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III. (Vége.)

Euripides mint költő nagy festő is volt. Nagyobb jeleneteket 
festői csoportozatokká alakít, egyes alakokat pedig oly epitheto- 
nokkal lát el, melyek a költő kitűnő színérzékéről tanúskodnak; 
az első osztályhoz tartoznak például a Baccháiban előforduló pom
pás rajzok; l) e darabbal Euripides romantikus drámát alkotott, 
melyben oly ragyogó képzeletet találunk, mint Aristopbanes kivé
telével egyetlen görög költőben sem; a másikhoz a külső jelenség 
gek éles megjelölése adjectivák által.2) Helénájában (215. kk.) Zeus 
mint hófehér hattyú, a kék levegőn át lő ; Ionban a kar fehér lábát 
emeli, hogy az isten szentélyébe lépjen: 8) hasonlóan remekel a 
tájfestésben és természetleirásokban is ; 4) ő kísérletté meg először 
a természetet az emberek erkölcsi életével összehasonlítani.6)

Őt gyakran a nők ellenségének tartották, valószínűleg a 
miatt, hogy a női nem gyengéiről adott véleményének akárhány
szor kifejezést.6) Pedig ő épen nem idegenkedett e nemtől; és mű
veiben nem is hiányzanak oly részek, melyekben a magasztos 
nőiesség festése, a női erkölcsök nemesebb bájai iránti fogékony
sága félreismerhetetlen. Meleg érzelemmel magasztalja a házas 
élet fény oldalait és a természetnek egyetlen élvezetét sem becsüli 
annyira, mint a gyermekáldást. (Med. 1090. Alc. 880. Dán. fr. 23.)

Orestessel mondatja:

*) 695. kk.; 862. kk.; azután pl. Here. Für. 573.: Aíoxr,; te v x ja x  Xeux'ov

atjiayjShfaéTai.
*) Xéuxó;, rcáXXeuxoc; atXáv̂ eTo?, jjLeXajir^Xo?, yjpúato? etc.; v. ö. íroixtXóvco-

-o;, Here. Für. 375. notxiXtópi? Alk. 584. stb.

8) 2 2 1 . ;  v .  ö . 9 5 .  k k . : t x ? K a a r a X ía ;  á p p p o e tö sl?  (3aívsTe 3 ív a ;.

*) Természetleirások: A tavaszi reggel: Phaeth. fr. 775. 22. kk.; Hipp. 
72. kk.; Ion 82. kk .; az attikai levegő tisztasága: Med. 828. Bacch. 631.; 
tájfestések: a Peloponnesos és az aegei tenger leírása: Fr. 1068. Hek. 444. kk.; 
Hel. 1451. kk.; Orest. 989. kk.; bővebben erről: Wörmann, Ueber den land- 
schaftlichen Natursinn dér Griechen und Römer (Miinch. 1871.) 42. sk. lap. 

ft) Hypsip. Fr. 757, 5. kk.; v. ö. Bemhardy Id. m. II. 369. 1.

L . Ino Fr. 8. Oedip. Fr. 5. Alope Fr. 7.; különösen pedig Hippolytoa, 
Aeolos, Bellerophontes és Medeát.
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• Üdv közt ól a férfiú, kinek a házas élet 
Boldogsága jutott! Ha itt sem találná fel,
Akkor otthona sincs, sorsa sem nyújt majd vigaszt.*

Drámái voltak azok, melyek ehö izben dicsőítették a tiszta, 
erkölcsi szerelem hatalmát, ezek által elragadó leírásokban alapítá 
meg azon gyakran fejtegetett indoknak természeti igazságát, mely 
szerint a szerelem hatalmasabb, mint az akaraterő és a józan 
ész. l )

Euripides különböző női jellemalakjaiban különösen a szere
lem beteges kinövéseit domborította ki. De az érzéki szenvedélyek 
mellett nem feledkezik meg az erkölcsi ösztönről sem, s az ifjúságot, 
ha azt meggondolva teszik, arra buzdítja, hogy az erotikus élvek
től ne forduljon el (Dictys fr. 8. Oed. fr. 3). —  A hitvesek, testvé
rek, a gyermeki szeretet érzelmeit ő fejtette ki legelőször tiszta, 
erkölcsi alapból és hatásos jelenetekben festette ép oly kedélylyel, 
mint lélektani következetességgel. Az anyai szeretet fensőségét 
szerencsésen tette Kresphontese középpontjává, mely érzelem ha 
nem is oly finomul, de ép oly erőteljes hatással nyilatkozik Ion
ban is. — Nála akadunk legelőször arra, hogy a tragikus végzetet 
házasság oldja meg, még pedig oly módon, hogy e házasság job
bára az égben köttetik; mert többnyire istenek azok, kik az egy
másnak szántakat összevezetik : így Elektrában a Dioskurok adják 
össze Elektrát és Pyladest; sőt Orestesben Apollo kettős házassá
got létesít: Orestes és Hermione, továbbá Pylades és Elektra 
között; Andromache czímü darabjában Thetis Andromachet Hele- 
nossal fűzi össze; és Euripides Antigone-ja is azzal véggődik, 
hogy Antigoné Haemon-nal kél egybe. —  Euripides volt az első, ki 
a női szenvedélyeket megszabadítá féküktől, ki megteremtett oly 
alakokat, melyek hozzánk annál is közelebb állanak, mert teljes 
öntudattal értjük és érezzük, hogy ez alakok igazak, valódiak és 
hogy a költő a szív rejtélyeit fölülmúlhatatlanul ismerte. Itt 
minden hangulat képviselve van: a szenvedélyes féltékenység, ép 
úgy mint a bosszúvágy (Medea); a megindító odaadás, ép úgy 
mint a hitvesi szeretet (Alkestis); a bűnös szenvedély (Kanake és

l ) rjptuv* t'o  [AouvEcSai o’stp’ epw; (Spotoí; Fr. 161.; vagy Antig. Fr. 7. 
DSctys Fr. 7. xa\ yap oux auSaípetot (3poToí; ecwte? ouő’ ixoyaía vóuo?. V. ö. Auge 
Fr. 3. Androm. Fr. 11.
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Stheneboea); a regényes, szűzies szerelem (Andromeda, Antigoné 
és Iphigenia); nem kevésbé a ravaszság (Helena) és női túlcsa- 
pongás (Agave).

