
A r é g i b b görfrg r e g é n y r ő l . 

Hogy a görög úgynevezett regény lényegét nyerjük, szakí
tanunk kell majd mindazon föltétekkel, melyek a mai regény fogal
mához fűződnek. Már a legáltalánosabb szempont is, hogy a görög 
regény nem annyira az epika kiágazásai köze tartozik, mint in
kább az erotikái taniratok egy nemét képviseli, azon követelést-
intézi hozzánk, hogy azt ne a közép- és újkori regények analógiái 
vagy anomáliáiból, hanem magamagából és eredete történetéből 
magyarázzuk. *) Ez nem járna nehézséggel, ha a görög regény fej-
lődsi történetét legjelentősb phasisaiban, az előkészítő jelenségek 
szerves lánczolatát, teljesen szemlélhetnők. De fájdalom, hiányzanak 
e láncznak épen legfontosabb szemei: a didactica terén az előké
szítő jelenségek Plufarch »Eroticos« czimíi művével, az erotikái 
költészet terén Kallimach elégiáival rögtön megszakadnak, s e két 
átmeneti ponttól egész ephesusi Xenophon regényéig alkalmatlan 
hézag van, melyet az irodalom történészei hypothesis által kényte
lenek kitölteni. Abban körülbelül megegyeznek, hogy a nevezett 
irodalmi termékeket a görög regényirodalom ma elveszett proto-
typonja követi; e prototypon anyagi tartalmát illetőleg is kevés 
kétségünk lehet, ha a legkiválóbb régibb regényeket, Xenophonét 
és Heliodorét egybehasönlítjuk. Egyrészről ugyanis az elbeszéllési 
anyag és az alapeszme azonossága, másrészről pedig azon körül
mény, hogy sem belső sem külső okokból nem sikerül Xenophon 

*) Kútfők : Chassftiig : Histoire du román 2. éd. Paris 1862. 
Kora'és levele Heliodor- kiadása előtt. 
Schmidt Rezension von John Dunlop : »History offiction,« 

Wiener Jahrbüeher XXVI. köt. 
Péter H. »Der Román bei den Griechen*, Neues 8chweiz. 

Museum VI. évf. (1866). 
Főleg : Nicolai Ad. »Über Entstehung und Wesan des griech. Ro-

mans.« Neue vermehrte Aufl. Berlin 1867. Calvary & Comp. 
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és Heliodor közt függési viszonyt kimutatni, eléggé bizonyítja, hogy 
már Xenophon előtt létezett irásmü, melyben két, az előkészítő 
irodalmi jelenségekben széllyel fekvő elem, kalandos elbeszéllési 
anyag és a szerelem- eszményi fölfogása, czélirányosan és szervesen 
össze volt kötve ; hogy létezett egy népszerüleg érdekes munka, mely 
csakhamar közkedvességre s oly tekintélyre tett szert, hogy ugyan
azon tárgynak későbbi feldolgozói a compositio fődolgaiban ama 
prototypon vonásaihoz voltak kötve. Az irodalomtörténészek véle
ménykülönbsége pedig ama prototypon alanyi mozzanatát illeti, 
czélját t. i. ama műnek, mely mint egy új faj első jelensége lépett 
föl. Hogy az olvasó a tények ez állásába tiszta belátást nyerjen, itt 
első helyen Xen. és Heliod. műveinek vázlatos tartalmát adjuk: *) 

Ephesusi Xenophon műve »Ephesusi történetek« czimét vi
seli, hőse Habrokon)as egy előkelő ephesusi család ivadéka, ki jeles 
képzettsége, még inkább szépségének varázsa által oly határtalan 
bámulatra ragadja polgártársait, hogy mindnyájan földön járó 
istenség gyanánt tisztelék. A gőgös ifjú ennélfogva már nem is 
ismer el szépet önmagán kivül, s Erős ismeretlen hatalmát gúny 
kaczaj tárgyává teszi. Ezért a megbántott isten őt súlyos csapá
sokkal üldözi, Artemis ünnepélyénél Habrokomas meglátja a szép 
Anthiát, ki a szüzek körmenetét vezérli és tündöklő bájaival méltó 
képviselője az istennőnek, kinek jelvényeit ez ünnepen hordja. Erős 
végzetes haragja Habr. és Anthia szivét ugyanegy pillanatban 
heves emésztő szerelemre gyulasztja s eszeveszett szenvedélyök 
csakhamar kóros jelekben nyilatkoztatja a legyőzhetetlen sóvárgás 
pusztító tüzét. A megszomorodott szülők a szerelmesek házasságá
tól várják azok megnyugodását, de nem úgy akarja Erős engesz
telhetetlen haragja. A kolophoni Apolló baljóslatú szózatai újra 
aggasztják a szülőket, kik most a boldog házaspárt a jelzett vész 
elkerülése végett messze földre utaztatják; s épen ez kiinduló 
pontja a sanyarú lakolásnak. Habrokom. és Ant. alig hagyják el 
Rhodust, kedvező szél által Egyiptom felé vitetvén, midőn a 
phőnikiai kalózok által elfogatnak és Tyrusba vitetnek Absyr-
tus, a gazdag kalózfőnök házába. — It t Habrokomast szépsége 
nagy bajba dönti: Manto, új ura leánya szerelmével üldözi s midőn 
megvettetik, hamis vád által kieszközli, hogy Habr. börtönbe zára-

*) Nicolai után. 
NYEI.VTtln. KÖZLEMÉNYEK. XII. 2 
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tik, Anthia pedig mint szolgáló Syriába kénytelen követni úrnőjét. 
Sok baleset után Anthia ciliciai embereknek adatik el, kikkel 
együtt épen a hazai partok mellett hajótörést szenved. Anthia 
nagynehezen menekül a szárazföldre ; itt egy Hippothoos nevű rabló 
fogságába esik. Hippothoos Anthiát fel akarja áldozni a hadi is
tennek, midőn seregét Perilaos, a tartomány praefectusa, szét
ugrasztja. A foglyokat Tarsusba viszik s Perilaost annyira meg
nyeri Anth. szépsége, hogy a fogolynővel házasságra t akar lépni. 
— Eközben napfényre jött Habrok. ártatlansága s ura, Absyrtus, 
kettőztetett nyájassággal iparkodik jóvá tenni a jogtalan büntetés 
sérelmeit; de Habrokomast szüntelen gyötri neje után való sóvár-
gása, s Anthia hollétét fürkészvén, Ciliciában tévelyeg, majd ma
gára Hippothoosra akad s hozzá társul szegődik. — Kappado cia-
Mazakonban bizalmas társalgás közben elbeszéli mindegyikök kalan 
dos életét, s Hippothoos adataiból kiderül, hogy Anthia nála tar
tózkodott vala. Most Habr. Hippothoossal fogadott emberek kísé
retében Tarsusba megy, s itt szeretett Anthiája legutóbbi sorsáról 
értesül. — Anthia nem birván ellenszegülni Perilaos sürgetései
nek, másrészről férje iránti hűsége által a végsőre kényszeríttetvén 
( rvosától mérget szerzett, s azt a menyekző napján megitta. Peri
laos, ki a nőt a rajongásig szerette a holttestet roppant gazdag 
ékszerekkel diszíttette föl s ritka fénynyel temettette a drága, 
élte tavaszán elhunyt arát. A temetési pompa hire rablókat csalt 
a sirbolthoz, kik azt feltörték s a drága ékszerekkel együtt a holt
testet is elvitték. — Habrokomast bú emészti e dolgok hallatára; 
titkon elhagyja Hippothoos csapatját sneje holttestének keresésére 
indul. A bolyongót egy Alexandriába vitorlázó hajó fogadja, de 
szélvész a hajót a paraetiosi partokra veri el, a hol rablók kifoszt
ják a hajó népét. Habrokomast Pelusiumba viszik s eladják. — 
Legújabb úrnője, megöli férjét, hogy Habrokomast megnyerje, de 
midőn ez futásban keres menekülést, őt gyilkosságról vádolja, el
fogatja s Alexandriába viteti, hol minden törvényes forma mellő
zésével Habrokomast halálra Ítélik. — A Nílus egy félreeső part
vidékén keresztre kötik a folylyot, de az ártatlant forró imájára 
megszánja a napisten s a. keresztfa egy szélroham által a Nílusba 
döntetik. Habrokom'ast enyhén tovább viszi a folyam, míg a nílusi 
őrség őt újra elfogja; s most máglyára teszik. Habrok. könyörgé
sére túlárad a Nilus, hullámaiba temetvén a lángokat. Ez ujabb 
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icsoda a praefectust az eset megvizsgálására majd Habrokomas 
fölmentésére indítja. Habrok. az egyiptomi helytartó által segé
lyezve Itáliába utazik azon rablók fölkeresésére, kik Anthia holt
testét magukkal hurczolták volt. Azalatt Hippothoos elhagyta 
volt Tarsust s elveszett barátjának nyomait fürkészi. Útközben 
emberei székiben gyújtogatnak és fosztogatnak; míg Phoenicián át 
Egyiptomba jutnak, már 500-ra szaporodott föl számuk; most 
Aethiopia határhegységeiben, tágas barlangokban fészkelik meg 
magukat, mert egy kereskedelmi ut e tájon át vezetett Indiába 
A kifosztott utasok közt Psammis, indiai fejedelem is volt; ezt a 
haramiák megölik, a zsákmányban osztoznak; a foglyok közt Anthia 
is van. Anthia t. i. orvosának előrelátása folytán csak altató szert 
vett be, s a sirboltban leoldódtak a zsibbasztó álom bilincsei; a 
megmentett nőt a haramiák ama Psammis nevű fejedelemnek adták 
el. Anthia a fejedelem ajánlatait azon mentséggel utasította vissza, 
hogy még egy évig Isisnek van szentelve. Hippothoos most nem 
ismer rá Anthiára. A nő hűséges szerelmének még több nehéz 
próbán kell diadalmaskodnia. Hipothoos, majd Polyidos is, ki a 
rablócsapatot újra elszéleszti, szerelmökkel üldözik. De Polyidos 
hevét is az Isis iránti tisztelet mérsékli; féltékeny neje azonban 
a szegény Anthiát egy tarentumi kéjbarlangba juttatja. Anthia 
itt csak a nehéz kór színlelése által tudja megőrizni szive legdrá
gább kincseit. Újra a rabszolgavásárra kerülvén, Hippothoossal ta-
lálkosik. Ez véletlenül gazdag örökséghez jutott s távol rút tet
teinek színhelyétől, megkísérli a békés polgári életmódot; Tarén -
tumban házának uj berendezése végett tartózkodik. Csak most, 
midőn Anthiát házába fogadja, értesül sorsáról s elhatározza, hogy 
Anthiát visszaviendi szüleihez. Ephesusba vett utjok közben kiköt
nek Rhodusban. — Azalatt Habrokomas elhagyta volt Alexan
driát ; most Syrakusban találjuk egy éltes, Aigialeus nevű halász 
házában; miután egész Italiájban hasztalan tudakozódott neje után. 
a végső ínségben Nuceriumban kőfejtőnek áll be; de nemsokára 
megunván a szokatlan munka fáradalmait, teljesen megtörve a 
sors következetes kegyetlensége által, ő is Rhodusba fordul. I t t 
végre, annyi inség és gyötrelem után találkoznak Habrokomas 
és Anthia; visszatekintvén a sanyarú idők borúira, meggyőződnek 
kölcsönös hűségük rendíthetlenségéról, s most visszatérnek Ephe
susba, hol további életüket egy szakadatlan ünnep gyanánt töltik. 

