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Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópusaival.
Míveltségtörténeti és költészeti szempontból. Adalék a költészet össze
hasonlító tropikájához. írta  dr. Pecz Vilmos. Budapest. M. Tud. Aka
démia. 99 1. Ára r>0 kr.

Dr. Pecztől már több ízben jelentek meg a görög tragikusok 
tropikájára vonatkozó értekezések. A «Zeitsclirift für österreichi- 
sche Gymnasien# 1877-iki folyamának 10-ik füzete hozott tőle 
egy «SystematÍ8che Darstellung dér Proportionstropen bei So- 
phokles# czímü czikket, mely bővítve és a szerzőnek Aeschylusra 
vonatkozó észrevételeivel megtoldva a «Nyelvtudományi Közlemé
nyek# XlV-ik kötetében és innen külön lenyomatban jelent meg1), 
míg az ezen értekezésben nyert eredmények népszerűsített alak
ban az Egyet. Phil. Közlönyben láttak napvilágot. Legújabb érte- 
zésében Pecz Euripidesre vonatkozó kutatásait teszi közzé. A be
vezetésben (p. 3—9) igen helyesen kifejti, hogy a mód, mely szerint 
régenten a trópusokat tárgyalták, legyen az akár rhetorikai, akár 
grammatikai és lexicographiai, igen jelentéktelen eredményeket 
képes csak felmutatni, és hogy a legújabb irány, mely a tropusok 
anyagátvizsgálja, nincsen még kellőleg mívelve. Coenen, Rappold, 
Dahlgren, Lueck és Schwartz elmulasztották ugyanis kimutatni, 
minő összefüggésben állanak egymással kor, költő, trópus; minő 
fényt vet a trópus korra és költőre. Ezt akaija Pecz feltüntetni 
egyelőre a görögök legelső tragikusainál, azután az ókor és újkor 
többi classicus költőinél.

Az értekezés második főrészében (p. 10—82), melyet nem 
philologus kétségkívül nagyon unalmasnak és fölöslegesnek fog 
tartani, melynek azonban az értekezés harmadik részének felül
vizsgálásánál nagy hasznát vettük, kategóriák szerint összeállítja 
Euripides valamennyi synecdocháit, metonymiáit és aránytropu- 
sait ( =  metaphora, allegória, hasonlat), melyekből azután érteke
zése harmadik részében (p. 8.1—115) vonja le az eredményeket. Az 
összeállítás maga nagyon kimerítőnek és lelkiismeretesnek mond
ható és aránylag csak kevés kifogásra ad alkalmat. — Általában 
szerettük volna, ha a szerző az egyes trópusokat röviden jellemző 
felírásokat szerencsésebben választotta volna meg. É n legalább 
kénytelen vagyok ízléstelennek tartani az ilyen állítást, hogy 
taópeto; soó í-ban  «a láb az áldozati bika helyett*, Zyjvö;  SjAjia-ban 
«a szem Zeus helyett*, s£ taaőwv yeipöc-ban «a kéz a rabszolga*