Schiller ama jellemző Ítélete, mely szerint az antik tragédia 
jellemei ideális álarczok (ideale Máskén) csak Aeschylosra, s 
részben Sophoklesre vonatkozhatik, de nem Euripidesre. —  Acschy• 
fos drámáit Homer lakomája morzsáinak nevezte; s valóban & 
ama heroic-us kor drámaírója, melyben az összes görögök hagyo
mányai találkoztak. Hősei, miként az Iliasban, a közönséges embe
rek fölött álltak; tragédiáiban ideális, nagy, heroicus alakokat 
mutat nekünk, melyek magasztos, természetfölötti hatalmaktól 
kiszabott törvényeknek engedelmeskednek. A jámbor tisztelet, 
melylyel a költő a tragédia személyei iránt viselkedett, nem 
engedte, hogy isteni és herosi alakjait megemberítse; így tehát 
emberfölötti nagyságban járnak, s Aeschylos minden egyes alak
ján látható, hogy a lényeknek felsőbb rendjéhez tartozik.

Sophokles nyugalmas lelkében visszatükröződtek a hajdan- 
kor nagy alakjai, s ő átengedte magát nekik, az istenekről és 
herosokról való hagyományos képzeteket bővítvén és mélyebbít- 
vón, 8 a kor ideáival összehangoztatván, a mint Phidias tette a 
maga terén. Sophokles abban tűnik ki, hogy természetünk nagy 
és eredeti felindulásait tudja festeni; Antigoné önfeláldozása a 
fiatalkori nemeslelküség diadalma a fiatalkori nagyravágyás felett 
NeoptolemoBban, a vesztett becsület keserű érzete Aiasban, s 
Oedipus rémülete egy váratlan és lesújtó fordulat következtében, 
mindezek az emberi lélek kitűnő tanulmányai és a mellett bizo
nyítanak, hogy Sophokles a monda alakjait közelebb tudta hozni 
a kedélyhez, s benső lelki életet tudott bennök ábrázolni; de az o 
személyei nem mint egyes individuumok lépnek elénk, hanem 
úgy szólván symbolikus előképek, melyek emberi személyiségeknek 
egész fajait és csoportjait ölelik át; emberi gyarlóságok daczára is 
ideális jellemek maradnak.

Euripides volt az első, ki valódi embereket hozott színre; ő 
kihozta az alakokat az élőkor ködéből s a jelennek teljes világába 
állította őket; ő nem érte be azzal, hogy a herosokat nagy körvo
nalokban ábrázolja, hanem bánatjokat s örömüket a legelevenebb 
érzés váltakozó fokain keresztül a legpontosabban kifestegette. A 
szülék és gyermekek, a hitvesek és testvérek viszonyai melegeb
ben, igazábban és emberiebben tűnnek elő ; az ő jellemei egyéniek,
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azaz nem elvont eszmék jelképei, hanem valóságos hús és vér, 
ön tudat ős, önmagokért létező, saját czéljaik után küzdve törekvő 
egyedek. Phaedra Hippolytos-ban, a kiben egy bűnös hajlam, a 
mostoha fia iránti szerelem, lassankinti fejlődésében leküzdésének 
hiába való próbájától kezdve a meg vallásáig, s aztán a visszauta
sításon támadt düh kitörésétől a bűnének önkéntes halállal való 
vezekléseig bámulatos művésziséggel van ábrázolva.

Euripidesnek egyik legjelesebb tulajdona a megindítás ;  az ő 
élénken érző szíve, az ő ragyogó tehetsége, mely szerint minden 
hangulatnak megtalálta a való kifejezését, pontos ismerete mind
annak, a mi kora embereit izgatta. Különösen szerencsés a hely
zetek alakításában, a szenvedélyek élénk és hű ecsetelésében *), a 
szenvedések az emberi nyomorok megható rajzaiban; mi által a 
közönségben rokonérzelmet kelt, s annak szemeit könnybe Iá- 
basztja; az érzelmek felkeltésében tanúsított emez ügyessége a 
legtragikusabb költő nevét szerezte neki2). Euripides kitűnt továbbá 
a pathos hatalmában, a nők bánatának vagy gyengédségének 
remek kifejezésében; ő, elődeitől eltérőleg, kik a félelem dsemona 
által akartak hatni a népre, a szenvedélyek felizgatását s így a 
könyörtílet érzetének ébresztését tűzte ki czélul; azért látjuk 
nála oly gyakran a jellemet a szenvedélynek alárendelve, azért 
halljuk oly gyakran az istenek és hősök ajkain köznapi szenvedé
lyek hangjait, azért oly gyakoriak darabjaiban a rongyokba bur
kolt vagy mankókra támaszkodó királyok és hősök, az élet legna
gyobb nyomorába taszított alakok, könnybe lábadt, elcsenevésze- 
dett hősök és hősnők, mint Menelaos a Helenában, Andromache, 
Elektra mint szegény parasztasszony, a beteg és tönkre ment 
Telephos; azért oly gyakoriak nála a hosszúra nyúló jajveszéklé- 
sek és a panaszos vagy érzelgős dallamok, az úgy nevezett monó- 
diák; szóval mestere volt a hatásos jeleneteknek, melyek nála ren
desen érzékien érzelgős színezetűek, s az érzékeket gyakran még
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L o n g i n n s ,  d e  s u b l i m .  c .  1 5 .  3 . :  sctti u iv  oSv ^ iXottovojtoctos o E u p t-  

“ ío r,; 8úo tocutí t:Ó3t„  jx a v ía ; Te xa't ep < o"a;, é x -p a fo jő íía a i  x á v  tgútois <•>; oux o iő ’ 

eV h í  f -e p o ; E -iT u /é sra T O í.

