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(a szenvedély) τηνδε γ έχουσα. Ant. 929 - 930. ζ) .αίμα χειμάζον 
(szerencsétlenségbe dönteni) πάλιν. Ο. B . 101. η) -ά.ντα γαρ σ,ύναρ-
πάσας Ονελ/Ϊ όπως βέβ/,χας. ΕΙ. 1150—1151. Hasonlat , θ) ούτοι 
νεμεσητόν, άλόοντα χειμερία) (heves) λυπα και παρά. νουν δροεΐν. 
Phil. 1193—1195. ι) ' ΕρμοΧον ορός πα,ρέπεμφεν έμοϊ στόνον ά.ντίτυ-
ζονχεψαζομένψ(kínzott). Phil . 1459—1460. 3. Α vihar és a felhő: 
xat σε xai το σον λάβρον στόμα, σμικρού νέφους τάχ αν τις έκπνευσας 
μέγας χειμών (ha elmúlik béketűrósem és kitör haragom) κατασβέ-
σειε τψ πολλήν βοψ. Ai. 1147—1149. Allegória. 4. Α felhő: α) νε
φέλη (a könny) (Τ οφρύων ύπερ αί/ιατόεν μέΒος αισχυνει. Ant. 528 
—529. β) άνέφελον (nyílt) επέβαλες ου ποτέ καταλυσιμον. ΕΙ. 1246. 
γ) Κενταύρου φοινία νεφέλό. (a ruha) χρίει οολοποιός ανάγκα, πλευρά. 
Trach. 831-—833. 5. Α felhő és a sötétség: ta> σκατού νέφος έμον 
(vakságom sötétsége) άπότροπον. 0 . Ε . 1313—1314. 6. Α vi l lám: 

τοιάνο εν όψει λυγγα^ βηρατηρία.ν έρωτος, αστραπών (a fény) τιν 
ομμάτων έχει. F r . 421 . 7. Α cz ikázóvi l lámósa délnyugoti szél: λα/ι-
πρας γαρ άτερ στεροπης αξας οξύς νότος ως λ,ηγει, και νυν φρόνιμος 
νέον άλγος έχει. Ai. 257—259. Hasonlat . 8. Α hőség, a záporeső és a 
szél : και νιν- ου ΰάλπος (a fájdalom) βεου, ού(Τ δμβρος (a szerencsét

lenség) ούδε πνευμάτων (a kellemetlenség) ούδεν κλονεΐ. Trach. 145— 
146. 9. A záporeső és a jég : γένει' . . . μέλας δμβρος (a könny) χάλαζά 
(a vér) <f οψο.τουσσ έτέγγετο. Ο. Ε . 1278—1279. 10. Α h a r m a t : η 
που ad ινών χ λα)ρ άν τέγγει δακρύων αχναν (a csöpp). Trach. 847—848. 

11. Α hó : 1. χχιν, b, 16. 12. A havas tél és a termékeny nyár, a zordon 
éj és a fénylő nappal, a viharos szelek és a (nyögő) tenger (és a min
dent legyőző álom) : τούτο μεν νιφοστιβεΐς χειμώνες έκχωρούσιν εύκάρ-
πφ ΰέρει, έζίστα.τα.ι ós νυκτός α.ϊανης κυκΛος τη λευχοπόλω φέγγος 
ήμ.έρα φλέγειν' δεινών τ άημ.α. πνευμάτων έκοΐμισε στένοντα. (háborgó) 

πόντον' εν δ' ό παγχρατης ύπνος λύει πεδησας (az erős meghajlik a mól
tóság előtt), O/MT άει λαβών έχει. Ai. 670—676. Allegória. 13. A nap

