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EURIPEDES ÉLETE ÉS EÖLTESZETE. 

n .
A görög dráma Athén nemzeti életében gyökerezett. Habár az 

egész egyesült Görögország állott a perzsákkal szemben, mégis az első 
és legfontosabb győzelmek, a tengeri csata intézése által, az athéniek
nek jutott a szabadságharcz nagy drámájában a vezérszerep. Attika 
és Lakedsemon, melyek a perzsa háborúk tartama alatt és után szün
telenül a hegemónia, vezérszerep, és az összes hellének fölötti hata
lomra törekedtek, az egész hellén fejlődésnek két irányát képviselték; 
a körülmények lánczolata által Attika vagyis inkább ennek fővárosa 
Athén lépett Görögország politikai és szellemi életének élére. Ezen 
korban Athén lévén a görög élet középpontja a dráma valamint itt 
sarjadzott ki, úgy itt is érte el virágzásának tetőpontját; habár a 
csíra, melytől létrejöhetése függött, máshol is megvolt, a dráma mégis 
Athén jogos tulajdonának mondható. Mert valamint az epos a hellének 
ősi elŐkorának tükre; valamint az epos elhaltával a lantos költészet 
három századon át a nép állami és vallásügyi forradalmának kisérője: 
úgy a dráma azon költészetnem, mely fejlődni akkor kezdett, midőn 
Athén a hellén történet középpontjává lett. Jelentéktelen kezdetből, 
Solon idejében vette eredetét, növekedett és izmosodott a város nagy
ságával és a város történeti fejlődése minden fokán át párhuzamosan 
kisérte. Theseus, Solon, Elisthenes, Perikies ép annyi fejlődési foko
zatát tűntetik föl az athéni népszabadságnak, mint haladási mozza
natát az attikai drámának, a kardithyrambustól kezdve a tragédia és 
komédia legvégső tökélyéig. Mert valamint az attikai drámának emel
kedése, úgy romlása is csak a népszabadságnak néphatalommá, a 
demokratiának demagógia és ochlokratiává való elfajúlásának vissz
fénye, melyeknek önkényét és törvényellenességét a drámai művészet 
híven tükrözi vissza.

Aeschylos költészete hű képe korának : ő átélte hazájának leg
fényesebb napjait, Marathon és Salamisnál harczolt és művészete e 
magasztos kornak, a hellén öntudatnak és mély vallás érzetének volt 
tükre. Költészetét amarathoni hősök szelleme, erőteljes, férfias gon
dolkozás lengi át a Perzsák czímű darabjában, melyről Gorgias 
sophista azt mondá, hogy azt inkább Mars, mintsem Bacchus, a 
tragédia-költők védő istene sugallta, ügyesen szemelte ki az ország 
hősi mozzanatát; e tragédiában az egyéni méltóság érzetét és a köz
szellemet, az egyetlen ember szeszélye iránt hódoló néptömeg vak 
engedelmességének állítja ellenébe, kinek nagysága embertársai leala- 
csonyításában áll. A Heten Théba ellen czímű tragédiában az idegen

Digitized by v ^ o o Q i e



p

Capaneus által megtámadott köztársaság és vallás eszméje a túl
nyomó ; még Oedipusban is nem magán emberek balsorsát állítja szem 
elé, hanem a várost fenyegető veszélyt és az istenek segélyét; s egy az 
ellenséges betöréstől megszabadított nép öröm-dalával végzi. A Kő- 
nyörgok-ben a népek és vallások közti szent kötelékeket világosítja föl; 
az Eumenidák-büJi látják élte végén táplált politikai meggyőződését: 
megtiszteli Theseust, a régi athéni demokratia hősét, de egyúttal óvja 
az új demokratiát, hogy a conservativ areopagust, a város testőrségét 
meg ne gyöngítse, s ne törekedjék őt régi jogától, erkölcsbírói tisztétől 
megfosztani. A Choephorok-bán az igaz diadalmaskodik a gazságon, a 
törvényszerűség a bitorláson, az isteni akarat az emberi vakmerőségen. 
A Prometheus-ában bemutatott emberi nem, mely harczban, szükségben 
kitűnő, öntudatában büszke, találékonyságában fáradhatlan, de e 
mellett meggondolatlanságra és képzelgő ön-túlbecsŰlésre hajlandó, az 
akkori nyugtalanul előretörekvő nemzedék képe.

Agamemnon-bán a gőg következéseit mutogatja a diadalittas nép
nek s a kar Aegisthos fenyegetéseinek ellentállással felel. Aeschylos 
tehát — hogy rövid szóval éljek — ifjú szellemtől áthatott és előre 
törő korszakában eltalálta a kellő kifejezést, de föltalálta hallgatóit is, 
kik lelke fönséges szárnyalása iránt fogékonyak voltak.

Sophokles költészetében az új perikiesi korszak lelte kifejezését; 
Perikies kora, de különösen a 445—431 -ig tartó béke évei Athénnek és 
az egész hellén életnek fénypontját képezik. Perikies Athén életének 
oly vezérirányt, művészetének oly fényt, tudományosságának oly szel
lemi fölényt tudott adni, hogy kormányzása alatt Athén a hatalom és 
virágzás tetőpontjára emelkedett; s így méltán mondhatta: «Mindent 
összefoglalva azt merem állítani, hogy egész városunk Hellas művelt
ségének iskoláját képezi*.1) Sophokles költészete támogatta Perikies 
életfeladatát, Athént a görög szellemi élet fővárosává emelni. Elektra 
cselekvénye ezéljául a törvénytelen hatalom megdöntését és a szabad
ság visszaállítását tűzi k i; az Oedipus-mond&nak attikai földön, Kolo- 
nosban ad engesztelő befejezést; Triptolemos-a Attikát, mint a maga 
eabb műveltség hazáját, mely messze országokra diadalmasan kitér 
jeszkedik, ünnepli. Tragédiáival Athén külső uralmának és dicsőségének 
belső, szellemi jelentőséget nyújtott; művészete a legnemesebb kor
iránynak volt tükre, s a perikiesi Athén átszellemült kifejezője. *)
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2) T e ljes jo g g a l m on d atja  T h u k yd id es (II. 40.) P e r ik le e s e l: •S zere t
jük  a sz ép et te tszv á g y  n élk ü l, a  b ö lcse ség et p ed ig  a n é lk ü l, h o g y  léh á k k á  
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Egészen más azon állás, melyet Euripides korával szemben 
elfoglalt; habár nem is teljes két évtizeddel fiatalabb volt mint 
Sophokles és körülbelül egy fél évvel előtte halt meg, mindamellett 
egész más nemzedékhez tartozottnak látszik, melyben a Sophoklesben 
még egyesítve volt és a legnemesebb szépérzéktől uralt irányok kién* 
gesztelhetetlen ellenmondásba kerültek egymással. Férfias tevékeny
sége napjaiban a jelek mindinkább arra mutattak, hogy az attikai 
állam boldogságának oszlopai inogni kezdettek. Egy másik görög nem
zedék nőtt fel, más szemekkel tekintett az új költő maga körül és saját 
keblében, szellemében egészen más — kételődjeétől elütő — világnézlet 
keletkezett.

