
J e len ta nul mány tr a gi kum és fe le lôs ség vi szonyá -
nak egy le hetsé ges új ra fo gal ma zá sára tesz kí sér -
le tet. A tra gikum is mert for máit a gö rög drá má -

ban ha gyo má nyo san a szük ség sze r ûség és a fá tum 
mint ren de zô elv ek ál tal me gha tá rozo tt esemé nyek -
ként ér tel mez zük. Hogy ments ék az íly  mód on 
meg  kér dôj e le zett em be ri sza bad ság ot, He gel és 
Schel ling utób bi ra diká lis újra defini á lá sá ra kény -
sze rül tek. Schel ling sz á má ra az emb er sza bad sá gá -
nak leg maga sabb foka, hogy magá ra vál lal ja a bün -
te tést a szük ség sze rû vé tek ért. Ez a sz a bad ság meg -
di csôülése, a tra gé dia fen ség es vol ta.1 Nem kétsé -
ges vi  szont, hogy az ált a lá ban szá mon tar tott és a 
kö vet ke zôk ben vizs gá lat tár gyát ké pe zô tra gi kum -
for mák közé olyan mó dus zok ke rül tek, ame lyek 
na gyobb te ret en ged nek az embe ri sza bad ság és így 
a fe le lôs ség kér dé sé nek is. Mint lát ni fog juk, leg -
fôbb jel leg zet es sé gük abban áll, hogy nem fel tét le -
nül mani fesz tá lód nak cse le ke de tek ben. El len ke zô -
leg, sokk al in kább bi zo nyos elô- és utá nér zet ek, a 
pre disz po zí ció és élmé ny fel dol go zás szint je in jut -
nak ki fej e zés re. E lôs zör azon ban rövi den át te kin -
tem tragi kum és rossz prob lé ma kör ét, ami hez kü -
lön fé le gon do la ti sé mák elk ü lö ní tése szük sé ges.  

 
A rossz [ka kosz] sé mái 

 
rossz kér dé se meg kell hogy el ôz ze a tra gi -
kum prob lé má ját, hi szen az utóbb in ke resz -
tül min dig va la mi lyen po ten ciál is rossz jut 

érv ény re. Hogy ez a meg isme rés elôt ti rej tett sé -
gében is meg mu tat kozó jelenlét honnan er ed, és 
me lyek az egyéni el ha tá ro zás [asszen zió] fô moz ga -
tói: ezek a kö vetk e zô trag i ku melmé le ti vizs gál ó dá -
sok alapvetô filo zófiai kér dései. A drá mai és a filo -

zófiai sz ö vegek kö zöt ti pár be széd cél ja a köl csö nös 
meg erô sít és és kri tika, re mé nyeim sze rint ter mé -
keny, vi szo nya. Ugyan ak kor an nak el le nére, hogy 
egyes her me neu ti kai il let ve poszt-struk tu ra lis ta iro -
da lom-krit i kai irányza tok oly tend en ci ó zus an egy -
ne mû sí te nek filo zófiai és ir o dal mi szö ve ge ket, alap -
ve tô külö nb sé gek mu tat koz nak e két te rü let kö zött. 
Egy lé nye ges kü lönb ség, hogy a drá ma elô ad ás ra 
szánt szö veg. Az elô a dás ezért nem máso d la gos je -
len tô sé gû, ha nem az írás fo lyam a tát meg ha tá ro zó 
tén ye zô. Ariszt o te lész kon templ a tív em be rév el 
szemb en a drá ma sze rep lô nek cse lek ed nie kell 
[dráó]. Gya kor lat és el mé let, dráma és filozófia kö -
zött át hid a ló sze re pet tölt be a mí tosz. A mí tosz te ó -
r ia, amennyi ben meg ha tá ro zó hi vat ko zá si alap a köz -
 tu dat ban és az írott ha gyo mányb an (a filo zófiában 
is), de gya kor lat is, amennyi ben meg jel e nik a szín -
pa don. A szín pa di meg je le ní tés, me ge le ven í tés azon -
 ban még nem drá ma, nél kü lözi an nak a már ko ráb -
 ban tárgy alt el en gedh e tet len cse lekmé ny kí sé rô 
moz za na tát: a reflexi ót. A to váb bi ak ban ezért a rossz 
fo galmát há rom el té rô, de ugyan akk or egy mást ki -
egé szítô sz in ten vizs gál juk, elô ször a filo zófiai vagy 
az ún. erk ölcs-sem a ti kai reflex ió, má sod szor az ún. 
mí tosz-sema ti kai ko nf ron tác ió, vé gül pe dig a tra gikus 
sé ma, az ún. reflek tált konfro n tá ció szint jén.  

