
AZ EUKIPEDESNEK TULAJDONÍTOTT RHESUS- 
TRAOÉDIA.

A görög tragédia termékei közt Rhesus az egyedüli darab, 
a melynek szerzőjét nem ismerjük biztosan. A darab az euripidesi 
tragédiák közt foglal helyet, és soká nem vették észre, hogy mily 
érdekes kérdések fűződnek ahhoz. Scaliger támasztott először 
kételyeket annak eredetisége ellen, Hardion pedig egy bő analy- 
sisben a darabban előforduló sajátságokat és a többi euripidesi 
darabtól eltérő különlegességeket tüntette fel, de határozottan esak 
Valckenser Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias 
ez. müvében (IX. és X. fej.) jelentette ki, hogy a darab nem szár- 
mazhatik Euripidestől. Valckenaer után a tudósok véleményei 
megoszoltak. Ö maga Euripides unokatestvérének, mások Euripi- 
des fiának tulajdonították; némelyek elismerték eredetiségét, 
többen az alexandrin korba tették; voltak olyanok is, a kik néhány 
Bophoklesi fordulat miatt az Antigoné költőjének darabjai közé 
sorolták, sőt voltak, a kik a darabot még Aeschylus kora elé is 
helyezték. De ezen általános vélemények a tragédia nyelvezetének 
és metrikájának alapos tanulmányozása után sokban módosultak.

Nézzük a darab tartalmát. A tragédia tárgya az Ilias X. éne
kéből van véve. Dolon kalandja, a ki farkasbőrbe öltözve, átmegy 
a görög táborba, de Odysseus és Diomedes kezébe kerül és meg
mondja nekik a tábori jelszót is ; Rhesus megérkezése és megöle- 
tése: ez képezi a tragédia keretét. A darab a trójai táborban, 
Hektor sátra mellett játszik. Ide sietnek a trójai hadsereg őrei, 
ide az okos Aeneas; itt keresik fel Odysseus és Diomedes Hektort, 
hogy megöljék; ide jön Paris, hogy testvérét a görög kémek jelen
létére figyelmeztesse; ide jön a meggyilkolt Rhesus kocsisa is.

A cselekvényt, úgy mint a darab most előttünk fekszik, a 
kar nyitja meg. Trójai katonákból áll, a kiket a negyedik őrjárat
nál állítottak fel az alvó hadsereg védelmére. Gyorsan felkeltik
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Hektort s kérik, hogy ragadja meg a fegyvert, hivassa össze az 
egész sereget, mert a görögök hajóhadát szokatlan tűz világítja 
meg s az egész görög sereg Agamemnon sátra körül csoportosult. 
Valószínű, hogy éjjeli támadást fognak intézni. Hektor azt mondja, 
hogy nem támadásra, hanem menekülésre készülnek. 0 nem akarta 
megszüntetni a harczot, hanem csak a jósok közbeszólására fel
hagyott az üldözéssel; most azonban mennél vérengzőbbé kell 
tenni visszavonúlásukat. Erre megjelen Aeneas, a ki ép úgy mint 
a kar, rosszalja Hektor szándékát, hogy most éjjel akarja meg
támadni a görögöket. Azt tanácsolja, hogy a fáradt trójaiakat 
hagyja tovább aludni, hanem küldjön egy kémet a görög táborba, 
s ha majd ez visszajövet hírül hozza, hogy a görögök menekülni vagy 
pedig támadást akarnak intézni, akkor elég ideje lesz a sereget 
felkölteni. Hektor enged s egyet a karból felkér, hogy vállalkozzék 
a kémlelésre. Dolon azonnal jelentkezik, de mindjárt a díjért is 
alkudozik. Hektor sokat igér neki, de ő Achilles halhatatlan lovait 
kéri díjul, a mit Hektor, ámbár maga szerette volna azokat, meg 
is igér neki. Dolon tehát kijelenti, hogy előbb bemegy a városba s 
ott egészen farkasbőrbe fog öltözködni, s így négykézláb a görög 
táborba megy. Bizonyítékúl Diomedes vagy Odysseus fejét fogja 
visszahozni. íme a tragikus irónia! A kar a csel istenének, 
Hermesnek, ótalmába ajánlja. Ez a darab első része.

A költő tehát a két had állapotát megváltoztatta. Homerosnál 
abban az éjben, a melyben Rhesust meggyilkolják, csak a trójaiak 
szövetségesei alusznak a táborban, míg a trójaiak maguk ébren 
vannak. A megfélemlített görögök viszont mély álomba szenderűl- 
tek. Csak két fiatal hős száz-száz fegyvertárssal maradt ébren a 
fal és az árok között. Nem fürkésszük az okot, hogy miért tette 
ezt a költő, de annyi tény hogy ezen megfordítás által több hibába 
esett. Hogy adhatta Hektor szájába e szavakat: A görögök el akar
nak menekülni a hajókon, úgy hogy én észre ne vegyem ? Ez külö
nös ; hisz ő maga mondja, hogy az őrjárat, a mely e hírt hozza, 
oly erős, hogy a görög tábor minden mozdulatát szemmel kisér
heti. Hisz e szerint Dolon, a ki megígéri, hogy a fényesen 
kivilágított görög táborba akar menni s egy hősnek a fejét levágni, 
pedig mindnyájan ébren vannak, nagyszájú henczegőnek bizonyúl, 
s a kar óhaja, hogy bárcsak Dolon Agamemnont szúrná le, inkább 
a háborúban járatlan leányokhoz, mint katonákhoz illik. Aeneas 
megjelenése is indokolatlan; csak azért jön, hogy Hektort a meg-
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gondolatlan cselekvéstől visszatartsa s egy jó tanácsot adjon neki, 
azután pedig az egész darabban nem lép többé fel. Maga Hektor 
nyers, merész, henczegő katona. Bramarbasnak nevezi őt Valcke- 
ftser, Dolon- és Rhesassal együtt. Homerosnál hadi szerencséje 
legmagasabb fokán is híven teljesíti az óvatos, körültekintő had
vezér kötelességét. A tragédia szerzője azonban készakarva rajzolta 
így jellemét és Aeneas tanácsa a képet még hathatósabbá akarta 
tenni. — Dolon Homerosnál rút, gyáva katona, a kinek csak 
gyors lábai vannak, a mi őt a kémlelődésre nagyon alkalmassá 
teszi. A mi költőnk hőst alkotott belőle. Ezt mutatja Dolon alku
dozása Hektorral a díjért és még inkább a kardal (224—51 v.), 
mely csakis őt dicséri. S mégis elárúlja urát!