A peloponnesosi háború korában, melybe Euripides költői mű
ködésének legnagyobb része esik, szomorú sülyedés állt be a hellén nép 
erkölcseiben. A vallás elvesztette hatását, a régi istenekben való hit 
mindinkább tünedezni kezdett és helyét a hagyománynyal ellenkező, az 
ősök együgyűségén való merész fölülemelkedés, önzés, kétség és gúnyoló 
kedv foglalta el. Azonkívül a háborús évek alatt elszilajodtak a ke
délyek, s « régi bevett szokások elvesztették hatalmokat. Nagy ritkaság 
volt már, ha még valami asylumot tiszteletben tartottak, s valamely 
ellenséget kíméltek, a ki templomba menekült. így Agesilaosnak a/ 
Athena Itonia templomába menekültek kímélése különös érdeműi tulaj - 
doníttatik (Xenoph. Hell. IV. 3. 20.). Hómért és Hesiodot mibe sem 
vették ; a kétely föloszlató ereje tekintélyt nem ismért. Az elfogulatlan 
hit, az istenek őszinte tisztelete, az ember és természet közti össz- 
hangzat oda volt. Az állam szerencsétlensége, is előmozdította a val
lásos tudat megrendülését. Mert hisz a hellén vallás nem volt érzék
fölötti, téren és időn túlemelkedő, hanem a meglevő állapotokkal 
szorosan össze volt szőve f̂onva. Jámbor hittel szemlélték a görögök 
szabadságharczaikban az isteneket és hősöket, mint szövetségeseiket 
részt venni. A marathoni harczosok látták Theseust az alvilágból 
kikelni és Marathon meg Echetlos hősökkel együtt soraikban küzdeni; 
Salamisnál pedig az eleusisi istenségek és az Aeakidák segélyét tapasz
talták. Az istenek amaz államokkal, a liol nyilvános tisztelettel bírtak, 
oly annyira egybe voltak forrva, hogy a közjóért felelőssé tették őket, s 
ennélfogva elvesztették bennök a bizodalmat, ha az oltalmokba helyezett 
közjót hanyatlóban látták. így a siciliai hadjárat után a jóslás megve
tése kapott lábra, mert úgy hitték, hogy az istenek nyilatkozataiban és 
jeleiben csalatkoztak és Nikias vakon hívő isteni félelmében a had és 
hajósereg teljes tönkremenetének egyik okát ismerték föl. Ehhez járult, 
hogy hasbeszélők csődítették magokhoz a bámész népet, elhitetvén, 
hogy valami dasmon lakik bennök s jósol belőlök. Egy Eurykles nevti 
ilyfajta ember már a peloponnesosi háború első felében híres személy
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EURIPIDES ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE. 235

volt Athénben, s ízetlen bűbájoskodása ott oly sikert aratott, hogy egy 
egész rendje a hasbeszólő jövendőmondóknak róla nevezte el magát. 
Minthogy külső szokásokkal és bűbájossággal igyekeztek a lelkiiame- 
retet megnytígtatni, bízvást hajtottak a haszonlesés szavára, s lassan - 
lassan még annak az érzését is elvesztették, hogy valamely állam csak 
polgári igazságossága által állhat fenn. A nyilvános élet a demokratia 
ferde kinövései következtében mindinkább vesztett méltóságából; a 
pártoknak mindvégig növekedő feszültsége, melyekben nemcsak a 
különböző rendek, hanem egy család tagjai is ellenségesen álltak egy
mással szemközt, győzelem és vereség, elbizakodás és kétségbeesés 
sűrű váltakozása, a véres háború pusztítása a polgárokban, az ősi 
házak kiholta, új emberek beözönlése, kik sem születésre, sem neve
lésre nem voltak athéniek, végtére egész sora a háború végén össze
torlódó rendkívüli eseményeknek: mindez hozzájárult ahhoz, hogy a 
polgárságnak erős tartását megrázkódtassa. A közérdekek iránt gyó
gyíthatatlan közömbösség mutatkozott; a polgárok legnagyobb része 
tétlenül nézte a haza hanyatlását; szemtelen sykophantok gyanúsítot
ták a legönzetlenebb hazafiúi érdemeket, s tették nevetségessé a leg
kitűnőbb férfiak törekvéseit; a honszeretet, törvénytisztelet, polgári 
egyszerűség s egyéb ősi erények helyébe önzés, pártoskodás, dobzódás, 
önkény és erőszakoskodás léptek. A hellén nép vagyonosabb polgárai 
már ekkor iszonyodtak a háború fáradalmaitól és zsoldosok által védet
ték a hazát, kik a honszeretet érzelme nélkül annak adták bérbe kar
jukat, ki azt jobban meg tudta fizetni.

E korban hasztalan keressük azon athéni népet, mely Marathon- 
és Salamisnál Göröghont megmentette; a közerkölcsök megromlása 
mélyen aláásta az államot. Az államkincstár jövedelmeit botrányos 
módon pazarolták; a népet fizetni kellett, hogy a gyűlésekben meg
jelenjen, pénzen vásároltak híveket, hogy magokat föntarthassák. 
E zsoldos szellem lábra kapott a politika-, szónoklat- és bölcsészetben 
egyaránt. Görögországban, hol az élet szabad és nyilvános volt, min
dig divatozott a szónoklat; a peloponnesosi háborúig az államférfiak 
voltak egyszersmind az államszónokok is, kik a népet szóval és tettel 
vezették; a perzsa háborúk azonban kényszeríték a görögöket, hogy 
szellemi és testi erejöket mindnyájan megfeszítsék, hogy a nemzetet 
lelkesítő szavaikkal vitéz tettekre buzdítsák: pártokat alakítottak 
tehát, de nem azért, hogy egyik a másikat megbuktatván azon ural
kodjék, hanem hogy vetélkedjenek abban, ki használ többet az állam
nak ; ily módon állott szemben Themistokles és Aristides, ily férfiak 
voltak Kimon, Myronides és Tolmides s legkitűnőbb Periklesr kik 
hatályos szónoklataik által mily sokat vittek ki, azt a politikai tör
ténet világosan mutatja. Euripides költői tevékenységének idejében
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— minthogy már Perikies rendszere a népet korlátlan hatalmúvá tette
— a népnek hódoltak, annak kegye és hajlamáért esedeztek a gazda
gok, mert ki a népet megnyerte, azt önző czéljainak kivitelére fölhasz
nálhatta ; nem születés, képzettség, kitűnő tulajdonok vagy érdem 
adának már tekintélyt és hatalmat; azok irigység- és gyűlöletre kel
tették a gyanakodó tömeget, melyet édes beszéddel az eszélyes férfiú az 
ujja körül forgathatott. A nép ezen gyöngéit Perikies utódai hírszom- 
juk és nyereségvágyuk kielégítésére használva föl, előidézői voltak 
Athén szerencsétlen jövőjének ; így tüzes rábeszélése által Kleon a nép
nél minden erőszakos intézményét keresztül vitte, s a kitűnő szépségű 
Alkibiades, kinek, ha ő beszélt, senki sem állhatott ellen, élénk szónok
latával a népet a szerencsétlen siciliai hadjáratra bírta. Más részről 
szánalmas mosolyt gerjesztőnek azon gyermekies tréfák, melyeknek 
Alkibiades népszerűségét köszönhette. E férfiú, kiről Nepos találóan 
mondja, hogy «ő rajta kísérté meg a természet, mire legyen képes*, 
lángeszű, mívelt és tudós, csábítólag szép, társaságban kedves, harcz- 
ban jeles, de egyszersmind könnyelmű, hiú, nagyravágyó és buja ter
mészetű volt, egyaránt alkalmas egy egész országot boldoggá vagy 
boldogtalanná tenni. Egy napon a népgyűlésen komoly és fontos dol
gok kerülvén szóba, Alkibiades egy magánál rejtegetett madarat bocsá
tott ki köpenyege alól: az egész gyülekezet kaczajra fakadt; s az ö 
véleménye győzött. Neje, Hyparete által hűtlenséggel vádoltatván, őt 
karon fogva vezeti ki a törvényteremből: a bírák mosolyognak és ő 
megnyerte ügyét. Mindez szomorú világot vet az akkori kor erkölcsi 
állapotára; s feltűnő módon mutatja, mennyire elfajúlt már akkor az 
athéni nép és hogy mennyit tehetett egy hatalmas férfiú oly demo
kratában, mint a milyen az athéni volt.