2* 
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Heliodornak »Aethiopica« czimü regénye 10 könyvben, élbe 
s?éli Chariklea az ethiop királyleánynak és Theagenes, thessalií 
nemes ifjúnak kalandjait, kiket végzetes szerelmök sokszerü hányal 
tatásra szánt. — A regény első fejezete az események kellő ke 
tepébe, kietlen zűrzavar szinhelyére vezet. Előttünk a Nilus heral 
leoti partvidéke holttestekkel borítva, a halotti néma gyülekeze-

ben egy sebhedt vérevesztett ifjú; körülötte egy csodaszép, gazdago 
ékesített görög papnő fáradoz; a háttérben rablócsapat leselkc 
dik. Közel a parthoz népétől elhagyott hajó úszik. Midőn eí 
a rablók el akarják foglalni; egy nagyobb haramiasereg, mely 
nádasokban tanyáz, előtör és elhürczolja mind a zsákmányt; min 
a sebesült ifjút és a kétségbeesetten jajgató papnőt. A rablók ti 
borában mindkettő, Theagenas és Chariklea, a nem rég fogságb 
esett Knemon nevű görögnek felügyelete alá helyeztetik, ki éjjé 
midőn magukra hagyattak, elbeszéli élte történetét. — Mostob 
anyja, kinek undok kivánataival ellenkezett, Thisbe nevű szolgi 
lója által segítve, Knemont orgyilkosi szándékról vádolta; s s 
utóbbit a száműzetés büntetése érte. Egyiptomban kalandozva] 
Knemon amaz útonállók fogságába került. — Másnap reggel 
haramiák gyülekezetében Thyamis a főnök, Charikleát zsákmán; 
osztályrészül a maga számára követeli, s Chariklea koholt élettört 
netet beszélvén el, látszólag Thyamis kivánataira hajol. E közben 
rablósereg megtámadtatik. Thiamis Charikleát a harcz hevében ê  
sötét barlangba rejti; midőn embereit lankadni látja, a kétségbeesi 
dühével a barlangba rohan és az ott tartózkodó nőt,mint vélte. Chari 
leát leszúrja. Knemon és Theagenes futásban keresnek menekvéí 
Chariklea hollétéről értesülvén, a lecsendesedett tájra visszatérne 
s a barlangban holttestre akadnak, melyet fáklyáik [világánál Thi 
béének ismernek föl. Chariklea előlép a barlang hátteréből. Thisl 
ugyanis, ki Knemon szerencsétlenségére közreműködött volt, késő 
ben Nausikles nevű gazdag egyiptomi kalmárral a Nilus vidéké 
jött, hol pár nappal azelőtt Thiamis apródja által fogságba ejtetet 
a harcz kedvezőtlen fordulatával ez Thisbét ugyanazon barlangi 
vitte, hol Chariklea is tartózkodott, és Thyamis a sötétben Thisb 
gyilkolta meg Chariklea helyett. Most Thermutis, az apród is meg; 
lenes kétségbeesettenj*ajgatThisbeért. Hogy Thermatistólmegsz 
baduljanak,Knemon ő vele, Theagenes pedigCharikleával különbö 
utakontávoznak ; Knemon lerázván alkalmatlan útitársát a találk 
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:2óül kitűzött faluba indul. — 1'tközben a Nilus partján egy Öreg 
emberre akad. ki öt a faluba és a gazdag Nausikles házába viszi. 
Csöndes éji időben Knemon kalauza elmondja csodás történetét, 
melyből Theagenes és Chariklea előbbi sorsát is megtudjuk. — 
A z aggastyán, kit Knemon a folyam partján talált, Kalasiris nevű 
memphisi születésű főpap ; ez lemondván főpapi rangjáról, Delphibe 
ment. hol egy Charikles nevű görög pappal kötött ismeretséget* 
Chariklesnek fogadott leánya volt, kit neki egykor, midőn Egyip
tomban járt, titokszerü módon adtak által azon kéréssel, hogy a 
leány ismertető jelvényeit, gyűrűt és himzett övet, gondosan meg
őrizze. Ez a leány, kit Charikles maga nevéről Charikleának ne
vezett el, Delphiben rendkivüli szépséggé fejlődött, midőn egyszer 
a jósisten tiszteletére egy thessaliai követség jelen meg Delphiben 
élükön Theagenes nevű nemes ifjúval. Az ünnepélynél Th. és Ch. 
alig hogy egymást megpillantották, hő szerelemre gyúlnak. Kala-
sirist meghitt tanácsadójukká avatják. Rábeszéléseinek engedvén 
Egyiptomba szándékoznak szökni s Kalasiris magához veszi az is
mertető jelvényeket. Az övben ethiop betűkkel Char. születésének 
története van behimezve, kiderül, hogy Ch. egy Hydaspes nevű 
ethiop király leánya. Ch. csodás véletlen által fehér szinünek szü
letett. Persina nevű anyja a leányt kitétette, hogy férje minden 
gyanújának elejét vegye, és Ch. irgalmas emberek közvetítése ál
tal ama görög paphoz került. Theagenes elragadja Charikleát; ten
geren kalózok ütnek a phoenicai hajóra melyen hőseink Kalasirissel 
együtt Hellasból távoztak, s mindnyájukat fogságba ejtik. A kalóz
főnök azon föltétel alatt kíméli meg őket, hogy Charikl. vele há
zasságra lép. Kikötnek tehát a Nilus torkolatánál, hogy a menyek-
zőt megüljék. I t t Kalisiris ügyesen össze tudja veszíteni a kalózokat, 
kik két pártra oszolván, egymást kölcsönösen fölkonczolják. Theage
nes is megsebesül s míg Kalasiris segélyt keresvén, távol van, megje
lennek amaz a regény elején emiitett haramiák, kik Theagenest és 
Char-t elhurczoljál*. Kalasiris biztos távolból szemlélte a jelenetet és 
aggodalmassan a rablótanya körül tévelyegvén Knemonnal találko
zott. — Mialatt Kalisiris ezeket elbeszélé, Nausikles, a ház ura is 
megérkezett, vendégeinek nagy csodálkozására Char-t is magával 
hozta. Elmondja hogy Th. és Ch. perzsa katonaság hatalmába ke
rültek s Nausikles megszánván a leányt, azt a tőle elvett Thisbé-
nek jelentette ki, s mint sajátját visszanyerte; Theagenest pedig Ba-
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bylonba viszik a király szolgálatába. Kalasiris egy drága gyűrűn 
megváltja Charikleát s vele Theag. fölkeresésére távozik. Csakha
mar megtudják, hogy Th. a perzsa őrségtől elszabadult s újra 
Thyamis társaságában van, kivel együtt a perzsa helytartó ellen 
Memphis ostromlására indult. Thyamis ugyanis, kit öcscse Arsa-
kének, a perzsa helytartó nejének segélyével főpapi méltóságától 
megfosztott volt, most, midőn Oroondates a helytartó az éthiop 
királylyal hadakozván, távol van, visszaköveteli főpapi tisztét. — 
Kalasiris és Char. ennélfogva Memphisbe indultak. Ott épen azon 
pillanatban érkeznek meg, midőn Thyamis öcscsével párbajt ví. 
Kalasirisban, midőn oda rohan, atyjokat ismerik föl s a harcz 
megszűnik. — Azalatt Arsake, ki előkelő perzsák társaságában 
szemtanúja volt e jelenetnek, megszereti Theag-t, s minthogy 
Charikleát Th. nővérének tartja, mindkettőt vendégszeretőleg sa
ját palotájába fogadja. Kalasirist az utolsó nap izgalmai sirba 
döntik. Arsake vén dajkája által kérés- s fenyegetésekkel ostro
moltatja Theagenest, de ennek Ch.-ához való hűsége rendületlen. 
A végsőre kényszerülve kijelenti, hogy Ch. nem nővére, hanem 

jegyese. Most ez ellen fordul Arsake haragja. A dajka mérget 
visz Ch.-nak, de a poharak ügyetlen fölcseréltetése által a mérget 
maga a dajka kapja. E véletlen fölhasználván Arsake Charikleát 
méregkeverésről vádolja és élitélteti. De midőn ezt máglyára te
szik, a lángok előle kitérnek; ekkor megjelennek lovasok, kiket 
Oroondates, megtudván nejének vétkes szándokát, Memphisbe kül
dött Theag. és Char. megszabadítására. Arsake harag és kétség-. 
beesésből megfojtja magát. —Oroondates lovasai, kik magukkal 
viszik Th-t és Ch.-t, útközben éthiop katonák által elfogatnak s így 
hőseink végre Hydaspes az éthiop királyhoz kerülnek. A foglyok 
Syene bevétele után a király elé vezettetnek, ki őket más 11 ifjú
val és szűzzel együtt, az éthiop szokás szerint, végzendő győzelmi 
áldozatra szánja. Meroeban, hol végeztetnie kellé az áldozatnak, 
Theag. és Ch. rendkivüli szépségük által könyörületre indítják a 
népet. Az áldozati oltár lépcsőjénél Char. rövid haladékot kör, 
hogy panaszt emeljen a király ellen. Hydaspes és Persina leányá
nak vallja magát s állítását a magával hozott jelekkel bizonyítja. 
Az anyát inkább a természet sugalata, Hydaspest pedig Sisi-
methres főpap ítélete meggyőzi Char. állításának igazvoltáról. Az 
utolsó kétségeket Charikles a delphii főpap oszlatja el, ki váratlanul 
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megjelen a színhelyen. Charikles fogadott leányát előbb Thessaliá-
ban kereste majd Memphisbe érkezett, s itt tudomást szerezvén 
Char. hollétéről, Meroeba jött. A nép meghatva a sors ily csodá
latos fordulatai által, Theagenesnek is megkegyelmez s Sisi-
methres indítványára az emberáldozatokat örök időkre meg
szünteti. 