*) Aristot. Poet. c .  1 3 .  p . 1 4 5 3 .  a .  2 9 ;  v .  ö .  Dió Clirysost. 1 8 ,  7 :  

% te  E ip i-ío o u  -pocrrjveta xa't JttfavÓ Tr,; to ö  psv T p aftxoű  á T ia y S a o r'a a T o ; x á i  

jAaTOí t u /o v  oux av TeXew? Io ix v o Íto , -o X itix w  ok ávőp't n ávy  uxpe'Xitxos éti Se f f á  

xa't S s :v o ; TiXíjpajaar xa\ YVtujias Jípo? Sn av T a tuoeXijxou; xaT au ty v u ai to Í ;

“ O'.rju.X'j'.v S ts s t X .a c e í a ;  oü;i a “ s :c c ;  w v.
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valamely rendkívüli fűszer, mint például a szerelmi anyagok gyil
kossággal vagy vérfertőztetéssel való vegyítése által ingerük. Az 
önkéntes meghaló Polyxena, a titkos szerelmi bánatban elhaló 
Phaedra, s mindenek fölött a mystikus elragadtatásban lévő Bac- 
chae-k pompás ábrázolása a maga nemében a lehető legszebb. — 
Épen azért, mert költőnknek főczélja az volt, hogy az embereket 
szenvedélyes föllángolásuk közepette tüntesse föl, a prologus készí
tésére szüksége volt; azon körülményeket, melyek őket szenvedé 
lyekre gyúlasztották, röviden összefoglalva kellett nézői előtt fel
tüntetnie, hogv azután a tulajdonképeni darabban e szenvedélyeket 
teljes erejökben festhesse ; más részről a helyzetek is, melyekbe 
személyeit bele sodorja, hogy a negélyezés és szenvedélynek tarka 
játékát fejthesse ki belőlök, helyenkint oly zavarosak, hogy azokat 
a nézők csakis körülményes elbeszélés utján érthették meg telje
sen : különösen a midőn Euripides a mythosok feldolgozásában 
gyakorolt önkénye mellett az eseményeket egészen máskép szövi 
össze, mint a hogy ahhoz az athéniek az eddigi mondák és költé
szetből szokva voltak. J)

A mi a Deus ex machina-t illeti, ez az euripidesi drámák 
befejezésénél játsza ugyanazon szerepet, mint ama prologusok a 
kezdetben. A midőn a költő a prologus által föltárta a helyzetet, 
melyből a szenvedélyes hatás a főszemélyeknél előtör és ellentétes 
irányban fejlődik: egyszersmind mindenféle bonyodalmakat teremt, 
melyek által e küzdelem mind hevesebbé, a szenvedélyek játéka 
mind zavartabbá lesz, és ha valamely tárgy nem futotta ki, több 
cselekvényt összefűzött, melyeknek egységét csak bajjal lehetett 
átlátni, mint pl. a Hekabé-ban. Mivel a hagyománynak szokásos 
menetét nem követi* megesik rajta, hogy a saját leleményű 
bonyodalmat nem tudja természetes úton végére hajtani. Ilyenkor 
ahhoz a módhoz folyamodott, hogy a darab vége felé egy isten

l ) L. Otfr. Müller, Gescb. d/gr. Lit. II, 150. 1.; v. ö. Hermann (Praef. 
Soph. El. g. X . ): «Hinc illa necessitas prologos scribendi: qiiibns antiquior 
tragoedia facile carebat, cum quid visuri essept spectatores notum iis esset; 
recentior autem carere non potuit, quia exliaustis tractandi cuiusque argu- 
menti modis nova quaedam et a communi traditione recedentia commi- 
niscenda erant, quae nisi ante indicata spectatoribus fuissent, non modo 
deceptam expectationexn suam vidisset, séd saepe ne intelligere quidem, 
quid sibi vellent actores, potuissent.» L. még Ellendt, de prologis trag. Gr. 
(Régim. 1819).
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jelenik meg a levegőben, a ki a sors akaratját kijelenti a tanácsta- 
lan hősöknek, s felsőbb tekintélyével a cselekvényt kielégítő 
módon berekeszti.

A prologus ép úgy mint a Deus ex machina kétség kívül 
symptoma, hogy a drámai cselekvény a természetes fejlődés elvét 
elvesztette, és hogy nem képes többé saját magából kezdetet, 
bonyodalmat és véget létesíteni: mindamellett magának a költé
szetnek szépségéből nem vonnak le semmit; mert a prologus itt 
csak külső dolog, nem szerepel mint motívum a dramában, ide- 
genszerü, józan toldalék volt, mely a tragédia drámai organismu- 
sán kívül áll, s annak egységét nem zavarja; ép úgy a Deus ex 
machina is csak külsőséges müeszköz volt arra, hogy a megrekedt 
cselekvényt végére juttasa. *) Hogy végre a karnak lyrai elemét 
háttérbe tolta, az által a tragédia lyrai alkotó részéből nem veszített 
semmit; a lyra az ő eredeti helyén, az orchestrában elvesztette 
ugyan jelentőségét, de annál követelőbben lépett föl a színen. 
Mert mennél inkább törekedett a költő a kora jelleméhez és saját 
egyéniségéhez képest az egyes személyeknek, kedély-életét rajzolni 
es érvényre juttatni, annál közelebb járt ahhoz, hogy színpadi 
hőseinek hangulatait lyrailag is kifejeztesse; s költőnk ezt leg
főbb mértékben meg is tette. Erről az újításról, ép úgy mint az 
előbbiekről, azt tartják, hogy a költészetnek épenBéggel nem vált 
nyereségére; mert az által, hogy a tragédia lyrai eleme a színé
szek kezébe került, azok bravourénekesekké lettek, a recitatio 
dithyrambuBi ekstasissá fajult, a rythmusok szabálytalanúl hullá
moztak Ös8ze-vis9za, minélfogva aztán a gondolatmenet világos
sága is lehetetlenné vált.