 
1. Az erk öl csi sé ma 

 
risz to te lész nél a rossz a ha tárt a lan, a mér tékte -
len te vé keny ségek kö rébe tar o zik, a túlz ás és 
a hi á nyoss ág bi ro dalmá ba.2 Az erény [are té] 

ez zel szem ben ol yan lelki al kat, ame ly az okos em -
ber ál tal me gal ko tott szabá ly sze rint a kö zepet [me -
szó  tész] vá laszt ja.3 A köz ép er köl csi nor má ja per -
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sze nem alkalmazható minden egyes ér ze lem és cse -
lekvé s for má ra, mint ezt azonnal hoz zá is te szi. Ön -
ma gá ban vé ve is rossz az ir igy ség, a ká röröm, a pa -
ráz na ság, az embe rö lés stb., és ilyen es e tek ben az 
em ber csak hi bát követhet el.4 A kö zép nor mat ív 
al kal maz ha tó sá gán ak to váb bi fino mí tá sa leh et ne az 
egyé ni el ha tá roz ás és a vála sz tás ha tás kö rén ek meg -
kü lönb öz te tése. Ha az egyé ni el ha tá roz ás ideál is 
helyz et ben az erény sze rin ti kö zép re irán yul, fel -
me rül a kér dés, mi lyen norma kép zô funk ci ót lát -
hat na el ugyan ez a köz ép egy nem vá lasz tott, és 
pusztán szél sô séges cse lek vés-le he tô sé geket kí náló 
szi tu á ci ó ban. Az asszen zió szûk ter ü le ten ér vé nye -
sül het az azt ma gá bafo g la ló tá gabb és csak rit kán 
vála szt ha tó szi tu áci ó ban. Ez en a pon ton me rül fel 
az erk öl csi leg au to nóm sze mély i ség prob lé má ja. 
Ste i ger Kor nél definí ció ja sze rint etika i lag aut o nóm 
az a sz e mé lyi ség, aki egy adott élet hely zet ben ön -
ál ló értékelésen alapuló dön tés re képes. Ezút tal a 
dön tés nem el sô sorb an a cse lekv és-al ter na tí vák 
egyi ké nek el ôny ben ré sze sí té sét je len ti, ha nem 
annak a szi tu á ció nak az ér té ke lô föl is me ré sét, 
amelyb en a cse lekv és tör té nik. A mo rá lis au to nó -
mia az is me rete l mé le ti au to nómi á ba ágya zó dik.5  

Az is me re tel mél e ti au to nó mia te hát az em ber 
sza bad, ön ál ló hely zet ér ték e lé sét je len ti, az is meret 
tár gyá nak kül sô be fo lyást ól mentes mér le ge lés ét. 
A mód azon ban, aho gyan a tár gyak a meg is me rô 
tud at szá má ra adódn ak, mintha meg sér tenék ezt az 
aut o nó mi át. A meg is me rô emb e ri lény vé gessé ge – 
Paul Ri co e ur sza va i val – az ész le lés perspektivikus 
kor láto zott sá gá ban mu tat koz ik meg.6 Az ész le lés 
itt-és-most ja a do log ob jek tív meg is me ré sén ek 
akadálya. A né zôp ont ha tá rai, a test ben lét vé ges sé -
ge az a me gint  csak nem vála sz tott gát ja a meg is -
me rés nek, am ellyel egy is me re tel mé le ti au to nó miát 
té te le zô filo zófiai reflexi ó nak el ke ll szá mol nia. Ez 
azo n ban a fe no me nol ó gi ai vizsgá lat terü le té re tar -
to zik. Szá munk ra az er köl csi au ton ó mia szem pont -
jai, az egyé ni el ha táro zás és vá lasz tás összefüggései 
fonto sak. Ebben a vis zony ban, mint láttuk, né mi 
arány ta lan ság fe dez he tô fel.  

A csele k vés-alt er na tí vák és a cse lek vés kon tex -
tus vi szo nyában rej lô arány tal an ság tar tal maz va -
la mi amorá lis vo nást, tra gi kum le he tôsé get, vagy is 
a mo rá lis sé ma (bûn-bûn te tés) zárt, szimmetrikus 
szer kez e té nek meg bon tás á val fen ye get, hi szen a 
morá lis sé ma elôfeltevése az eml í tett er kölc si au to -
nó mia. Ar isz to tel ész kö zép-el mé le té nek fe l ve ze tése 
so rán min de nes et re el siklik a kér dés fö lött, pusztán 
azt a ki té telt te szi, hogy az iga zán erkö l csös és értel -
mes em ber min de nfé le sors for du la tot mél tó ság gal 
vi sel, s az adott kö rül mén yek közö tt min dig a leg job -
bat cs e lek szi.7 Az adott kö rül mény ek tárgy alá sa el -
marad az er köl csi vi zs gá ló dás ta laj vesz té sén ek ve -
szé lye miatt. A ké szen kapo tt szi tu á ció, il let ve az 
ért é ke lô tu dat szi tu ált sá ga nem ka phat na gyobb 
hang súlyt az er kölcs i leg aut o nóm nak kine ve zett 
sze mély csele ke de te in él. Csak az utób bi von ha tó 
fe lel ôs ség re tett e i ért, oly mó don, hogy a fel e lôs ség -
re  vo nás a tet tekk el arány ban áll jon. Ez a mo rá lis 
sé ma szimme t ri á ja.  

