utolsó p e r ió d u s á t  éli, t. i. a végleges elhanyatlás idejét. Már a IX. század
beli egyházi dalok közös jellemvonása a dagályos bőbeszédűség és a 
melléknevek halomszámra való új képzése. A XI. században már je 
lentkeznek a hanyatlás hírnökei, az egyházi énekek magyarázói, com- 
mentátorai, mi közben a költői tevékenység mondhatni egészen meg
szűnik, a minek főoka az, hogy a liturgia kiképzése be lévén fejezve, a 
költők nem igen remélhették, hogy énekeik abba föl fognak vétetni. 
A XIII. és XIV. században mintegy a költői tevékenység hiányának 
pótlása fejében a zenei részt képezték tovább, a mennyiben t. i. az 
egyszerű recitativ előadást változatosabb coloratura-énekké fejlesztették. 
Az egyházi költészet tekintélye sűlyedésének jele a XI. századtól kezdve, 
hogy számos tanköltemény keletkezik az egyházi hymnusok alakjában és 
különösen, hogy mindenféle alacsony, sőt szennyes tárgyakról az egyházi 
költemények formájában írnak, ezeknek paródiája gyanánt. E termékek 
legcsúfosabb példája «A s z a k á l t a la n  m is é j e » e korszak népköltészetében.

A v i l á g i  költészetnél először is C a sio  (vagy C a ss ia , C a s s ia n e , I c a s ia )  

említendő, a byzantiumi irodalomnak egyedül figyelemre méltó költőnője, 
kinek úgy személye mint irodalmi működése egyaránt érdekes. Theophilus 
(839-842) és III. Michael (842—867) császárok idejébe eső életének törté
nete hasonlít egy kedves regényhez. Theophilus császár anyja Euphrosyne 
egybe hívta a császári palotába az ország legszebb leányait, hogy fia 
köziilök feleséget válaszszon; egy aranyalmát adott fiának, hogy annak 
nyújtsa oda, a ki neki legjobban tetszik. Theophilusnak a nemes szárma
zású, gyönyörű Casián akadt meg a szeme, kihez hozzá lépve azt a keserű 
tréfát mondta neki, hogy «a nő a bajnak forrása», mire Casia önérzettel 
ezt felelte: «de a jó is a nőtől ered». E nyilatkozat bosszantotta a csá
szárt és nem neki, hanem a paphlagoniai Theodorának adta az arany 
almát, mire Casia egy kolostort alapított s abban istennek szentelte egész 
életét. Ennek az adatnak megfelel a műveiben mutatkozó szellem, m ert 
egyházi dalait és iambusokban írt sententiás és epigrammatikus költe
ményeit a gondolatok eredetisége és az önérzet jellemzik.

A byzantiumi korból egyetlen egy dráma maradt ránk, a S z e n v e d ő  

K r is z tu s  czimtí cento, vagyis olyan költemény, mely különböző költők
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974-ből szárm azó byzantium i kézirat egy  lapjának h ason m ása .
(Paris, Bibliothèque Nationale.)

verseiből van összetákolva, mint a hogy ez a középkorban egyaránt szo
kásban volt, úgy a görögben mint a latinban. Szerzője ismeretlen — mert 
a középkorban helytelenül tartották általánosan Gregorius Nazianzenust
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szerzőjének — és csak annyi bizonyos, bogy a XI. vagy XII. században 
élt és egy csomó ókori művet ollózott ki munkájának kidolgozásánál. 
A 2640 iambicus trimeterből egy harmadrész idegen tulajdon, nevezetesen 
a  szerző felhasználta Euripides hét drámáját (Hecuba, Medea, Orestes, 
Hippolytus, Troades, Rhesus, Bacchæ), Aeschylus Prometheusát és Aga- 
memnonját, az alexandriai korbeli Lycophron Cassandráját, talán a görög 
tragikusoknak egyéb elveszett műveit is, és a Szentírást. Természetes, 
hogy nem szószerint veszi át a verseket, hanem a szükséghez képest 
változtatja, alakítja. A középkorban, mely a modern értelemben vett 
szellemi tulajdonjogot nem ismerte, épenséggel nem hotránkoztak meg 
az irodalmi műveknek ilyetén módon való kihasználásán, hiszen maga a 
szerző kijelenti előszavában, hogy Krisztus szenvedését «Euripides szerint» 
akarja leírni. Csakhogy a classikus dráma nyelvezetének alkalmazása 
keresztyén drámában és vegyítése a Szentírás nyelvezetével igen kedve
zőtlen, anachronistikus hatást gyakorol. A dráma kezdődik a Golgothára 
való menettel és végződik Krisztus feltámadásával. A főszerep nem Krisz
tusnak, hanem Máriának jut, s ez az oka a darab cselekvénybeli hiányá
nak, m ert az egész nem egyéb mint hosszú hírnöki elbeszélések és pana
szok sorozata, melyben Krisztus háttérben marad. Hogy a dráma nem 
adatott elő, hanem csakis olvasásra volt szánva, azt már nagy terjedelme 
is kétségtelenné teszi. Minden esetre a legérdekesebb irodalmi termékek 
közé tartozik, melvlyel nemcsak a theologusok foglalkoztak sokat mint 
egyedüli görög keresztyén drámával, hanem a philologusok is az ókori 
szövegkritika szempontjából. Ez utóbbi tekintetben folytatott tanulmányok 
legbecsesebb eredménye az, hogy ennek a drámának segítségével Euri
pides «Bacchans nőinek» egy nagyobb hézaga kitölthető.

A görög anthologiák keletkezése, vagyis a görög epigrammák gyűj
tése, szoros összefüggésben van magának a görög epigrammának törté
netével, m ert nagyobb gyűjtések akkor szoktak előfordulni, a mikor az 
epigramma virágzik, vagy épen a gyűjtés ébreszti fel az epigramma 
iránt való érdeklődést és segíti elő annak felvirágzását. Említendő két 
gyűjtemény. Az egyiket a X. század elején Constantinus Cephalas ké
szítette, mely csak a Bibliotheca Palatina Heidelbergben levő kéziratában 
m aradt ránk, miért is Anthologia Palatinának nevezik. A másikat a
X III. és XIV. század határán Maximus Planudes eszközölte «Különböző 
epigrammák anthologiája» czímen. Főforrása Cephalas Anthologiája, de 
felhasznált egyéb gyűjtéseket is, s így sok epigrammát ad, melyek Ce- 
phalasnál hiányzanak. Planudes gyűjtése jelentékenyen befolyásolta a 
nyugati epigrammatikus költészetet, m ert míg Cephalas gyűjteménye a 
XVII. századig lappangott, addig a Planudesét a XV. század végétől 
kezdve többször kiadták, fordították, magyarázták és sokat olvasták.
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A népies költészet termékei, melyek mint említettük, a túlságos 
nyelvbeli archaizálás ellen való visszahatás eredményeként ebben a 
korszakban keletkeztek, öt csoportba foglalhatók.

A tan- és vegyes tárgyú költemények sorában A szakáltalan miséjé
ről szól egy rendkívül különös irodalmi termék ezen a czímen : «A szent-

ségtelen, bakszülte, simaképü, eszelős miséje.» Egy aljas, szennyes nyelvű 
szatíra, mely az egész liturgiát parodizálja; czélja a szakáltalanoknak 
kigúnyolása, kiknek a néphit gonosz tetteket tulajdonított. A XIII. vagy 
XV. századból való és ocsmánysága daczára a népies hit és szokások meg
ismertetése tekintetében a legérdekesebb irodalmi jelenségek közé tartozik.

X. századi evangeliarum  eg y  lapjának hasonm ása .
(Páris. Bibliothéaue Nationale.)
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A XIV. vagy XV. századból «Versek a szerelemről és szeretetről» 
czímen van egy gyűjteménye az erotikus daloknak, melyet kiadója Wagner 
önkényesen «A szerelem ABC-jének» nevezett el, de a mely jelenleg 
Rhodusi szerelmi dalok nevén ismeretes. A 707 rímnélküli versus politi- 
cusból álló gyűjteményben a szöveg igen rósz állapota daczára felismer
hető a következő négy dal-cyclus: 1. Elül áll tizenegy A-tól M-ig acro- 
stichis szerint rendezett és fölváltva egy ifjú és egy leány által énekelt 
különböző terjedelmű dal, melyek maradványai egy teljes alphabetikus 
dal-cyclusnak. 2. Ezt követi egy tizenöt distichonból álló csoport (csak 
végül áll egy tristichon), melyben a szövegbeli hézagok daczára is föl
ismerhető az A-tól Ómegáig terjedő acrostichis ; ezek nem váltakozó 
énekek, hanem egy ifjú szerelmi panaszai. 3. A huszonhetedik költe
ménynyel kezdődik a gyűjtemény harmadik része, mely áll egy elbe
szélésből és húsz szerelmi dalból. 4. Végül van egy csoport egymástól 
független szerelmi dal. Nem bizonyos, hogy ezek a dalok rhodusi erede
tűek, mert erre csak kiadójuk következtetett azért, mivel egy helyen 
czélzás van Rhodusra. Nagyobb baj az, hogy a kiadó fel nem ismervén 
az egyes csoportokat és az egész gyűjteményt alphabetikusan rendezvén, 
az egészet összezavarta, s így a gyűjteményt csak egy új kiadás tehetné 
érthetővé és olvashatóvá. Különben e dalok az összes népnyelvi költé
szet legkülönösebb és legbecsesebb termékei közé tartoznak és költői 
értékök minden kétségen felül áll. Mutatványul adjuk a Wagner kiadásá
ban 74 számmal jelölt dalt.

Mindig szerettelek, úrnőm, s most még jobban szeretlek.
Ha nem hiszed el, kedvesem, ha nem tartod igaznak,
Kérdezd szerelem istenit, a szivet lobbantókat,
Kik beoltották képedet szivemnek legmélyébe.
Megtaposod, megvagdalod levélzetét szivemnek,
És mint a köröm és a hús, úgy vagyok én te véled.
Úrnőm, te vagy a folyamár, a méz-arany folyású,
Van dúsgazdag hajfonatod, szép rendű, ékességű.
Kik téged isznak szomjasan, soha nem szomjuhoznak,
De hogy én téged ittalak, nem teltem véled én el,
Szomjazom egyre s azt lesem, hogy csak igyalak téged.
Te vagy a porphyr oszlopfő, mely áll a palotában,
A hol a császár trónon ül s a logotheta ítél,
Az istenanyja képe vagy, a császár talizmánja,
Királyok féltett hirneve s a nemeseknek dísze.
Te vagy az éjnek harmata s a télidőnek dere,
S az alkony-esti holdvilág s a nappalnak a napja,
S a reggel hajnalcsillaga s a palotának fénye.
Te vagy az égnek csillaga, a rét nyíló virága,
S óhajtva óhajtott ország tömérdek gazdagsággal,
S a nap fényes korongjának egyik sugára vagy te,



HELLÉNEK : KÖZÉPKOR 689

És Ádámnak oldalából az egyik borda vagy te,
S a ki sokaknak a szivét fellobbantá, az vagy te,
S az énekló' csalogányok egyik szülötte vagy te.
Ha alvásra hajtom fejein, álmámban téged látlak,
De egyébként is kínoz még istene szerelemnek :
Úrnőm, ha reád gondolok, s eszembe veszlek téged,
Háborgva háborog szivem s remeg miként a nyárfa 
Szívből mélyen fölsóhajtok, nem bírom elviselni,
Hogy hő szerelmed behatolt mélyébe a szivemnek,
S miként a kettős élű kés vagdossa belső részem’,
Fogyasztja józan eszemet s tagjaimat emészti.

Mondaszem és történeti költemények nemzeti alapon. Valamint nyuga
ton, úgy a byzantiumbelieküél is keletkeztek epikus költemények, melyek 
hősök tetteiről, az ország történetének egyes epizódjairól, egyes csalá
dokról énekelnek. Az epikus alapforma drámai elemekkel van vegyítve, 
a mennyiben az elbeszélést dialógusok szakítják félbe. Ez a drámai 
élénkség, melynek fő mestere Homeros, soha se veszett ki a görög nép
ből, még manap se, jóllehet a dráma mint költői műfaj a görögség közép
korában egészen elhanyatlott és újkorában is csak nehezen tud fel
lábadni. A byzantiumi korban ezeket a költeményeket vándor dalosok 
énekelték, mint az ókorban, később azután feljegyezték és több rokon 
tárgyút egy nagyobb egészbe olvasztottak, mi közben a költemények 
ki nem kerülhették az átdolgozást, interpolálást és műnyelvi alakok be- 
csúsztatását. Ilyen népköltemények mindenütt keletkeztek a byzantiumi 
birodalomban annak minden korszakában, és jóllehet később a török iga 
óriási mértékben apasztotta a görög népköltés termékeit, egészen még 
se tudta megsemmisíteni a nép költői hajlamát. A középkori népies epo
szok átöröklődtek a mai görögökhöz, úgy hogy ezeknek népies elbeszélő 
költeményei több tekintetben fényt vetnek a középkoriakra. Valamint 
nyugaton, úgy a byzantiumiaknál is meg lehet különböztetni bizonyos 
mondaköröket, a milyenek pl. Konstantinápoly elesése, a szép nő várá
nak elfoglalása, vagy az, hogy régóta elválasztott házastársak felismerik 
egymást akkor, a mikor a nő épen újból férjhez akar menni ; de a leg
főbb régi koránál, elterjedtségénél és nagy művelődéstörténeti jelentősé
génél fogva az acritas-cyclus, melylyel Digenis Acritasnál fogunk meg
ismerkedni.

Nagy Sándor után egy görög hadvezér sem volt annyira alkalmas 
arra, hogy népies alak legyen, mint Belizár, Justinianus (527—565) had
vezére, ki a pártok véres lázadását elfojtotta, a vandalok birodalmát szét
törte, Szicíliát és Italiát elfoglalta, s végül Justinianus előtt bevádolva 
kegyvesztetté lön. Nem tudni, mikor került a népies mondába. A ránk 
maradt három Belizár-elbeszélés a 15-ik és 16-ik századból való, de

E g y e t e m e s  i r o d a l o m t ö r t é n e t . I . 44
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valószínű, hogy volt a mondának egy régibb formája, melynek azután a 
fenmaradt három elbeszélés az átdolgozásai. A tárgy kétségen kívül 
igen háladatos, de előnyei a görög feldolgozásokban nincsenek eléggé 
kiaknázva. A Belizár-monda nem m ent át a középkori nyugati költé
szetbe, mint a homerosi hősök és Nagy Sándor mondái, m ert kelet
kezésekor a görögség már erősen el volt különülve a nyugattól és ez 
megakadályozta a mondának latin nyelvbe foglalását s ezzel nyugaton 
való elterjedését. A tárgynak későbbi értékesítése Európában dramatiku- 
sok (Schenk), zeneszerzők (Donizetti), festők és szobrászok által Marmon- 
tel Bélizaire-regényének köszönhető, mely megjelenésekor 1767-ben a leg
nagyobb feltűnést keltette.

Basilius Digenis Acritas a bőse egy róla elnevezett népkölteménynek, 
mely a byzatiumiak valódi nemzeti eposzának mondható. A hős a Digenis 
vagyis «kettős szülött» nevet kapta, m ert görög anyától és nem görög 
apától származott. Az Acritas, azaz «határbeli», azoknak neve a byzan- 
tiumi korban, kiknek feladatuk volt az ország határait megvédeni, tehát 
olyasféle szerepük volt, mint a német határgrófoknak (Markgrafen) és 
nálunk a határőrvidékieknek; különösen délen és keleten a Kaukázustól 
az Euphratesig és Vöröstengerig voltak szüntelenül elfoglalva az ország 
védelmével a mohamedánok és apelatesek ellenében. Ez utóbbiak a by- 
zantiumi korbeli rablók, kik körülbelül olyan szerepet játszottak, mint a 
németeknél a rablólovagok és Görögországban a török uralom idejében 
a klefták. Az acritasoknak a mohamedánokkal és apelatesekkel való foly
tonos harczai teszik mívelődéstörténeti alapját az acritas-mondáknak 
Digenis története a 10-ik század közepe táján játszik Cappadociában és az 
Euphrates környékén ; történeti alapja kétségtelen, de lehetetlenség benne 
a valót a mondától megkülönböztetni, épen úgy mint a vele nagyon rokon 
természetű Roland-dalban és Cid-románczokban. Digenis fia Musur syriai 
emirnek és a görög Andronicus Ducas leányának, kit az emir elrabolt. 
Őt fivére visszaköveteli, de az emir keresztyén hitre tér és nőül veszi a 
leányt. Fiók születik, a ki testileg és szellemileg bámulatos gyorsasággal 
fejlődik: tizenkét éves korában veszélyes vadászkalandokon megy át, 
majd tömérdek apelatest üt agyon buzogányával. Megnyeri a Ducas csa
ládjából származó szép Eudocia szerelmét, és mivel büszke apja nem 
akarja oda adni a leányt, elrabolja ; erre az apa kibékül és megtartják 
a víg lakodalmat. Ettől fogva neje állandó kísérője kalandjaiban; ő maga 
közbe-közbe más nőkbe is belészeret, de ezt mindig ügyesen tudja lep- 
ezni neje előtt. Végre visszavonul nejével együtt egy fejedelmi lakba az 
Euphrates környékén és nehéz betegségben hal meg harminczhárom éves 
korában. Valamint az eredeti Roland- és Cid-dalok, úgy a Digenisre 
vonatkozó eredeti dalok is ismeretlenek, de van négy eposzunk, melyek
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ben az ős Digenis-dalok különböző feldolgozók által egy-egy egészbe 
olvasztvák. Ezen feldolgozások keletkezési ideje ismeretlen, de annyi 
bizonyos, hogy egyikük se megy vissza abba az időbe (a 10-ik századba), 
a mikor az acritas-monda kifejlődött. A monda elhatolt az ázsiai népek 
és a szlávok közé is, és egyes dalai még ma is élnek a nép ajkán Tra- 
pezuntban, Cappadociában, Cyprus szigetén és fényesen tanúskodnak a 
görög népnek ama bámulatos szívósságáról, melylyel nyelvét, közmondá
sait, szokásait, régi költészetét a mai napig fenn tudta tartani.

Paraspondylus Zoticus, egy egészen ismeretlen szerzetes, 465 rím
nélküli versus politicusban az 1444-ben II. Murad ellen vívott várnai 
csatát írta le, mely a magyarok teljes vereségével és Ulászló elesésével 
végződött. A szerző mint szemtanú írta költeményét, valószínűleg még 
a csata évében, és nehány egyéb forrásokban nem található adat is van 
munkájában. Általában véve a várnai csatára vonatkozólag legtöbbet 
érő görög forrás, melylyel ebben a tekintetben Chalcocondyles, Ducas 
és Phrantzes történetírók se vetekedhetnek. Egy bizonyos Hierax a 16-ik 
században, 734 versus politicusból álló költeményében szólva a byzan- 
tiumi birodalom utolsó viszontagságairól, szintén leírja a várnai csatát 
117 sorban, de az ő munkája sem oly becses forrása történetünk eme 
fontos eseményének, mint a Zoticusé.

Romantikus költemények antik tárgyakról. Az antik hőstörténetek 
romantikus felfogásának a byzantiumiaknál nem volt olyan kedvező talaja 
mint a nyugatiaknál, mert a byzantiumiak ókori tanulmányaik folytán 
mindig oly szoros kapcsolatban állottak az eredeti művekkel, hogy antik 
elbeszéléseknek a korbeli népies felfogásba való behatolása sokáig meg 
volt akadályozva. A mennyiben ez mégis bekövetkezett, úgy látszik, 
inkább nyugati példák befolyása útján történt, sőt a Sándor-monda is 
inkább nyugaton fejlett tovább, semmint a byzantiumiaknál. Tyrusi 
Apollonius volt a hőse egy másik görög regénynek, melynek latin szöve
gét nálunk egy ismeretlen dolgozta fel «Apollonius királyfi» czimen és 
adta ki Kolozsvárt 1591-ben.

Romantikus költemények középkori tárgyakról. Ide tartoznak regény
szerű költemények (pl. Callimachus és Chrysorrhoë, Lybistrus és Rhodamne)} 
melyek részint byzantiumi meseanyagon, részint nyugati frank mintákon 
alapulnak, részint bizonytalan eredetűek. Közös jellemvonásuk a tiszta 
középkoriasság úgy az anyagban mint az előadásban. Művelődéstörténeti 
alapja ezeknek a lovagi és mesés elbeszéléseknek azokban a latin ural
makban keresendő, melyek a negyedik vagy latin keresztes háború 
(1202—1204) után Moreában, Livadiában, a görög szigeteken és Kisázsiá- 
ban keletkeztek a maguk regényes és kalandos életével, kóbor, leányokat 
rabló, várakat és koronákat szerző lovagjaikkal.

44
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Allat-elbeszélèsek. A természettudományi tanulmányok népies visszája 
már korán mutatkozik a görögöknél a ritka és csodás természeti jelen
ségekről szóló adatok összegyűjtésében. Ott van az astronomia mellett 
az astrologia, a chemia mellett az alchimia. az állattan mellett a Physiolo- 
gus, mely utóbbi a maga keresztyén-dogmatikus tendentiájával nagyobb 
befolyásra tett szert, mint a természettudomány más népies ága. A Physio- 
logusszal rokonok a középkori állateposzok, m ert ezekben is az emberi 
tulajdonságoknak az állatokban való felismerése képezi az alaphangot. 
Jóllehet a Physiologus és az állatmese alapelemei görög földön kelet
keztek, mégsem gyakoroltak a költészetre, művészetre és népies néze
tekre távolról sem oly rendkívüli befolyást a byzantiumiaknál mint nyu
gaton, a minek oka abban keresendő, hogy a nyugatiaknak irodalma 
mindig szoros érintkezésben volt a nép géniuszával és nyelvével, míg a 
byzantiumbeliek antik míveltségükkel a néptől elzárkóztak.

A Physiologus, a középkor természettudományi házi- és kézikönyve 
és az állatokról való csodás elbeszélések forrása, egy népszerű mese- 
zoologia keresztyén-dogmatikus tendentiával. Az állatvilággal való pél- 
dázás már a szentirásban és az ezt követő egyházi atyáknál is előfordul 
és a középkor vallásosságának kiváló jellemvonása, hogy a keresztyén 
egyház minden tana és intézménye számára megfelelő másokat keres a 
természetben, illetőleg, hogy a természetnek, különösen az állatoknak 
valódi és mesés tulajdonságait vallásos symbolikával magyarázza, vagyis 
azokat mint Krisztusnak, az ördögnek, az egyháznak vagy embernek 
megfelelő typusokat állítja elénk. A keresztyén művészet sokat köszön
het ennek a kifejlett vallási állat-symbolikának, a mint ez a gótikus 
épületeken, a kéziratok initialéin s egyebütt látható, de a középkor isko
lájára és tudományára is nagy hatást gyakorolt a Physiologus. Hogy ki 
volt az első, a ki a szentírásból és a zoológiái világi irodalomból keresz
tyén természet-symbolikát összeállított, nem tudni, de nyomai vissza
vezethetők Egyiptomba a Kr. u. 2-ik századba, melyek azután kétség
telenül mutatkoznak a görög egyházi atyáknál a 3-ik és 4-ik században 
és a latin egyházi atyáknál a 4-ik és 5-ik században. A középkorban az 
időközben kifejlett Physiologus Európa és Ázsia minden népénél óriási 
mértékben el volt terjedve. A görögben két Physiologus m aradt fenn : 
egy régibb, negyvenkilencz fejezetes prózában, melynek szerzőjéül a leg
jobb kéziratok a 4-ik századbeli Epiphanius püspököt említik, a mi azon
ban bizonyosnak nem vehető, és egy későbbi, a 14-ik vagy 15-ik századból 
való, mely 1131 versus politicusból áll, közben két kis próza-részlettel. 
Az utóbbi előbb a szárazföldi állatokat tárgyalja, azután a két kettős 
lényt, t. i. a satyrt és az embert, végül a madarakat. Tartalmilag és nyelvi
leg a byzantiumi népies irodalomnak leggyengébb termékei közé tartozik.
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Áttérve e korszak p ró za i műveire a történetírók hosszú sorozatából 
a  legfőbbek fölemlítésére szorítkozunk. Ilyen mindenek előtt VII. Con
stantinus Porphyrogenitus császár (912—959), VI. Bölcs Leó (886—911) fia 
és I. Basiliusnak (867—886), a macedoni dynastia megalapítójának uno
kája. Uralkodása alatt a birodalmat több oldalról fenyegető legnehezebb 
háborúk végüket érték, úgy hogy Constantinusnak elég ideje volt már 
fiatal korában megkezdett irodalmi működésének még nagyobb m érték
ben való folytatására. E mellett gondoskodott az ifjúság míveléséről is, 
újból megnyitván (mint már említettük) a Bardas-féle konstantinápolyi 
főiskolát. Parancsára és anyagi támogatásával nagy gyűjteményes mun
kák keletkeztek az antik irodalom már-már enyészetnek induló marad
ványaiból ; azonkívül írt ő maga is műveket, de nem tudjuk mindenik- 
nél bizonyosan, melyik tisztán az ő műve és melyik készült csak az 
ő kezdeményezésére és felügyelete alatt.
Az utóbbi csoportba négy munka tarto
zik, melyek közül legjobban érdekel ben
nünket magyarokat a fiához Romanushoz 
intézett «Az állam kormányzásáról». Itt 
megismerteti fiával a byzantiumi biroda
lommal határos népeket, utasítást adván 
neki az azokkal való érintkezés tekinte
tében, és e közben megbecsülhetetlen adatokat szolgáltat a magyarokról, 
nevezetesen azoknak Lebediában viselt dolgaikról, Árpád fejedelemmé 
választásáról és egyéb politikai viszonyokról. Míg hazai történetünk forrá
sai Árpád fiai közül csak Zsoltot ismerik, addig Constantinus nevezett 
művének negyvenedik fejezetében egész sorozatát adja Árpád fiainak 
és unokáinak. A harmincznyolczadik fejezetben kétszer említi a magya
rok Szavartiaszfali, illetőleg Szavarti aszfali nevét, mely csakis nála 
fordul elő és a legújabb kutatások eredménye szerint valószínűleg annyi 
mint «állhatatos (aszfali) fekete fiák (szavarti)». Szavarti örmény nyelven 
jelent fekete fiút, m ert az örmények nevezték így el a magyarokat, a mikor 
Lebediában két részre oszolván, az egyik rész az örmények szomszédságá
ban telepedett le. A magyarok eme elnevezéséhez hasonló egyéb népnevek 
is előfordulnak ebben a munkában, pl. «kereszteletlen horvátok» vagy 
«fehér horvátok». Mívelődés- és irodalomtörténeti szempontból érdekes 
«Az udvar szertartásairól» szóló munkája. Bámulatba ejt az a rengeteg 
sok szabály, melylyel a byzantiumi udvarban minden ténykedés szabá
lyozva volt, de tagadhatatlan, hogy Byzantium épen ezekkel a cærimo- 
niákkal tudta sokáig tekintélyét mint a világ első birodalma fentartani 
nemcsak a barbár népek előtt, de nyugaton és a szláv népeknél is, és 
hogy ezek a cærimoniâk, melyeknek maradványai még a mai konstan-

C onstantinus Porph yrogen itus  
császár érm e.
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tinápolyi török udvarban is láthatók, állandóságukban valósággal conser- 
váló erővel bírtak a birodalomra nézve. Továbbá irodalmilag fontosak 
ebben a munkában azoknak a költeményeknek közlései, melyeket külön
böző alkalmakkor a császárokhoz intéztek, és különösen egy népies dal,, 
mely a versus politicusnak (a tizenöt szótagúnak) legrégibb példája. 
A nevéhez fűződő becses gyűjteményes munkák, melyeknek az antik iro
dalom több részletének megmentése köszönhető, fölkarolják a jogi, hadi, 
történeti, állami, földmívelési és orvosi tudományokat, de valószínű, hogy 
egyéb gyűjteményes munkák is összefüggésben állanak Constantinus tevé
kenységével, így pl. a Constantinus Cephalas-féle Anthologia Palatina (1. 
fentebb), a Suidas-féle és egyéb lexikonok.

A 12-ik században Johannes Cinnanms 1118-tól 1176-ig és Nicetas 
Acominatus vagy Chômâtes 1118-tól 1206-ig adják Byzantium történetét. 
Mind a két munkának I. Manuel Comnenus császár (1143—1180) történe
tét tárgyaló része hazai történetünkben a görög befolyás korára nézve fő 
forrás, a mennyiben t. i. szól a nevezett császárnak Magyarország ellen 
II. Géza (1141—1162), III. István (1162—1173) és III. Béla (1173—1196) 
idejében indított hadjáratairól.

A Palæologusok korát (13—15. század) négy történész tárgyalja, kik 
egymást kölcsönösen kiegészítik és helyreigazítják. Az athéni Laonicus 
Chalcocondyles különösen a Balkán félsziget déli oldalán lefolyó esemé
nyeket tárgyalja; Ducas, egy genuai származású kisázsiai .uralkodó tit
kára, kisázsiai szempontból tekinti az eseményeket ; Georgius Phrantzes 
mint császári hivatalnok a byzantiumi udvar és birodalom szempontjából 
tekinti a dolgokat; végül az imbrusi Critobulus II. Mohamednek 1451-től 
1467-ig terjedő történetében m ár a meghódolt görögöt képviseli, a ki 
alkalmazkodik a változott viszonyokhoz és, mint később a fanarióták, 
megadással szolgálja a hatalom új birtokosát. Mind a négy történész műve 
hazánk 15-ik századbeli történetét is érdekli.

Leo Grammaticus befejezett 1013-ban egy a világ teremtésétől 948-ig 
terjedő krónikát, mely különösen bennünket magyarokat érdekel. Ugyanis 
a 836-ik évnél először tesz említést a magyarokról (szólva alduna-menti 
tartózkodásukról), kiket ungereknek, hunnoknak és turkoknak nevez; az
után elmondja a 895-iki görög-magyar-bolgár háborút.

A sophistika terén ebben a korszakban három Lukianos-utánzat em
lítendő, t. i. Philopatris a 10-ik, Timarion a 12-ik és Mazaris utazása az 
alvilágba a 15-ik századból.