A tragédia második része a tulajdonképi magvat tartalmazza: 
Rhesus megjövetelét és halálát. A cselekvény menete a következő: 
Egy pásztor jön Ida hegyéről, ki a thrák király hadát látta és az 
előőrsöktől meghallotta, hogy segélyt hoznak a trójaiaknak. E 
nézete szerint örvendetes hírt gyorsan meghozza Hektornak. De 
ez elég furcsán azt hiszi, hogy a pásztor tán csak az őrizetére 
bízott csordáról hoz valami jó hirt. Kemény szavakkal a táborból 
Priamus palotájába utasítja, a hova ily hírek valók. A szegény 
pásztor alig juthat szóhoz; végre kijelentheti, hogy mit látott és 
hallott, s minden jót remélt e hatalmas szövetséges segélyétől. A 
kar is ezen a véleményen van. Hektor azonban megveti a thrák 
király segélyét, mert akkor, midőn Trója veszélyben forgott, nem 
jött e l; most mintegy zsákmányosztásra ide sietett. Alig sikerül a 
karnak őt arra bírni, hogy Rhesust táborába fogadja. Erre föllép a 
thrácziai hős. Hódolatteljesen közeledik Hektorhoz és jövetelét 
indokolja. Hektor keményen fogadja. Szemére veti, hogy daczára 
gyakori segélykérésének, akkor midőn a legnagyobb szükség volt, 
nem érkezett meg, pedig csak ő neki köszönheti nagy birodalmát 
Thrácziában. Rhesus mentegeti magát. Ő is gondolt Trója sorsára, 
azonban egy szomszéd szittya törzs, a mely országába csapott, őt 
terveiben akadályozta. Csak mintán ezeket legyőzte, vezette hala- 
déktalanúl csapatát a Pontuson keresztül és jutott Trójába. Nem 
töltötte ő idejét lakomák között, hanem Thráczia zord szeleiben 
éjjel-nappal harczolt. Daczára annak hogy későn jő, mégsem jön 
hiába; Hektor tíz év alatt nem verhette vissza a görögöket, ő egy 
nap alatt akarja ezt megtenni. Íme a harmadik bramarbas! A tró
jaiak segélye nélkül, egyedül saját seregével akarja a görögöket
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megsemmisíteni. A kar örvendve ez ígéreteken, egy rövid dalban 
újra dicséri a thrák királyt. — Rhesusra e kardal különös benyo
mást tesz.

Előbbi határozatát, mely szerint Trója megmentése után 
hazájába vissza akar térni, most elfelejti, hanem hogy a görögö
kön teljes boszút állhasson, saját országukban akarja őket felke
resni és azt elpusztítani. Hektor azonban inti, hogy ez nem megy 
oly könnyen, s mintegy megváltoztatva természetét ő most Rhesus- 
nak, mint előbb Aeneas neki, bölcs tanácsokat ad. Hektor és 
Rhesus távoznak, de előbb megmondja neki a jelszót — Phoe- 
bus —, azután meghagyja a karnak, hogy Dolon visszajövetelére 
várjon. De a kar nem tartja meg a parancsolatot; még rövid ideig 
a színpadon marad és a közelgő hajnalt megénekli. Erre eltávozik, 
hogy a lycziaiakat hívja, a kiken az őrtállás ideje van.

Most a darab katastrophájánál vagyunk, a melynek compo- 
Bitiójára költőnk egész művészetét fordította. Odysseus és Diome 
des a tábor azon részén jönnek be, a hol nem állt őrség. Dolon 
megmondotta nekik a jelszót s azt is, hogy hol fekszik Hektor. 
Ezt akarják tehát először megölni. Fölötte boszankodnak, midőn 
látják, hogy a trójai hős nem fekszik ott, a hol Dolon mondta. 
Diomedes azonnal máshová akar menni, hogy egy más áldozatot 
keressen a trójai herczegek között, de Odysseus a visszavonulásra 
serkenti. Midőn már távozni akarnak, egy isteni hangot hallanak. 
Pallas Athéné, Odysseus hű őrzője és tanácsadója, tudtokra adja, 
hogy Rhesus megérkezett, s hogy mily nagy veszély fenyegeti a 
görög tábort, ha a tlirák király ezt az éjjet átéli. Odysseus azonnal 
megismeri a kedves hangot. Majdnem ugyanazon szavakkal, mint 
Sophokles Ajaxában, szól az istennőhöz. Megkérdi, hogy hol 
alszik Rhesus; Athéné megmutatja s egyszersmind meghagyja 
nekik, hogy lovait minden áron kerítsék hatalmukba. Míg ők 
tanácskoznak, addig Paris közeledik, a ki az őröktől hallotta, hogy 
görög kémek jöttek a táborba. A mint Diomedes ezt Athénétől 
hallja, azonnal kérdi tőle, hogy ne ölje-e meg előbb ezt a gonoszt ? 
Athéné figyelmezteti, hogy a sors végzése ellen nem szabad 
működni s ösztönzi, hogy csak Rhesust gyilkolja meg. Mig a két 
görög hős útnak indúl, Athéné Parist tévútra vezeti. Mint Aphro
dité jelen meg neki s megnyugtatja, hogy minden rendjén van. 
Paris ismét eltávozik. Alig ment el, midőn Athéné látja, hogy az 
őrök gyorsan sietnek Hektor sátra felé, hogy a kémeket megfogják.
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Inti tehát védenczeit, hogy gyorsan meneküljenek el Rhesus lovai
val. Erre eltűnik. Diomedes és Odysseus gyorsan hátrálnak, de a 
mint Hektor sátra előtt eljönnek, az őrök útjokat állják. A 
nagyobb számú ellenségen keresztül nem törhetnek, Ody&seus 
tehát cselhez folyamodik. A lovak birtokában lévén, Rhesusnak 
adja ki magát, s minthogy a jelszót tudja, az őrök szabadon 
bocsátják. A mint a két görög megmenekült, a kar mégis átlátja, 
hogy biz egyikök sem lehetett Rhesus. Utánuk akarnak rohanni 
vagy a tábort fölkelteni, de egyikét sem teszik, hanem egy kardal
ban találgatják, hogy ugyan kik lehettek a merész rablók ? Míg ők 
tanakodnak, már is borzasztó jajgatást hallanak. Rhesus kocsisától 
ered ez, a kit Diomedes szintén megsebesített. Csak nehezen 
vonszolhatja magát egész Hektor sátráig, a hol jajgatását folytatja, 
míg végre Rhesus meggyilkoltatását panaszolja el. Ez a jelentés 
valamint a pásztor híradása az egész darab legsikerültebb részletei. 
Ő ugyan nem tudja, hogy ki követte el a gaz tettet, de minthogy a 
thrákok a trójaiak háta mögött táboroznak, úgy ezeket teszi érte 
felelőssé.