Ez időszakban Görögországban számos férfiú lépett föl, kik a 
tudományt is iparágnak használták és pénzkeresetre fordították. 
Nevök: sophisták; ők voltak az elsők, kik oktatásukért pénzt fogad
tak el; színleg a népnek szolgálva, saját jóllétük után törekedtek; 
hiúság, becs- és kincsvágy ösztönzé őket a nép megcsalására; mik az 
államügyekben a demagogok, azok voltak a tudomány terén a sophis
ták, kik tartalomsilány díszes beszédmóddal igyekeztek a füleknek 
hízelegni; az eszmék és érzelmek szegénységét kellemes hangzású 
kerek mondatok, felületes és ragyogó ellentétek és merész képletek 
által iparkodtak pótolni. Az igazat nem magáért az igazságért keres
ték, hanem elveiket a gyakorlati élet követelményeinek alárendelték; 
a dialektikát vagyis gyakorlati gondolkodástant arra használták fel, 
hogy tanítványaikat képessé tegyék bármily ügyet, lett legyen az igaz
ságos vagy nem, sikerrel védelmezni. Ez által a fönebb érintett kétely 
konkolyát hintették el, mely a jó és rósz, való és valótlan közt válasz-
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tani nem képes, vagy mind a kettőt egykedvűen fogadja. Közös jellem
vonásuk az ő subjectiv irányuk vala, mely leghűbb kifejezést talált e 
mondatban:«Az ember mindennek mértéke* (ávdpö)7C0<; [litpov áwrdcvto>v). 
Elvetvén mind az eddigi bölcsészet eredményeit, mind az örökölt nép
hitet, megingatták az igazság és erkölcsbe helyezett bizalmat és a 
görög szellemi élet elfajulására sajnosan befolytak.

A sophistikával elterjedt Athénben Demokritos tana is, ki a nép 
isteneinek csak mint démonoknak kevéssé tisztes létet engedett, s a 
hagyományos vallásideákat úgy magyarázta, hogy azok rettentő ter- 
més?eti események hatásaiból születtek. E tan is nem egy különben 
hívő lelket megtántorított. Legismeretesebb példa volt erre a melosi 
Diagoras, lyrai költő, komoly gondolkozású férfiú, s megbízott embere 
a mantineabeli törvényhozó Nikodorosnak akkoriban, mikor Mantinea 
városa Spárta fenhatósága alól megszabadúlt, s önálló belkormányzást 
alkotott. Diagoras utóbb Athénbe ment, s az azelőtt jámbor dalnokon 
hatalmat vett a kételkedés; Demokritosnak, úgy mondják, személyes 
befolyása alatt hetyke szabad szellemmé lett, gúnyolta az isteneket, 
kiket dicsőített vala, s tűzbe dobta a fa-Heraklest, hadd állja ki a tizen
harmadik erőpróbáját. De kivált azzal sértette az athéniek érzését, 
hogy mysteriumaikat megvetvén, belőlük nyilvánosan csúfot űzött. 
(L. Diog. Laert. XIX. 4-1 ; Sext. Emp. IX. 19; v. ö. Zeller, Gesch. 
dér griech. Philos. I. 643.)

Míg a perzsa háborúk ideje a jámbor vallásosság és gyermekies 
hit képét nyújtotta, addig a peloponnesosi háború emberei nagyúri 
mosolylyal gúnyolák azok együgyűségét, kik megnyugvást a régi hitben 
kerestek, melynek belső ellenmondásait kimutatni nem volt mesterség 
ugyan, de az igazat fürkészni kevesen serénykedének. Minek is ? Ha 
Heraklitosként tartós és határozott lét nem gondolható, akkor min
denki azt tarthatja valónak, a mit érzékeivel olyannak elismer, holott 
erről senkivel sem vitázhat. Ekként nevelte a bölcsészet az általános 
fölvilágosultságot, mely gyakorlati szempontból fog fel mindent és von 
vizsgálata körébe.x)

*) E korrajzra vonatkozólag lásd: Xenoph. Helleni ka I I ; Diodor XIII. 
XIV; Lysias adv. Eratosth.; Isokrates, Areopagitic. (Bekker-fóle kiadás); 
Plut. Lya. XVIII; Com. Nép. Lys. I ; v. ö. Bode, Schöll, Mtiller és Bem- 
hardy görög irodalomtörténeteinek e tárgyra vonatkozó czikkein kívül — 
Curtius, Gör. tört. III. 3. fej. 300. 1.; Niebuhr, Vorles. über alté Gesch. 
II. köt.; Gilbert G. Beitrage zűr Geschichte Athens im Zeitalter d. pelop. 
Krieges J877; Hellwaid Culturgeschichte, 292—303.1.; Kleir, Gesch. d. 
Drara. I. 128. s köv. lap; Zeller, Gesch. d. griech. Philosopliie I. 643. 1.; 
ugyanattól: Die Entwickelung des Monotheismus bei den Giieclien (Vor-
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E korszellem tökéletes kifejezését találta Euripides költé
szetében.

