
FALUS RÓBERT: SOPHOKLES 

Művelt Nép, Budapest, 1954. 

Falus Róbertnek a Kultúra Mesterei soro-
zatban megjelent Sophoklésével a világiro-
dalom, a klasszikus irodalom kedvelői végre 
megkapták azt a könyvet, mely az 1950-
ben megjelent új Sophoklés-fordítást ki-
egészítve a nagy athéni drámaíró mélyebb, 
teljesebb megértéséhez vezethet. — A két 
könyv megjelenése között négy év telt el. 
Akkoriban még eléggé ritkaságnak számított , 
ha egy-egy antik, görög vagy latin szerző 
megszólalhatott magyarul, (így Moravcsik 
Gyula Konstantinos Porphyrogennétosa 1950-
ben) vagy valamilyen, a klaszikus ókorral 
foglalkozó munka napvilágot látot t . Azóta 
azonban az irodalmi életünkben bekövetke-
zett nagyarányú változásokkal kapcsolat-
ban örömmel regisztrálhatjuk a fordítások 
(1952-ben Devecseri Iliása), monográfiák 
(1952-ben Borzsák István : A magyar 
klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 
1926—19j0; Ranovics : A hellénizmus 
történeti szerepe : 1953-ban: Maskin : Augus-
tus principátusa, kialakulása és társadalmi 
lényege. Moravcsik Gyula : Bizánc és a 
magyarság) és kézikönyvek (1951-ben 
Avgyijev : Az ókori kelet története ; Szer-
gejev : Az ókori Görögország tö r t éne te ; 
Maskin: Az ókori Róma tö r t éne te ; 1953-
ban Tronszkij : Az antik irodalom története), 
egyre sokasodó számát. Idén pedig Falus 
művemár ötödik a sorban, és végre megindult 
az Egyetemes Philológiai Közlönyt bizonyos 
tekintetben folytató, már annyi éve várt 
Antik Tanulmányok sorozata. És mennyii 
minden van még kilátásban! Trencsényi— 
Waldapfel Imre kétnyelvű Hésiodosa, Ritoók 
Zsigmond és Sarkadi János ugyancsak két-
nyelvű Athénaión politeiája, három Aristo-
phanés komédia az Arany János féle immár 
klasszikussá vált régi, és Aischylos összes 
fennmaradt drámájának új fordítása. Ennyi 
biztató jel megalapozottá teszi reményünket, 
hogy az Aischylos-fordítás megjelenése után 
a megfelelő Aischylos-monográfia nem fog 
négy évet késni, hiszen Falus Róbert előttünk 
fekvő kis könyve már megmutat ta , hogyan 
lehet a múlt nagy mestereiről szűk keretek 
között is jór és élvezetesen írni. 

Falus könyvének bevezető fejezetében 
azt igyekszik vázolni, milyen társadalmi 
változások, osztályharcok fejlesztették ki a 
Dionysos-ünnepek népi-primitív szertartá-
saiból a drámát, úgy, ahogyan az Aischylos, 
Sophoklés és Euripidés tragédiáiban és 
szatírdrámáiban valamint Aristophanés komé-
diáiban számunkra is elérhetővé válik. 
A könyv egyik legjobb fejezete ez. A mű-
fajok kialakulásának felfedése az irodalom-

történet legkényesebb és legnagyobb á t -
tekintést követelő kérdései közé t a r t o z i k : 

Falusnak mégis sikerül a vulgarizálas veszé-
lyeit elkerülve vázolnia, hogyan veszti el 
létjogosultságát a heroikus kor, a nemzet-
ségi társadalom felbomlása végső szakaszá-
nak reprezentatív műiaja , az eposz, és hogyan 
teremtik meg az osztályharcok, s az athéni 
demokrácia az i. е. VI. század második telé-
ben az új, a kornak jobban megtelelő mű-
fa j t , a drámát . 

Ezután tér rá Falus tulajdonképpeni 
tárgyára : Sophoklés életének és életművé-
nek bemutatására és értékelésére. Tárgya-
lásában a fennmaradt drámák kikövetkeztet-
hető időbeli egymásutánjában halad (jegyez-
zük meg mellékesen, hogy csak az Antigoné 
és a Philoktétés esetében jelölnek meg az 
antik források pontos dátumot, egyébként 
a drámákból magukból levonható, de csak 
többé-kevésbbé bizonyos következtetésekre 
vagyunk utalva), csak egy helyen téve 
kivételt, a Nyomkeresők című szatírdrámá-
nál, melyet a drámák elemzése után vesz 
sorra. Az utolsó fejezet a sophoklési tragi-
kumról szól, függelékül Kozocsa Sándor 
és Radó György a magyar Sophoklés-fordí-
tások és színpadi bemutatók jegyzékét 
állította össze. 