E közben megjelen Hektor, a ki már mindenről értesült. 
Szörnyen boszankodik az örök lustaságán és a legnagyobb bünte
tésekkel fenyegeti őket. A kar kérésekkel és mentegetésekkel 
akarja őt kibékíteni. A kocsis egyenesen Hektort mondja Rhesus 
gyilkosának, hogy gyönyörű lovait megszerezhesse. Hiába mond
ják neki, hogy ezt ellenségek tették ; mikép is jöhettek volna ezek 
ép arra a helyre, a hol Rhesus fekszik, miért kímélték meg a 
phrygiaiakat ? Mily csoda folytán találták meg a setétben Rhesus 
fekvő helyét, a kinek megjöveteléről nem is tudhattak semmit? 
Hektor visszautasítja a vádat, de a kocsis elég merészen nem 
tágít, míg Hektor azt parancsolja, hogy vigyék az ő házába és 
ápolják. Úgyszintén felkéreti Priamust és Trója véneit, hogy 
a meggyilkolt király illő eltemetéséről gondoskodjanak.

Az epilógusban megjelen Rhesus anyja, Calliope múzsa, 
fiának holt testét a levegőben tartva, hogy Thráciába vigye, a hol 
majd félisten lesz. Felfedezi az egész titkot, Hektort a vádtól 
tisztázza, és panaszkodik Athenére, a ki daczára annak, hogy ő 
nyolcz nővérével együtt az ő városában ütötte föl székhelyét, fiát 
mégis a két görög hős által megölette. Hektor erre újra ösztönzi 
seregét a diadalra, és evvel a tragédia véget ér.

Tekintetbe veendő, hogy az egész darab éjjel játszik. Patin
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azt a kérdést veti fel, hogy mikép volt lehetséges a görög szín
padon, a hol nappal, fedetlen épületben játszottak, az éjét 
előállítani ? Többen azért azt állították, hogy a darab bizonyára 
csak felolvasásra volt szánva és nem került soha színre; a mi azt 
bizonyítaná, hogy a nagy tragikusok utáni korba, legvalószínűbben 
az alexandrin korszakba esik, midőn az ily drámákat felolvasásra 
irtak. Azonban abból a körülményből, hogy a darab éjjel játszik, 
még nem következtethetjük ezt. Lehetséges ugyanis, hogy úgy 
képzelték, mint ha a hold fényesen világítana, ami mellett egy 
Rhesus tragédiának elveszett prológusának első sora (vöv eooáXíjvov 
cpéYVOc Tj 8uppTfjXatoc) bizonyít, u mely arra mutat, hogy Selenéről 
volt szó, a ki ép akkor a fénylő holdat az aetheren keresztül 
vezeti.

Nézzük most, hogy. mennyiben tért el a költő a tragédia 
ezen részében Homerustól. Az Iliasban a thrák hadsereg vezérével 
már megjelent a trójaiaknál és az út fáradalmaitól ellankadva, 
mélyen elalszik, mielőtt Hektor Dolont kémkedésre kiküldi. Az 
epikus ez által Dolon árulását és Rhesus megöletését szoros vi
szonyba hozta. Tragédiánkban azonban Rhesus jóval később jön a 
táborba, mikor Dolon már útnak indúlt, úgy hogy ő nem tudhatja 
Rhesus fekvő helyét. Ezeu változás által költőnk a természeti kap
csot, melyet Homerusnál találunk, széttépte. Nem maradt más 
hátra, mint a deus ex machina. Odysseus és Diomedes ugyanis 
Dolontól csak Hektor fekvő helyét tudják meg. A mint oda 
érkeztek és Hektort nem találják, Athéné jelenik meg és meg
mondja nekik, hogy hol fekszik Rhesus. Egy deus ex machina 
kapcsolja össze tehát a két cselek vényt s ugyancsak a katastro- 
phát is előidézi. Az istenség behozatala az emberi cselekvények 
folyamába, mely ily mértékben egyetlen antik tragikusnál sem 
fordúl elő — mert Euripides deus ex machina-i csak a darab 
végén lépnek föl és oldják meg a bonyolult csomót — méltán 
rosszalást keltett. Szintúgy ama jelenet Athéné és Paris között, a 
mely némileg visszataszítólag hat. Csak az tűnik ki, hogy a költő 
nagyon is finoman akarta szőni a cselekvényt, de ez által a finom 
háló szálaiba belekeveredett. — A darab utolsó részét, a melyben 
Calliope múzsa megjelen, Hardion óta csak Hektor kedveért 
költöttnek tekintették. Az által, hogy a múzsa felfedezi a titkot, 
Hektor mintegy tisztázva lesz a vádtól. De ha csak ez lett volna a 
költőnek czélja, akkor azt az embert, a ki előtt leginkább volt ilyes
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mire szüksége, t. i. Rhesus kocsisát, még a színpadon hagyta 
volna, de ekkor már Trója felé viszik, hogy gyógyítsák, s így ez 
egész utolsó rész a cselekvénytől mintegy különválva csak a 
nézők könyörületének indítására czéloz. Hogy hatást telt-e a 
levegőben függő múzsa, aki fiának véres tetemét tartja, azt nem 
tudhatjuk, de annyit látunk, hogy költőnknek a valódi könyörület 
ébresztése nem sikerült s egy látványosság által akarta pótolni azt, 
amit a természet tőle megtagadott. Ezt a darabnak vége is iga
zolja. Tizennégy sorban felhívja Hektor harczosait, hogy készül
jenek a csatára, mert még az nap — közben már reggel lett — 
meg akarja menteni Tróját. Ugyanaz a Hektor áll előttünk, mint 
az, aki Rhesust nem akarta fogadni. Ez által Rhesus teljesen 
elveszíti hős szerepét, ami már abból is kitűnik, hogy az egész 
darabban alig szól valamit. Akármit mondjanak ez utolsó 14 
sorról, hogy átmenetet képeznek egy más tragédiára, a mely szin
tén egy homerusi mythust dolgozott fel, vagy hogy a darab har- 
czias jellegét tüntetik fel, mégis be kell látnunk, hogy nem oda 
valók. Ha a kar néhány sorban siratta volna Rhesust, akkor az 
egész tragédia legalább azt a benyomást tette volna, hogy Rhesus 
meggyilkoltatása után Priamus házának egyik utolsó oszlopa is 
porba dől. Ez által a darabban mégis némi összefüggés lett volna. 
Ennyit a tragédiáról általán.