Az ókori philologia polyhistorai és scholiastái (szövegmagyarázói 
közé soroljuk Photius konstantinápolyi patriarchát, kinek jelentőségét ki
emeltük már. Az egész középkornak két legsötétebb százada és a byzan
tiumi irodalom kétszáz évig tartó tespedése után egyszerre emelkedik



HELLÉNEK : KÖZÉPKOR 6 9 5

ki az ő hatalmas alakja és elősegíti működésével az irodalom fölvirág
zását. Konstantinápolyban született 820 táján előkelő atyától, ki ortho- 
doxiája miatt sokat szenvedett a képrombolóktól, elvesztvén hivatalát és 
vagyonát. Számos tanítványa volt, kiknek tbeologiai és philologiai tá r
gyakról tartott előadásokat, melyekben Aristotelest az általa homályos
nak tartott Platon fölé helyezte. Közben maga is folyton tanult, úgy hogy 
igen nagy és sokoldalú tudásra te tt szert, melynek az volt egyedüli hiánya 
hogy csak görögül tudott, a mi különben a byzantiumi birodalomnak 
akkori világuralkodói állapotából könnyen megmagyarázható, különösen 
ha tekintetbe veszsziik, hogy általában véve a középkori görögök épen 
úgy megvetették az idegen, szerintük barbár nyelveket, m int ókori elő
deik. Rokonságban állván a császári házzal, Ignatius patriarcha bukása 
után, jóllehet laikus volt, csakhamar pappá fölszentelve 857-ben Konstan
tinápolyi partriarchává lett. Mivel azonban pártja Ignatius pártját kimé- 
letlentíl üldözte, a pápa Photiust 867-ben I. Nagy Basilius idejében letette 
és Ignatiust állásába visszahelyezte, de később azután Basilius Photiust, 
jóllehet Rómában 869-ben kimondották reá az anathemát, Ignatius ha
lála után 877-ben ismét kinevezte patriarchának. VIII. János pápa nem 
egyezett bele kinevezésébe és 881-ben újból kimondotta reá az egyházi 
átkot, mire Basilius fia Bölcs Leó Photiust 886-ban letette és egy kolos
torba száműzte. Életének utolsó éveiről semmi bizonyosat sem tudunk ; 
891 táján halhatott meg és később a görög egyház fölvette szentjei közé. 
Működésének legnagyobb, mondhatni világtörténeti jelentősége patriarchai 
működésében és a pápával való harczában rejlik, a mennyiben ez ered
ményezte a keleti és nyugati egyház között 1054-ben bekövetkezett teljes 
szakadást. Irodalmi munkásságának főtere a theologia, mig ókori philo
logiai munkái a theologiaiakhoz képest csekély számuak, de kiváló iro
dalomtörténeti fontosságuk abban rejlik, hogy Photius tanításán kívül 
főképen ezekkel készítette elő a byzantiumi irodalom virágzását. Leg
kiválóbb ókori philologiai munkája a «Bibliotheca» vagy «Myriobiblum» 
czímű nagyszabású könyvészet, melyben az Aristoteleséhez hasonló 
nagy tudománynyal, éles és találó Ítélettel ismertet és bírál számos ókori 
munkát, melyek közűi sokat csakis ebből a munkából ismerünk. Nagy 
kár, hogy Photius ebben a művében, mely tulajdonképen az iskolájában 
tarto tt előadások essay-szerű gyűjteménye, realistikus szelleméhez képest 
csak a prózaírókat tárgyalja és mellőzi az ógörög költészetet.

Ennek a korszaknak szaktudományi művei közül csak VI. Bölcs Leó 
császárnak (886—911) «A hadi taktikának rövid előadása» ez. munkáját 
említjük, mely bennünket magyarokat különösen érdekel, a mennyiben 
az idegen népek hadászatáról szóló tizennyolezadik fejezet a magyarok 
(turkok) hadászatát tárgyalja. E munkának a magyarokra vonatkozó hite-
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lességét illetőleg legújabban felmerült kétség indokoltnak nem m utat
kozik. A tengeri háborúról szóló tizenkilenczedik fejezetnek egy fontos 
helye a «görög tüzet» ismerteti, mely nem egyéb mint a mi lőporunk.

Végül meg kell még emlékeznünk a népies prózairodalom term é
keiről. Syntipas philosophas igen szép históriája az a híres görög népkönyv,

mely keleten mint «Sind- 
bad (vagy Sindibad, Sen- 
dabad, Sandubar stb.) 
philosophus története», 
nyugaton mint «A hét 
bölcs mester története» 
vagy «Poncianus histó
riája» ismeretes, s a mely
nek hatása fölér a szent 
könyvekével és felül
múlja az ókori classi- 
kusokét. Az elbeszélés
nek alapvonásai a követ
kezők : Egy királynak 
van egy okos fia, kinek 
tanítója a csillagokból 
megtudja, hogy tanítvá
nyát veszedelem fenye
geti és ennek elhárítá
sára a csillagok vizsgá- 
lása alapján megparan
csolja neki, hogy hét (más 
versiók szerint tíz vagy 
negyven) napig hallgas
son. Ez idő alatt mostoha 
anyja erkölcstelen aján
latot tesz neki, és mivel 
a fiú ezt visszautasítja,

be vádolj a őt atyja előtt, a ki halálra Ítéli. Megmentése czéljából az 
udvarnál összegyűlt hét (vagy tíz vagy negyven) bölcs mindenike elmond 
egy-egy napon egy-egy történetet a nők gonoszságáról és a mostoha ezek 
ellenében mindig egyet a férfiakéról. Ez alatt letelvén a hallgatás határ
ideje, a fill előadja a tényállást, mire atyja őt fölmenti. Tehát az egész 
egy keretes elbeszélésből áll, melybe a bölcsek különböző számú elbeszé
lései beleszővék. Nagyon érdekes ennek a népkönyvnek eredete, elterje
dése és a különböző népeknél előforduló számtalan feldolgozásnak egy-

Czím lap P o n cia n u s históriája e lső  m agyar kiadásából.
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máshoz való viszonya. Indiából ered, onnan eljutott a perzsákhoz, a 
perzsából lefordította a VIII. században Musa arab nyelvre, az arabból 
lefordították syrre, spanyolra, zsidóra, és a syrből görögre. A legtöbb 
európai feldolgozás alapja az ó-franczia «Roman des sept sages de Rome» 
czímtí regény és a két fő munka, melyben a hét bölcs mester története 
utánozva van, a középkori Gesta Romanorum és Boccaccio Dekameroneja. 
Első magyar kiadása 1573-ban jelent meg. Az összes Sindbad-történeten 
alapuló népkönyvek két fő csoportra oszlanak, egy keletire és egy nyu
gatira, melyekben különösen az elbeszélés helye és a személynevek vál
toznak; nevezetesen a keleti feldolgozásokban az elbeszélés helye China, 
India, Perzsia, a nyugatiakban Konstantinápoly és Róma. A keleti cso
porthoz tartozó Syntipast Michael Andreopulus fordította le a syrből a 
XI. században Gábrielnek, az armeniai Melitene fejedelmének felszólítá
sára. Műve jelenleg három egymástól erősen elütő feldolgozásban van meg.

Házi orvoskönyvek épen úgy el voltak terjedve a középkorban a 
görögöknél mint nyugaton és rendszerint egybe voltak foglalva varázsló 
igék gyűjteményeivel. Ez utóbbiaknál sokkal fontosabbak a közmondás- 
gyűjtemények, melyek annak a sajátszerű szokásnak köszönik létüket, 
hogy a közmondásokat felhasználták a katechismusban a dogmatikus és 
erkölcsi tanok magyarázására, a mi természetesen csak a legerőszakosabb 
allegorizálás útján volt lehetséges. A magvas életbölcseségről tanúskodó 
byzantiumi közmondások rokonság tekintetében az új görögöknek, a 
balkán félsziget és kelet népeinek közmondásaival együtt, szemben a 
nyugati népekéivel, egy nagy keleti csoportot képeznek, melynek jel
lemző sajátossága a nyugateurópaira nézve idegenszerű képek gazdag
sága és az előadás kérdő vagy parancsoló formája.



A m ai A thén és az Akropolis.

HARMADIK KÖNYV. ÚJKOR (1453-tól).
Irta P ecz V ilmos.

ELSŐ RÉSZ. A TESPEDÉS KORSZAKA (1453—1700).

Konstantinápolynak 1453-ban a törökök által való elfoglalása egyike 
a tizenötödik század ama világtörténeti fontosságú eseményeinek, melyek 
az európai történet közép- és újkorának kimagasló határköveit teszik. 
Az ázsiai hódító végleg megveti lábát Európában és megfenyegeti világ
részünk szabadságát és műveltségét, melynek mi magyarok voltunk egyik 
fő védbástyája ellenében. Konstantinápolynak elesése a középkori görög 
birodalmat csakhamar egészen a hódító kezébe ju ttatja és a görög nem
zet szabadságával együtt majdnem teljesen elveszti irodalmi művek alko
tására való képességét is. Az elnyomatás eme mostoha korszakában csak 
ott nyilvánul a görögök szellemi élete, a hová a hódító el nem jutott 
vagy el nem ju thato tt: a szigeteken, a hegyek között, hol a török hata
lommal daczoló ormokon a költészetnek vad virágai, az úgynevezett 
«rablódalok» tenyészhettek, és az egyház körében, melynek a hódító poli
tikai tekintetekből előjogokat engedélyezett.,

MÁSODIK RÉSZ. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS KORSZAKA (1700—1821).

De a görög nép kezdett lassanként életre ébredni aléltságából az 
egyház oltalma alatt, mely, mint említettük, a hódító által fontos elő
jogokban részesítve, bizonyos mértékben szabadnak érezhette magát. 
Hogy az egyház, illetőleg annak feje, a patriarchatus, még az elnyomatás
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idejében is annyit tehetett a görög nép vallásának, nemzetiségének és 
mívelődésének ápolására, megértjük, ha meggondoljuk, hogy az egyház, 
illetőleg a konstantinápolyi patriarcha mily rendkívüli, az uralkodó ha
talmával egyenlő rangú hatalomra tett szert még politikai dolgokban is 
a byzantiumi császárság idejében. Mikor a török Konstantinápoly elfog
lalásával teljesen hatalmába ejtette a byzantiumi birodalmat, egy nagy 
és jelentékeny miveltségü nemzettel állott szemben mint alattvalójával, 
melyet sem megsemmisíteni sem azonnal a saját hitére áttéríteni nem 
tudván, arra törekedett, hogy azt legalább egészen alattvalójává, szolgá
jává tegye. E czélból eszközévé tette a görög népen föltétlenül ural
kodó patriarchátust, meghagyván jogaiból annyit, a mennyi elégnek 
látszott arra, hogy végrehajthassa parancsait. De természetes, hogy a 
patriarcha törekedett lehetőleg népének javára is fordítani előjogait, me
lyek még most is jelentékenyeknek voltak mondhatók: egy állandó sy- 
nodus választotta a patriarchát és az érsekeket, a pasák nem elegyed
hettek a görögök vallási ügyeibe, az örökösök nélkül elhaló egyháziak 
vagyona az egyházé maradt, míg hasonló esetekben a világiaké az államé 
lett. Igaz ugyan, hogy a török kényúr mecseteket csinált a templomokból 
és betiltotta a nyilvános oktatást, de meghagyta a kolostorokat és itt ré
szesültek azután a görögök gyermekei oktatásban. A patriarcha nemcsak 
egyházi, hanem már a byzantiumi császárság ideje óta előkelő világi 
férfiak által is körül volt véve, kik családjaikkal együtt — különben a 
papok is családosak voltak — a patriarchának udvarát tették, melyben 
különböző rangfokozatokban különböző állásokat foglaltak el : ők képez
ték a patriarchatus törvényszékét, ők ellenőrizték az öszes görög kolos
torok birtokait és háztartásait, ők voltak a görög egyház és különösen 
a patriarchatus pénzkezelői és ők támogatták a görög mívelődés ügyét 
vállvetve a patriarchatussal. A gyermekek oktatása a kolostorokban a 
korabeli nyelven történt ugyan, de a patriarcha és udvara méltóságának 
megőrzését látta abban, hogy hivataloskodásában és liturgiájában lehető
leg ragaszkodjék a nagytekintélyű ógörög nyelv formájához, mint a hogy 
a római katholikus egyház is ragaszkodik szertartásában a latin nyelvhez.

Mikor a patriarchának csakhamar (1601-ben) ott kellett hagynia az 
Ajía Szófiát és a város északnyugati részén az Aranyszarv mellett levő 
Fanari (törökül Fener) városrészben, mely nevét az ott levő világító to
rony görög nevétől vette, egy kis templomba és lakóházba kellett hú
zódnia: vele együtt e városrészbe költözködtek az udvarát képező elő
kelők is, kik azóta tartózkodási helyükről a mai napig fanariótáknak 
neveztetnek. Általában véve e városrész még most is a konstantinápolyi 
görögség főfészke. A fanarióták, az egyház mellett a görög nemzet elő
kelőinek e másik képviselő testületé, a patriarchatussal való kapcsola



700 PECZ VILMOS

tukban szintén megtartották több előjogaikat a török uralom alatt és 
kiváló képzettségüknek köszönhették, hogy a porta a tizennyolczadik 
század eleje óta őket egyéb kedvezményekben is részesítette, felhasználta 
politikai állásokban, különösen mint tolmácsokat, sőt közülük választotta 
Moldva és Oláhország fejedelmeit (hoszpodárjait) is. Igaz ugyan, hogy a 
fanarióták ily módon nagy befolyásra tévén szert, hír, hatalom és dics- 
vágytól vezéreltették magukat, a miért nemcsak a moldvaiaknál és 
oláhoknál, de még saját nemzetüknél se voltak kedveltek, a mint ez 
kitűnt az 1821-ben kitört szabadságharczban, a mikor pedig nem egy 
fanarióta küzdött a nemzeti ügyért; de másrészt tagadhatatlan, hogy 
sokat tettek nemzetük javáért is: sokat könnyítettek a görögök terhein, 
és különösen sokat tettek nemzetük mívelődése érdekében. Nemcsak 
hogy Bukarestet és Jassyt felső iskolák felállításával a görög mívelődés 
középpontjaivá emelték, hanem befolyásukkal lehetővé tették egyéb görög 
városokban tanintézeteknek a felállítását. Mindezekből az iskolákból a 
növendékek azután európai egyetemekre mentek további kiképeztetésük 
czéljából, különösen a francziaországi főiskolákba. Mikor azután a franczia 
forradalom a tizennyolczadik század végén kitört, a szellemileg és erköl
csileg megerősödött görögség is vágyakozni kezdett a szabadság után. 
Reményeit, készülődött, szervezkedett titokban. A franczia forradalom 
éveiben nem sikerült ugyan még a lánglelkű Rígasznak nemzetét fegyver
fogásra bírni, de a m ár egyszer hatalmasan felébredt szabadságvágyat 
nem lehetett többé elfojtani. A közeli felszabadulás előérzetében és remé
nyében telt el a tizenkilenczedik század két első évtizede, melyben a 
görög nép minden tőle telhetőt megtett, hogy mívelődésének általánosí
tásával és mélyítésével érdemessé tegye magát a szabadságra. Szellemé
nek ez az újjászületése eredményezte irodalmának föllendülését.

A k ö ltő k  között említendő a franczia származású, de elgörögösödött 
Momersz, ki nem kifogástalan görög nyelven ugyan, de tehetséggel írt 
1752-ben egy «Bosporus harcza» czímű költeményt, melyben a Bosporus 
európai és ázsiai partja versenyeznek egymással szépség dolgában ; végül 
az európai elismeri az ázsiainak szebb voltát, de mégis magát tartja  
győztesnek, m ert az az előnye, hogy mindig szemlélheti a szebbiket.

E korszak kiváló alakja Konsztandínosz Rigasz, az újkori görögök 
szabadságának előharczosa, első költője és első vértanúja. 1753-ban szü
letett Thessaliában és tanulmányait a görög származású fejedelmek által 
kormányzott Oláhországban, Bukarestben végezte. Hatalmas testi ereje 
kiváló szellemi tehetségekkel és nagy tudásvágygyal párosult. Alexan- 
drosz Ipszilandi fejedelem titkárává lön, s ez forduló pontot képez életé
ben, mert alkalma nyílt megismerkedni az akkori politikai viszonyokkal. 
Az Ipszilandi ház körében a franczia forradalom hatása alatt élénk poli-
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tikai élet uralkodott, de az itt összegyűlt görögök nem értettek egyet a 
politikai czéljaik eléréséhez szükséges eszközök megválasztásában : néme
lyek kiegyezést akartak a törökkel, mások a görögök szabadságát Orosz
országtól várták, míg Rígasz csakis franczia segítséggel tartotta lehetsé
gesnek Görögország felszabadítását, melyet ez a hatalmas szenvedélyű 
férfiú ezentúl élete egyedüli feladatának tekintett. Az egész görögségnek 
a porta ellen való fellázítására egy nagy, titkos szövetkezetét létesített,, 
az úgynevezett «Filikí Ete- 
ríát» (baráti társaságot ; en
nek mintájára alakult újabb 
időkben Athénban panhel- 
lenistikus czéllal az «Eth- 
nikí Eteria», a nemzeti tá r
saság), melybe sikerült neki 
belevonni nemzetének szá
mos, minden rendű és rángú, 
kiváló és befolyásos egyé
niségét. Mindinkább sar
kalva az általa istenített 
Bonaparte vezetése alatt 
álló franczia forradalmi had
sereg olaszországi sikerei 
által, Rígasz 1796-ban Bécsbe 
sietett, hol számos görö
göt megnyert társaságának, 
mely a forradalmi korszak 
hatása alatt mindinkább
franczia színezetűvé lett. Az _____
Etería tagjai Bonapartét a Rígasz.

maguk emberének tekintet
ték —- tőlük eredt Bonaparte peloponnesusi származásának mondája — 
és az akkori bécsi franczia nagykövet, Bernadotte, közvetetlen érintke
zésbe lépett Rígaszszal. — Bécsben jelentek meg 1797-ben először Rígasz 
lyrai költeményei «Hymnusok» czímen, bámulatos gyorsasággal terjedve 
el dalban mindenütt a görögök között és terjesztve majd búskomor majd 
hatalmasan szenvedélyes hangjukkal a lázadás tiizét mindenütt az ozmán 
birodalomban. Leghíresebb a Marseillaise hatása alatt keletkezett «Új- 
görög Marseillaise», mely lángoló szavakkal szólítja fel Hellas fiait a 
sokszázéves rabigának lerázására, a héthalmu városnak (Konstantinápoly- 
nak) megrohanására és egy Leonidasról és a Thermopylærôl való meg
emlékezéssel végződik. Itt adjuk e dal szövegét:
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Az újgörög M arseillaise.

Rajta, talpra, hellen ifjak ! 
Keljetek dicső tusára.
Hadd legyünk méltók azokhoz, 

Kik hazát adtak nekünk. 
Hadd tapossuk ős erővel 
Zsarnokink nyűgös igáját,
És toroljuk meg hazánknak 

Mostoha gyalázatát !
Siessetek rohanva 
Csatára, hellen ifjak,
Hogy ellenünk patakzva 
Veszítse vére árját !

Sparta, Sparta, mért alu szol 
Dermedezve renyhe álmot ? 
Ébredezz, s kiáltsd Athanaet, 

Harczra híva társadul ! 
Gondolj rá Leonidasra,
Hősi, hírneves fiadra,
Nagy, levente férfiadra, 

Romboló vezéredre. 
Siessetek rohanva 
Csatára, hellen ifjak, 
Hogy ellenünk patakzva 
Veszítse vére árját!

És ti ősi hellen árnyak, 
Porladozó hősi csontok, 
Keljetek ki sírotokból,

S küzdve küzdjetek velünk ! 
Harsonámra mind legottan 
Gyűljetek sűrű csapatban, 
Megrohanni a héthalmu 

Várost és letiprani ! 
Siessetek rohanva 
Csatára, hellen ifjak,
Hogy ellenünk patakzva 
Veszítse vére árját!

Thermopylae szorosában 
Egy magába’ harczra készen 
Szembeszáll a perzsa haddal 

O, s tiporva zúzza szét. 
Háromszor száz katonával 
Bérohan a tömkelegbe,
És miként dühös oroszlán 

Vérbe’ gázol, vért kíván. 
Siessetek rohanva 
Csatára, hellen ifjak, 
Hogy ellenünk patakzva 
Veszítse vére árját.

«Az új Tyrtæus», mint Rígaszt nevezték, nem élvezhette fáradozá
sának gyümölcsét. Költeményei a görögöknek 1821-ben kitört és szabad
ságra vezető küzdelmében rendkívüli szolgálatokat tettek a lelkesedés 
folytonos ébrentartásában, különösen a fent idézett, csatadallá vált köl
temény, de maga a költő még ezen hosszú küzdelem előtt lett sorsának 
áldozatává. Nyughatatlan előretörekvésében nem lévén meg a kellő elő
vigyázat, az osztrák kormány Triesztben elfogatta és az Etería más öt 
tagjával együtt mint török alattvalókat átadta Hadzsi Musztafa belgrádi 
pasának, a ki Rígasz társait 1798 május havában a Dunába fullasztotta, 
a költőt pedig, ki ez ellen legyőzhetetlen erővel védekezett, agyonlövette.

Chrisztópnlosz, az újkori görög költészet egy másik dísze, 1772-ben 
született Macedóniában, honnan atyja a törökök erőszakoskodásai elől 
két fiával együtt Bukarestbe menekült. Idősebbik fia éles észszel és ritka 
szellemmel volt megáldva. Erős tanulási vágytól ösztönözve m ár nyolcz 
éves korában nagy előszeretettel foglalkodott az ógörög nyelvvel és iro
dalommal, majd tanulmányainak folytatására hazánkba jö tt az akkor 
még Budán levő egyetemre. Budáról ismereteinek további tökéletesítése
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czéljából a paduai egyetemre ment, honnan visszatért Bukarestbe, hol 
Murúzisz fejedelem gyermekeinek nevelőjévé s csakhamar a fejedelem 
benső barátjává és tanácsadójává lett. Murúzisz fejedelemnek a trónról 
való lemondása után Chrisztópulosz vele együtt Konstantinápolyba ment, 
hol egészen a költészetnek szentelte életét. Ebből az időből származnak 
köznyelven és Anakreon szellemében írt lyrai költeményei, nevezetesen 
szerelmi- és bordalai, melyek méltán keltettek feltűnést a külföldön is, 
és vívták ki a költőnek «az új Anakreon» s «a görög Mirza Shaffy» 
elnevezéseket.

Jóllehet tárgyaik néha darabosak s a rajtuk végig vonuló eré
lyes hang talán nagyon is bakkhikus, mindamellett szellemességről és 
finom ízlésről tanúskodnak és az tijgörög nyelv szépségének, költői for
mákban és kifejezésekben való gazdagságának, rhythmusban és rímekben 
való változatosságának és széphangzatának fényes bizonyítékai. Ezekhez 
járul a tárgyak sokfélesége és a beható részletezés természetes egyszerű
sége, az előadás könnyűsége és kelleme, a stilus ügyessége és üdesége : 
mindmegannyi előnyök, melyek csakhamar az előkelő fanarióta negye
den túl is általános elterjedést és elismerést biztosítottak Chrisztópulosz 
dalainak, melyek közül álljon itt mutatványul a következő kettő :

Eros, te egyre serdülő, 
Vidám, jó kedvre pezsdülő 

Vezére a világnak ;
Tiéd szivem, tiéd eszem,
A testem, lelkem, mindenem, 

S rabszolgaként imádlak.

Te, istenek, a légiek 
S magasban élő égiek 

Felett erős király vagy ;
S a föld örökös mélyibe,
Az alvilágnak keblibe :

Nyilad oda is elhat.

Mit tanulsz úgy mint a kába 
Esztelenséget hiába,

Hogy legyen agyad tele, 
Hogy lásd, mi az alpha, béta, 
És a gamma, delta, zéta,

S a tudós elmélete ?

Ha bűvölő tekinteted 
Reánk lövelni elfeled,

S elhagyná a világot, 
Elveszne minden, a mi él,
S nem volna többé semmi kéj, 

Csak zordon éj és átok.

Szépséged lángja elvakít, 
Hatalmad hajlani tanít,

Hired nem leli párját ; 
Rabként imádom nevedet, 
Csodás gondviselésedet,

S nyilad örök munkáját.

Kérdem tőled : mit nyersz véle, 
Hogyha ragyog elméd éle,

S bölcs léssz akármekkora ? 
Talán bizony föl sem fogod, 
Hogy te is elpusztulsz legott, 

Mint akármely ostoba ?

H ym nus.

T anulás.
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Hagyd el ezt a dőreséget, 
Vizsgálj inkább hordó-léket, 

Mely csorogva élvet ád,
S megtanít majd jobban inni, 
Megragadva kiiirítni

Egy hajtásra egy kupát.

Hogysem a könyveket dúljad, 
Légy azon, hogy ezt tanuljad, 

Nem a bölcs elméletet,
Nem firkából tudást merni, 
Nem a vízből habot verni, 

Nem tudós nyögéseket.

Chrisztópulosz Koraisz ellenében a köznyelvet akarta irodalmi 
nyelvvé tenni. O szerzője az úgynevezett æol-dôr elméletnek, mely sze
rint az újgörög nyelv a régi æol és dór nyelvjárások származéka, s a 
melyet csak újabban czáfolt meg Chaczidákisz, kimutatva, hogy a mai 
görög nyelv az alexandriai korbeli attikai köznyelv továbbfejlődése. 
1812-ben Karaczász fejedelem meghívására jóllehet nehezen vált meg 
Murúzisz házától, melyhez a barátság és hálaérzet erős kötelékei fűzték 
visszatért Oláhországba. 1836-ban Görögországba m ent felszabadult hazá
jának látogatására. Athénben kívánt letelepedni és meghalni, de a nagy 
hőség a gyakori és heves fejfájásban szenvedő költőt csakhamar távo
zásra kényszerítette. Visszatért Oláhországba, hol 1847 január 29-ikén 
meghalt.

A p ró ^a író k  között találjuk az újjászületés korszakának főképvi
selőjét, azt a férfiút, a ki nemcsak mint nemzetének nevelője és tanítója, 
hanem mint tudós is európai hírnévre tett szert, a kit teljes joggal nevez
hetünk az újgörög nyelv Lutherjének: Adcimándiosz Koraiszt, Andóniosz 
Koraisz chiosi költőnek unokáját. 1748-ban született Smyrnában ; 1772-ben 
Amsterdamba ment, hol kereskedő atyja kívánságára hasonló minőség
ben működött. De nem lévén kedve ehhez a pályához, minden szabad 
idejét tanulásra, különösen a görög és latin philologia tanulm ányára 
szentelte. Hat év múlva 1778-ban atyja haza hívta Smyrnába, hogy segít
ségére legyen; de Koraisz nagy nehezen rábírta atyját, hogy vissza- 
bocsássa Európába az orvostudomány tanulására. így  ju to tt 1782-ben 
Montpellierbe az ottani híres orvosi főiskolába, hol 1786-ban a lázról 
írt latin nyelvű értekezése alapján az orvostudományok doctorává avat
ták. 1788-ban Párisba költözködött, s ott működött haláláig szakadatlanul 
a legnagyobb buzgalommal, folyton küzdve nagy szegénységgel, mely
nek nyomorúságát még állandó betegeskedése is fokozta. De gyönge 
testében erős, nagy lélek lakozott, mely sokáig fentartotta életét, hogy 
sokáig szolgálhassa egyedüli czélját, nemzete ügyének fölvirágzását. Nagy 
számú, latin, görög és franczia nyelven írt műveinek java része az 
ógörög írók nagytudományú genialis szövegkiadásai, melyeket a kora
beli tudósok nagy elismeréssel fogadtak. Ezekkel a kiadásokkal nemze
tének nevelését czélozta, s azért a hozzájuk írt hosszú előszavakban, de 
sőt a szövegmagyarázó jegyzetekben is minden áron törekedett fölébresz
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teni leigázott nemzetében a mívelődésre törekvés vágyát, a szabadság- és 
hazaszeretetek Párisban átélte a franczia forradalom borzalmait. Ennek 
lezajlása után tisztelői megkínálták az akadémiai tagsággal és két ízben 
is a görög philologia párisi egyetemi tanárságával, de egyiket se fogadta 
el, hogy függetlenül egészen nemzetének élhessen. 1833-ban halt meg, 
mint nemzetének legelőkelőbb szellemi harczosa. Életét (melyet maga is 
vázolt egy igen kedves kis önéletrajzban) és műveit Therianosz egy 
három kötetes nagyszabású munkában méltatta.

Halhatatlan érdemeket szerzett Koraísz különösen az újgörög 
irodalmi nyelv körül, épen úgy, mint Luther a német irodalmi nyelv 
terén. Valamint Luther az ő bibliafordításában nem valami külö
nös dialectust, hanem az általánosan ismert és értett szász iroda
nyelvet használta, azonképen Koraísz is a görög irodalmi nyelvnek 
általánosan dívó, de elhanyagolt, tisztátalanná és ingadozóvá lett formáját 
vette alapúi, megtisztította azt az idegen elemektől és kiszabott útra 
terelte, melyen ez a nyelv a mai napig halad és fejlődik. Az ógörög 
nyelv mély ismeretének birtokában, másrészt a görög nyelvben idők 
folytán szükségképen előálló változások teljes tudatában, behatóan ku
tatta az ógörög nyelvnek az újgöröghöz való viszonyát, és tanulmányai 
alapján a legfinomabb nyelvérzékkel állapította meg azokat az eltérése
ket, melyeket az újgörögnek szükségképen mutatnia kell szemben az 
ógöröggel. Ebbéli munkásságának eredményei «Atakta» (vegyesek) czímű, 
öt kötetes nagy munkájában vannak összefoglalva. Koraísz nyelvalkotó 
elveit nemzetének javarésze készséggel követte, de voltak mindig ellenfelei 
is, pl. Chrisztópulosz, kik a beszélt köznyelvet akarták az irodalom nyel
vévé tenni, míg Koraísz a rendkívül mívelő hatású ógörög nyelvnek leg
alább bizonyos mértékben való tekintetbe vételét szükségesnek tartotta. 
Az irodalmi nyelv kérdése különben még ma is járja a görögöknél, körül
belül ugyanazzal a hármas nézeteltéréssel, mint Koraísz korában : Kón- 
dosz, az athéni egyetem tudós tanára, a túlzó atticisták, Pszichárisz, a 
párisi egyetemen az újgörög philologia kiváló képviselője, a népieskedők 
vezére, míg Chaczidákisz, az athéni egyetem kitűnősége, a leghűebben 
képviseli Koraísz elveit.

HARMADIK RÉSZ. A VIRÁGZÁS KORSZAKA (1821-től).