A rossz Ari sz to te lész nél az er köl csi lé ny szél sô -
ség es cse le ke de teib en nyílv á nul meg, am ely a közép 
választásával el kerü l he tô. A le gfôbb jó ugyan ak kor 
a bol dog ság [eu da i mó nia], amely egy ben mind en 
cse lek vés vég célja,8 a lé lekn ek erény sze rint vég be -
me nô, vala me lyes irá nyú te vé kenysé ge.9 Az er köl -
csi hab i tus sze rint eljáró egyén boldogsága ugyan -
ak kor a kül sô jav ak tól is függ. A tes ti eg ész ség mel -
lett a bol dog ság nem nélkü löz he ti a kül sô ja vak bi -
zo nyos mennyi ség ét, ha nem is túl ára dó bô sé gét, 
de leg al ább is kö ze pes el láto tt sá gát.10 Az id á ig cél -
irá nyos te vék eny ségké nt ér tel me zett bol dog ság te -
ret en ged az egyé ni leg cs ak rész ben vál toz tat ha tó 
kül sô kö rül mé nyeknek. Nem ez a hely zet a go nosz -
ság gal, mert bol doggá va ló ban sen ki sem aka ra ta 
el len ére lesz, de már a go noszság sa ját aka ra tunk -
ból fo lyik.11 Arisz to te lész nél az erény, a lelki rosz -
szaság, a jó és a rossz vá laszt á sa tô lünk függ. A rossz 
cse le ke de te kért egye dül el kö vet ô je te he tô fe lel ôs -
sé, aki el tért az er köl csös em ber ál tal kép vi selt sza -
bály tól. A sza bály sér tés bôl eredô rossz fo gal ma 
vissza tér majd a mí tosz ban és a tra gé di áb an is, ahol 
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az em lí tett mo rá lis séma szim met riája he lyett a mí -
tosz-, illet ve a tra gik us sé ma aszim met ri á ját ta láljuk. 

 
2. A mí tosz sé má ja 

 
rossz ere de té nek filozófiai vizs gá la ta az etika 
med rében ma rad Arisz to te lész nél, me tafizi -
kai prob lé ma ként csak Pló ti nosz nál és a ne -

op lato nis tákn ál me rül fel, a lé lek tôl el kü lön í tett 
ma té ria, a pri vatio bo ni hi á nyel mé le té nek meg szü -
le tése kor.12 A rossz erede té nek mí tosz-sem a ti kai 
vizs gá lata azon ban tá gít ja el em zé sünk hor i zont ját. 
Az emb er a mít osz ban konf ron tá ló dik a rosszal, 
szem ben az er köl csi lénnyel, aki cse le ke de te i ben 
iga zo dik va gy el tér a sza bály tól. Az iga zod ás-el té rés 
akt ív funk ció  já val el len tét ben a konfrontálódás szó 
passzív alakja ut al az em ber ki szol gál tat ott sá gára 
és a rossz fe nyege tô je len lé té re.  

A mí tosz tör té net az emb er-is ten-fá tum vi szony -
rend szer örök ér vén yû fogla la ta. Az em ber-em ber 
rel á ció is el sô sor ban az is tene k kel, va la mint a vég -
zet tel va ló ál lan dó kor re lác i ó já ban ér tel mez he tô, 
vag yis a tör té né sek em beri me gíté lé se, a szem élyes 
pers pek tíva má sod la gos. A má sod lago s ság nem je -
lent telj es alá ren delt sé get, de meg mu tat ja a pusztán 
mo rá lis megk ö ze lí tés elégtelenségét. A mí tosz tanu -
bi zony sá ga sze rint a rossz pri mor di ális, kezdettôl 
fog  va lé tezô. Az em ber a tör tén et ben el eve adott ként 
is me ri meg, mint va lami ön ma gán kí vü lit, a már 
min dig ott lé vôt: „Ki-ki ma ga a kez det, de a rossz 
mindig meg van már” – mond ja Paul Ric o e ur.13  