Engedjük meg összes politikai, vallási, erkölcsi és művészi 
fogyatkozásait: mondjuk, hogy politikai érzelme néha nem emel

*) V. ö. Le8sing (Hamb. Dramaturg. 272. 1. Cotta-féle kiadás): «denn 
es ist klar, dass allé die Stücke, deren Prolog© ilinen so viel Aergemiss 
machen, auch ohne diese Prologe ganz und vollkommen verstandlich sind. 
Streicht z. B. vor dem Ion den Prolog des Merkurs, vor dér Hecuba den 
Prolog des Polydors weg . . . sind darum beide im geringsten versttimmelt ?* 
—  E véleménynyel ellenkezik Schlegel-é (Vorl. üb. (Iram. Eunst und Lit.
I. 215.). V. ö. Fimhaber C. G . : Prolog dér griech. Tragoedie, insonderheit 
dér euripideiscben (Jahn-féle Archiv, XVII. évf. 1851. 545— 593. lap). —  
Aristophanes kritikája a prológusról, Békák, 1200; monódiákról u. o. 944; 
paródiája 1330.
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kedett a létező pártok fölé s így a valódi költőhez méltó állást 
nem foglalta el mindig, hogy nem ritkán kora nézeteit és szelle
mét a múltba helyezvén, hódolt kora hibái és gyengéinek, hogy 
Athén előrehaladt míveltségót, demokratikus eszméit és életked
vét annak elfajulása nélkül nem tudta mindig föltüntetni; hopy 
az ő korabeli bálványoknak áldozva néha oly mondatokkal rakta 
meg müveit, melyek erkölcstelen tartalmuknál fogva a legkárho- 
zatosabb hatással lehettek a népre *); hogy a szenvedély felizga
tása czéljából nem mindig a legnemesebb eszközökhez folyamodott, 
hogy a való után törekedve gyakran aljasságba esik ; hogy szemé
lyein igen gyakran vallási ledérség vehető észre: hősei vagy félis
tenei sophista-módra az istenek létezéséről kételkednek, vagy azok 
tetteit a sokratesi erkölcstörvény szerint birálgatják; hogy az iste
nek és hősök gyakran emberi gyengeségekkel és szenvedélyekkel 
fölruházva fordulnak elő s így a népvallás gyakori megtámadást 
tapasztal; hogy kisebb gondot fordított darabjainak összhang- 
zatos egészére, hanem inkább egyes jelenetekre vagy helyzetekre 
fektette a fősúlyt; hogy két előde valódi érzelmét néha érzékeny
ség és megható jelenetek által, teremtő erejöket pedig betanult 
müszabályok által iparkodik pótolni; hógy prológusai, az által, 
hogy néha ismeretes dolgokat mondtak el egymás után, a triviális 
elbeszélés egyhangú s kelepelő modorába sülyedtek s így nagyban 
elősegítették azt, hogy a tragédiák nagyságukból és méltósá
gukból kivetkőzzenek; hogy darabjainak kifejlete nem mindig

*) Ilyen az Orestesben (408. v.) előforduló: «Szolgáljuk az isteneket, 
bárminők legyenek is azok*. Vagy: «Ha már meg kell szegni a törvényt, 
szegd meg úgy, bogy uralkodjál; egyébkint tartsd meg azt*. (Iul Caesar 
kedvelt mondása). Ezekhez hasonló értelműek: Melanipp. fr. 1. Here. Für. 
1234. Cycl. 354. 89. Belleroph. fr. 21. Tro. 878. fr. inc. 127. Dán. fr. 13. 
Hipp. 612.

Dán. fr. 13-ban az aranyat a kegyelet és hazaszeretet rovására dicsőíti; 
Seneca, Ep. 115: «Cum hi novissimi versus in tragoedia Euripidis pronun- 
tiati essent, totus populus ad eiieiendum et actorem et carmen consurrexit 
unó impetu, donec Euripides in médium ipse prosiluit petens ut expe- 
ctarent viderentque, quem admirator auri exitum facérét*. V. ö. Aristoteles 
Ehet- III. 15. 8. Plut. de aud. poett. p. 19. E. Ide vág Lessing is (Hamb. 
Dram. I. p. 16.): «Es ist nur ein Athén gewesen, es wird nur ein Athén 
bleiben, wo auch bei dem Pöbel das sittliche Gefühl so fein, so zártlich 
war, dass einer unlautem Morál wegen Schauspieler und Dichter Gefahr 
liefen von dem Theater herabgestürmt zu werden*.
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kielégítő, a sots változást nem maga a cselek vény folyama, hanem 
gyakran valamely Deus ex machina idézi elő; hogy a karra vonat
kozó újítása a régi rendnek felforgatásán s a költői előadás külön
féle szigorúan megkülönböztetett fajainak egybezavarásán ala
púit; s hogy végre tragédiáiban néha kritikai oldalpillantásokat 
vetett elődjeire, a valószínűség ellen elkövetett hibáikat rovogatta, 
s így egészen idegenszerti vonatkozásokat vegyített költészetébe. *) 