A görögök állami önállósága, melynek 1453-ban II. Mohammed 
Konstantinápoly elfoglalásával véget vetett, új életre ébredt a múlt szá
zad első felében. Támogatva egyrészt a franczia és angol államhatalom, 
másrészt a Svájczban, Német-, Franczia-, Angolországban és Ameriká
ban alakult philhellén társulatok által, a görögök 1821-ben föllázadtak a

E g y e t e m e s  i r o d a l o m t ö r t é n e t .  I . 45
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török uralom ellen, és kilencz évig tartó, kétségbeesett küzdelem után, 
nem egyszer mutatván magukat méltóknak marathoni és salamisi őseikhez, 
kivívták függetlenségüket. 1829-ben az európai diplomatia Görögországot 
Törökországnak adóköteles monarchiává teszi, de már 1830-ban függet
len királyságnak ismeri el. 1832-ben bajor Ottó a görögök első királya, ki 
1843-ban megadja az országnak mai alkotmányát. A trónról való elűzése 
után 1863 óta a dán származású György király uralkodik.

Mindjárt a szabadságharcz lezajlása után bekövetkezett Európában 
a görögök iránt táplált jóindulat ellenében a visszahatás. A philhellének 
mellett, kik nem számolva a fejlődés és változás törvényeivel, az új 
életre ébredt népben a régi görögök nagyságát keresték, mindinkább 
szaporodott azoknak a száma, kik a régi görögökkel való minden közössé
get megtagadtak a mai görögöktől. Ez utóbbiak szószólója volt Fallmerayer 
a múlt század első felében, a történelem tanára a müncheni egyetemen. 
Szerinte a mai görögök többé nem is görögök, hanem egy fajra és nyelvre 
nézve teljesen elszlávosodott nemzet. A hírneves történésznek fényesen 
vitatott theoriája csakhamar számos hívőre talált és mintegy új halálra 
látszott kárhoztatni a majdnem négyszáz éves szolgaságból alig hogy életre 
ébredt nemzetet. Csodálkozhatunk-e, ha a görögök, jóllehet ebben a kér
désben azóta javukra döntött a tudomány, még ma sem tudnak megbocsá
tani Fallm erayernek? Az idevágó legújabb tanulmányok kétségtelenné tet
ték ugyan, hogy a szláv, albán és oláh elem a görögöket physikailag be
folyásolta, de a Fallmerayer-féle nézet helytelenségét legcsattanósabban 
az bizonyítja, hogy az említett három nép a görögök nyelvére úgyszólva 
semmi befolyással sem volt, míg a rómaiak, a román népek és a törökök, 
jóllehet a görögökkel csak kis mértékben vegyültek, ezeknek szókincsét 
meglehetős mértékben gyarapították. Azonban a görög nép nagy önfen- 
tartó ereje a múlt század kezdete óta teljesen assimilálta a szláv elemet 
és napról-napra jobban hellenizálja a tizennegyedik században behatolt 
albánokat, kik nyelvileg ugyan még el vannak különítve a görögöktől, 
de népszokásokra és nemzeti érzületre nézve tőlük alig különböznek. 
Viszont a görög nyelv annyira kiküszöbölte a török és román szókincset, 
hogy ma a legtisztább nyelvek közé tartozik. Curtius Ernő, a hírneves 
tudós, már 1857-ben úgy nyilatkozik, hogy kivéve némely ión sziget lakóit, 
kik helyzetüknél fogva nagyon is ki voltak téve az olasz nyelv hatásá
nak, a legutolsó görög is tiszta görögséggel beszél. Nem csekély fontos
ság tulajdonítandó annak a körülménynek sem, hogy a mai görögök 
népies hitének és szokásainak számos vonásai az ókorral való szoros 
kapcsolatról tanúskodnak. Ha tehát valamely nép mivoltának meghatá
rozásánál nem a testi, hanem a szellemi tulajdonok döntenek, nem az 
anthropologia, hanem az ethnologia mond Ítéletet, akkor a mai görögöket
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a  régiek utódainak kell tekintenünk. Igaz ugyan, hogy ez a nép politikai
lag eddigelé még nem tudott consolidálódni — s ebben része van nem
csak a több évszázados török-hódoltság szülte elhanyatlásnak, hanem az 
ősöktől örökölt félszeg politikai tulajdonoknak is, — hogy politikai gyer
mekhibái különösen a történet igazoló szavára nem hallgató hirálónak 
lelkében rokonszenvet nem ébreszthetnek ; de ha meggondoljuk, hogy ez 
a  nép mily nagy haladást tett szabadságának rövid ideje alatt barbárság 
pusztította hazájában a mívelődés terén, ha meggondoljuk, hogy annak 
a míveltségnek, melyet Európa az ő őseinek köszönhet, leghivatottabb 
képviselője keleten: akkor legalább némi elismerésünket tőle bizonyára 
meg nem vonhatjuk. A szabadsággal karöltve gyors és buja fejlődésnek 
indul az irodalom, melyben ha nem is áll a minőség a mennyiséggel 
kellő arányban, mindazonáltal nem egy termék érdemli meg komolyabb 
érdeklődésünket.

A k ö lté sze t terén számosak az eposz mívelői. Zalakósztasz (1805—1858), 
ki a nagy szabadságharczot végig küzdötte, ebből meríti szép elbeszélő 
költeményeinek tárgyait. Névszerint említendő «Meszolóngion», mely várost 
Ibrahim pasa 1826 ápr. 22-ikének éjjelén szörnyű vérengzés között bevett.

Az előkelő fanarióta családból származó Aléxandrosz Szúczosz és 
öcscse Panajiótisz Szúczosz a szabadságharcz idejében és a közvetetlenül 
azután következő időkben szereplő költőknek hangadó vezérei. Valóságos 
Dioskúrokként fénylenek ők akkoriban az újgörög költészet egén : az 
idősebbik, a szellemesebb, mint szatirikus ; az ifjabb, a geniálisabb, mint 
lyrikus. Aléxandrosz 1803-ban született Konstantinápolyban, s 1820-ban 
nagybátyja, Aléxandrosz Szúczosz oláhországi hoszpodár, öcscsével Pana- 
jiótisszal együtt Párisba küldötte kiképeztetés czéljából. Irodalmi műkö
dését Görögországba való visszatérése után kezdte meg, de nyughatatlan 
politikai élete nem lévén megelégedve immár szabad hazájának álla
potával, különösen Kapodísztriasz János kormányzóságával és a bajorok
nak Ottó király alatt Görögországban való szereplésével — sok bajba 
keverte; börtönbe is jutott, majd elbolyongott, s végül a legnagyobb 
ínségbe jutva halt meg a smyrnai kórházban 1863-ban.

Aléxandrosz Rízosz Rangavisz (1809—1892), fanarióta, I. R. Rangavísz 
fia, az újgörögök legsokoldalúbb szelleme. Tanulmányait Münchenben 
végezte. Előbb akadémikus pályára készült, de azt csakhamar otthagyta 
s a katonaira lépett. 1829-ben mint bajor hadnagy jött haza, s itt a kor
mány őt a hadi iskola vezetésével bízta meg. Később tanár volt az 
athéni egyetemen, majd mint államférfiú, végül mint diplomata Washing
tonban, Párisban és Berlinben szolgálta hazáját. Igen terjedelmes és sok
oldalú, az eposz, lyra, dráma, regény, classica philologia és mathematica 
körébe tartozó irodalmi munkásságot fejtett ki.

45
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Markorász «Eskü» czímű elbeszélő költeménye az egésznek művé
szies tervezetével, epizódjainak a cselekvényből való kifejlésével, képei
nek gazdagságával és szép verselésével az újgörög irodalom legkiválóbb 
művei között foglal helyet. A költemény tárgya Kréta múlt századbeli

A lexandrosz Rízosz Rangavísz.

felkeléseinek egyikéből van merítve. A felkelés leverése után a Görög
országba menekült családok visszatérnek hazájukba, leverten, remény 
nélkül ; csak egy fiatal leány, Eudoxia, reményű, hogy viszontláthatja 
szülőit és vőlegényét, a vitéz fiatal Manthoszt, ki neki esküvel Ígérte, hogy 
visszatértekor nőül veszi; de a leány haza érkezve megtudja, hogy szü
leit megölték és hogy Manthosz a levegőbe röpített Arkadi nevű kolostor
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lomjai alatt lelte halálát. A leányt a kolostor romjaihoz vonzza a szive, 
s ott megjelenik előtte esküjéhez híven vőlegényének szelleme és elbe
széli a szörnyű esetet, mire a leány kedvesével együtt az örök boldogság 
honába emelkedik.

A lyrikusok között a zantei Solomoszt a szabadságharcz kezdetén 
1821-ben írt, 158 strophából álló «Hymnus a Szabadsághoz» czímű költe
ménye tette hiressé, melyben, epikus nyugalmat fenkölt lelkesedéssel 
párosítva, énekli meg a nagy küzdelem első eseményeit. Később Manza- 
rosz zenét szerzett a költeményhez, mely csakhamar a görögök nemzeti 
hymnusává lett és az utóbbi években hivatalosan is azzá tétetett. Ez
úttal —- mellőzve a költeménynek az egyes eseményekre vonatkozó te r
jedelmes részleteit — csak az általános jellegű bevezető részt m utatjuk 
be, mint a mely legközelebb áll érdeklődésünkhöz :

H ym nus a Szabadsághoz.

Ismerlek a kardéledről,
Mely vágást oszt rémesen, 

Ismerlek tekintetedről,
Mely átfut a földeken.

Helléneknek szent porából 
Új életre kel neved,

Ős dicsőség mámorából,
Üdv, Szabadság, üdv neked !

Lent lakozál a homályban, 
Keseregve sorsodon,

S várva vártad rabigádban 
A szózatot: «Hí a hon!»

Késlekedett még a nappal, 
Mindenütt csak némaság, 

Mert elnyomott szörnyű haddal 
Mindeneket szolgaság.

Szerencsétlen ! csakis az volt 
Egyedül vigasztalód : 

Emlegetni, a mi nagy volt, 
Siratva a zord valót.

És epedve s várva egyre 
A szabadság szózatát, 

Összecsaptad kétségb’esve 
Kezedet a dúlt hazán.

S szóltál : «Mikor emelhetem 
Ki sötétségből fejem’?»

És válaszolt reá fennen : 
Láncz, rabiga, félelem.

Ekkoron a siralomban 
Fölnyitottad bús szemed’,

És ruhádra patakzottan 
Hellén vér folyt, rengeteg.

Vértől ázott köpenyedben 
Titkon távozál, tudom,

Hogy kutassad idegenben, 
Segít-e más hatalom.

Egyedül keltél az útra,
S visszatértél egyedül :

Mert nehéz a ház kapuja,
Ha előtte koldus ül.

Egyik kebledre omolva 
Siratott, de mit se tett ;

Másik segítséget mondva, 
Gáládul kinevetett.

Mások, oh jaj ! nyomorodra, 
Bakó módra örvendők,

«Vissza! vissza! a honodba 
Gyermekidhez !» szóltak ők.
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Haza veszi útját lábad,
S gyors lépte alatt a szírt,

De végre tusára kelve
Minden fiad harczban állt,

S a sziklák és a fűszálak 
Jelezik az ősi hirt.

Szakadatlanul keresve
Győzedelmet. vagy halált !

Legörnyeszted megalázva 
Nyomorúságos fejed’,

Helléneknek szent porából 
Új életre kel neved,

Mint a koldus, mely gyalázva 
Únja már az életet.

Ós dicsőség mámorából,
Üdv, Szabadság, üdv neked !

P. Szúczosz, a kiváló lyriktis, kiről már bátyjával, A. Szúczosszal 
kapcsolatban szólottunk, 1806-ban született Konstantinápolyban. Párisban 
rövid idő alatt oly nagy tökéletességre te tt szert a franczia nyelvben, 
hogy 1823-ban ezen a nyelven adott ki ódákat. Az említett évtől kezdve 
egy ideig Brassóban tartózkodott, a szabadságharcz után előkelő hivata
los állásokat viselt Görögországban, több hírlapot szerkesztett, meghalt 
Athénban 1868-ban. Kiváló szépségű hazafias ódáiban («Kithára» czímen 
kiadva) tüzes lélek fényes képzelő tehetséggel párosul ; írt kisebb fajta 
szerelmi dalokat is, de Anakreon játszi hangja távolabb állott tőle mint 
Pindaros magasztos szelleme, és ha a politika nem vonta volna el kelle
ténél nagyobb mértékben a költészet szolgálatától, nemcsak hazájának, 
de korának is legkiválóbb lyrikusai közé emelkedhetett volna. A m utat
ványul közölt ódájában dicsőített Miaúlisz, a görög szabadságharcz híres 
admirálisa, 1835 juniusr n -ikén  halt meg és Pireusban temették el, a hol 
állítólag Themistoklesnek is hamvai nyugosznak ; a költeményben említett 
Karaiszkákiszt vagy Karaíszkoszt, a szabadságharcznak egy másik híres 
hadvezérét, 1827 május 4-ikén temették el Salamis szigetén.

Nem halt meg ő, mikoron egy hajóhadat Methonében 
Elégetett hős hajója,

S nem borítá tűznek hamva testét gyászos lepelképen, 
Sem a roncsolt hajó törzse nem lett gyászos koporsója.

Mily dicső volt bátorsága, fönséges a végórája!
Szembe nézett a halállal,

S rendületlen volt, mikoron közelgett Charon sajkája, 
Mint a hogy kelt küzdelemre a hajók sürü hadával.

Szeretett, jó királyához mikor utoljára szóla 
Szivet oltó végtusában,

Fiait s a hont ajánlá gondjaiba haldokolva,
S oda nyujtá hősi kezét, mely trónt emelt egymagában.

M iaúlisz halálára.
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Mikor Patrasz partjainál ment az első ütközetbe 
Lelkét el nem fogva kétség,

És a harczias Tachírnak bombái lövelvén egyre,
Alvilággá lett az égbolt s a napfény sürü sötétség :

Ellenállott egymagában három hadnak egy hajóval 
Nem figyelve gyávaságra,

Hősi harczra intve társit, tartva őket bátor szóval,
S engedett erős kezének a hajó kormánylapátja.

Most ott fekszik ravatalon . . . mennyi félisteni tette 
Van felírva homlokára!

Ellenség ! Tekintve őt, ki hadaid’ megremegtette,
Csakis most nincs borzadályod s nem félsz nézni az arczára

Elhanyatlottál, oh hellén szabadságharcz fő oszlopa !
És a halál könnyű szerrel 

Hazánk dicső harczosait sorjában orozva lopja,
És a hírnév özvegy marad, s lenéznek majd megvetéssel.

Ne kicsinyelj, új nemzedék, ki nem ismered a harczot !
Nagy emléki küzdelmünknek,

Hogyha halál karja élni nekünk senkit se is hagyott, 
Történetünk nagy lapjai lehetséges, hogy eltűnnek ?

Zordon sziklacsúcsok, ormok és hegyek elenyészhetnek,
S földünk oly sok liarczmezeje,

A hol halhatatlan babér termett annyi hős vitéznek ?
Ezek örök emlékeink, örök dicsőséggel tele.

A míg ragyog a napsugár fenn a magas ég körében, 
Világítni egyre fogja

A hellén szabadságharcznak nagy napjait örök fényben,
És fog állni, Miaúlisz, neked a dicsőség trónja.

Temetőd lesz tengerpartunk, nagy hírnevű síremléke 
A fényes Themistoclesnek,

S lelked árnya a habokra majd örömrepesve néz le,
A hol a te dicsőséged és az övé eggyé lesznek.

Véssétek emlékkövére, csontjait mely rejtni fogja, 
Ellenségnek száz hajóját 

Leeresztett zászlósorral hajójához oda fogva,
És hallassa lábainál a török föld rémült jaját.

Karaiszkákisz s Miaúlisz ! elsők voltatok mindketten 
Fényes tettü éltetekben,

És most ugyanazon tenger sziklapartján eltemetten 
Részetek van ugyanazon hírnévben és tiszteletben.
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Kettőtök nagy alakjának dicső megszülése után 
A természet küzdvén sokat 

S nagy ereje kimerülvén vívódása nehéz útján,
Csak századok múltán szül majd ti hozzátok hasonlókat.

Ép’ ily módon a századok körforgásiban a légnek 
Vándorai, a kométák

Megjelenve káprázatos arany fényű lánggal égnek,
És a föld lakói őket emlékezve megcsodálják.

Achilefs: Parászchosz (1833—1895) a legkiválóbb újgörög elégiaköltő. 
Pessimistikus életfelfogásából eredő beteges fájdalmasságát finom költői 
formába tudja önteni, gondolatai meglepők, képei erőteljesek, de néha 
igen merészek. Lelkes hazafias dalokat is írt, s ezekben követte őt test
vére Jeórjiosz Parászchosz. Ach. Parászchosz egyik költeményét ide iktatjuk 
mutatványképen Hegedűs István fordításában :

K rétai árva.

[szegényke,
Egy kis gyerek, mint liliom oly halovány 
Egy sötét utcza szegletén,
Köny fátyolával a szemén 
Epedve néz az égre.

[miként én ;
A testét fedte gyászruha, gyászol szegény, 
Szeme oly bús, oly csüggeteg,
Oly édes arczu szép gyerek,
Úgy csüngtem drága képén !

[családnak sarja.
Rongyos volt, ámde látsza, hogy nemes 
Tegnap még puha fészkiben 
Anyjának lágy ölén pihen,
Ki édesen takarja.

[váratlan’
Krétába’ ma egy puskacső eldördüle 
S ép drága fészkük’ dúlja fel,
Anyjának éltit oltja el 
S atyja elhull a harczban.

[visszafojtva,
Áll szótlanul, a könnyeit míg bírja, 
Pirulva nyújtja ki kezét.
És el nem mondja szégyenét,
Hogy sinylik végnyomorba.

[nem mondja ! 
Oh hány van, a ki éhezik, de hallgat és 
E gyermek is csak felzokog 
S ha egy-egy falatot kapott,
A könnye hull omolva.

[enged.
Ölembe vettem a szegényt, húzódva, alig 
Beczézve, hévvel csókolám ;
De hej ! mit ér ez — gondolám —
Az árva idegennek ?

[kelve,
Ezért ma érte koldulok és kérek esde- 
Mit magamért meg nem teszek : 
«Segítsetek, segítsetek!«
Kiáltok ő helyette.

Anyák, kik boldog magzatok vidám körében éltek,
S van szivetek, a gyermekek 
Krétában olyan éhesek 
S úgy fáznak is szegények !

A dráma iránt csak a XVIII. század vége felé kezd érdeklődés mu
tatkozni a görögöknél és pedig ott, a hol nagyobb szabadságot élveztek, 
nevezetesen Oláhországban, Moldvában, déli Oroszországban és az ión



HELLÉNEK : ÚJKOR 7 J 3

szigeteken. Bukarestben, Jassyban, Odessában és Korfuban görög szín
házak keletkeztek, melyekben Alfieri, Goldoni, Molière, Corneille, Racine 
és Voltaire, később Shakespeare és a német dramatikusok műveit adták 
elő fordításokban, feldolgozásokban, s ezek azután önállóbb drámai alko
tásokra is buzdították a költőket. A drámaírók és drámák száma nem 
csekély, de a költészetnek ez a nehéz faja a mai görögöknél alig m utat
hat fel költőket, kik a kiváló drámai tehetséget a színpadi technika teljes 
ismeretével egyesítik. Remélhető azonban, hogy az Athénben nemrég 
felépült Nemzeti Színház üdvös hatással lesz nemcsak a színészetre, ha
nem a drámairásra is.

Kleon Rizosz Rangavísz, A. R. Rangavísz fia, jelenleg a görög kormány 
követe a berlini udvarnál, három drámát írt, melyek beható tanulmány
ról tanúskodnak és költői szépségekben bővelkedő előadásban tárgyal
ják  a byzantiumi történet egyes szakaszait. A «Hitehagyott Julianus» 
ama híres negyedik századbeli byzantiumi császárról szól, ki a pogány
ságért s annak fényes antik szelleméért rajongva a keresztyénséget 
üldözte, s a ki a perzsák elleni harczban állítólag egy keresztyén katona 
kezétől halt meg. A költő ebben a darabban azt a kettős czélt tartotta 
szem előtt, hogy Julianus korának történetileg hű rajzát adja és hogy 
nem annyira a pogányság és keresztyénség, mint inkább a keresztyén- 
ség és előhaladó tudomány küzdelmét rajzolja. Hogy ez a szép gondo
latokban gazdag dráma nem előadásra hanem csak olvasásra való, már 
8882 versből és 1520 prózai sorból álló nagy terjedelméből is kiviláglik. 
«Iràkliosz» a hetedik századbeli I. Heraclius császárnak, «Theodora» a 
hatodik században uralkodó I. Justinianus császár nagy szépségű nejének 
történetét tárgyalja, kit a császár a circus köréből emelt a trónra, s a ki 
kegyetlen és boszúvágyó, de egyszersmind férjének hatalmas támasza is 
volt. Ugyanezt a tárgyat ugyanilyen czimen Sardou is színre hozta egy 
pár hónappal Rangavísz művének megjelenése után, csakhogy a görög 
költő rokonszenvesen, a franczia ellenszenvesen jellemzi Theodórát.

Vernardákisz, a görög drámaírók legkiválóbbjainak egyike, tragé
diáinak tárgyát szintén a görög történetből merítette.

A jeles lyrikus Vasziliddisz is írt drámákat, jóllehet e műfajhoz 
különösebb hajlama nem volt, m ert valamint P. Szúczosz drámái, úgy 
az övéi is inkább lyrai szépségekkel dicsekedhetnek. Nyolcz drámája 
közül «Galateá»-t, a testvéri szeretet apotheosisét, magyarra fordította 
Kállay Béni (kiadva az Olcsó Könyvtárban).

A szatírában első rangú görög költő A. Szúczosz életkörülményeiről 
megemlékeztünk már az eposznál. Impulsust erre a műfajra főképen fel
szabadult hazája politikai állapotával, nevezetesen Kapodísztriasz János 
kormányzóságával és az Ottó király uralmával való elégedetlenségéből me-
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rített. A szatíra az ő valódi eleme. A szép iránt erős érzékkel megáldva, 
finoman maró gúnyja soha se szállott alá a durvaságok alacsony régióiba, 
de nagy hibája, hogy lángoló hazaszeretete nem tudván pártszellemből 
eredő elvakultságában megítélni, mi üdvös hazájára nézve, sokszor tú l
zásba csap át, és hogy gúnyja személyes gyűlöletből fakadva néha egye
nesen váddá fajul. Szatirái, melyek közül a legjobbak «Hellasz panorá
mája» czímen vannak egybegyűjtve és kiadva, nagy hatással voltak a 
kortársakra és nagy mértékben előkészítették a talajt Kapodísztriasznak 
1831 September 27-én való meggyilkolására és Ottó királynak 1862-ben 
bekövetkezett elűzésére. Alább közlött, 1831 augustus havában írt szatírá
jára nézve megjegyzendő, hogy a Kapodísztriasz és ellenzéke közötti 
versengés folytán a görög hajóhad Porosz szigeténél 1831 augustus elsején 
a tűznek martalékává lett és hogy a kormányzó fivére, Viárosz, Görög
ország bíráskodási ügyeinek feje volt.

K apodísztriasz ön igazoló  beszéde a nem zetgyű lésben .

Nemzet felhatalmazotti ! egybegyült ítélő székem !
Törvényszerű tetteimről számot adni vagyok készen.
Hál’ istennek, mint látjátok, Hellas nincs már rabigában;
Hogyha Számosz, hogyha Kréta hagyva ellen hatalmában,
Hogyha Euriposz és Athén várait még be nem vettem,
S ha tizenöt hónapon át húzva-vonva cselekedtem,

Okom volt rá magasb érdek:
Kabinettek . . .  én . . .  a nem zet. . .  egy s más részről másként néznek .. 
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Hogyha tűzzel elpusztítva végeztem a hajóhaddal 
Ármányosan, erőszakkal,

És ha hellén vért ontottam Porosznak a tengerpartján,
Gyilkoló kard bérmunkáját meghitt zsoldosimra hagyván,
Hogyha idegen jogarral akartalak kormányozni,
És Európa színe előtt Hellasz földét hírbe hozni,

Okom volt rá magasb érdek :
Kabinettek . . .  én . . .  a nem zet. . .  egy s más részről másként néznek . . .  
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak ?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Igaz demokrata vagyok . . . Alkotmányért élek, halok ;
Hogyha három éve immár önkénykedéseim nagyok,

Hogyha esküszegő lettem,
Leveleket felbontattam és a sajtót iildöztettem,
Éjjel házakba hatoltam s polgárokat nem ítélve 
Megbüntettem, száműzettem, a karmaikat kitépve,
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Okom volt rá magasb érdek :
Kabinettek. . .  én . . .  a nem zet. . .  egy s más részről másként néznek . . .  
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak ?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Gazdagítám a nemzetet (tanú rá nehány fivérem 
És három-négy meghitt népem,

Tallérokkal tele zsebbel a kik futnak éjjel-nappal);
De Hellasnak hős fiai együtt járnak koldusokkal,
De Bóczarisz leányait, Karaiszkákisz gyermekeit 
Hagytam kérni alamizsnát, asztal hulló ételeit.

Okom volt rá magasb érdek :
Kabinettek . . .  én . . .  a nem zet. . .  egy s más részről másként néznek. .. 
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Bepillanthat a teremtő szívem redőibe mélyen :
Hazámnak a szeretete egyedüli szenvedélyem ;
De üldöztem míveltséget, megrontám az erkölcsöket,
De fogadtam kémszolgákat aranynyal kitartva őket,
De tönkre akartam tenni egyaránt a kicsit, nagyot,
De azt kívántam, hogy legyen, a ki kiváló, mind halott.

Okom volt rá magasb érdek :
Kabinettek . . .  é n ...  a nem zet.. . egy s más részről másként néznek . . .  
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak ?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Kimutattam feddhetetlen voltomat, hogy ím’ lássátok ;
Más alkotmányt ne nézzetek . . .  én vagyok az alkotmánytok, 
Mutassatok, mint Argoszban, irántam teljes bizalmat,
Adjatok, miként Argoszban, korlátolatlan hatalmat,
S esküszöm Viároszomnak éltére, hogy, ha tehetem,
Közületek lánczra jut a mívelt és a míveletlen.

Okom reá magasb érdek :
Kabinettek . . .  é n . . .  a nem zet... egy s más részről másként néznek . . .  
Mondanék még egyebet is . . . De ellenim mit akarnak ?
Meggátolják, tiltják a szót szövetséges nagyhatalmak.

Szurísz és Kókosz szatirikusokat finom irónia és a verselés rend
kívüli könnyűsége jellemzi. Egy «Romiosz» czímű, hetenként versekben 
megjelenő politikai élczlapot indítottak meg, melyet csak ők ketten írtak, 
s a mely a legnagyobb kedvességnek örvend Görögországban. Ez idő 
szerint egyedül Szurísz írja az egész lapot.

A regény- és elbeszélő irodalmat főképen fordítások képviselik, me
lyek azonban inkább rontják az ízlést, mint fejlesztik. Az eredeti művek 
között kevés a kiemelni való. Jelentékeny sikert aratott és idegen nyel
vekre is lefordíttatott Roídisz «Johanna pápa» czímű szatirikus regénye,
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mely a pápaság ellen írt régibb időkből való gúnyiratokból merítve, 
nagyon is merész és a megengedhetőség legszélső határáig menő pikáns 
jelenetekben, majd szellemes előadással majd maró gúnynyal dolgozza 
fel a  nő-pápáról szóló, mai nap már megczáfolt koholmányt. Hasonló
képen több európai nyelvre lefordították Vikélasz «Lukísz Lárasz» czímű 
kis regényét, mely művészi elbeszéléssel és naiv kellemmel írja le a 
Chiosz szigetén történteket a görög szabadságharcz kezdetén. Nálunk 
Horváth György fordította le az Olcsó Könyvtárban.

Teljes mértékben méltánylásunkra érdemes az újgörög népköltészet, 
mely a népéletnek úgy szólva minden mozzanatát a bölcsőtől a sírig 
magában foglalva a görög nép életének hű tükre és azt mutatja, hogy 
ez a nép szokásaiban, erkölcsében, vallásában több tekintetben meg
őrizte hírneves őseinek tulajdonságait. Ezért és általános költői becsénél 
fogva is m ár a tizenhetedik század óta foglalkozik vele a külföld is szá
mos gyűjteményben és tanulmányban. Nálunk Erődi Béla ismertette az 
Olcsó Könyvtárban megjelent «A balkán-félszigeti népek költészetéből» 
czímű könyvében az újgörög népköltészetet, melynek a következőkben 
adandó mutatványait ő tőle veszsziik át.

Első sorban említendők a nemzeti dalok, melyek mint történelmi 
emlékű dalok, de különösen mint rablódalok szerepelnek. Ugyanis a 
törökök betörésekor a hegylakó görögök daczolva a hódító hatalmával, 
fegyveres erővel rontottak a síkságokra és városokra, kirabolva nemcsak 
a hódítót, hanem gyakran a meghódoltakat is, kiket azzal vádoltak, hogy 
a haza ügyét elárulták. Innen «kléftisz» vagyis «rabló» nevezetük. A törö
kök megunva a folytonos harczot, törekedtek békés szerződésre lépni 
velük : megengedték, hogy saját törvényeik szerint függetlenül kormá
nyozzák magukat hegyeik között, hogy saját védelmükre fegyvert hordoz
zanak és viszontszolgálatképen csak némi csekély adófizetést követeltek. 
A legzordonabb hegyek lakói nem fogadták el a szerződést és teljes 
függetlenségben éltek továbbra is ; tőlük megkülönböztetésül azok, a kik 
a szerződést elfogadták, «armatolosz» vagyis «fegyverviselő» nevet kap
tak. A kleftiszek és armatoloszok azonban nemcsak nem fogtak fegyvert 
egymás ellen, hanem gyakran szövetkezve együttesen intézték támadá
saikat a törökökre, s később teljesen egybeforrván, a két név is egyet 
jelentett. A kléftiszek és armatoloszok különösen a szabadságharcz idején 
tettek nagy szolgálatokat Görögországnak és ezzel érdemesítették m a
gukat a görögök szeretetére vagy bámulatára. Mint erős, edzett férfiak 
könnyen tűrnek minden fáradságot, nélkülözést ; vakmerő elszántsággal, 
kegyetlenséggel harczolnak ; legfőbb vágyuk a csatában elesni és leg
nagyobb borzalmuk az ellenség kezébe kerülni ; vallásosak, a női nem 
iránt gyöngédek, úgy hogy a ki fogságba esett nőt bántalmazni mert, társai
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boszújának esett áldozatul. Számuk az immár szabad Görögországban a 
politikai jogczímet nélkülöző közönséges rablók csekély számára apadt. 
A nemzeti dalok csoportjából adjuk mutatványként a következő két dalt :

A konstantinápolyi halak.