Falus Róbert mint mondottuk, kronológiai 
sorrendben elemzi a fennmaradt hét drámát , 
úgy, hogy minden egyes alkotást beleágyaz 
az athéni történelem menetébe. Ez a módszer 
módot nyú j t neki arra, hogy kimutassa a 
korproblémák és a drámák mondanivalója 
közötti szoros kapcsolatot. Nem kívánhat-
juk persze Falustól azt, hogy minden egyes 
Sophoklés-darab közvetlen aktuali tását fel-
fedezze az athéni történelem eseménysoro-
zatában ; (az egyetlen kivétel ezen a téren 
az Oidipus Kolónosban) ezt már az antik 
tanúvallomások szűkszavúsága vagy éppen 
teljes hiánya sem engedi meg. Annyit azon-
ban a könyv valamennyi olvasója meglát, 
hogy Sophoklés minden művének problé-
mája ott izzott az athéni közéletben. A vallás 
és tudomány ellentétéről, a pénz mindent 
ellentétesre változtatni tudó hatalmáról, 
az egyén és az állam viszonyáról, a nomosról 
és physisről, és még megannyi sophoklési 
kérdésről tudott , vi tatkozott , vagy legalábbis 
gondolkodott minden athéni polgár. Sop-
hoklés nagy művészete éppen ezeknek a 
valamennyi kortársa számára fontos problé-
máknak méltó megjelenítésében van. A mon-
danivaló és a forma tökéletes egyensúlya, 
melyet ma sem tudunk eléggé csodálni, s 
a költő állásfoglalása volt az, mely annyi-
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szor szerezte meg neki a közönség csodála-
t á t és elismerését kifejező első helyet a drámai 
agónokon. Mert a kardalokban és a színé-
szek nagyszerű szavaiban egyre-másra fel-
tűnik a költő személyes és bátor állásfog-
lalása. Ha a sors, az istenek : — a fennálló 
társadalmi rend megvál toztathatat lannak 
hit t törvényei — tönkretesznek, tragikus 
bukásra ítélnek minden együttérzésünket 
megérdemlő, jószándékú és becsületes hősö-
ket, egy Aiast, Oidipust vagy Déianeirát, 
Sophoklés minden szimpátiája az övék. 
Mikor az emberi kötelékek, a család szent 
jogainak védelmezői szembeszállnak a min-
den emberséget durván sárba tipró zsarno-
kokkal, mint Antigoné vagy Élektra, Sophek-
lés még bukásukban is nekik ad igazat. 
Ha az erőszakkal és fondorlattal cselekvő 
Odysseus és a legnemesebb hagyományok 
letéteményese, Neoptolemus harcol Philokté-
tés megnyeréséért, ő az ártat lanul szenvedő 
Philoktétés és Neoptolemos oldalán áll. 
Sorolhatnánk tovább, de ennyi is elég : 
Falus könyve meggyőzően mu ta t j a meg, 
hogy Sophoklés egész működése törekvés a 
nemesebb, tisztább, emberibb felé, hogy 
költészete félreérthetetlen állásfoglalás min-
denfaj ta zsarnoksággal, gonosz és szűk-
látókörű elvakultsággal szemben. 

Sophoklés majdnem végigélte az egész V. 
századot, (i. e.) Talán saját szemével lát ta 
az athéni demokrácia ragyogó salamisi 
győzelmét. Szemtanúja volt a periklési 
Athén páratlanul gyors felemelkedésének, 
azután meg kellett látnia a peloponnésosi 
háborút, az athéni demokrácia válságának 
kiéleződését. Attól azonban megőrizte a 
sors, hogy szeretett szülővárosának, Athén-
nek végső bukását is megérje. Ismerte kora 
politikai és szellemi vezéreit, volt alkalma 
összemérni tudását mesterével, Aischylossal, 
és f iatalabb kortársával, Euripidéssel. Hatal-
mas életművet hagyott hátra, melyben 
bizonyára enciklopédikusán fel volt hal-
mozva mindaz, ami ebben a korban Athént 
jellemezte. Ma ennek az impozáns műnek 
csak töredékét, mintegy hét százalékát 
ismerjük. És milyen gyéren szólnak a kor-
társak tudósításai is róla! — Nagyon nehéz 
feladatra vállalkozott tehát Falus, mikor 
Sophoklés költészete általános jellemzésén 
kívül magának a költőnek a fejlődését is meg 
akar ta rajzolni. Természetes, hogy amit 
mond, az csak körvonalait tud ja megadni 
egy hatalmas művészegyéniség alakulásának, 
de még így is érdekes, és — általában meg-
győző. 