A rossz em be rel ôt ti sé gét Ri co e ur a sumér-ak kád 
theo gó ni ai ôs tör té ne tek, a ba bil ó ni ai te remt ésd rá -
mák és gö rög mí to szok elem zé sén ke reszt ül mutat -
ja be. A rossz ezek ben a tör téne tek ben már a terem -
 tés ben ma gá ban meg je le nik. Az iste nek szül e té sé -
ben és egy más el len foly ta tott harc á ban primor -
diális erô szak ma ni fesz tá lódik, és az emb er lé te is 
közve t ve en nek az er ôszak nak a kö vet kezmé nye. 
A theog ó ni kus mí to szokat Ri co e ur szem be állí t ja az 
anthr o po gó nik us bibli ai te rem tés törté net tel, a 
primor  diál is rossz jel en sé gét az em beri en ge det len -
ség bôl szár maz ta tott bûn nel.14  

A pri mor di á lis rossz fo galma mo rá lis an te hát 
meg fog ha tat lan, a szimm et ri kus morá lis sé má val 
szem ben közömbös. Az emb er szá má ra je len va lóvá 

csak ak kor vá lik, ami kor már ô is ma gá ra vette, el -
kö vette: a rossz rossz ként va ló meg is me ré sé nek fel -
té  te le az elkövetés ak tu sa. Po ten ciál is rossz és el -
kö ve tett rossz köz ött az eti ka nem is mer kü lönb -
ség et. Po ten cia li tás ról is csak az elôz e tes el kö vet és 
ak tus á nak fén yé ben be szél he tünk. Az em be relôt ti 
rossz és a jó a mo rál is sé máv al meg kö ze lít het et len.  

A mí tosz sé má ja azon ban a ro sszat el eve em ber -
fö lötti rel á ci ó ba he lye zi, az is ten ek szint jé re, és így 
kez det tôl el vá laszt ha tat lan a felsô bb is teni ak a rat -
tól, vagy a vég zet ren de lé sé tôl. A rossz ról va ló em -
be ri tudás vá gya egy nagy obb vi szony rend szer kere -
tében át minô sül. Ha a jó mor á lis ér te lem ben a vég -
 cél, ug ya nez a mí toszban az is ten aka ra ta, a vég zet 
ren de lé se. A rossz megismerésének vá gya má sodla -
gos lesz az is ten ak a ra tá nak tel je sí té sé hez ké pest. 
Az is ten aka ra tá nak telj e sí té se a mí tosz ban ki al a kít 
egy min den ki ál tal kö ve tendô szo kást, az arisz  to -
tel é szi er köl csi ha bi tus ma ga sabb meg fe le lô jét. Ez 
a mí tosz-sem a ti kai ha bi tus, amely a prim or di á lis 
rosszat els ô ként az is te ni akar at tal és a vég zet tel való 
lehetséges vagy ak tuál is vi szo nyáb an ér tel me zi, és 
csak má sodl a go san vo nat koz tatja az em ber re. Ez a 
má sod la gos von at koz tat ás eredm é nye zi az is te nek -
nek tul aj do ní tott má sod la gos jó ságot, il let ve má -
sod la gos rosszat. Ami a má sod la go san jó és rossz, 
az el sôdl e ge sen az em ber ál tal polarizált isteni aka -
rat. Eb ben a for má ban ért el mez hetô a jó és a go -
nosz is ten fo galma, de ez már a tra géd ia te rü le te.  

A fen ti le ve ze tés szerint az em ber a mí tosz ban 
konf ron tá ló dik vala mi vel, amely a mí tosz sé má ja 
alap ján az is ten ak a ra ta. A pri mor di á lis ro ssz maga 
is eb be a fel sôbb aka rat ba szub szu má lód ik, akár -
csak a pri mor di á lis jó. A po la ri zált mi nô sít és te hát 
szár maz é kos, má sodl a gos a mí tosz hi e rar chiá ján 
be lül. A mí tosz sé má ja ezt a más od la goss á got köz -
ve tí ti a tra gé di á ba. A tra gé diáb an ugyan ak kor a mí -
tosz hi e rar chi á ba in teg rált rossz és jó tu da ta üt kö -
zik e fo gal mak er kölcs-sematikai ér telm e zé sé vel. 
Az üt kö zôp ont a tra gik us hôs (vagy hô sök), aki 
(vagy akik) a mí tosz hôs sel szem ben rend el kez nek 
a reflex ió ké pes sé gé vel. Eg yrészt te hát ez utób bi 
ado mány révén a tra gik us hôs több mint mít osz -
szere p lô, má srészt vi szont tet tei és ítél e tei nem ért -
he tôk meg, ha pusz tán er kölc si lény nek te kint jük, 
és nem egy ben míto sz sze rep lô nek is. En nek a 

21

12 Lsd. Ten ge lyi Lász ló: Ma lum est pr i va tio bo ni. In: T.L.: A bûn mint sors es e mény. Bp., At lan tisz, 1992. 21. 
13 Teng e lyi Lász ló: i. m. 183. 
14 Vö.: Pa ul Ri co eur: Symbo lism of Evil [Fin i tu de et cul pa bi li té, II.: La symbol i que du mal]. Bo s ton, Be a con Press, 1967. 