Mindezen szemrehányások alaposak lehetnek, de teljes elis
merésünket érdemli, hogy költőnk kortársai között buzdítólag is 
munkálkodott, a mennyiben az Anaxagoras iskolája-, s a Sokra- 
tessel való társalgásból merített elmés, philosophikus gondolato
kat a társadalmi élet javára, ép oly tanulságos mint érthető 
módon szellemesen terjesztette 2). S ha tragédiáiban minden alkal
mon kap, hogy hónát dicsőítse, s ha az istenek áldását, mely 
Attikán nyugszik, Athénnek szellemi javait, törvényeit, jogait és 
nagy embereit teljes szíve szerint magasztalja, akkor bizonyára 
megragadta a kedélyeket, fölgerje9ztette a hazaszeretetet, s pol
gártársait nemes példák utánzására felgyújtotta. Ő minden időkre 
kitűnő marad az érzelmek felkeltésében, a helyzetek mesteri 
bonyolításában és eredeti jellemcsoportozatokban; művészien 
kezeli a dialógust, remekül ecseteli a nők lelki küzdelmeit, az 
emberek búját-baját a legelevenebben érezte, a balesemények raj
zában igen gyakran a valódi erkölcsi szépségig emelkedik; az 
emberi szív felismerésében és a szenvedélyek sokoldalú felfogásá
ban ő benne is átvillan az ókor hatalmas szelleme. Legfőbb 
érdeme azonban Euripidesnek, hogy egy a költői termelésnek 
épen nem kedvező korban, ennek szellemében s ennek erőivel 
munkálkodván, fenn tudta tartani az athéniek közt a drámai 
művészetet, s a mi több, oly sikerrel, hogy Sophokles mellett 
megállotta a helyét s tőle a művészet mesterének ismertetett el. —

*) Sophocles Ant. 5 6 3 : ou8’ av [iXáaxjj uívei vou; tol? xax£>s jrpáreou- 

stv, aXX’ e sententiát támadja meg Euripides fr. 165 ou yap oí

zaxőS; ns^payÓTEs o lv  ta t; xúyaiac xou: Xóyou; árcióXeaav. Aeschylosra czéloz 
Euripides Suppl. 8 46 : ív  ő' ou/. íprJjojAat <je, jxf4 ysXí.it' ooXoj, 3xm S-uvê xtj twv 
o ixaoxo; iv  [J.áyr;. Aeschyl. Cho. 229: oxs^ai xóu.75 rpoaJJsíaa J3ö<jxpu/ov xp r/ó ;; 
ezt megrója Eurip. El. 630 : ^oXXol; ő’ av sűpot; [iocxpúyou? óaojrxspouí xai jxf( 

y£Y<Tjo'.v a'íaaxo; xauxou, yEpov.

8) V. ö. Antiop. fr. 44. 87. Aeol. fr. 2. fr. inc. 235. Beller. fr. 124. 
Ereclith. fr. 9. fr. inc. 120. Oenom. fr. 3; és számos más helyen.
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Euripides a tragédiát a tárgyilagos természet és eszményi kedély
világból az okoskodó értelem és alanyi érzelgés *) körébe tette á t; 
ö a modern pathosnak és regénynek hatalmas elemeit rejtegeti. 
Drámái a modern sesthetika szabályait az által közelítik meg, hogy 
bennök a szerelem motívuma is szerepel, a mi eddig ismeretlen 
volt, továbbá, hogy az egyént, hőseinek alanyiságát jellemzőbben 
ecsetelte, hogy nyelvezete kora attikai társalgási nyelvének hű 
másolata, s hogy végre kardalai már sokkal kevesebb összefüggés
ben állnak a cselekvénynyel, mint azok, melyeket Aeschylosnál 
vagy Sophoklesnél találunk. Ezen sajátságok, melyek a mtibírá- 
lóknak nem voltak inyökre, tetszettek a népnek, mely műveiből 
sok helyet tudott könyv nélkül és hordott ajkain.

Mennél jobban ritkult a termékeny költők száma, annál több 
tetszést és befolyást nyert, s a háború vége táján ő volt a népnek 
tulajdonképeni drámairója.2) Gyönyörködtek abban a merészség
ben és önállóságban, melylyel a régi mondákkal bánt, s őket oly 
elevenen tudta előadni, mintha a mythosi események csak a jelen 
előzményei lettek volna. Míg Aeschylos és Sophoklesnél bizonyos 
aristokratiai szellem hatott a tömegre, s azt tiszteletteljes távol, 
bán tartotta, addig Euripides valódi demokratikus költő (őyjjjioxpa- 
•cixöv SSpoov Aristoph. Ran. 952.), a néphez ereszkedik le, annak 
érzelme és kifejezése szerint szól; míg Aeschylost és Sophoklest a 
nagy közönség bámulta, addig Euripidesben szíve mélyéből gyö
nyörködött. A közönséges ember ráunt a régi tragédia homályos 
pathosára, s kedvtelve hajlott ahhoz a költőhez, a ki neki min
dent úgy szólván szájába rágott, a ki az ö nyelvén szólt, s oly 
hősöket állított elébe, a kiket magaféléknek nézhetett. Versei 
könnyen az emlékezetébe vésődtek; mondásai kelendő pénz

*) Schiller : «üiese Veránderung in dér Empfindungsweise ist schon 
áusserat auffallend im Euripides, wenn mán diesen mit seinen Vorgangem, 
besonders dem Aeschylus, vergleicht, und doch war jener Dichter dér 
Günstling semer Zeit. Die námliche Revolution lásst sich auch unter den 
altén Historikem nachweisen. Horaz, dér Dichter eines kultivirten und ver- 
dorbcnen Weltalters, preist die ruhige Glückseligkeit in semem Tibur und 
ihn könnte mán alsó den wahren Stifter dieser sentimentalischen Dicli- 
tungsart nennen (?), so wie er auch in derselben ein noch nicht iiber- 
troffenes Muster ist. Auch im Properz, Virgil u. A. findet mán Spuren 
dieser Empfindungsweise.»

