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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. *)
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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.
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V. ö. Le Beau, Mém. de l’Acad. des Inscr. T. 35; Süvem, über 
einige historische und politische Anspielungen in dér altén Tragödie (Ab- 
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*) 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.
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