Eltekintvén mindkét műben az egyéni elrendezéstől, világos 
az egyneműség azon kalandcsoportokban, melyek a főszemélyek 
hű szerelmét szemléltetik. így közvetlenül áttérhetünk a görög re
gény czéljára, a ma ismeretes termékekből azok prototyponjára 
következtetvén. Nézetünk szerint a görög regény czélja: a szere
lem mivoltáról való értekezés az erkölcsi tanítás szempontjaitól. 
Ezen iránymüvek létesítésére belső s külső kényszerítést ismerhe
tünk föl az irodalmi előkészítő jelenségekben, a kor szellemében 
s rokonszenvében, végre a szerzők egyéniségében. 

Az előkészitő irodalmi művek két csoportra oszlanak, melyek 
egyikében a későbbi regények alapeszméje, a szerelem bölcsészeti 
fejtegetés tárgya,* másikában a szerelem mulattató elbeszéllési 
anyag alapjául szolgál. Platón fürkészetei a szerelem mivoltának 
fejtegetését meghonosították a philosophiai iskolákban. Ez irány
ban előde a regénynek Plutarchnak »Eroticos« czimü diadogusa, 
melyben függelékül a bölcsészeti értekezéshez mintegy bizonyítási 
anyagul szerelmi történetkék beszéltetnek el. Másrészről a szerel
met illető felületesebb mulattatás czéljának az úgynevezett »Fa-
bula Milesia«-k s Parthenios eleszéllései szolgáltak. Ezeknek a 
regénynyel való rokonsága a kalandos anyag hasonlóságában rej
lik. Parthenios, Augustus kortársa, magas képzettségű s hírneves 
költő, Cornel. Gallus számára szerelmi viszonyokat tárgyaló kisebb 
elbeszélléseket gyűjtött (^íikolai »Über das Wesen u. den Ursprung 
des griech. Komans pag. 71.) Bennök azonban úgy mint a mile-
siákban a nő hűtlennek s boszuállónak tűnik föl, míg a regények 
nőalakjait erény és hűség jellemzik. A regény elbeszéllésének több 
eleme, u. m. kitett gyermekek újonnan megtalálásra, hajótörés 
általi elválasztatás s hasonlók Menander és az ujabb komoediánál 
is előfordul, de ezekben is a nő erkölcsi a társadalmi állása lénye
gesen más. A regény typicus haramiaalakjainak is vannak elődei 
azon görög kútfőben, melynek nyomán Apulejus »Metamorphoses« 
czimü művét irta (I, 1: fabulám graecanicam incipimus,); Ámor 
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és Psychéről szóló elbeszéllése az elrendezésben is rokon a görög 
regénynyel: Psyche is csak sok sanyarú lakolás és nehéz próba után 
jut Ámor tartós biztokába (v: ö: Teuffel, Studien u. Charakteri-
stiken zur griech. u. röm. so-yvie zur deutch. Literaturgesch. 448 1. ff.) 
de itt sem állanak a íöszemélyek szerelmük és hűségük tekinteté
ben a későbbi regény eszményi magaslatán. Határozott befolyással 
ez utóbbira végre az alexandrinusok elégiája, külünösen Kallimaché 
volt. Ez, kivált mióta Diltheynek sikerült a »Kydippe« nevű költe
mény töredékeinek anyagi összefüggését kimutatni (Nicolai id. h. 
74 ff. 1.) elismert tény. Azonos benne és a regényekben az, hogy a 
hősnő valamely előkelő család tiszteséges leánya, hogy Erős ha
ragra gyúl, midőn megvetve látja magát, azonos a szerelem rögtön 
keletkezése és emésztő hatása, találkozás valamely szent ünnepély 
alkalmával s szerencsés végezet kegyes istenségek közbenjárása 
felytán. De a hősök szerelme és hűsége nem tétetik próbára, nyoma 
sincs. a tartósb szenvedések és bajosabb kalandoknak, amint ál
talában. Kallimach inkább formai tekintetben, a nyelvezet és le
írásban utánaztatott a regényírók által. — Látjuk, hogy az iroda
lomban — a regény keletkezése előtt már sok erotikái anyag volt 
í ^halmozva részint bölcsészetileg értekező, részint elbeszéllve raj
zoló alakban. Nem volt tehát ugrás, ha a regény a szerelmet esz
ményi hatalommá magasította. A szerelemnek eszményiebb fölfo
gására továbbá a társalomban is egyengetve volt az út. A második 
században K. u. a görög nőnek társadalmi állása már határozottan 
más volt mint előbbi időkben. Mentül inkább csökkent a közügyek-
iránti részvét a zsarnokilag igazgatott államban, mentül inkább 
emelkedett a magánélet jelentősége, annál többet nyertek tekin
télyben azon intézvények, melyektől a magánélet egészsége függ; 
így fölebb szállt a házas élet, s természetes következésben a nőnek 
társadalmi s etnikai méltósága. Míg Rómában az általánosan köte
lező állami czél érleli a nőnek társadalmi egyenrangúságát, ad
dig a görögnek szabadabb lelke eszményi] igazolását keresi azon 
polgáii intézvények, mely most, — nem minden római befolyás 
nélkül — mélyebb s mélyebb gyökeret ereszt a magánélet talajába, 
így az uj feltétekhez kötött házasságának eszményi igazolását a 
szerelemben találja, lelki, rendületlenül hü együvétartozásban, 
mely ama polgári intéz vény rideg törvényczikkjéhez úgy viszonylik, 
mint lélek a testhez. A társadalom e nézetét előkészítették a böl-
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csészék, kik a szerelmet mint magas érdekű lélektani problémát 
beható gonddal tárgyalták. De a regénynek nem csak alapeszméje 
hanem több külsőségére is előkészítve találjuk ama kort. Ha az 
elbeszéllési anyag kezelését vizsgáljuk, az két-három fővonásra 
vezethető vissza; a hősök kalandos sorsban részesülnek idegen s 
az érdekes nimbusától körülözönlött földeken. A kalandosság jelle
gét az események a mindennapias életfolyamat erőszakos megsza
kítása által nyerik: typicus közegei ezen erőszakosságnak pedig 
a kalózok és útonállók. E körülmény szorosan megfelel ama kor 
Ízlésének. A társadalomra római caesarok ráerőszakolták a quie-
tismust és közönyösséget; ily időkben kevés érdekkel birnak ál
lami í'ölforgatások s a hős erő titanszerü nyilatkozatai és a közve
szély : de igenis nagy érdekkel vonz a magánjogilag létezőnek 
veszélyeztetése. A magánjogi rendnek főelleneit pedig épen a ha
ramiák képviselik, innét azok typicus alkalmazása a görög re
gényben is. Továbbá: ki nyugalmas polgárok számára ir, czélirá-
nyosan fogja a borzalmak színhelyét kedélyes távolba tolni; bár 
költött vészeknek is a hazára, a tűzhely közelébe alkalmazása fe
szélyezné a képzelmet. így kiváló előszeretettel választja az iró 
az országot, melyre a kalandosság, csodálatosság bélyegét a ha
gyomány is sütötte, Egyiptomot, mert, mint Heliodor II. 27 
mondja óegyiptomi dolgok iránt a hellének feltűnő vonzalommal 
vannak«, — E körülmény egyszersmind egyik oka a görög regény 
azon sajátságának, melyet ócsárolva emelnek ki az ítészek*), hogy 
benne a kor mozgató eszméinek rajzát úgy, mint általában a va
lódi akkori görög életnek tükrét nélkülözzük. 

Ilyen volt tehát Ízlése ama kornak, melyben és mely szá
mára a regények szerzői írtak. Maguk a szerzők mindnyájan az 
ifjabb sophisticai iskolának tagjai. Ez iskola karolja föl a második 
századtól kezdve mindazokat, kik mint az irodalom kincsőrei s 
tovább fejlesztői szerepelnek. E sophisták egyrészről tudós ismerői 
az irodalomnak, másrészről ügyes nyelvezetű tanítói, a népnek. 
Mint irodalmi búvároknak hgyelmök természetesen ama folyvást 
növekvő jelentőségre irányult, melyet a szerelem eszméje az ujabb 
s legújabb irodalomban nyert: e körülményben elméleti kénysze
rítés rejlett az érdekes jelenség lényegének megvizsgálására. De e 

*) Nicolai i. h. a ff. 1. 
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tudományos buvárlatot nem tekinthetik önczélnak. E tudományos 
világ már nem volt amaz önálló, a közönség ízlésétől független, 
komoly és beható alexandriai tudós res publika: az ifjabb sophi-
stica jellemző vonásai határtalan őnállótlanság és fáradhatlan tö
rekvés a tudományi munka közvetlen érvényesítésére s fitogtatá-
sára : azért mindenütt mint a közönség közvetlen tanitói lépnek 
föl, s a tágas hallgató termek kizárólag a személyes hiúság szolgá
latába szegődett diszbeszédektől hangoznak vissza. Ezért a tu
dományos fürkészet eredményeinek előadása kerüli a komoly, szá
raz formákat, a szigorúbb módszer látszatát is* Ezért a szerelem-
rőli fürkészeteket is amaz epideikticus tanítások alakjaiba öntik,. 
melyek közösek a sophisták mindegyikével. Értekezéseik népszerű
sítésére fölkarolják ama kalandos elbeszéllési anyagokat, melyek 
a nép rokonszenve által hordatnak; amint ez Ízlésnek, láttuk, 
az előkészítő irodalmi jelenségek is hódoltak volt. A kalandos lo
mot a szellemrőli reflexióikkal hatván által, tanító ösztönük 
abban nyilatkozik, hogy a társadalomnak a szerelemről való né
zeteit tisztázni, eszményitni törekszenek. Az első, ki öntudatosan 
úgy járt el (ez már a Xenophon előtt történt — ) , megteremtette 
a görög regényt. 