») L. Plut. Nic. 29. Diód. X III. 97.

J m
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gyanánt kézről-kézre jártak; darabjait gyönyörűséggel hallgatták, 
s mohón olvasták 1). Olvasmány dolgában nem igen függött az 
athéni a színpad hagyományától és elfogulatlanabbúl engedte át 
magát a megelégedés érzelmének, melyet az a költő nyújtott neki, 
a kiben maga magát és korát feltalálta. De megtudta költőnk 
ragadni kortársai legjelesebbjeit is, mint pl. Sokratest, a ki csak 
akkor ment színházba, ha euripidesi darabok kerültek színre, s ki 
nem győzi Euripidest magasztalni őiá tíjv ooípíav aOtoö 2). Sopho
kles pedig költőnk halálakor gyászba öltözködött, sőt színészeit is 
koszorú nélkül léptette színpadra (Plut. Pomp. 78).

Jól megjegyzendő, hogy a művészetnek a nemzeti földtől 
való emez elidegenedése, a mit hellén szempontból csak elfajulás
nak lehetett tekinteni, volt az a pont, melyhez Euripidesnek cul- 
turtörténeti jelentősége kapcsolódik. Euripides az által, hogy a 
régibb művészet szigorú stíljén túladott, s a tisztán emberi motí
vumokat, melyek mindenütt viszhangra találnak, juttatta érvényre, 
azt nyújtja, mit a színműtől az emberek mindenütt és minden 
korban megkívánnak; feszültségben tart és mulattat, rémit és 
megindít. E körülmény teszi őt kosmopolitikus költővé ; e miatt 
képezte az átmenetet a klassikus korról a későbbire, s a jelenen 
messze túlterjedező irodalmi fontosságra emelkedett. Költészetében 
végbe ment emez újításainak köszönheti világtörténeti jelentőségét

x) L. Plató Ápol. 26. Pollux IX. 47. Böckh Staatsh. I. 26. 2. Mei- 
neke Fr. Com. Gr. II. 550. Schöne, Jahrb. f. Philol. 1870. 802. 1. Euri
pides mint úti olvasmány: Békák 52.

*) Aelian. II. 13: StoxpáTr,; turávtov jaev EJtsaoÍTa toÍ? Ssárpot;* eV note Se 
KOptníőrj; o xíj; Tpayiuoía; jroirjt/-,; ^yam^sxo xaivoT; "paycoSoí;, tóté ys áptxvEtTO. 
xa't IlEtpaioi 0£ áyum^ojjivou to’j Eupt~í3ou xa\ e’xeI xaxrjei. E/aips yap xijj áv8p\ 
0r,Á0V(ít[ otá te tijv aooíav autoŰ xa't xf(v év tol; (XETpot; apsT»Jv. —  Cic. Tusc.
IV. 29. 63: cum Orestem fabulam doceret Euripides, primos trés versus 
revocasse dicitur Soorates.

Vitruv. praef. lib. V I I I :  Euripides auditor Anaxagorae, quem philo- 
sophum Athenienses scenicum appellaverunt. V. ö. Clem Alex. Strom. V. 
p. 581. C. Sext. Emp. adv. gramm. I. 13. p. 279. Origin. c. Cels. IV. p. 214. 
Ide járul ezen jóslat

Soobí 20©0xX%, CTOOtÚTEpOS S’ EÜptJZÍOíJS 
ivőpőív Se ^ávxojv -tüxoátr^ cooiúxaxo;.

V. ö. Sehol. Aristoph. Nub. 145. Cic. Sen. c. 21; (Euseb. pr.
ev. 10. p. 296.); S ê \ cxíjvíj; îXdaosos (Aesch. c. Tim. 151.) oxtjvix'o; otXó- 
ooo'jf (Spanh. in Arist. Ran. 789. Fabric, in Sext. adv. Math. I. 288).
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Mert a költészet történeti hatása —  Mommsenként*) —  nem 
absolut becsétől, hanem attól függ, mennyire képes korának szelle
mét előérezni, s e tekintetben Euripidest senki sem múlta felül. 
Azért töltötte be dicsőségével holta után is a világot, s talált 
számos követőt ama költők közt, kik a görög mondákat fölhasznál
ván, általános emberivel törekednek drámai hatásra. Így az attikai 
színi nyelv is, a hogy ő mívelte ki, mértékadóvá lett a • drámára 
nézve, úgy hogy'maga Aristophanes kénytelen volt megvallani, 
hogy e tekintetben Euripides befolyása alatt áll 2). Ennek tulajdo
nítható az is, hogy darabjaiból aránylag a legtöbb maradt fenn; 
hogy határozólag folyt be úgy a későbbi görög, mint a görög római 
korszak szellemi mozgalmaira; hogy a görögségre a külföldön, 
Aegyptomban úgy mint Rómában közvetve vagy közvetlenül Euri
pides gyakorolt döntő befolyást; hogy az attikai vígjáték mind
össze Euripidest vitte át a komikum mezejére —  ®), hogy Attiká
nak újabb költő és képző művészete úgy szólván belőle keletkezett, 
megmutatván nekik az utat, melyen Phidias kora után nagyot és 
jeleset hozhatnak létre —  innen történt, hogy a festők azon isko
lája, melylyel a későbbi vázák rajzaiban találkozunk, tárgyait nem 
többé a régi éposokból, hanem az euripidesi tragédiákból merí
tette *), s hogy végre a modem színjáték Európában is részben

