
Oöriig Színfigy. 
A s z í n p a d (^xrjí'rj). 

(Forrástanulmány.) 

A régi hellén színháznak tudvalevőleg három főrésze volt, 
úgymint-1) a déaroov vagyis nézőhely; 2) az oQ^tatga vagyis kartér 
(t. i. azon hely a színépület közepén, hol a kar tartózkodott); 3) a 
nxtjvrj vagyis a színpad. A &mrnor-i'ó\ már értekeztem s ugyanakkor 
az ógörög színháznak tervrajzát is közöltem *). Jelen értekezésem
nek tárgya a ffxttv^. Ezt a tudósoknak jobbadán csak a régi íróknál 
elvétve találtató tudósításokból kellett gondolatban összeállítniok, 
mivelhogy nagyobbrészt fából lévén, az idő romboló erejének ke-
vésbbé bírt ellenállani, mint a köböl épült tféaraov. 

Mikor még gyermekkorát élte a dráma, egy valaki a karbeliek 
közül felugrott az oltár melletti áldozatasztalra **) s onnan beszél
getett le társaihoz, a karhoz. Ez mindaddig így volt, míg nem Thes-
pis egy — nem a karhoz tartozó — színészt léptetett föl; — ekkor 
ugyanis — az óg^fftga a karnak maradván — a színésznek egy külön 
állványt (loyeíor) emeltek, mely mögött egy sátor ("xyvií) állott, 
honnan a színész kilépett s hová azután ismét visszahúzódott. — 
íme, a színpadnak kezdetleges képe! 

A gyarló sátor ***) (ffxrjví) helyén idővel hatalmas kőfal emel-

*) Ezen első s mindeddig egyedüli mayyar tervrajzot utasításaim szerint 
Zierer Géza, pozsonyi főgymn. tanár, rajzolta kőre. A megjelent munkának 
ozíme ez : »A theatron.« Görög színügyi értekezés. Pozsony, 1871. Angermayer. 

**) Ezen áldozatasztalról (l\eó;), melyen az áldozathúst konczolták, 
Pollux »Onomos<íI-oH«*ában a IV. könyv (A) 123. pontjában ezt olvassuk : »'EXeö; 
<57;v rpcíTTf̂ a áp^aíot, écp 9jv -pb Qéamoog zh TIC ájfttpág rot; '/opfural; á7t£xptVaro.« 

***) A sátor eltűnt ugyan, de a neve (axr^írj, scena) megmaradt csakhogy 
Inas jelentményben. Jelentette ugyanis 1) az egész színépületet a színészek szo
báival együt t : »dicta autem scena graeca appellatione eo quod in speciem do-
mus erat exstructa.« (Isid. Őrig. XVIII. 43.); 2) jelentett diszítményt, akár fá
ból (tabulata), akár szines függönyökből állott az ; 3) használták jJu/pftum, 
ioftloy vagy ícpwx^vwv értelemben is ; 4) értették alatta az egész színpadot 
(t. i. 7*poox/viov -f- Ú7rotfx/jVtov -f- -«p«avc/jVta = O/U/j'/j). 

NYELVI UD. KÖZLEMÉNYEK. XII. t ( 
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kedék, s ez volt a színpadnak sokáig egyedüli tömör épülete. — A 
kőfal előtti tért, hol ugyanis a színészek játszanak, ngoaxívtoi-itsik. *) 
(előszínnek) hívták. Ezen előszín jobbról balról egy-egy oldalépü
lettel volt határos, melyek a kőfaltól mint szárnyak nyomullak elő a 
nézőkör (p'éatgov) mindkét szarva felé és azért a színpad oldalszár-

*) Ezen előszínnek a Trpotfxrjvtov-on kívül még következő nevei fordulnak 
elő : óxpí/íae (melynek előrésze »őxpag« mellékalakja »axpt;«-nak, (1. Meyer Leo: 
Vergleich. Gram. I. a 105. lapon), Xoyéiov (a szólónak helye : Xoyeíov b TTJC Wfprifi 
rónoc, Iv til oí ÚTiO/tptTat A. é y o v a i v. Hesychius), pulpitum. E nevek magyarázá
sában nem'egyeznek meg egészen a tudósok. Sommerbrodt előbb azt vélte (1. 
Rerum scenicarum capita selecta, a 27. lapon), hogy a Áoyeiov nem egyéb, mint 
a Ttpoaxrjviof-ra állított pulpitum ; hogy mennyiben és hol mondja ugyanezt 
Schlegel, mint Mutter állítja (1. Philolog. Leutsch. 23. köt. 2. füz. a 309. lapon), 
nem tudom ; én csak ily kifejezést olvasok nála : »Das Proscenium und das Lo-
geum lagen auf gleicher Eláche« x). — Különben Sommerbrodt (1. De Aeschyli re 
scenica. Pars. I. Scripsit, J. Sommerbrodt. Liegnitz. 1848. a XXIII . lapon) nem
csak visszavonja ebbeli állítását, hanem Müller szerint ki is mutatja azt, hogy 
npwrx.fp>lov és Aofsíov azonosak. Nem tudom, mily módot követ Sommerbrodt az 
azonosság kimutatásában, mert említett műve nincs kezemnél ; de reménylem, 
így is elkészülök könnyű szerrel. Csak két idézetre van szükségem : Vergil Chorg. 
II. 381. versét: »Et veteres ineunt proscenia ludi« így értelmezi Servius: »Pros-
cenia sünt pulpita ante scenam in quibus ludicra exercentur.« — Vitrumus »De 
architectura« czímű 10 könyvből álló művének 5. könyvében a 7. fejezetben 
pedig így szól: »pulpitum, quod Xoyzwt appellant.« Most csak össze kell olvas
nunk egy huzamban e két idézetet: »Proscenia sünt pulpita; pulpitum, quod 
A ó y £ t o v appellant« — hogy lássuk, miszerint két elnevezéssel (proscenium és 
JUyeíov) van dolgunk, melyek egy harmadikkal (pulpitum) azonosak, s azért egy
mással is azonosak, vagyis proscenium = \oynov. Kimutattam tehát, hogy -ooir-
XTJ/'IOV és Xoyzlor egyet jelentenek ; ez azonban nem zárja ki, mit Sommerbrodt 
(1. Philologus, a 310. lapon) helyesen megjegyez, hogy a T-por/J,v«w tágabb ér
telmű a ).oyetov-nál; mely utóbbi szerinte valószínűen a színpadnak csak desz
kázatát jelölé, míg a TTpoax/'/ví-ov a a-Ar?tr\ előtti egész tért, »omnem qui ante sce
nam est locum, id est et ipsam substructionem ex lapide factam et pulpitum, in 
quo loquebantur histriones« jelentette. — Még tovább megy Schönborn, ki 
Futára (Lykiában) színházromjainak egyik föliratára (1. Wiesder »Theaterge-
báude und Denkmáler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern. Von 
Friedrich Wieseler, Mit 14 Kupfertafeln.« Göttingen, 1851. a 2. lap 5. pontját) 
támaszkodva kimutatni törekszik, hogy e feliratban e szó -rjoov.íjrior a »frona 
scenae«-ért használtatott egész terjedelmében. (L.erre Müller észrevételeit Leutsch 
Phil. 23. k. 2. f. a 310. lapon). 

') Aug. Wilh. von Schlegel'a Vorlesungen über dramatische Kunst und 
Literatur. Drítte Ausgabe. Leipzig, 1846. L az első rész 271. lapján. 
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nyainak (ttagaoktjPta)*) hivattak. Ezen szinszárnyak és a nézőkor 
(&éettQot) között voltak a nagy bejáratok (a már említett kőkapuk) 
a kartérre, melyek egyszersmind — a máskép egészen különálló — 
nézőkörnek és színpadnak egyedüli építészeti kapcsai. — A szárny
épületek valamint a színfal mögötti tér **) is a színészek és a kai-
tartózkodási helyei; ott voltak az öltözőszobák, ott tartattak az 
álarczok (melyekben játszottak), a jelmezek, gépek,, szóval az egész 
színi készlet. A kőfal és a színszárnyak által három oldalról kerí
tett prosceniumnak deszkapadolata volt, és elejét egy függélyes fal 
alkotta, a vnoaxijviov (a színalj) ***). 

• *) A színpad oldalszárnyairól beszél Suidas axrptj a la t t : »7rapa<jvu/jna 
^1 xá ívütv xctl 'évdzv tij?4 ptiarjg $'JQ<XS.« Az Etymologicum Magnum pedig úgy szól 
vólok, m i n t a színpadra nyiló bejárásokról: »TzaparATjvia ou eíg TTJV munyh? aíyo'joati 
ttaoho*.* Ezen szárnyak — úgy látszik — a legrégibb időkben csak fából vol
tak, melyeket később kőszárnyépületek váltottak föl. Ezen szárnyépületek a 
színpadra nyiló egy egy ajtóval voltak ellátva ; sok esetben e szárnyak hátsó 
ajtók által a postscenium-mal is voltak összeköttetésben. — It t még meg kell 
jegyeznem, liogy igen kevés emléken találhatók a rtapcKT/.t/via ; — tíz hellén 
színház közül csak három láttatja azokat. (Philol. 23. k. 2. f. 292. lap). 

**) E térre vonatkozólag ezt mondja hothmaan (Das Theatergebíiude zu 
Athén nebst drei lithographischen Abbildungen. Ein Beitrag zum Stúdium dei' 
griechischen Tragoedie. Torgau, 1852. a 13. lapon) : — »Der allgemeine Aus* 
druck für den ganzen Eaum hinter und seitwárts der Bühnenwand, den nach 
aussen hin die Umfassungsmauer des gesammten Buhnenlokales abgránzt, ist 
orxeuiL« — a nélkül, hogy állítását valamely idézettel igazolni tudná. Nincs 
is tudomásunk arról, hogy váljon a régiek csakugyan a-/.£uí)-nek hívták-e a kő
fal mögötti tért. — Hermann ezt gyanítja (N. Jen. Lit. Zeitung 1843. az 597. 
lapon és Jabn's Jahrb. 1848. az 5. lapon), de adatok hiányában nem merte biz
tosan állítani ; — igy kellett volna Rothmannalc is tennie. — Wieseler (»Über die 
Thymele des griecbischen Theaters. Eine archaeologiscbe Abbandlung. Von Dr. 
Friedrich Wieseler.« Göttingen, 1847. az 5. lapon a 11. jegyzetben) Hermann 
ellenében nyelvészeti szempontból igen föltünőnek találja a postsceniuni-imk 
wteiMj szóval való jelölését, de megengedve azt, nemcsak a kőfal mögötti tért , 
banem a nioatsv.íi'n'x helyiségeit is akarja a owu-q szó alá foglalni. — Müller 
(Philol. Leutsch. 23. köt. 2. füz. a 298. lapon) Hermann gyanítását magában 
véve sem találja valószínűtlennek, csakhogy annak a kőfal mögötti térre kel
lene szorítkoznia; mert hiszen a helyiségek oldalvást rtrtpaax^ta nevet viselének. 

***) Groddeclc-nek (»De parasceniis et hyposceniis« Anal. Wolf. I II . köt. 
B». lap) hibás a nézete a i57iotfx>/viov-ról (1. Schlegelnél Vorles. I. Th. a 286. 1.). 
Mai nap a OT.orAtfiirjv-vól általánosan el van fogadva (1. Rothmann »Das Thea-
tergebüude zu Athen« czímü munkáját a 14. lapon), hogy az a Xoyttov alatti 
tért, a színalját, jelenti, mely színi előadásokkor annyiból volt fontos, hogy 

1 7 * 
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A mi a színpadnak (t. i. a oxipy nevű épületrésznek) hosszát 
illeti, az Schönborn terve szerint (1. »Die Skene der Hellénen« a 
11. lapon) valamivel több mint a kör*) sugarának háromszorosa, 
mint három radius, míg a római színpad hossza négy radius; — 
így tanítja legalább Vitruvius (»De conformatione theatri facienda«) 
következő szavaival: »Scenae longitudo ad orchestrae diametron 
duplex fieri debet;« (V. k. 6. fej.), mely szavak azonban csak a 
római színpad hosszára vonatkoznak. — (Schönborn 21 római szín
ház tervrajzai közül csak hármon találta a vitrnviusi színpad
hosszúságot.) 