H alat sü tö tt egy szerzetes 
Az izzó tüzparázsnál,

S a légen á t in tés gyan án t 
Egy égi h an g  alászáll :

«Jám bor barát, ö reg  barát, 
H agyj föl a halsü téssel, 

R övid idó'n a várba  benn 
Török csapatja  székel.»

«Ha élők  lesznek  sült halak , 
S fe lszállanak  a légbe, 

B yzanczot a pogány h ad ak  
Csak akkoron vegyék  be.»

De ím  m ozognak  a halak , 
E lszállnak  a parázsró l ; 

B eron t hadával a tö rök  
És m in d en t felm észáról.

K iczosz és anyja.

M egállt K iczosznak any ja  lenn  a fo lyóvíznek p a rtján , 
M egkorholá a folyam ot, követ dobott vizébe :
«Apadj le gyorsan, m ély folyó, akaszd m eg vízfolyásod, 
Míg tú l a  p a rtra  á tm egyek, tú l a rab ló tan y á ra  !
Hol rab lók  gyűlést tartanak , hol a rab ló k  tanyáznak.» 
M egfogta K iczoszt a török, ak asztan i k isérték ,
E lő tte  m en t ezer gyalog, ké t ezred m en t utána,
L eghátu l any ja  m endegélt, gyászban kesergő  szívvel; 
Sopánkodott, panaszkodott, így szólt k eserves h angon  : 
«Kitrosz fiam, ho l fegyvered, hol van ezüst dolm ányod ?» 
«Őrült anya, bo lond anya, ily esztelen  m it ja jg a ts z ?
Nem sira tod  hős tetteim , nem  szánod ifjúságom ,
Csupán a fegyvert siratod, s do lm ányom at sa jnálod?»  
Midőn beszédét végezé, hozzá fu to tt az anyja,
E gy k ést rag ad t s elvagdalá  a k ö te le t k arjá ró l.
Kiczosz pedig  reá  ro h a n t a legelső  tö rökre ,
K ivonta k a rd já t s á th a to lt a nagy töm egben  küzdve,
S véres k a rd jával fe lfu to tt a szom széd h eg y te tő re .

A vallási dalok sok tekintetben megőrizték az ősök pogányságának 
vonásait. A mai görög is szereti személyesíteni a természeti tüneménye
ket, m ert a hegyek, völgyek, folyók, berkek szellemei ma is élnek a 
népdalokban sárkány, bika vagy más állat képében ; a forró nyári napo
kon énekelt, esőért könyörgő dalok a Linus- és Adonis-dalokra emlékez
tetnek; Szűz Mária cultusza egyben-másban azonos a Demeterével ; szere
pel a Lethe vize is, de különösen érdekesek a Chárosz-dalok. A görögök 
a halált ma is az agg révész, Chárosz (Cháron) vagy Chárondasz alakjá
ban személyesítik, s a halott ma is szájába kapja az aprópénzt mint
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Chárosz díját, ki ugyanazokkal a tulajdonokkal bír, mint az ó-korban, 
ma is csak úgy zsúfolja a lelkeket a csolnakba és szállítja őket az izmos 
kezeivel forgatott nagy lapát segítségével az alvilágba. Chárosz háza 
kívül zöld vagy vérvörös, belül fekete vagy éjsötét, gerendáit hősök 
karjai, kapcsait és köteleit ifjú lányok fürtéi képezik; háza körül zsúfolt 
ládákban kis gyermekek fejei vannak és kertje még rémítőbb: ifjak 
benne a Cyprus-, kis gyermekek az almafák, aggastyánok a tölgyek, s a 
ki e fák gályáit tördeli, az a halottnak egy-egy tagját töri le és iszonyú 
kínokat okoz neki. Chárosz láthatatlanul jár-kel az emberek között és 
majd ravaszsággal majd viaskodva, mint az alábbi mutatványban, keríti 
hatalmába áldozatait.

Kháron és a pásztor.

A hegycsúcsró l egy szép juhász  
Szállott a lá  a  völgybe,
F é lo ld a lt h o rd ta  fövegét,
B efonva v o ltak  fürti.
A v én  K háro n  egy dom btetőn  
Szem ben vele m egálló it.
A vö lgyszorosba szállt alá 
S a  sűrűben  m egvárta .
«Levente, h o n n an  jösz  te m ost, 
H ová szándékszol m enn i?»
«Ép m ost jö v ö k  a nyájam tó l,
S m egyek  haza lakom ba,
M egyek, hogy hozzak kenyeret,
De v issza térek  újra».
«Engem  p ed ig  az Isten  küld,
H ogy elvigyem  a lelked».
«Oh d rága K háron , m ég ne bánts, 
H agyj, kérlek , engem  élni ;
Van egy nagyon  szép ifjú  nőm, 
K ár vo lna özvegységre.

H a gyorsan  lép, azt m ondanák, 
H ogy  férjhez  m en n i vágyik,
H a lassan  lépdel, czam m ogón, 
Azt m ondanák , hogy  kényes. 
Még serd ü le tlen  gyerm ekim  
Á rvák lesznek  szegények.»
De K háron  nem  h a llg a tta  m eg, 
És el ak a rta  vinni.
«K háron, m ivel határozál,
És el akarsz  ragadni,
No, je r  velem  b iro k ra  ki,
E  m árvány  szik latalpon,
S h a  m egnyered  a bajv ivást, 
L egyen tiéd a lelkem ,
De hogy  h a  győztes én leszek, 
Távozz Isten  hírével.»
E lm en tek  és m egvív tak  o tt 
R eggeltő l késő  délig  ;
De délu tán , a lkony  felé 
Legyőzte m égis K háron.

A szerelmi dalokból is bem utatunk egyet:

A szerelm es átka .

Midőn ajtód  e lő tt m enék, 
B úban lá tá lak  téged,

«Mit kérdezed , te  h ű te len ,
T án nem  ju t  m ár eszedbe,

Ü ltél m erengve  egy m agad  
K ezedbe h a jtv a  képed.

H ogy engem  h ű tlen  e lhagyál, 
S já rsz  m ás u tán  epedve?»

Szívem  fe ldobban t h irten , 
F e le lj hát, kérlek , édes,

«Ki m ond ta  ezt, k is gerliczém , 
K i m ondta, d rága  gyöngyöm ,

V igaszt adok, oh m ond ki csak,
Mi bú  keserve  tépdes ?

Ki ezt hazudta, nyolcz n ap o t 
Ne érjen  i tt  a földön.
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H a csillag m ondta, hu n y jo n  el,
H a nap, vesszen ki fénye,

L eány ha  m ondta, hajadon ,
Ne legyen  soh’se férje.»

A nászdalok majdnem minden vidéken más és más változatban 
fordulnak elő. A násziinnepnek főképen három mozzanatát szokták dal
ban megénekelni. Az első dalt az esketés előtti napon éneklik a meny
asszony barátnői, miközben őt megfésülik és haját befonják. A második 
dalt akkor éneklik, mikor a menyasszony szülői házát elhagyva, kíséret
tel a templomba s onnan férje házába távozik : ez rendesen a leány 
búcsúztató dala szüleitől, szomszédaitól. A nő férjének házába érkezve, 
elfátyolozottan ül mindaddig, míg a többiek az asztalnál helyet foglal
tak ; ekkor a rokonok vagy barátnők közül való nyoszoló lányok egyike 
leveszi a fiatal asszony arczárói a fátyolt, mire a vendégek egy harmadik 
dalt énekelnek, melyben őt a háziasszony teendőire figyelmeztetik. 
A lakomát követő zene és táncz közben szintén több dalt énekelnek, 
melyek jobbára táncz- és bordal-félék.

A dajkák körében keletkeznek a bölcső vagy altató dalok. Jelen
tékeny szerepük van a családi vagy házi daloknak, m ert valamint a 
régi görögök annyira ragaszkodtak tűzhelyükhöz, hazájukhoz, hogy a 
száműzetést a halállal egyértékűnek tekintették, úgy az újgörögök is 
a boldogtalan családi életet, a kivándorlást siralmas állapotnak nézik, 
íme ezekből is egy m utatvány:

A külföld varázsereje.

H aza m ennék, édes anyám , .
H aza m ennék  hozzád,

Sírva nézem  a távolban 
K éklő h eg y ek  orm át.

H aza m ennék, de nem  lehet, 
L efogott az átok,

Szabadulást innen-onnan  
M ár h iáb a  várok.

M egszerettem  egy tündérlány t, 
A nnak  le ttem  rabja,

A ngyal ő, de gonosz lélek, 
B oszorkány az anyja.

V alahányszor elindultam ,
N agy fe rg e teg  tám adt,

A boszorkány  rám  bó'szített 
V ihart és hu llám ot.

Sülyedt s föld lábam  alatt,
Éj sö té t le tt  nappal,

Kővé te tte  kenyerem et,
V érré  v á lt az ital.

De m ihelyest visszatértem , 
K iderü lt a vidék,

N ap m osolygott, v irág  nyílott, 
M adár dala  hangzék .

H aza m ennék , édes anyám , 
H aza m ennék  hozzád, 

S írva  nézem  a távo lban  
K éklő  heg y ek  orm át.
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A panaszdalok között gyakoriak a gijászdalok, melyeket asszonyok 
szoktak költeni és elénekelni temetések alkalmával. Igen gazdag az új- 
görög népköltészet szép és megkapó románczokban és balladákban is, 
melyek tárgyukra nézve többször chárosz-dalok. Románcz pl. a

V iszontlátás.

A ro k k a  fénylő, m in t arany,
E le fán t csont orsója,
M ellette ül tü n d éri nő,
S a szála t gyorsan  fonja.
H a tv an k é t o rsó t m ár lefont,
Kész m ár neg y v en k é t pászm a,
J ö tt  ek k o r egy k e reskedő  
E gy b a rn a  szőrű m énen . 
M egállíto tta  m énlovát,
S ek k épen  szólt a nőhöz : 
«Üdvözlégy k incsem , szép leány!»  
«Isten hozott, jó  vándor !»
«Mért nem  m égy férjhez  még, leány, 
Válassz egy p a llikárit!»
«Pusztuljon rög tön  el lovad,
H ogy ilyen szókat ejtesz,
A férjem  m essze fö ldön él,
E lm últ tizen k ét éve ;
Még v árok  három  évig rá,
Még tű rö k  három  évet,
S h a  m ég ak k o r sem  jö n  haza, 
A pácza lesz belőlem ,
Z árdában  tö ltöm  napjaim ,
És gyászt veszek m agam ra!»  
«Leányka férjed  elveszett,
M eghalt, leányka, férjed,
K ezem m el fogtam  én fel őt,
Magam fek te ttem  sírba  ;
G yertyát n y ú jték  s k én y ért neki, 
Mondá, te  add m eg árát!»
«Te felfogád s e lhantolád ,

Is ten  fizessen érte ,
G yertyát n y ú jtá l s k én y ért neki, 
lm , vedd el é rte  á rá t »
«Kölcsön adék  egy csókot is, 
K érjem  m eg, m ondá, tőled.»
«Ha csakugyan  m egcsókolád ,
Vedd vissza h á t a  csókod.» 
«Leány, a fé rjed  én vagyok,
H íved vagyok  leányka.»
«Ha férjem  volnál, utazó,
H a h ívem  vagy te, vándor,
Mondd el lak u n k  je lv én y eit,
S én fe lny itom  az ajtót.»
«K apunk e lő tt egy alm afa,
Az u d varon  egy szőlő.
P iros fü rtö k  te rem n ek  r a jt ’,
Mint m éz oly édes nedve,
A jan c sá ro k  szürcsölgetik ,
Midőn a h a rczb a  m ennek ,
Szegény h a  issza ezt a bort, 
A dósságát felejti.»
«Tudják azt m ind szom szédaink, 
V ilág széliében tud ják ,
M ondd el, m i jeg y  van testem en, 
S én felnyitom  az ajtót.»
«Nyakad k ö rü l van egy szöm ölcs, 
Az arczodon egy m ásik,
Jo b b  o ldalon a m elleden 
V an csóknak  forradása.» 
«N yissátok fel cselédeim ,
Ő az, im ád o tt férjem !»

A következőkben bemutatandó ballada tárgya el van terjedve az 
összes balkánfélszigeti népeknél és bizonyára azoktól ju to tt el a széke
lyekhez, mint a «Kőmíves Kelemenné» ez. székely népballada mutatja.

N egyven és ö t pa llé rm ester 
H atvan  d erék  legénnyel 
Á rta h íd ján  három  évig 
Szünet né lkü l dolgozott.

Árta hídja.

A m it nap p al ép íte ttek , 
A lásiilyedt é jszaka  ;
A m este rek  panaszkod tak , 
Ja jg a tta k  a legén y ek .
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Oda veszett annyi m unkánk, 
K árba m en t a fáradság,
A m it n appal ép íte ttünk , 
E lpusztu lt egy éjszaka.»
E kkor a jo b b  kam arábó l 
íg y  szólt a víz szellem e : 
»H ogyha em bert nem  áldoztok, 
Nem ra k h a tto k  alapot.
Nem kell nekem  árva gyerm ek, 
Sem utazó idegen,
Csak az első' m esternek  a 
Felesége kell nekem ,
Ki későn  jő  reggelihez ,
Későn jő  az ebédhez.»
H allá ezt az első m ester,
S m ajd  a halá l környezi, 
Ü zenetet küld n e jén ek  
Fülem ile m ad á rtó l:
«Öltözködjél későn, édes,
Es je r  későn ebédre,
Későn je re  s későn  lépd á t 
Á rta h id já t, angyalom .»
A m ad árk a  félre érti,
E lrep ü lt és ekép szólt :
«Siess, b am ar öltözködjél, 
Készülj gyorsan  ebédre,
Indulj rög tön  s lépd á t ham ar 
Á rta h id já t, asszonyom.»
Midőn ő a feh ér úton 
F e ltű n t díszes ruhában ,
És az első m ester látta,
Majd a szíve m egrepedt. 
M essziről m ár üdvözölte  
S szólt az asszony h o zzá jo k : 
«Isten áld jon , m esterek  ti,
Isten  áldjon, legények ,
Mi le lte  az első m estert,
M ért van o lyan rósz kedve ?» 
«U jjáról a gyűrű  lehullt,
L eese tt a fenékre ,

Ki m egyen le m egkeresni,
Ki m egy le a g y ű rű é rt?»
«Ne aggódjál, első m ester, 
L em egyek és felhozom , 
Lem egyek én, m egkeresem ,
S fel is hozom  gyűrűdet.»
Nem  volt áldás lem enésén,
N em  is ta lá lt többé fel.
«Húzd édesem , húzd a lánczot, 
H úzd a lánczot, húzd  ham ar, 
Ö sszejártam  m inden  helyet, 
Nem akad tam  semmire.»
E gy ik  do b o tt hom okot rá  
M ásik m eszet ön te  rá,
És m aga az első m ester 
A nagy kö v e t dobta  rá.
«Oh ja j, ez a szörnyű végzet, 
Oh ja j  az én sorsom nak, 
H árm an voltunk lány  testv é rek , 
M indhárm an, ja j, így  já rtu n k . 
E gy építe  D unán h idat,
A m ásodik  Avlonán,
É n pedig, a legutolsó,
Á rta h id já t építem .
A m in t az én szívem  rem eg,
A híd is úgy rezegjen ,
S a m in t h u lln ak  hajszála im , 
H ú lljanak  az átm enők.» 
«Lányom, vedd e szókot vissza, 
Ne m ondj ilyen nagy átkot,
Van egy bátyád, a ki itten  
E gykor szin tén  átm ehet.»  
V isszavette  a m it m ondott,
S m ás ig é t m ond h e lye tte  : 
«Szivem kem ény, m ik én t a vas, 
Legyen ilyen  a h íd  is, 
H ajszálaim  vas-kem ények,
Ép legyen, ki átm egy  itt,
H ogy a bátyám  m essze fö ldről 
Szinte épen m enjen  át.

Ennek a korszaknak prózájából említendők a történeti művek, 
melyek legnagyobbrészt nemzeti tárgynak. Konsztandínosz Paparigópulosz, 
az athéni egyetemen a görög történet tanára, egy öt kötetes nagy és 
minden tekintetben kitűnő munkában megirta a görögök történetét a 
legrégibb időktől 1827-ig ; az ötödik kötet, mely az újkort tárgyalja 1453-tól, 
franczia fordításban is megjelent.

Egyetemes irodalomtörténet. 7. 46
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Az újkori görögök a lehető legnagyobb buzgalommal törekedtek és 
törekesznek tanügyük fejlesztésére. Már a szabadságharcz második évé
ben, 1822-ben hoztak közoktatási törvényeket és a harcz lezajlása után 
az egész országot ellátták iskolákkal, úgy hogy ma majdnem minden 
falunak megvan a maga elemi fi- és többnyire leányiskolája is ; minden 
nagyobb helyen van hellén iskola (algymnasium) és minden tekinté
lyesebb városban gymnasium (főgymnasium). Az athéni egyetemen 
k. b. 60 a tanárok száma és 2000 a hallgatóké. Ezen kívül van számos 
szakiskola, több közmívelődési, szépirodalmi és tudományos társulat. Az 
ezrekre menő tar,könyvek között sok ugyan a selejtes, de van egynéhány, 
mely a tudomány mai színvonalán áll.

Encyclopœdikus munkákban és szaklapokban sincs hiány. Az előbbi 
nembe tartozók közül csak a nemrég befejezett, hat nagy kötetből álló 
«Encyclopædikus lexikont» említjük, melynek a többi külföldi nagy 
tárgyi lexikonokkal szemben megvan az az előnye, hogy az újgörög dol
gokra, különösen történetre és földrajzra nézve részletesebben nyújt 
felvilágosítást. A szakfolyóiratok közül említendők: az összes tudomá
nyokat, különösen a classica philologiát felkaroló «Athiná», az athéni 
Tudományos Társaság közlönye ; a tudományokat népszerűsítő «Parna- 
szosz», a hasonnevű athéni társaság kiadványa; az «Archæologiai Köz
löny», a görög archæologiai társaság folyóirata; a «Konstantinápolyi belién 
philologiai társaság közlönye».

Az illustrált szépirodalmi lapok eddigelé nem dicsekedhetnek hosszú 
élettel ; rövid idő múltán egymásután megszűnt a Lipcsében megjelenő 
«Eszperosz» és «Klió», az athéni «Esztia» és «Ta Olymbia.» Annál na
gyobb elterjedésnek örvendenek a többnyire különböző pártérdekeket 
képviselő, nagyszámú politikai lapok, melyek közül említendő az athéni 
«Esztia» és «Akropolisz». Inkább általános nemzeti czélok szolgálatában 
állanak a külföldön, pl. Török-, Oláh- és Oroszországban megjelenők, kü
lönösen a trieszti «Néa Iméra» heti lap, mely a legkiválóbb görög politikai 
lapnak mondható. A «Romiosz» élczlapot Szurísz szatirikusnál említettük.

A g ö rö g  tu d o m á n y o s  ak ad é m ia  p a lo tá ja  A th én éb en .
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A
A b án a  B áb a  sírhelye 160 
A bba  A rikha  iskolája  227 
A bbász  337 
A bbászidák  326 
A bbászidák  d in asz tiá ja  276 
A bd a l-R ahm án  269 
A bdalláh  257

b. al-M ukaffa 291 
ibn  al-M ukaffa’ 288 
-  a l-M u ’saz 308 

A b d u r-R ah m án  D sám i 360 
Á bel Jenő 427 
Á bgár nyom dász 371 
A b h im anyu  40, 47 
A b ich t 272 
A bina  228 
A bla 292 
Á boveán 376 
Á b rah ám  631, 646
— b. C h íja  233
— b. S ám uel ibn  C h aszd ai 242
—  ib n  D au d  237
— ib n  E z ra  236
—  Ju d æ u s  (Avenare) 237 
A bsz-törzs 251, 292
A bu A jjub  S zu leim an  ibn  Jach ja  

ibn  G a b irő l '232

— ibn Tufejl 323
— Dávid 302
—  D sa’far 307

Ahmed al-D sazzár 283
—  Firász 312
-— H ám id al-G azáli 305
—  H anifa 297
— Júszuf 295
—  Manszúr M uham med 338
— M uham m ed D sábir ibn Aflah
— N uvász 308 [323
— Sukúr 337
—  Szaid b. Abulkhajr 350
— Tem m ám  308
—  Zeid 319 
Abúbacer 323 
Abú-l-Alá al-M a’arri 313 
Abú-l-Farads al-Iszfaháni 311 
Abú-l-H aszan al-A s’ari 304 
Abú-l-tajjib al-M utanabbi 311 
Abu-l-Valid ibn Rosd 324 
Abul H ászán Jehuda há-lévi 234

A bulcasis, A lzaharad icus  323 
A bul-kászim  (F irdúszi) 339 
A bulkászim  C h alaf a l-Z ah rád i 
A bulvafá 281 [323
A celakák szek tá ja  60 
A ch rad in a  p a r tja  (kép) 469 
Á ch th ám ár sziget 371 
A com inatus N icetas  694 
A critas-cyk lus 689 
A critasok 690 
A crostich is  66,1
Á dám kirkh  (Ádám könyve) 370
A deim antos 555
A dhvaryn  11, 22, 26
Adi b. Z ejd  274
A ditinek , ad ity ák  19
Ád-nép 261
Á dónim  231
A donis-dalok 717
A donis-kultusz  538
Á dsáreán  376
A elianus 512
A elius A ristides m ellszobra  645 

D ionysios 642
- G allus 288 

A em ilius P au lu s  610 
A eneas 462 
Aeneis 422 
A ethiópis, eposz 421 
A fraszjáb  340 
A gastya 52 
A gathangelos 364 
A ga tharkh ides  605, 613 
A gathokles 607 
A gathon 522, 558

- a  trag ikus  541 
A gathoni fuvolahangok 523 
Agesidos 462 
Agesilaos 545

(Xenophon) 546 
A ggáda (nürnbergi) 225 

(szerajevói) 194, 195, 224 
A gias 424 
Agidó 462 
Agni 16, 26, 53 
A gni-dal 16 
A gnidh 26 
Á gop (Jakab) 372 
A goratos 570 
A g rip p a  640 
A gyagszekér d rám a  fog lala tja  1 t o  

A gyagtáblák , teh -el-am arnaiak , 
179

A hm ed b. H a n b á l 299, 301, 304 
A hura -M azda  2, 329 
A ias (Sophokles) 504 
A igisthos m eggyilkolása  (kép)

505
A inias 462 
A inolinos 388
A iskhines 379, 461, 535, 566, 567, 

575. 576. 578 
m ellszob ra  (V atikán) 577

— szo b ra  (Nápoly) 578 
A iskhylos 420, 484, 493, 497, 503,

504. 509, 513> 51«. 519. 527.
638, 686

— képe 501
— szo b ra  494
- -  és E u r ip id e s  489
— és Sophokles 505 

E um en idesérő l vázakép  496 
«Perzsái» 539

A isopos 86, 408, 477
eszm ényi m ellszobra  478

— és P h æ d ru s  479 
A ita rég a -b rah m an a  23 
A ith iop is  422
A jat (jel a. K oránban) 260 
Á jdineán Árzén 375 
A kbar 10
A khæ m enida  fe liratok  329

- Írás 173 
A khaem enidák 8 
A kharnaibeliek , v íg já ték  (A risto

phanes) 527, 530
A khilleis 423
A khilleus felölti a T h e tis tő l k a 

po tt fegyverzetet (kép) 396
-  és O dysseus szó v itá ja  389

— képe 390
m egválik  B riseistő l (kép) 394 
p á rb a ja  M em nonnal (kép) 423 

A kiba R abb i 225 
Akkád és su m ér nép 177 
Ákoncz K övér Is tv án  374 
Akragasi C onco rd iá-tem p lom  473 

E m pedokles 549 
A kropolis rom jai (kép) 698 
A kusilaos 438 
A l-A khtal 269
Á larczok, görög sz ín p ad iak  530 
A l-A szm a’i 275
A lázatosság  (esőcsepp példája) 
, 3 5 4

Á ldások (héber, be rákhó t) 226

* Az o rto g rap h ia  gö rögös; pl. Kyros  és nem  Cyrus. Ami K  b e tű  a la tt n incs meg, lásd 
C be tű  a la tt, és viszont.

4 C>*
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A lbategn ius 281 
A l-B a ttán i 281 
A lbertu s  M agnus 239, 283 
A lbérún i csillagász 6, 284 
A lbo Jó zse f 242 
A l-B u h tu ri 308 
A l-B ukhári 302
A l-B urda  (a köpeny)-m onda 316 
Á ldozatv ivők (Á iskhylosé) 497 
A l-dsáh ilijja  246, 247 
A lc iphron  679 
A lexander, az issia s i 636 
A lexander P o ly h is to r  619, 620 

Severus 636, 646 
A lexandra  (L ykophron  m űve) 599 
— m agyar fo rd ítá sb an  599—601 
A lexandria , a  zsidó-negyeddel 

(térkép) 631 
A lexandria i H ero n  625 

K elem en 450
korszak  a görög iro d a lo m b an  : 
á lta láb a n  382, 580 
apokryph-kö ltészet (zsidó- hel

lén irodalom ) 628, 630 
bölcsele t 613
buko likus kö ltészete  (idyllek)

59U.593 . .. ,
d rám ai és pa ro d ik u s  költészet 

598
ep ig ram m a-m u ta tv án y o k  

589 -591 
kö ltészet 583
M athem atikusok ,csillagászok  

és fizikusok 623 
m űeposz 595
N yelvbuvárok  és n y e lv tudó 

sok 617 
p ró za  605 
tankö ltésze t 595 
tö rténe lem  és fö ldrajz  606 
Z sidó  görög iroda lom  626 

A lexandras 599 
az æ to lia i 584 

A lfárábi 230, 324 
A lp h o rab iu s  282 

A l-F arazd ak  270 
A l-F arghán i (A lfraganus) 279 
A lfátiha  264 
Alfieri 713 
A lgazel 305 
A lhákim  khalifa  231 
A l-H am adán i 318 
A lham bra  egyik k ap u ja  (kép)

3 2 3
A lhazen 284
A lhazeni a rab is  opticae T h e s a u 

ru s  284
Alisán L evont 376 
A lkaios 378, 439, 440, 6 t8  
-  é rm e 453 

A lkam enes 410 
A l-K azvíni 327 
A lkestis, d rám a  (E urip .) 513 
A l-K hansza 254
A lkib iades 461, 525, 529, 542, 559 
A l-K indi, A lkindius, Á lch indus 

230, 280
A lkm an 440, 461 
A l-K hw árezm i 279 
A lláh 6, 256, 257 

h áza  (K a’ba) 259 
Á llam rendszer, kh inai 137 
Á llatm ese, görög 440 
A lm agest 281, 284, 640 
A lm akahn  257 
Al-M a kr í zi 289

A l-M anszúr 284 
A lm erin idák  320 
A lm ohádok 320 

b e tö rése  238 
A lm oravidák 320 
A l-M ufad 275 
A l-M u’tam id  326 
A l-M u ra tta  297 
A l-N aszái 302 
A lparszlán , szeldsuk 368 
A l-T abari 289 
A l-T irm idz i 302 
Alvilág, egyp tom i 157 
A lypios 635 
A m arasak ti k irá ly  88 
A m aru  sataká i 99 
Á m asiai Á m irdolváth  370 
A m enem hat k irá ly  164 
A m eni fejedelem  160 
A m enophis k irá ly  172 
A m órák (m agyarázók) 226 
Am orgosi S im onides 440, 448 
Am osz p ró fé ta  201 
A m ph idam os 432 
Á m r b. K u lthúm  275 
II . A m yntas 560 
Á nibeli M ech ith á r 369 
A nabasis (X enophon) 545 
A nakreon 347, 440, 455, 618, 635, 

703, 710 
-* h e rm á ja  456 

ülő szo b ra  457 
A nániás, S irák i 367 
A nalógia és A nom ália 618 
A nanda, A n u ru d d h a , B u d d h a  

u n o katestvére i 71 
A n astas iu s  I. 665 
A nasz b. M álik 295 
A nato li J ák o b  241 
A naxagoras 512, 548 
A nax im ander 556, 548 
A naxim enes 548 
A ndokides 566, 7, 8 
A ndreas C re tensis  682 
A ndreopulus M ichael 697, 698 
A ndrom akhe-tragéd iák  424 

. d rá m a  (E urip .) 518 
A ndrom akhos 607 
A ndro tion  561 
A ngák 38 
A ngelusok 659 
Á nhágh t D ávid  367 
Ani Írás tu d ó  164 
Anibeli M ech ith á r 369 
A npam an y av a  14 
A nro  M ain iusz  332 
A nszár 269 
A nszári 350 
A n ta r regény 291 
A n ta ra  275
A ntigone (S ophokl.) 504
— és O id ipus (kép) 508
— (?) m ozaik-képe 486 
A ntigonos 607, 623
— G o n a tas  597, 607, 608, 614 
A nthologia P a la tin a  635, 686, 694 
A n tim akhos 444, 584 
A ntinous 633
A ntiokhos 597, 605, 607
— az askalon i 613 

E p ip h an e s  638
A n tip a tro s  635
A ntip h o n  379, 565, 566, 567, 624 
A n tis thenes  m ellszobra  554 
A n tis tro p h a  440 
A nton inusok  647

Antonius 623, 641
-  L iberális 648 

Anyte 589
A nytétöl epigram m a-m utatvá

nyok 590—591 
Aoidos 389
Apastam ba törvénykönyve 33
Apelatesek 690
Apelles 602
Apellikon 561
Aphobos 572
Aphrodite rábeszéli H elénát P á-  

ris követésére (kép) 400 
Apokryph-költészet (zsidó hellén  

irodalom ,alexandriai korszak) 
628, 630

- könyvek, bibliaiak (Esdrás  
könyve, Salam on bölcseség- 
könyve, Jeremiás levele) 631 
(héber) könyvek 195, 222