*) Bőm. Gesch. I. 907. s köv. lap.
*) Com. 2. p. 1142: yptüuzi yap autoü <jz6'X2~o; tői aTpoypXw* tg:j;

vo5; ő’iyopaíous ?)ttov íj éxsívo? í:ouü. V. ö. Dionys. Hal. vet. ser. cens. 2. 11. p. 
423; de comp. verb. c. 23. p. 173. Aristot. Rhet. 3. 2. p. 1404. b. 25. Lon- 
ginus de subl. c. 40. Diog. Laert. IV. 26. Archimedes Anth. Pál. 7. 50.

9) Strattis vigjátékiró Atalante, Medea, Phoenissae, Philoctetes, Chry- 
sippos czimű darabokat ir t ; (v. ö. Athén. XI. p. 467. E. és IV. p. 160. B. 
Pollux. IX. 124).

Eubulus komikus, Andromache, Iphigenia Aul., Orestes, Auge czímű 
komédiákat írt; (v. ö. Athén II. p. 63. D. és X III, p. 569, A. és III. p. 
108. B. és XIV. p. 622. Meineke, spec. III. p. 17; v. ö. Sehol, ad Eurip. 
Med. 473).

Ancylion, a közép komédia egyik képviselője, ily czímú darabokat 
írt: Antiope, Auge, Bellerophon, Glaucus, Phoenix, Ixion, Daedalus. Meineke 
p. 19.; v. ö. Antioch. Alex. zíp't "tüv |v tt} ue’jjj xwittoáía xŵ wSouaEvtüV jzowjtüív : 
Athén. XI. p. 482. C.

4) Erről bővebben: Brunn, Gesch. dér gr. Kilnstler; Hartung, Eurip. 
Restit. Hamb. 1843— 44; Jahn, Telephos imd Troilos (Kiél 1811); ugyan
attól: Archáologische Beitrage (Berlin 1847); ugyanattól: Vasensammlung 
König Ludwigs (München 1854); Overbeck, Gallerie heroischer Bildwerke I.
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belőle keletkezett és fejlődött1). —  Plató (Rep. V III. p. 568.) köl
tőnk tragédiáiról dicsérőlég nyilatkozik, abennök előforduló bölcs 
mondások miatt; —  Pbrynichus Arabicus IlapaaxeÓT^
ez. munkájában) jrávao'fo;-nak nevezi. Aristotelesnek Poet. X III. 
6 kk; Rhet. 11. 5) ő a TpaYixwtato?; Diphilosnak pedig «a meg
aranyozott» ó xatá'/poooc EopuríSTjs (Athén. X. 4i2á. B );—  Quin- 
tilian (Inst. Or. X. c. 1. G6 kk.): «az indulatgerjesztésben általában 
csodálatra méltó, ott meg, a hol szánalomra kell indítani, kétség 
kívül ő az első.*

(Braun8chw. 1853); Böttiger, De Medea Euripidea cum priscae artis operi- 
bus comparata, prolusiones trés (Vimar. 1S02); Schlie, Die Darstellungen des 
troisclien Sagenkreises auf etruskischen Aschenkisten (Stuttg. 186S); W el- 
cker, Die griech. Tragoedien etc. II. (Bonn 1839); ugyanattól: Alté Denk- 
máler erkliirt (Gött. 1849 kk.); Dr. Gottfried Kinkéi, Euripides und die 
bildende Kunst (Berlin 1872); Heyne, Ueber die Künstler des farnesischen 
Stieres, welche die Antiope vor Augen liatten. (Antiquar. Aufs. II. 206. s 
köv. lap). —  A többi között egy emlék birtokában vagyunk, mely kétség 
kívül «Phoenissae» és «Antigoné*-bői merített jeleneteket ábrázol, t. i. a 
Róma melletti Panfili villának SarkophagrelieQe (R. Rochette Mon. Inéd. 
p. 67. A, 2. — Overb. Heroengall. Tab. VI. 9.). Ennek teljes magyarázata 
Eugen Petersen-nek köszönhető Hamburgban (Arcli. Ztg. 1861. 195. s köv. 
lap). Ezen balfelől a két ellenséges testvér összejövetelét látjuk az Eteokles 
előtt térdeplő Iokaste, Antigoné, Kreon és annak kísérője Eteokles jelen
létében (e momentum Phoen. 623-ból van véve), erre következik a közepén 
a létrára fölmenő Kapaneus és a halottaktól födött (Phoen. 1195) csatatér 
(1172 kk.), továbbá Ampliiaraos leutazása és jobbfelől a kölcsönös gyil
kolás (1413 kk.); —  az Ántigone-ből pedig Polynikes eltemettetése Anti
goné és Argeia által. —  Hogy Iokaste térden állva van ábrázolva, nem  
változtat az egészen semmit; Petersen, Id. m. 197. 1.: «Freilich sagt 
Euripides nicht, dass sie auf die Knie gefallen ist, aber nachdem sie dies 
gesagt, und gleich darauf noch ar. den Fluch des Vaters erinnert hat, 
schweigt sie, in welchem Schweigen sie aber auf dér Biihne unmöglicli 
raliig stehen bleiben kann».