Szerinte Sophoklés már Athén Periklés 
alatti fénykorában jól lát ta a társadalomban 
feszülő ellentmondásokat, és drámáiban 
éppen az emberi jószándékot, a legszebb 
erkölcsi értékeket kudarcra ítélő isteni-
emberi törvények kegyetlenségét ábrázolta. 

(Aias, Antigoné, Oidipus király, Trachisi 
tió'k.) Ezt a kortársai által nagyon vallásos-
nak t a r to t t költőt a valóság hű megfigyelése 
állandó lázongásra késztette műveiben : jók-e 
igazságosak-e az istenek? Élete vége felé 
azonban, mikor Athénben egyre sokasodó 
jelek hirdették a fel tar thatat lanul közeledő 
véget, a költőben felülkerekedik vallásossága, 
és érett fértiéveinek hatalmas lelkiismereti 
harcai után beletörődik az isteni hatalmak, 
a sors kiszámíthatatlan rendelésébe. De 
ugyanakkor költészetén keresztül a háború 
legválságosabb perceiben még közelebbi kap-
csolatba kerül népével, szeretett Athénjá-
val. Ez az, amiért öregkora világnézeti 
fordulatát , a Spárta-barát arisztokrácia felé 
közeledését egyáltalában nem lehet mereven 
negatív módon értékelnünk. Mert igaz, 
Sophoklés sokat feladott f iatalabb éveinek 
harcosságából de amit költészete vesztett 
az egyik oldalon, azt népe, hazája ügyéért 
való tokozott aggódása, odaadása és felelős-
ségtudata pótolta másfelől. Ezért fejezhette 
be az agg költő hatalmas életművét olyan 
nagyszerű alkotással, mint az Oidipus Koló-
nosban. Az öregkori lírának valami olyan 
megrendítően szép kivirágzása jelentkezik 
i t t Athén legnagyobb erkölcsi értékeinek 
dicsérete mellett, amire Goethe és a mi 
Arany Jánosunk az egyetlen példa a világ-
irodalom történetében. Nem csoda, hogy 
Falus elemzései közül éppen ennek a drámá-
nak az elemzése sikerült talán legjobban. 

Nincs módunk most arra, hogy Falus 
valamennyi interpretációját külön-külön 
vegyük szemügyre. Ez nem is tartozik egy 
rövid ismertetés feladatai közé. Inkább csak 
néhány gondolatot vetünk fel, melyekre a 
könyv olvasása indított . 

Köztudomású, hogy a görög dráma alap-
anyaga a mythos, melyet Hellásban mindenki 
ismert. Amikor az athéni polgár leült a 
Dionysos-színház sziklábavájt nézőterén, előre 
tudta , miről fog szólni az a darab, ami 
bemutatásra kerül, ismerte a fellépő hősöket, 
sőt a cselekmény végkifejletét is. És mégis 
bizonyára a legnagyobb érdeklődéssel ment 
el, hogy egy ú j Sophoklés-drámát hallhasson, 
mert tudta , hogy a költő az ismert mythost 
valamilyen ú j felfogásban fogja »értelmezni« 
és az »értelmezés« éppen az athénieket 
közösen érdeklő valamelyik problémának, 
esetleg többnek is megoldását adja , vagy 
kívánja adni. A költő tehát elképzelésének, 
céljának megfelelően gyúrta, alakította a 
mythos, a hősmonda anyagát . Lényegében 
— így tan í t ja Aristotelés Poétikája — nem 
vál toz ta thato t t ra j ta , de az esetleges vari-
ársok közül kiválaszthatta azt, amelyik 
alkotói szándékai számára a legmegfele-
lőbbnek látszott . Módosíthatott a szereplők 
jellemén, és esetleg a mythosban.a hősmondá-
ban nem szereplő személyt léptethetet t fel 
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drámájában. Ezeknek a módosításoknak 
azonban — ismételjük — nem volt szabad 
megváltoztatniok az ábrázolt cselekmény 
végső kimenetelét, formájá t , »csak« tartal-
mat . Ha tehát a monda Oidipusmegvakulásá-
ról beszélt, a költő nem vál toz ta thato t t 
ezen, bármennyire is jobb drámai megoldás-
nak látszott esetleg az öngyilkosság, melyet 
hasonló körülmények között Aias el is követ. 
Csakhogy a hősmonda Aiasnak nemcsak 
megengedte, de elő is írta, hogyan ítélkezzék 
önmaga felett . A mytho's és monda tehát 
éppen a feldolgozás módja szerint telik, 
telhet meg aktuális tar talommal. Egy-egy 
költő állásfoglalását, véleményét annak meg-
állapításával lehet lemérni, mit hangsúlyoz 
a készen kapot t anyagban, mit és hogyan 
változtat azon. % 