De ha csak három sugárnyi is a színpad hossza a görög szín
háznál **), még mindig feltünőleg tetemes az; — azért a mint a 

az ehülyesztö'nek és az úgynevezett charovi lépcsőnek ott kellett lennie. Pollux-
nak e szavait »TÓ SE UTZITAÍ^IOV xíoat %a\ <JyaX(j.cm'oig éxtxóajxijro, r.oh; xh SeaTfiOv 
7£r(i«fjifjt.EV>}>) vizb TÓ XO ŜTOV -/£t'[j.fvov« csak Schönborn értelmezi 5 oknál fogva más
kép (»Die Skene der Hellenen« a 101. lapon), mely okokat azonban MiUler nem 
találja eléggé meggyőzőknek (Philol. a 313.1. 23. k. 2. f.), ki azonkívül U'ilbery 
fényképeire utal, melyek az athéni Dionysos nzínház-romjait láttatják. Jól ki
vehetni ott a vnoav.rj'nov előfalát, szobrokkal (iyu\\>.ÚTia.) díszítve, épen úgy, 
mint Pollux mondja. — A u~oov.íi>uov általános magj'arázata tehát fényesen 
lett igazolva a leghitelesb tann, az athéni színház omladéka á l t a l ; — de azért 
épen nem valószínűtlen, mit már Sommerbrodt sejdített, hogy úKOOV.TI*>IOV alatt 
nemcsak a színpad (XO^EÍOV) alagját, hanem az egész (r/^j^-épület alatti ürege
ket is értették. — Gnhl és Knner mííve (»Das Lében der Griechen und Eömer 
nach antiken Bildwerken dargestellt. Mit 528 in den Text eingedruckten Holz-
schnitten. Berlin, 1862.) csakugyan a kőfal alá helyezi a VKOOXtjvlQV-t; — a 137. 
lapon ugyanis a ox^vij kőfalát láthatni (a telmissos-i színépület romjaiból), — 
»I)ie darunter befindlichen Thüren führten in das hyposcen'um, wo sicü die 
nöthigen Machinerien usw. befanden.« 

*) Azon helyen ugyanis, hol a színháznak épülnie kellett, köti vontak, s 
ez volt a theatron-n&li belső kerülete. 

**) Schönborn e hosszat megtalálta a színház alaprajzából, melyet Vitru
vius ismeretes utasításai szerint készített. (»In Graecorum theatris non omnia 
iisdem rationihus sünt facienda, quod primum in ima'circinatione, ut in latino 
trigonorum quatuqr, in eo quadratorum tr ium anguli circinationis lineam tan 
gunt. Et cujus quadrati latus est proximum scenae praeciditque curvaturam cir
cinationis, ea regioné designatur finitio proscenii, et ab ea reg<*one ad extremam 
circinationem curvaturae parallelos linea designatur, in qua constituitur frons 
scenae, per centrumque orchestrae e proscenii regioné parallelos linea deseribi-
tur, et qua secat circinationis lineas dextra ac sinistra in cornibus heniicyc li 
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nézőkörröl szóltunkban elmondtuk okát, hogy miért adtak a görö
gök annak a hippodrom és stádium idomától eltérő alakot: ügy 
itt is helyén lesz megérintenünk azt, hogy miért oly hosszú és e 
mellett oly keskeny a színpad nálok. — Ennek oka, mint azt Mid-

centra designantur; et circino collocato in dextra ab intérvallo sinistro cir-
cumagitur circinatio ad proscenii dextram par tém; itern centro collocato in 
sinistro cornu ab intérvallo dextro circumagitur ad proscenii sinistram partém.« 
De theatris Graecorum, az V. k. 7. fej.). — Schönborn alaprajza (Müller igazí
tásaival, 1. Philol. 23. k. 2. f. 285 — 286. lap) szerint tehát Vitruvius azt kí
vánja, hogy a párhuzamos az o'^fjtfrpa centrumán vagyis azon ponton keresztül 
vonassek, mely a rtpoaxijviov és a vele szemközt levő legalsóbb üléssortól egyenlő 
távolságban van. Ez a pont az ábrában p, és a keresztül menő párhuzamos a h. 
Most /i-ból, mint középpontból h v sugárral vonja az o v ívet, és a-ból, mint kö
zéppontból, ismét az o s ívet. Ezen ívek, mondja Schönbum, csak arra valók, 
hogy a proskenion hossza megállapíttathassék ; — mert míg Vitruvius a <rxi^ij 

szélességét a négyszögoldal és az érintő által határozza meg, a axrjvij hosszáról 
mitsem szól, de közli az eljárást, melylyel azt megtalálhatni. A mi az intervallu
mot illeti, azt Müller a per centrum orchestrae vont (a h) párhuzamoson keresi, 
melyen három pontot ismerünk; p pontot mint centrum orchestrae, továbbá a 
metszőpontokat a és h. Ennélfogva két intervallum van, és pedig Müller szerint 
a p mint baloldali, p h mint jobboldali. Ha most fc-bó] o h sugárral alkotjuk a 
körívet, akkor, mivelhogy o /; sugár valamivel nagyobb p h vonalnál, az ív az 
ap intervallumot metszeni fogja, — s ha ezen ív ;r-pontig vitetik, megnyertük 
azon ívet, melynek ab intérvallo sinistro ad proscenii dextram partém kellett vo
natnia. Épen úgy áll a dolog a körívnek (o s) a-ból való alakításánál. 
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leniek mély felfogásból eredő Ítélete után mondjuk, — a régiek 
egész műizlésében fenekük. A mint nálok a képzőművészet az ala
kokat egymás mellé hosszan (— s nem egymás mögé —) szerette 
fölállítni; a mint a festészet is az egyes alakokat teljesen körül
vonalazva szépen egymás mellett kivánta láttatni, s nem igen tűrte 
hogy az alakok úgy csoportosuljanak össze, miszerint az elüllevők 
a hátullevőket nagyrészt befödjék : úgy a színpadon is a személyek 
nek, a hősöknek, néha nagyszámú kiséretökkel együtt hosszú sor
ban egymás mellett kellett állaniok, hogy ugyanis kiki egyenként 
világosan és egészen láttassék. Innen a színpadnak is hosszúsága, 
aránylag csekély mélysége mellett; — s azért nem is lehetett ott 
hely nagy és zajos díszmenetekre, csatákra s más- ily színpadi szem
legeltetésekre. A tragoediairók különben sem éreztek kedvet ilye-
sekre, a mint ilyen hatásra-számítás a görög tragoedia csöndes 
nagyságával és ünnepélyes fönségével, valamint vallásos czéljával 
ellenkezett volna is. (Aeschylos' Eumeniden. griechisch und deutsch 
von Kari Ottó Müller. Mit erláuternden Abhandlungen über die 
áussere Darstellung und über den Inhalt und die Composition die-
ser Tragoedie. Göttingen, 1833. Dieterich.) 

Miután a (xxr/>r/-t mint épületrészt már ismerjük: lássuk most, 
hogyan volt az berendezve és az előadandó darabok szellemében 
díszítve. 

A dráma gyors fejlődése és különösen Aeschylos alatt óriási 
emelkedése szükségét éreztette annak, hogy a kezdetben puszta 
színfal a cselekvény helyét, a jelenetet, ábrázolja: s így vétetett 
gyakorlatba a színfalfestés ((Txrjvoyoacfiía). Vitruvius (1. »De architec-
turat írt művének 7. könyvéhez való előszava 11. pontjában) sze
rint Agatharchus *) volt az első (Aeschylos idejében), ki jeleneteket 
festett, és Aeschylos-t mondják névleg a színpad-díszítés feltalálójá-

*) »Primum Agatharchus Athenis, Aeschylo docente tragoediam, scenam 
fecit, et de ea commentarium reliquit.« (VII. k. Előszó.) E szerint egy munkát 
is hagyott hátra a »távlatfestészetről,« — mihől — mint Sommerbrodl mondja 
(»Das altgr. Theater« von Július Sommerbrodt. Mit Abbildungen in Holzschnitt. 
Stuttgart. 1865. a 34. lapon) — valószínűvé lesz, hogy már Agatharclios előtt 
kezdették azt gyakorolni; minthogy tudvalevőleg a gyakorlat az elméletet 
mindig néhány lépéssel meg szokta előzni. — Hogy Vltruvlns a »scenam facért* 
alatt csakugyan színfestést ért, kitűnik következő szavaiból, melyekben el 



CTÖRÖG SZÍNÜGY. 263 

nak *). Hogy milyen volt e díszítés, abban eltértek a vélemények. 
Müller Ottó **) (Gr. lit. Gescli. I I . a 62. 1.) azt véli, hogy a görögök 

mondja, hogy Democritus és Anaxagoras ugyanazon tárgyban irának, hogyan 
kell t. i. a színfestésnél eljárni, s hozzáveti : »uti de incerta re certae imagine 
aedificiorum in scenarum picturis redderent speciem, et quae in directis planis-
que frontibus sint figurata, alia abscedentia (háttérben), alia promiuentia (elő
térben) esse videantur.« E szavakkal egyszersmind világosan tétetik említés a 
távlatról, mely azonban gyönge oldala maradt a különben nem kis tökélyü gö
rög festészetnek. Helyén látom itt egyúttal megjegyezni, hogy volt idő, mikor 
komolyan vitatkoztak a fölött, váljon a régiek ismerték-e a távlatot a festészet
ben ? — Lessing (Laokoón, a 274. lapon) még azt mondja: >Dieser Theil der 
Kunst ist den Altén ganzlich abzusprechen.« De miután Goethe és kivált Letronne 
(Lettres sur la peinture historique muraié) oly mély belátással nyilatkoztak és 
helyesebb nézeteknek tőrének u t a t : kiki tudja már mai nap, hogy Lessing Íté
lete egészen alaptalan. (Bővebben Schlegel »Scenographie« czímű fejezetében 
a 297. lapon.) 

*) Nyomába csakhamar mások is léptek, kik közül hirrekapott színfestö 
volt az alabandai Apaturius, kiről Vitruvius 7. könyve 5. fejezetében hosszasab
ban tesz említést. Ez a többi között a káriai Tvalles városának kisded színházá
ban (— in minusculo theatro, quod áxvdrjaioeíFCffotoj' apud eos vocitatur —) is 
festé a színt, — de nagyon czifrán és dagályosan. Midőn erre egy szakértő 
figyelmeztette volna, ő — belátván hibás eljárását — a díszitményeket újból 
festette, eltávolitván azokból az oda nem való czikornyát és természetellenes 
dagályt. (— »Itaque Apaturius contra respondere non est ausus, sed sustulit 
scenam, et ad rationem veritatis commutatam postea correctam approbavit.«) 
E vonás Apaturius-b&n eléggé meggyőzhet arról, hogy nem közönséges mázoló-
val, hanem síg xpsixTOí' törekvő művészszel van dolgunk. 