Daczára annak, hogy Hardion, Yalckenaer és Beck e darab 
tárgyalásánál gyakran igazságtalanok voltak a költő iránt, mégis 
be kell vallanunk, hogy a tragédia taglalása és annak összehason
lítása más euripidesi darabokkal arra az eredményre vezet, hogy a 
sok hiba közt, melyet a Rhesus költője elkövetett, egy sem viseli 
azoknak a hibáknak a jellegét, melyet régi és jobb Ízlésű modern 
kritikusok a valódi euripidesi darabokon találtak, s hogy Euripides 
jelességeinek, melyek még rosszúl sikerült tragédiáiból is ki ki
villannak, a Rhesusbfin nyomait sem látjuk. Ez már magában véve 
is ellene szól annak, hogy a tragédia Euripidestől való. Ha 
Hartung Euripides restitutus-ábán ezt a tragédiát is kedvencz 
költőjének vindikálja és az euripidesi tragédiák fejtegetésénél ezt 
az első helyre teszi, mint a melyet a költő 18 éves korában írt 
volna, még pedig akkor, midőn az athéniek Thrácziában csatáztak, 
akkor ez Hartung néha túlzott dicséretének tudandó be, a ki a 
Rhesus-bán csak a gyenge kezdőt, de mégis Euripidest látja. 
Valckenser azonban a nyelvezetre is súlyt fektetett s jellemző
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ebbeli mondása (Diatribe 100.1.): Xé£cis, vulgo inusítat®, plures 
in unó Rhesi dramate reperiuntur, quam in undeviginti Tragobdiis 
Euripidae, perditarumque reliquiis omnibus. Ezt Beck (Diatribe 
critica de Bheso suppositicio Euripidis) mindazon kifejezések 
felsorolásával igazolja, melyek Rhesus-bán előfordulnak, de az 
egész Euripidesben nem találhatók. Körülbelül 160 szó ez, a mely 
Euripides 18 darabjában és a roppant sok töredékben nem fordul 
elő, s mindezek a vagy ezer sorból álló Rhesrn-bán feltalálhatok. 
Ez már maga a mellett bizonyítana, hogy lehetetlen e tragédiát 
Euripidesnek tulajdonítani. Még inkább szól e mellett az, hogy e 
szavak legnagyobb része oly keresett és oly nehéz hangzású, hogy 
Euripides, ha egyáltalán használt volna ilyeneket, csak nagyon 
ritkán tette volna ezt, főleg finom csiszolt trimeterekben, melyek
nek az az általános jellegük, hogy a köznapi finom társalgási 
nyelvben vannak tartva De a stílus sem vall Euripidesre. Ö mindig 
a közönséges szót és az egyszerű constructiót szereti, míg Rhesus- 
bán nyilván kitűnik, hogy írója ritka szó- és mondatfüzéseket 
hajhász, többnyire olyanokat, melyek a közönséges szójáráson 
kívül esnek és csakis Aeschylus magasröptű stílusához illenek. 
De e kifejezések többnyire csak egyes nagy költőkből vannak 
szedve, s főleg Homerusból, Aeschylusból és Sophoklesből 
kölc8onözvék; Euripidest sem vetette meg, ha alkalmasat nyújtott. 
S mennyit vehetett elveszett tragédiákból! Egy tudós szemét sem 
vakította el annyira e kölcsönzött fény, mint Scaligerét, ki azt 
mondja: hogy e darab egy poéta grandi loquentior, egy valódi So- 
phokles müve. Ö tehát fenséges stílust talál benne, de ez biz nem 
az, hanem legfölebb bombast, a nélkül, hogy Aeschylus szellemé
ből csak egy csipetnyi is volna benne. Nem volt képes az egész 
darabon át ugyanazt a hangot megőrizni, hanem néha fölszáll, 
azután ismét köznapi prózába sülyed. Ugyanazon szavak és 
phrasisok számtalan ismétlése, ugyanazok a tropusok, ugyanazok 
a versvégek: mindez a költő szegénységére mutat.