2) Az athéniek Lycurgus rlietor indítványára az ő müveit is Aeschylos 
és Sopli okleséi vei együtt tették le a közlevéltárakba; v. ö. Kom 0. De pu- 
blico Aeschyli, Sophoclis, Euripidis fabularum exemplari Lycurgo auctore 
confecto (Bonn. 1863). Sommerbrodt I . ;  das Staatsexemplar dér Tragoe
dien des Aeschylus, Sophocles und Euripides (Rliein. Mus. 19. köt. 1864 
130 s köv. lap). —  Ugyancsak Lycurgus indítványára a három nagy tra
gikus tiszteletére a Lycurgus által befejezett színházban szobrok lettek föl
állítva, hol Pausanias (I, 21) még látta azokat. Költőnknek a párisi Louvre- 
ben lévő szobrát Bernliardy a Lycurgus által emelt Euripides-szobor máso
latának tartja.
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Philemonról keringett egy epigramma, melyben azt mondja, 
hogy ha biztos volna abban, miszerint az ember halála után is ép 
érzékű marad —  mint némelyek hirdetik —  felakasztaná magát, 
csakhogy Euripidest láthassa 1).

Nagy Sándor Euripidest még szorgalmasabban olvasta mint 
Hómért, kivonatokat készített magának tragédiáiból és betéve 
tudta azok aranymondásait (Plut. Alex. 8, 51); több helyet tudott 
könyv nélkül és hordott ajkain Julius Caesar is.

Plutarchos szorgalmasan tanulmányozta költőnket, s annak 
darabjaiban rendkívüli jártassága volt. —  Ugyancsak Plutarch 
beszéli, hogy az Alkibiades indítványozta siciliai hadjárat után 
a hadi foglyokul ejtett athéni katonák euripidesi versek eléneklése 
által oly annyira bájolták el a siciliaiakat, hogy tőlök ajándékokat 
kaptak, szabadságot nyertek, és visszatérhettek hazájokba (Nic. 
29). —  Az Abderitákról mesélik, hogy őket Lysimachos idejében 
Euripides Andromache-ja, mely darabot nekik Archelaos színész 
adott elő, oly enthusiasmusba helyezte, hogy mindnyájan poetikus 
forró lázba estek, melyben egyes euripidesi helyeket recitáltak és 
énekeltek. — Midőn egy szép nyári estén, Carrhae ázsiai harczté- 
ren (53. Kr. e.) a római Crassus véres fejét hozták a parthus had
vezér sátrába, ama verseket énekelték, melyekben Euripides Aga- 
ve-ja dicsekszik förtelmes diadalmi jelvényével. —  Theodoros 
színész Euripides Hekuba-jával Sándor, pheraei zsarnokot köny- 
nyekre fakasztotta (Plut. v. Pelop. Ael. V. H. XIV. c. 40). —  Idő
sebb Dionysius, Syrácusee zsarnoka, Euripides örököseitől annak 
lantját és íróeszközeit egy talentomon vette és a múzsák syracusi 
templomában ereklye gyanánt őriztette (Hermipp. ap. Bloch. Vit. 
Eurip. 397). —  Menander bálványozta költőnket J) Livius Andro- 
d í c u s , Nsevius, Ennius, Attius, Seneca viharos csodálkozással 
megasztalták és utánozták;—  Hegelochos és Gallippides színé
szek Euripides Orestes-ét Spájia Ss£iu>taTOv-nak mondták (V. ö. 
Sehol. Orest. 269. Meinek. qusest. scen. spec. II. p. 67). —  Cran- 
tor, Chrvsippos, Menedemos bölcselők, nem különben Lycurgus 
és Isokrates szónokok bámulva olvasták költőnket; és hogy

4) ti toÍs iXTjSeíaisiv ot TeSvijxÓTEs
a tff3 r(a tv  eT / o v  á v ő c t ; ,  w ;  ^pacív t i v é s  

ájt7)YÍ;á|jLj)v a v  to T c ’ Íő eI v Euputtdrjv.

*) L. Cic. ap. Hieronym, ep. 52. n. 8; Meinek. p. XXXIV.

Philologiai Közlöny. VI. 22
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mennyit köszönhetnek neki, azt legjobban saját irataik mutatják 
(V. ö. Diog. Lsert. II. 26. 134; VII. 180). —  Dió Chrysostomus, 
Lucián, Clemens Alexandrinus, Orion, Stobaeus, Maximus, Johan- 
nes Damascenus a rajongásig voltak elragadtatva Euripides köl
tészetétől; —  egy Raeine-t riadó lelkesedésre ragadta, Lessing 
örömélvezettel olvasgatta; — jeles tulajdonai miatt nyerte meg 
Goethe *), Schiller és egyéb ünnepelt elmék kedvét és tetszését.

E kettős momentumban tehát, mely egyrészt kora teljes 
megértésében, másrészt pedig az utókorra tett rendkívüli hatásban 
nyilvánúl, rejlik Euripides valódi érdeke és értéke, s mint fönebb 
jeleztük, világtörténelmi jelentősége.

11. Más-más dühöngés.
Mondják, hogyan dühöngött 
A férfiatlan Attis 
Kiáltva szép Kybébét 
A bérceken bolyongva.
Dühöngnek és kiáltnak 
Akik Klaros vidékén 
Babérhozó Apollon 
Ihlő vizébül isznak.
De én a Bacchus élvtől 
És illatos kenettől 
És kedvesem kecsétől
Kívánkozom dühöngni. P. T. E.

*) «Alle» —  iigy mond Goethe —  «die dem Euripides das Erhabene 
abgesprochen habén, waren arrne Háringe und einer solchen Erhebtmg 
nicht fahig: oder sie waren unverschámte Charlatane, die durch Anruass- 
lichkeit in den Augen einer schwachen Welt mehr aus sich maciién wollten 
und auch wirklich aus sich machten, als sie waren.»

Dr. K r a u s z  J a k a b .
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