A regények szerzői, mint láttuk, a hagyománytól kész elbe
széllési anyagot vettek által; legalább azt várhatnók tehát, hogy 
irányeszméik a szerelem körül, melyek tanitó czéljukkal szorosab
ban függtek össze, bizonyos eredetiségre, önálló szemlélődésre mu
tassanak. De ily várakozásainkban is csalódnánk. A sophisták itt 
sem tudtak az ' utánzás, a szolgai utánzás szokásából kivetkőzni: 
a szerelem eszményképének rajzában, a szerelem hatásainak s nyi
latkozatainak, a szerelmi érzelmek constellatiójának előadásában 
a görög regények szerzői egy lépést sem haladtak előbbre, mint a 
megelőző bölcsészeti és költészeti tekintélyek. Minthogy szeren
csére legnagyobb részt ismerjük a kútfőket, melyekből e szerzők 
reflexióikat s tanításaikat merítették, itt nagyobb biztossággal, 
mint a görög irodalom bármely terén, vagyunk képesek belátni 
azon szellem munkálkodásába, mely uj költészeti fajt teremtett. 
Amit a szerelemről régibb koryphaeusok irtak, az kivált Sappho és 
Alkaeosndl (eltekintve Anakreon, Ibykus s más világát élő ember
től), másrészről Piátónál volt található. 

Alkaeos és Sapphóval a regenyszerzők a szerelemröli ama 
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pathologiai fölfogást osztják (v: ö: Teuífel, Studien u. Charakte-
ristiken 92. íf. lap.) mely a szerelem enyhén boldogító hatását nem 
ismeri. Azok, kiknél a görög regény lényeges vonásai legtisztábban 
jelenkéznek, Eph. Xen. és Heh a szerelmet veszedelmes érzelem
nek nyilatkoztatják; szerintök az emésztő tűz, veszélyes belső seb
betegség, az életideget maró kór. Kimeríthetlen bőségben térnek 
vissza újra meg újra a szóképek, melyek e pathologiai állapotokat 
szemléltetik; úgy Heliodor valóban boldognak mondhatja azt, kit 
a szerelem megkímélt (IV, 10.). — Ellenben az anacreoni irány 
sem ez irodalmilag tevékeny tanitók komolyabb feltevéseivel nem 
egyezett, sem az új társadalmi nézetekben már nem talált vissz
hangra. — Annál mérvadóbb volt a szerelem eszményének fölfo
gására a befolyás, melyet Platón nyomozásai ama korban is 
gyakoroltak. 

Platón látnoki szelleme a szerelem legmélyebb alapjaira 
ereszkedett, midőn róla ezt ir ta: (Symposion pag. 192. C.) »A sze
relmesek nem akarnak egymástól távozni, még csekély időközre 
sem pedig meg sem tudják mondani, hogy mit akarnak egy
mástól ; mert nem érzéki élvezet az, amit keresnek, hanem határo
zatlan más valamit akar lelkök, amit szóval kimondani képtelen 
s csak sejtve, homályosan érzi azt, amit akar. Ez a valami a ked
velttel való együttlét.« — Már a közöltük tartalomjegyzékekből is 
világos, hogy Platónnak e hires gondolata ugyanaz, mely mint ve
zéreszme a görög regény alakitásán végig vonul, mely a kalandok 
zavaros tömegét egységes egészszé szervezi. A hősök sorsuk legsú-
lyosb csapásának tekintik, hogy egymástól elszakittatnak s rettegés 
nélkül keresnek uj veszélyt, hogy egyesülésre jussanak. Már pedig 
azon szerelem, melynek hordozói a főszemélyek, épenséggel tiszta 
8 szennyetlen, az erőködésben, melyre egyesülésük végett vállal
koznak, árnya sem vehető észre az érzékiség rugóinak. De a regény 
nemcsak általános magatartása fejezi ki e gondolatot, számtalan 
helyen határozott vallomás is találkozik, mely ama gondolatnak a 
szerző általi öntudatos fölfogatását bizonyítja. I t t néhány példát 
idézünk, melyekből a többi rokon nyilatkozat jellegére következ
tetni. A 206. 1. *) azt mondja Xen., hogy Anthia és Habrok. a 

**) Az idézetek a Bipontinát követik. 
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megjósolt veszélyeket s bajokat semmibe sem veszik azon édes tuda
tukban, hogy egymáséi maradnak. — Aigialeus és Thelxinoe, mel
lékszemélyei a regénynek, de ugyanazon eszményi szerelem hordozói, 
nyomort s nélkülözést oly vidám elégültséggel tűrnek.mintha dőzs éle
tet élnének »mert együtt vannak« (295 1.) — Midőn Anthiát halállal 
fenyegetik,egyedülióhaja,Habrokomassalmegoszthatniasírt.(?46l.) 
— A keresztre kötött Hab.-t is az vigasztalja, hogy így nemsokára 
holtnak vélt Anthiájával egyesül (281 1.) — Sőt e vigasztaló re
mény arra is ösztönzi a szerelmeseket, hogy önként keressék a halált, 
midőn bizonyossá válik, hogy egymástól elkülönittetnek (229. 1) 
»Az igazi szerelem túlhaladja az élet határait« ; Xen., kitől e mon
dat származik, annak szemléltését Aigialeus epizódjában adja, mely 
megillető bensőségével vetélkedhetik a világirodalom bármely ha-
sonnemü helyével: (295 1.) »Ezt mondván, Habrokomast a mellék
szobába vezeti, s megmutatja neki (a nem rég elhunyt) agg Tbel-
xinoét; ez valaha szép nő volt, s Aig. szeme még most is annak 
tekinti. A holttest egyiptomi módra be volt balzsamozva; .. .»Fiam« 
így szól ez ő; hozzá, mintha élne, intézem szavamat, az ő tár
saságában gyönyörködöm, s ha fáradtan megtérek foglalkozásim-
tól, e látvány üdít fel engem. Nem olyannak nézem, amilyen most • 
úgy lebeg szemem előtt, amilyen Lakedaemonban, a milyen a futás 
veszélyei közt, amilyen Aphrodité ünnepélyén volt. 

Heliodornál is a fenn emiitett gondolat tiszta kifejezést nyer. 
VI. 5 : »A kedveltnek egyedül távolléte is gond és aggodalommal 
tölti a szerető sziveket ;• oka az, hogy a szerelmesek meg vannak 
győződve, hogy nem maradhatnak távol egymástól, hacsak baleset 
nem kényszeríti rá.« — Habrok. és Anthia első találkozását így 
ecseteli: »(1II7 5.) Azon pillanatban, amint egymást meglátták, 
megszerették egymást, mintha mindegyik lelke hasonneműjét fö-
dözte volna föl az első találkozás alkalmával, s csak sajátjához 
sietett volna vissza. Rögtön mintegy megzavarodva, megállott 
mindkettő : habozva nyújtja az, habozva fogadja ez a fáklyát; — 
sokáig mereven néznek, mintha előbb már látták, ismerték volna 
egymást s most visszatérne annak emlékezete.« E helyek, világos, 
hogy a platói nézetek szellemében Írattak. 

A szerelmet a regény mind főszemélyeiben, mind azon mel
lékszemélyeiben, melyek a nemesebb lelkek jellegével lépnek föl, 
ama platói nézletek eszményi magaslatán főleg az tartja meg, hogy 
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az tiszta és teljesen ment az érzéki mozzanatok homályosításától. 
Xenophonnál Anthia kérői kivánatait ellenzi még akkor is, midőn 
Habr. holtnak, elveszettnek kell gondolnia (287 1.). — Polyidus 
megesküszik, hogy Anthiát érintetlenül hagyja, megelégedve azzal, 
hogy Anthiát láthatja, vele beszélhet (302 1.). — Ez eszményi 
magas röptét Heliodor is szigorúan megtartja. 

A szerelem eszményéinek előadása, mint látjuk, a platóni 
nyomozás eredményein alapszik, hordozói az úgy magosított szere
lemnek többnyire csak a főszemélyek ; a legtöbb mellékszemély más
képen szeret; ezek rajzában a milesiák és hasonlók befolyása félre-
ismerhetlen. I t t vastag realisticus vonásokat is látunk amaz ide
álok mellett; koromfekete vonalokat ama ragyogó surgártörések 
közt; az érzéki vágyat leplezetlenül annak adva elő, ami, de — 
s ez a lényeges, — mindig szigorúan s öntudatosan az eszményi 
hű és tiszta érzelemmel ellentétbe helyezve. Mert a görög regény, 
ismételjük, gyakorlati czélú, didaktikailag értékesítvén a szerelem 
mivoltáról tett nyomozásokat. Ha a platóni fürkészet megdönthet-
len eredményül azt hozta volt ki, hogy az érzékiség fölé emelkedő 
szerelem az igazi, úgy e tétel a didaktikai regényírók praxisában 
természetszerűen azon alakítást nyeri, hogy amaz eszményi szere
lem egyedül bir az ethikai méltóság jellegével, hogy a szerelem 
ellenirányú tévedései nélkülözik az ethikai jogosultságot. Ez ma
gyarázata a görög regény egy másik fővonásának, hogy érzékiség-
ben eltévedt szerelmet csak olyan személyeknél találunk, kik er
kölcsileg általánosan sülyedtek. Megvetett gerjedelmöket nyomban 
a határozott bűntény követi, s így soha irgalmat nem találnak a 
költő ethikai Ítélőszéke előtt, s gonosz tetteikért későbbi sorsuk 
lakoltatja őket. Hogy e regényírók biztos öntudattal egyedül az 
erkölcsi szerelmet dicsőitik, az több helyből világlik ki. Heliodor 
például I I , 25. az érzéki vágyat, mely összeütközik a kötelességgel, 
egyenesen vészes szenvedélynek, valódi végzetnek mondja s a vég
zet csalfa álarcz 'jának neyezi a csábító nőt. — IV, 10-ben még 
világosabban emeli ki az ethikai tanczélt: »Ha boldognak mondom 
azt,' akit a szerelem teljesen megkímélt, úgy bölcsnek kell ne
veznem azt, ki a hajlamot, midőn az rajta erőt vett, meg tudja 
egyeztetni az erkölcsiséggel.« 

Ezzel befejezem a görög regény alapeszméjének és czéljának 
tárgyalását; bővebben szóltam róla, mert e regény czéljának meg-
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határozásában elődeim nézetétől eltérő eredményre jutottam. Hogy 
a regényirók u szerelmet, mint eszmét átültették az ethikai tanitás 
gyakorlati terére, ebben a görög szellem egy fejlődési mozzanata 
rejlik. Mert e regények összefüggése koruk szellemével az, hogy 
ezen iránymüvek közönségök szükségletének feleltek meg. 