(ford. Emer son Bu cha nan). (A to váb bi ak ban SE)

A



hôsben rej lô két mí nô ségnek az egysége tud at hasa -
dás is, skizo f rén ál la pot, ah o gyan a mí tosz tör ténet -
ben meg jel e nô rosszal konf ron tá lód ik, és arra az 
er köl csi sé má val reflek tál. Ez a kö vet ke zô stá dium 
a rossz me gis me ré sé ben: a reflek tált konf ron tá ció.  

 
3. A tra gik us sé ma  

 
tra gi kus sé ma a mí tosz reflek tált sémá ja.  
A tra gé di á ban a mí tosz meg ele ven e dik, a 
drám ai cse lek mény kéz zel fogh a tó köze l ség -

be hoz za a mí tosz sze repl ôk in ter ak tív vi szon yu lá -
sait. Ilyenfor mán a tra gi kus cse lek ményb en nem a 
cse lekm ény ön ma gá ban az ér de kes, ha nem hogy 
ann ak sze rep lôi eg yrészt ho gyan tel je sí tik az is ten 
vagy is te nek aka rat át, ille t ve a vég zet ren de lé sét, 
má srészt at tól (lá tszó lag) ho gyan tér nek el. A to -
váb bia k ban meg kell kü lön bözte t nünk az isten aka -
ra tát a vég zet ren de lé sé tôl.  

Az aka rat tu lajd o ní tá sa ugya na zon anth ro po -
morfizá ció ered mé nye, mint a jó és rosszé. A görög 
is ten ant rop o morf mó don keve re dik be le az es e -
mé nyek me ne tébe, és e be a vat ko zás jel le ge ha son -
ló ren dû (sé má jú) elô zet es szán dékra en ged kö vet -
kezt et ni. A hôs számára nem merül fel és nem is 
me rül het fel, hogy eset leg az is te ni be a vatk o zást 
nem el ô zi meg semmiféle elô zet es szán dék, az ô 
néz ô pont jáb ól az utóbbi ado tt az elôbbi ben. Ha az 
ak tu á lis kont ex tu sá ban az is te ni akar at nem is 
látszik ér vé nye sül ni, az a hôs szá má ra nem az aka -
rat hi á nyát mu tat ja – ame lyet spon tán be he lyet tesí -
tés sel ki le het kü szöbö l ni –, han em ép pen az el len -
kez ô jét: az isteni aka rat leg je l lem zôbb tra gi kus mó -
du szát, a meg tév esz tést.  

A vég zet ren de lése az anth ropo morfizá ció híján 
nem szán dék jelle gû, ha nem me chan i kus. Az ember -
rel szemben kö zömb ös ön tör vé nyû ség, amelyn ek 
be tel jesü lé se a cse lek mény ben nem más, mint ami 
vé gül is lesz. A míto sz tör tén et egé szé nek, tö ret len 
ép ség é nek meg ôr zô je. Elô for dul, hogy a hôs számá -
ra a drám á ban az is ten ak a ra ta köz ve tí ti, és akkor 
az zal – leg aláb bis dra matu r gi a i lag – egyen ran gú. 
Oresz tész Ap ol ló pa ran csát kö ve ti, az ist e ni aka rat 
a cse lek mény leg fôbb irán yí tó ja az Ál do zat vi vôkben 
(300). A me cha ni kus cse lek mény-irá nyí tás vi szont 
vagy nem tart al maz za az is te ni aka rat ren de zô elvét, 

vagy az iránt ép púgy kö zöm bös, mint az em be ri el -
vá rás ok iránt.  

A köv et ke zôkb en az ed dig vá zolt akarat és ren -
de lés-me chan i ka által uralt drá mai szerk e ze tet a 
rossz reflek tált konf ron tá ci ó ján ak szem pont já ból 
vizs gál om. A drá mai cse lek mény kibo n ta ko zása 
egy szer re több célt lát szik kö vet ni. El kell kü lön í -
te nünk a kü l sô (ob jek tív) és a belsô (szub jek tív) 
célt. A persp ek ti vizm us ily mó don elv á lasztha tat -
lan az er kölcs-se ma ti kai reflexi ó tól. Ez utóbbi 
ugyan is ré sze a hôs ön maga ált al fe lép í tett ún. szub -
jek tív tel e o ló gi kus cs e lek mé nyé nek. Ez zel szem ben az 
ob jek tív te le o lóg i á ra pusz tán a kí vül ál ló nézô va gy 
az ol va só reflek tál hat.  