*) «Rendszeres tárgyalása Aeschylus és Sophocles trópusainak külö
nös tekintettel az aránytropusokra. Budapest, 1877.*
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helyett, xepowvtoo; poXá;-ban «a dobás Zeus villáma* helyett á l l ; 
míg nem ütköztem, volna meg azon, ha azt olvastam volna, hogy 
Euripides az áldozati bika lábát említi az áldozati bika helyett, 
mikor épen a járásra akarja a fősúlyt fektetni, vagy a szolga kezét 
a szolga helyett, mikor erőszakról van szó, stb. Megvallom, külső
ségnek látszik az egész, de ha már a szerző súlyt fektet arra, 
hogy az általa összeállított kategóriák «valóságos bokrétái a köl
tészetnek», nem kellett volna azon épen nem kellemes érzést, 
melyet az általa izekre tépett «virágok* az olvasóra gyakorolnak, 
még nem kimerítő és Ízléstelen megjelölések által fokozni. — 
A szerző kisebb tévedései között leggyakrabban az fordúl elő, 
hogy bizonyos trópusokat hamis kategóriákba állít. P. 12 etoopw 
’Opé<ynjv . . s7rcoY]{j.sv(i) TToőí-t synecdochének mondja («a láb az 
ember helyett*), p. 18 az egészen hasonló otSe (ot Sávot) . . . (3aí- 
vooat Xai<|>7)p(p íuoSí-t metonymiának («a láb a lépés helyett*). — 
P. 14 a már említett xotópsioc öé jroóc-féle synecdochét a vallás 
kategóriájába helyezte, — helytelenül; vagy ha helyesen, akkor 
TréXa? *fáp Tétpeotá, <pt'Xatat aotc éfrűpjuaat aöv icóSot is oda való, 
pedig most az ember kategóriájában áll. — P. 17 azon példákat, 
melyekben acöjxa az ember helyett áll, metonymiáknak mondja, 
míg azokat, melyekben áll az ember helyett, a synecdochék- 
hez szám ítja; minthogy pedig az ember testből és lélekből áll, a 
synecdochében pedig pars pro toto szerepel, az előbbi példákat is 
a 8ynecdochékhez kellett volna sorolnia. — P. 19 egy példát hoz 
fel azon esetre, hogy «a vér a rokoni gyilkosság helyett* áll: irpö; 
’Eptvóoi rjúffovov S£ei; nemde ide tartozik a megelőző czikk-
ből («a vér a gyilkosság helyett*) eme példa is: ToSsoc jjív 
Tjmfsvéc ffsóycüv '/frovó;; és ha már a rokoni gyilkosságot külön 
czikkbe foglalta a szerző, a at[jiá te 7catőocpóvov kifejezés számára is 
felállíthatta volna «a vér a gyermekgyilkosság*-féle czikket. — 
P. 21, §.56 «a házassági rokonság a nő helyett: atTwjjievov tö 
etyev év Só(i/>t<;», u. o. §.59 a a rokonság a feleség helyett: ooy <*>3s 
Tífjdoc oöv Stúaetat t:óot?». Minthogy mindkét esetben a feleségről 
van szó és xffioc mindkét esetben házassági rokonságot jelent, e 
két czikket egybe kell vonni. — P. 22 ezen példa Kpéoov á8sX<pö; 
tájiá xYjpóoast Xs*/7], oa:t? atvi^jia rcapfrévou [láO^t, toóttj) &>vá-
»{>eiv Xéxtpa külön czikket képez: «az ágy a nő keze helyett*; de 
nem állhatna-e ezen példa a 60-ik §-ban («az ágy a nő helyett*), 
ép úgy m int: lloXá^ S’áőeX'pf  ̂ Xéxipov, $ ?cor’ ^veaas, 8ó;? — 
P. 22 (xaxapta d’syio pastXtxotc Xéxtpot; xat’ Apfo? á fajioojiiva, mely 
most «az ágy a férfi helyett* feliratú czikkben van, p. 22, §. 72-be 
való («az ágy a férj helyett*). — P. 22, §. 67 («az ágy a szerelem 
helyett*): wairsp ot> tájxá Xéxrp’ saioCe? áacpaXw; p. 25, §. 75-be való 
(«az ágy az erkölcsi tisztaság helyett: w; o<í)aat(i.t MsvéXstj) Xsyoí*, 
«Tv’ ávSpt tájj.á t̂aawaTQ Xsyoga). — Azon példákról is, melyek «az 
ágy a szerelem helyett* (§. 67) és «az ágy a szerelmi viszony he-
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\
fáklyákra vonatkozik, hajlandók vagyunk a Xajj,;raootr/o<; ájiipa-t 
is a «ház*-nak átengedni. — Sokkal inkább megilleti a hely a 
versenyjátékok köréből vett tropusok közt az oStoi paőúos ooji- 
(üaXwv £*/dpav ttc a&rjj xaXXívixov aasia: jaránytropust, melyet 
most az ének kategóriájában találunk. Terpandros xaXXívixog-a 
ugyanis, melyet mindjárt a nagy nemzeti ünnepélyeken zengettek 
a győztes tiszteletére, ismeretes agonistikus tünemény; — ellenben 
TÓajiov otscpavoöv és tóv xaXXírcouSa atérpavov (a három gyermek) 
aligha jogosan áll a «versenyjátékok* kategóriájában. — P. 46 
sqq. a háború kategóriájában ott találjuk «az élesítést*, «a 1 öve
get», «az ij kifeszítését*, mi nem épen okvetetlenűl odavaló; 
«a málha fölrakásá*-nak czíme alatt egyetlen egy példát olvasunk 
(ávs3xst>á3(j.sfta), melyet a szerző maga helyesen, de a czímmel 
ellenkezően «elvesztéssel* fordít, valamint az ostrom kategóriájában 
a rcpooeSpía szót (mellette ülés, ápolás, ritk án : ostrom) ápolás sál 
adja vissza. — P. 49 az ezüstpénz nyomását a helyett, hogy a ke
reskedés kategóriájában, az állami élet köréből vett tropusok 
közt hozza fel, a.ícápsőpoc és sjuiaráTYjc szóknak eredeti «mellett- 
ülő» (társ) és * elöljáró* (ár) értelemben való használatát pedig 