A z  e g y e d ü li a d a t a z  ó k o rb ó l,  a  m e ly  rá n k  m a ra d t , e d a r a b  

ta rta lo m je g y z é k e  (h y p o th e s ise ) , m e ly  a  m a g a s a b b  k r it ik a  ez é r d e 

ke s  p ro b lé m á já n á l fö lö tte  fo n to s . A  d a ra b  e re d e tisé g é re  n é zv e  e z t  

ta lá lju k  b e n n e : ToO io  tó 8pá[ia  svtoi vófrov ójrevÓYjaav, EopwtíSoo 

(j.rj e ív a r  tóv Eo'.póxXsiov y ip  [íáXXov ó^ocpatvst yapaxzfjpa. sv ( liv ro i  

Taté őtőaoxaX íats a>s fvirjaiov áva^éypam at. xat fj írepl Tá |i.srápata 8é  

ev aoTtj) 7uoXo7cpa7(i.oo6v7j töv EoptrctSrjV ó;ioXofst. —  itpóXoyot 8é [év
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a’je<j>] Sittől <pápovtai. ó yoOv Amaíap/oc [3'xaíavl sxttdsU rVjv órcófre- 
atv tot> 'Prjaoo ypáyzi xatá Xé£:v ootcü*

vOv sösIXiqvov cps7Y°?  ̂ St^p^Xaroí

xai sv svíoic de ta>v ávtqpárpíov Iispó; ti; 'paívstai npókojoz irs£ó<; xávo 

xaí ou TTpéjrwv EüpirtSiQ* xat tá /a  #v tivs; twv ó^oxpttwv $isaxeoaxóte; 
etev a’jtóv. £yei 8s ootw;*

a> toö {ASYÍatoo Ztjvö; aXx'(Jtov téxo;,
IlaXXás, rapö)|j.sv oux syprjv rtfiá$ Itt 
jiiXXsiv ’AyaidiV cű'psXsLv crcpatsófiata. 
vöv yáp xaxő)? irpáaaooaiv sv (xáyifl dopbz 
XÓYy*í) ptaíío; Tíxropo; otpopoópLSVot.
£|j.oi yáp oox Ivsotiv aAY'.ov pápo;, 
s£ oo 7’ sxpivs Kóirpiv ÁXé£av8poe fl-sáv 
xáXXs: 7CpoTjX£ív ríj? so [xoprpíâ  
xai Tfjz, ’Aftáva, îXrátTjc sjwl fl-ewv, 
st |JLYj xaTaoxaípetoav ő̂ O|xa'. jcóX'v,
ÍIptájJLOO pía JTpÓpptC0V SXTStpl(J.fiÍVT]V.

(Kirchhoff után, Phüol. VII. 560).

A tartalomjegyzék tehát azt mondja, hogy a drámát néhányon nem 
tartják eredetinek, mert inkább a sophoklesi stílus jellegét 
mutatja. A didaskaliákban azonban Euripidesnek van tulajdonítva 
és a sok vonatkozás az égi, felsőbb dolgokra Euripidesre vall. Két 
prológusa van; Dikaiarchos Rhesus tartalomjegyzékében szó szerint 
az egyik így kezdődik:

Seléne szép fogatja fénysúgárt hozott.

Másutt is találunk egy prologust, a mely azonban nagyon prozai- 
kns és nem vall Euripidesre. Valószínűleg egy színésztől való. 
Ez így hangzik:

Pallas! hatalmas Zeus erős leánya te.
Menjünk! Nem illik már, hogy késedelmezönk 
És elhagyók Achivok számos sergeit.
Mi rosszul jártak Ők a dárda-harczba’ most,
Rettegve Hektornak hatalmas fegyverét!
Mióta Paris meghozá ítéletét,
Hogy Kypris istennő jóval felettem áll 
Szép termetével és fölülmúl téged is,
Athéna, istennők közöl legkedvesebb,
Nem képzelek súlyosb gyötrelmeket,

AZ EURIPIDESNEK TULAJDONÍTOTT RHESUS-TRAGÉDIA. 409

Digitized by v ^ o o Q i e



410 KONT IGNÁCZ.

Mint hogy ha már nem látnám meg, hogy Trója dől,
És földig elpusztulva meg nem láthatom.

Többet nem hallunk a darabról s így nem tudhatjuk, hogy mikép 
és mikor származhatott az a téves hit, hogy Rhesus euripidesi 
tragédia s mikorra teendő a darab szerkesztési ideje. Az a néhány 
idézet a régibb íróknál, a kik Rhesusböi mint euripidesi darabból 
egyes helyeket említenek, csak azt mutatja, hogy ez a téves nézet 
már a Kr. u. IV. században általános volt. Valckenaer kimutatta, 
hogy egy ily idézet sem régibb a 330. évnél. A tragédia eredeti
ségének védői ennél fogva nagyon is ragaszkodtak a didaskalia 
azon nyílt állításához, hogy Rhesus valóban eredeti, mert feltéve 
azt, hogy a didaskaliákban tárgyalt Rhesus ugyanaz mint a m i 
darabunk, úgy annak valódiságát Aristoteles, Callimachus, Erato- 
sthenes és mások bizonyítják, a kik a didaskáliák szerkesztésében 
közreműködtek; mind oly nevek, kik előtt a felsőbb kritika 
mindenkor meghajol. Egy részről tehát a kritika minden rendel
kezésére álló eszközzel bebizonyította volna, hogy Rhesus nem 
eredeti, másrészt ismét e férfiak auctoritása az eredetiség mellett 
szólna. Ez ellenmondás kikerülése csak két úton lehetséges, vagy 
azt kell felvennünk, hogy a didaskaliák irója tévedt, vagy pedig a  
kritika Ítéletét kell elvetnünk.