**) A »Vita Aeschyli* írója (a 159. kiad. Ritter) ugyanis azt mondja: 

yocí^ai; %ai tj.^/ctvaíc, PÍÜJAOÍJ TE XOCÍ rre'foic, aúXirty^tí', EÍSwAoi?, stb.« Áeschylos 
tehát ellátta a ax-qvrj-t díszitmónyékkel, gépezetekkel; a proseeniumot oltárok
kal és szobrokkal ékesítette; jelmezekről és zeneszerekről gondoskodott. — 
Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy vita tárgya volt, váljon a oxr^oyoacpía 
csakugyan Áeschylos alatt vette-e már kezdetét ? Mert Aristoteles ellene látszik 
bizonyítni, ki is (Poet. IV. 16.) Sophokles-nek tulajdonítja ez érdemet, mondván : 
»roíí.' (uTtoxpiTag) oe %a\ mrpo*(pzyícii> 2ocpox̂ TjC.« (1. Bernhardyt az 582. lapon). 
Az ellenmondást Sommerbrodt oszlatja el, kinek véleménye ugyanis az, hogy 
Sophokles használta a axr^oy^acpíot-t először ; példáját azonban Áeschylos szintén 
csakhamar követte ; — különben, — mint helyesen megjegyzi, — Áeschylos-
nak már. Sophokles előtt előadott darabjai sem nélkülözték a ffXTjvoypOKpfet-t; 
mert mint minden művészet, úgy ez is bizonyosan már gyakorlati alkalmazás
ban volt, még mielőtt tudományosan kezelték volna. 
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élénk képzelmti nép levén, nem követeltek hü és a részletekig menő 
utánzást; hanem — »sehon eine geringe Andeutung genügte.« — 
Napjainkban azonban már alig akad e véleménynek követője, mondja 
Müller A. (Philol. 23. k. 2. f. a 318. 1.), és helyesli Schönboni-nak 
azon állítását, hogy a görögök tényleg illusio-t, csalódást, kerestek 
és kívántak. Schönborn azután Oenellí ellenében (ki szerint a díszí
tést jobbára a szobrászat és építészet tömör müvei, t. i. valóságos 
szobrok, házak, templomok stb. eszközölték) valószínűvé iparkodik 
tenni, hogy a díszítést (decoratio) a festészet eszközölte (v. ö. Die 
Skene der Altén. Lohde. a 6. lapon); habár nem tagadja, hogy egyes 
tárgyak, mint Aristophanes-i\é\ a philosophusnak égő háza, aztán 
egyes oltárok, melyeken az áldozat égett, sziklák (p. Prometheus-
ban) más módon, mint kép által jelenítettek. — Egy más kérdés az 
volt, hogy a hellének akarták-e a valóság hü képét a díszítményben 
visszaadni? Oeppert (Altgr. Bühne, 137. lapon) ezt bebizonyitni 
törekszik; — Hermann, Schönborn kétségbe vonják. Végül az a 
kérdés, hol volt a díszfal felállítva? Schönborn azt hiszi, hogy az a 
kőfalhoz volt erősítve, mit Lohde tévesnek bizonyított be. Ugyanez 
(»Die Skene der Altén« a 7. lapon) a következő — tetszésre talált — 
véleményt adja, hogy ugyanis a hátsódiszitmény fakeretü színfal 
volt, mely a kőfal előtt volt fölállítva. Rothmann (»Das Theaterge-
báude zu Athen« a 13. lapon) más véleményen van. — E pontra 
nézve teljesen hiáaiyozván az adatok, lehetetlen biztos eredmény
hez jutni. 

Vizsgáljuk most magát a kőfalát a ö-jí^jf-nek. Tíz (görög) 
színháztervrajzból ötön 5 ajtaja van a kőszínfalnak; két odeum-énak 
3 ajtaja; azután szabálytalanságok: egy színház kőfala 4 ajtót lát
tat, egy odeumé 6 ajtót és egyé csak egy ajtót. (L. Philol. 23. k. 2. f. 
a 292. lapon). — Most hadd halljuk, mit mondanak a régiek ezen 
ajtószámra vonatkozólag. Mind Pollux*) mind Vitruvius**) szavai bi
zonyítják, hogy három ajtó vezetett a kőszínfalon által a színpadra. 
S mit mondanak a tudósok ? Azok sokféle hibát követnek el, habár 

*) T p t ö v dk x üi v xctrá vqv mprty & u Q w i> ifj ,ui(J7] [xlv j3aaíÁeiov /, 
oitqXviov r\ olxog IVoo^oc íj mv TOÜ Trp'-üTâ ojvujTOiT xov SpúfAaroc, stb. Julii Pol-
lucis onomasticon ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini. Anno 1846. 
Proatat in libraria Friderici Nicolai. 1. a 4. (ű) könyv 124. pontját. 

**) »Ipsae scenae suas habeant rationes explicatas ita, uti mediae valvae 
ornatua habeant aulae vegiae, dextra ac sinistra hospitalia stb.« (V, 6.). 
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mindnyája e két forrásra utal. — Legtöbb csalódást a kőszínfal és 
díszszínfal (Dekorationswand) felcserélése okoz. A különben oly 
szemes búvár Sommerbrodt is (De Aeschyli re scenica, Pars I. a 
XIX. lapon) azt mondja, hogy Polluxnak nincs igaza, mert »Pro-
metheus«-ban a háttér egy ajtót sem mutat, és »Philoktetes«-YQ sem 
illik az ő állítása. De Pollux a &ö'színfalat és nem cííszszínfalat ér
tette, mely utóbbin természetesen elmaradtak az ajtók oly darabok
ban, melyekben rajok szükség nem volt. Különben a jeles tudós, ki 
a res scenica körül maradandó érdemeket szerzett magának, leg
újabb müvében (Das altgriech. Theater. Stuttgart, 1865. a 30. és 31. 
lapon) maga figyelmeztet arra, hogy a &ó'-színfal a dísz-színfaltól 
gondosan megkülönböztettessék. Rothmann előadása is zavaros. 
A dísz-színfalnak, (mondja ő »DasTheatergebáudezu Athén* czímü 
értekezésének 12. lapján), rendesen három ajtaja van; ez helyes; 
— de midőn hozzáveti, hogy csak Kisázsiában találtak állítólag öt 
ajtóval színfalromokat; ki nem veszi észre, hogy a szerző elcserélte 
s egynek veszi a díss-színfalat a &ó'-színfallal ? — Schönborn megint 
azon hibába esett, hogy Vitruviusból iparkodott kimutatni, misze
rint a kőszínfalnak mind a római mind a görög színházakban öt 
ajtaja volt. (Erről bővebben a Philol. 23. k. 2. í. 299—302.). Pedig 
Vitruvius szavaiból *) (V, 6.) csak azt tanuljuk, hogy az ismeretes 
három ajtón kívül még két más ajtó van, s hogy e kettő (V, 6.) a 
szárnyakban létezik. Pollux-höl sem tanulunk egyebet, mint hogy a 
ffxrjv^ három ajtaján kívül még két ajtó nyílt a prosceniumra, me
lyek egészen meg látszanak felelni Vitruvius két ajtajának. Nem is 
kell ezt a két ajtót másutt keresni, mint a nccoaGxiína-h&n, a színszár
nyakban. Ezen oldalajtókat magokat is ncegauxijna névvel illették**); 
másutt «/ cívto náoodoi ***) a nevök. 

De sok színház kőszárnyain nem találtatnak ezen ajtók, sőt 
némely színpadnak szárnyai egyáltalában nincsenek. így hiányzanak 
azok Mura, Patára, Telmissos, lasos, Kibyra hellén színházaiban. 
Hol voltak tehát ezen színházakban az oldalajtók ? Oly színházak-

*) »Secundum ea lóca versurae sünt procurrentes, quae efflciunt una a 
foro, altéra a peregve aditus in scenam.« (V, 6.). — »Et unus meclius (angulns) 
contra se valvas regias habere debet, et qni erunt dextra ac sinistra, hospitalium 
designabunt compositionem, extremi duo spectabuut itinera versurarum. (V, 6.). 

**) Í\OIQOLT/.ÍIVIÚ lazív ííaoőoi oA zlg úy tr*.iiv^p> zltidyowxi. (Bekker. An. 292. 12. 
***) A'jrói őz zcírcí^dí, íóanep ol xpotyoiSoí, Stoc TIUV óífw zapóíiov. (Plut. Dem. 

34.). Tehát kétféle •núooőoi vannak ; a színpadra és az o^/rjirrpa-ra vezetők. 
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ban fából állíták föl a naq<taxvp%a vagyis szárnyépületeket, melyek
ben aztán ezen oldalajtók is voltak. (1. Wieseler »Theatergebáude 
und Denkmáler des Bülmen\vesens« a II . tábla 13. rajzának értel
mezését a 19. lapon). Hogy váljon ott, hol a naqaaxrjvía kőből vol
tak, állítottak-e szintén fából föl színszárnyakat, melyek a kőből 
épülteket befödték Yolna: nem meri eldönteni Mutter (Pliil. 23. k. 
2. f. a 304. lapon). — Ezek után térjünk vissza a görög színi terv
rajzokra. Azokban rendesen öt ajtót találunk, de mindnyájában hi
ányzanak a kő-szárnyépületek. Pótolni kellett tehát azokat fa-oldal
épületekkel, melyek egyszersmind a kőfal két szélső ajtaját elföd
ték ; s ezen ajtók aztán összekötötték a kőfal mögötti helyiségeket 
a szárnyak helyiségeivel. 

Miután a kőszínfalat már ismerjük: térjünk most át a kőszín-
fal előtt fölállított díszszínfal (Decorationswand) vizsgálására. 

A díszszínfal, mely álfáinak szintén axrjvrj volt a neve, a dráma 
három neme egyikének megfelelőleg volt díszítve; ezt világosan 
mondja Vitruvius (V, 6.) »Genera autem scenarum sünt tria: unum, 
quod dicitur tragicum, alterum comicum, tertium satyricum. — 
Honim autem ornatus sünt inter se dissimili disparique ratione: 
quod tragicae deformantur columnis et fastigiis et signis reliquisque 
regalibus rebus: comicae autem aedificiorum privatorum et moenia-
norum habent speciem, prospectusque fenestris dispositos imitatione 
communium aedificiorum rationibus: satyricae verő ornantur arbo-
i'ibus, speluncis, montibus reliquisque agrestibus rebus in roaeimSíj 
speciem deformatis.« — Ez idézetből azt tanuljuk, hogy a tragoe-
diában királyi lakot, palotát mutat a díszfal; a komoediában ma
gánépületet ; a satyrdrámában erdőt, barlangot. — De a három ajtó 
mindenikének külön is saját jelentése volt. Erre vonatkozólag Vi
truvius ezt mondja: »Ipsae autem scenae suas habent rationes ex-
plicatas ita, uti mediae valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra 
ac sinistra hospitalia.« (V, 7.) Pollux pedig így szól: (Onomasticon J. 
124. pon t ) : »Toiav 8$ rcov xara rr)p axrjvr]v &voo5v r] fiéar] pev Bwíltov 
r) unrilaiov rj nJxog svöo^og rj nav ró nooarayoyviarovv tov ŐQafxarog. r/ ös 
osgia rov ősvreoaymnaTovrrog xuraycoyior. r] ős doi(TrsQa rj*') ro tvrsléa-
TUTOV tyti 7Tor>(7m7iov,rj Í.800V i^rjQrjfiévovrj ccoixóg éarir. tv Se, Toctyuioia r) 
ii?i' <íe'S,Ki ih'oa ^eva'v (vendéglak) töri, tioxrrj Ss r] "kain.* 

*) Ezen rj helyett Schb'nbarn it-t ív ; Pollux Onómaaticon-ának Bekker-féle 
kiadásában egészen hiányzik. 
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A középajtó tehát rendesen királyi lakot (ftaailMOf) ábrázolt, 
mint melyből a király, a palotának ura, lépett ki; — míg a másik 
két ajtó melléképületekbe való bemenetet jelentett. — Nem ritkán 
azonban a palota helyét egy vele rokondíszítményü templom fog
lalta el. — Az épületnek csak a külsejét, az elejét, nem pedig a 
belsejét lehete látni. 