úgy akarja az állami élet kategóriájával megegyeztetni, hogy a  
két szónak aránylag ritka és későbbi használatát (aa biró társa* és 
«a prytanisok elnöke*) mondja eredetinek. — P. 56, 57 a CeÓTvojv. 
és a sóCivfOc (feleség) szónak jungo és coniunx értelmében való 
használatát a baromtenyésztés köréből vett aránytropusok között 
hozza fel, pedig jungo és coniunx világosan mutatja, hogy 
eredeti jelentése egyesíteni, nem pedig igába fogni, minek követ
keztében a szerző által felhozott legtöbb példában nem is lehet 
szó trópusról. Miért áll az áCoys; (hajadon)-re és C^ets-re (kény
szerítve) szóló példák egy része «az igázás*, másik része »az iga* 
czikkben, szintén nehéz belátni. — P. 58 számos példát, melyek
ben Sováopoc (feleség) fordúl elő, az «egy pár igásmarha* feliratú 
czikkben hoz fel a szerző, ki itt úgy látszik a oovwpú; szóra gondolt^ 
de hibásan, mert a £ováopo<; szónak, mely főnévvé vált melléknév, 
legkisebb köze sincs «az igásmarhához*. — P. 60 <pjtsóoa<;-t és 
<ptTÓoa;-t «az ültető »-nek veszi, de p. 59 ugyanazon szókat ugyan
azon értelemben «az ültetés* czímü czikkbe sorozza.— Szerettük 
volna még, ha a szerző megkisérlette volna feltüntetni, Euripides 
milyen képes kifejezései fordúlnak elő prózaíróknál is. xgy pl. 
rcoXX'g */spl és «a kéz a csapat és a hadi erő helyett* (p. 34) ó oirsí- 
pot; «a nemző*, encép|i.a «a sarjadék», fyi/paXóc «valaminek közepe*, 
axójia «a forrás szája* (p. 38) helyett prózaíróknál is gyakori; 
a szerző pedig maga mondja egy helyen (((Rendszeres tárgyalása 
Aeschylus és Sophocles trópusainak* p. 6, 7), hogy a prózában, 
tehát igen valószínűleg a közbeszédben is előforduló tropusok 
nem tekinthetők azoknak. — Kisebb tévedésekre, hogy pl. á-jfxáXrj-t 
(kar) has nak, xpv^spov-t (főkötö) fátyol-nak fordítja a szerző,.
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synecdochéivel, és bonczolja metonymiáival az embert*. Ez igen 
szépen hangzik, részben helyes is, de abban a hibában szenved, 
hogy az egyes tropusok mechanikus összeszámításából van levonva 
tekintet nélkül a tropusok anyagára. Véleményem szerint nem azt 
kell nézni, hány synecdoche stb. van a költőnél, hanem azt, hogy 
hányfélét fejez k i ; ha pl. azt találnám, hogy X. mondott vért a 
gyilkosság helyett, Y nem, és több hasonló megfigyelést tehetnék, 
akkor mondhatnám, hogy X-nél nagyobb a reflexió mint Y-nál; ha 
ellenben azt találnám, hogy mindkét költő mondott vért a gyil
kosság helyett stb., csakhogy X. aránylag gyakrabban, akkor csak 
azt következtetném, hogy X. ceteris paribus jobban szerette bőszé* 
dét a,,«költészet virágaival* feldíszíteni mint Y ; a reflexió nagy
ságára ebből nem következtethetnék; hiszen szembeötlő, hogy a 
tropusok nem csekély részét ép oly mechanikusan használják a 
tragikusok, mint akár Homeros a töv S’áTca^etpójisv? és hasonló 
kifejezéseket. Ha már most ezen szempontból nézzük triasunknak 
az emberre vonatkozó trópusait, azt találjuk, hogy Aeschylus tíz 
féle synecdochét, 46-féle metonymiát, 79-féle aránytropust, So
phocles 1 í2*féle synecdochét, 36-féle metonymiát, 30 féle arány- 
trópust, Euripides 16-féle synecdochét, 114-féle metonymiát és 
40-féle aránytropust használ, azaz a synecdochét és metonymiát a 
reflexió alkotásának tekintve bátran azt lehetne következtetni, 
hogy Aeschylus, kinél aránylag több az ilyen synecdoche és meto- 
nymia mint akár Euripidesnél, «a marat honi hős, a hazája szabad
ságáért lelkesülten harczoló költő* ugyan egyrészt «phantasiájá- 
nak virágaival ékesíti föl harczosát*, de másrészt «hazáját majd 
a hatalom legmagasabb fokán, majd a megsemmisülés örvényének 
közelében látván* és az öldöklő harczban az ember gyengeségét, 
szenvedélyeit és vágyait legborzasztóbb alakjában tapasztalván 
•synecdochéival szaggatja és metonymiáival bonczolja az embert*. 
2) P. 84 Euripidest illetőleg azt mondja a szerző: «hogy a nő 
elvetemültsége, miről saját szomorú tapasztalatai alapján győző
dött meg, csakugyan mélyen sértette nemes jellemét és rendkívül 
epéssé tette a nő irányában kedélyét, annak mélyebben fekvő psv- 
chologiai bizonyítékáúl szolgálhat a számos (huszonnégy-féle [?]> 
metonymia, m elybenő az «ágyat* a nemi életre vonatkozó leg
különbözőbb és legmerészebb fordulatokban használja*. Bátran 
hasonlót mondhatott volna Pecz Sophoclesről is, kinél az «ágy» a 
kedves, a menyasszony, a házasodás, a házasság és a feleség 
helyett áll. Ezeknél az Euripides metonymiái sem merészebbek; 
hogy számosabbak, annak ok át másutt kell keresnünk: tudjuk, 
mennyivel nagyobb szerepet játszik a nő Euripidesnél mint előd
jeinél.