A rossz kér dé se a tra gédi á ban els ôd le gesen a tra -
gi kum kér dé se, amelyb en a mí tosz és az er kölc si 
sé ma, kül sô és bel sô cél képzet ke vere dik. A tragé -
dia bûn fo gal má nak meg je le nés for mái ezért va ló -
jáb an a tra gi kum le hetô sé gei. Ezek kö zül a tárg ya -
lan dó leg fontos ab bak – a tel jes ség igé nye nélk ül: a 
ka kosz (a rossz), és a mi asz ma (sz ennye zett ség, fer -
tô zötts ég); a ha mar tia (vét ség) és a hübri sz (gôg) 
alap fog al mak.  

 
Ka kosz és Mi asz ma 

 
kak osz gyûj tôfo ga lom, amely a tiszta tr a gé dia 
hô sei nek leg me gha tá ro zóbb bû nta pasz ta la tait 
fog lal ja ma gá ban. Ha min den egyes egye di 

bûn ta pasz tal a tot egy ált a lá nos ér vé nyû ne ga tív él -
mény ben pró báln ánk össze sít e ni, úgy ez a fruszt -
rá ló alap él mény a düszd a i mó nia lenne, az el ren delt 
bol dogta lan ság, amely az eud a i mó nia, a ki érd e melt 
bol dog ság el len té te. Nem az ar isz to tel é szi eu da imó -
ni á ról, az erény sze rinti te vé keny ség ként fe l fo gott 
bol do gság ról van szó, hi szen a tragi kus hôs nek er re 
nincs le he tô sé ge (lsd. Mé de ia, 1228).15 A dr á má ban 
az eu da im ó nia vol také p pen eut ük hé, jó sors, vég ze t -
eny hü lés, amelyet az is te ni szö vet ség hoz lét re a tar -
to zás ré vén, a szub jek tív te le o lóg ia iga zo lá sá val: „Sok 
sz ôr nyû szen ve dés után jó sorsotok lesz [eu dai mon 
pot mos], tud to tok ra ezt adom” – mond ja At héna az 
Ión ban (1604–5).16 Ugya nilyen ki fej let tel ér vé get 
az Ip hig e ne ia a taur u szok kö zött, ah ol szin tén At hé -
na köz bea vat ko zása ré vén ma rad el a tra gi kus vég, 
és mond hat ja a kar, hogy „A sze rencse [eu tük hia] 
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15 Eur i pi dész mûve it az al áb bi ki adásb ól idé zem: Eu rip i dész összes drá mái. Bp., Eu ró pa, 1984. Az et tôl el té rô eset e ket kü -
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16 De ve cse ri Gá bor fo r dí tá sa.
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kí sérj en, meg me ne kült bol do gso r sú uta sok, ti! [moi -
rász eudaimones on tes]” (1490–91).17 Ahol a ka kosz-
élménybôl eud a i mó nia lesz, ott te hát nincs tra gédia, 
az esemé nyek jóra for du lá sa az is te ni kom pen zá ció 
er ed mé nye. Ez a kom pen záció fe le lôs a ka kosz-do -
mi nanci á jú tisz ta tragé dia rom lá sáé rt, és a hiá nyos 
tra gé dia, a me lod rá ma ki a la ku lá sáért.  

A ka kosz dom i nan ciáj á nak hiá nya a me lodr á má -
ban an nak le mos ha tó sá gában is meg nyil vánul.  
A tau ro szok föld jé re ér ke zô ván do rok vétke anya -
gyil kos ság, a leg ször nyûbb vé rbûn, mia sz ma, amely 
Ip hi ge ne ia sze rint a ten ger vize ált al le mos ha tó, 
mint min den föl di vé tek: „Thál assza kl ü dzei pán ta 
tanth ró pón ka ká” (1193). A ka kosz a drá má ban a fo -
nosz ra (gyil ko sság) utal, és egyenlô a mias z má val 
(be szennye zett ség) és a mü szosszal (mo csok) (1225, 
1229–30). A le mos ha tós ág mint mû faj fen ye ge tô 
moz za nat fel me rül az Eume ni szek ben, ahol az anya -
gyilk os ság vád ja alól fel ment ik Oresz tészt, és új -
fent az is te ni kom pen zá ci ónak me g fe le lôen el mos -
sák szennyeze tt sé gét. A tiszta tr a gé di á ban azonban 
a mias z ma le mos ha tatlan. 

„Ha vér ro kon a vér rok on nak gyil ko sa [au tok to -
nosz], e bûnt [mi asz ma] a haj lott kor se mos sa el 
soha!” – a Kar Ete ok lész és Po lü nei kész össze csa -
pás á ra utal a He ten Thé ba el len ben (681–2).18 Oidi -
pusz át ka így elô i dé zô je a mi asz má nak, mind ket tô 
a vég zet be tel je sü lé sét szol gál ja, az egyik ki ke rülhe -
tet lens é gén, a má sik le mos ha tat lan sá gán ker esz tül. 
Utób bi re mény tel en sé gét hang sú lyozza a kér dés: 
„Ki ád ne kik tisz tulá st [kath ar mosz]?” (738). A re -
mény vesz tett ség ilyen ér te lem ben a tisz ta tra gé dia 
do mi náns hang ne me.  