Minthogy a most említett díszítményeket a legtöbb esetben 
magának a cselekvénynek minősége és folyama hozta magával, s 
így azok úgyszólván állandókká lettek: azért beszélhettek rólok 
Pollux és Vitruvius olyképen, mintha csakugyan ezek voltak volna 
mindig és egyedül használatban. Pedig több színműben máskép 
kellett díszítve lennie a színfalnak; így Aeschylos » Prometheus «-
ában a Kaukázus zord bérezét kellett a színfalnak ábrázolnia, úgy 
hogy palotáról vagy általán épületekről itt szó sem lehetett; így 
hasonlóképen Sophokles »^j'as«-ában is a jelenetnek elejénte a meg
tébolyodott hős sátrát, később a tengerpartot kellett szemléltetnie. 
»Egészen helytelen vagy legalább csak igen kevés színműre alkal
mazható Pollux szavaiban azon megjegyzés, hogy a középső ajtó a 
protagonistának tartózkodási helye, az ajtó jobb felől a deutera-
gonistáé, balról a tritagonistáé. Ezen adat a ránk maradt tragoe-
diák legnagyobb részének szereposztásával nem egyezik, mivelhogy 
a királyt, ki bizonyosan saját palotája kapujából lépett elő, gyakran 
tritagonista játszta. Pollux itt egyes esetet általános szabálylyá 
akart emelni.« Ezt olvassuk Pauly íteal-Encyclopaediája 1767. 
lapján a Witzschel-tö\ összeállított »Theatrum« czímű czikkben. 
— Én e pontban inkább, mintsem hogy ok nélkül sületlenséget 
vessek Pollux nyakára, Hermann-nsbi tartok, ki az »Opuscula« 
1835. évi 6. kötete második részének 173. lapján a már idézett 
MüWer-nek az »Eumenidák*-hoz csatolt értekezéseit bírálgatván, 
aligha téved, midőn azt állítja, hogy Pollux a vnooaruywnoiÚ'K és 
»dsvrsQay(ún<Tro3i>« kitételeinél áz előadandó személyek rangjára 
gondolt, s hogy tehát a noataymiGTtov alatt azon színészt értette, 
ki az elsőrangú személyt (péld. a királyt) játsza; ŐÉvztQaycovKTtav 
alatt pedig azt, ki rang szerint a második személyt adja elő. — 
Erre Witzschelnél azt a feleletet olvassuk, hogy e szóknak ezen 
jelentménye nincs bebizonyítva, és hogy Polluxnál aligha elfogad
ható. — Lássuk, mennyi súlylyal bír ezen ellenvetés? — Igaz, 
7TimTcty(úr((jTí7v annyit jelent közönségesen, mint az első szerepet 
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játszani és pedig úgy értve az elsőséget, hogy a koldus szerepe is 
lehet első, míg a királyé utolsó; de bizony használták a Ttotozaymvia-
ztiv-t arról is, ki rangban az első, és pedig Pollux *) előtt már vagy 
500 évvel. Ily értelemben vette e szót már Aristoteles (384—322 
Kr. el.) »/7o/Urtx«« czímü munkája utolsó vagyis VIII, (3 ; 5.) köny
vében, mondván: »zó xalbv, ov zb &tjQi<adeg Öil nQ03zayo3nazuv.€ — 
így használja e szót Pollux előtt vagy 50-évvel Plutarch**) is 
CH&íXtt, p. 352.) e mondatában: »Mia áyezr} mnozayainixü nyaktag 
í'xacrTí/í.« — Ily értelemben nevezték a hajólegénység fejét is »7ZQO3-
raymvKTTtjg zrjg vnrjQt(7Íag.<si — Most még csak az a kérdés foroghat 
fönn, lehet-e Pollux »7rQccztty(üvtaztív«-JQt az idézetben csakugyan 
Aristoteles és Plutarch értelmében vennünk ? Lehet, sőt kell; ezt 
kivánja Pollux~ szavainak logikai összefüggése. Az idézetnek nem 
lehet más értelme mint az, hogy a középajtó (zcáv &VQQ5V r\ fiéai]) a 
tragoediában királyi lakot {ftaaifoiov) ábrázol, s ezért abból a leg
magasabb, tehát az elsőrangú személy (sok tragoediában a király) 
lép ki; míg a másik két ajtó alacsonyabb sorsuak számára van. 
Véleményem szerint még az is nyom valamit a latban, hogy Pollux 
a »7tQ(ozayo3vi(TTríg<í és »Ő6vttQayojvi(TTrjg<-{éle kitételeket, mint me
lyekkel bevett szokás szerint a »primarium partium actor«-t és a 
»secundarum partium actor«-t illették, idézetünkben — hogy félre 
ne értessék — kerüli és az illető főnév helyett inkább az igének 
participiumát (t. i. »7iQ<azayooviczovv« és ismét »őavzeQaycovt(Tzovvzog<c) 
használja; úgy hogy tulaj donképen nQcozayanazijg és devteoayojviGzyg-
ről itt nincs is szó, hanem Ttocozayoaviazovv-TŐl és dBvzsoaycopiazcöv-vol 
foly itt a beszéd. Ezt Witzschel észre nem vévén, félreértette az 
idézetet, mi bizonyára nem Pollux hibája ***). 

*) Július Pollux a 10 könyvből álló »Onomasticon« szerzője Commodus 
császár idejében élt. 

**) Plutarchus, a »Bt'ot •na()áX\rj'koi« és az »'H&txct« írója Hadrián alatt 
120. balt meg Kr. után. 

***) Rég volt ez már saját véleményem, midőn »nagy későn« kezemhez 
kapom a Philologus 23. kötetének 2. füzetét, hol a 321. lapon nagy megelége
désemre ezeket olvasom : Genaueres Eingehen erfordert die Anmerkung (t. i. a 
18. jegyzet Schönborn »Die Skene der Hellénen* czímű munkájában), welche 
sich nach einer schlagenden Polemik gegen mehrere Vorgánger zur Erklárung 
von Poll. IV, 124. wendet. Schönborn liest die Worte, welche die Mittelthür 
betreffen, alsó :^aoí\eH)v /; aníjX'xiov vj oíxo." ívoo^og "íj TTMV rö 7ipiorc<}'<mffrot7v xov 
8ÜÚ[J.'X-OÍ und erklárt sich nach dieser Lesart mit Eecht für einen Auhánger der 
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A három ajtóval ellátott díszfalra vonatkozólag érdekes tudni, 
hogy Wiesehrnek »T1 eattrgel áude und Denkmáler des Bühnen-

wesens« czimü munkájában a rézmetszetek a díszszinfalat és külö
nösen a középajtót több ábrában szemléltetik. Figyelemre méltó e 
tekintetben különösen a I X . rézmetszet 15. ábrája, mely egyéb dí-
szítményeken kívül egy félig nyilt ajtót is mutat, melyre vonatkozó
lag Wieseler a 62. lapon (15. pont alatt) ezt mondja: »die Thür 
welche man auf der Bühne gewahrt, ist gewiss nicht als Eingang 
zu einem der Paraskenien, wie Jemand gemeint hat, sondern als 
die Hauptthür an der eigentlichen Skene zu betrachten. Diese 
Hausthür öffnet sich nach innen, wie es bei Privatháusern gebráuch-
lich war, sowohl in Griechenland als auch in Rom.« — Csekély 
véleményem szerint épen nagyon kétséges, hogy 
váljon csakugyan a középajtót ábrázolja-e? leg
alább a rajzból (I.) Ítélve inkább oldalajtónak 
kellene tartani; ha középajtó volna, akkor az 
ajtófölötti párkánygerendának (a) olyannak kel
lene lennie, milyen I I . ábrán (b). — A 
XI . rézmetszet első ábrája egy igen czifra kö
zépajtót szemléltet; az ábra ugyan római szín
padot mutat, de legalább sejteti a görög színpad mikénti díszítését 
is. — A X I I I . rézmetszeten egy színezett ajtó ötlik szemeinkbe, 
mellette egy áldozatoltár, melyre két alak épen áldozatot rak. Az 

;S'c/t«e(V/er'schen und Hermann1schen Ansicht, derzufolge die Worte rtccv—dpátxctiog 
bedeuten sollen »Alles, was die vomehmste Rolle hat; allé hohe Personen vorstel-
lende Schauspieler.« Schönborn fügt richtig hinzu : » . . . er (Pollux) bestimmt, 
wie deutlicb aus dem bervorgebt, was er von der dritten Thür sagt : »eoreAÉ8-
toírov %yzi npóavi7:ov«, ihren Kang ín Kücksiclit auf den Ort der Handlung und er 
bedient sich demgemáss des neutrums TO -poiTcaruivKjrotrv im Gegensatze gegen 
andre Sachen.« — Eichtig ist auch die Bemerküng: »Es bedarf wobl kaum der 
Erinnerung, dass Pollux hiebei nur an die Personen denkt, die der Handlung 
des Dramas zufolge eine Wohnung und zwar eine vom Haupthelden des Stü-
ckes abgesonderte am Orte des Schauplatzes babén müssen.« — Egy füst alatt 
megemlítem Witzschelnek egy igen gyönge következtetését. Szavai (Pauly, 
Theatrum, 1767. lap) így szólanak : »Fünf Thüren in der Skenenwand erwahnt 
kein anderer Scbriftsteller, und wenn in den Euinen einiger Theater fünf Thü
ren bemerkbar sind, so habén die beiden áussersten, wahrscheinlich aus der GXW)] 
in die Parascenien geführt und können daher nicht die von Pollux bezeicbneten 
sein.« — Különös ! — csak talán és mégis tehát! — Hogy különben is, mi 
minden hamis ezen idézetben, azt a mondottak után szükségtelen fölemlíteni. 
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egész egy ialí'estméiiy, mely Cyrenehen egy barlangban találtatott s 
melyről Pacho (Relation d'un Voyage dans la Marmarique, la 
Cyrenaíque etc. Paris, 1827. a 49. lapon) így szól: »Elle est taillée 
dans le flanc d'un ravin de la Nécropolis de Cyréne; elle offre plus 
de richesses monumentales a elle seule que toutes les autres ensem-
ble.« (B. Wieseler »Theatergebáudeund Denkmáler des Bühnenwe-
sens« a 100. lapon). 

A díszfalon kívül, mely csak igen ritka esetekben változtatta 
díszítményeit valamely darab folyama alatt, a színpad jobb és bal 
oldalán egy-egy háromoldalú forgatható hasáb is volt. E hasábok 

neve ntqiaxtoi és állítólag könnyű fából készültek és 
színezett vászonnal voltak bevonva; jelenetváltozás
kor könnyűséggel lehetett azokat a padolatba eresz
tett csap körül forgatni *). Ezen forgák mindenik 
síklapja mást-mást ábrázolt **). — Pollux rólok így 
í r (//, 1 2 6 . ) : nct() háztga ős to5v dvo •O-vomv tav nsQi 
xr\v \isar\v dXXai 8vo thv dv, \iía sxazéQmtrsv, nQog dg aí 
nsQÍaxtoi JV[X7it7Tt]ya(Tiv, tj fih ős^id td eJ-a> nóXmg 

örjXov(Tc<) r\ ő izéoa td in 7Zo?*&a>g} [taXirrta td éx )afiévog xal tfsovg re. 
&akatriovg ifinysi} xal navd- orra tna^érrtsoa óvta tj firj^avtj cpsosiv 
áSvpatsi. — Ezen idézetből, akár vonatkoztatjuk azt a ?J (tér-t 
SchÖnbom-ual (»Die Skene der Hellénen« a 72. lapon) az oldal
ajtókra, akár Hermann-nsii a forgákra, — azt tanuljuk, hogy a 
messze földről jövők a színpad jobb oldalán léptek föl; a közelből, 
tehát hazulról jövők a színpad bal oldalán jelentek meg. — De 
most az a bökkenő, hogy hát melyik a jobb, s melyik a bal oldala 
a színpadnak ? Sommerbrodt (De Aeschyli re scenica. Pars I. a 

*) E forgák szélességéről és nagyságáról érdekest olvasunk Schlegel-né\. 
(»Vorlesungen über dramatische Kunst und Literátor.« Dritte Ausgabe. Leip-
zig. 1846. az első rész 287. lapján). 