Mindez persze nem új dolog. Falus maga is 
von le következtetéseket, mégpedig sokszor 
fontos következtetéseket éppen ilyen alapon. 
Elég csak az »Elektra — Athén alkonya« 
című fejezetre utalnunk, (101—118. o.) 
ahol az Elektra és Orestés bosszúja történeté-
nek egymásétól különböző feldolgozása szol-
gáltat alapot a három nagy tragikus felfogás-
ban, világnézetben jelentkező eltéréseinek 
bemutatására . Mégis az az érzésünk, hogy 
néhány helyen éppen a fentebb ismertetet t 
szempont pontosabb alkalmazásával Falus 
plasztikusabbá, világosabbá tehet te volna 
elemzéseit. 

Vegyük például a Trachisi nők című 
tragédiát . A mythos nyú j to t t a anyag Hérak-
lés tűzhaláláról szólt, és tudot t Déianeiráról is. 
De Falus helyesen világít rá arra, hogy 
Sophoklés számára nem Héraklés, hanem 
Déianeira volt a fontos, ő a főhős, az ő 
»alakja és sorsa szinte maradéktalanul ki-
fejezi a dráma alapeszméjét«, (97. o.). 
Héraklés darabossága, kíméletlensége csak 
kiemeli felesége t ragédiáját (99. o.). Sophoklés 
itt más oldalról ugyanazt a problémát 
dolgozza ki, mint az Oidipus királyban : 
hogyan fordí t ja a végzet a legjobb emberi 
s zándéko t is pusztító hatásúvá, hogyan kell 
a legnemesebb céloknak is hajótörést szen-
vedniük. Mindkét darab végső kicsengése 
bírálat, vád az istenek világa, a világrend 
ellen, de »sehol másut t nem ilyen éles és 
tömören egyértelmű« (97. o.). Miért válik 
azonban éppen itt a bírálat a legtömörebbé 
és egyértelműbbé? Mert Sophoklés új , a 
feldolgozandó anyagban nem említett szerep-
lőt léptet fel : Hyllos ez, Héraklésnak 
Déianeirától született fia. Falus magyarázatá-
ban Hyllos jelentősége a drámában körül-
belül egyenlőrangú Lichas és Iolé szerepével. 
Szerintünk azonban Sophoklésnek azért volt 
szüksége főleg Hyllosra, mert ra j ta keresz-
tül, az ő szavaiban szűrhet te le műve alap-
eszméjét. Éppen ezért Hyllost a Sophoklés-
től neki szánt drámai funkció, — a bírálat, 
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a tanulságok kimondása — a másik ke t tő 
fölé emeli. 

Vagy nézzük a Philoktétést . Mikor Sopho-
klés ezt a d rámájá t megírta (409), már 
Aischylos és Euripidés előtte feldolgozták 
a mondát, de alkotásaik nem maradtak 
fenn. Annyi mégis megállapítható, hogy 
Sophoklés a cselekményből kirekesztett min-
den felesleges elemet. így érte el, hogy 
művében valóban minden szó, minden gondo-
lat a központi konfliktusra irányul (136. o. 1.). 
De t e t t még egy változtatást is : míg a 
mondában Odysseus mellett Diomédés megy 
el Philoktétésért, nála a »sokcselű« ithakai 
vezér társa Neoptolemos, Achilleusnak, a 
görögök legnagyobb hősének fia. Mit mu ta t -
nak ezek a vál toztatások? Az első »csak« 
annyit , hogy Sophoklés finom dramaturgiai 
érzékkel kristálytiszta, egyenesvonalú szer-
kezetet teremtet t , elősegítve az eszmei 
tar talom akadálytalan kifejtését. De van-e 
jelentősége a másik vál toztatásnak is? 