3) Azt, hogy Aeschylusnál 27 trópust találunk a vallás köré
ből, Sophoclesnél egyet, Euripidesnél megint többet, avval magya
rázza Pecz, hogy Aeschylus, kinek apja az eleusisi mysteriumok:
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papja volt, bizonyára több vallásos érzelemmel birt, mint a rhe- 
thorika és philosophia emlőin Pericles föl világosodott és szabad
elvű korában, felnövekedő Sophocles. E szerint azonban azt is 
következtetbetnők, hogy Sophoclesben egyáltalában nem volt vallá
sos érzés, EuripideBtöl pedig, ki még Sophoclesnél is többet foglal
kozott rhetorikával és philosophiával, azt várhatnék, hogy egyál
talában nem vett trópusokat a vallás és mythologia köréből. Csak
hogy épen az ellenkezőt tapasztaljuk. Pecz tehát hivatkozik arra, 
hogy Euripides (Sophoclesről hallgat) minden skepticismusa és 
pessimismusa daczára nem volt atheista; aztán így folytatja: 
•midőn erre a saját maga által sem eléggé ismert, de mégis hitt- 
istenségére gondol, használja a vallás és mythologiából vett arány- 
trópusait, fölékesíti kevés, de gondosan őrzött virágaival géndo 
latait: hitének ezek a világosabb, szebb perczei. De ha kedélye 
elborúl, ha kételkedés dúlja szívét, akkor pessimisticus hangulat
tal mond,áldozatot' és ,átkot*,oltár* helyett, ,leölést4,áldozati juh* 
helyett, ,vért‘ ,föláldozás* helyett, ,az elesettnek vérét* az ,ital
áldozat* helyett, szóval: a synecdoche és metonymia fegyvereivel 
támadja meg a köznapi vallást*. De ugyan a költészet milyen 
virágaiból következtet Pecz Euripides hitének világosabb, szebb 
perczeire ? Abból, hogy jóslatot mond parancs helyett, Aegisthust 
föláldozott bikával hasonlítja össze, aTtévSojjiat-t, mint prózaírók is 
gyakran, a kiengeBztelődés értelmében, áy.po{hvtáCojj.a'-t (valami
nek javát az isteneknek föláldozni) a kiválasztás értelmében veszi 
s több efféle. A mi pedig a köznapi vallás ellen intézett támadásait 
illeti, a [t/jXsto? cpóvoí-nak Aeschylusnál taópsios 'fövő; szépen meg
felel; ,áldozat* ,oltár* helyett, ,átok*,,oltár* helyett (mely passust 
külömben is félreértette Pecz), ,vért‘ ,föláldozás* helyett csak az 
Iphigenia Aulicá-ban, még pedig emberáldozatokról használ a 
költő; — végre az utolsó példa, melyben ,vér* ,italáldozat* helyett 
áll, nem fogja meglepni az olvasót, ha megtudja, hogy azt a költő 
mondatja Kassandrával a Trója elleni harczban elesett görögökről. 
Hol van tehát csak nyoma is a köznapi vallás ellen intézett táma
dásoknak, és mi maradt meg Pecznek szépen hangzó állítá- 
saioól?