**) Nem helyeselhetjük Sommerbrodt (De Aeschyli re scen. a XXI. lapon) ab ' 
béli véleményét (— melyet Rothmann »Das Theatergeb. zu Athen« a 12. lapon 
ismétel —), hogy a forgák egyik lapja a tragoediáé, a másik a komoediáé, a 
harmadik a satyrdrámáé volt volna ; mert hiszen akkor forgás által egyszerre a 
komoedia vagy satyrdráma díszítménye jelent volna meg. (L. Phil. 23. köt. 2. f. 
a 326. lapon). Uggori (Journ. pitt. des Edifices de Romé anc. Vol. I. a 78. lapon) 
hasonlót mond: Á certain tems il était fenné par des toiles peintes sur lesquel-
les étaieirt répresentées les trois decorations eorrespondantes á la Comédie, 
Tragécüe, et Pastorale. 
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X X I . lapon) egészen egyszerűn így fejti meg e kérdést: »dextra 
autem et sinistra in re scenica ea dicuntur, quae spectatoribus ad 
dextram sünt et ad sinistram.« — De ez, — mint Müller helyesen 
megjegyzi (Pliilol. 23. k. 2. f. a 322. lapon), hamis, mint az Pollux-
nak a πάροδοι-ről szóló következő szavaiból ki is derül: (J, 126.) 
των μέντοι καράδων η μίν δ'ί'ξιά άγρόϋεν {Schönbom s z e r i n t άγορή&εν * ) 
ή έκ λιμίνος η έχ πο?\,βως άγει. οι δε άλλαχόϋίν πεζοί άφικνονμενοι, κατά την 
ετεραν είσίασιν.« íme, ez idézet szerint épen megfordítva a városból 
jövők jobb felől lépnek föl, míg az előbbi idézet szerint az έχ πόλεως 
jövőket a spectatores balfelől látták megjelenni. Véget vet Müller 
szerint a zavarnak Schönbom, ki is (»Die Skene der Hellenen« a 
73. lapon) azt állítja, hogy a forgák állása, minthogy a színpadon 
vannak, a színész álláspontja után ítélendő meg, a πάροδοι-é pedig 
a spectatores álláspontjából. Ennélfogva a balforga — a nézőkörből 
tekintve — távoli vidéket, a jobb forga honi vidéket szemléltetett. 

De még van itt egy fogas kérdés, hogy t. i. azok a πάροδοι, 
melyekről Pollux a most közlött idézetben szól, a színpadra vagy a 
kartérre vezettek-e? — Lohde (»Die Skene der Alten.« Berlin, 
1860. a 11. lapon) a πάροδοι, alatt itt a színpadra szolgáló oldalbe
járásokat érti, minthogy Pollux az egész pontban a színpad részéi-
ről beszél csak. Ugyanezen véleményt adta már Witzschel is (Thea-
trum,'az 1768. lapon, Pauly Real-Encyclopádie) ilyképen: »Ezen 
πάροδοι, mint a dolog maga és Vitruvius világos szavai — aditus 
in scenam — mutatják, nem az alsók, a kartérre vezető bejáratok, 
hanem a felsők, közvetlenül a szárnyépületekből (παρασκήνια) a szín
padra szolgáló bejárások, aí άνω πάροδοι, mint azokat Plut. Demetr. 
34. nevezi.« — Schönborn (»Die Skene der Hellénen, 20. Anm.«) 
ellenben azt vitatja, hogy itt a ai κάτω πάροδοι vagyis a kartérre 
vezető bemenetekről van a szó; mert ha ezek a színpadra nyilók 
vagyis a «Ι άνω πάροδοι volnának, akkor Pollux képtelenséget ta
nított volna; hogyan jelenthet ugyanis az egyik πάροδος idegen föld
ről való érkezést, míg a közvetlenül mellette levő forga honi vidéket 
szemléltetett, és viszont ? — ,»Zum Überfmsse (?) gebén noch die 

*) Minthogy Vitruvius azt mondja : »secundum ea lóca versurae sünt p r o 
ctirrentes, imae efficiunt una aforo altéra a peregre aditns in scenam« — (V. k. 
6. f.) : azért Schönborn sejti, hogy az »« forognak niegí'elelöleg άγοοη)1ε<' (az 
ά^ορα-ból) és nem άγρά%εν a helyes olvasás. (L. bővebben Pliilol. 23. köt. 2. f. a 
323. lapon). 
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bei Poll. IV, 5. Ϊ27. folgenden Worte: είπελΰοντες dk κατά την ορχήσ-
τραν έπι την σκηνην άναβαίνοναι δια κλιμάκων d e n d e u t l i c h s t e n B e w e i s 
an die Hand, dass nur von den Eingángen zur Orehestra die Rede 
ist.« (L. Philol. 23. k. 2. f. a 323. 1.). Habár eszem ágában sincs 
ily homályos kérdésben elhamarkodva ítéletet hozni: mégsem tit
kolhatom el, hogy én épen nagyon helyesnek találnám, ha Pollux 
azt tanítaná: »dass der eine Eingang von der Fremde her führen, 
die unmittelbar daneben befindliche Periakte aber Gegenstande aus 
der Stadt, alsó der Heimath, darstellen soll und umgekehrt.« Vagy 
olyan furcsa s képtelen-e, hogy az idegen földről való jövetet jelentő 
πάροδος mellett közvetlenül egy a honi vidéket ábrázoló forga van ? 
Kern látszik-e ez inkább egészen természetesnek? Vagy hogyan 
képzeljük magunknak máskép az άνω πάροδοι és a περίακτοι viszo
nyát egymáshoz, ha nem úgy, ho*gy az idegen földről a πάροδος-οη 
keresztül jövő színésznek megérkeztét a szülőföldön az illető περίακ-
τος jelentse ? s viszont, hogy a szülőföldéről (a másik πάροδος-on 
által) jött színésznek megérkeztét idegen földön a másik — idegen 
földet ábrázoló — περίακτος adja tudtára a nézőknek? — — — 
S ha így fogjuk föl a dolgok állását, kérdem: hol van ellenmondás 
Pollux idézett szavaiban, sőt nem kellett-e Po^waj-nak, midőn a 
πάροδοι-τόΐ azt mondta: ή μεν δεξιά άγρό&εν Íj εκ λιμύνος rj εκ πόλεως 
άγει * ) . oí δε άλλαχόίϊΐν πεζοί άφικνονμειοι κατά την ετέραν είσίασιν, — 
a περίαχτοι-τόΐ épen megfordítva helyesen mondania: ή μεν δεξιά τα 
εξω πόλεως δη?*ονσα, ή δ'ετέρα τά εκ πόλεως.? — — — 

Α mi azt illeti, hogy mért jelentett a jobboldali πάροδος vi
dékről való megérkezést, a baloldali pedig a városból vagy környé
kéből való megérkezést: az onnan van, mert az athéni színház az 
ακρόπολις déli lejtőjére volt építve, (1. Kiepert vagy Forbiger »Atlas«-
ában Athenae tervrajzát) úgy hogy a nézőknek a város legnagyobb 
része és a kikötő jobb kézre esett, Attika földje pedig balkézre **). 

*) Nun bestand die Heimath der Athener im weitesten Sinne 1) aus der 
Stadt, 2) aus dem Hafen, 3) aus den Demen, oder wie sie bei Aristophanes mei-
stens beissen, den αγροί; — mondja magyarázolag Mutter (Philol. 23. kötet 
2. f. 323. lap). 

**) Hibásan van ez Pauly Kealencyclopaediája 1769. lapján így adva: 
»Das Theater in Athén war námlich so an die Südseite der Akropolis angebaut, 
dass die Zuschauer den grössten Theil der Stadt und den Hafen zur linken, das 
Land Attika aber í'ast ganz zur rechten Hand hatten.« — Éz idézetre vonatkoz-
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•— Az athéni színház tervrajzával átvették ezen meghatározást más 
városok is, s így csakhamar szabálylyá lett, hogy a jobboldali belé
pés az idegen földről való megérkezést, a baloldali pedig a városból 
való megérkezést jelentette — más színházaknál is. Ez által az volt 
nyerve, hogy a nézők, minthogy már magokkal hoztanak bizonyos 
föltételezett helyi ismereteket a történendőkhöz, a régi drámában 
sokat első látásra megmagyarázhattak magoknak, minek különben 
a cselekmény fejleményéből csak lassanként juthattak volna tu
domására. 

Hogy visszatérjünk a forgákra, mondva volt azokról, hogy 
jelenetváltozáskor egy csap körül forgattattak. Pollux idevágó sza
vai ezek : »«' 8'énurTocKfehv aí Tzsoíaxroi, rt 8s^ia fisv afielftei r 6 v 
r o n o»*), dficpoTsoai 8e % M o a v énttXXéttovatv.* (Ónom. /J) 126.) —— 
A %o)Qa, — mint Schönborn (»Die Skene der Hellenen« a 207. 1.) 
Pollux-nak ezen szavait magyarázólag mondja, sok rónog-t foglal 
magában; a imon az egész, a rónai annak részei. így tehát Pollux 
azt tanítja, hogy ha a jobboldali neoiaxrog (tehát az a ta e%w nóXeatg 
8rjXov(ra) forgattatott, akkor csak a térfog változott meg a XCÓQU-
ban **), a jelenet maga megmaradt; p. ha valamely istennek kellett 

lag Rothmann (»Das Theatergebáude zu Athén« a 13*dik lapon) ezt mondja; 
»A. Witzschel's I r r thum in Pauly's Real-Encyclopaedie Art. Theatrum S. 1769, 
welcher auch in dessen Vorschule zum Stúdium der griechischen Tragiker 
(Jena, Mauke, 1847. 186. S. 8.) S. 144. übergegangen ist, beruht lediglich auf 
einer Vejwechslung der Standpunkte. Dem Wortlaute nach zu urtheilen, ist das 
daselbst Gesagte aus 0. Müller's Lit. Gesch. II, 51. entnommen. Dieser sagt aber 
ausdrücklich : »Das Theater von Athén war so an die Südseite des Burgfelsens 
angebauet, dass man auf der Bühne stehend den grössten Theil der Stadt und den 
Hafen links, das Land Attika aber fást ganz rechts hatte« usw. Dabei hat je-
doch W., indem er den gewöhnlichen Standpunkt von den Zuschauern aus sub-
stituirt, verabsáumt nunmehr ebenfalls umzukehren, was dórt rechts und liiiks 
heisst. 