A görög regény czéljának ily körülirásától eltérő két nézet 
létezik. Az egyik régibb; szószólója az ismeretes Photius. Ez kelle
ténél bővebben fogalmazta ama regények czélját, midőn az er
kölcsi szerelem dicsőitése helyett az általános erkölcsi jóság dicsői-
tését látja bennök. Szerinte azon kettős igazságot tanulhatjuk e 
regényekből, hogy a gonosztevő, bár ezerszer is meneküljön látszó
lag, végtére mégis lakol; s hogy az ártatlan gyakran, midőn legfőbb 
fokára hágott a nyomor, váratlanul megmentetik. E nézetet megczá-
folja Nicclai annak kimutatásával, hogy a legjobb görög regényekben 
is a főszemélyek általánosabb erkölcsi szempontból épen nem men
tek a vétektől (v. ö. az id. k. 66 ff. 1.) A másik nézet képviselője Ni-
colai; a 69. lapon e regények czéljáról ezt mondja; »Sie sind 
Schaustücke, erfunden, um die eigene Stilgewandtheit und Yiel-
wissereivor einem sophistisch gebildeten Publikum auszubreiten;« 
és a 66. lapon: »Die griech. ítomane sind phantastisch ersonnene 
Erzáhlungen, in denen sich allé die in den Sophistenschulen er-
lernten Kunststücke, Prozessreden, Briefe, Schilderungen, Erklár-
ungen und Darstellnngen von Seelenzustánden anbringen liessen. 
Die Schilderung wird wie es auch im "VVesen der Sophistik lag, 
Selbstzweck.« — A túláradó rhetorikai külsőségek csak az esz
közt képviselik, melynek alkalmazásában a regényirók is egyéni 
előszeretettől s a kor Ízlésétől függtek; a regény eredetére, az uj 
faj megteremtetésére tárgyilagosabb mozzanatokat találtunk. Ha 
oly czél, milyen ama rhetori ügyesség fitogtatása létesítette volna 
a regényt, nagy ellenmondás rejlenek abban, hogy Ephesusi Xeno-
phon, kit Nicolai is az ismert regényirók legrégibbjének tart, mint 
az új faj eredetiebb képviselője, csak igen kevéssé hódol rhetori
kai czéloknak. Xenophon egyszerű s világos, a naiv kelleni egy ne
mével ható előadása és a későbbiek dagályos s mesterkélt modora 
közt tetemes külömbség van. Xenophonnak ezen előnyét maga Ni-
colai is (12. 1.) elismeri; az a gondolat pedig, melyet túlzásnak 
bélyegez, (I, 1; Az ephesosbeliek Habrokomast fölötte szerették, 
úgy Ázsia többi lakói is : általános volt a remény, miszerint az 
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jeles polgárrá válandik; az ifjút istenként tisztelék, alázattal köszön
ték és imádák...) túlzott ugyan mai nézetek értelmében, de nem 
a helléneknél, kik a szép idom megbámulását úgyszólván rituális 
cultussá magositották s kiknek formai érzéke hatályosabb volt a 
kedélyvilág bensőségénél. — Nicolai nézetét tehát az czáfolja meg, 
hogy épen Xen. regénye áll legközelebb az elveszett prototypon-
hoz. — Egyébiránt Xenophon müve Heliodoréval együtt, melyeket 
a régibb regény neve alá foglalunk, a görög regényköltészet tető
pontját is jelzik; amabban több az epikai, ebben több a drámai 
vonás, Achilles Tatios csak utánzója Hel.-nak; Longos pásztori 
regénye szerencsétlen kisérlet, a regény nagy horderejű alapeszmé
jét az idyll szűk keretébe szorítni; Charito Xenophont utánozza; 
Antonius Diogenes »Hihetetlen dolgok 24könyve«, melyeknek csak 
kivonatát birjuk, nem annyira regény, mint inkább geographiai 
s ethnographiai nevezetességek gyűjteménye. Jamblichus (szintén 
csak kivonatban ismeretes) magicus és manticus különösségekben 
veszti el magát. Késő (X. és X I I . századbeli) utóhangjai végre a 
görög regénynek Eustathios Macrembolita, Theodoros Prodomos 
és Niketas Eugenianos művei. • 

Megjegyzendő, hogy az új Írásmű elnevezésére a régiek nem 
birtak kifejezéssel; későbben a »dráma« elnevezés keletkezett, 
melylyel Photius ésf egy későbbi regényiró is él. E dologra, világos, 
hogy Heliodor befolyása működött közre. Ez drámának nevezi 
(a szövegben) hőseink csodás élettörténetét VII, 6 és 8-ban; drá
mának és tragoediának V, 6, VI, 8-ban; valamint átalában számos 
szinészeti reminiscentiát és hasonlatot alkalmaz. (VI, 12; V I I I 
vége; X, 12 stb.) Ujabban Koraes a regény szó fordításában 
»fiv&iatoQi'a« kifejezéssel él. 

A megelőzőkben Ephesusi Xenophon és Heliodor műveiből 
a görög regény mivoltára és eredetére következtettünk ; nem tart
juk fölöslegesnek a következőkben részletesebben, mint az eddigi 
idevágó müvekben történt, behatni e két iró jellemzésébe, mert az, 
ami e két iró compositiói és jellemzési technikájáról, előadásáról s 
cthikai álláspontjáról mondatik el, legfőbb részét illeti mindannak, 
amit a gör. regény belső tartalomra és művészi jelentőségre nézve 
felmutathat. 
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II . 

Xenophon compositiójában félreismerhetlen a szoros egységre 
törekvés. Mig Heliodor számos kitérést tesz, melyekkel nem czé-
loz egyebet, mint valamely psychologiai vagy etnikai tapasztalat 
szemléltetését, addig Xen. szorosan megmarad az eseménynek mene
tében, amint azt eleve megállapította. Amint a regény bevezetését 
elolvastuk, előre tudjuk, hogy a főszemélyek a" rájuk nézve végzetes 
módon egymást mindvégig szeretni fogják, mert a megbántott Erős 
úgy akarja, — hűségük állandóságáról is meg vagyunk győződve, 
mert látjuk, hogy szent esküvel kötelezik magukat erre, — és 
mindjárt kezdetben halljuk a jóslatot, mely kalandos tévelygésük, 
nehéz probáltatásuk s a boldog végezet képét fővonásaiban adja. 
így az olvasó megnyugtatva kiséri a hősöket bajos irtaikra. Egysé
gesen vonatkozik minden Erős haragj főszemélyeknek nem
csak szerelme és hűsége ez isten végzete, hanem szenvedései és 
próbái is e boszuló isten müve. A költő állandón visszatér e főté
telre, vészesnek mondván a szépséget, mely már Erős haragját is 
előidézte volt, mindannyiszor, valahányszor az új bajba dönti a hőst-
(304 1. és másutt.) A compositio e fővonásai Kallimacli »Kydippe« 
nevű elegiájára emlékeztetnek a szerelem szenvedéseit. Kallimacli is 
Erős haragjából, mint egy nnáxaoioc arrrhő\, származtatja. De Kalli-
machnál Erős boszuállása nem haladja meg az isten sajátlagos műkö
dési körét. Akontios szenvedései belsők, a szerelem és sóvárgás szen
vedései. Xenophon, hogy a kalandos sorsfordulatokat is ama ngáran-
%og «T7;-hez kösse, a külső balsorsot is Erős haragjából származ
tatja, hogy mily kevés jogosultsággal, azt fejtegetni nem szükséges. 

Xenophon elrendezése egyszerű: alapvonása a szabályos 
egymásután ; szántszándékkal kerül érdekfeszitő csoportositást. Fel
tűnő e dolog főleg az első könyvben, hol Habrok. és Anthia, Euxi-
nus és Corymbus beszédei azonos alakításban s majdnem untató 
parallelismusban követik egymást. Hogy Xen. szándékosan kerüli 
az érdekfeszitőt, kiviláglik több helyből. A regényirók kedvencz 
tárgyaihoz azon jelenetek tartoznak (a későbbieknél ez valóságos 
mániává fajul), melyekben a hősök vagy hősnők meghalnak: de 
rövid időre ismét jó egészségben tűnnek föl s viszik tovább a 



RÉGIBB GÖRÖG REGÉN7. 3 3 

cselekvényt. Ezen látszat szerinti halotti jelenetekre Heliodor 
s a későbbiek, kik velők meglepő hatásra számítanak, nagy gondot 
fordítanak, hogy lehető teljessé tegyék az olvasó csalódását. Xeno-
phon is él e mesterfogással, kizsákmányolásáról azonban teljesen 
lemond; úgy még mielőtt beveszi Anthia a véleménye szerint mér
ges italt, Xen. az olvasó megnyugtatására megmondja, hogy az 
csak altató szer. A jelenet is, midőn Anthia a sirboltban fölébred 
csak futólag beszéltetik el; Anthia idegrázkodtató ijedtsége, ret
tegése a sir borzalmai közepette, egy szóval sincs említve. Hogy 
ecsetelte volna egy Heliodor e helyzetet! Véletlen fordulatokkal 
sem közvetlenül hat az olvasóra, rendesen látnoki álmok készitik 
rá elő a képzelmet. (pl. 218. 540 lap stb.) — Ilyenekből követke
zik, hogy Xen. müve amaz egyszerűséggel, nyugodtsággal és át
látszósággal bir, melyet utódainál hasztalan keresünk. 