De nézzük közelebbről ezt a didaskaliát. Azonnal észrevehet
jük, hogy szerzője hanyag és tudatlan volt. Hanyagnak azért kell 
neveznünk, mert sem nem nevezte meg névleg azokat a kritiku
sokat, kikről azt mondja, hogy Rhesust nem tartják eredetinek, 
sem a nagyobb előtte fekvő didaskaliákból a szinrehozatal idejét 
nem tette ki. Tudatlansága abban nyilvánúl, a mit luoXorcpaYjj.oaóv'iq 
jrepi tá [isrápoia-nak nevez, s hogy ebben akarja látni a tragédia 
eredetiségét. Már Scaliger észrevette, hogy «égiekkel való foglal
kozás*, a mely ezen didaskalia szerint Rhesusb&n van, csak az 
517—20 versre (Sóstott | oyjjista, xai érctáTcopoi | nXeiátöst; alö-épiai, | 
|iiaa Ő’aíetót; oopotvoö sorárai) vonatkozhatok, hogy tehát jjLStápota 
alatt az astronomia értendő. A hypothesis írója tehát igy okos
kodik : Euripidesnek voltak astronomiai ismeretei s ezt trágédiái- 
ban gyakran mutatta is, úgy mint Rhesus ezen helyén. De feltűnő 
az, hogy a költő összes trágédiáiban csak egy ehhez hasonló helyet 
találunk: IphigeniaAulisban (7. v.), s ez is Scaliger Bzerint, a ki az 
astronomiához jól értett, azt mutatja, hogy Euripides járatlan volt 
az ily dolgokban. Ép azért, mert a Rhesvs költője nagy jártasságot
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m utat az ily dolgokban, Scaliger azt hitte, hogy a darab nem 
Euripidesé, tehát ép az ellenkező conclusiót vonta, mint a scho- 
liasta. Daczára annak, hogy Boeckh az Iphigenia prológusára 
nézve, a melyben az említett hely előfordúl, kimutatta, hogy nem 
Euripidestől való, hanem hogy unokatestvére dolgozta azt át a 
költő hagyatékából, mégis a scholiasta ezen ítélete azt mutatja, 
hogy Euripidest nem ismerte, s hogy nem volt más mint egyszerű 
leiró. A 7uoXo7cpaY|xoaóvTj rcspl tá jisrápaia szavakkal azonban a 
scholiasta egészen másra czélozhatott. Ö tán hallott valamit arról, 
hogy Euripides, mint Anaxagoras tanítványa, darabjaiban mint 
bölcsész lép fői s mesterének tanait az égi dolgokról gyakran 
hirdeti. Ez az a mit a görögök [istapotoXeo/ta-nak neveztek; de a 
scholiasta a |j.srápaia szót a földön túli dolgok helyett a csilla
gokra magyarázta. Rhesus bán azonban nem találunk semmit, a 
mi erre az irányra mutatna s így ép az a bizonyíték, a melylyel 
e tragédiát Euripidesnek akarják vindikálni, az eredetiség ellen 
szól.