*) Figyelmeztetek arra, hogy az általam használt — Bekkernek gondos 
recensiójából kikerült — kiadásban (J. Poll. Ónom. Ex rec. lm. Bekkeri. Beró-
lini. 1846. Nikolai) e mondat így szól : »^ 8e£tá \i-kv ápzlfa TÓ izav, áfj-cporspat 
í,£ ^(úpctf t5rtaXXáxToutftv.« Ha ez a TÓ izav helyes, akkor természetesen más ma
gyarázat kfvántatík ide. Csodálom, hogy ez a TÓ rcav mindenkinek, még a Philo' 
logus-iiíik is egészen kikerülte figyelmét. 

**) Ez a jobbfelőli forga a zá § £ ou Tt̂ Xeio? o-qXoüaoL levén, nem lehet he* 
lyes, mit Pauly Real-Encyclopaediájában Theatrum alatt az 1767. lapon olva
sunk : »Er will damit sagen, dass wenn die rechte Periakte gedreht werde, ein 
anderer Theil der Stadt zum Vorschein komme stb(« 

NYELVTUDé KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 8 
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váratlanul megjelennie *), akkor — mint Schneider (das att. Thea-
terwesen. Weimar, 1835. Nro. 113.) mondja — egyet fordítottak a 
jisoir/xrog-on, hogy felhőt mutasson; vagy midőn a »'Halottáldozat-
vivök«-ben (Xorjqinooi) forgatták, hogy Agamemnon sírja tűnjék a 
nézők szemei elé; — ha pedig mind a kettőt forgatták egy időben, 
akkor a xáoa változott meg, s egészen más vidéket, egészen más 
országot lehetett látni; szóval új jelenet támadt, melynél a háttér
nek is meg kellett változnia. 

Mielőtt odább mennék, megemlítem, hogy egy-két színházban 
a kutatók — állítólag — nyomára is jöttek azon helyeknek, hol a 
forgák állottak. így olvasom Wieselernél (»Theatergebaude und 
Denkmaler des Bühnenwesens« a 26. lapon): »Man sah in den 
Löchern noch eiserne Zapfen, welche die Überreste eines hölzernen 
Balkens trugen« **); és Mazois ugyanezen hamvaiból kikelt Pom
peji színházáról (»Les Ruines de Pompék a 63. lapon) a forgákra 
vonatkozólag ezt írja: »C était sans doute sur ces pivots que l'on 
appuyait et que 1' on manoeuvrait la scena versilis ou les trigones 
mobiles.« — Hadrian nyaralójának színházában Tibur mellett 
szintén fölfedezték — állítólag — azon üregeket, melyekben a for
gák csapja nyugodott. 

És most egy híres és fontosságával tán minden mást fölül
múló kérdéshez értünk, mely ugyanis abban áll, hogy váljon a szí
nészek honnan jöttek a színpadra s merre távoztak onnan ? — 
Oenelli (»Das Theater zu Athen«) azt állítja, hogy a színészek 
azon esetben, ha nem léptek ki a díszfal egyik ajtajából, útjokat a 
színpadra rendesen a kartéren keresztül vették. Hasonlót mond 

*) — Secundum autein spatia ad ornatus comparata, quae lóca Gi-aeci 
íífptáxTOfí dicunt ab eo, quod machinae sünt in iis locis versatiles trigonoe, ha-
bentes in singula trés species ornationis, quae cum aut fabularum mutationea 
sünt futurae, seu deorum adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutentque 
speciem ornationis in frontes : secundum ea lóca versurae sünt procurrentes, 
quae efficiunt una a foro altéra a peregre aditus in scenam. (Vitruv. V. k. 6. f.). 
Schönborn tévedni látszik, midőn azt gondolja (»Die Skene der Hellenen« a 39. 
lapon), hogy a TCEQÍOLV.IOI forgatása által az istenek Váratlan megjelenését kisérő 
mennydörgés is előidéztetett. 

**) Wieseler ezen idézetet hazánkfiának, Agyagfalci Góró Ldszló-nak 
(csász. kir. kapitánynak a hadi földmérő seregnél) következő művéből veszi: 
*>L. Goro's von Agyagfalva Wanderungen durch Pompeji. Wien, 1825.« — (E mfíre 
Wieseler, egyetemi tanár Göttingában és a görög színügyben a legnagyobb 

tekintélyek egyike, többször hivatkozik). 
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Schlegel is (1. Vorlesungen über dramatische Kunst, az 57., 199., 
312. lapon). Tőiken ellenben Sophokles » Antígone«-jének Berlinben 
adatásakor *) egy értekezésben azt vitatta, hogy a színészek nem a 
kartéren keresztül jutának a színpadra. (Über die Antigoné des 
Soph. und ihre Darstellung auf dem Potsdamer Schlosstheater. 3 
Abhh. von A. Böckh, E. H. Förster, Fr. Förster. Berl. 1842.). 
Tőiken ellen Geppert a régibb nézet védelmére bocsátott ki egy 
röpiratot (»Über die Eingange zu dem Proscenium und derOrchestra 
des altén griechischen Theaters, von E. Geppert, Doct. phil. Privat-
docent an der Universitát zu Berlin. 1842.), mely ugyanis azon kér
déssel foglalkozik: »ob man anzunehmen habé, die auf der attischen 
Bühne auftretenden Personen hatten in der Regei ihren Weg über 
die Orchestra und cfie Freitreppe genommen, welche dieselbe mit 
dem Proscenium verband, oder ob es richtiger sei zu glauben, dass 
sie, wie es bei uns geschieht, von der Seite unmittelbar auf die 
Bühne getreten seien, wenn sie nicht etwa aus dem Hintergrunde 
derselben kamen.« (1. a 3. lapon). Geppert öt — egyenkint (a tra-
goediaírók müveiből vett példákkal) fölvilágosított — okból ragasz
kodik azon nézethez, hogy a színészek rendesen a kartéren keresz
tül léptek a színpadra. Ezen okok a következők: 1) Mert sokkal 
hatásosabb, ha a színésznek a kartéren keresztül kellett a színpadra 
lépnie. »Der schicksalschwere Schritt eines Sehers, wie Tiresias, 
das sorgenvolle Zögern des Hámon, der unheilverkündende Gang 
eines Botén und allé jené verschiedene Nuancirungen, die der Cha-
rakter der auftretenden Person mit sich brachte, wurde vernichtet 
oder mindestens sehr geschwácht, wenn man den Kommenden jenen 
weiten Gang **) durch die Orchestra und über die Freitreppe ab-
schnitt und sie ohne Weiteres aus den Coulissen auftreten liess; 
(a 7. lapon); 2) mert a színészek megjelenésökkor gyakran a kart 
szólítják meg, holott a színpadon is vannak személyek, kik közelebb 
voltak hozzájok, ha t. i. csakugyan a szárnyakból léptek ki a szín
padra. Például (a többi között) fölhozza azon jelenetet »Oedypus 

*) Midőn t. i. IV. Frigyes Vilmos, porosz király, 1841. okt. 28. Sophok-
les-nek Antigone-jét Potsdam-han előadatta. 

**) Ha a színészeknek — a nehézkes xó&opvoi miatti — idomtalan járására 
gondolok (1. Wieselernél a VII. és VIII. rézmetszetet), szívesen elengedem, ré
szemről nekik e hosszá út fáradalmait. 

18* 
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királya-hói, melyben egy hirnök lép föl, ki is azonnal a karhoz for
dul e szavakkal (924. vers) : 

»UQ av naQ vumv, w %ívoi, fj.ú&ot[i bnov 
rá, tov ZVQÚVVOV dmuaz éazlv Oidinov; 
fxd?u(Tta #' avzov e'ínaz, ü Mattad-' onov.« 

Eöltünőnek találja Geppert, hogy a hirnök, ha csakugyan e sza
vakat a színpadon mondotta, nem intézte azokat Jokastehez, ki hiszen 
sokkal közelebb volt hozzá, mint a kar, minthogy a hírnök megjele
nésekor Jokaste a színpadon állott. — Hogy ez természetesebb 
volt volna, abba én is egyezem; de ki nem tudja, hogy (Geppert 
saját szavaival élve) »wie weit die Griechen überall in der Kunst 
von dem entfernt waren, was wir gemeinhin Natürlichkeit nennen?« 
(L. a 7. lapon). Aztán viszont a kar is gyakran előbb látja meg a 
föllépőt, mint a színpadon állók. Például hozza azon jelenetet Gep
pert (a 26. lapon), melyben Teukros barátjának hullája mellett áll 
és a kar így nógatja: (1040. Alag) 

[itj zehs uaXQav, akX ' otzwg xovipug zácpcp 
ygá^ov zbv avd^a, %03 zi fiv^^ari za%a, 
fiXéna) ya,Q ty&gbv qswza, xal záj[ av xaxotg 
yeloöv a őí] xaxovQyog i^íxoiz ávrtf). 

De Teukros őt még nem látja, kérdi tehát: 
zig d'iffzlr, bvzív cívŐQtt rtQoffXnGGiig azgazov; 

Mire a kar: »MipéXaog, q> b*ii zovős nXovv ioztiXauev, Eza l a t t Mene-
laos megérkezett, úgy hogy Teukros is látja már ő t : — ó(.»<», na&tiv 
ya.Q iyyvg av ov dvarrsz^g. 

Ez idézetnél azt lehetne kérdezni, hogy hátha a kar sem látta 
Menelaust előbb és csak úgy mondta, hogy látja színpadi módon ? 
Ki fogja hinni p. hogy Danaus a »Segélykérök«-ben csakugyan 
látja a magas tengert és rajta az aegyptusi hajót legénységével 
együtt, a mint pedig Danaus világosan mondja és pedig jóval a 
hírnök megérkezte előtt ? 

Harmadszor: gyakran történik, hogy egyik színész a másikat 
meg nem látja, miből Geppert szerint (a 28. lapon) következik, hogy 
mindkettő nem lehetett a színpadon, hanem az egyiknek olyankor 
a kartéren kellett lennie. Példát talált erre Geppert Sophokles 
* Antigoné*-jében* Egy hirnök elmondja ott urának gyászos halálát 
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a kar előtt; mire beszédét végzi, megjelenik Eurydike, ki nem a 
hírnökhöz, hanem a karhoz intézi beszédét, »ein deutlicher Beweis, 
wie es uns scheint, dass jener Boté bei seinem Auftreten nur in der 
Orchestra stehen kann, da ja Eurydike sonst nicht den Chor dess-
halb hátte befragen können.« — Nekem ez nem látszik oly világos 
bizonyítéknak; a színpad ugyanis — mint már tudjuk — szerfölött 
hosszú volt; ha tehát a hírnök a színpad egyik végén állott és Eu
rydike a másik végén lépett föl, akkor bizony ez utóbbi sokkal kö
zelebb volt a karhoz (kivált ha a kar állványát a színpadhoz közel
állónak gondoljuk), s így azt — mint közelebbit — kellett tehát 
Eurydikenek megszólítnia. 

Fölöslegül még hozzátehetem, hogy — véleményem szerint — 
hatásosabb is, ha Eurydike aggodalmas és gondterhelt szívvel a 
színpadon megjelenve az annyira várt követet nagy bújában elejénte 
észre sem veszi és a kartól kér fölvilágosítást, mely kar úgyis min
den mozzanatát a cselekvénynek részvétével kisérni szokta; hatáso
sabb, mondom, ez ; mint ha azonnal megpillantván a hírnököt, modern 
színi praxis szerint lázasan megrohanta volna, hogy mondja, beszélje 
el neki a történteket. 

Negyedszer: a föllépők olykor panaszkodnak, hogy meredek 
az útjok;. névszerint Eurypidesnél három hely ilyen panaszokkal 
teljes. Geppert szerint ezen meredek út nem lehetett más, mint a 
karterből a InyfTov-ra, vezető lépcső. Véleményem szerint p. az /ón
ból Geppert-tö\ idézett helyen (1. 734.) a lépcső inkább a színpad 
hátterében levő templomba vezetett föl — a színpadról. A házak
nak, templomoknak, palotáknak a színpad hátterében szintén lehet
tek lépcsőik: s így a jajgatások az út meredeksége fölött ezek miatt 
eshettek. 