sugár : ώ Αιός άχτίς (a villám). Trach. 1086. 14. A fénylő csillag : καμ 
έπα.υχα) τησόε της φήμης απο δεδορκότ έχΰροΐς άστρον ως λΛμφειν 
έ'π.ΕΙ. 65 — 66. Hasonlat . 15. Α folyton változó ho ld : άλ'λ οΰμός 
αεί πότμ.ος εν πυκνφ θεού τρόχω κυκλεϊται και μεταλ/Λσσει φΰσιν. 
ωσπερ σελήνης ο* όφις εύφρανα δυο στψα.ι δυναιτ άν ουποτ εν 
μορφ'/j μια, αλλ" εξ άδηλου πρώτον έρχεται νέα. πρόσωπα, καλλυνουσα 
χαΐ πλ,ηρουμένη, χώτανπερ αύτης εύγενεότάτη φα.νη, πάλιν διαρρεϊ 
χάπι μηδέν έρχεται. Fr . 713."Hasonlat. 
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Vessünk most egy pár pillantást Aeschylus és Sophocles tró
pusaira, s hasonlítsuk azokat össze egymással: 

Mindkét költő az attikai történet egy egy korszakát képvi
seli : Aeschylus a perzsa háborúk, Sophocles Perieles korszakának 
embere. Kiviláglik ez nemcsak drámáik tárgyának megválasztásá
ból és tendentiájából, hanem egész határozottsággal magukból az 
aránytropusokból is. 

Míg Aeschylus különös nyomatékkal emeli ki az individuu
mot, addig Sophocles embertől vett aránytropusai alig teszik 
Aeschylus hasonczímű aránytropusainak egy harmadát, és ez ter
mészetes is, mert egy oly harczférfiu phantasiájában, ki a persa 
háborúk korában élt, abban a korban, mikor még mindent a szemé
lyes vitézség döntött elaharcz terén, mondom, egy oly férfiú phan
tasiájában mindenesetre jobban kimagasodik az individuum, mint 
egy olyannál, ki -Perieles korszakában sokáig élvezte a béke 
áldásait. 

Mig Sophoclesnél csak egyetlen egy árva trópust találunk a 
vallás és mythologia köréből, addig Aeschylus huszonhetet nyújt 
nekünk, daczára annak, hogy hátra maradt művei nem- képezik 
egészen Sophocles hátra maradt műveinek két harmadát (ide szá
mítva mindkét költőnek fragmentumait is). De ez is csak korsza
kuknak s egyéniségüknek kifolyása: Aeschylus, kinek atyja Eupho-
rion az eleusisi mysteriumok papja volt, bizonyára több vallásos 
érzelemmel bírt, mint a rhetorika és philosophia emlőin Perieles 
fölvilágosodott és szabadelvű korában fölnövekedő Sophocles. 
Tökéletesenh iszszük, hogy a miatti keservében távozott Siciliába 
Aeschylus, hogy annyira félre tudták őt érteni mikor a mysteriumi 
titkok elárulásával vádolták, és nem azért, mert az ifju Sophocles 
őt legyőzte ! 

Korszakához és jelleméhez képest Aeschylusnál a versenyjáté
kok, a háború és az állami élet is jóval nagyobb szerepet játszanak 
mint Sophoclesnél, s nagyon helyesen mondja Ernst Curtius a gö
rögök történetében (2, 266, harmadik kiadás) : «Sophocles war so 
wenig wie Aischylos dem öffentlichen Lében fremd, aber er war 
ganz Dichter und hatte keine Neigung, sich durch Staatsgescháfte 
und Parteitreiben die heitere Euhe seines Geistes zu trüben». 

Érdekesek Aeschylus orvostudományból vett meglehetős 
számmal előforduló aránytropusai. Oly föltűnően hatásosak és éle-
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sek azok, hogy önkénytelenül arra a gondolatra jutunk, hogy a ma
rathoni, artemisiumi, salamisi és plataeaei heves harcok egy költői 
fogékony kedélyre való rendkívül mély benyomásainak kifolyásai. 
Bizonyosan látta a költő a derék görög harcosokat egymása dőlni 
iszonyú fájdalmak között, s tán szemtanuja is volt ama megható 
marathoni episodnak, mikor testvére Cynaegirus, ki egy menekülő 
perzsa hajót lelkesültségében kezével vélt visszatarthatni a parton, 
az ellenség fegyvereitől összevagdalva bukott a tengerbe ! 