Sophokles életének legnagyobb része Görögország legjobb kor
szakába, virágzásának teljkorába esett; ö megelégedett a békés, éltető 
nappal, mely Athén kék egén ragyogott és igen keveset törődött az 
időnkint tornyosuló vészfellegekkel, melyek a haza hatalma és nagy
ságának jövőjét látszának veszélyeztetni. Euripides, úgy látszik, nem
zetének politikai láthatárán, melyről az üde hajnalpir már rég letűnt, 
csak komor ködpárát vett észre, mely lelkesedését is lehűtötle; ha 
megállhat e föltétel, akkor abból költészetének iránya is kifejthető; 
jogosultan hihette, hogy ily körülmények között az eszményi világnak 
előtérbe hozatala nem hathat elég mélyen a kedélyekre. Elfordult 
tehát elődei eszményeitől és hozzáfogott a való festéséhez. De helytelen 
és a költőhez épen nem méltó állítás lenne, ha a magasztos és srzép 
iránti érzékét megtagadnánk: szembetnnőleg czáfolják ezt meg azon 
darabok, melyek átszállottak a jelenkorra és teljesen megítélhetők. 
Ép oly kevéssé mondhatjuk Bernhardyval is csak amúgy felületesen, 
hogy ő az ochlokratia szószólója és erkölcsfestője, az uralomra vágyó 
polgári elemnek költője volt, mely azon merész tervvel foglalkozott, 
hogy a legfőbb hatalmat szótöbbség által gyakorolja és az állam sorsát 
úgy intézze, a mint azt a pillanat követelni látszott. Ily föltevés egy
részt lealacsonyítja a költőt, másrészt pedig oly becsvágyat tulajdonít 
neki, melylyel épenséggel nem bírt. Hatni mindenesetre akart, és pedig 
hasznos módon, midőn költői termékeit színpadra hozta; de közön
ségévé az uralomra vágyó polgári elemet nem költői becsvágyból, de 
azért választotta, mert e közönség akkoriban oly polczra jutott, hogy 
az arra való behatás már magában véve is érdemnek látszott. A nézők 
hatalmát tehát azon fegyverrel támadja meg, melylyel azt legsikere
sebben lehetett: az őt környező jelent akarta festeni és a görög népet 
úgy rajzolni, a milyen valóban, és nem úgy, a milyennek kellett volna 
lennie ; egyszóval kortársai elé saját képmásukat állította. Veszedelmes 
volt e pálya és sok balfogást követhetett el, melyekért a különben túl? 
szigorú bírálat ugyancsak megrótta. Tárgyait jobbára, ép úgy mint 
Aeschylos és Sophokles, a hős korszakból választotta és a mythos 
hőseit mintegy a jelenben élő alakokká varázsolta, melyek ép oly mó
don viselkedtek, mint akkoriban az attikai polgárok. A hősök gigantikus 
személyiségét emberi alakba öltöztette, közelebb hozta őket közön
ségéhez és a hősi tragédiákat jobbára oly darabokká változtatta át,

tráge und Abhandlungen, 2. kiad. 1876.) Steinhart K., Des Euripides Cha- 
rakteristik und Motivirung im Zusammenhang mit dér Kulturentwickelung 
des Alterthums (Gosche-féle Archiv f. Literaturg: I. 1. s köv. lap.)
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melyek jelenleg társalgási darabok neve alatt szerepelnek. Hősei és 
hősnői, ép úgy mint korának élő alakjai, szenvedélyekkel és gyengéik
kel együttesen jelennek meg; így hősökből, mint Bellerophon- és 
Ixionból költőnk fösvényeket teremtett; hasonló önkénynyel a Théba 
ellen küzdött hét hő«ből, a magánéletben szerepelni szokott minden
féle érdekes, de a köznapiságon felül nem emelkedő személyeket alakí
tott. Ő a mythikus hagyományokhoz más viszonyban állott, mint 
Aeschylos, ki ezekben az isteni hatalom magasztos intézkedését ismerte 
föl, és Sophokles, kinek az emberi létezés felől a legmélyebbre ható 
fölvilágosítást nyújtották; költészetének tárgyaival szemben Euripides 
különös állást foglalt el, melyből Jmndúlva ezek reá nézve ép oly 
undorító, mint vonzó hatással bírtak. Ő a mythosok tartalmát az 
istenségről táplált philoBophiai meggyőződéseivel ép oly kevéssé tudta 
összeegyeztetni, mint a hogy nem mellőzhette hallgatag annak ellen
mondó részeit. Majd elveti magától az oly elbeszéléseket, melyek az 
istenségről 6zóló tiszta nézetek tekintetében egymásnak ellent monda
nak, midőn azokat nem igazaknak tartja, majd ismét igazaknak tartja 
az elbeszéléseket, de azok jellemeit és cselek vényeit, melyek nagy és 
nemes módon vannak föltűntetve, a lehető legroszabb é6 legközönsége
sebb oldalról festi. Helenát, kit Homer, minden gyöngesége daczára, 
annyi méltósággal és kellemmel tudott fölruházni, közönséges kéj- 
hölgynek tűnteti föl; Menelaust pedig nagy bolondnak; Orestes tettét, 
melyet Aeschylos rettenetesnek, de elkerülhetetlennek mond, ő bűnnek 
tartja, melyre Agamemnon fiát a jósda buzdította.

Nagy befolyást gyakorolt rá Anaxagoras, a ki az tanítá, hogy az 
ész (voöc) a legfelsőbb princípium, melytől az anyag nyeri a rendet. 
Euripides néha hajlandó Zeust evvel az «Észszel* azonosítani; más
kor a pantheismushoz fordúl és Zeust «a végtelen aether»-nek nevezi, 
mely szerető karjaiban tartja a földet*.1) Számos helyen nem tudni, 
vájjon a sophistika tanát ismeri e el, vagy pedig e tant saját tételei 
által akarja-e megczáfolni;2) ha az isten eszméje — mondja költőnk

») L. 'Pro. 884. SuppL 1140. fr. 488. 491. 757. 836. 890. 935. 961. 1007. 
Bővebben erről Zeller, az id. helyeken; Bouterweck, de philosophia Euri- 
pidea, sive de philosophandi generis, quo Euripides in tragoediis suis exor- 
nandis usus est, fontibus ac ratione (j 817). Commentt. Soc. scient. Gotting. 
recent. vol. IV. 3—34; Sneither, de Euripide philosopho, Groening. 1828; 
Haese, Comment. de Euripide poéta specimen, Halle, 1833; Polich, de 
tragicorum Graecorum philosophia et fontibus, ex quibus eam hausisse 
videntur. (Gymn. Progr. 4. Clausthal. 1858).

*) Bemhardy (Grundr. d. gr. Lit. II. 2. p. 367): (Euripides besass 
weder Methode d. h. consequentes Denken in Ethik und Philosophie dér
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maga (Hipp. 1100.) — keblembe száll, búm nagyobbodik, de ha 
mélyebben fontolóra veszem az ügyeket, akkor tétovázom és kétel
kedem az emberek tetteiben és sorsában, mert mindig változik; az 
emberek léte csak balga, tele hibával s mindig változó. — Ő át volt 
hatva a sophistikától, a nélkül, hogy benne kielégítést talált volna; 
felhasználta, hogy művészetének új érdeket adhasson, képviselője volt 
minden egyes abbeli jogának, hogy minden isteniről és emberiről für
készve vizsgálódhassék, de átlátta ez iránynak veszedelmeit is, ki is 
mondta nyiltan, óvott is tőle, meg-megrótta, s utoljára egy egész 
tragédiát költött («Bacchae* czíműt), melynek tartalma egy oly bol
dogtalan ember végét adja elő, a ki az istenek világával a maga eszét 
teszi szembe, s nem akarja azokat isteneknek ismerni el, a kik az ő 
képzete szerint az isteni valóságról isteneknek nem tarthatók. Pentheus 
király áldozatjává lesz az emberi vakmerőségnek, a mely az isteni 
hatalomnak, a mint ez Dionysusban nyilatkozik, még tagadhatatlan 
tettei előtt sem akar meghajolni, s ez az egész tragédia, a költő leg
későbbi s egyszersmind legnagyobbszerű darabjainak egyike, tele vau 
az emberi észnek isteni dolgokban való felfuvalkodására intézett 
támadásokkal, s az olyannak dicsérésével, a ki a hagyomány tanításá
hoz és a nép hitéhez hűségesen ragaszkodik. Aristophanes igazság
talanul mondotta róla, hogy «rávezette az embereket arra, hogy nem 
istenek*;1) egyik versét, például, szüntelenül hangoztatták ellenében : 
•Nyelvem esküt tőn, de lelkemet e fogadás nem köti* (tj 7X030’ 
(̂ópLOx’, dk cppT̂v áv(ó{i.0T0c Hipp. 612.). Ha megnézzük a Hip- 

polytus szövegét, meg fogjuk találni, hogy mit akart a költő e sorokkal 
kifejezni; azt, hogy az ember erkölcsileg nincs kötelezve egy Ígéret 
által, melyet hamis ürügyek alapján csikartak ki tőle. Azon irányok, 
melyek Athén erkölcsi romlásával összefüggnek, költőnkre teljes erőt 
nem vettek, s őt elődei magasabb ezéljaitól nem térítették el. Ő nem
csak élete módjában tisztán állott, s távol volt az ősi erkölcsök köny- 
nyelmű fitymálásától, hanem eleven vallásos érzéssel is bírt, meleg 
szeretettel volt isteni és emberi dolgok csöndes szemlélésé iránt, mint 
az műveinek számos helyéből világosan kitűnik. *)