Az Oi dip usz ki rály szint én mi asz ma-tra gé di á nak 
mond ha tó, hi szen itt is a le tö röl he tet len fer tô zet a 
leg  me gha tá ro zóbb kak osz-él mény, „fer tô ze tet [masz -
 ma] táp lál ma gá ban ez a föld: ves sük ki” is mer  te ti 
Kre ón a jós latot.19 A fel szó lít ás ra rea gá ló Oid i  pusz 
kér dése még nem reményvesztett ugyan, de a szo -
ká sos: „Mily tisz tul ás sal [po i ói kat har mói]?” A jóslat 
lát szó lag könnyen ki vi tele z he tô meg ol dást ajánl: 

„Szá mûzni kell va la kit, vagy vérrel a vért lemosni 
[fo nói fon on pá lin lü on tasz] (97–101). Oidi pusz bû -
ne te hát mü szosz, szenny, mo csok (138), amel yet 
„mo sat lan tû r ni mégs em il le nék” (250).  

Az anagn o ri sziszt kö ve tô ön va kít ás nem a fertôzet 
el mo sá sa, sok kal in kább a te he tetl en sé gét fe lis merô 
hôs ke se rû iró niája a jós lat – aká r csak az ön ma gára 
ir á nyu ló átok – ál tal bizt o sí tott vég zet me cha ni ká -
jával sz em ben. A vé gzet mû kö dése a már ko ráb -
ban tár gyalt jós lat és átok-me cha nik á val érvé  nye -
sí ti ön ma gát. Ezen az ob jekt ív te le o lógi án, az ön -
tör vényû ség rend jén bel ül kell elhe lyez nünk a ka -
kosz-me chan i kát is, és ál ta lá ban a bosszú 
mecha ni  ká ját is.20 Ez lesz az a drá mai moz gás forma 
vagy cse lek vés min ta, amely vi ssza i dézi az em be ri 
e lvá rá sok kal, és az anth ro po morfizált ist e ni aka -
rattal szemben kö zömb ös vég zet ren del é sé nek me -
cha ni ká ját.  

„Rosszért rosszal megfizetni jó” [ekhth ron an ta -
me ib est hai ka kois] mondja a Kar ve zetô az Ál do zat -
vi vôk ben (123), vagy is a „ôgyil ko lá sért gyil ko lás” 
(121) a tr i ló gia má sod ik ré szé ben még hely én va -
ló.21 Ez a ka kosz-me cha ni ka szen te sí ti a bosszút [ti -
mó ria], az Élekt ra ál tal kit er velt, Oresz tész ál tal 
végr e haj tott gyil kos sá got [fo nosz]. A bosszú lán co -
lat vég ét az is te nek anthro po morf közbe a vat ko zá -
sa kezde mé nye zi majd az Eu me ni szekben, ahol az 
is ten az em ber iránt kö zöm bös már nem leh et, mert 
ne ki tar toz ik. Ez az elô zô fe je zetb en tár gyalt tart o -
zás-me chani ka váltja fel a kako sz-do mi nan ci át, ami 
az ed dig i ek fé nyé ben a me lod ráma szer kez e ti sa já -
toss á ga. Ugyan ak kor meg kell jeg yez nünk, hogy is -
teni aka rat és vég zet kü lönb sé ge en nek el le nére 
fenn ma rad, hi szen Or esz tészt az Erin nü szek to vább 
ül dö zik (lsd. Ip hi ge ne ia a tau ro szok kö zött). 

A vi szon zott rossz gon do la ta Eur i pi dész Élekt -
rá já ban szin tén a ka kosz-me chan i ka cselek mény -
szer vezô ere jét mu tat ja. „A rosszért a rossz!” [amoi -
bai ka kón, 1147] itt is Klü tai m nesztra mél tó bünte -
té sé re utal, sôt a bosszú eg yen lô az igaz ság gal: „Igaz -
ság [di ké] zú dul a bu ja nô re vissza” (1155).22  
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A bosszút ra géd i ák kibo n ta ko zás át oly kor az is -
te ni akar at is elô se gí ti. A Hé rak lész gyer mek e i ben 
Ze usz és Hé bé egy napra új ra if júvá te szik az öreg 
Io lá oszt, hogy az bosszút áll has son Eur üszt heus -
zon: [neo sz ge neszt hai ka poti szaszt hai di kén ekhth -
rou sz]. A cs o dás át vál to zás kö vet kez té ben „a vak 
ho má lyon át / egy if jú iz mos kar ja lát szott küz de -
ni” (848–855).23 Ez Eu rüszt he usz végze té nek, bûn -
hô désé nek drá mai elôzm é nye, amely épp az is teni 
tá mo ga tott ság révén nem ha gy két sé get a ki fej let 
fe lôl. A szö ve tség te rem tô ist e ni köz be a vat ko zás 
ugyan ak kor a szub jek tív és ob jekt ív te le o ló gia ki -
bé kí tése is, és mint ilyen va ló já ban me lodra ma ti -
kus bosszú vágy ki elé gí té se.  