Az ember, vallás, mythologia, versenyjátékok, háború és ál
lami életből vett aránytropusok föltűnő nagy száma határozottan 
tanúskodik tehát a perzsa háborúk korának és egy abban élő geni-
alis költőnek korával mindenben congenialis szelleméről, míg ama 
körülmény, hogy a vadászat, lótenyésztés és lóverseny, baromte
nyésztés és kertészet köréből vett képek aránylag sokkal inkább 
előtérbe lépnek Sophoclesnél, ismét csak Pericles fénykorára vall, 
melyben a béke eme művei nagy lendületet nyertek, s arra a köl
tőre, kinek a béke mindezen müvei nagyon is kedvére voltak. 

A két költőnek a hajózásból és a természetből vett képeik oly 
számosak, oly szépek, oly nagyszabásúak és hatalmasak, hogy le
hetetlen egy részről észre nem vennünk, mint ragyog felénk műve
ikből Athenae nagy tengeri hatalma, s be nem látnunk, mint ra
gyogtatja azt két örömtől ittas, hazájára büszke költő felénk, más 
részről meg nem tapasztalnunk, mint szerette e két költő a termé
szetet, minél szebbet és nagyobbat a földön, tán hazájukat és nem
zetüket kivéve, alig ismertek. 

Föntebb emiitettük, hogy Aeschylus ránk maradt művei 
nem képezik egészen Sophocles hátra maradt műveinek két 
harmadát, s ennek dacára Aechylus aránylag több mint még 
egyszer annyi aránytropussal, míg viszont Sophocles, ismét csak 
aránylag számítva, jóval több synecdochével és metonymiával 
bírt. E tény határozottan azt bizonyítja, Ijogy Aeschylus phantasiája 
sokkal dúsabb, mig Sophoclesnél a reflexió túlnyomó. Ezzel ter
mészetesen nem azt akarjuk mondani, hogy Aeschylus nagyobb 
költő Sophoclesnél, ellenkezőleg! Épen azért, mivel Sophoclesnél a 
reflexió túlnyomó, tartjuk őt nagyobb tragicusnak is. A reflexió az, -
melynek segítségével a dramaticus a cselékvényt szövi, a jellemek 
összeütközését s a catastrophát, tragicumot előidézi, de nem a 
phantasia. Az inkább a lyra s különösen az epos körébe tartozik, 
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mig a drámában háttérbe szorul a reflexió előtt, minek leghatáso
sabb költői kinyomata a synecdoche és a metonymia. Innen van 
az, hogy e két trópust nagyrészt a dialógusban találjuk, ott, hol 
cselekvény és conflictus van, szóval: e kettő a dialógus fegyvere. 
De be kell vallanunk, hogy e fegyverek semmivel se élesebbek a 
görögök legnagyobb tragicusánál, Sophoclesnél, mint Aeschylus
nál, tán a világ legplasticusabb tragicusánál. Ha Sophocles így be
szél: «sebesebben jöttem semmint lábam akarta» (e h. én akartam), 
«magoktól taszították a láb csuklóját)) (e. h. engemet), «félek mint 
a vadgalamb szemei) (e. h. vadgalamb), «atyád sírja nagy szem.)) 
(e. h. bizonyíték), évért (e h. tőrt) tartva kezében», ((kedvező 
lapáttal (e. h. széllel) kikötöttem)) stb., akkor Aeschylusnál is 
lehet ilyeneket olvasni: ((gyilkosságba (e h. vérbe) mártva kard
ját, (inem kis kézzel (e. h. nem minden költség nélkül) építettem», 
«aludt vért szívtál ki a gyilkosságból)) (e. h. a meggyilkoltnak 
testéből), ((fegyverre szólítja a kiabálást)) (e. h. a lázadó pol
gárt), sőt ha ilyeneket is hallunk tőle: «a byblus gyümölcse nem 
győzi le a kalászt*) (e. h. az aegyptusi nem győzi le az argosit), 
((barátaim nyaktekercsére (e h. barátaim után való vágyamra) em
lékeztettél ».y akkor nyilvánvaló, hogy túl is tesz Sophoclesen. 