Apollo és M arsyas versenye 441 
-hym nus 425, 426 

Apollodoros 409, 533, 612, 648
- gram m aticus 620

Apollonius 581, 583, 585 586,
595, 618, 643 
m éltatása 595 s köv

— a tyanei 646 
—- a tyrusi 691 
Appianos 633, 639 
Apuat főjós 164 
Aquinói Tam ás 239, 283 
Arab aristotelism us 323
— díszítm ény H aszán szultán  

m ecsetjéről 276
— egyetem ek 320
— egyházi költészet 316
— elem a héber m űveltségb. 229
— epistolographia 318
— fetvák (döntvények) 299
— gyászdal 249
— H eine 308
— hősregény 292
— (neszkhi) irású koránrészl. 263
— - Írod. Spanyolországban 320
— jogi és theologiai irodalom 294
— kánonjog 294
— kézirat m ása 293
— költészet 306
— könyvtár (kép) 293
— kulturtörtenet 290
— - kuruzslók 248
— levéltekercs (kép) 265 

lovagregények 328
-— m esem ondók 294

-  miniatűr, Persiából 262 
m űköltészet (Kaszida) 250

— m űveltség hatása a spanyol- 
országi zsidókra 229 
népies irodalom 292

— nyelv 190
— pogányság irodalm a 245
— platonism us 323
— sávik (traditorok) 273
— strophicus költészet 328 

széppróza 306, 317
— történelm i irodalom  287
— törvénytudom ány 299
— törzs-divánok 272
— tudom ány 276
— vallásos irányzat 277 
Arabok 245
Arabos perzsa költészet 347
Arabossag 309
Árákhel érsek 370
Árám és Efráim  szövetsége 203
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A ram æus fölirat Teim ából 190
— nyelv 190 

pogányság 279
Arany János 319, 593, 527 
Aranyakák 22 

irodalma 57 
Aranyérem, ind 82 
Aranyszájú János 363 
Ararát hegyének képe 363 
Aratos 585, 592, 597, 626, 636 

szobra 598 
a sikyoni 607 

A rcadius 657 
Árczruni Tam ás 368 
Ardys király 462 
Ares-hym nus 425 
Arge 386
Argonautika (Apollonios mű- 

éposza) 596 
Árion 461, 464, 465 
A ristænetus 679 
Aristarkhos 404, 409, 432, 581, 

595, 626, 640 
gram m aticus 618, 619

— iskolája 383 
Aristeas 638
Aristides Aelius 644, 645
— apológiája 365—366 

Quintilianus 644
A ristobulos 223, 582,629 —630,638 

a zsidó 628 
Aristogeiton 543, 572

és H arm odius szobraik 481 
Aristokrates 573 
Aristom enes 597 
Ariston 522, 554 
Aristophanes 426, 480, 485, 500, 

511, 522, 523, 52 4 -5 2 5 , 526 - 
527. 550, 558. 581, 638, 652

— (?) képe 530
— a byzanczi 618 
A ristoteles 230, 278, 363, 379,

392, 398, 404, 412, 421, 422, 
465, 481, 484, 505, 509, 515, 
520, 522, 528, 565, 606, 613, 
614, 621, 642, 648, 649, 677, 695

— -magyarázók 322
— m éltatása 560 

politikája 553 
rhetorikája 562, 564 
didaskaliái 562

— problémái 562 
m etaphysikája 563 
ethikája 563 
politikája 563

— szobra (Bécsi udv. múz.) 562 
A ristotelism us (héber) 237 
A ristoxenos 503, 621
Arius 660 
Árja i ,  2 
Arjuna 40, 45 
Arkhelais 588 
Arkhelaos 420, 541, 646
— király 512 
Arkhesilaos 613, 622 
Arkhias 635
Arkhilokhoi vígjáték (Kratinos)

528
Arkhilokhos 378.. 410, 440, 442, 

446, 449, 478, 566
— m ellszobra 447 
Árkhim edes 280, 625
— m élta tá sa  624
— sírja 625
— m ellszobra 624 
Arktinos 409, 422, 423

A rm enia, havi szem le 376 
A rnaúd  T am á s  246 
Á rpád  693
A rrian o s  382, 633, 638, 642 
A rsac idák  341 
A rtab h äg a  35, 57 
Á rta  h íd ja  (dalford ítás) 720 
A rtak sh ir P áp ak án  336 
A rtap an u s  223 
A rta -V iráf 336 
A rtaxerxes 537, 545 
A rtem idoros 593, 619, 647
— az ephesusi 613
— -féle triász  595 
A rtem isia  k irá lynő  428 
A rundel H ow ard  T am ás 609 
A rúgát há-bószém  234 
Á rukh  240
A ’sa  275 
A s’a riták  324 
Ási R. 228
A sklepiades 588—9, 592, 620 
A sklepiadestő l ep ig ram m a-m u 

ta tv án y o k  589 
A soka k irá ly  7, 8, 76

rende le te  G irn a r  hegyén 
(kép) 7

— oszlopfej 62
A spendosi görög színház  rom jai 

(kép) 483
A sszír agyag táb lán  fe lirat 197 
Ast 559 
A stakák  14
A stronom iai irodalom  (arab) 284 
A ’su r k irá ly  201 
A surák  2 
A ssu rban ipá l 175 

könyv tára  175, 176 
A ssyr ag y ag táb la -könyv tá r 175 

dom borm ű 178
— ék irás 173, 174 

irodalom  tö rtén e te  173 
ph ilo log ia  175

A ssyriologia 175 
A svalu 35
A svatthä-fa  (szent fügefa) 64 
A s’v a tth äm an  45, 46 
A svinok 19 
Ászolik Is tv án  368 
A sszonyok A sklepios tem p lom á

ban  (H erondas  m im iam busá- 
nak fordítása) 602 604

A tharvavéda  11, 22 
A thenaios 647, 650 
A théné és az A kropolis rom jai 

698
A théni a lko tm ány  (A ristot.) 561
— D ionysos színházban  B acchus 

p ap ján ak  dísz-széke 533
- tudom . akad. p a lo tá ja  722 

A th ta r 257 
A tridák  485 
A tm an  29, 31
— -B rah m a  34
A tom istikus v ilágrendszer 549 
A tsziz K harezm i 348 
A tta lid ák  561 
A tta ins I. 623 
A tta los I I I .  598
A ttic ism us (a lexandria i ko rszak 

ban) 605
A ttikai kom édia  598
— korszak  382, 480 
A ttik is ták  634, 642 
A ttila  415, 676 
A tya ra ti 24

A ugustu lus R om ulus  657 
A ugustus c sászá r 288 
A ugustus 382, 617, 623, 640 
A uram azda  329 
A u tobu los 648 
A vadäna 78 
A vem pace 323 
A vencebrol, A vicebron 322 
A verroes 305, 324 
A veszta  2, 332
— -kéz ira t m ása 335 

A vicebron 232 
A vicenna 237, 283 
A vienus 636
A zarias p á tr iá rk a  (dsulfai) 371 
A zd-tö rzs 250
Ázsiai stil (alexandr. korsz.) 605 

B
B aalok  201
B ába  A bána sírhe lye  160 
B ab rio s  477, 634 

m eséi 636
B ábu  R a jen d ra lá la  M ith ra  35 
B aby lon -assy r ék írá s  174 

-----iroda lom  tö rtén e te  173
— — nyelv 172 
B abylon i ex ilum  190

Írásren d sze r (héber) 193 
isko la  227

B abylon iak  éposza a  világ te 
rem tésérő l 186 
világfölfogása 173 

B ach ja  ben József ibn  P ák u d a  
233B ad a ray an a  B ra h m a sú trá ja  61 

B ág rá tid a-d in asz tia  368 
B ág rá tu n i S á p u t 367 
B ährav i eposza 85 
B a ib u rt G ergely 371 
B áji P a ta y  Sám uel 88 
B akkhai, d rám a  (E urip ) 522 
B akkhansnők  görögök 440 
B akkiiides 534
B akkhos p ap ján ak  disz-széke 533 
B akkhylides 432, 439, 461, 467,

5 0 3 . 5 0 7
T heseusa 482 

Baksay Sándor 387, 399 
Bälakända 4.
B älaräm a  79 
B alas I. 636 
B alava ti é rckapuk  176 
B án a t S z u ’ád  265 
Ban-gu, tö rtén e tíró  140 
B ankés 457
B anu  H ilá l regényczik lus 294 
B araczk fa  (khinai dal) 134 
B ard as  682
B ardas-féle  főiskola 693 
B arlaam  és Jo sa p h a t 242, 680 
B arlang  szú rá i 261 
B ársegh  372
B artholom aeus (bolognai) 370 
B arzo i orvos 87 
B arzú jéh  291 
B asiliu s 677
— D igenis A critas  690 
B asilius I. 693, 695 
B ászm ádsián  376 
B atrak h o m y o m ak h ia  412, 427 
B äu d äy an a  tvkönyve 33 
B au m eis te r 418 
B au m g artn e r 138 
B ech inó t ólam  243
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B ed i’ a l-zam án 318 
B edu in -tö rzsek  247 
B eh á risz tán  (tavaszi kert) 360 
B eh isz tu n i fe lira t 331 
B éka-egérharcz  412, 427 
B ékák I. je lenete  (kép) 529.
— v íg já ték  (A ristoph.) 527, 528, 

532
B éke, v íg já ték  (A ristoph.) 524, 

527, 528 
B éla  I I I .  694 
B elizá r 675, 676, 689
— m onda  690
B elle ro p h o n  a  P eg azu st i ta tja  

(D om borm ű) 439 
B en ha-m elekh  veh á-n áz ir 242
— M isle és B en  T eh illim  232
— - Szira , Jézus, S z irák h  fia 222 
B en ares i p réd ik ácz ió  68 
B enfey  87
B en i-H aszan -i s írfe lira t 160 
B en jám in  ben  Jó sza  237 
B en tley  478 
B en  tré s  legenda 162 
B erác h ja  ben  N á tro n a i hanák- 

dán  242
B erák h ó th  (áldások) 226 
B ergk  387, 441, 467 
B em ad o tte  701 
B erosos 609
B etű írá s, h éb er-p h œ m cia i 192 
B h ag av ad g ita  leczkéi 474 
B h a ra ta  24, 37, 42 
B h a r tr ih o r i  97
— eposza  85
B h av a b h ü ti ind iai d rám airó  122 
B h ik su  (ind. szerzetes) 99
— szokás (koldus-szokás) 70 
B h ism a  42
B h rig u k  16 
B ias  460
— h e rm á ja  547 
B ib lia  189
— b u d d h is ta  78 
B ib lia fo rd ítás , a «Sep tuag in ta» ,

kele tkezése  629
— és m ag y arázás  223
— görög (S ep tuag in ta) 612 
B ib lia i ap o k ry p h  könyvek (E s-

d rás könyve, S a lam on  bölcse- 
ség-könyve, Je rem iás  levele) 
Ö3i

— G enesis 186 
ózsef 160
ézira t, legrégibb , egy lap ja  

201
— nyelv  191
B ib lio th eca  g eo g rap h o ru m  A ra- 

b ico ru m  285
B idpai-fé le  m esék 242, 291 
B ike re  á lom lá tása  162 
B ilál b. A bi B u rd a  271 
B im b isä ra  k irá ly  70 
B ion 593, 595
B ios m ellszobra  (V atikán) 547 
B írák  könyve 198 
B lu m au er 427 
B occaccio  697
B odhi-fa  (világosság fája) 65 
B œ ckh  534 
B œ r de 305 
B oileau , a  p e rz sa  348 
B oldogság könyve (Szeádet- 

szám e) 349 
B o n ap a rte  701 
B o ra ith a  (kívülálló) 226

B o rju -szú ra  264 
B o tta  á sa tá sa i 175 
B öhlingk 97, 380 
Bölcs Leo V I. 682, 693, 695 
B ölcsele t (A lexandr. korsz.) 613 
B ölcseség (héber) 210 

könyve 223
B ölcsészet, görög 535, 546 
B ra h m a  4, 20
— m im änsä 61 
B räh m an  26, 30, 31 
B räh m an a-iro d a lo m  20, 21, 22
— korszak  6.
— n ap  4.
— nyelv  12 
B ráh m an ák  22 
B ráh m an izm u s  3, 76 
B ráh m av éd a  12 
B ran k h o s  636 
B ra sid a s  540 
B ra ssa i S ám uel 624 
B rig h u  n ag y szen t 4 
B rih a sp ä ti 27 
B ruyère , L a  615 
B ryson  624
B u d a  h a lá la  415 
B u ch a rd  155 
B u d d h a  3, 6, 62, 681

- fogának tem p lom a 75 
gyerm ekkora  (kép) 63

— hagyom ány  63
— (S akjam uni) k h ina i szob ra  139
— ta n ítá sa i (Születések  és H ő s 

te ttek ) 78
B u d d h ag ay a i tem plom  73 
B u d d h is ta  b a rá t (khinai színm ű)

- b ib lia  78 [143
- dogm atika  69.

B u d d h izm u s 56
— kánon ja  76
— ta n a  62
B uko likus caesura 379
— költészet, a lexand ria i 591,593 

B u n d ah is  (T erem tés könyve) 336 
B u sz tán  (gyüm ölcsös kert) 354
— egy lap ján ak  h asonm ása  355 

B ü h le r 33, 84, 109
— G yörgy  83
B ü n b á n a t költő je  (há-szállách) 

234
B yron  499 
B yzánczi F a u s t 364
— S tep h an o s  537 
B yzan tin ism us, korai 657 
B y zan tiu m i an tho log iák  686
— egyházi kö ltészet 661
— görögség 654
--  kö ltészet 659 [682

a  tespedés ko rszakában  
a  v irágzás ko rszakában  684 

k rón ikások  676
— N agy  K ánon  682
— ph ilo log ia  679
— ph ilo so p h ia  677
— ro m an tik u s  kö ltésze t 691
— theo log ia  675
— tö rtén e ti iroda lom  675

C
C betű alatt a mi nincs meg, lásd K 

betű alatt-

Caecilius 571 
Caesar 639, 641
— (Julius) 637

Caillou de M ichaux 174 
Caligula 635
Candragupta (Savôpéxoxtoç) 8, 4 1
— király 76 
Canon 283 
Cantacuzenek 658 
Capua, Johannes de 87 
Capuai János 291 
Caracalla 639, 646 
Carmen 248
Carra de Vaux 305 
Carrière 367
Çasia vagy Cassia (Icasia) 6S4
Cataka, madár 101
Catullus 584, 595
Cauer 394, 407
Caura 99
Chaczidákisz 704, 705 
Chaláteánczh 376 
Chalcocondyles 691
— Laonicus 694 
Cham pollion François 155
—-— arczképe 156 
Chândogya 22 
 brähmana 23
— U panisad 29 
Chanofer pyram is 159 
Charizi Júda 242 
Chárosz-dalok 717 »
Chaszdai b. Izsák ibn Sáprut 230
— Crescas 242 
Chavannes, párisi tanár 140 
Chazari-könyv 235 
Childers C. R. 71 
C hip iez 199
Chláti Gergely 370
C hoirilos 492
Choniates N icetas 694
Chorenei M ózes 367
Christ 399, 401, 411, 422, 429.

436, 457, 636 
Chrisztópulosz 702, 705
— két dalának magyar fordítása  

703—704
C hrysoloras M anuel 684 
Chrysostom os (Aranyszájú) Já

nos 363
Cicero 536, 543, 551, 561, 562, 

568, 571, 576, 578, 597, 612, 
621, 623 624, 625, 635, 639, 649 

C id-Rom ánczok 690 
Cinnam us Johannes 694 
Çitragüva, galambkirály 92 
Citrängada 42 
Claudius Aelianus 647
— Ptolem aios 284, 640, 641 
C occeianus D ion 644
Codex Laurentianusból részlet 

503. 538 
Com m odus 636 
Com nenus M anuel I 694 
Com nenusok 658, 660, 676, 682, 

683
Concordia tem plom a Akragas

ban 473 
Confucius 131
— ethikája és optim ism usa 137
— korszaka 132 
C onstantinus Africanus 283
— Cephalus 686, 694
— császár (nagy) 653, 654 
 érme 652
--------szobra 655
— Lascaris 684
— M onom achus 682
— (XI.) Palæologus 683
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Constantinus Porphyrogenitus 
682

-------érme 693
Coquelin 602 
Corbeilli Izsák 242 
Corneille 713 
Cornelius Gallus 588 
Cornutus 641
Corpus traditionum  (arab) 301 
Corvin János 641 
Cosmogonia (Hesiodosé) 436 
Cosroes perzsa király 659 
Cretensis Andreas 682 
Critobulus, az imbrusi 694 
Croiset 385, 395, 399, 402, 433, 

4 3 6 . 4 3 7 - 4 7 2
— Aifréd 555 
Crusius 636 
Csakra-kultusz 68 
C sandragupta (Sandrokossos) 609 
Csarudatta, drám a n o  
Császári könyvtár, khinai 138 
Cselebi Jeremiás 371 
Csengeri J 497
Cseng-seu 136
Csészekép (görög ifjú nevelése)

381 ,Csillagászat, egyptomi 160 
Csillagászok (Alexandriai kor

szak) 623
Csillagvizsgáló, a pekingi, ég

gömbje (kép) 129 
Csokonai 427 
Csun-czien 132
Csutora, vígjáték (Kratinos) 528 
Curtius 445, 638
— E rnő 572, 706 
Cyclikus költészet, görög 421 
Cyklograph szerzők 421 
Cyklographok 422 
Cynikus iskola 554 
Cyrillus 659
Cyrus képe 330 

- -szöveg 176 
Czai-lun 140 
Czefánjás próféta 203 
Czél-költemény (arab) 252 
Czichóna (kívülálló) 226 
Czímlap-díszítmény a Koránból

258
Czin-dynastia, khinai 138 
Czin-Joen-kai 141 
Czion-elégia 235 

szabadulása 207 
Czurajuki 150

D
D adriçur 14 
Dádujeh fia 288 
D ahák 340
Dahán ellennyilatkozatai 336 
Da-hjo bölcsészeti mű 136 
Daimon, a Sokratesé 552
— -tan 642 
D aiphantos 472 
Úakiki 338 
D aktylœ pitritos 464 
Dalman 249
Dalok könyve, khinai 133 
Daltudomány-Rigvéda 10—26 
Damascusi Johannes660,677, 680,

682
D anaidák 422
— (Aiskhvlosé) 501

Danaos 391 
Dandin meséi 96 
Dániel 671
— próféta 209 
D ante 243, 560, 664 
D apbnis 464
Darazsak, vígjáték (Aristoph.)

523, 527, 529, 530 
Dávid király zsoltárai 211 
D árius 8, 173, 609

behisztum felirata 331
— pecsétje 329 
D arm esteter James 332 
Darwin-theoria 612 
D asarätha király 49 
D asarüpa (dramaturgia, indiai)

108
Dásián katalógusai 375
Däsyuk 17
Dáthevi Gergely 370
Debóra éneke 198, 210
Decius 260
De Goeje 284
Deinarkhos 567, 578
Delphi az ásatások előtt (kép)

385
Dem eter-hymnus 425, 427
— -kultus 528 
D em etrios 607, 622 - 23
— a byzanczi 607
— a skepsisi 608 

Ixion 619
— Phalereus 478, 605, 628 
Demokritos 549
Démonokon nyert diadal (khinai 

regény) 145
Demosthenes 379, 535, 566, 568, 

638, 646, 578—9 
m éltatása 572

— szobra (Vatikán) 574—5 
Démotikus Írás 154 
Dendérahi kép 159 
Dér-el-bahari-i templom emlékei

163
Dervisek 316
— kigúnyolása 354
— tánczolók (mevlevi) 351 
De Leon Mose 242
— Slane 2go
Deus ex m achina 508 
Deussen 61
Deuterosis (második törv.) 225 
Deuterozekharja próféta 209 
Déva, dæva, dív 2 
Dham m apadal (igazság ösvénye) 

7 7
D harm a 43 
D härm asästra 32, 57 
D härm asütra 33 
D hritarästra  42
— király 37 
Diadoch-királyok 8 
Diagnetos arkhon 609 
Diagoras 570 
Dialektika, görög 550 
Dickens 602
Dicsőítő költők, perzsák 347 
Didaktikai költészet, héber 213,

. 243
Didymos 623, 648 
Didaskaliák 522 
Dieterici 281
Digamma, Homerosnál 410 
Digenis Acritas 689 
Dikaiarkhos 612, 621 
D ina elraboltatása 631

Diná-i-M aínog-i-khirat 336 
Dinkart (hit története) 336 
Dinnäga 84 
Diocletianus 653 
Diodora 545 
Diodoros 619, 622, 635 

Siculus 637
Diogenes Laertius 394, 561, 634,

642
— márvány feje 555 
Dion 555, 559
— Cassius 633, 639, 642

Római történetéből töre
dék (fac-simile) 639

— Chrysostomos 420, 644, 5 
Dionysiades 599
Dionysios 363, 382, 383, 422, 555 

539. 570, 632, 633, 634, 636
- halikarnassosi 638

— a Dyskolos 644)
— a periegeta 641 

Aelius 642 
T hrax 620, 643

Dionysos 81
— a bölcsőben, dom bormű 524
— -hymnus 427 

-kultus 385, 483
- -színház 513

és Xanthias, H erakles háza 
előtt (kép) 529 
színházában (Athen), Bacchus 
papjának dísz-széke 533 

a Hyposkenion 579 
Dionysost vendégül fogadja a 

ju talm at nyert drám ai költő 
(kép) 529 

Diós 431 
Diphilos 534
Directorium  hum anæ vitæ 87, 

291
Dirkei hattyú (Pindaros) 471 
Divánok (dalgyűjtemények) 254 
Diyllos 607
Dodonai jóslatos táblácska 539 
Dogmatika, buddhista 69 
Dogmatikusok (Hellének, római 

korszak) 642 
Don Pedro 290 
Donizetti 690
Dorbézolók, vígj. (Aristoph,) 529 
Doré G. (az inlansnő kapuja) 323 
Dozy 320
Döntvények (fetvák), arabok 299 
Dörpfeld 411, 484, 487 
Drakon 644 
Dráma, görög 482 

görög, hazája 492 
indiai 105 s köv.

Drám ai irodalom, khinai 142 
költészet, alexandriai 598 

Dram aturgia, indiai 108 
D raupadi 42 
Dris 14 
D róna 45 
D rupada 43 
Dsáina-vallás 314 
Dsám i-Abdur-Rahm án 360 
Dselál ed-dín Rumi 316, 351 
Dsem-shéd 2 
Dsemsid 334, 340 
Dserir 270
Dsingiszkhán 142, 287 
Dsu-hi 142 
Dsulfai Ázarias 371
— Simon 371 [3 3 2
D ualistikus világfelfogás, iráni
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Ducas 691, 694
Ducasok 658
D unás ben Lábrát 231
Durga, a vihar-isten felesége 79
Duryodhana 42
D usyanta 42
Dzári János 371
Dzsäinizmus 6, 56
Dzú Sara 257
D zubjan-törzs 251
Dzu-l-Karnein 260
Dzu-l-rumma 271

F
Eben bóchán 243 
Ebers-papyrus 172 
Ecsmiadzin kolostor 364 
Edénytöredék, antik 507 
Edessai iskola 278
— M áté 369
-  Váhrám  369 

Edríszi 286 
Efráirn 201

- és Árám szövetsége 203 
Egger 393
Egyengetett út (Al-M uratta) 297 
Egyesült testvérek (örm ) 370 
Egyházi költészet, byzant. 661
-  (arab) 316

Egyptologiai tudom ány 156 
Egyptom  jogi és társadalm i vi

szonyai 163
Egyptom i csillagászat 160 

epikai költészet 169 
görög művészet ( Múmia-arcz- 
kép) 628—629 
hivatal (kép) 155 
Írás 153

— irodalom története 153 
Íródeák szobra 169 
kép Dendéráhból 159

Khunas sírjából 155
— levélgyüjtemények 171
— levélirodalom 170 

lyrai költészet 166
— papyrus fac-similéje 165
— sirkö 170 

stilus 161
— sziklasirok 163 

.feliratos tégla 172
- tudom ány 171
- vallásos irodalom 156 

E jjúbidák dinasztiája 284 
Ekhekrates 457
Ékírás, assyr 173, 174 

babylon-assyr 174
— méd 174
— ó-perzsa 174
— babyloni tégladarabon 176
— ó-perzsa 329 
Ekphantides 528 
E leázár ben Kalir 230 
Eleai iskola 458, 548 
Elefante-szigeti tigris-lépcső 128 
Elégia, görög 440, 441
Elegos 378
Elektra, drám a (Eurip.) 519 

(Sophokl.) 504
— és Orestes szobra 505 
E lisäus 367
El-káb-i sírfelirat 160 
Ellorai Indra-szobor 17
— sziklatemplom 5. 
Elszegényült Csarudatat n o

E m ir Khoszrev 360 
Empedokles 379 

az akragasi 549 
Em perios 644 
Emsi Rudolf 681 
Em únóth vedéóth 229 
Énekek éneke 211, 219, 252 

könyve (Kitáb al-agháni) 311 
Énekesnő, japáni 152 
Enipo 447 
Ennius 608 
’Eítaoi&rj 248 
Epideiktikus beszéd 571 
Epigenes 492
Epigónok (Euripideséi) 522 

(héberek) 239 
(Homerosé) 422 

Epigramma, görög 465
— -m utatványok görög (alexan

driai) költőktől 589- 591
Epigrammák, görögök 427 
Epikharm os 528, 554 
Epiktetos 641
Epikus cyklus, görög 409, 420 

dal, görög, keletkezése 389 s 
köv.

— költészet, egyptomi 169 
Epikuros 614

iskolája 613 
szobra (Róma) 616 

Epikurosok 614 
Epinikios 441 
Epinikos költemény 463 
E piphanius 692 
Epiphonema, zsoltároknál 212 
Epistolographia, arab  318 
E phialtes 499 
Ephoros 638 
Epodos 440 
E rads 340
Eratosthenes 409, 432, 444, 569, 

581, 596, 612, 621, 622, 624, 
625, 641

Ércztenger a jeruzsálem i tem 
plomból 199 

Erigone 454
E rinna 440, 457 [498
Erinysek üldözik Orestest (kép) 
E ris alm ája 424

-mythos 433 [451
Eros, a szerelem istene, szobra
— regéje 577
Erödi Béla 342, 344, 353, 355, 716 
Eryxim akhos 548 
Erzerum i Minász 371 
Erzingai János 369 
Escurial 295
Esdeklők, drám a (Aiskhyloséi 500 

- (Eurip.) 517
E sdrás könyve, az apokryph 631 
Esőcsepp példája (alázatosság) 

354
Eszedi et-Túszi 339, 347 
Esztegár V ártán 375 
Észter-könyve (megillah, perga

men-tekercs) 221 
E teriák 701
Ethika, Confuciusé 137 
Eudemos 560, 561 
Eudemosi ethika (Aristoteles) 563 
Eudoxos 598, 613 
Euenos 635
Euergetes Ptolomaios 585 
Eugam mon 424 
Eugén pápa, IV. 370 
Euhem eros 608, 638

Eukleides 280, 554
— m éltatása 624 
Eumenes 607
Eum enidák (Aiskhylosé) 49S 
Eum olpos 386 
Eum onia 445 
Euphorion 522, 597 
Euphrosyne 684 
Eupolemos 223, 638 
Eupolis 528
Euripides 382, 416, 424, 464, 4&0. 

485, 500, 503, 505, 508, 509, 
526—527, 529, 532, 533, 54 r. 
5 6 5  5 7 2- 584. 585. 5 9 9 ; 66° , 686

— Andromachejához vázakép
— az ifjabb 522 [517

és Aiskhylos 489
-  és Sophokles 487 

irói pályája 513 s köv. 
kódexből (München) hason
más 517
M edeájából jelenet 493 
mellszobra 511, 521

— m éltatása 510 s köv.
— újításai 514 
Eurydike 383 
Eusebios 363, 441
— egyháztörténetének örmény 

fordításából (Facsimile) 365 
366

E ustatius kolostor 370 
Euthydem os (Platon) 557 
Euxitheos 568 
Evagoras (Isokrates) 570 
Evangeliarum  (X. száz.) egy la p 

jának hasonm ása 687 
E vhád ed-Din Enveri 348 
Ezékiel 205, 223, 631, 660
— Exogogé-ja 601
— könyve 190
Ezeregy éj 291 [337
— éjszaka (Kalilag va-Damnag) 
Eznik püspök 364
E zra könyve 221 
Ézsajás (I ) könyve 202
— ( I I ) könyve 206

F
Fa-hien, khinai tudós 139 
F akhr al-daula 282
— al-din al-Rázi 306
— ed-Din D surdsáni 358 
Fallm erayer 706
Farao álma 195 
Fárrukhi 339, 348 
Fátim idák dinasztiája 284, 320 
Fausböll, dán tudós 78 
Fazekasok éneke 412 
Fejedelmek könyve 336 
Felhők, (Aristoph.) 525, 530 
Felhő kakukvár (Aristoph.) 523 
Felkelő nap országa 147 
Fená (megsemmisülés) 350 
Ferengisz könyörgése 346 
Ferid ed-Din A ttár 351
------Muhammed 338
Feridún 340
Fetvák (döntvények) 299 
Figyelm eztetések (Masz' údi 

könyve) 289
Filozófiai rendszerek, indek 60 
Fináczy E rnő 445, 467 
Fiók Károly 129, 342, 346 
F irdúszi 334, 339



BETÜSOROS NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 7 2 9

Firdúszi Sáh-náméjához fest
mény 345

— utánzói 347
Firkovitsch-féle gyűjtemény 193 
Fizikusok (alexandriai kor.) 623 
Flach 442
Flavius Josephus 223, 638
Flaviusok 632
Flinders Petrie 167
Fó (Buddha) 139
Fons vitae 322
Fontaine, La 290
Fösvény (khinai dráma) 143
Fresnel 175
Fried 283
Friedländer Dávid 244 
Fúriák üldözik Orestes: 495 
Fuvolás, görög, képe 388 
Fülöp 461

G
Gábriel angyal 258 

fejedelem 697 
Gaius H adrianus 366 
Galenos 237, 680 

arab fordítása 280 
G ändhäri 46 
Ganésa 4 
Gáónok 228 
Gär«i VäcaknavI 35 
Gärgya 12 
G átha 333 
G autam a 139, 330 

szárm azása 62 
G aza Theodorus 684 
Gazáli, al-, Abú H ám id 305 
Gazdagság, vígj. (Aristoph.) 532 
Gaznevida udvar 284 
G eber 323 
Gejumersz 340 
Gellius 570 
Gemára 227 
Genesis, bibliai 186 
Geographiai tudom ány (arab) 284 
Georgius Phrantzes 694 

Trapezuntius 684 
Gergely 364

nazianzi 663, 677, 685 
-  esti és reggeli imája 663 4 

képe 662 
pátriárka 371 
Gergely Világosító 364 

Gergely X III. 37:
G erhard 414
- cremonai 323 
Gerő A ttila 326—7 
Gersászp könyve 347 
G ésa 152
Gesta Rom anorum  697 
Géza II. 694
G hatakarpara, (törött korsó) 104 
Ghazáli 230 
Ghaznai M ahmud 9 
G haznevida M ahmud 338 
Gilgamis ita tja  az égi bikát 

(Sargon pecsétje) 179 
G irardin Saint-M arc 508 
G irnar hegye 7 
Gitagovinda, dalcziklus 104 
Glaser 246
Glaukos, a potniai 502 
Gnomikus elem Homerosnál és 

Hesiodosnál 429 
költészet (H ellének: Római 
korszak) 635

God. H erm ann 394 
Goeje, de 284
G oethe 243, 394, 396, 423, 490, 

499, 502, 520, 559, 622 
Faustja  216 

Goldoni 713 
Goldziher Ignácz 245 
G ondisápuri iskola 278 
Gonzaga-féle kamea (Ptolemais 

II és neje) 627 
G ópatha brahm ana 23 
Gopcsa László 376 
G ordianus III . 639 
Gorgias 500, 550, 555, 564, 565, 

566, 646 
(Platon) 557 
és társai 547 

Gortyni törvények 534 
G ótam a 6, 61 
Gottw ald 289 
Govrik János Gergely 375 
Görög, 1 . Hellén is. 