Falus megállapítja Neoptolemosról, hogy 
»Achilleus fia, apjának szíve dobog keblé-
ben. . . nem lehet, hogy fejet haj tson a 
fondorlatokra épült világ előtt!« (129. 1.). 
Benne Philoktétés is vakon bízik, hiszen 
ap já t szerette és tisztelte, nem tételezheti 
fel, hogy a nagy hős fia hi tvány senkivé 
aljasult (124. 1.). A továbbiakban megálla-
pítja, hogy — bár természetesen Philoktétés 
a dráma főszereplője — Neoptolemos »a 
cselekmény legfőbb mozgatója«, aki »csak-
nem Philoktétéssel egyenrangú szerepet töl t 
be a drámában«. (137. o.) Arra is r ámuta t 
Falus, hogy »Sophoklés gyűlölte a háborút , 
a békét a legnagyobt) kincsnek t a r to t t a . 
Ezekben az években — a háború válságos 
időszakában — azonban a pacifizmus az 
athéni demokrácia ellen összeesküvő és 
Spártával mindenáron békét kereső csoportok 
támogatását jelentette. Neoptolemos a becsü-
let és hűség ú t ján akar t haladni, de ténylege-
sen Odysseust támogat ta , az istenek pedig 
rábólintot tak. ..« Ez magyarán annyit jelent, 
hogy Sophoklés és vele együtt nyilván 
nagyon sok athéni sajátos, egyéni problémája 
éppen a Neoptolemos lelkében dúló lelki-
ismereti harcnak, a két véglet közötti 
ingadozásnak képében nyert kifejezést. Ha 
tehát Falus azt a kérdést teszi fel, hogy 
»Nehéz volna eldönteni, kit rajzolt nagyobb 
szeretettel a költő, Philoktétést-e, vagy 
Neoptolemost?« — habozás nélkül így ad juk 
a választ : igaz Sophoklés a rá jellemző 
szimpátiával rajzolja meg Philoktétésben az 
önhibáján kívül bűnhődő, magányos hőst, 
de igazi rokonszenve mégis Neoptolemos 
felé irányul. Neoptolemos a lak já t ő válasz-
to t ta ki, ő akarta , hogy éppen a legnagyobb 
hős méltó fia, a görög erénynek letétemé-
nyesejelenjék meg a drámában, aki a költő 
szabad választása alapján, az előző feldolgo-



zások ezen a ponton való megváltoztatása 
mia t t leginkább volt alkalmas arra, hogy a 
költő sa já t vívódásait, ingadozását megjele-
nítse. Sophoklés számára ő a főszereplő, 
Philoktétés csak másodsorban jön szóba. — 
Falus részleteredményeinek logikus végig-
gondolása feltétlenül erre az eredményre 
vezeti az olvasót. 

A könyv a sophoklési tragikumról szóló 
fejezettel zárul. Falus műve i t t többet ad, 
mint amennyit ígér : nemcsak a sophoklési 
tragikumról van szó, de általános érvényű 
dramaturgiai elvekről, sőt a szocialista dráma 
kérdéseiről is, úgyhogy ennél a fejezetnél 
hosszasabban kell időznünk. 