Religon, noch einen positiven Grund und Bückhalt auf diesen Gebieten 
Igleich Socrates)*.

x) Tliesm. 451. v.: tcö; avooa; ava-Ens'x.v oux civat Seoy;. Kiáltó bizony
sága az ellenkezőnek: oúoiva vip otaai oaia4vo>v eTvat xaxőv (Iph. Taur. 391. v.).

a) Med. 662. 902. 962; Orest. 48o! 505; Hipp. 1100; Hec. 484. 782; 
Troad. 1271. 1279; Androm. 987; Heracl. 388. 906. L. Nágelsbach, Nach- 
homerisclie Theologie, 438. s köv. lap; v. ö. dr. Kont 1. «Euripides vallási 
szempontból* (Egyet, philol. közi. 1881. II. fiiz.); Fuchs, über die Mythen-
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Ha nem volnánk arról meggyőződve, hogy Euripides mint föl

világosodott bölcsész örömet talált abban, hogy az athéniek előtt 
számos szentnek tartott és elhitt hagyományt nevetségessé tegye, 
akkor valóban csodálkoznunk kellene a felett, hogy miért ragaszkodott 
mindenkép a mythosz elbeszéléseihez és nem igyekezett azok helyére 
eredeti tárgyakat létesíteni, a mint azt kortársa Agathon «a virág* 
(av&oc) czímű darabjában tette. «Legjobb lett volna* — mondja 
Curtiu8 — «ha Euripides a régi mondákon, melyeket úgy sem igen 
kedvelt, egészen túlad. Hisz évről-évre nehezebbé vált valami újat 
állítni elő; a tárgyakat már mind újra meg újra feldolgozták, a viszo
nyok mind adva, a személyek mind ismeretesek voltak. • A reflexió- és 
általános igazságokra való uralkodó hajlandósága mellett mégis csak a 
mythoszi tárgyak mutatkoztak legalkalmasabbaknak, mert itt talált 
többé-kevésbé illő helyeken legtöbb alkalmat arra, hogy istenről, a 
világról, családi viszonyokról és a különféle államformák értékéről 
kifejthesse nézeteit. A mythologikus hagyományokat Ő csak substra- 
tumnak, alapkőnek tekinti, melyre erkölcsi képeit a lehető legnagyobb 
szabadsággal és önkénynyel építi föl; »ő a mythoszokat arra használja 
fel, hogy azokból helyzeteket vonjon ki, melyekben kora embereit 
szellemi izgatottságuk és szenvedélyes tevékenységök közben tűntet
hesse föl*. (Otfr. Müller.)

Euripides tevékenységének csak két út állt nyitva: vagy a 
classicus mintáktól való tökéletes függés, vagy pedig a kor Ízlésének 
hódoló újításokkal tenni kísérletet. A sophoklesi költészetnek magas 
stílje nem volt további tökéletesítésre képes ; ő az antik drámai művé
szet eszményi szépségét a tökély tetőpontjára emelte; Euripides ver
senytársai, Morsimos, Sthenelos, Meletos és Earkinos az ő költői czim- 
boraságával együtt csak azokon a morzsákon tengődnek, melyeket 
Aeschylos és Sophokles dús asztalánál szedegetnek össze; Athén e 
másodrangú költői kisebb-nagyobb szerencsével utánozgatták a régi 
mestereket. Hasonlólag mondja Aristophanes egy ifjabb költőről, hogy 
•úgy nyalogatja Sophokles ajkait, a mint valami hordócskát, a mely
ből méz caordúl ki*. Ha tehát Euripides e puszta utánzók közöl ki 
akart válni, a szellemek új mozgalmát szüksépképen kellett színre 
vinnie, a napi philosophiát kellett a dráma számára értékesítenie

behandlung des Euripides (St. G allén. 1859.); E. Müller, Euripides deorum 
popularium contemptor (Vratisl. 1826.); Liibker, Beitrage zűr Theologie 
und Ethik des Euripides (Progr. Parchim. 1863. 4.); Chr. Jessen, Über den 
religiösen Standpunkt des Euripides (2 Flens. Progr. 1843. 1849; és Nachtrag 
a Zeitschr. f. östr. Gymn. VI. köt.).
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és a szónoklatot a költészettel a kor ízléséhez alkalmazkodólag 
egyesítenie. Ez tehát kísérlet volt a dráma továbbfejlesztésére ; nem 
csupán utánkölteni akart ő ; érezte, hogy a drámai költészetnek nem 
szabad holmi stereotyp formákban veszteg maradnia, ha hatni kíván 
a jelenben. — Mint említők, ily úton sok botlás nélkül nem lehetett 
haladni; már kortársai, jelesen Áristopbanes, megbüntették érte. l)

Aristophanest heves harczban találjuk az államélet visszaélései s 
a demagógia garázdálkodása ellen ; az uralkodó újításvágynak teljes 
buzgalommal ellene szegült; «ő» — Bernhardyként — «realistikus 
természet, menten minden eszményi«égtől, sokkal jobb és ósdiasabban 
gondolkodó athéni volt, mintsem hogy a közelében forrongó elemek 
értékét és összefüggését sokra becsülte volna; nem volt benne hivatás 
arra, hogy reflexiókba bocsátkozzék, s minthogy öt kizárólag a tények 
tüneményei kötötték le, nem igen gondolkodott az újabb műveltség 
idegenszerű hatalmai és az ezek által a korra gyakorolt elkerülhetetlen 
befolyás felől». Aristophanes a derült, meg nem fontoló felfogás egy 
nemével szított Athén régi hagyományaihoz ; szenvedélyesen gyűlölte a 
demagogusokat, philosophusokat és rhetorokat.

Abból az álláspontból, mely a régi iskola hívői, különösen 
Aristophanesé volt, azt követelték, hogy a költő a roszat hallgassa e l; 
mert azért megy az ember színházba a Dionysu 8-ünnepeken, hogy 
feledje az élet nyomorúságát és alávalóságát, s egy oly világba emel
kedjék, a hova nem hat fel semmi aljas. Még a gonosztevőknek és 
bűnösöknek is emberfölötti nagyságuk legyen. Ez mindenesetre szűk 
és egyoldalú álláspont, de neki köszönhette az antik tragédia az ő

J) így erkölcsi szempontból joggal támadja meg Aristophanes költőn
ket, midőn mondja (Békák, 1078. a köv. v.t:

«Es hány galibát okozott már ez!
Nem színre hozott kerítő nőket,
S kik az oltárnál betegesznek le,
S kik a bátyjukkal közösülnek, vagy 
Ezt mondják: «élni nem élet» ?
Aztán e miatt tele a város
Jogi firkászok s oltári-bohócz
Népmajmok renyhe hadával
Kik a népet szüntelen ámítják; stb.

