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ellen a múlt század 90-es évei óta határozott visszahatás támadt; 
ennek tanúbizonysága Zielinski szentpétervári tanár szép tanul
mánya (Cicero ira Wandol der Jahrhunderte) és Schanz Római Iro
dalomtörténete (2. kiadás). Az elfogulatlan és sok tekintetben ked
vező megítélés hatalmas támogatóra talál Schwartz szép tanulmá
nyában ; Cicero jellemét azzal a meleg szeretettel rajzolja, a melyet 
az méltán megérdemel. Az ókor egyetlen írójának belső életéről, 
őrzés ós gondolatvilágáról sem vagyunk annyira tájékozva, úgymond, 
mint a Ciceróéról; bizalmas levelei oly nyíltsággal és tisztasággal 
tárják fel előttünk az ő belső énjét, hogy ez egymagában is elég 
volna-arra, hogy számára a halhatatlanságot biztosítsa. Leveleiben 
igaz mivoltában mutatja magát; erre csak egy bonsőleg önálló ember 
képes. S így Cicero nem érdem nélkül élvezi azt a szerencsét, hogy 
művei mellett az ember is fölkelti az utókor érdeklődését. Klote egy 
nagy történeti tragédia, a mely mindig megrendíti azt, aki nem 
vádolni, vagy mentegetni, hanem csak figyelmesen és nyílt szívvel 
szemlélni akar. Cicerót méltán megilleti az a dicsőség, hogy a latin 
nyelv prózai stílusát megteremtette s így azt kultúrnyelvvé emelte. 
Egy erősebb jellem, egy politikai akarattal bíró férfiú az akkori 
szomorú viszonyok közt hamar tönkre ment volna; őt megmentette 
az a fölött való öröm, hogy ideáljait megvalósíthatta. Hogy ezek az 
ideálok görög kölcsönzött tudományból és római valóságból, meleg'-
szívű nagyratörekvésből és a saját személyiségének naiv élvezeté
ből voltak összeróva, oly szerencsés volt, hogy nem érezte. Tra
gikus sorsa volt ennek a férfiúnak, hogy önmagától csodált múltja 
egyre belevonta őt a politikába, és hogy a politikai összeütközések 
oly mérveket öltöttek, a melyek aezélkemény jellemeket kívántak, 
így a köztársaság halálos küzdelme összezúzta. De nemcsak ohnés-
ségo ós szellemi finomsága maradt mindvégig hű hozzá, hanem az 
az adomány is, hogy elmondhassa, a mit szenvedett, és a kinek 
füle nyitva van, az félelemmel ós szánalommal hallja a világtörté
nelmi Dilié órczléptei mellett azokat a hangokat, a melyekot egy 
rettenetes történet nyomása egy gyönge, szeretetreméltó, finom lelkü
letű emberből kisajtolt. . . 

íme egy pár vonás Euripidesről. Aisehylos igazi utódja, foly
tatója Euripides. Neki új tárgyakra volt szüksége, mivel őt új prob
lémák mozgatták. Őt sarkalja a reális élet megismerése után való 
vágy, a mely az ellentéteket kíméletlen kézzel feltárja s egy erkölcsi 
fogalmat se hagy megvizsgálatlanúl. Se Aisehylos, se Sophokles 
nem szegély nőalakokban, de csak Euripides fedezte fel az asszonyt, 
mint psyhologiai problémát; az ő nőalakjainak nem az a rendel
tetésük, hogy tessenek, hanem hogy kimutassák, mire képes a női 
természet jóban, mint rosszban. Euripides modern ember és modern 
költő akart lenni; ő megteremtette a szenvedő egyén benső tragi-