Falus Aristotelés Poét ikájának a drámára 
vonatkozó részéből indul ki, majd Marx 
és Engels tragikumelméletét vázolja. Szerin-
tük két típusa van a tragédiáknak : az egyik 
a régi rend, az ancien régime hősi bukása, 
mely csak az ó és középkorban létjogosult. 
A másik az újkori tragédia típusa, a »korán 
jö t t forradalmár« tragédiája (162—163. o.). 
De mi a tragédia? Falus értelmezésében 
olyan színpadi mű, mely a hős bukásával 
végződik. A dráma nála nem gyűjtőfogalom, 
hanem koordinált helyzetben van a tragé-
diával : a konfliktus a jó ügy győzelmével 
fejeződik be. Ezek alapján Sophoklés művei 
között két »dráma« van : az Élektra és az 
Oidipus Kolónosban. Az Antigoné világosan 
»az ancien régime hősi bukását eleveníti 
meg«, (164. o.) míg a többi négy darab 
szerinte a tragédia egyik típusához sem 
sorolható világosan. »Tragédia« és »dráma« 
közti megkülönböztetés azért olyan fontos, 
mert míg az osztálytársadalom élettértyei 
mindket tő létrejöt tét lehetővé teszik, addig 
az osztálynélküli, szocialista és kommunista 
társadalom sajátos körülményei, melyek a 
haladás, a fejlődés minden objektív feltételét 
biztosítják — ellentétben az osztálytársa-
dalmakkal —• csak a »dráma« kialakulását 
engedik meg, hiszen a tragikus bukás ebben 
a korban már nem tipikus. — Bármilyen ellen-
vetést tegyünk is a hagyományos esztétikai 
kategóriák ilyen »átértékelésével« kapcsolat-
ban, Falus érvelésének logikája meggyőző. 

A szerző maga Sophokléssel kapcsolat-
ban főleg az Antigoné értelmezésében tulaj-
donít nagy fontosságot »tragédia« és »dráma« 
ilyen megkülönböztetésének, és Trencsényi-
Waldapfel Imrével polemizál. Trencsényi 
ugyanis (Sophoklés összes drámái, Franklin, 
1950.) az Antigonéban a »forradalmi csele-
kedet« (i. m. 20. o.) felmagasztalását lá t ja . 

Szerinte Antigoné »az írott törvényben 
kifejezésre jutó társadalmi rend megdöntését 
igazolja« (u. o.). Falus ezzel szemben azt 
állítja, hogy Sophoklés i t t az ancien régime 
bukását ábrázolja, nem akart , és nem is 
tudot t előremutatni (165. o.). A vitában, 
úgy gondoljuk, neki ad igazat az a körül-
mény, hogy az Antigonéban tárgyal t temetés-
problémával kapcsolatban fennmaradt ada-
tok — melyekre egyébként hivatkozik is 
(54. o.) —• félreérthetetlenül a hősnőt teszik 
meg a régi, az arisztokrata álláspont kép-
viselőjévé, aki elvei védelmében száll szembe 
a polis-ideológia képviselőjével, és harcában 
elbukik. Valóban az ancien régime bukásáról 
van tehát szó, de ez a bukás Marx megjegyzé-
sei értelmében (162—163. o.) valóban tragikus 
lehetett , ábrázolása pedig olyan, hogy Hegel 
nem alaptalanul nevezte a tragédia abszolút 
mintaképének. 

A fejezet elvi kérdéseinek fontossága 
miat t szerinte mozzanatról-mozzanatra követ-
tük Falus gondolatmenetét . 

Most még néhány megjegyzést a stílusról. 
A könyv a Kultúra Mesterei-sorozat általá-
nos célkitűzéseinek megfelelően ismeret-
terjesztő jellegű. Ez annyit jelent, hogy a 
szerzőnek mellőzni kell mindenfaj ta tudomá-
nyos appará tus t (hivatkozások, lábjegyzetek) 
és népszerű, élvezetes stílusban kell írnia. 
Falus Róbert könyve ebből a szempontból is 
megfelelő. Néhol hivatkozik ugyan külföldi 
tudósokra, az Oidipus király tárgyalásában 
pedig vitába bocsátkozik velük, de ezek a 
részek nem zavarják az olvasást, nem ter-
helik az olvasót, sőt, ösztönzésül szolgál-
hatnak. Ami magát a stílust illeti, a tárgy-
nál fogva, .ennek különös, immanens nehéz-
ségei következtében nem sikerült egységes 
stílust kialakítani ; a történeti fejezetek 
általában szárazabbak lettek, mint a dráma-
elemzések. Egyes helyeken nem á r to t t volna 
elkerülni néhány frázisszerű kitételt. 

I t t kell megemlítenünk, hogy a könyvbe 
- r bizonyára saj tóhiba következtében — 
téves adat került. A 60. lapon idézett Aristei-
dés ugyanis — nyilván Ailios Aristeidés — 
nem az I. hanem a II. században élt. 

Mindent összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy Falus Róbert könyve feltétlenül a 
Kultúra Mesterei sorozat egyik legszerencsé-
sebben megírt kötete. Nemcsak a nagyközön-
ség, de a szakember is haszonnal és élvezettel 
forgathat ja . 

Szepessy Tibor 
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