(Itt és alább Arany J. ford.) V. ö. Ach. 412. Nub. 1371. Pác. 147. Thesm. 
547. Ran. 1043. 1063. — Euripides Hippolytosában t. i. Phaedra dajkája 
kerít; Aeolos-ban Makareus nőül veszi saját nővérét, Kanake-t; Auge czímű 
darabjában pedig Auge Athéné templomában szül és még gúnyolólag védel
mezi magát az istennő haragja ellen.
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sajátszerű tökélyét, ideális méltóságát és erkölcsi jelentőségét, s Enri- 
pides nézetök szerint nem volt képes azt, a mit ezen költői világon 
elrombolt, más úton-módon kipótolni vagy jóvá tenni. így fejti ki 
Aristophanes Békái-bán themáját, birálatát vagy halálos Ítéletét 
Euripides tragédiái felől, kit Ő Aeschylos, az antik költészet elismerése 
mellett, teljesen megsemmisít. Nem kimélte gúnyait, hogy költőnket 
mint istentagadót, népelrontót, erkölcstelenség-hirdetőt, élezeket haj- 
hászó embert és rósz művészt ostorozza. «Aristophanes*, mondja Jean 
Paul, •lásst wie ein Moses seinen Froschregen auf den Euripides nur 
zűr Strafe seiner schlaffen und erschlaffenden Sittlichkeit fallen, 
weniger bestochen, als Sokrates von dessen Sittenspriichen bei vor- 
waltender Unsittlichkeit im Ganzén*. Ennek a harcznak bizonyára 
megvolt az a hatása, hogy a valódi művészet iránti érzéket táplálta, s 
a régi mestereket tiszteletben tartotta; s bár Aristophanes s a vele 
egy értelmen levők az új nemnek gyarlóságait jól felismerték, még sem 
tudtak a dráma továbbfejlesztésére más útakat jelölni ki, nem hogy oly 
költőkre mutathattak volna, a kik talán helyesebb irányban indúltak; 
a jelen hézagját nem bírták kitölteni. Aristophanes a maga részéről 
nyiltan kimondja és pedig joggal, hogy a bűn ellenében az erényhez 
szegődött. Mindamellett személyes Ítéleteit vigyázva szabad csak elfo
gadnunk ; noha bámulatos mint kritikus, Euripides iránt még sem volt 
méltányos, vele szemben gyakran túlzott álláspontot foglalt el, sőt 
satirája sok helyütt személyes egész a lelkiismeretlenségig.*)

Euripides kétség kívül egyike azon költőknek, kik bő okot adnak 
az ócsárlásra, ha egyes dolgokat és nem összes eszme-világát tartjuk 
szem előtt, ha antik mérték szerint, tőle a művészet és tartalom közti 
harmóniát, vagy műterméket követelünk. Aristophanesnek mind
annyiszor igaza van, valahányszor a tiszta ízlés és organikus költészet

EURIPIDE8 ÉLETE ÉS KÖLTÉSZETE. 2 4 3

l) V. ö. Stallbaum, progr. de persona Bacchi in Ranis Aristoph. 
Lipcse, 1839; Rudloff, de Aristophane Euripidis irrisore, Berl. diss. 1865; 
C. Kock, Aristophanes Und die Götter des Volksglaubens (Jahrb. f. Philol. 
1857. Supplembd. 3.); Bernhardy, Id. m. II. 395. s köv. lap. Nálunk: 
dr. Kont I. Aristophanes mint műbíráló a Békákban (Egyet, philol. közi.
1880. III. fűz.); ugyanattól: Aristophanes, 33. 8t>. 92. s köv. lap.

Nagy ócsárlója Euripidesnek Klein: «Uns gilt Euripides als eines dér 
wirksamsten Zersetzungselemente des griechischen Staatslebens* etc. (Ge- 
schichte d. Dram. I. 407. 1.) Klein, ki mások hibáit oly elmés, metsző 
gúnynyal kipiszegi és velők elfogultságuk és túlzásaik miatt satirájának 
falánkját és kíméletlen kritikájának viharkorbácsait érezteti, Klein munká
jának sok hely ón, nevezetesen Euripides bírálatában is ugyanazon hibákba- 
esik: egyoldalú, túloz és elfogultan itél.
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követelményeivel lép föl Euripides eretnekségei ellen; és költőnk 
drámai művészete ellen tett kifogásai csakugyan Aristoteleséivel gyak
ran egyeznek. De más részt jól megfontolandó, hogy az Euripides 
költészetében elóforduló hibák és gyöngék nagy részét a kor megváltozott 
szellemének kell betudnunk: «Das Jahrhundert* — mondja Goethe — 
«reÍ8st sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fórt, bestimmt und 
bildet ihn, dergestalt, dass mán wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn 
Jahre friiher oder spater geboren, dürfte, was seine eigene Bildung 
und die Wirkung nach aussen betrifft, ein ganz anderer geworden 
sein*.1) Se körülmény a költőnkről mondott sújtó Ítéletet és művészi 
fogyatkozásai ellen emelt súlyos vádat jelentékenyen csökkenti.9) Enri- 
pides kora a tiszta és feddhetetlen igazság iránti érzékét és egy nehéz 
költő megértésére szükséges szellemi erejét sokkal inkább elvesztette, 
mintsem hogy egy euripidesi szellem a régi úton haladhatott volna. 
Ennek tulajdonítható, hogy az euripidesi tragédiákban a költő, mint a 
köznapiság embere, nem a közönség fölött, hanem azzal egy fokon áll. 
ő  úgy szólván csak «unus ex multis* s így hódol többé-kevésbé minden 
darabjában kora uralkodó irányának; ó kora philosophikus-rhetorikai 
irányának dramatikai tolmácsa; mint «a sophista és sokratesi fel- 
világosodottság gyermeke* jártas volt emez új rhetorikai és logikai 
tanulmányokban, melyeket a régi iskola hivői gyűlöltek. Törvényszéki 
jelenetekkel, melyeket a nép ez életben soha meg nem únt, az iskola 
igényelte szabályok szerinti művészi szónoklatokkal, mondásokkal és