Ötödször: némely cselekvényekről teljes lehetetlennek látszik, 
bogy másutt történhettek, mint a kartéren. A »Segélykérők*-bői 
idézett helyet illetőleg (816 — 855. versig) lehet valami a dologban. 
Be ilyes egyes esetet eltérésnek lehetne tekinteni a szabálytól. 

Ezen öt ok előadása és bővebb fejtegetése után Geppert (a 31. 
lapon) így szól: »Ist nun durch allé diese Umstande das Auftreten 
der handelnden Personen in der Orchestra ausser Zweifel gesetzt, (?) 
so bleibt uns noch zu zeigen übrig, dass in manchen Stücken we-
nigstens in der "That kein anderer "Weg auf die Bühne führte, als 
eben der genannte.« 
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De midőn eddigi észrevételeim is inkább eszmecsere, mint bí
rálat akartak lenni: annyival inkább tanácsos lesz végét szakítani 
a véleményezésnek, mert a Philologusban (23. k. 2. f. a 326. lapon) 
világosan olvassuk: »Schönborn giebt, namentlich in Anm. 23. eine 
schlagende Kritik sámmtlicher Gründe und erklárt p. 20 : »ich sehe 
es demnach für unzweifelhaft an, dass die Schauspieler in den hel-
lenischen Theatern regelmassig nur aus den auf der Bühne befind-
liclien Thüren lier eingetreten sind; die wenigen Ausnahmen {tehát 
mégis vannak!) aber von dieser Regei, welche sich wahrnehmen 
lassan, erregen keine Zweifel in dieser Beziehung, sondern zeigen 
vielmehr, wie streng man an der Regei festgehalten hat.« Sommer-
brodt határozottan — minden megszoritás nélkül — állítja, hogy a 
színész soha a kartérre nem lépett; szavai (das altgriech. Theater 
a 30. lapon) ezek: »Wir betrachten zunáchst die Skene, die den 
Schauspielern angehörte, und nur in den seltenen Fállen auch vom 
Chore benutzt wurde, wo derselbe, wie in den Eumenyden des Ae-
schylos *), die selbststándige Rolle eines Schauspielers vertrat. 
Wenn aber auch der Chor bisweilen auf der Bühne auftrat, so steht 
es doch andererseits fest, dass der Schauspieler nie (?) auf der 
Orchestra erschien, die dem Chore gehörte.***) —Az eddig mondot
tak után könnyű belátni, hogy Sommerbrodt itt többet állít, mint 
mennyit be tudna bizonyítani. 

Geppert röpirata végszavában (a 45. lapon) ezeket mondja: 
»Wenn wir zu so vielen Beweisen, die aus dem Innern der Sache 
selbst genommen sind, noch ein áusseres Zeugniss hinzufügen woll-
ten, so könnten wir auf Pollux (d, 127.) verweisen, wo ausdrücklich 
gesagt wird, dass die Schauspieler in die Orchestra eingetreten und 
die Scene erstiegen hátten; (— datloóvttg dl xara tijv oQ^rjO-Tpnr ént 
ztjv axr\vi\v dia xXiftáxcov avufiaivovaiv — ) . — I g e n , ticreX&óvreg öl xara 
trjv 6Qir\07Q<x.v én\ t^v axrjvijv ávafiaívovcri ötct xki\náxav. — m o n d j a P o l -

*; E nagyszerű színmű elején a látnók eltávozta után megnyílik Apolló 
delpliosi temploma s láthatni borzalmat okozó belsejét a furiákkal, kik csak 
később lépnek le a színpadról rendeltetésük helyére, a kartérre. 

**) Ez a »Die dem Chore gehörle*. véleményem szerint nem sokat akar 
mondani; mert hiszen a színpad ismét a színészé volt (xal ax/jv/j [JÍV uroxguujv 
I<SK)J\ Poll. A. 123.), s arra mégis föllépett a kar is, — melynek pedig Pollux 
(A. 123.) szavai szerint csak annyi köze van az cxr^-hez , mennyi köze van a 
színésznek az ógy-f^ioa-hoz. 
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lux Ónom. d. a 127. pontban; — de itt az a kérdés, kik azok az 
titnlfróvzig? a színészek-e, vagy a karbeliek? — Schlegel (Vorlesun-
gen über dram. Kunst I. Th. a 312. lapon) és Mosen (»Die Anfánge 
der Tragoedie« a 26. lapon) Gepperttel a színészeket értik alattok; 
— különben majdnem általános véleménye a tudósoknak mai nap,, 
hogy Pollux a karról akarta azt mondani, hogy az lép föl a lépcső
kön a színpadra az oQiyatQa-hbl. De ha ez utóbbi vélemény áll, ak
kor hát a karnak nem is a kartér, hanem a színpad" tartózkodási 
helye, mit pedig Pollux nem akarhatott mondani, ki kevéssel az
előtt azt tanította, hogy »xal ffXtfVr] uh vnoxoiToüv ídiov, r/ 8 e 6 Q % rj-
att* c t ov x° Q °v. — Pollux maga egy betűvel sem árulja el, hogy 
a kart vagy a színészeket érti-e, s azért oly bajos elkészülni e jósdai 
homályu szavakkal. Nem is csodálom tehát, hogy Boeckh azt a véle
ményt nyilvánította (1. »Uber die Eingánge zu dem Proscenium« a 
46. lapon Gepperttől), »dass sich diese Stelle leicht beseitigen liesse.« 
Es Sommerbrodt (1. De Aeschyli re scenica. Pars I. a X. lapon) 
csakugyan a 109. pontba iktatja be ez idézetet; mely költöztetés 
ellen Schönbom azonban tiltakozik, ki is Pollux szavait így értel
mezi : »Der Chor oder die Choreuten steigen von der Orchestra aus 
auf Treppen zur Skene hinauf, natürlich nur dann, wenn es nöthig 
ist.« —- Schönbom szerint tehát Pollux az thtXoóvrig alatt a karbe-
lieket érti, kik a kartérből a színpadra lépcsőkön szoktak volt föl
menni, de természetesen csak akkor, ha szükséges. — Midőn ezen 
épen oly egyszerű mint éleseszü magyarázatot elfogadom, ugyan
akkor a 127. pont e szavait: r<ap uévtoi nanódcov rj fih Öt^ia ayoótitv 
r\ tx Xips'vog rj tx nóXtmg áya, o't <)& dXXa/óOsv nt^oí acptxvovfiefoi xara 
rrjv érénav eiaíaair, — most már kész vagyok Schönbornnal a karról 
és így az alsó bejárásokról (ai xazco mÍQodot) mondottaknak tekinteni. 

Hátra volna még az éxKTxqiuov kérdése. Hesychius szerint: 
'Emcrxrjvtov ró im rrjg axrjvijg xatciywyior, — vagyis az murxrjnov eme
let, »eine Art Oberstock« a színpadon; — mint Hesychiust egy
hangúlag értelmezik. — De még egy régi írónál maradt fönn az 
t7zt<jxrjviov emlékezete. Ezen író Vitruvius, ki V. k. 6. fejezetében a 
kőszínfal emeleteiről és oszlopdíszítményeiről szólván így folytatja : 
»ltem si tertia episcenos futura erit« ; stb. VII . k. 5. fejezetében 
pedig így szól: • »praeterea supra eam nihilominus episcenium, in 
quo tholi, pronai, semifastigia, omnisque tecti varius picturis fuerat 
ornatus« stb. Vitruviusnál is mindkét helyen »emeletet« jelent, a 
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mint Reber az egyik helyen »Stockwerk«-nek, a másikon »oberes 
Bühnengeschoss«-nak fordítja is *). — Most csak az a kérdés, mire 
szolgálhatott azaz émaxijnov? — Schönborn gyanítása (»DieSkene 
der Hellenen« a 25. lapon) szerint az tniaxr]via arra szolgálhattak, 
hogy a cselekvény, ha szükséges, a színpad magasb részeibe is átté
tethessék. — A cselekvény odatételét kivánta p. Aechylus »Tl()outj-
&ng ős<y(i(áttjg«'e **), mely tragoediában a titán sziklához lánczoltan 
bűnhődik, míg végre konoksága miatt sziklástul a Tartarosba sü-
lyed. Szükségesek voltak az ém&tajwut több aristophanesi darabban; 
így p. az Eigrjvt] czímü darabban a költő a harmadik jelenet végén az 
olympot mutatja az istenek lakaival; mire Trygaeus egy óriás bo
gáron az aetheren nyargalva Zeus palotája előtt megállapodik és 
bebocsáttatást kér. — Továbbá szükségesek lehettek ezen Í7tiaxrjvia, 
hogy rajtok némely gépezeteket föl lehessen állítani és onnan ke
zelni, így például az említett »Eigrivri« czímü darabban, midőn Try
gaeus a tündérbogáron a magasba nyargal Eio^vri-t, a békeistennőt, 
keresni; — a n^iavonoióg-t, a gépvezetőt, kit Trygaeus a 174. vers
ben fölkér (•— oo i^rj^avonoié, noágs^e tov vovv ág éfté —), hogy ügyel
jen rá, nehogy a magasból lebukjék és nyakát szegje, azt a gépészt 
én szintén csak az miaxTiviov-on képzelhetem valahol. —: Vagy pe
dig — hogy még egy példát idézzek a sokból — midőn Sokrates 
(Aristophanes »Ar£qpe/lat« czímü darabjában) egy függőágyban a leve
gőben himbálódzik (asgoftatoi xal rztQicpQovdi TOV yhoi« 1. a 225. ver
set), míg végre a bárgyú Strepsiadeshez leereszkedik: — e jelenetet 
is az bmaxTqvia igénybevételével képzelem magamnak. 

Igen ép színfala emeletekkel van Aspendos színházának (Pam-
phyliában ***), hol mind a két emelet oszlopokkal volt.díszítve, és pe
dig az egyik joniai, a másik doriai oszlopokkal, mint azt Texier-nél 
(Nouvelles Annales publiées par la section Frangaise de 1' Inst. 

*) L. Des Vitruvius zehn Bücher über Architektur, übersetzt und durch 
Anmerkungen und Bisse erlautert von Dr. Franz Beber, ausserord. Professor 
der Archaologie in München. Stuttgart, Krais u. Hoffmann. 1865. 

*) Fordította minálunk Verseghy Ferencz (Aiscliylos lebilincselt Prome-
theusa) mythologiai jegyzetekkel. Buda, 1792. A legújabb időben pedig Zilahy 
Károly. (A lelánczolt Prometheus Aiszkulosz után. Pest, 1861.). 