Aeschylus reflexiójának élesebb fegyvere tehát jóval kisebb a 
Sophoclesénél,de phantasiája sokkal hatalmasabb. Nem ok nélkül ne
vezi ő drámáit Homerus lakomája morzsáinak : meglátszik ez arány -
tropusaiban is. Phantasiája egészen rokon az epos plasticus phan-
tasiájával, s oly erősen él benne, hogy hatalmas képei az epicus szel
lem colossalis romjai gyanánt tűnnek föl. Egy oly költő, ki a képző 
művészetek minden ágát: a tánczot, éneket, zenét, költészetet, építé
szetet szobrászatot és festészetet föltünteti képeiben ; egy oly költő, 
kinek pl. a versenyjátékokból vett aránytropusaiból egy egész plas
ticus képet alkothatunk : a midőn látjuk a versenytért, annak ket
tős futópályáját, a harczbirákat s a futni induló versenyzőket, más 
részt meg látjuk a birkózót, a mint háromszor összecsap verseny
társával, a mint azt földre teríti s a mint a legyőzött helyébe egy 
másik lép a versenytérre, hogy a győztessel megmérkőzhessek'; egy 
oly költő, ki a fátyolt, menyasszonyt, nézést, lélekzést, fölugrást, 
napfényt és a csapódó hullámot, ki a hajót, istenfélő férfiút, gonosz 
hajóst, melegséget, idegent megvető, istenről megfeledkező polgá
rokat, ostort és a vadászhálót, ki a kicsinyeitől megfosztott, fészke-
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bői légbe emelkedő, ijedten körben röpülő keselyűt, evezőt, evezést 
és a bevándorlottat, ki az anyjától elrabolt, bárányokat szétmarczan-
goló, növekedő, vérengző természetű oroszlánkölyköt, csecsemőt, 
áldozó papot, csöndes tengert, löveget és a virágot, szóval ki a köl
tészet polychromiájaként oly különböző elemeket alkot egy képpé, 
mondom: egy oly költő valóban hatalmas plasticus szellemmel 
bírhatott. Már csak e tekintetben is nagy veszteség az, hogy nem 
birjuk Aeschylus összes műveit. Ki tudja, vájjon nem találtunk vol
na-e nála a versenyjátékokból vett aránytropusok módjára több oly 
plasticus egységű képet! Mert annyit meglevő műveinek alapján 
is merünk állítani, hogy Aeschylus phantasiája nagyszabású képek
ben varázsolta maga elé az emberi élet és a természet jelenségeit, 
s hogy ő költői ösztönszerüséggel igyekezett e nagyszabású képek 
minden vonását műveiben megörökíteni. Mily különséget találunk 
e tekintetben közte és Sophocles között! Képei sokkal kisebb sza-
básuak: a tenger áramlata, dühöngő Thraciai szelek, Erebus, feke
tés homok és a hullámtól korbácsolt tengerpart; a hajó ingása, fej, 
és a tenger mélysége; a szomorú hangú madár és a kicsinyektől 
kifosztott fészek; a havas tél, termékeny nyár, zordon éj, fénylő 
nappal viharos szelek, nyögő tenger és a mindent legyőző álom; 
ezek, igaz hogy szintén igen szép, de jóval kisebbszerü képei, me
lyek alig vannak itt-ott egy egy különböző elemmel vegyítve: a 
költészet polychromiája nála majdnem egészen kivész, s általában 
véve mondhatjuk, hogy a mily mértékben fejlődött a görögöknél 
a plasticus szellem az építészetben és szobrászatban, oly mérték
ben enyészett költészetben. 

Nem mulaszthatjuk el végül azt, hogy ki ne fejezzük érde
keltségünket Euripides iránt, s ki ne jelentsük, hogy szándékunk 
belépni e mogorva attikai múzsa habár tizenkilenc bilincscsel elzárt 
templomába, de csak akkor, ha kezünkben lesz a hozzá való kulcs, 
értjük Dindorf készülőben lévő szótárát Euripideshez, kinek ae-
schylusi szótára igen kitűnő segédeszköznek bizonyult több nehéz 
és romlott hely megmagyarázásánál. 
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