állatmese 440 
bukolikus költészet 591

— — epigrammák 589—91 
bölcs, a hét 460 
bölcsészet 546 
történelem 535 
dialektika 550
dialektus érvényesülése 379

- drám a 482, 492 
drám ában a karének 488

— drámai költő vendégül látja 
Dionysost (kép) 529
elégia 440, 441 
epikus cyklus 409, 420

dal keletkezése 389 s köv.
— epigram m a 465 

epigrammák 427 
fuvolás képe 388 
hieratikus költés 386

— hindu érintkezés 81 
iambus-költészet 446
ifjú nevelése (csészekép) 381 
ind és latin irodalom össze
hasonlítása 380 
irodalom korszakai:

Beosztás 380 
Ión-dór korszak 392 
Attikai korszak 480 
Alexandria korszaka 580 
Római korszak 632

- irodalom : ókor 377
ős elemei 383 

isten-idyllek 426 
karköltészet virágzása 461

— kőokmányok 534 
lantos (kép) 421

— lyra 438 
mese 477
művészet, egytomi (Mumia- 
arczkép) 628, 629 
palim psestus (facsimile) 683 
próza 47^

fejlődése 379 
prózai műfajok 534 
satyrjáték 525

- — betanítása 526 
sirató dal 387, 388

— stropha 378
színész a diadal után 489 

öltöztetése 488 
színház, Dörpfeld szerint 487 

Aspendosban (kép) 483 
Athénben (kép) 523 

- Syracusában 487

Görög színműíró (Menandros ?
képe 491 

— színpad 490
színpadi álarczok 530 
szónoklat 535, 565 
tánczdalok 462 
táncz-zene 388 
tanító-költészet 429 
történelem 535 
tragikus színész szobra 490 
tud. akad. palotája Athénben 
722
vígjáték 523 

uj 5 3 4
Göttingai tudós társaság 173 
Gram m aticus Leo 694 
Gravenhorst 487 
Gregorius Nazianzenus 663, 664, 

677, 685
Homiliáiból hasonmás 663 
képe 662

G rillparzer 514, 672 
Grotefend 173 
Gryllos 545 
Gudéa papkirály 177 
G ulisztán (rózsás kert) 353

egy lapjának hasonm ása 353 
Gulsen-i-ráz (Titkok rózsaágya) 

3 5 5
Gundisalvi Dominicus 322 
Gúnyoló kaszidák 253 
G ustászp 341
G utschm idt Alfréd von 367 
Gyges 442 
Gymnopaedia 440 
Gyászdal (arab) 249 
György, görög király 706 

Lajos 594 
Gyűjtő (héber) 244 
Gyülésező nők, vígjáték (Aris

tophanes) 525, 531, 532 
Gyümölcsös kert (Busztán) 354

H
H abakuk próféta 203 
H adith  (hagyomány) arab 300 

- részei 303
H adrianus 635, 641, 644, 646, 648
— császár 632 —633
— G aius im perator 366 
H addsáds b. Júszuf 295 
Hadzsi M usztafa 702 
Háfiz 339, 357 
Hagesikhora 462
Haggada (pergamen-kódex) Sze- 

rajevóban 194, 195, 221, 224 
Nürnbergben 225 

Haggai próféta 208 
Hagiographa (héber) 194 
Hagnias 570 
Hagyomány rendje 237 
II. Hakom  321 

könyvtára 322 
H alákha (szabvány) 224 
H alákhóth (talmudból) 228, 233 
Halévy 177, 246 
H alieutika 636
Halikarnassosi Dionysios 638 
H alottak könyve (egypt.) 156 
H am ásza (hősiesség) 308 
Hámán, perzsa m iniszter 221 
Ham danidák 282 

családja 103 
Ham m ád al-rávija 273
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H am m ám i sírfelirat 163 
H am m urabi király föliratai 181 
Ham za Iszfaháni 289 
H an-dynastia 138
— korszaka 132 
Hanefita codexmunkák 299 
Hannibal 611
Hanno 612
H anum än, majomkirály 52 
H apluchir 660 
H arakiri-jelenet (kép) 149 
H ariri makámái 242
— selyemkereskedő 318 
H árith  b. Ham m ám  319

- b. H ilizza 275 
H árm as tudom ány 30 
H arm odios 543, 572
— és Aristogeiton szobraik 481 
H árom  birodalom  története (khi-

nai regény) 144 
kosár (Tripitaka) 76 

H arpagos 456 
H arpalos 576, 578 
H arpokration 642 
H arráni tudósok 280 
H artm ann M árton 328 
H árun  al-Rasid 279, 295 
Há-szállácb (bűnbánat költője) 

2 3 4  , [ 3 5 3
Hasonm ás Szádi Gulisztánjából 
Hásim -család 257 
H aszan Bászr 294
— mecsetjéről dísz (kép) 276 
H asszán b. T háb it 266 
H atárkő, ékirással (ó-babylon

szöveg) 174 
Havis-áldozat 25 
H éber apokryph könyvek 222
— - aristotelism us 237

bölcseség 210
— didaktikai költészet 213, 243
— - díszítés a Haggadából 194,

195, 221—225
— epigónok 239
— fölirat a kefr-beremi zsina

gógán, Galileában 189
— Jeruzsálem ből 192

— '(gyűjtő» 244
— írásrendszerek 193

- kánon m egállapítása 194
- kézirat, legrégibb, bibliai, egy 

lapja 201
költészet 210 
m ysticismus 242

- nyelv hovatartozása 190 
oszlopfej Salamon tem plom á
ból 207
próféták 199
— Ámosz 201
— Czefánjás 203 

—- — Dániel 209
Ezékiel 205 
Ezsajás I. 202 

- Ezsajás II. 206
— H abakuk 203 

Haggai 208 
Hóseás 201

------- Jerem iás 204
— — jóéi 209

— Jóna 209 
Máleákhi 209

------- M ikha 203
------ 1 N áchum  203
— — Névtelen 206, 208
--------Obádja 209

Zekharja I. és II. 209

H éber rajz, középkori 215
— történeti irodalom 197

- könyvek (későbbiek) 221 
törvénym agyarázók 224 

H éberek irodalma 189
— nyelve és írása 189 

Hedonistikus iskola 554 
Hedyle 589
Heft-eureng (hét trón) 361 
Hegedűs István 310, 377, 632, 
Hegesias 605 [712
Hegesinos 424 
Hegias 424 
Heine 234
— arab  308
Hekabe, drám a (Eurip.) 518 -9 
Hekataios föld körüli utazása 536 
Hekim khabház 337 
H ektor búcsúja Andromachétől 

(kép) 414
Helena, drám a (Eurip.) 519
— monda 520 

Heliodo os 678 
Hellanikos 450, 536
Helle és Phryxos (falkép Pom- 

péjiből) 596 
Hellén, 1. Görög is.
Hellének 377

— ó-kori irodalma 377
— középkor 653
— Római korszak 632

(Költészet) 634 s köv. 
(Próza) 636 s köv.

— Ú jkor 698
Hellenismus (alexandriai kor

szakban) 605
Hellenistikus irodalom 223
— zsidó bölcsészet 642 
H enotheism us 28, 384 
Hephaistion 644 
H érái M echithár 369 
Herakles 81

az ittas és kísérete (kép) 525 
hym nus 448 
m onda 391

— pajzsa 437 
H erakleides 561, 621

Pontikos 478 
H erakleitos 548
Heraklidák, drám a (Eurip.) 518 
H eraklios császár 367, 657 
H erculánum i görög freskó 514
— tekercsek 617 
H erder 393, 538 
H erm ann God 394 
H erm eias 560, 562 
Herm es-hym nus 426 
H erm esianax 444, 584 
Hermogenes 646
H ero és Leanderből részlet m a

gyarul 672—674 
Herodes Attikos 644, 646
------- odeonja (kép) 523
Herodianos 639, 643, 644 
Herodikos 619
H erodotos 379, 381, 383, 386, 411, 

412, 425, 428, 432, 435, 465, 
4 7 7 . 5 4 3 . 566, 675 
-kódex lapja 538

— mellszobra (Nápoly) 536 
-— m éltatása 537
H eron az alexandriai 604, 625 
H erondas 379, 449, 598, 634
— m im iam busai 602 
Hesiodos 383, 385, 408, 412, 427,

449, 582, 648

Hesiodos élete 430
— m éltatása 428 s köv.
— művei 432
— restitu tus 432
— szárm azása 431
H ét alvók legendája 260
— bölcs m ester regénye 243

- görög bölcs 460 
H ethun  szerzetes 369 
H ethun II. király 369 
Hexameter, görög 378 
H exateuchus (héber) 197 
H ezár efszáne 291 
H ieron II. 624
H idsá (ráolvasás) 248 
H idsra (kivándorlás) 259 
H ieratikus írás 154
- irásu papyrus hasonm ása 162

— költés, görög 386 
Hierax 691
Hieroglyph-szövegek 153 
H ieron 467, 473, 592 
Hieronymos 606, 607 
H ilarotragœ dia 601 
H illebrandt 27 
Hillel iskolája 225 
H ilprecht 180 
Him erios 644, 677 
H incks 177 .
H ind király 292 
Hindu-görög érintkezés 81
-  költői irodalom 81

— pánditok 14 
színészek jelmezben 108

H ipparkhikos (Xenophon) 546 
H ipparkhos 394, 457, 466, 480, 

613, 622, 626 
H ippokontidák 462 
H ippokoon 463
H ippokrates 237, 280, 408, 549, 

624, 680
H ipponax 449, 379 
H iranyaka, egérkirály 94 
H irdetés (Korán) 256 s köv. 
Hirmologium 662 
H irm us-strófa 662 
H it története (Dinkart) 336 
Hitopadésa, mesegyüjtemeny 89 
Hiuen-czang 76, 139, 142

- khinai zarándok 121 
Hiung-nu, scytha nép 138 
H ivatal, egyptomi személyzete

(kép) 155
H ivatalos stilus, khinai 131 
H izkija király 193, 214 
Hom eros 106, 379, 383, 432, 477, 

560. 583, 595, 597, 618, 622, 
640, 644, 664, 689

— apotheosisa (kép) 409
— egyénisége 405, 413
— és a biblia 191
— eszményi mellszobra 409
— feje (ezüstérem) 420
— hazája 410
— ki volt ? 392
— nyelve 410
— theogoniája 548 

vándorlásai 411
— a byzantiumi 599
— (Myro fia) 589 
Hom erosi hymnusok 425
— kérdések (Aristoteles) 562 
H onorius 657
H oratius 392, 433, 445, 446, 453 

468, 520, 632, 635, 639 
H ornyánszky Aladár 260
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H orus, napisten 158 
— a halottat Osiris elé vezeti 158 
H orváth G yörgy 716 
H óseás próféta 201 
H otar 21, 26 
H ound-V ei 141 
H ősregény, arab 292 
H őstettek és születések (Buddha  

tanításai) 78 
H ptfáá főjós 163

— szerződései 163 -164  
H riuf szobrocskája 166 
H úd próféta 261 
H udzeiliták divánja 273 
H uet Gédeon 63 
Hum ájun-námeh 291 
H um boldt Sándor 563, 622 
H um phrey Moore 152 
Hűn (hiungnu), nem zet 130 
H unáneán Levont 375 
—• Vártán 371 
H unéin b. Iszhák 280 
H úseng 340 
H úszéin  266 
H übschm ann 367, 376 
H ym en-dal 388 
H ym enaios képe 385 
H ym nusok 13 
H ypatia 659 
H yperchem á 388, 440 
H ypereides 567, 576, 578—579 
H yposkenion, D ionysos színhá

zában (kép) 579 
H ypothekai 445
H yppolitus, koszorús, dráma 

(Eurip.) 514 
H ystaspis 173 I

I
Ibn  al-Kalbi 288
— al-Kifti 286
— Arabi 315
•— Aszákir 289
— Báddsa 323
— Gábirol 237, 322
— Júnusz 281 

Khaldún 290
- Khordádbeh 285
-  M ádsa 302

Szína 230, 237, 283 
Ibrahim  H alebi 299
— pasa 70j  
Ibsen N órája 491 
Ibykos 385, 440, 461, 464 
Icasia (Casia vagy Cassia) 684 
Idriszi 286
Idyllek az alexandr. korsz. 593 
Ifjabb Euripides 522
— Sophokles 522
Ifjak, az. vagy Theseus 469 
Igazság kereke 68
— ösvénye (Dhammapada) 77 
Ignatius 660

patriarcha 695 
Ihók és Mihók 428 
I-king 132 
Iliaca Tabula 422 
Ilias 383—384, 597

a Ptolemaios Khennosé 635
-  egysége 396, 397

— keletkezése 389 s köv.
— kis 412, 422
— kódexből hasonmás 403
— mikra 412, 422

Ilias parva 423 
— veszte 422 
Imám, négy 299 
Immánuel b. Salamon 243 
Imrulkejsz 275, 307, 339 
Ind, latin és görög irod. össze

hasonlítása 380 
műeposz (Kávya) 83

- sakálmesék 243
-  templom 73, 75 

Indeurópaiak 1 
India i
Indiai drám a 105 s köv.

- dram aturgia 108
— Shakspere 116
— színház 108
— világi lyra 97 s köv.
Indische Sprüche 97 
Indoskythák 9
Indra 15
— szobra E llorában 17 
Indus folyó 8
Infánsnő kapuja az Alhambrá- 

ban 323
Ión-dór korszak 381, 392 
Iphigenia Aulisban 520
— feláldoztatása (kép) 518
— -monda 520
— és Orestes (kép) 520 

Orestes és Pylades (kép) 516
— Taurisban, (Eurip.) 519 

— (Eurip. és Goethe) 520
Iphitos 533
Ipszilandi fejedelem 700 
Irániak dualisztikus világfelfo

gása 332
írás (arab) hasonm ása 255
— legrégibb khinai 130 
írásrendszerek, héberek 193 
írástudók (szóferek) 223
— (tánnák) 226
író  próféták (héberek) 199 
Irodalm i czélzások, khinaiak 130
— nyelv, khinai 131
—- — művelt khinai 146 
Isaac Judaeus 284 
Isagoras 634 
Isa'ios 565, 566, 568, 570 
Isis az alvilágban 157 
Isokrates 379, 535, 565, 566, 577, 

605, 607, 644 
m éltatása 570

— szobra (Róma) 567 
Israeli Izsák 283 
Istar a pokolban 184
— istennő poklokra szállása 183 
Isten-idyllek, görögök 426 
István III . 694
Isyllos 587 
Iszfendjár 341
Iszkender-náme (Nagy Sándor 

könyve) 359 
Iszlám 238
— nyugoti 300
— tartalm a 256 
Iszm á’il ibn ’Abbád 282
ítélet napjának ura (Alláh) 257 
Ithaka szigete (kép) 411 
Itihása-irodalom  36 
Itinerarium  (arabj 285 
I-tsing, khinai iroi 98 
Ittas Herakles (kép) 525 
Ixeutika 636 
Ixion Demetrios 619 
Izrael királyainak krónikája 199 
Izsák b. Bárukh Albalia 233

Iz sák  b. Jákob  A lfászi 233
— b. J ù d a  ibn  G ijá t 233
— (Száhák) p á tr iá rk a  363

J
Jacob i 109 
Jád  C hazáka  238 
Jadm on  477 
Jah n  422
Jahve  h áb o rú in ak  könyve 210
— isten  (fölirat) 197 
Jaina , j ina-felekezet 6 
Ja in izm u s 6, 56, 79 
Jajveszéklés (arab) 249 
Jakab , örm ény  (Ágop) 372 
Jákob  fiainak  h arcza i 631 
Ják u t 285
Jalem os 385 
Jam b lich u s  677 
Jam b u s-k ö ltésze t (görög) 446 
Jan ak a  34, 49
— k irá ly  32 
Jan am é jay a  47 
Ján n a i 230
János evangélium a 642 
Ján o s  V III . p á p a  695 
Ján o s  V I. p á tr iá rk a  368 
Jan u s  P an n o n iu s  416 
Jao  császá rn ak  tu la jd o n íto tt föl

i ra t  130
Jap án  és K h ina  129
— iroda lm a 147
— tö rtén e te  149 
Jap án i gésa (kép) 152

Írásren d sze r 149
- iró  (kép) 148 

m ytho lóg ia  149
- népköltés  150 

nyelv  148
- -  sz ínpad  149 
J á s á r  könyve 210 
Jask a  13 
Jas t 332 
Jászn a  332 
Jä tu k a , jä t i  12 
Jä ta k a  78 
Ja ta k á k  47 
Ja tay a , keselyű 52 
Jaydeva, bengáli költő  104 
Jean  P a u l 633 
Jed á ja  h a -P en in i 243 
Jeh u d a  b. S ab b a ta i 242 

rab b i 226
Jerem iás  könyve 190

levele, az a p o k ry p h  631
— p ró féta  204 
Jerobeám  k irá ly  (II.) 209 
Jeruzsá lem i tem plom ból, az é rcz-

tenger 199
Jeszusz o rti (Jézus, Is ten  fia) 368
Jeza iás (örm ény) 370
Jezdedsird  I I I .  341
Jezid  I. 266
Jez id  II. kha lifa  294
Jezid  k irályfi 269
Jézus  314
-  S z irák h  fia (Ben S zira) 222 

Jim  in te lm ei 336 
J im a  334
Jina, ja in a , ja ina-fe lekeze t 6 
Jób  könyve 216
— pro lógusa  192 
Jóéi p ró fé ta  201, 209
Jogi é le t a su m ér népnél 188
— irodalom, arab 294
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jo g i viszonyok Egyptom ban 163 
Johannes Cinnam us 694

D am ascenus 660, 677, 680,
682
Lascaris 684

—  T zetzes 660 
John M uir 18 
Jón bölcsészet 548 
Jóna próféta 209 
Jónás János 252, 361 
Jophon 503, 522
Jóram király háborúja 192 
Josephus F lavius 223, 638 
Jóslatos táblácska Dodonából 539 
Jószé ben Jószé 230 
Jószéf b. Szahara 242 
Jóthám  m eséje 210 
Journal Asiatique 352 
Jovianus 658 
József 631
— b. Chanan E zób i 243
— ben Izsák ibn Abitur 231
— b. M éir ibn M igás 233 

és Potifár felesége tó i
— ibn Czáddik 233
— megfejti Farao álm át 195 
Józsefet eladják testvérei (kép)

I94
Józsua könyve 197 
Jövedelm i források (Xenophon) 

546
Júda 202

Charizi 242
— királyainak krónikája 199
— ben D ávid  Chajjudes 231 

ibn Bálám  233
Juen-dynastia 142 
Juenek száz drámája 143 
Julia D om na 646 
Julianus Apostata 658, 677 

(arany érme) 678
— (gemmája) 659
Julius Caesar 606, 637, 641
— -Claudius-ház 632
— V estinus 642

Justinianus 278, 380, 613, 665, 
675, 680, 689
császár és környezete (Ra- 
vennai mozaik) 653 
törvénygyűjtem énye 658 

Juvenalis 382, 633, 649 
Juszuf és Zalikha 339 

u Zalikha 347, 361

K
K  b e tű  a la t t  a  m i n in c s  m eg , lá s d  C  

b e tű  a la t t

K a’b b. Zuheir 265 
K a’ba 259 
K abbála 242
Kadafes fia aranyérm e 82 
Kadfizes skytha király képe 82 
Kadmos 391

a miletosi 534 
K adphizes (Kadfizes) 139 
Káfia 248
Káhin (arab kuruzslók) 248 
Kaikeyí 49 
Kákig I. király 368 
K alám  (beszéd) 304 
Kálánkátvi Mózes 367 
K aldea babyloni térképe 181 
K alem kiár katalógusai 375 
K alevala 392

Kálidása 64, 100, 380 
drám aíró 109 
műeposzai 84 

Kalilag va-Damnag 291
(Ezeregy éjszaka) 337 

Kállay Béni 713 
Kallimakhos 380, 581, 583, 584, 

588, 595, 597, 621, 622, 618, 646 
hym nusa (Pallas fürdője) 586 
m éltatása 585

Kallimakhostól epigramma-mu
tatványok 589-590 

Kabinos 410, 440, 442 
K allistratos 619 
Kalondas 447
Kalonymus ben Kalonymus 243 
Kalpa 4
Ka-Mose Írnok sírköve 170 
Kambyses 330 
Kammer 395, 398, 399 
Kanada 61
Kanczági kirakós 369
K anerku 9, 78, 139
Kánon, héber, m egállapítása 194
— nagy, a  byzantium i 682
Kanonikus és klasszikus köny

vek, khinaiak 132 133, 135
Kánonjog, arab 294 
Kant 553
Kantakuzenek 658 
Kapila (silos) rendszere 60 
K apodisztriasz János 707, 713 

Viárosz 714
Karaczász fejedelem 704 
Karaiszkákisz, görög szabadság

hős 710
Karaiták felekezete 229 
Karének a görög drám ában 488 
Karköltészet (görög) virágzása 

461
Karm a (cselekedet) 74 
K am a 45
— parva 45
Karnaki nagy templom ünnepi 

ú tja (kép) 153
Kár-námak (tett könyve) 336 
Karneades 613
Kasia vagy Kassia (Ikazia) 684 
Kassander király 608 
Kassandra (Lykophron m üve^gg 

m agyar fordításban 599 601 
K ásyapa testvérek 70 
Kaszida 250 
K asztrendszer 23 
Katalin legenda 283 
K atran 338 

Dsebeli 347 
Kaufmann Dávid 215 
Kausalyá 49 
K ausitaki-bráhm ana 23 
K aviräja műeposza 85 
Kávya (müeposz) 83 

költészet 83 
K azárok 231 
Kebes 617
K ecskepásztor (Theokritos idyll.)

5 9 3
Kefr-beremi zsinagóga héber föl

ira ta  189 
Kégl Sándor 329 
Kekrops 391
Kelemen, alexandriai 450 
Kelemen XI. pápa 373 
Keleti kútfők 285 
Keller 636 
Kenyon 468, 56

Keosi S im onides 440, 465 
K ephalos  568

K on stan tin o s  686, 694 
K ephisodo tos 589 
K épírás, egyptom i 153 
K ephisios 568
K ereskedelm i stilus, kh ina i 131
K eresz tes h ad já ra to k  289
K erky las 454
Kern H enrik 63
K ern ii János  370
K érő da l 412
K erso b lep tes  573
K eselyű-állvány  178
K ésini k irá lynő  4
K ét Irák  a ján d ék a  349
K e th e r M álkú th  (királyi korona)

,233
K étsze r szü lt, ké tsze r szü le te tt 38 
K h ab ria s  572 
K hairem on  523 
K hákán i kö ltészete  348 
K ha lkokondyles 691 

- L aon ikos 694 
K ham aileon  621 
K hám sze  (ötös cyklus) 360 
K harax o s  454 
K haridem os 573 
K haron . a  lam psakosi 536
— és a  p á sz to r  (dalford ítás) 718 
K heilon  460
K heirones, vígj. (K ratinos) 528 
K h in a  és Jap án  129 
K hina i á llam ren d sze r 137
— árv a  (L ’O rp h e lin  de la  C hine) 

J43
— császári k ö n y v tá r 138
— d rám a- és regény iroda lom  142
— fal 138
— Írás, legrégibb  130
— Írásjegyek 130 

je len tésü k  130
— átírás 130
— iroda lm i czélzások  130 
 nyelv  131
— iroda lom  gazdagsága 130

korszakai 132
— - kö ltészet 140
— könyv egy lap ján ak  h aso n 

m ása  131
— köny v n y o m ta tás  140 

nyelv  129
— --- a  jap án o k n á l 148 

p an th e ism u s  és theo so p h ia  
J37
p a p iro s-g y á rtá s  140

— regény 145
—-stilus, h iv a ta lo s  131 
 kereskedelm i 131

pongyola  131
— -  régi 131
— — tud o m án y o s 131
— színészek  (kép) 143
-— szin i előadás (kép) 145
— színpad  143
— szobor (S ak jam uni) 139 
-— tá rsad a lo m  135
— tá rsa lg ási nyelv  131
— tu d ó s (képe) 142
— vallás  137
— vallásos iroda lom  132 
K hion ides 528 
K h n a th a iti  tü n d é r  334 
K hodsa  kerm áni 360 
K hon ia tes  N ik e tas  694 
K horaszán  könnyei 348
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Khorda Aveszta 333 
Khorizontos 406 
Khoszros király 341 [291
Khoszru Anusarván 87, 278, 288, 
Khrysippos 619 

szobra 620 
Khublaj (Si-czu) 142 
Khudái-námak 336 
Khunas sírjából (kép) 155 
Kiár-számék (perzsa) 288 
Kicsiny Ilias 412, 422 
Kiczosz és anyja (dalforditás) 

717
Kígyó, világhordozó (Sezsa-nága) 
Kimchi-család 241 [103

Dávid u. o.
Kimon 503, 540. 645 
Kinnamos Johannes 694 
Királyfi és rem ete 242 
K irályhét 219 
Király-könyv (arab) 288 

perzsa 291
Királyok két könyve 199 

könyve 192
------- (Sáh-náme) 340
Kircher Athanasius 155 

-múzeum 438
Kirkét megfenyegeti Odysseus 

(kép) 420 
Kis Ilias 4Í2, 422 

szentély 243 
Kisértet 25 regéje 95 
Kitáb al-agháni (énekek könyve) 

3”
— al-Kharáds 295

- ul-m uhádara val m udzákara
234

Kithara, lant, trigonon (kép) 391 
Kitharodos, pythiai viseletben 

(kép) ^21
Kívülálló (boraitha) 226 
Kjü 141
Klasszikus dráma, indiai 109
Kleanax 411
Kleanthes 626
Klein M ór 325
Kleist 454
Kleisthenes 483
Kleobulos 427, 460
Kleomenes 457
Kleon 525, 528, 542
Kleopatra 155
Kobád király 340
Kock 528
Koheleth (héber könyv) 214 
Kókosz 715
Koldus szerzetek, indek 60 
Koltáni énekek 367 
Komidász 371 
Komnenos Manuel I. 694 
Komnenosok 658, 676, 682, 683 

(Comnenusok) 660 
Kondáki, kondákion 662 
Kóndosz 705 
Kong-fu-cze 131 

(képe) 132
- sírja 137

Konstantinápolyi halak (dalfor
dítás) 717

Konstantinos V. 370 
Konstantinos 380, 382, 610, 652
— nagy, császár 653, 654

szobra 655
— Kephalos 455, 686, 694
— Laskaris 648 

Monomakhos 682

Konstantinos XI Palaiologos 683 
Konstantinos Porphyrogenitos 

682, 693,
Konsztandinosz Paparigópulosz

721
Kopenhágai kir. könyvtár 335 
Kopernikus 640, 641 
Kopt írásjegyek 363 
Korai Byzantinismus 657 
Koraisz 612, 704 
Korán 256, 258

díszítés a XVI. századból 297 
czímlap. 258
kézirat a X VIII. századb. 265 

- -  lap a X V III. századból 265 
Koránm agyarázat (A titok kul

csai) 306
Koránrészlet, Írott, képe 263 
Korinna 457, 473 
Kori un 367 
Kos M echithár 369 
Kossuth Lajos 466 
Koszorú-pör (Demosthenes) 576 
Koszorús Hippolytos, dráma 

(Eurip ) 514
Költészet, alexandriai 583 

(arab) 306 
(héber) 210
(Hellének : Római korszak) 
634 s köv. 
khinai 140

-  új görög 707
— zsinagógái 229 
Költői irodalom, hindu 81 
Königsbergi iskola 394, 396 
Könyvnyomtatás, khinai 140 
Könyvtár, arab (kép) 293

khinai császári 138 
Kőokmányok, görögök 534 
K öpeny-m onda, (al-Burda) 316 
Kövér István (Ákoncz) 374 
Krantor 650 
Krates 528, 619 
Kratinos 492, 528 
Krateros 608 
Kremer Alfréd 314 
K ripa 46 
Krisna 45 

* mondai hős 79 
-Visnu monda 80 

Krisztus 646 
K ritavarm on 46 
K ritheis 411 
K ritiás 457 
Kriton 555 

(Platon) 557 
Kroisos király 409, 539 
K rum bacher Károly 655 
K satriják 24 
Ktesiphon 579 
Ktesippos 572 
Ktesitios 626 
Kufita irás 255 
Kultúrtörténet, arab 290 
Kumära-sambhava (hadisten szü

letése) 85 
Kunti 43

sarjadéka 91
Kuo-fung (népies dalok) 133 
Kureis-törzs 257 
Kuru ksetra, kuru-föld 37 

ivadék 37 
Kusa 36, 53 
Kuun Géza gróf 285 
Kuvera, kincsek istene 100 
Kühnert Ferencz 129

Külföld varázsereje (dalfordítás) 
719

Kyklops, drám a (Eurip.) 520 
Kyknos 608 
Kynegeiros 646 
Kynegetika 636 
Kynikusok 614

(Hellének, római korszak) 642 
K ypria 422, 424 
Kyrillos (Cyrillus) 659 
Kyrnos 438 
Kyropaideia 544, ,545 
Kyros 207, 538, 539, 545

L
La Bruyère 615 
Lachm ann 394 
La Fontaine 290 
Laksm ana 49 
Laksmï istennő 53 

férj választása 10 
drám a 120 

Lam akhos 530 
Lámbroni Nerszesz 369 
Lam pros 503 
Lampsakosi Kharon 536 
Lanka 53
Lant, kithara, trigonon (kép) 391 
Lantos, görög, a dalversenyen 

(kép) 421 
Lao-cze 137 

képe 138
Laonicus Chalcocondyles 694 
Lascaris Constantinus és Jo

hannes 684 
Lasos 473
Lassen Christian 105 
Lásztiverdi Áristák 368 
Latin, görög és ind irodalom 

összehasonlítása 380 
Latkóczy Mihály 580 
Lauer 364, 367 
Lava 36, 53 
Layard ásatásai 175 
Lebid 275
Legrégibb khinai irás 130
Lehrs 396
Leibnitz 239
Leila u Medsnún 35g
Lelánczolt Prom etheus 500
Lélekvándorlás 11, 31, 56
— (samsara) 61

a buddhism usban 74 
perzsa 352 

Lemúél király 214 
Lengyel István 371 
Leo, VI. a bölcs 682, 69^, 695 
Leo G ram m aticus 694 
Leo örmény III. király 369 
Leokrates 579 
Leon, Mose de 242 
Leonidas 635
— a tarentum i 589 
Leonidastól epigram m a-m utat

vány 590 -591
Leontion 444
Leptines 572
Le Quien 371
Lers 394
Leskhes 422, 423
Lessing 242, 479, 534
—- Laokonja 437, 508
Leukippos 549 [171
Levélgyüjtemények, egyptomiak
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Levélirodalom, egyptomi 170 
Leveltekercs (arab) kép 265 
Lévi b. Gerson 242 

Sylvain 109 
Levitizm us 221 
Levont, pap és pátriárka 367 
Libanios 644, 677 
Libanoni czédrusok 193 
L iber elementorum 284 
Li-ki 132 
Li-ling költő 140 
Likimnios 463 
Linos 383, 385, 582
— (sirató dal) 387, 388
-----dalok 717
Lisznyai Kálmán 582 
L i-thai-pe költő 141 
Liu-hiang tudós 138 
L iutprand 660 
Loftus 175
Logika, ind 61 
Logograph szerzők 421 
Logographok irodalma 535 
Logos-tan 642 
Lo-kuang-csong 144 
Longinos 647
— Pseudo 407 
Longus 679
L ’Orphelin de la Chine 143 
Lovagok, vígj. (Aristoph.) 528,530 
Lönroth 392 
Löwenstern Isidore 175 
Lucanus 635 
L ucretius 617
Lukianos, 382, 635, 636, 642, 647
— m éltatása 633, 650 s köv.
— -utánzatok 694 
Lullus Raym undus 325 
L uther M árton 606, 704 
Lyde 444
Lydiaka 536 
Lygdamis 537 
Lykam bes 447 
Lykeion-gymnasium 560 
Lykon 613 
Lykophron 599, 686 
Lykurgos 385, 445, 510, 534, 567, 

576. 578. 579
— szónok 513
Lyra, indiai világi 97 s köv. 
Lyrai költészet, egyptomi 166 

sum ér 187
Lysias 379, 565, 566, 568, 569 

szobra (Nápoly) 569 
Lysikrates em lékszobra 427 
Lysimakhos 604, 608 
Lysistrate, vígj. (Aristoph.) 530

M
M acaulay 544 
M acdonald 305 
M acrobius 422 
M adách 641
M adarak, vígjáték (Aristoph.)