Az események mélyebb, szorosabb Összeköttetésének, a fordu
latok indokolásának nyoma sincs. A hol a helyzetnek nagyot kell 
fordulnia, a mozgató erők a legegyszerűbbek: tettleges erőszak 
(pl. 232. 245 1.) vagy rábeszéllés (233 1.), legtöbbnyire a véletlen. 
Megesik, hogy Xen. még a véletlenre sem hivatkozik, s teljesen 
indokolatlan fordulatokkal bir. így olvassuk (242 1.), hogy Absyr-
tus a levelet, mely Habrok. ártatlanságát kideríti, maga találja 
meg, midőn a börtönt, melyben Habr. tartózkodott volt, megvizs
gálja ; sehogy sem tudjuk elgondolni, mi dolga lehetett Absyrtus-
nak épen akkor háza e félreeső zugában. Személyek érkeznek és 
távoznak »visszajöhetlenül«, miután valamely tettet végeztek az 
összefüggés érdekében, a nélkül, hogy jövés-menésök csak lazán is 
volna a főcselekvényekhez kötve. így Euxinus, az orvos, ki An-
thiának a mérget adja el (261 ff. 1.), ilyen a vén Chrysion (272 
íf. 1.) ki egy Anthiával történt esetet beszél el. Egyes mesterfogások 
e szerint valóban meglepők; ilyen pl. (238 1.) amaz ügyes elrende
zés, hogy Mantonak hazug beszéde, mely Absyrtust Anthia föl
keresésére birja, a nélkül hogy Manto tudná, a tények valódi állá
sával megegyezik. 

Xenophon egyes jellemei közül legszerencsésebben Anthia, 
a hü s tiszta szerelem hordozója, van rajzolva. Feltűnő mind Xen. 
mind Hel.-nál, hogy a hősiesség képviselésében a főszerep a nők
nek jut. Anthia hajthatlan következetességben határozatai valósi-
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tása körül, értelmi erőben s a bajos helyzeteken uralkodásában 
messze múlja felül Habr-t ki Anthia szigorú kitartásával sem bir. 
Testi munka a nuceriumi kőfejtők közt, oly sors, mely Antliiának 
a tare'ntumi bünbarlangban kiállott lelki kinjaihoz képest irigy
lendőnek mondható, megtöri végképen Hab. erkölcsi erejét. Szen-
vedőlegességével Habr. egyszer szinte gyanússá is válik. A I I I . k. 
végével Cyno, hogy Habrokot megnyerje, megigéri, miszerint férjét 
megölendi. »Ez borzasztóan hatott Habrok.-ra«, folytatja Xen. 
»sokra gondolt vissza, Anthiára, esküjére, s hogy mégis mily sok
szor volt kárára a tartózkodása. Végre Cyno sürgetéseire hajolt.« 
Cyno megöli férjét s elmondja Habr. tettét; s csak most birja a 
tényleges aljasság Habr.-t arra, hogy iszonyodva elforduljon ama 
nőtől. Egész másképen nyilatkozik Xen. Anthiáról, midőn ez An-
chialus ajánlataira felel (287 1.) : »Mindent visszautasított, meg nem 
rendithette őt börtön és bilincs, nem a lator fenyegetései; s érin
tetlen maradt, híven Habr.-hoz, bár azt holtnak gondola.« 

A haramiák alakjai csak általános körvonalakkal vázoltat
nak, alig hogy itt ott a vadság s ijesztő embertelenség jelzőit nye
rik (a IY. k. végével Anthia Amphinomus vad ebeit szelidebbek-
nek mondja a rablóknál; 219 lapon Korymbus zord tekintete, 
hosszú rendetlen haja »jelenti lelke vadságát.«) — Az egyetlen 
Hippothoos, kiben a költő a félig önvétke nélkül eltévesztett élet 
elegicus példáját mutatja be, bir individualisabb vonásokkal, me
lyek mindenesetre tartalmasabbak is lehetnének, minthogy Hippo
thoos a regény nagy részében lényeges szerepet visz a viszonyok 
forgatásában. Gyenge lelkűnek s szenvedőfegesnek találjuk raj
zolva. Egy boldogtalan szerelem, melylyel természetellenességénéi 
fogva tiszta emberi rokonszenvet nem kelthet, — a haramiák közé 
űzte; Anthiához való vonzalmától könnyű őt eltántorítani: későbbi 
barátsága Habr. iránt, melyet némi büszkeséggel mutogat, tétlen 
és erélytelen; gonosz pályafutását végre a vastag önzés tényével 
fejezi be, gazdag nőt vévén, kit nem szeret, s kinek hamar bekövet
kezett halála azon anyagi állapotba helyezi, hogy a zsiványságot 
véglegesen nyugdíjazhatja. (313 1.) — Mennyivel költőiebb Hel. 
Thyamisa! — A többi mellékszemélyek közül legsikerültebb Pe-
rilaos alakja. Anthia iránti nemes, önzetlen, valóban ideális sze
relme, Anthia halála fölötti mély, megható fájdalma a szellemi 
emelkedettség és kedélyi bensőség bájával vonz, oly mértékben, 
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hogy Perilaos mellett Habr., Anthia szivének szerencsés birója, 
szinte méltatlannak látszik. 

Előadása Xenophonnak általában egyszerű s mesterkéletlen, 
Terjedelmesebb leirásokat kerül s alkalmazásuk ritka esetén szem
léltető egyszerűség jellemzi azokat. Ilyen pl. az I-ső könyvben a 
pompás sátorfüggöny leírása; mintha szemmel látnók ama baby-
loniai szőnyeg-mintát! — X e n . kivéve a búbánat elégiái ömlede-
zéseit, nem szereti, eltérőleg a későbbiektől, ismételve ecsetelni 
azon indulatokat, melyek azonos vagy hasonló motívumokból foly
nak. Miután leirta megillető bensőséggel az ifjú házasfrígy boldog
ságát, ismételt alkalommal beéri e pár jellemző szóval: vetélked
tek abban, hogy egyik hőbben szeresse a másikat.»—Különben köny-
nyen észrevehető, hogy a leiró elem az első könyvben túlnyomóbb ; itt 
merészebb képek s erélyesebb személyesítések még előfordulnak; 
ilyenek pl. Anthia egy beszédében Habr.-hoz: »Ime fogadd könyei-
met, hadd igya szép hajad a szerelem ez italát, egy szoros ölelkezés
ben ázzanak meg koszorúink mindkettőnk könyeitől, s érezzék a 
szerelmet mivelünk« — vagy: »amit mindegyikük érze, ajkuk csók
jain szállt lélekről lélekre.« Ily emelkedett hangulat nem tér vissza 
a többi részekben. 

A lelki állapotok és indulatok rajzában Xenophon úgy mint 
a későbbiek, többnyire csak külsőleges nyilatkozatok s symptomákon 
akadnak meg. Psychologiai mélység és szigor — e mulhatlan kellékei 
a mai regényírásnak — a görög regényben hiányzik. Ezen irók pl. 
igen egyszerű alakzattal birnak, melylyel a psychicus egyensúlyt 
megtámadó mozzanatok öszletét elemzik. Xenophonnál a habozás, 
a lelki küzdelem rajza egyszerű felsorolása az elemeknek, melyek e 
küzdelemben tevékenyek. Az egymás mellé sorakozó psychicus 
mozzanatok e sokaságában az iskolázatlan nézet is zavaró ellen
tétet lát a lelki nyugalom egységesnek képzelt állapotával; ez a 
lelki küzdelem legegyszerűbb képe. Ilyen pl. az, mely Habrokomas 
majdnem ténynyé vált botlását megelőzi. (278 1.) »sokat vett fon
tolóra egyszerre: megemlékezett Anthiáról s tett esküjéről s hány
szor károsította már meg tartózkodása.« s 236 1. »Mantó a levél 
olvasására hirtelen haragra gyúl: az irigység, féltékenység, bú és 
félelem zavarában {ava^wa nana) megfontolja, miként boszulja 
a megvettetést.» 

3* 
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Jellemző Xenoplion nyugalmas, átlátszó előadásában az, hogy 
a hősök, daczára a sors mintegy tervszerű kegyetlenséggel mért, a 
szív legbenső eletét is sujtó csapásainak, — reflexióikat e fölött in
kább elegiailag tisztult hangon, mint a szenvedély valódi páthosá-
val-fejezik ki. Legerélyesebb e tekintetben a hely, hol Anthiáról, 
midőn Manto incselkedései folytán végképen elszakíttatik Habroko-
mástól,ez mondatik:* Mindkettőnk nemtőjére esküszöm,hogy tied 
maradok, akár élendek, akár halálba kellend mennem. — Ezt mond
ván, megcsókolta (Hab.-t), megölelte s békóit megragadván lábaihoz 
rogyott. Végre eltávozott a börtönből.« —Jobban mint a pathos vi
haros hangrohamait, Xenophon a kedélyi bensőség zengzeteit ta
lálja el. Aigialeus és Thelxinoe epizódját fölebb emiitettük. — 
Megillető vonás az is, hogy Habrok. és Anthia agg szülei virágzó 
ifjúságuk derekán elveszett gyermekeiket sokáig gyászolják és fajdal
mokban képtelenek lévén borús életalkonyuk végóráját bevárni, 
maguk ölik meg magukat (306 1.) — Leukon és Rhoda hü ragasz
kodása is ide tartozik (307 és 321. 1.) 

Mintegy természetes következménye tehát e regény ily hangu
lati szinezetének, hogy ama rhetoricai túlzások, melyek a későbbi 
jelenségek értékét olyannyira csorbitják, Xenoph.nál csak igen kevés 
helyen vehetők észre. Kivált a szóvirágokban bölcs mértékletességet 
tanusit s ahol tropikája merészebben tolja magát előtérbe, ugyan
ott félreismerhetlen a befolyás, melyet irodalmi régi jó minták a 
mesterséges flóra ápolására gyakoroltak. 