A ki ily botlásokat tett, attól mást is várhatunk; az ily 
scholiasta szavaiban nem bízhatunk. Ő a kéziratokban két proló
gust talált; az első, a melyből sajnos csak egy sor maradt fenn, a 
darab meséjét adta, s a hallgatót a cselekvény menetével megis- 
merkedtette, s ez valószíhűleg egy igazi euripidesi prologus volt, 
de nem a mi Zérusunkhoz. A másik prológusból, a melynek 11 
sora maradt meg, kiismerhetjük, hogy dialógus volt Héra és 
Athéné között, a melyben aáon tanakodtak, hogy mikép segítsék a 
görögöket a trójaiak ellen. A megmaradt töredék Héra beszédének 
egy része. Az ily prologus azonban nem vall Euripidesre, hanem 
Sophokleséihez hasonlít. Erről a prológusról a scholiasta nagyon 
fitymálva ítél, s azt hiszi, hogy tán egy későbbi színész irta. De 
nem mind a scholiasta ítélt úgy, mint a mienk. Voltak, a kik 
élesebben láttak s észrevették, hogy a trágédia nem lehet Euripi
destől, hanem inkább Sophoklesre mutat. Ez azonban az euripi
desi prologus miatt nem volt lehetséges; ők tehát a sophoklesi 
módon írt prologust tartották a valódinak; s valóban, ha a 
Rhesus költője írt egy prologust, akkor ilyennek kellett lennie. 
Azonban az is lehetséges, hogy a tragédia prologus nélkül Íratott, 
s minthogy később az euripidesi darabok közé sorolták, az 
alexandriaiak irtak hozzá egyet. Az első prologus külömben más 
okokból sem vonatkozhatott a mi tragédiánkra. A fenmaradt egy
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sor arra mutat, hogy Seleneről volt szó, a ki ép abban a perczben 
a fénylő holdat az aetheren keresztül vezeti. Itt tehát jelezve volt, 
hogy a cselekvény éjjel, de holdvilágnál történik. De a darabban 
még csak a cselekvény közepe felé jön fel a hold; ha tehát az iró 
még oly keveset is értett az astronom iából, azt még sem tehette, 
hogy a prológusban már mondja, hogy a hold süt s ismét két 
órával rá, hogy a hold fölkel. A második prológusban azonban a 
versmérték és dictio ugyanaz mint a tragédia többi részeiben, s 
úgy látszik, erre a prológusra is Homerus adta az impulsust. De 
viszont az is áll, hogy az első prologus, a mely a darab menetét 
adta, szintén egy Bhesus-tragédia előtt állt. Ebből kitűnik, 
hogy egy másik Bhesus tragédia is volt. Vagy tán az alexandriai 
korban irták hozzá mind a kettőt, mert a tragédiának nem volt 
prologusa? Ez nagyon problematikus. Az elveszett Bhesus-tragédia 
Euripidesé lehetett, de minthogy a prologus tán úgy volt tartva, 
mint Aphroditéé Hippolytusban, úgy egy más tragédiára is, a mely 
ugyanazt az eseményt tárgyalta, is vonatkoztathatták, s innen 
jöhetett, hogy a valódi euripidesi prologust is ehhez a darabhoz 
csatolták. A mi darabunkhoz prologus nem is szükséges. Nem 
mondhatta volna ugyanis más mint Athéné; de hisz ő maga a 
darabban is föllép. S mit mondott volna ? A múltat ? arra nem 
volt szükség; a jövendőt pedig azért nem mondhatta, mert a 
953. versnél a valódi tragédiának vége szakad, s a mi következik, 
nem is áll kapcsolatban a tragédia tárgyával. Ha tehát Euripides 
irta volna a darabot, akkor oly korban kellett volna azt költenie, 
midőn még prologusokat nem alkalmazott és ez egybeesnék avval 
az idővel, a melybe Hermann a darabot metrikai szempontból 
helyezi, az az Euripides húsz éves korába. Krates szerint is ekkor 
irta volna a költő e darabját. Ha azonban ebbe az időbe esik, 
akkor Menzer szerint Rhesusb&n fordúlna elő legelőször e szó 
ícéjJLTTv. Nagyon kétséges, hogy a görögök e fegyvert akkor már 
ismerték; Rhesusbnn még sok peltastáról is van szó, pedig ismere
tes dolog, hogy az athénieknél még csak Iphikrates hozta be a 
peltastákat. De van több olyan szó is a Rhesusb&n, a mely még 
csak később Thukydides, Platón és Xenophon irataiban fordúl elő, 
sok olyan is, a melyet még csak az alexandriai korban használtak. 
A keresett és mesterkélt szavak és szólásmódok is azt mutatják, 
hogy alexandriai költővel van dolgunk. Vater, a ki az ő Vindiciae- 
jében a tragédiát minden módon Euripidesnek akarja tulajdoni-
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tani, e feltűnő jelenségre nézve azt mondja: neglectum est a viris 
doctis in diversa matéria diverso scribendi genere et aliis voca- 
bnlis utendum fuisse. Beliquas verő Euripidis fabulas si consi- 
deres, versantur illse fere in amoris et doloris affectibus illustran- 
dis, contra Euripidearum fabularum, quae ita in castris et 
tumultibus bellicis agatur, pr&ter Rhesum növi nullám. Épen ezen 
argumentum által adja az ellenfélnek a leghatalmasabb fegyvert a 
kezébe. Yater tételének bebizonyítására Euripides Bacchans 
nőiből szedte össze azokat a szavakat, a melyek a költő egyik 
darabjában sem fordulnak elő, hanem csak Aeschylusnál és 
Sophoklesnél találhatók és csodálatára csak nyolcz ilyen szóra 
akadt, míg Rhesus bán Hermann és Hagenbach számításai szerint 
negyven szó van, a mely nemcsak hogy a tragikusnál, hanem az 
egéBZ görög klasszikus irodalomban nem fordúl elő. Ehhez járul, 
hogy Bhesus 967 illetőleg 996 sorból áll, míg a Bacchae ez. darab
— az utolsó sorokat kivéve, melyek nem Euripidestől valók — 
1370 sorra terjed. Azonkívül Homerusból több oly szót merített, 
melyek az attikai költészetben megütközést keltenek. Erre nézve 
Yater azt mondja, hogy: In Bheso, quae tota fluxit ex Homero, 
non mirum est, si quae ex Homero remansissent etiam forma* 
dicendi. De ez nem okoskodás. Joggal mondhatjuk tehát Herman- 
n a l: Múlta sunt, quae ut potuerint recordatione illorum locorum, 
ex quibus petita videntur, dici, tamen non aperte prodant imitato- 
rem. Verum qui illa attentius considerat, tamen miretur necesse 
est, quod tam múlta raro usu hic illic dispersa in hac una fabula 
congesta sunt. . .  Et horum profecto tantus est numerus, ut si hic 
seriptor non est imitator dicendus, non videam, quem alium hoc 
nomine appellari conveniat. — És az a sok ferde kitétel! összetett 
melléknevek, melyek az értelemnek nem felelnek meg, üres 
epithetonok! Paley ezt angol fordításában mind híven feltüntette. 
Ha az ifjú Euripides ilyesmiket írt volna, lehetséges-e, hogy ez 
Aristophanes gúnyját kikerülte volna ? Pedig sehol sem találunk 
nála csak egy sor idézetet is ebből a darabból. A darab rövidsége 
is feltűnő. Töredéknek vegyük-e, vagy eredetileg is ily kicsiny 
volt? A nagy tragikusok legrövidebb darabjai is jóval fölülmúlják.
— E darabban, a mi másutt soha sem fordúl elő, a kar a darab 
közepén elhagyja a színt és nem lép fel többé. — Kiemelendő 
továbbá, hogy Rhesush&n négy színészre van szükség, a mit 
Euripides ifjú korában nem használtak soha, hanem igen is az
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alexandriai korban. Rhesus egyik jelenetében Athéné, Paris, Dio
medes és Ulysses van a színpadon s mind a négyen beszélnek, 
tehát okvetlenül négy színészre volt szükség, kiknek szerepei tán 
így oszoltak meg: A protagonistes adta Hektort és Parist, a 
déuteragonistes Aeneast, Rhesust és Odysseust, a tritagonistes 
Dolont, a pásztort, Diomedest és a kocsist, a negyedik pedig 
Minervát és a Múzsát.

A darab metrumából sokan azt következtették, hogy Euripi
des bizonyára ifjúkorában irta ezt a darabot. De minthogy az 
egész tragédia Euripides szelleméből nem mutat semmit és 
Hermann helyesen jegyezte meg, hogy mutat profecto aliquid 
tetas facitque saepe, ut quis alius videatur vir factus, quam ado- 
lescens fűit, at non mutantur omnia, séd est etiam, quod sibi 
constet, maneantque eiusdem ingenii vestigia. Tehát oly időre kell 
gondolnunk, a melyben ezen finom metrumokat a költői érzület 
nélkül szigorúan megtartották és ez csakis az alexandriai korban 
lehetett, Sositheus és Lycophron idejében, midőn a metrikailag 
legkorrektebb darabokat írták, de a melyekben költői élet nem 
volt. Ily finom metrumot mutat Rhesus is ; még Aeschylus legré
gibb idejében is több tribrachyst és daktylust találunk mint ebben 
a darabban.

Mire mutat mindez ? Csak azt láthatjuk, hogy egy alexandriai 
korbeli termékkel van dolgunk, s hogy mikép jött az euripidesi 
termékek közé, azt mint láttuk, nagyon egyszerűen magyarázhat
juk. Hogy Euripides valóban írt egy Rhesus-tragédiát azt Eusta- 
thius egyik helyéből(Iliad.K1 p. 822) következtethetjük: A trójaiak 
magok viseletét Rhesus halála után korholják, mert a két görögöt 
nem üldözik s oly vérengző harcznál alusznak. A trójaiak azért 
tesznek így, mondja a magyarázó, mert tán tudják, hogy nem 
vihetnek ki semmit, de tán barbár jellemük miatt is, melyet 
Euripides is. fest ott, a hol felemlíti, hogy barátaik iránt nem 
viseltetnek úgy mint illenék; nem rohannak a veszélybe az 
újonnan érkezett segítő miatt, a ki nem volt hasznukra. Azért 
mondja a közmondás, hogy Rhesussal a trójaiak hálája meghalt 
{auvrévTQxe xxcá xapotjJLÍav  ̂ ex ta>v Tpwcov yápt? t<|> 'Prpip). 