525. 528, 530 
Madhavi istennő 54 
Madnya-désa 24, 25 
M æstro Calo 243 
Magas hit 237 
M agasztos (Buddha) 66 
Magázi (harczok) 288 
Mäghakävya (Mágha eposza) 85 
M aghrib (nyug. iszlám) 300 

(Nyugat) szelleme 320

Magistros Gergely 368 
Magnes 528 
Magoidia 601
M agyar honfoglalás kútfői 285 
Magyarázók (amórák) 226 
M ahäbhärata 34—47, 380 
M ahám ahopádhyáya Mahésa- 

csandra N yáyaratna 33 
M ahäparinibbänasutta 71 
Mahävagga 68 
M ahávira 6

ind, szerzetes 79 
M ahendra 8 
Mahdi 315
M ahésacsandra N yayaratna 33 
M ahler Ede 153, 173 
M ahmud, a ghaznai 9
— a ghaznevida 338 

Sebiszteri 355
M áhratta  nyelvjárás 86 
M ahu iró 170 
Maimonides 237 
Maimuni Mózes 237, 325 
M ainadok 383 
Maionides 412 
M akáma 247 

(helyzet) 318
M akara H ataszu királynő expe- 

dicziója 163 
M akkabeusok 211, 670 
M alachiás apát 369 
MälatI és Mädhava, drám a 123 

— tárgya 124
Mälavikägnimitra, drám a 121 
Máleákhi próféta 209 
Málik b. Ánász 297 

rítusa 300
Málikita-irány 300 s köv. 
M aiunka 73 
Mámikoni János 367 
M á’mun 279, 297 

khalifa 337
M anara-dharm asástra 25 
M andala 21 
M andalák 14
M andgalyäyana brahm án 70 
Maneros-dal 538 
M anetho 609
Man-jós7Ú (tízezer falevél) japáni 

népköltési gyűjtemény 150 
M anszúr 279

Sámuel b. C hananja 235 
Manu, a M anavak törvény- 

könyve 33
— -korszak 4
Manuel Chrysoloras 684 
Manuel Comnenus I. 694 
Manugeán Péter 372 
M anvantara 4 
M anzarosz 709 
M aráthi-dalok 254 
Marcellus 624, 625 
Marco Polo 287 
M arcus Aurelius 382, 636, 639, 

641, 646, 651 
mellszobra 643 

M uzurus 684 
M arduk-nâdin-akha 174 
Margites 428
M ária-forrás és Silóah-tó víz

vezetéke 192
Marikas, vígjáték (Eupolis) 528 
M arinus 64 t 
M arkorász 708 
Marmontel 690 
M arm or parium  450

M arm or parium  (kőtábla) 609 
Marseillaise, az ujgörög, magyar 

fordítása 702 
M arsyas szobra 442 
M arthija 249 
M artialis 635 
M arutok 18
Másálok (példázatok) 213 
Második törvény (misna, deute- 

rosis) 225
Masrik (kelet; szelleme 320 
M ásszeóth Binjám in 237 
M ásszichta 226 
M aszoréták (héber) 193 
Maszúd 348 
M asz’údi 289 
M ätarisvän 16, 26 
M athæi Keresztély 427 
M athem atikusok (alexandriai 

korszak) 623
(Hellének, római korszak) 642 

M atthews N. A 302 
M átyás király 641 
M auricius császár 660 
M aurya-dynastia 8 
M aximinus 639, 676 

Planudes 686 
Maya, Buddha anyja 62 
M azaris utazása az alvilágba 694 
Mázenderán leírása 341 
Meásszéf 244 
M echábberót 243 
M echithár, ánibeli 369 

arczképe 372 
Méd ékírás 174 
M eddáth 294
Medea, a töprengő (kép) 514
-----ábrázolások egy sarkophágon

(Paris, Louvre) 515 
Medeából részlet (kép) 513 
Medici Lőrincz 554 
Medina al-nebi 259 
M egalostrata 462 
M egarai iskola 555 
Megasthenes 41, 81, 609, 640 
M eghadüta 100
Megillah (pergamen-tekercs) 221
Megsemmisülés (fená) 350
Megváltás (moksa) 56
Meidiás 576
Meillet 376
Meineke 528
Meir rabbi 226
Mekónenóth 249
Melanopos 411
M elanthios 522
Meleagros 635
Melesigenes 411
Melpomene szobra 483
Memnon 423

párbaja Akhilieussel (kép) 423 
Menáchem ben Száruk 231 
M enandros 380, 534, 615, 647
— diadoch király 82 

- Diphilos 533
— kérdései (Milinda-pauho) 82
— szobra (Vatikán) 531—532 

ülő szobra 532
Menasse király 203 
Mendelssohn Mózes 244 
Menedemos 623
Menelaos kiviszi a csatából a 

haldokló Patroklost (kép) 395 
Meng-cze (képe) 132 
Menippos 604 
Men-nofer pyram is 159
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Menodotos 607 
Menőn (Piator) 557 
Mentes 411 
Mentor 412
Mennyiségtani ismeretek Egyp- 

tom ban 171—172 
Méru-hegy 47 
M er-en-ra király 159 
M erira Pepi király 159 
M erneptah győzelmi éneke 167 

— eneke tartalm a 167-169 
Mésa, Móab királya 192 

-felirat, phœniciai 192
— király emlékköve 191 
Mese, görög 477 
Mesegyűjtemény, ind 87 
Mesemondók, arabok 294 
Mesomedes 635 
Meszrop szerzetes 363 
M ethnevi-munka 316 
Mevlevi (tánczoló dervisek) 351 
Miáulisz, adm irális 710 
Michael, III . 682, 684
— Andreopulus 697 
Michalek Manó 47
Michaux (ó-babylon) határköve 

.J74
Midas király 441, 450 

sírirata 427
M idrás (magyarázat, héber) 224
— Rábbá 229 
Migadaya (Vadaskert) 69- 
Mihály, III ., császár 279 
Mihók és Ihók 428,
Mikádó 149 
Mikdás Meát 243 
Mikha próféta 203 
Mikrokosmos (vallásbölcs, mű) 

.233
Miletosi kadmos 534 
Miiinda diadoch király 82

-pauho(M enander kérdései) 82 
M iltiades 645
Mimänsä-rendszer (filoz.) 61 
Mimnermos 441, 566 
Minæusok 246 
Minos 391
Minucsehri, M inucsihr 33g, 340  
Mirdász 254 
M irza Shaffy 703 
Miskát al-maszábíh 302 
Misié Suálim 242 
M isna igo

(hagyomány, héber) 225 
Misnamagyarázat 238 
Misné T óra 238 
M o'ávija 269 
Mogi Nerszesz 371 
Mohamed, II. 683, 694, 705 

bevonul Konstantinápolyba 
(kép) 697 

Moiris 642
Moises Aegyptius 325 
Moksa, megváltás 56 
Molière 143, 713 
Molnár Antal 376 
Mongol hódítás 142 
Monomachus Constantinus 682 
M onotheismus 28 
Mopsopia (Anthiokhos monda- 

gyűjteménye) 597 
Morby 262 
Morsimos 522 
Mose de Leon 242 
Moskhine 589 
Moskhos 593, 595

Mouradgea d ’Ohsson 299 
Mózes 196, 260, 314, 601, 628, 

630-631, 638 
a bibliai 178 
b. Maimun 237

- b. Sámuel ibn D sikatibia 233 
— da Riete 243

ibn E zra 233
M ricchakatika, indiai drám a 115 
Mszeriánczh Levont 376 
M u’allakát-versek 265, 292 

részei 275 
Mu'ávija 254 
M ufaddalijja 275 
Muftik 299
M uhallah b Abi Szufra 271 
Muhammed 256, 257 s köv., 314 
Muhammed IV. 371 
Muhammed al-Sejbáni 296

b. al-Haszan ibn al-Heitham  
284
b. Idrisz al-Sáfi’i 298 
b. Iszhák 288 
b. Sza’id al-Busziri 316

-  ibn B atuta 286 
M uham medan műveltség 245

mysticismus 315 
M uir John 18
M ulteka al-abhur (tengerek ösz- 

szefolyása) 299
Mumia-arczkép (egyptomi görög 

művészet) 628—629 
Munázere (vetélkedő vers) 339 
Műnk Salamon 322 
Munkák és Napok (Hesiodos) 

429 s köv., 433, 449 
M urad, II. 691 
M urassaha 328 
Murghábi felirat 330 
M urra-törzs 251 
Murúzisz fejedelem 703 
Musa, arab meseíró 697 
Musaios 382, 383, 386, 672 
Musiv írásmód (héber) 222 
Musonius Rufus 641 
Musset 602
Muszlim 302 [301
Musznad (hadith - gyűjtemény) 
Mutakallim 304, 324 
M utakárib versmérték 341 
M utanabbi 312 
M u'taziliták 281, 299, 304 
M uzarrid 253
Múzsák domborművű képe 377 
M uzurus M arcus 684 
Műeposz, alexandriai 595 

(Kávya) ind 83 
perzsa 358 

Müller Károly 409
-  Miksa 20, 22, 27, 83 

Ottfried 396
Művelt Írod. nyelv, khinai 
Myro 589 
M yrtis 457 
Myson 460
M ysticismus (héber) 242

N
Nábi (héber), próféta 200 
Nábigá 275
Nabonid király évkönyvei 
Nabukodonozor 174, 609 

halála 206
Náchum próféta 203

N acikétás története 58 
N addsár ivadékai 269 
Nägänanda, drám a 106, 122 
Nagy Kánon, a byzantium i 682 
Nagy lemondás 65 
Nagy Sándor 8, 81, 260, 284, 

341, 381, 4 7 3 . 511. 5 7 6 . 580, 
599, 607, 609, 613, 621,632— 
633. 63 7 . 63 8. 64 0 , 658, 689 
könyve (Iszkender-náme) 
3 5 9
lásd Sándor is.

V ártán 369
Naka-mitszu, opera 151 
N akula 43 
Nala 47
Nalbandeán 376 
Nalodaya (Nala fölkelése) 84 
Nanno költemény-cziklus 444 
Napdynastia 85 
N aphős 79
Nap m ythosza (ind) 63 
Napóleon 155 
N arada 49 
N äräyana 89
— (Visnu) 53 
Náreki Gergely 368 
Narses 675
Naszib (leírás) 250, 251 
N ászir Khoszrev 349
— -Lak 339 
N aszr II. 338 
Nászú szellem 334 
Nataka, tánczdarab 106 
N áthán ben Jechiél 240 
Nazianzi Gergely 663, 677, 685

bomiliáiból hasonmás 663 
esti im ája 664 
képe 662 
reggeli im ája 663 

Neanthes 607 
Nearkhos 640 
Nebiim (Tóra) 194 
N ebukadnezar 174 

halála 2c6 
Négy imám 299 
Négyzetírás, héber 192 
Nehárdeai iskola 227 
Nehemja könyve 221 
Neleus 561 
Némethy Géza 608 
Neniæ, 249 
Neobule 447
Neoplatonikusok 230 [517
Neoptolem os Delphiben (kép 
Népies dalok, khinaiak 133 

irodalom, arab  292 
Népköltés, japáni 150 
Népszínház Jeddóban 151 
Nero 633, 635, 638, 641 
Nerva 644 

146 Nerszesz Snarháli 368
Nerszevics Ászdvádzádur 372 
Neszkhi (arab) irású Koránrész

let 263
Neumann Ede 189 
Névtelen próféta 206, 208 
Nevzer 340
Nicetas Acominatus 694 

- Chôm âtes 694 
Niebelungenlied 393 
N iebuhr 173

176 N ijáha (jajveszéklés) 249 
Nikandros 598, 648 
Niké 482 

szobra 479
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N ikephoros Phokas 311 
Nikias 542, 592 
N ikokles (Isokrates) 570 
N ikolaos D am ascenus 634 
Nikom akhosiethika (Anstot.) 563 
Nikostratos 644 
Nüus-hym nus 170 
N inive pusztulása 203 
N iobe-m onda 410 
Niraktam  13 
Nirgranthák szektája 60 
N irvána 12 
- -  az iszlám bun 305
— tana 74
— - útj a 67
N iszib íszi iskola 278 
N iti-sataka 97 
N itsch 394, 396 
N izám  al-mulk 305 
N izám i G endsevi 358
— Pends-kends kéziratának egy 

lapja 359
N om ád scytha törzsek 138 
N om inalisták 561 
N om os 440 

-dal 385
— szerkezete 450 
N onnos 382, 672 
Norájr 376 
N ossis 589
N ostoi 381, 397, 422, 424 
Núh III. 283
Nürnbergi Haggada (pergament-

kódex) 225
N y äga-rendszer (filoz.) 61 
N ym phis 607
Nyelvbúvárok (alexandriai kor

szak) 617
N yugoti iszlám 300

O
Oannes 609 
Obádja próféta 209 
O-babylon határkő 174 
Odeonja H erodes Atticusnak  

(kép) 523 
Odoaker 657 
Odyssea 383 384, 422
— cselekvénye 404 

egysége 396 -397
— keletkezése 389 s köv. 
O dysseához illusztráczió 407 
O dysseus és a szirének (kép)

418
— és Akhilleus szóvitája 389
— képe 405

a csészével 404
— m egfenyegeti Kírkét (kép) 420 

Nausikaa előtt (kép) 407
Ofrah-dalok 234 
O idipodeia 422 
Oidipus, a vak (kép) 507
— és a Sphinx (kép) 506 

- és Antigone (kép) 508
— király (Sophokl.) 504

kéziratából (Sophokles) 
részlet 503

— Kolonosban (Soph.) 502, 505 
O ikonom ikos (Xenophon) 546 
Oktató költészet, perzsa 349 
Olcsó könyvtár 713, 716 
Oldenberg 28, só, 64
Ölen 386
Olym pia az ásatások előtt 475 
Olym piad-æra 534

Olympiai óda (Pindarostól) 474 
Olympos 441, 450 
Olynihiai beszédek (Dem osthe

nes) 573
Omajjádok korszaka 265 
Omar 263
— b. Abi R abi’a 267, 307
— al-Fáridh 316

- pecsétje 328
Omer Khejjám 314, 339
— — költészete 355 
Omyres 411 
Onesikratos 648 
Onesikritos 640 
O netor 572 
Ó-perzsa ékírás 174

nyelv 329 
Opis 386 
O ppert 175 
Oppianos 636
Opticae Thesaurus Alhazeni Ara- 

bis 284
Optimismus, Gonfuciusé 137 
Orbeli István 369 
Orbiney papyrusa 161 
Oresteia 424 

trilógia 496
Orestes, drám a (Eurip.) 519 

Delphiben (kép) 500
- és E lektra szobra 505 

és Iphigenia (kép) 520 
Iphigenia és Pvlades 516

Orestest a Fúriák üldözik 495 
az Erinysek üldözik (kép) 498 

Organon 283
Orion és a Sothis tehén 159 
Orm uzd 329 
Orodni János 370 
Orphelin, 1*. de la Chine 143 
Orpheus 383, 385, 582, 646 

képe 386
Orphikus költemények 630
— szekta 474 
O rphism us 384
Orvosi tudom ány Egyptom ban 

171 -172
Osiris az alvilágban 157

- elé vezeti H orus a halo tta t 
158Oszlopfej, asoka 62

— (heber) Salamon tem plom á
ból 207

Ovidius 423, 586, 648, 679
Othm án-korán 263
Ottó görög király 706, 707, 713
Ouvré 549, 550, 553
Örálló Visnu 80
Öregek mondása (Theravada) 75
Örmény betűk 363

— facsimileEusebios egyháztört. 
fordításából 365 -366 
irodalom kezdete 363 
kolostor San Lazzaróban 373

- könyvtárterm e 374
— nyom dászat 371
— templom 364
Örmények 363 [364
— apostola (Világosító Gergely) 
Őszinték szövetsége 281, 304 
Összehasonlítás Aiskhylos és

Sophoklés közt 505 
Ötös cyklus (khámsze) 360 
— könyv (Pancatantra) 87 

arab nyelven 87
— — pehlevi nyelven 87
— — persa stb  nyelven 87

Ovös kö ltészet (arab) 328 
Ö zönvíz-m onda, bab y lo n i 176

P
Pagodák 4
P áh láv u n i G ergely  368 
P a ian  388, 440
P á jjá t, p á je tán  (zsinagógái költő) 

230
Palaeologusok 658, 660, 680, 683 
P a læ s tin a  polit, és tá rsad  v i

szonyai 180
Palaestinai írá s ren d sze r (héber)

193
P a la tin a  A ntho log ia  635 
P á lesi B az il 371 
P á li iroda lom  77
— és p räk rit-n y e lv  12 
P a lim p sestu s , görög 683 
P a lla s  fü rdő je  (K allim akhos

hym nusa) 586
P an a jió tisz  Szúczosz 707, 710

ódája , M iaúlisz  h a lá lá ra , 
m agyar fo rd ítá sb an  710—712 

P a n a th e in ak h o s  (Isokra tes) 570 
P an cäs ik ä  99
P a n c a ta n tr a  (ötös könyv) 87,

'fo rd ítá sa i 
Pan-csao  139^
P andavák , P andu-fiuk  37 
P an d ito k , h in d u k  14 
P a n d o ra -m y th o s  433

- rege 430, 449 
P a n d u  43
P aneg irikos  (Isokrates) 570 
P án in i 41 
Pan -ku , költő  140 
P an th e ism u s, kh inai 137

- in d  58 
P an y asis  537 
P apagái y 70 m eséje 95 
P a p i kódex (a tóra) 196 
P a p iro sg y á rtá s , k h in a i 140 
P a p y ru s  154

d ’O rb iney  161
— kézira t, h ie ra tik u s  Írással 163 
P ap y ru so k , egy p to m iak  156

Ánié 164
B olognai m úzeum é 170

— E b e rsé  172 
P risseé  164 
R h in d é  172 
S a llie ré  164, 169

Parabolae an tiq o ru m  sap ien tium  
291

P a ra in e sis  (m űfaj) 570 
P a rak a ta lo g e  448 
P a ran o m ö n -v ád ak  572 
P a ra sp o n d y lu s  Z o ticos  691 
P a rá szch o sz  A chilefsz és Jeór- 

jio sz  712
— k ré ta i á rv á ján ak  m agyar 

fo rd ítá sa  712
P árh u zam o sság  (héber) 200 
P a r ja n y a  19 
P a rm en id es  379, 548 
P a rm en io n  635
P a ro d ik u s  költész. a lexandr. 598 
P a ro s i m árv án y  (kő táb la) 60 j  
P á rs v a  szen t 60 
P a rsz i vallás 335 
P a rsz ik  szen t könyve 332 
P a rth e n io n  462 
P a rth e n io s  587
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Partvidék története (khinai re
gény) 144

Patanjali (filoz.) rendszere 60 
Patay Sámuel, báji 88 
Patesi, a sugirrai, pecséthengere 

178
Patim okha (fegyelmi szab.) 70 
Pátkáneán Kherope 367 

Ráfáel 376
Patroklost kiviszi a csatából 

Menelaos 395 
Patrubány Lukács 363 
Paul, Jean 633
Pausanias 386, 432, 597, 622, 640 
Pe-csing kovácsmester 140 
Pecsét, régi zsidó 244 
Pecséthenger, ősrégi assyr 178 
Pecsétje Sargonnak 179 

U r királyának 188 
Pecz Vilmos 653 
Pehlevi irodalom 332, 335 

nyelv 87, 291, 329 
Peisander 422
Peisistratos 393, 394, 403, 484, 

4 9 2 , 5 4 3
Peisistratosok 379 
Pekingi csillagvizsg. éggömb. 129 
Példabeszédek könyve 213 
Peliades, drám a (Eurip.) 512 
Pelopidák 485 
Pelops 391
Penelope kesergése (kép) 398 
Pentateuchus 194 
Pentaur hőskölteménye 169 
Penthesilea-monda 422 
Pentheus-m onda 385 
Peregrinos 652 
Pergamoni iskola 619 
Periandros 460
Perikies 380, 537, 528, 542, 568, 

645
Periktione 554 
Peripatetikus iskola 560 

philosophia 278 
Peripatetikusok iskolája 613 
Perses 431, 433 
Perseus 610 
Persius 641 
Perzsa-árják 2 

asketism us 350 '
— Boileau 348
— dicsőítő költők 347 

irodalom 329
— iszlám 350
— kiám ám ék 288 

királykönyv 291 
költészet, arabos 347 
lélekvándorlás 352 
műéposz 358
nyelv, új, eredete 337

— oktató és vallásos költészet 
349
pantheismus 350 

Perzsák (Aiskhylosé) 502 
Péterfy Jenő 482, 498, 502,' 524, 

546 *
Petőfi 415, 446 
Phaedrus 636
— és Aisopos 479 
Phaidon 554, 555, 558

(Platon) 557 
Phaidros 555
— (Platón) 556
Phainerete 551 [597
Phainom ena (Aratos főmunkája) 
Phalaris 463

Phalereus Demetrios 605, 628 
Phanokles 449, 584 
Phaon 454 
Phárbi Lázár 367 
Pheidias 624, 645 
Pheidias iskolája 396 
Phemios iskolamester 411 
Pherekydes, a syrosi 535 
Philadelphos, 1 Ptolem aiost is.

Ptolemaios 585 
Philemon 533, 534 
Philes 660 
Philetas 584, 592 
Philhellén mozgalom 706 
Philippika (Demosthenes) 574 
Philippos 560, 635 
Philiskos 599 
Philodemos 617, 635 
Philokhoros 409, 608 
Philokles 522
Philoktetes Lemnos szigetén 

(kép) 509
Philoktetes (Sophokl ) 505, 508 

-monda 424
Philon 223, 631, 634, 642
— a larissai 613 
Philonides 530 
Philopatris 694 
Philostratos 530, 644
— -család 646

az öregebb 634 
Philoxenos 638 
Phineus drám a 502 
Phoinissai, dráma (Euripides)

5 1 8  5 1 9
Phokeis 412
Phokylides 440, 457 458, 630
Photius 682, 694, 695 
Phrantzes 691 

Georgius 694 
Phrynikhos 492, 642 
Phryxos és Helle (falkép Pom- 

pejiből) 596 
Phylarkhos 607 
Phyloxenos 465 
Physiologus 692 
Pianton apát 374 
Pierius Valerius 155 
Pigres 428 
P iju t (héber) 230 
Pilpay meséi 87
Pindaros 378, 385, 425, 432, 439, 

457, 461, 462, 468, 470, 502, 
535, 618, 648, 665, 710 
olympiai ódája 474 

Pinem író 170 
Piso 617
Pittakos 452, 460, 466 
Platon 230, 379, 446, 460, 466, 

477. 480, 522, 535, 544, 546, 
547, 548. 550. 551, 55*, 564, 
571, 605, 613, 642, 645, 649, 
677, 695

— a krónikus 541 
akadémiája 555

— állama 553, 558 559
dialógjai 559 
herm ája (Vatikán) 556 
m éltatása 554 
Phaidonja 552 
Symposiónja 377

Platonism us 549 
P lautus 143, 533, 601 
Plotinus 322, 677 
P lutarkhos 382. 412, 442, ,450, 

468,647 i  
0 ~

Plutarkhos m éltatása 033, 637,
Ä f ' köv;. ,  ,  >  c y(?) herm aja 648 

Pcenulus 534 
Poetæ Lyrici Græci 441 
Polemakhos 569 
Polemon 622, 644, 646 
Politikus systema (byzantiumi 

egyházi költészet) 662 
Pollux névjegyzéke 642 
Polyainos 640
Polybios 382, 606, 616, 623, 633, 

641, 642, 675, 677 
m éltatása 610 

Polykrates 456 
Polystratos 617 
Pom peius 612,, 641 
Poncianus históriája (czimlap)

696
Pongyola stilus, khinai 131 
Porphyrius 677
Porphyrogenitus Constantinus 
Poseidippos 589 [682
Poseidonios 606 

m éltatása 612 
szobra (Nápoly) 611 

Potifár felesége es József 161 
Positivizmus 561 
Potniai Glaukos 502 
Praeficae 249 
Prajápati 27, 29, 30 

a lélek ura 54 
Prakrit nyelv 99 
Prasasti (panegyricum) 83 
Praxiteles szobra (Eros) 451 
Prédikáczió benaresi 68 
Priscianus 636 
Priscus rhetor 676 
Prisse-papyrus 164 

- facsimiléje 165 
P ritha  43
Priyadarsiká, drám a 122 
Próbakő, satyra 243 
Procopius 676 
Prodikos 500, 512 
Próféta életrajza (szirat) 28S 

kódex (héber) 193 
városa (Medina) 259 

Próféták, héberek 199 
Ámosz 201

— Hóseás 201
— Ezsajás 202 

Mikha 203 
Czefánjás 203 
Náchum 203 
H abakuk 203 
Jerem iás 204 
Ezékiel 205 
Ezsajás II. 206 
Haggai 208 
Zekharja I. 209 
Máleákhi 209 
Jóéi 209 
Obádja 209 
Zekhárja II. 209

— Jóna 209
— Dániel 209 

Névtelen 206, 208
Proklos 371, 422, 424, 677 

C hrestom athiája 422 
Prom etheus (Aiskhylosé) 499 

-mythos 433
— képe 434 
Propertius 444 
Protagoras 512, 547, 550, 555
— (Platon) 557

Egyetemes irodalomtörténet. / . 47
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Proxenos 545 
Próza, görög 477 
Prózai rimelés (arab) 247 

műfajok, görögök 534 
Pseudo-K allisthenes 363
— -Longinos 407 

Psellus 677, 682 
Pszichárisz 705
P tah-H otep bölcs mondásai 165 
P taon 607
Ptochoprodrom us 660 
Ptolem ais II. és neje (Gonzaga- 

féle kamea) 627 
Ptolem aios 155, 367, 592, 622 
Ptolem aios I. 584, 601 
Ptolemaios I II  607 
Ptolem aios VI 813 
Ptolem aios Claudius 640 

E piphanes 155, 596, 622
— Euergetes 585, 602 
Ptolem aios Euergetes III. 621 
Ptolem aios Khennos Iliasa 635

Philadelphos 585, 599, 602, 
604, 608, 628 
Philom etor 619, 628 
Soter 623
-rendszer b írálata 323 

Ptolemaiosok 581
— zsidóbarátsága 627 
Pum baditoi iskola 228 
P unctato r 242 
Puránák 36 
Púrim -ünnep 221 
Purusa-dal 54

-em ber 54 
Pykimedes 431
Pylades, Orestes és Iphigenia 

(kép) 516 
Pyram isok 159 
Pyrrhon  367, 623 
Pyrrhonism us 642 
Pyrrhus 607 
Pythagoraeus-iskola 555 
Pythagoræusok, újak 641 
Pythagoras 379, 408, 550, 617, 

623
— iskolája 549 
Pytheas 609, 612 
Pythias 560
Pythiai Apollo-hymnus 426

Q
Quien, Le 371 
Quinet 499 
Quintilianus 464 

Aristides 644 
Q uintus Sm yrnæ us 672

R
R. Asi 228
Ra-Sekenen király 160 
Ráb iskolái 227

Káháná Pesziktája 229 
Rabbi Akiba 225 
— Jákob Tám  241 
Racine 4go, 511, 520, 713 
Rädhä pásztorleány 104 
Radó Antal 342, 347 
Raffi 376
Räghuvansa (Raghu törzse) 84 
Rahu démon 100 
R ahula 63

Raim und érsek 323 
Rainaldus 371 
Rainer főherczeg 585 
Rám a 34, 47

kalandjai, drám a 123 
— tárgya 125 
utolsó kalandjai 126 

Räm äyana 4, 34, 36, 48 54, 380
Rámésvaram, az ellorai szikla

templom (kép) 5 
Ramla 269
Rangavísz K. R. 713

Rízosz Aléxandrosz 707
Aléxandrosz arczképe 708 

Rási 240 
Räsa-ünnep 104 
Rasid Tabib 262 
Rassam  H orm uzd fölfedezései 

175, 176
Ratnavali, drám a 121 
Rávana 52
Rávik (traditorok) 273 
Rawlinson H enry 175, 177 
Raym undus Lullus 325 
Realisták 561 
Redsez-vers 249 
Regény, khinai társadalm i 145 
Regényes műéppsz, perzsa 358 
Regényirodalom, khinai 142 
Régi kor története (japán) 149 

stilus, khinai 131 
Rem usat 146 
Renan 393
Renaissance, szanszkrit 83 
Res-G alutha (zsidók feje Ale

xandriában) 627 
Resid et-Din Vatva 348 
Reuchlin 243 
Rhapsod költő 389 
Rhesos, drám a (Eurip.) 513 
Rhianos 588, 597 
Rhind-papyrus 172 
Rhinton 601, 604 
Rhodopis hetaira 454, 478 
Rhodusi szerelmes dalok 688 
Rich kutatási 174 
Rigasz 700

arczképe 701 
Rigvéda 2, 380, 410 

-daltudomány 10 26 
-hymnus 396

- kora 6.
- -kézirat pálmalevélen 13 

Risi 14
Risik 21
R itusam hára 100, 103 
R óbert, nápolyi király 243 
Roger II. 286 
Roidisz 715
Rókakönyv (örmény) 369 
Rókák példázatai 242 
Roland-dal 690
Róma-istennő képe (ezüst csésze) 

632
Római korszak 382 

(Hellének) 633 
Hellének (Költészet) 634 
s köv
Hellének (Próza) 636 sköv. 