Leginkább hibáztatjuk Xenoph.-t— bár e dologban kora Ízlé
sétől volt befolyásozva — rhetoricai elménczkedések, anthitesisek 
s más logikai alakzatokban túltengése miatt, bár valóban zavarólag 
ezek is csak kevés helyen hatnak. Ilyen példa volna a IV. könyv
ben Habrok. imája; kissé különösnek találjuk jó izlés szempontjá
ból azt, mint iparkodik Habimádsága jól csiszolt syllogismusokkal 
a Nilus istenét logikailag kényszeríteni arra, hogy rajta segitsen. 
Legtöbb botlását Xenophonnak mégis a keresett, erőltetett anti-
thesisek jelzik. De ezen logikai remekletek balszokása már régóta 
meggy ökeredzett a görög nemzetben; már macedóniai Fülöp korában 
Ephesusi Xenophon egy földijét, Diast halhatlanná tette egyetlen
egy ragyogó antithesis.*) Intvén ugyanis a görögöket, hogy Fülöp 

') Nicolai i. li, 59.1. 
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fővezérségének alávetvén magukat, a perzsák ellen induljanak. 
Dias azt mondta: »Szép idegen földön rabszolgának lenni, hogy 
szabaddá tegyük a hazát.« 

Xenophonnak azon helyei, melyekből ethikai s vallási néze
teire következtetni, világosan mutatják ama nagy változást, melyen 
a hellén szellem a római uralkodók alatt keresztül ment vala. A 
mysticismus és csodálat mély vonásait e mű is rejti; (például a tar
talom-jegyzékben elmondott istenitéletek is szolgálhatnak.) — a 
vallásosság, melyet e regény legtöbb személyei tanusitanak, bizo
nyos keleties nyomasztottnak s-lekötöttnek jellegével bir, kiáltó el
lentétben a hellén jobb idők szabad, derült és vidám jámborságával. 
Miután a régi cultus a szívre hatását elvesztette, midőn mind az 
irodalomban, mind a kereszténységben amannak oly hatalmas el
lenei keltek föl, a nép élte szorongásaiban vigaszt s támaszt titkos 
babonában keresett, ama keleti hitbeli mysticában részint, részint 
a vallási syncretismus terén. így az e regényben említett napisten 
alatt is nem Heliost, hanem a syriai Baalt kell érteni; egyéb fő-
istenek Isis és Orisis. — A polgári ethika terén e regényben külö
nösen a házasság felfogása elütő a régiebb hellén nézettől. Melyik 
előbbi irónáltalálnánk oly vallomást,amilyen itt Absyrtusé,ki midőn a 
rágalmazott Habrokomást lakoltatni akarja s megtudja, hogy az An-
thia férje, igy szól Anthiához:» Annál is inkább már temiattad 
is fog bűnhődni, niert téged feleségül birván, mást szeretett.« — Az 
ethikai igazságszolgáltatásban Xenophon általában belátó és szigo
rú biró, bün és bűnhődés közti viszonyról való fölfogása gáncstalan, 
s igy számos kibékítő vonás igazitja helyre erkölcsi torzalakjainak 
benyomását. 

. I I I , 

Heliodor regénye Xenophonéhoz a compositióra nézve úgy 
aránylik, mint a dráma tökélye az epikai kezdeményekhez; műve 
a kalandoknak nem laza egyszerű elsorolását, hanem azok szerves 
lánczolatát adja; az események kölcsönösen feltételezik egymást. 
Mellékes mozzanatok a főtárgyak természetéből folynak, a jelenetek 
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drámaszeril élénkséggel változnak s a visszaszorított epizód az elő
lépő föeseménynek ad helyet. Hogy az így eredményezett feszültséget 
Hel. öntudatosan a drámaszeril csoportosítás és elrendezés szelle
mében idézte elő, világosan saját szavaiból következik, melyek e re
gény kalandos menetét igen sokszor a drámával, tragödiával párhu-
zamitják. Heliodor művészi tapintata e tekintetben annál nagyobb 
elismerést érdemel, mert az elbeszélési anyagban a hagyományhoz 
volt kötve, mely nem csak a csodálatos eseményeket, hanem a mó
dot is, mely szerint azok egymást követik, azaz a főszemélyek hely
zeteinek változását eleve rögzítette volt. A szerelmesek erőszako
san elszakíttatnak egymástól, s majd jó, majd roszlelkü urak hatal
mába kerülnek; ennek rendszerint ugyanaz a következménye; a 
hősök szépsége szerelemre gyulasztja azokat, kiknek hatalmában 
vannak; különösen a hősnőnek mindig az ura iránti tekinteteket 
kedveltje iránti hűségével össze kell egyeztetnie. Heliodornál is 
ugyanaz ismétlődik, négy-ötször igy a szerző dicséretére válik, 
hogy amaz ismétlődések unalmas egyöntetűségét az események 
ügyes bonyolítása által kevésbé tette érezhetővé. Heliodor tech-
nicája ennek folytán különösen oly jeleneteknél jeleskedik, melyek a 
hagyomány rögzítette anyag keretén kivül mozognak; például idé
zem V, 30 : hogy sikerül Kalasirisnek, a kalózokat egymás közt 
összeveszíteni.— Kár, hogy Holiodort, ki az érdekfeszítő mozzanatot 
hozta be a regénybe, kedvencz fogása sokszor a valódi művészeti ér
dek károsítására csábítja az érdekesnek, rendkívülinek feltünte
tésében, így pl. VII, 7: Chariklea koldus ruhába öltözött s arczát 
eltorzította volt, hogy biztosabban utazhassék; Theagenessel talál
kozván, ez a nőt természetesen kolduló csavargónak nézi s eltaszítja 
magától; Hel. hogy ez ismerkedési jelenet érdekét még emelje, 
hozzáteszi: hogy Theagenes Charikleát, midőn nem szűnt meg neki 
alkalmatlankodni, végre meg is verte. — E túlzás szintúgy az 
aestheticai érdeket sérti, mint más bonyolítások a szigorúbb logica 
ellen vetnek: I, 12 : Thisbe hazug elbeszéllése arra birja Knemont, 
hogy kivont karddal szüleinek hálószobájába rohan mostoha anyja 
csábítójának meggyilkolására. Ott nagy meglepetésére atyját ta
lálja s mereven bámulattól, szó nélkül megáll; anyja Demaenete 
fölhasználván e körülményt, gyűlölt fiát atyagyilkosi szándékról vá
dolja ; az atya megkötözi Knemont, s midőn ez mentségére szólni 
akar, az nem engedi beszélni. — így adja Hel. a jelenetet, hogy 
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Knemon további sorsát bevezesse; de nem veszi számba azt, hogy 
Knemon két szóval igazolhatta volna magát, e pár szót azonban 
atyja egyszerű tilalmára elhallgatja s igy inkább az atyagyilkossági 
kisérletnek, mint az engedetlenség szinét vállalja magára — ; későb
ben is, I, 13 : hogy Knemon száműzetését keresztül vigye a törvény
széknél, Heliodor hasonló heroicus eszközhez, egy sophisticai kér
désre adott egyoldalú ügyetlen felelethez, folyamodik. Pedig Knemon-
nak itt tanúsított gyámoltalansága nem jellemének sajátsága, mert 
nagy ellenmondásban van későbbi szemes, erélyes föllépésével. — 
Hasonló botlás X, 11. és 16-ban is foglaltatik. Charikleának meg
mondják, hogy bennszülötteket éthiop törvény szerint nem szabad 
föláldozni. Azután döntő bizonyítékból kiderül Char.-nak Aethio-
piában való születése; Hydaspes király nyíltan leányának vallja; 
így Charikleát a törvény oltalmazza; a megindult nép zúg, kiált 
tombol örömében. Most Hydaspes, különben szigorú őre a törvény
nek, egyszerre azon ötletre jut, hogy Charikleát a törvény daczára 
is föláldoztassa s fölvillanyozó ékes beszédben kifejti a nép előtt) 
hogy ez által az isteneket népe iránti még nagyobb kegyességre 
hiszi kötelezhetni; a nép még jobban, egész a lázadásig van meg
hatva. —- A következetlenség, mely Hydaspes túlzott nemeslelkü-
ségében rejlik, magyarázatát abban találja, hogy Hel. i t t a néptömeg 
megilletését czélzó színpadi motívumot a végső határig akarja ki 
zsákmányolni; az iskolai rhetor itt tartózkodás nélkül kéjeleg saját 
nyelvészeti ügyességében. — Különben is Heliodort bő olvasottsága 
s tudományos hajlamai sokszor oly kitérésre csábítják, mely művé
nek érdekfeszítő jellegéhez roszul illik. Bő leírásokat s magyará
zatokat sokszor, a művészies alkotás kárára is, alkalmaz, bár Hel. 
maga is alkalmilag (a delphii ünnepély leírásánál) kimondja, hogy 
az nem volna megengedve. De ilyen irodalmi vétkekért talán művé
nek túlnyomó jelességei miatt várt bocsánatot. Tárgyához legalább 
nagy várakozást köt, mert Knemon által IV, 4 ezt mondatja: 

»Ha valaki Theagenes és Chariklea szerelméről mond elbe
szélést, kinek volna oly aczél és vas keménységű szive, hogy azt 
akár egy esztendeig is szívesen el nem hallgatná!« — De álta
lában véve Hel. compositiója ügyes s az anyag kezelésében sokszor 
valódi költői fölfogás mutatkozik. Például csak egy kis jelenetet 
idézünk : VII , 8 : »Thyamis atyjának karja alá hajtja nyakát, hogy 
annak útját könnyítse s az éltes embert, kit a hirtelen öröm elzsib-
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basztott, járásában támogassa. Ugyanezt teszi Petosiris a t úlsó ol
dalon és az aggastyán fáklyák fényénél Isis templomába vitetik 
vig taps és harsona örömzaj kiséri, syringek és fuvolyák zengik 
körül s tánczban nyilatkozik a szilajabb ifjúság ünnepi kedve.« — 
E képecskét költői ihlet lengi körül. — Annálinkább sajnálatos 
hogy Hel. az elbeszéllési anyag főbb dolgaiban ama hagyományos 
mintákhoz kötötte magát, s így compositiójában a fődolgot, mely 
drámaszerüleg feszítő elrendezésének megfelelne, — a körvonalok 
merészségét nélkülözzük. 

A mi az egyes jellemeket illeti, Heliodornál is a hősiség ko
ronájára méltóbb a nő, Chariklea, Theagenesnél; az utóbbi szenve
délyesebb, erélytelencbb (v. ö. V, 6. vége és 7. eleje.) Charikleában 
a valódi nő gyöngéd, érzelmes vonásaival a hősnő tettereje és a 
hatalmasabb ész körültekintése párosul. Mi abban, hogy e regények 
a nőt eme legelőnyösebb oldaláról tüntetik ki, mintegy termesze, 
tes visszahatást látunk korábbi görög idők nézetei ellen; mintha 
a görög szellem későbbi universalisabb kora fényes elégtételt akart 
volna adni amaz igazságtalan Ítéletért, melyet az elődök a nő bei-
értékéről mondottak, midőn azt társadalmi rangjában sülyedni 
engedték. Ez a későbbi hellén társadalom palinódiája. 