1) Walirheit und Dichtung előszavában.
*) «Sein Object* — mondja Bemhardy — «war clie Ochlokratie imd 

das Spiel ihrer Leidenschaften; das Gewirr ihrer krankhaften Zustánde 
sammt den flüchtigen Erscheinungen dér geselligen Welt forderten ihn zűr 
ernsten Reflexión auf. Wenn mán alsó an Euripides eine Menge von Eigen- 
schaften rügte, die ihn von dér Strenge des antikén Dramas entfemten 
und den Eindruck einer zerfahrenen Poesie machten, uamentlich Mangel an 
Ebenmass, Hang zu Betrachtungen und Maximén, Missbrauch dér Bered- 
samkeit als einer Sache des Luxus, Ánháufung des tragiachen Stoffes und 
dér leidenschaftlichen Situationen oder Seichtigkeit dér Charaktere: so hat 
mán nicht genug bedacht, dass er hierin, wie in den meisten Uebertrei- 
bungen, mit grosser Treue das Maass seiner Zeit bewahrt und keinen 
Augenblick den Standpunkt derselben verlásst. Die Tragödie des Euripides 
ist an und für sich eine Phaenomenologie dér Leidenschaften und Conflicte 
in dér damaligen attisclien Gesellschaft und ilir Patlios, ilire Sophistik und 
schwelgerische Reflexión, welche zwar stets als wesentliche Ziige auffielen, 
aber doch gewöhnlich für Willkür und krankhafte Laune gelten, habén 
ihre innerlichste Wurzel und Nothwendigkeit in den gleiclizeitigen Zu- 
stánden».
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közhelyekkel, minőket az akkori bölcsek szüntelen ajkaikon hordtak,, 
előszeretettel foglalkozik; 1) az iskola és fórum szokásait a színpadra 
viszi! *) Hecuba czímű darabjában, egy .a trójai királyi családon ejtett 
súlyos igazságtalanságot arra használja fel, hogy az athéniektől annyira 
kedvelt törvényszéki jeleneteket és beszédeket színpadra vigye. E mel
lett Odysseus valódi athéni sykophant gyanánt szerepel, ki a szavak 
értelmének elferdítését és a sophistikát alaposan érti. Qrestes valóságos 
perfolyam, minden formáival; még tanúkihallgatás is fordúl elő és a 
fel- és alperesnek hosszú beszédeit a hallgatóknak politikai elmélke
dések által teszi érdekessé; hasonlóan a phoeniciai nőkben is törvény
széki jelenetek vannak fölvéve. *)

Euripides Hippolytosában (486. s köv. v.) hevesen kel ki a tar- 
talomsilány, díszes csupán a füleknek hízelgő szónoklatok ellen, és 
ezeknek a hallgatókra való kártékony befolyását élénk színekkel ecse
teli ; költőnk azonban nem ritkán maga is vétett ez ellen : Bernhardy 
(id. m. II. 374. 1.): «Allerdings fesselt seine Beredsamkeit durch 
Scharfsinn uud drastische Kraft, nicht selten aber verliert sie die 
Haitiing und verseichtet, so dass eie charakterlos und erschlafft, in

l) Friedr. Blass («Die Attiscbe Beredtsamkeit von Gorgias bis zu 
Lysias* 41. 1.): «Die Redekámpfe, welche Euripides . . . .  veranstaltet,. . .  
zeigen einen Fluss dér Rede und eme Gewandtheit dér Argumentation, die 
einem wirklichen Redner allé Éhre machen wtirde*.

a) Gustay Freytag («Die Technik des Dramas» 124. 1): «In anderer 
Weise wurde die Führung dér Scenen bestimmt durch die grosse Angele- 
genheit des attischen Marktes, die Gerichtsverhandlungen. Den Reden dér 
Ankláger und Vertheidiger zu lauschen war Leidenschaft des Volkes. Die 
höchst kunstvolle Ausbildung dér griechischen Gerichtsreden, aber auch 
das Raífinement, mit welchem mán Wirkungen hervorzubringen suchte, 
die feine sophistische Dialektik drang in die attische Bülnie ein und 
bestimmte die Form dér Dialogscenen*. — Goethe, Velenczében egy szín
házi előadás alkalmával, egyik ismerőséhez így nyüatkozott: «Jetzt ver- 
stehe ich besser die iangen Reden und das viele Hin- und Her-Dissertiren 
im griechischen Trauerspiele. Die Athenienser hőrten noch lieber reden 
und verstanden sich noch besser darauf, als die Italiener; vor den Gerichts- 
stellen, wo sie den ganzen Tag lagen, lemten sie sohon etwas*.

a) Viehofif (Beitrag zűr dramaturg.-ásthet. Erláuterung dér Iphig. in 
Taur. 38. L): *Die Rede des Pylades und die Widerlegung des Orest tragen, 
obwohl von prágnanter Kürze, doch sehr bestimmt den dem griechischen 
Publikum so beliebten Charakter dér gerichtüchen Streitredem*. V. ő. Med. 
465—608; Androm. 147—273; Phoeniss. 469—225; Heracl. 134—231; Hec. 
1132—1251; Iphig. Taur. 1053. s köv. v. L. Lechner: De Euripide rheto- 
rum discipulo. Progr. Gymn. Onold. 1874.
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Wortfülle, rhetorischen Figuren und witzigen Contrasten,x) áuf den 
ungemássigten Wassern des Básonnements verschwimmt*.

Ide vág Aristophanes is- (Békák, 89. v.):
• Hát nincsen ott még más tragoedia- 
Csináló ifjú, több mint tízezer,
Euripidesnél csacskább egy határral ?» 

u. o. 1018. v. «Aztán meg az ifjúságot üres fecsegésen kapni tauítád».*)
Az is meglátszik Euripides tragédiáin, hogy a korszellem hova

tovább jobban uralkodott rajta s r aga ita magával. Mert míg korábbi 
darabjaiban, pl. Medea, Hekabe, Hippolytos, Andromache és Alkestis- 
ben szigorúbban meg vannak tartva bizonyos elvek, az újabbakban 
növekedő hanyagságot veszünk észre ; a versek elsietettébbekké s gon
datlanabbakká, a jambusi hosszú szótagok feloldásai sűrűbbekké lesz
nek. A dialógus s az egymásnak megfelelő hosszabb beszédek rendezé
sében is a symmetriának bizonyos művészetét mutatják a régebbi 
tragédiák, a mi az újabb művekben nincs meg. Körülbelül bizonyos, 
hogy az az idő, melyben a költő a szerkezet és versalkat szigorúbb 
stíljét elhagyta, a 89. 01. tájára esik. Tehát akkortájban volt ez, midőn

1) Az ellentétekre vonatkozólag pl. Phoeu. 1478 :
tiőXei 8 ’ áyöive; ol usv sy tu y érraT o :

TfjS’ i-^aav, o£ ős őuaruyiatatoi.
Köclily, Iph. Taur. 501: «Dergleiclien pointirte Gegensátze sind dem Euri
pides besonders geláufíg*. L. Or. 390. 451. Hipp. 501. 612. Hel. 601. Hec.
252. 311. Here. Für. 165. 588. 634. Med. 884.

Prodicustól tanulta költőnk a hasonértelmü szók pontos megkülön
böztetését :

Med. 758. Tcpá̂ a?’ a p é X X n> xtu tu/oO?’ a (3oúXop.oct.
Hel. 286C tol; rcpáyjjLaatv t&vrjxa, tol; ő’epyoi ai v  ou.
Ion. 1374. T« tou Scoü jasv ypíjstó, toö ő s  ő at uovo;  (Japs’a.

V. ö. Androm. 384. Med. 469. 471. 1228. Spengel. Suvay. teyvőiv p. 46 sqq: 
Prodicus Ceus, quantum scimus de industria et magna dedita opera primus 
verborum potestates diseriminans proprium sensum usu antiquatum et 
obliteratum investigare et denuo hominibus tradere studuit. . .  De hac ver
bum doctrina, quam ut primum omnibus commendaverat, privatissimas 
dedit lectiones quinquaginta drachmis ab eo aestimatas, ut Soerates dicit 
in Cratylo p. 4*. V. ö. J. Chr. Hűmmel. Quaest. de Prodico sophista 57. s 
köv. lap; Blass. Id. m. 29. 1.; Stallbaum, in Plat. Protag. p. 337. N. Wecklein 
adnot. ad Med. 1229 sq.