4) ((Aeschylusnál korszakához és jelleméhez képest a ver
senyjátékok, a háború és az állami élet is jóval nagyobb szerepet 
játszanak mint Sophoclesnél, s nagyon helyesen mondja Curtius 
Ernő, hogy Sophocles ép oly kevéssé idegenkedett a nyilvános 
élettől, mint Aeschylus, hanem ő egészen költő volt, s nem volt 
hajlandó állami teendőkkel és pártoskodásokkal zavarni szellemé
nek nyugalmát. Euripidesnél szintén kevés az ide vonatkozó 
aránytropus, de előtérbe lép a synecdoche és metonymia, a mi azt 
bizonyítja, hogy Euripides, mint elmélkedő költő, gondolkodott 
ugyan háborúról és állami ügyekről (a mint hogy az különösen 
Supplices, Heraclidae, • Helena éB Orestes czímü darabjainak ten-



dentiájáből is kitűnik), de nem érzett rokonszenvet irántuk*. így 
Pecz. Tény az, hogy a versenyjátékok köréből synecdoche egy van 
Sophoclesnél; aránytropus 10 Aeschylusnál, 2 Soph.-nél, 27 Euri
pidesnél ; — a háború köréből synecdoche 5 van Euripidesnél; m e
tonymia 26 Aesch.-nál, 16 Soph.-nél, 125 Eur.-nél; aránytropus 
44 Aesch.-nál, 17 Soph.-nél, 48 Eur.-nél ; az állami élet köréből 
synecdoche 1 Aesch.-nál, 2 Eur.-nél; metonymia 7 Aesch.-nál,
2 Soph.-nél, 13 Eur.-nél; aránytropus 20 Aeschylusnál, 5 Sopho
clesnél,. i 0 Euripidesnél. Előrebocsátván, hogy a tropusok tanú
sága szerint Sophocles a világon semmi iránt sem birt kiváló 
rokonszenvvel, hogy úgy reflexiója mint phantasiája kisebb nem 
csak az Aeschylusénál, hanem az Euripidesénél is (erről majd 
később), az imént közölt összeállításból kitűnnék Pecz elvei sze
rint, hogy Euripides kiválóan liarczias szellemmel birt s a tettek 
embere volt. Míg az állami élet belső berendezése iránt alig birt 
több érdekkel mint az apathikus Sophocles, addig már a liarczias 
szellem ébresztőit, a versenyjátékokat, ép oly mértékben «díszíti 
phantasiájának virágaival» mint Aeschylus, a háborút illetőleg 
pedig nincsen az «emberen» kívül tárgy, melyet annyira bonczol- 
gatott volna metaphoráival. És ha még hozzátesz szűk, hogy néhány 
darabjának határozott harczias tendentiája van, és azonkívül a 
háborúra vonatkozó aránytropusai feltűnően számosak, meg fog 
bennünket lepni azon hatalmas harczias szellem, melylyel a pelo- 
ponnesusi háború a legbékésebbeknek ismert szobatudósokat is 
eltöltötte. — Külömben a ki ráér, még szebb és a mieinkkel talán 
homlokegyenest ellenkező következtetéseket is vonhat ugyanazon 
trópusokból ugyanazon, elvek megfigyelése m elle tt!