Heliodor mellékszemélyei ritkán azon tartalomnélküli sché-
mák vagy lelketlen segédemeltyük az események továbbgördítésére, 
mint rendszerint Xenophonéi, itt több az individuális, élethű voná
sokkal s sokszor gazdag psychologiai alappal biró alak. Szépen 
sikerült például Nausikles, a gazdag görög származású kereskedő 
rajza V, 15. Hogy Charikleát szabadon bocsássa, igen becses gyű
rűt kínálnak neki. »Nausikles meglepetve a váratlan fordulat által, 
még inkább a drága ékszernek örülvén*), így szólt: Csak tréfál
tam, jó Kalasiris; a váltsági dijat illető követelésem csak üres szó 
volt, leányodat a nélkül is szándékoztam szabadon bocsátani; de 
minthogy, a közmondás szerint, a halhatatlanok becses adományait 
nem szabad megvetni, ezt az istentől küldött ékszert elfogadom, 
azon meggyőződéssel, hogy Hermes, az istenek legszebbje és leg-
kegyesbje, nekem e váratlan kincset is juttatta.« A pillanat legelső, 
izgató örömében ez önző kalmárlélek legszebb mezét ölti magára, 
bizonyos lovagias önzetlenség látszatát, mit a sokat utazott keres-

*) mert e gyiirüt egész vagyonával egyenlő értékűnek becsülte. 
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kedő a társalgási csínhoz tartozó dolognak ismer; a valódi önzet
lenségtől azonban igen távol van, mégis egy fordulat által, mely a 
görög ravaszság quinta essentiáját tartalmazza, úgy állítja elő a 
dolgot, mintha személyes önzetlenségét az istenek iránti tekintet
nek rendelné alá. Azonkívül e hely mély betekintést enged ama 
kornak vallási ziláltságába: e hivatkozás az istenekre, mivel Nau-
sikles önzését palástolja, ez a mód, mint dicsőíti Hermest, roszabb, 
mint a legvastagabb atheismus. 

A haramiák túlnyomó többsége a hagyomány typicus alko
tásaihoz tartoznak; mindenütt a kérlelhetlen sors szolgálatában 
mint rémalakok patvarkodnak; kevésnek ad a szerző legalább em
berséges vonásokat; ez utóbbiak közül a főszemély Thyamis, úgy 
mint Xenophonnál Hippothoos, végre megnyugszik rendezett, nyu
galmas polgári állapotok ölén. Úgy látszik a magánjogi rend ez 
időben oly áldásos jónak tekintetik, hogy még a költök is lehetet
lennek tartják, miszerint eszmélő ember tartósan távol marad
hatna tőle. — Míg azonban ama Hippothoos megtérése merő pró-
zaiasságból fakad, addig Thyamis javulása vonzó és logikailag 
indokolt, mert Thyamis veleszületett nemes tulajdonaiban botlásai
nak természetes correctivumát birja. AmiThyamist a haramiákhoz 
szegődteti, az egy kényúr erőszaka, mely annál mélyebben sértette 
Thyamist, mert ártatlanul sújtatott a kényúr gyanúja s haragja 
által. Arsake, Oroondates hitvese, nem boldogult csábításaival 
Thyamisnál; mégis Thyamis irigy testvérének rágalmai ki birták 
eszközölni Thyamisnek Memphisbőli száműzetését. — A haramia
pályáján is főczélja, annyi legénységet gyűjteni, hogy valaha meg
vont jogait vissavívhassa. — S midőn Memphis előtt az ellenséges 
testvérek párbajra készülnek, s Thyamis Petosirist haláltóli félel
mében látja rettegni, így szól Theageneshez: »Szándékom őt isten 
segítségével legyőzni, de nem meggyilkolni. Soha sem fog szenve
dett sérelem fölötti harag annyi erőt venni rajtam, hogy a testvér 
halála s vére által boszút álljak a múltért, becsületet szerezzek a 
jövő számára « Mire Theagenes méltán azt feleli: »Ezek nemes 
lelkű férfiú szavai!« — Ennyit a jellemekről. 

Heliodor előadása élénk és dús színezettel ékeskedik. A han
gulatok foksora teljesebb, mint Xenophonnál. Főszemélyei nem 
amaz elegiailag eszmélő madártávlatból 'nézik sorsuk fordulatait? 
hanem a szenvedés és öröm közepében állnak s azt mélyen érzik. 
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A menekülés és viszontlátás mértéktelen öröme Theag. és Cha-
rikleát életveszélybe hozza. (II, 6J Midőn Knemon egybekelt Nau-
sikles leányával (VI, 8) s a menyekzői örömtől visszhangzik a ház, 
Chariklea elmegy csendes kamarájába, mintegy bacchicus mámor
ban fölbontja haja kötelékeit s ruháját szaggatván kiált: »Jó 
tehát magam is dámonom tiszteletére hozzá illő módon lejtőt járok; 
könyekben gázoljon lejtő lábam, visszhangozzék tőle a sötétség s 
tetteim kalauza legyen a világtalan é j . . . szétzúzva heverjen itt e 
lámpa« Ily szókból mély, valódi fölindulás beszél! 

Heliodor előadása egyébiránt közönyös helyeken legtöbbnyire 
magyarázó; hol a jelenetek okait fejtegeti, kiváló előszeretettel a 
föltételes szétválasztó Ítélet egy alakjával él (talán-talán-nal pl. II , 
13; V, 4 ; IX , 8. stb.); a lélektani fejtegetések közül ő is a lélek 
habozását és küzdelmét szereti tárgyalni, e dologra nézve előadása 
gazdagabb és behatóbb Xenophonénál; az érzelmek összletét ele
meire bontván, élesebben emeli ki az egyes mozzanatokat, s ezeket 
közelebbi körülményei által jellemzi. Pl. IV. 9: » Midőn ezt olva-
sám, Knemon, megismertem és megcsodáltam az istenek intézkedé
seit s egyaránt öröm és búval telvén, egyszerre örültem és sírtam f 
— szokatlan érzet! — mert egyrészről az ismeretlennek felfede
zése és az isteni jóslat végre megfejtése vidítá a lelket, másrészről 
az aggodalommal a jövő iránt, s az emberi sors állhatatlanságán s 
bizonytalanságán való szánakozással telt meg!« — VII. 4 : Arsa-
kéről: »De midőn Thyamisra tekintett, majd ismét Theagenesre^ 
lelke meghasonlott önmagával s az egyik után is, a másik után is 
egyenlő vágyra oszlott, mert emez iránt most gyúlt szerelemre, 
amaz iránti szerelme élesb és élesb tövisszurással hatolt lelkébe 
úgy hogy lelke nyugtalanságát a körülállók előtt sem titkolhatá.« 
(v. ö. X, 16. is.) 

Heliodor a költői próza nyelvén irt, mely nála sok helyen 
nemes lendülettel s gyakran szellemes fordulatokkal halad ; kifeje
zése a sokat olvasott emberé. Kár, hogy nála már ama rhetorikai 
túlságos szélesség és dagályosság, közös vétke a későbbi görög re
gényíróknak, érvényre jut s a sophisticai iskola minden visszaélése 
és logi cai remeklete, különösen a meglepő antithesisek, paradoxo" 
nok, oxymoronok stb. bő alkalmazást nyernek. Általában eme logi-
cai elménczkedések jellemzik a későbbi görög irály elfajulását, mig 
a latin irály roszabbulásának (különösen az úgynevezett afrikai latin-
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ságban) jellegét a természetellenes szóképekben való túltengés 
teszi. — Heliodor trópusai legalább ritkán haladják meg ama szép 
mértéket, melyet classicai tekintélyek rögzítettek, s mesterséges 
díszvirágait jó minták szerint készíti. Annál inkább hibáztatható 
az antithesisek terén. 

Rhetori bőséggel és ügyességgel különbség nélkül a regény 
majd minden személye beszél, mintha mindegyik fényes eredmény
nyel végezte volna a sophisticai tanfolyamokat. Heliodor müvének 
e sajátsága sok természetellenességgel jár. Ha pl. (VI. 15) egy 
egyptomi közkatona, ki elesett a harczmezőn s anyja boszorkányi 
művészete által új életre ébresztetik, hogy jósoljon, — ha ez teljes 
második életét jóliskolázott, hosszulélekzetü körmondatokban leheli 
ki, az ily körülmények közti parádés szónoklás mégis sajátságosan 
hat az olvasóra. 

Heliodor vallási nézeteinek legföbbike elég komor színezetű. 
A fátum, a gonosz dámonok, az ellenséges végzet intézik megközelít-
hetlen magaslatból a íöldiek életét, melyet egyesek szerencsétlen
ségére következetesen fordítani, a végzet kedvtöltése. (V. 4 s több
ször.) — Kit vészes keze ért, az minden szerencsétlenségre van 
szánva (V. 19.) — végzetét senki el nem kerüli, a jósolt vészek be
következnek minden ellentörekvés daczára (VII, 6.). Heliodor 
többi vallási nézeteiről, különösen babona- és csodahitéről (VI, 15, 
VIII, 11 stb.) ugyanaz áll, mit már Xenophonnál említettünk. — 
Több etnikai mozzanat azonban a legnagyobb gyöngédséggel tár
gyaltatik. Ide tartoznak: a gyermeki tisztelet; ügyesen szabadítja 
meg Heliodor Charikleát a kényszerűségtől, hogy atyja legyen az, 
ki ellen tényleges engedetlensége fordul (IV, 11.) az által, hogy 
igazi származását az engedetlenségi tény előtt deríti ki ; — még a 
haramia előtt is szent atyjának akarata. (VI. 9.) — A házassági 
hűségről is áhitatos tisztelettel nyilatkozik Theagenes (VII, 25.) 
— Az eskü is oly szentnek tartatik, hogy határozottan hamis esküt 
még Arsake elvetemült dajkája sem mer tenni. (VIII, 7.) 

Ezek észrevételeink Xenophon és Heliodor müveihez; hisz-
szük, hogy több tekintetben kiegészítettük az eddig e téren fölme
rült dolgozatokat. Visszatekintvén a régibb görög regényre, hátra 
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van, hogy Ephesusi Xenophonnak és Heliodornak a költészet tör
ténetében való állását — müveik általános benyomása szerint — 
pár szóval jelöljük. Xenophon szép kedélyű ember volt, de nem 
volt költő. Heliodornak költői hivatottsága kétségen felül áll. Ha 
e költői tehetség nagyobb időben született volna, talán előkelőbb 
múzsát nyert volna kegyúrnőűl. így egyfelől a hagyomány által 
rögzített elbeszéllési anyag elégtelensége csorbítja műve költészeti 
érdekeit, másfelől az sajnálatos, hogy nála az egészséges költői ér 
lüktetése erőt nem vett a szónokias dagály kóranyagain. 