2) V. ö. Aristid. III. p. 221 : óptÜ ős AteyúXov jjlsv a?tíxv ou a/óvta, »ó; 
eidaYafot XaXtav, oüők t'ov ÍJŐia:ov —oaoxXsa, otí ti); 7i;xvátr(t3; oT<5v ts ixiXtota 
ávtsí/ovto xa\ xpsltt̂ v 3} xata toli; “aXXo'j; t i  nxpsí/ovto. Eypvcífyt ős XaXslv 
aitoli; ai xatatttaSsvta, ayeXsív ti őó;avta toO fiípyj;.
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a Nikias-béke után Alkibiades lépett az állam élére, s ezt az 6 vakmerő 
politikájának bizonytalan útjaira térítette.x)

Euripides, a mennyire tudjuk, a hellén világtól távol, minden 
társadalom és érintkezéstől elkülönítve élt; ő elődeitől, Aeschylos és 
Sophoklestől eltérőleg nem vett részt a közügyekben; Euripides — 
mondja Bernhardy — volt áz elxö classikus költő, ki a világtól elválva 
működött. Mindamellett téves lenne a föltevés, hogy kora fontosabb 
eseményeit közönynyel nézte; a közélet zajló hullámai közepette élén
ken érezte Athén balsorsát, Argossal szövetséget ajánl, a Spárta ellen 
táplált ellenséges érzületét nem titkolja el, mindenek előtt azonban 
békére int. A mint tehát megragadja az alkalmat, hogy a nép szenve
délyét, az igazságnak és hitnek gonosz felforgatását, a népuralomnak 
lelkiismeretién vézéreit, a demagogusokat, kik a népet beszédeikkel 
vakítják el és merészségök áltak vészbe sodorják, keményen megrója, 
ép úgy a legmelegebb érdeklődéssel vesz részt szülővárosa más ügyei - 
ben és politikai vállalataiban ; *) ő az athéni lionszeretetnek nemcsak 
egy emléket állított. Jacobs (Nachtr. V. 409): «Ueberhaupt aber hat 
wohl nicht leiclit ein tragischer Dichter das subjective Interesse seines 
Vaterlandes und des Nationalstolzes so oft und so offeubar dem 
objectiven Interesse dér Kunst beigefügt und demselben bald in dér 
Walil des Stoffes, bald in dér Einrichtung dér Handlung, bald in ein- 
zelnen gelegentlichen Abschweifungen und Tiraden gehuldigt. Die 
Flehenden, dér Ion und die Herakliden sind einzig und alléin diesem 
Zwecke gewidmet*. Az Esdeklők-ben Athén, mint a humanitas előhar- 
ezosa szerepel, Creon, thébai király ellen, ki a sánczai előtt elhullott 
argiv harczosoktól megtagadta a végtiszteletet. Költőnknek athéni 
dicsőségért való heves érzéséről fényes bizonyságot tesz Ion czímű 
darabja is. melynek cselek vényéből az fejlik ki, hogy Ion, a jón törzsek
nek és az attikai nemzetségeknek alapítója, valóságban Apollónak 
Crensától, Erechtheus leányától való fia volt. A Heraklidák-bán ugyan
csak Athén menhelyül szolgál Herakles gyermekeinek, kik Eurystheus- 
tól, boldogult atyjok egykori gazdájától üldözőbe vétettek ; hasonlókép 
az Erechtheus töredékei a honi népmondának mély és meleg felfogásáról 
tanúskodnak. E mellett színi tárgyait úgy igyekezett megválasztani s

*) A metrum és compositió stíljének epochái : G. Hermáim, El. d. 
Metr. 123. 1.; H. Hirzel, de Eurip. in comp. div. arte 92. 1.

*) L. Orest. 902. Aeol. fr. 2. Eurysth. fr. 6. Plisthen. fr, 2. Crea- 
phont. fr. 15. Heracl. 310. Suppl. 244. fr. 628. Dió Chrysostomus őpttx'j; x«t 
jraXiTtxós-nak nevezi Euripidest. A Spárta elleni antipathiáját illetőleg: 
Androm. 445. 724. Suppl. 187; v. ö. Valck. in Herod. IX. 54; G. Hermann 
praef. Andr. p. XI.
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elrendezni, hogy azok jelen viszonyokra való vonatkoztatással az 
újdonság báját öltötték fel. így az említett Esdeklőkben ez az Argoa 
iránt szerzett érdem a végett van kiemelve, hogy, a mint az utolján 
egyenesen ki is mondatik, ez az állam az athéniekkel szoros szövet
ségre indíttassák; a Thébával vitt régi harczok pedig a deliumi csata 
után, — mely után a thébaiak az elhullott ellenfelek eltakarítását 
szintén megtagadták — indirect érdekkel bírtak. A Heraklidákban 
azért szolgál Athén menhelyűl Herakles gyermekeinek, hogy ez által 
Spárta hálátlansága kitűnjék, s az attikai párt Peloponnesosban erő
södjék, egészen az Alkibiades-féle politika értelmében, melyet a költő 
szemlátomást követett.1) Talán egy tragikus sem ezélzott annyit a kor
viszonyokra és a symbolikus jellemekre; Lykurgos szónok méltán 
mondhatta róla, hogy máskülönben is derék költő volt, de kiváló dicsé
retet érdemel azért, hogy a hazai őskorból vett mintaképek által igye
kezett polgártársai hazafias érzelmeit kellő lángra gyújtani. *)

D r. Kbáusz  J akab.

A N A K R E O N I  D A L O K .

22. Európa képe.
Fiú, ha nem csalódom,
Zeust látok e bikábaú.
Hátán szidóni nőt visz,
S hullám-hasítva úszik 
A tengeren keresztül.
Más bika át nem úszsza 
Ny áj átül elszakadva 
Az óriási tengert,
Csupán csak az tehette.

P. Thbwbkwk E.

V. ö. Le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. T. 35; Süvem, über 
einige historische und politische Anspielungen in dér altén Tragödie (Ab- 
handL d. preuss. Akad. 1824.); C. Schenkl, Die politischen Anschauimgen 
des Euripides (Zeitschr. f. östr. Gymn. 1862. 357—379; és 485—508. 1.).

*) Lykurg. c. Leocr. p. 160. § 100: őto xa\ Sixaúo; áv ti; Eupi7:íŐT4v 
lnacvE<TEi£v, o~c iá ts aXXa wv ifa^o; not̂ TÍ;; xa\ toütov tov [iSSov “poeíXsxo “oií̂ cat, 
fjoú[j.£vo; xáXXurrov av yvdaScii tót; roXtrat; napáSsifjAa ta? éxcívtov rpá̂ ei;, np'o; 
a; a^o^novta; xat 5etopoSv7a$ <rjvE$í£Ea*ai Tat? ^u/at; to xf4v ícaTpíSa <piXeív. — 
Athént szentnek mondja: oato; Electra, 1320; £áSEO{ Ion 184; — boldognak: 
eyőaíatov Elect. 1289. Tro. 207. oX[iio; Alk. 452. Xtnapó; Iph. Taur. 1130. Tro. 
803. Alk. 452; — híresnek: xXeivó; Antiop. fr. 225. Ion 30. 262. Tro. £07. 
Hipp. 1459.

Digitized by oogLe