5) «Érdekesek Aeschylusnak az orvostudományból vett meg
lehetős számmal előforduló aránytropusai. Oly föltűnően hatáso
sak és élesek azok, hogy a marathoni, artemisiumi, salamisi és 
plataeai heves harczok egy költői fogékony kedélyre való rendkívül 
mély benyomásainak kifolyásai. Bizonyosan látta a költő a derék 
görög harczosokat egymásra dőlni iszonyú fájdalmak között s tán 
szemtanúja is volt ama megható marathoni episodnak, mikor 
testvére Cynaegirus, ki egy menekülő perzsa hajót lelkesültségében 
kezével vélt visszatarthatni a parton, az ellenség fegyvereitől össze
vagdalva bukott a tengerbe*. Hogy ez mind megtörténhetett, nem 
merem tagadni, de hogy ez Aeschylus aránytropusaiból kitűnik, azt 
már kétségbe vonom. Az orvosság köréből vett húsz aránytropusa 
közül 19 mindenféle belső bajról (szembetegségről stb.) szól és 
csak egyben van a balzsamos tépés (charpie) mentőszer érteimé
ben használva! — Azt sem bírom elhinni, hogy Euripides nem 
gondolt oly önérzettel Athén® tengeri hatalmára, mint Aesch. és 
Soph., és hogy nem is szerette úgy a természetet. Pecz ezt abból 
következteti, hogy Earipidesnek a hajózásból vett képei inkább 
[mit jelent ez?J Aeschylus képeinek utánzásai (de ezek p. 91

8 7 2  ÁBEL JKNÖ.
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trópusai, kinél a «polycbromia» is legélénkebb, míg Sophocles 
mindkét tekintetben legkisebbnek bizonyúl; hogy a «dialógus 
fegyverei, a synecdoche és metonymia* nem oly számosak ugyan, 
de élesebbek Aeschylusnál mint Sophoclesnél, és a mellett hogy 
legszámosabbak, a legélesebbek is Euripidesnél; hogy a tragikusok 
trópusaiban nagyban visszatükröződik a nagy attikai korszak, s 
több efféle megjegyzés, melyeknél Pecz élénk megfigyelő tehetsége 
nem hagyta magát túlzásokhoz ragadtatni. Egészben azonban mégis 
csak azt tapasztaljuk, hogy tévedett Pecz, mikor azt hitte, hogy 
«a helyesen csoportosított tropusok érdekes, sőt néha meglepő 
fényt vetnek nemcsak az illető korszakra, melyben a költő élt, h a 
nem még sokkal nagyobb mértékben magára a költőre is, az ő 
jellemére, phantasiájára, költői temperamentumára és művésze
tére, sőt annak egyes müveire is#. Ezen első kísérlet legalább azt 
gyaníttatja, hogy a «költészet összehasonlító tropikája# sokkal 
több nagyot mondó és szellemesnek látszó, de alaptalan következ
tetést, mint eddigi ismereteinket ritkán gyarapító, többnyire csak 
megerősítő megfigyeléseket hozhat.

Dr. Á b el  J e n ő .

874 ÁBEL JENŐ.

Anthol. Pál. XI. 307.

Néked Erős a fiad, s Aphrodité a feleséged.
Nem csoda, Hephaestos, nem csoda, hogyha biczegsz.

Ford. P. T. E.

Theognís.

Legszebb a becsület, s a legbecsesebb az egészség,
S a legkellemesebb bírnod a mit te szeretsz.

Ford. P. T E.

kozunk, mint Euripides Ionjában, mely darabra Pecz mint e tekintetben 
leginkább jellemzőre hivatkozik.