Rom anus 664, 665, 693 
- hym nusa K risztus születésére 

(magyar fordítás) 666—672 
R om antikus költészet, byzan- 

tiumi 691
Romeo és Julia 124, 359 
Rom ulus Augustulus 657

Rosette-i fölirat 155 
kő hasonm ása 155 

Rosselini 162 
Royal Asiat. Soc. 262 
Rózsás kert (Gulisztán) 353 
R udábé találkozása Zállai 343 
Rúdegi 337, 338 
Rudolf, emsi 681 
R údra 18 [79
— (vihar-isten) a felesége Durga 
Rumi meszneri-je 352 
Rüpakák, magasabb rendű szín

művek 107
Ruphinostól epigram m a-m utat

vány 590
Rúsendi - náme (világosság 

könyve) 349 
Rusztem  340 
Ruth könyve 198 
Rúzbih 288 
R ückert 308, 318, 681

S
Sába királynője 246
Sabæusok 246
Sacy de Sylvestre 174
Saddád 292
Sadyattes 441
Sáfi’i iskolája 300
Sagara király 4
Sahadeva 43
Sáhid 337
Sáh-náme 338, 339
Sáhrisztán 372
Saint-M arc G irardin 508
Sá’ir (tudó, javas, költő) 248
áaka-uralom  9
Sákjamuní (Buddha) khinai 

szobra 139 
Sákyam uni bölcs 62 
áakuntala 34 
— regéje 42 

drám a 116 
tárgya 117

Sákya-oroszlán (Buddha) 71 
Salamon ben Izsák 240

bölcseségkönyve, az apokryph
631,
király a trónusán 215 
templomából oszlopfej 207 

Sallier-papyrus 164 
Salm anassar obeliskje 182 
Sam ária bukása 203 
Sam aritánusok 192 
Samavéda 10, 22 
Sam hitä 11, 14 
Sam hiták 21
Sam kára (filoz ) rendszere 61 
Sám khya-rendszer (filoz.) 60 
Sam sara (lélekvándorlás) 61 
Sam sárák tana 56 
Sámson története 198 
Sam udra, az óczeán királya 53 
Sámuel ben Méir R 240 
Sámuel H anágid 230

ibn Nagdéla ha-nágid 231
iskolái 227
könyve 198
pap 369
próféta 161

Sándor, nagy, 1 Sándor alatt is 
Sándor, nagy 658, 689 
Sándor-m onda 691 
Savôpéxo'Toç 8
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Sandrokottos (Csandragupta) 
609

Sanfara, költő 250 
Sangha (gyülekezet) 70 
San Lazzarói örmény kolostor 

képe 373
könyvtárterm e 374 

Sántanu 42
Sappho 378, 388, 439, 440, 462, 589 

mellszobra 455 
sziklája (kép) 454 

Saptasataka 99
Sardou 533. ,7f3 
Sargon pecsétje 179 
Sáriputra brahm án 76 
Säriraka mimänsä 61 
Sarudy 455, 459, 467 
Sarzec, de, konzul 176 
áatapatha-brahm ana 11, 34 
Satyahávyá 24
Satyrjáték (antik vázakép) 525 

betanítása 526 
Satyrok 484 
Savasorda 233 
Sávitar isten 19 
Sävitri 47 
Schack 328 
Scheffer 292 
Schenk 690 .
Schiller 393, 464, 511, 519, O37,672 
Schlegel Frigyes 487 
Schliemann 640 
Scholasticismus 243 
Scholasticusok 324 s köv. 
Schwarcz Gyula 561, 564 
Scipio 610, 677 
Scotisták 322 
Scotus 242 

Mihály 324 
Scytha nomádok 138 
Sebeos püspök 367 
Sebestyen Károly 458 
Seeltóth (talmud-magyarázat) 

228
Sehrezád 291 
Seikli Véli ad-dín 302 
Seikilos 635
Seleukos N ikátor 41, 6og 
Sémi betűírás legrégibb eml. 191 

ékírás 177 
kultúra 180 
nyelvcsalád 190 

Semsz ed-Din 351 
Semsz ed-Din Muhammed 348 
Semszed-Dín Mohammed Sirázi 

356
Senart Emil 62 
Seneca 634
Septuaginta (bibliafordítás) 223, 

582, 612 
keletkezése 629 

Sergius doktor 370 
patriarcha 672 

Servius Tullius 638 
Seth Simeon 87 
Sextus Em pirikus 642 
Sezsa-nága 103
Shakespeare 491, 577, 633, 637,

713 .
indiai 116 

Shelley 499 
Si-czu (Khublaj) 142 
S iddhärtha (Buddha) 62, 681 
Si-Hoang-ti 138 
Silenos 485 
Silóah fölirat 193

Simmias 589
Simon, kherini püspök 371 
Simay Gergely 375 
Simonides 37g, 427, 439, 449, 461, 

464, 502, 588 
amorgosi 440, 448 
keosi 440, 465

Sin isten im ádása (kép) 188 
Siráki Anániás 367 
Siralm ak könyve 220 
Sirató dal (linos) 387, 388 
Sírfelirat, Beni-Haszan-i 160 

el-káb-i 160 
hammámi 163

Siri áldozok (Aiskhylosé) 498 
Sírköve Ka-Mose Írnoknak 170 
Sisupälabadha (Sisupála meg

ölése) 85 
Siva 3, 20, 49 

kultusza 79 
Sítá 34, 49 
Sixtus, V. 371 
Skopas 464, 466 
Skopelinos 473, 634 
Skyoni tábla 534 
Slane, de 290 
Slóka-vers 33 
Smerdis 330 
Sm ith George 175 
Sm yrnai Q uintus 382, 672 
Sófét (biró) héber 198 
Sokrates 136, 477, 504, 510, 512, 

525, 530, 544, 545, 546, 550, 
5 5 6  5 5 7 . 5 5 8 . 564. 565. 571 

- herm ája (Nápoly) 553 
mellszobra (Louvre) 551 
védelme (Platon) 556 

Solomosz 709
hym nusa a Szabadsághoz, 
magyar fordításban 709 710 

Solon 394, 440, 457, 478, 539 
— ideális képe 461 
Soma, szórna, szüret 15 
Somádévá mesegyűjtemény 95 
Sophisták 530, 547, 550, 565 
Sophista szónokok 382 
Sophokles 422, 424, 485, 497, 513, 

522, 529 
az ifjabb 522
és Aiskhylos összehasonlítása 
5 ° 5
és Euripides 487 
hét drám ája 504 
m éltatása 502 s köv 
Oedipus királyának kéziratá
ból részlet 503 
szobra (Róma) 510 
szobrának a feje 503 

Sophron 554, 593 
Sophroniskos 551 
Sosibios 60S 
Sosiphanes 599 
Sositheos 599 
Sossius Senecio 648 
Sotades 604
Sothis tehén és Orion 159 
Spanyol-arab irodalom 320 
Spanyolországi zsidók, az arab 

műveltség hatása rájuk 229 
Speusippos 555, 613 
Sphinx és Öidipus (kép) 506 
Spinoza 236, 325 
Sprüche, indische 97 

rí harsa, drám airó 109 
drámái 121 

Sringára-áataka 97

Sruti 14 
S tatius 424, 635 
Steinhart 535 
S tephanus 660
Stesikhoros 378, 422, 424, 440, 

461, 463, 520 
Stichus 534 
Stilus, egyptomi 161 

hivatalos, khinai 131 
kereskedelmi, khinai 131 
pongyola, khinai 131 
régi, khinai 131 
tudományos, khinai 131 

Stoa-iskola 613 
Stoikusok 614 
Stolberg 428
Strabon 382, 535, 640, 641 
Straton 626

üú-m úzsája 635 
Stropha 440
Strophicus költészet, arab 328 
S tu ttgarti kir. könyvtár 353, 359 
Subändhu regénye 96 
Subhädra vezeklő 71 
Sudäs 24
Suddhodhäna, Buddha apja 62 
Südraka, drám airó 109 
Südraka-rája n o  
Suetonius 637
Suffetes (bírák) phœniciaiak 198 
Su-fu költő 140 [178
Sugirrai Patesi pecséthengere 
Sugriva, majomkirály 52 
Suidas 386, 49z, 641 

- -féle lexikon 694 
Su-king 132
Sukosaptäti (a papagály 70 me

séje) 95 
Sulla 561
Sumati királynő 4 
Sumér faragott kő H ágában 184 

kő de Clercqu gyűjtem é
nyében 186 
és akkád nép 177 
nyelv 177
irodalom emlékei 182 

— kultúra 180
lyrai költészet 187 
nép az ural-altáji nyelvcsa

ládhoz tartozik 188 
jogi élete 188 

Süm itra 49
Sum m er Maine H enry 377 
Sürya, Savitar 19 
Susmina 25 
Sutra-irodalom  33 
S u ttapitaka 78 
Süsskind von Trim berg 242 
Sün-cze rendszere 137 
Svanayä király 24 
Sybilla, a zsidó 630 
Sykophantok 530 
Sylvain Lévi 109

3 m D osion  s s s
T P f e ï j à(Fiaton)
(Xenophon) 546 
-irodalmak

Syntipas philosophas igen szép 
históriája 697

Syracusa (Achradina partja) 469 
Syracusai görög színház 487 
Syrosi Pherekydes 535 
Száádja 237 

gáón 229 
Szábiusok 279 
Szabórák 228

\T
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Szá’di 352
boldogtalan házassága 353 
Busztánjának egy lapja 355 
Gulisztánjából hasonmás 353 
sírja (kép) 362 

Szads’ (prózai rímelés) 247 
Száhák (Izsák) pátriárka 363 
Szahik 302 
Szakhr 254 
Szaladin 284 
Szálih próféta 261 
Szánherib 203 
Szanszkrit 1
— kézirat pálmalevelen 10. 13 

nyelv 77
— renaissance 83 
Szaszanida dynastia 283
— királyok 277 
Szaszanidák 341 
Szavarti aszfali 693 
Szavitar isten 27 
Százösvényü bráhm ana 23 
Szeádet-náme(boldogság könyve)

3 4 9
Szebásztei Mihály 371
— Tádé 371 
Széder 226
Széfer-náme (utazás könyve) 349 
Szegény H enrik 514 
Szeif-regény 294 
Szeifaddaula 310 
Szelim, II. 371 
Szé-ma-czien 133, 140 
Szé-ma-tán 140 
Szembád krónikái 370 
Szénái 350 
Szent fügefa 64 
Szentírás 190, 670, 671, 686 

hívei (karaiták) 229 
Szentlélek 258 
Széppróza, arab 306, 317 
Szerajevói Haggáda 194, 195, 224 

(pergament-kódex, héber) 
224
Haggadából illusztrácziók 
194, 195

Szerelem istene (Eros) szobra 451 
Szerelm es átka (dalfordítás) 

718—719
Szerus, őrangyal 342 
Szibaweihi 275
Sziddhárta (arab) fordítása 284 
Szijávus királyfi 341 
Sziklatemplom Ellorában 5 
Szilády Áron 342, 357, 358 
Szind király 292 
Szinész, görög, öltöztetése 488 

tragikai, a diadal után 489 
Színészek, hinduk, jelmezben 108 
Színház, görög, Dörpfeld szerint 

487
— — romjai Athénben (kép) 523
— indiai 108
Színműíró, görög (Menander ?) 

képe 491
Színpad, japáni 149
— khinai 143
Színpadi álarczok, görögök 530 
Színpadon, antikon, egy jelenet 

529
Sziráds (világító) 238 
Szirákh fia, Jézus (Ben Szira) 222
— prológusa 211
Szirat (a próféta életrajzai 288 
Szirének és Odysseus (kép) 418 
Sziszi Dániel 369

Sziuti sziklasirok, Egyptom ban 
163Szív kötelességei 233 

Szóferek (írástudók) 223 
Szohráb halála 344 
Szórnál 372 
Szong 141
-  dynastia korszaka 132 
Szongott K ristóf 367, 375 
Szónoklat, görög 535, 565 
Szúczos Aléxandrosz 707

Panajiótisz 707 
Aléxandrosz és Panajiótisz 
710

-  P  7 J3  
Szúfi-irány 304 
Szúfiság 305 
Szúfizmus 315, 349, 350 
Szulejmán szultán 299 
Szundukiánczh 376 
Szung-dynastia 145 
Szunna 256
- (szokás) 294 
Szúrai iskola 227 
Szúrák 257 
Szurisz 715, 722 
Szúzeni 348
Születések és hőstettek (Buddha 

tanításai) 79

T
T abula Iliaca 422 
Tachkem óni 242 
T acitus 632, 637, 638, 639 
Ta-fu, költő 141 
Taglib-törzs 270 
Táhiridák 337 
Tahm urász 340
T a ittiriy a- aranyaka - bráhm ana 

-upanisád 23 [23
Talm ud 227

jeruzsálem i és babyloni 228 
Talm udiskolák 241 
Tam muz, Is ta r térdein 186 
Tanchúm a 229 
Tánczdalok (görög) 462 
Tánczzene (görög) 388 
Tánczoló dervisek (mevlevi) 351 
Tang-dynastia korszaka 132 
Tanköltészet, alexandriai 595 

görög 429 
— héber 213 
Tánnák (írástudók) 226 
Taoizm us 137 
Tao-te-king 137 
T arafa 275
Targum -irodalom  (bibliai fordí

tás) 223 
T arrhaios 648
Társadalm i regény, khinai 145 

viszonyok Egyptom ban 163 
Társadalom , khinai 135 
Társalgási nyelv, khinai 131 
Tarsusi kincsek (kép) 581 
Tasznim  vize 261 
T athagata  (Magasztos) 66 
Tavaszi kert (Behárisztán) 360 
Taylor 175
Tazikava Bakin, japáni író 152 
Telegonia 422, 424 
Teleklos 410
Telem akhia 397, 418—419 
Teleológiai elv (görög bölcsész.) 

5 4 9

Telesilla 457 
Telestes 638
Tell-el-amamai agyagtáblák 179 
Temesvári Pelbárt 282 
Tempe völgye (kép) 439 
Templom Buddhagayában 73 

K andyban 75
Tengerek összefolyása (Multeka 

al-abhur) 299
Terem tés könyve (Bundahis) 336 
Terentius 533, 534 
Terpandros 378, 385, 449, 465 
Tétovázók útm utatója 237 
T ett könyve (Kár-námak) 336 
T hábit b. K urra 280 
Thales 460

herm ája (Vatikán) 548 
T haletas 378
T halia szobra (Vatikán) 601 
Tham ud-nép 261 
Tham yris 385, 386 

-rege 384 
képe 387

T héâtre indien, le 109 
Thebai m ondakör 421 
Thebais 412, 422 
Thebát vívó hét vezér (Aisk,) 

5 ° 5
Them istios 644, 677 
Themistokles 480, 540, 645, 710 
Theodora 684 
Theodoros 422, 571 
Theodorus G aza 684 
Theodosius II. 658, 676 
Theodosius ezüst pajzsa 657 
Theodotos 631 
Theogonia 422, 433, 435 
— elemzése 436 
Theognis 440, 457 459 
Theokritos 380, 584, 589, 593, 

5 9 5 . 5 9 7 ' 601
-tói epigram m a-m utatványok 
5 9 0  5 9 1
idyllje (A kecskepásztor) ma
gyar fordításban 593 
m éltatása 592

Theológiai irodalom, arab 294 
Theon 646 
Theophilos 682, 684 
Theophrastos 561, 613, 614, 615, 

621, 622
szobra (Róma) 615 

Theosophia, khinai 137 
Theraväda (öregek mondása) 75 
Therianos 705 
T heron 473
Thesaurus opticae, Alhazeni ara- 

bis 284 
Theseus 503

dithyram bos 468 
vagy az ifjak 469 

Thespis 485, 492 
Thestorides, csaló 412 
Thewrewk Emil 401, 447, 456, 

4 5 9 . 4 67 . 4 9 4 . 566, 589. 
Thiasos 483 
Thom isták 322
T hot isten 153 [154

följ egy zi II. Ramses életéveit 
az alvilágban 157 

Thrák-pieriai dal 385 
Thrasym akhos 559 
Thrax gram m atikus 383 
Thukydides 379. 382, 392, 425, 

426, 480, 510, 512, 538, 566, 
572, 638, 675
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T h u k y d id es  m ellszobra  541 
— m élta tá sa  540 
T h y m ele  487 
T ib e riu s  II . 658 
T ibb o n -csa lád  241 
T igris-lépcső , E lefán té  szigetén  

128
T im ag o ras  459 
T im aios  607 
T im ario n  694 
T im ark h o s 579 
T im on, a phliusi 604 
T im o theos  638 
T im o x en a  649 
T im u rlen g  281 
T irid a tes  örm ény  k irá ly  364 
T isias  (S tesikhoros) 463 
T isz ta  testvérek  (héber) 230 
T itan o m ak h ia  422 
T ith o n o s 444 [355
T itkok  rózsaágya (G ulsen-i-ráz) 
T ito k  kulcsai (K orán -m agyará 

zat) 306 
T itu s  638
T íz  királyfi tö rtén e te  96 
T iz ian o  502 
T lepo lem os 391 
T oldalékok (tószafót) 241 
T ó ra  194 
T ó th  S án d o r 672 
T ö rtén e lem  (alexandr. korsz.) 606 

görög 535
T ö rtén e lm i irodalom  (arab) 287 
T ö rtén e ti irodalom  (héber) 197 

könyvek, későbbiek , héberek  
221

T örvény, m ásodik  (héber) 225 
T örv én y ek  könyve 239 
T örvén y m ag y arázó k  (héberek) 

224
T örvény  tudom ány  (arab) 299 
T örzs-d ivánok  272 
T rag éd ia  m úzsá ja  (szobor) 484 
T rag ik u s  színész a  d iadal u tán

489
görög szo b ra  490 

T ra jan u s  637, 648 
T rak h is i nők 507 

(S ophokl.) 504 
T rap ezu n tiu s  G eorgios 684 
T ra iv ïd y a  30
T rigonon , k ith a ra , lan t (kép) 391 
T r ip íta k a  (három  kosár) 76 
T rip o litik o s  (D ika iarkhos müve) 

621
T rip to lem o s (Sophokles) 503 
T r is tan  és Iso lde  358 
T ró ja i m ondakör 421 
T ro ia i nők, d rám a  (E u rip .) 518 
T ró n  32 regéje 95 
T udom ány , a ra b  276 

egyptologiai 156 
egyp tom i 171 

r— orvosi 171
háza  (B agdádban) 279 

T ud o m án y o s stilus, khinai 131 
T udós, kh inai (képe) 142 
T u li-nam eh  (török mese) 95 
T u ran d o t-reg e  359 
T y an e i A pollonios 646 
T y k h io s  tím á r 412 
T y ran n io n  561 
T y rtæ u s, az  új (R igasz) 702 
T y rta io s  440, 458 
T y ru s i A pollonius 691 
T ze tzes  Jo h an n es  660

U
U d g á ta r 22
— -áldozópap  i i
Uj görög iroda lom  698
— - kö ltészet 706

M arseillaise m ag y ar for
d ítá sa  702 
népköltésze t 716

------ ; v íg já ték  534
h éb er költészet 229 
héberség  190 
-perzsa  nyelv 329 

eredete  337 
p la to n ik u s  isko la  278

— p y tbago ræ usok  641 
T y r tæ u s  (R igasz) 702

Ú jra  szü letések  12 
U lászló  691 
U lu g h -bég 281 
U na  fö lira ta  160 
U nszu ri 338, 358 
U p an y ák  38 
U pan isádok  22 

iroda lm a 57
U p a rü p ak ák , m ásod rendű  szín 

m űvek 107
U ra l-a ltá ji nyelvcsaládhoz ta r 

tozik a sum ér nép 188 
U r-b a 'u , k irá ly  pecsétje  188 
U rh a i M áté 369 

V áhrám  369 
U rm ilá  49 
U rv asi 34 
U sas, A uro ra  19 
U szun, s cy th a  nép 138 
U tazás  könyve (Szefer-nám e) 

349
U tta ra -k an d a  53
U tta ra k u ru  25
U tta ra  m im änsä  61
Ü nneplő  nők,vígj. (A ristoph.) 532
Üveg, an tik  (A iskhylos kepe) 501

Y
V adálla tok , vígj. (K rates) 528 
V adaskert (M igadaya) 69 
V a h h áb iták  sec tá ja  300 
V áhrám  368
V arágya  (világutálás) 98 

-sa taka  97 
V alsam páyana  36 
V aisesika ta n a  (filoz.) 60 
V alens c sászár 658 
V alerius 635 
— Pollio  642 
V aleton  396 
Vallás, kh inai 137 
V allásos irányza t, a ra b  277 

irodalom , egyptom i 156 
kh inai 132

költészet, p erzsa  349 
V allásosság, h indu  2 
V álm lki 36, 47 

vezeklő 53 
V ánágán Ján o s  369 
V an ap a rv a  44 
V arró  604 
V ártán , nagy 369 
V a ru n a  16, 18, 19 
V ásis th a  24 
V asziliád ísz  713 
V asú 26
V asuk, V ásis thák  19

V á ta  18 
V ayu  18, 43 
V ed an ta  57

bölcsészet 350
Velenczei örm ény  ko losto r 373 

ko losto r k ö n y v tá ra  374 
V elid  II. 266 
V end idád  332
V ergilius 357, 422, 588, 597 
V ern a rd ák isz  713 
V erus 636 
V espasianus 638 
V etá lap an cav in sa ti (a k isérte t 

25 regéje) 95
V etélkedő vers (m unázere) p e r

zsa 339 
V e tte r 367
V gájászer G ergely  368 
V ib h ísan a  53 
V ic itrav iry a  42 
V ico 394
V ic to ria  szobra  479 
V idagdha  S ák a ly a  35 
V id u ra  43
V iennei z sina t (1311-ben) 325 
V ígjáték , görög 523 

új görög 534
V ih a r istene (R údra), a felesége 

D urga  79 
V ikélasz 716
V ik ram ád ity a  k irá ly  9, 95 
V ik ram orvasï (V ikram a-U rvasI), 

d rám a  120
V ilág te rem tésé rő l baby lon i 

éposz 186 [332
Világfelfogás, irán i d u a lisz tik u s  
V ilághordozó kígyó 103 
V ilági lyra, ind. 97 s köv. 
V ilágosító  G ergely  364 
V ilágosság fá ja  (B odhi-fa) 65 

könyve (R úsendi-nám e) 349 
V ilágszellem , ind  57 
V in ay ap itak a  78 
V indhya  hegység 4 
V irágd íszítm ény , ind  1 
V isnu  4, 20 

-p u rän a  20 
(N äräyana) 53 
az őrálló  szo b ra  80 

- ébredése  102 
k u ltu sza  79 
p am laga  103

V isnusarm an  b rah m án  88 
V iszon tlá tás  (dalford ítás) 720 
V iszpered  332 
V isz tu szp a  341
V isszaem lékezések  S o k ra tesre  

(X enophon^ 544, 546 
V ízvezeték, héber, Je ru zsá lem 

ben 192
V olta ire  143, 713 
V örös a lakos edény  ra jz  383 
V örösm arty  n o ,  500 
V yása 40, 42

W
W agner R ich ard  486, 509, 688 
W ecklein  499 
W eil G u sz táv  288 
W elcker 422 
W ellhausen  273 
W en-csang (m űvelt irod. nyelv 

146
W erth e r  keservei 407
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W estö s tlich e r D ivan  407
W ilam ow itz  487
W illiam s 40
W in d isch  E . 106
W o lf F rigyes Á gost 493 395, 396
W u -ti császá r 141

X
X an th ia s  és D ionysos, H erak les  

h áza  e lő tt (kép) 529 
X an th o s  536 
X enokra tes  613 
X enophanes 438, 440, 457, 548 
X enophon  551, 552, 633, 638 

m é lta tá sa  544
X erxes 173, 331, 412, 428, 539

Y
Y adavàk 47 
Y a jam ânak  56 
Y äjnavalkya  32, 35, 57 
Y aju r-irodalom  20 

-korszak  6 
-kor 32

— -véda 6, h , 22, 23, 26—32

Yaksa, ind  félisten 100 
Y am a 2

a  ha lá l is tene  58 
Y asa, b u d d h is ta  69 
Y ä trä  (színi előadások) 105 
Y oga-rendszer (filoz.) 60 
Y u d h is th ira  39 
Yue-csi, scy th a  nép  138 
Y uga-korszak  4

z
Z áh ir is tá k  294 
Z ál születése  342

elm egy R ud áb éh o z  343 
Z alakósztasz  707 
Z a rán d o k lás i énekek, héberek  212 
Z á rb h án á leán  kárek in  376 
Z árósorok , zso ltároknál 212 
Z eid  b  T h á b it 263 
Z e k h a rja  I. és II .  p ró fé ta  209 
Z en d  nyelv 329 
Z endavesz ta  332 
Z eno  c sászá r 278 
Z enob  G lák  364 
Z enob ios  648
Z enodo tos  422, 581, 618, 619, 623

Z enon  613, 623
a sto ikus szo b ra  (N ápoly) 614 

Z eus szen t n ásza  (papyrus) 535 
Z eu st m egm enti an y ja  (dom bor

mű) 437 
Z ó h á r 242 
Z o ro asz te r 329 

p ró fé tá ja  341 
vallása  2

Z o ticu s  P a ra sp o n d y lu s  691 
Z u h e ir 275

b. Abi S zu lm a 251 
Z sidó, 1. H é b e r  is
— bölcsészet, h e llen istikus  642 

-a rab  iroda lom  241
-görög iroda lom  (alexandria i 
korszak) 626
iroda lom  O laszo rszágban  és 
F ran cz iao rszág b an  239 
ko lón ia  feje A lexandriában  
(Res-G alu.tha) 627 

----- negyed A lexandriában  ( té r
kép) 631

- pecsét, régi 244
— S y b illa  630 
Z sinagógái kö ltészet 229 
Z so lt 693 
Z so ltá rk ö n y v  211








	Tartalom
	Heinrich Gusztáv: Bevezetésül
	I. Keleti népek
	II. Hellének
	Második könyv: Középkor
	Harmadik könyv: Újkor
	Betűsoros név- és tárgymutató
	Oldalszámok
	_1
	_2
	_3
	_4
	_5
	_6
	_7
	_8
	_9
	_10
	_11
	_12
	_13
	_14
	_15
	_16
	_17
	_18
	_19
	_20
	_21
	_22
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	_23
	_24
	129
	130
	_25
	_26
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	_27
	_28
	_29
	143
	_30
	144
	_31
	_32
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	_33
	_34
	153
	154
	_35
	_36
	_37
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	_38
	_39
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	_40
	_41
	_42
	_43
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	_44
	_45
	189
	190
	_46
	_47
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	_48
	_49
	_50
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	_51
	_52
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	_53
	_54
	_55
	_56
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	_57
	_58
	_59
	_60
	_61
	_62
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	_63
	_64
	_65
	_66
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	_67
	_68
	_69
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	_70
	_71
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	_72
	_73
	353
	354
	_74
	_75
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	_76
	_77
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	_78
	_79
	377
	378
	379
	380
	_80
	_81
	_82
	381
	382
	383
	384
	_83
	_84
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	_85
	_86
	_87
	_88
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	_89
	_90
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	_91
	_92
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	_93
	_94
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	_95
	_96
	_97
	_98
	455
	456
	_99
	_100
	_101
	_102
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	_103
	_104
	469
	470
	471
	472
	_105
	_106
	473
	474
	_107
	_108
	_109
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	_110
	_111
	_112
	_113
	483
	484
	485
	486
	_114
	_115
	487
	488
	489
	490
	491
	492
	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	_116
	_117
	_118
	_119
	503
	504
	_120
	_121
	_122
	_123
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	_124
	_125
	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	_126
	_127
	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540
	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561
	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582
	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594
	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606
	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	_128
	_129
	_130
	_131
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	_132
	_133
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700
	701
	702
	703
	704
	705
	706
	707
	708
	709
	710
	711
	712
	713
	714
	715
	716
	717
	718
	719
	720
	721
	722
	723
	724
	725
	726
	727
	728
	729
	730
	731
	732
	733
	734
	735
	736
	737
	738
	739
	740
	741
	742
	743
	744
	_134