***) Ezen igen jó karban levő (— igaz, hogy római időben épült —) szín
háznak érdekes rajzát közlik Guhl és Koner művök II . r. 162. lapján. — Texier 
szerint: »il ne manque pas une seule pierre a ce bel édifice ;« — mi, ~- ha nem 
veszszük szorul szóra, — igaz is. 
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archéol. I. 1. Paris, 1838. a 296. 1.) olvassuk: »La scéne est ornée 
de deux ordres de colonnes ionique et corinthien ; le rang inférieur a 
douze colonnes de face: elles sönt en marbre blancveiné de rouge.« 

Szükséges volt ezt előrebocsátanom, mert Schönborn épen ezen 
talapzatokból indul ki, midőn egy új nézetnek akar elismerést sze
rezni. Schönborn szerint ugyanis (1. »Die Skene der Hellenen« a 
22—24. lapon) ezen alapzatok nem voltak oszlopokéi; hanem ezek 
erkélyeket tartottak, melyeken a szükséges gépek föl voltak állítva. 
Schönborn ezen erkélyekben a pluteum-ot *) akarta fölismerni: 
Lohde azonban (»Die Skene der Alten« a 4. lapon) kimutatja, hogy 
»pluteum« a Schönborn által idézett helyen »oszló^talapzatot«, 
»Saidenstuhl«-t jelent, és nem »erkélyt«, »Balkon«-t; — mi külön
ben a G.uhl és Koner-to\ közölt rajzból is kitűnik, mert láthatni 
a kőszínfalon az oszloptalapzatoknak megfelelő oszloppárkányokat 
is, melyek az oszlopokat fölül betetőzték. Lohde aztán (könyve 14. 
lapján) arra figyelmeztet, hogy az aspendosi színház szárnyépüle
tein 17 méter magasságban a pulpitum fölött egy egy ajtó (Schön
born szerint 1. 89. lap, ablak) találtatik, melyeknek küszöbe alatt 
két lábnyira a falból két két poczkő áll ki. Ezen a szárnyfalakból 
kiálló kövek Lohde' szerint erkélyféléknek maradványai, hová a gé
peket állították s honnan azokat kezelték. (A Guhl és Koner kö
zölte rajzon [a 162. lapon I I . rész] két ajtóféle nyilast láthatni egy
más fölött a szárnyépület falán.) — Lohde, mint látjuk, abban tér 
el leginkább Schönborntól, hogy az hmaxrivia a szárnyfalakon képzeli. 

Napjainkban azt a kérdést is meghányták többször, hogy 
volt-e födve a görögöknél a színpad? **) — Schönborn (a 95.1.) azon 

*) Podii altitudo ab libramento pulpiti cum corona et lysi duodecima 
orchestrae diametri : supra pódium columnae cum capitulis et spiris altae quarta 
parte eiusdem diametr i : epistylia et ornamenta earum columnarum altitudinis 
quinta parte : pluteum insuper cum unda et corona inferioris plutei dimidia 
parte : supra id pluteum columnae quarta parte minőre altitudine sint quam 
inferiores : epistylia et ornamenta earum columnarum quinta parte. Item si 
tert ia episcenos íutura érit, mediani plutei summum sit dimidia parte : colum
nae summae medianarum minus altae sint quarta parte : epistylia cum coronis 
earum columnarum item habeant altitudinis quintam partém. (Vitr. V. k. 6. f.). 

**) Míg a görög színház egészen nyilt, födetlen volt, s legfőlebb a színpad
nak volt teteje (?), addig az ojcktov, minthogy főleg zene-előadásokra szolgált, 
tetővel birt ,mely is az ufósfrw jellemző tulajdona. — Heródes odeuma-nak Athén
ben (Guhl és Koner II. r. a 161. 1.) cedrusfa-teteje volt. ('llpúo^c) xídqov 2juv#e!f 
TÖV OQOWOW. L. Wieseler Theatergeb. u. Denkm. a 8. lapon). 
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nézethez hajlik, hogy nem volt födve, és pedig először mert födél nyo
mára sehol sem lehetett jutni, s aztán minthogy némely nagyobb-
szerü gépnek fölül tágas, nyilt térre volt szüksége. — Lohde ellen
ben (a 4. lapon) kimutatja, hogy Aspendos valamint Omnge*) 
színpada tetőzve volt. S csakugyan, az aspendosiban még láthatni 
mindkét szárnyépület falán azon vonalokat, melyek a tető lejtős 
irányát jelölik. (L. Ouhl és Koner I I . r. 162. 1.); valamint azon 
üregeket a második emelet párkánya fölött, melyekben a tető meg 
volt erősítve. — Ebből bátran gyaníthatjuk tehát, hogy voltak 
színházak, melyeknek színpada be volt tetőzve; de hogy váljon a 
tisztán görög színépületek színpada is födve volt-e, — az nyilt kér
dés. Igaz ugyan, Wieselernél a 60. lapon azon nevetséges jelenetre 
vonatkozólag, midőn Chiron Xanthiast üstökénél húzza föl magá
hoz egy tetőzött állványra, azt olvasám: »Es liefere uns den Beweis, 
dass die griechische Scene ein Dach hatte, welches dieselbe voll-
stándig bedeckt habén muss« ; — de minthogy ezen tetőzött állvány 
koránsem a színpadot ábrázolja a fösteményen, hanem inkább egy 
tetőzött épületet a színpadon **), — azért e régi rajz — keveset 
mondva — el nem döntheti a kérdést. 

Ezek után vizsgáljuk közelebbről Suetoniusnak egy helyét, 
melyet a legújabb időkig nem tudott helyesen értelmezni senki. Sue-
tonius leirván Nero életrajzában e fejedelemnek gálád és az eszeve
szettséggel határos tetteit, elbeszéli, hogy olykor abban telt kedve, 
zenebonát támasztani a színházban; s midőn tettlegességekre került 
a dolog; akkor ő is — a zavarosban halászni akarván — kővel haji
gált a nép közé, s egykor névszerint (óh tragikomikus jelenet!) a 
praetort is fején találta. — Suetonius saját szavai (Nero, a 26. feje
zetben) ezek: »Interdiu quoque clam gestatoria sella delatus in the-
atrum, seditionibus pantomimorum ex parte proscenii superiori 
signifer simul ac spectator aderat. Et quum ad manus ventum es-

*) L. Wieseler »Theatergeb. u. Denkm.« a 22. és 25. lapon. Újabb leírását 
adja Caristie >Monuments antiques a Orange« (Francziaországban). Arc de 
Triomphe et Théatre. Paris, 1856. 

**) Hasonló véleményen van Müller is (Philol. 23. köt. 2. f. 312. lap), ki az 
idézett lapon a színpadra vezető lépcső-rajzokról szólván a végén azt mondja : 
»IX, 13. (t. i. a 9. tábla 13. rajza Wieselefnél) ist die Treppe nicht die Fragliche, 
sondern eine auf der Bühne von der Strasse zu den dargestellten Baulichkeiten 
fülirende.* 
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set, lapidibusque et subselliornm fragminibus decerneretur, multa 
et ipse jecit in populum, atque etiam praetoris caput consaueiavit.« 
Az itt a kérdés, mit kelljen érteni a »pars proscenii superipr* alatt. 
Witzschel (Pauly Reál. E. Theatrum alatt az 1769. lapon) azt 
mondja, hogy »Dachboden der Scene« ; Schönborn is oda magya
rázza, »dass Nero an Zinnen stand, welche den obern ítand der 
Skene einfassten.« Müller {a Philologus 23. kötetének 2. füzetében a 
317. lapon) azonban arra figyelmeztet, hogy Nero ily értelmezés 
mellett mégis túlságos magosán ült volna s ugyancsak kényelmetle
nül érezte volna magát a meredek színfal ormán; — s azért tehát 
Wieseler nézetéhez hajlik, mely szerint Suetonius a »pars proscenii 
superior* alatt aligha nem értett egy olyan páholyfélét, milyeneket 
Orange (Déli Francziaországban), Bostra (Syriában) és Otricoli 
(Italiában) színházaiban a kőszínfal közepe táján fülkék alakjában 
láthatni. (L. »Theatergebáude und Denkmáler des Bühnenwesens 
bei den Griechen und Römern.« Von Friedrich Wieseler. Mit 14 
Kupfertafeln. Göttingen, 1851. — a 2.5. lapon*) a 7. pontot). Hogy 
ezen a o-/.rtvri kőfalában levő fülkék előkelőknek páholyai lehettek, 
azt Wieseler előtt már De la Pise gyanitá**). Az 1639. megjelent 
»Histoire oV Orange« czímü müvének 18. lapján ugyanis ezt olvas
suk : »On voit uií parquet relévé contre la muraille, — couvert en 
voulte (most: voute), avec un grand siege de pierre, fait on forme 
de ehaire qui estolt (most: était) la place des Consuls ou des Pre-
teurs, apres des Empereurs, ou de leurs Lieutenans et Magistrats, 
qui y adsistoyent (most: assistaient), pour voir les exercises, et en 
les authorisans de leur presence destourner (most: détourner) be-
aucoup d' inconveniens, qui autrement s'y eussent peu glisser. A. 
dextre et a senestre (most: á droite et á gauche) du parquet, contre 
la mesme (most: mérne) muraille, s'y voyent des colonnes, avec le
urs chapiteaux, et une corniche de marbre noir et blanc richement 
taillée. Le lieu eminent, oú ils sönt posés, et la richesse de 1' ouvra-
ge sönt des marques infaillibles de la dignité de ces places ainsi 
destinées pour les sieges des personnes plus considerables.« 

*) A Philologus 23. köt. 2. füz. 317. lapján a 9. sorban ezen lapszám hibá
san van közölve. Ott ugyanis olvasandó »(p. 25, zu taf. I I I , 7.)« e helyett »(p. 
15, zu taf. III, 7.). 

**) De la Pise az elstí, ki Orange. színépületét tudományosan megvizsgálta, 
és pedig következő művében : »Tableau de F Histoire des Princes et Principautó 
d' Orange, á la Haye, MDCXXXIX. 
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Minthogy a legújabb időben Wieseler is, a res scenica terén a 
legeslegnagyobb tekintélyek egyike, határozottan állítja: ». . . . die 
Annahme einer Loge in der Höhe der Skenenwand (a színfal tetején) 

unterliegt keinem Zweifel* *), — hát nem mertem kételkedni 
ezen állítás helyességében, ha nem birtam is magamnak kellően meg
magyarázni, miként kezelték a régiek akkor (Lohde szerint) a 
szárnyépületek (naQaaxyna) erkélyein fölállított gépeiket úgy, hogy 
ezen — olykor nagyobb terjedelmű — gépek a kőszínfal páholyai
ban ülőknek a kilátást mégis mindenfelé szabadon hagyták; továbbá 
az sem volt előttem egészen világos, hogy miként láthattak mégis 
a kőszínfalba épített páholyokban ülők, midőn — tudvalevőleg — 
a kőszínfal előtt egy álszínfal állott. E kételyeimet azonban 
utóbb maga Wieseler tette fölöslegesekké. E tudós ugyanis a rajnai 
régiségbarátok évkönyveinek 37. kötetében **\ visszavonj a páho
lyokról mondott nézeteit és nyiltan kijelenti, hogy ő is kész a külön
féle színházromokon talált fülkéket Vitruvius hangfülkéinek tar
tani a hangedények ***) számára. — S ezzel befejeztem a ffxj?*-!? 
ügyében — magyar előzők nélkül — tett búvárlataimat. — A még 
hátralevő oo^tytna-ról és a színi gépekről f) majd alkalmilag. 

*) Theatergebáude und Denkmaler des Bühnenwesens bei den Griechen 
und Bömern. Von Friedrich Wieseler. Göttingen, 1851. 1. a 25. lap 7. pontját. 

**) Mittheilungen des Herrn Prof. Wieseler, Major von Cohausen und Bau-
meister Peters. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein-
lande, 1864. 1. a XXXVII. kötet 57—65. lapján. 

***) Hogy mik voltak azok a »hangedé?iyek,€ arról a »Theatron*-ről írt 
értekezésem 13—20. lapján kimerítően szólottam. 

t) Ekközben a színi gépekről szintén már értekeztem a következő füzet
ben: »A görög színpad gépei.* Forrástanulmány. Budapest. Nyomatottamagy. 
kir. egyetemi könyvnyomdában. 1875. (E tanulmány ugyanakkor a budapesti 
egyetemi főgymnasiumnak 187*|5. évi értesítőjében is megjelent). 

Thewrewk Árpád, 