Beck e helyet a kar azon szavaira vonatkoztatja, a melyeket ez még 
Rhesus megjövetele előtt mond, hogy t. i. a Priamidák hálája 
Rhesus számára el van veszve, az az hogy a Priamidák Rhesus 
késő megjöveteléért nem mondhatnak hálát. De ebben inkább
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Rhesusra mintsem a trójaikra nézve rejlik feddés. Eustathius 
közmondásában azonban a trójaiakat vádolják hálátlansággal 
Bhesus meggyilkoltatása után. Eustathius vagy inkább a régi 
magyarázók, kikből Eustathius merített, nem vonatkoztathatták 
ezt a helyet a mi Rhesusunkra s más hely sincs a darabban, a 
melyből ezt következtethetnők. Ép oly kevéssé illik a többi, a mit 
Euripidesből merítettek, a mi tragédiánkra. Itt tehát más 
Rhesusról van szó, a melyben a trójaiak ellenséges indulata a 
szövetségesek iránt volt feltüntetve.

Hermann a hypothesisből a mi trágédiánk keletkezési idejét 
is meg akarta határozni. A tartalomjegyzékben említett Dicaear- 
chuB szerinte nem volna más, mint a ki a píoc cEXXá8os-t irta. 
E mü egyik fejezetében az irodalmi termékekről is szólt, s 
bizonyára Euripides eredeti Rhesusáról is tett említést, a mely 
Aristoteles didaskaliáiban is előfordult, s ennek prológusának első 
versét idézte is. Vajon a Rhesus akkor még megvolt, vagy csak ez 
az egy vers maradt már csak fenn, ezt ma nem dönthetjük el, de 
tény az, hogy nem sokára ezután elveszett. Sositheus idejében 
keletkezett azután a mi Rhesusnnk, a melyet vagy irója vagy más 
scholiasta az eredeti darab helyébe tett. A későbbi alexandriai és 
pergamoni grammatikusok közt néliányan azonban átlátták, hogy 
ezt a Rhesust nem Írhatta Euripides, mert oly annyira külömbözik 
annak többi darabjaitól. Krates úgy segített magán, hogy Euripi
des ifjú korának tulajdonította. Nem merték a didaskaliákat meg
változtatni, s a mit az alexandriaiak meghagytak, azt a későbbi 
kor írói még kevésbbé merték kétségbe vonni s így maradt ez 
Scaliger idejéig, a ki észrevételeit csak röviden tette meg, míg 
azután Valckenser határozott fellépése a Diatribe ben a philologu- 
sokat figyelmeztette, hogy a darabot az euripidesi tragédiák sorá
ból ki kell törölni.

Mint curiosumot még felemlítjük Dindorf véleményét, a ki 
azt gondolta, hogy a Rhesus hibái azonnal eltűnnek s így bátran 
Euripidesnek tulajdoníthatnék, ha a darabot mint satyrdrámát 
tekintjük, ép úgy mint sokan az Alkestissel teszik. Rhesusban 
azonban még annyi vígságot és humort sem találunk mint az 
Alkestisben. Alkestis teljesen bevégzett cselekvényt nyújt, míg 
Rhesus vége még egy más darabra enged következtetni s így nem 
lehetett satyrdráma. Külömben a darab tárgya nem oly mulattató. 
Az Alkestis, feltéve de meg nem engedve, hogy satyrdráma volt,
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legalább az ökörfaló Herakles alakja által, a ki a mélyen sújtott 
király házába jő és mindjárt csak a falatozásra gondol s a gyász 
közepeit lakomát tart, válhatik satyrdrámává. Admetus alakja is  
komikus; ő ki annyira szereti nejét, midőn meg kellene halnia, 
inkább engedi, hogy neje áldozza fel magát. Hisz a satyrdrámát 
csak azért adták, hogy a hallgatók kedélyét, a mely a három 
tragédia által annyira meg volt hatva, némileg felvidítsák. Erre 
bizony rossz szolgálatot tett volna Rhesus.1)

K oxt  I on á cz .

A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

(Vége.)

VII. Világi lyra. Balassa Bálint.
Az előző fejezetekben jobbára csak az egyházi költészetet 

tárgyaltuk s nem emlékeztünk meg az egyéni lyráról, mely 
többnyire szintén vallásos érzéseket zeng, de a melyben — Toldy 
szerint2) «a költők nem a község érzésének igyekeztek tartalmat, 
irányt és kifejezést adni, hanem istenes gondolatokkal eltölt saját 
keblök szükségeinek eleget tenni#. Ez egyéni dalok külön tárgya
lását szándékosan mellőztük. Az egyházi vallásos lyrát az egyéni 
vallásostól elválasztani nem lehet, nem is helyes. Tartalomra ée 
hangra mi különbség sincs a kettő között; az érzéseknek ugyanaz 
a forrása és ugyanaz a nyilatkozata egyikben, mint a másikban. 
Ama hazafi fájdalommal és vallási bűntudattal vegyült borús 
hangúlat, mely egyrészt az országos szenvedésekből, felekezeti és 
politikai üldözésekből, másrészt a protestantismus szelleméből 
fakadt, uralkodik ezen egyéni énekekben szintúgy, mint az egész 
vallásos költészeten. Ez önálló lyrában sem találjuk a szív vidá
mabb ömlengését, könnyed érzelmek derűsebb nyilvánulását, sem 
azt a mély áhítatot, a földi világgal mit sem törődő vallási 
rajongás fenségét, mely a régi latin hymnusokban istenhez szál
lott; ez elegiacus költeményeket a hazafi lyra nyomasztó búja, a

*) Felolvasták a philol. társaság 1S82 márczius havi ülésén.
“) Toldy: A magy. költészet történeté. I. köt. i208 lp.
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