Az Ôr jön gô Hé rak lész ben a Lü kosz ki rály el le ni 
bosszú azonban tra gi kus be tel je sü lés, amennyi ben 
csak lát szó lag az is teni sz ö vet ség ered mé nye [di ka 
kai theón pa lirr o usz pot mosz, 736], az is teni ak a rat 
ál tal szen te sít ett el já rás ki me ne te le. A Hé rak lészt 
sar jai és fe le sé ge ellen for dító Lüssza, az ôr jöngés 
is ten nô je gon dosko dik a di f fe ren ci ált te le o ló gia do -
min an ci á ján ak helyre ál lá sár ól, a tiszta tra gé dia mû -
fajá nak épsé gé rôl.24 D. J. Co nac her ne hez mén ye zi 
a mû ben az in do ko lat lan is te ni pusz tí tást, és az ön -
ké nye sen les új tó ist e nek el já rá sát a tük hé mû kö dé -
sév el azono sít ja.25 A törté né sek ok sá gi kap cso la tát 
Arisz to te lész elô ír ja a Po é tiká ban: „ha az ese mé nyek 
…egy más ból kö vet ke zô leg tör tén nek…a cs o dá la -
tos is jobb an hat, mint ha ma gá tól vagy vé letle nül 
tör tén nék.26 Hé rak lész ese té ben azon ban a hôs túl -
sá gos ma gasz ta lá sa és is ten í té se okozza a fél té keny 
is te nek köz be av at ko zását: „mert sem mivé lesz nek 
is te nek, / s az em ber min den, ha e hôs meg nem 
la kol” (841–2).27 A mé szárlá st ki vál tó ok az ist e ni 
[phtho nosz], amelyrôl késô bb lesz szó.  

Tr a gi kus be tel je sü lés elôm oz dí tója Aph ro dité 
bosszú ja is a Hip po lü tosz ban. A hôst ke rü lô út on el -
érô és kö nyör te lenül meg bosszuló is te ni bosszú [ti -
mó ria] le gé ke sebb pél dá ja a me lod rámai sz ö vet ség -
te rem tés tel jes hi ány á nak, és a tá vol ból köz be avat -
ko zó el len sé ges, go nosz ist en ség cse lek mé nyi rányí -
tá sának. 

Kakosz és mi asz ma le het sé ges ér telm e zé se so rán 
nem tér het tünk ki a bosszú me cha ni ká jának vi zs -
gá la ta elôl. A bosszú sémája a rossz kölcs ö nös sé -
gét, vissza szál lás át, a jo gos [di ka i osz] bûn hô dés ki -
ke rül he tetle n sé gét je len tet te. Ez a tra gi kus meg tor -
lás te hát mor á li san nem értelmezhetô, hiszen túl 
jón és rosszon, el sôd leg e sen me cha ni kus, ön tör vé -
nyû. Ahol az is te ni akar at a szub jek tív te loszt tá -
mo gatva a bosszú vég re hajt á sá val ki e lé gül, vagy is 
a me g tor lás az em be ri cél kép ze tet ig a zo ló mû ve let 
cs u pán: az az em be ri iga zsá gér zet nek meg fe le lôen 
vég zô dô me lod rá ma. Ahol vi szont az is te ni aka rat 
ko ránt sem, vagy csak rész ben (és látszó lag) az em -
beri el vá rá sok és re mé nyek tápl á ló ja, és el sôd l e ge -
sen a min dez iránt kö zöm bös, mechani kus ön tör -
vé nyû ség gel, a vég zet tel egyen ér tékû: az a vég zet 
ren delé sé nek meg fe le lô en be tel je sü lô tragé dia.  

A kako sz-me cha ni ka ál tal do mi nált csel ek mény 
le for gá sa alatt a hôs ben ugyan akk or fo ko zottan erô -
sö  dik a szennye zett ség [mi asz ma] ér zé se. Ez a szim -
bol i kus fer tô zöttség Ri co u er nél a bûn tu dat le gôsibb 
stá di uma, amely meg kü lön böz tete n dô a bûn tôl és 
a vé tek tôl. A szennye zett ség a filozófiai reflexi ót meg -
e lôzô bûnvallomások szim bó lum-her me ne uti kai 
megk ö ze lí tése sze rint nél kül ö zi a tu laj do nít ás, a fe -
lelôssé té tel moz za na tát, és va ló jáb an nem másból, 
mint egy egye te mes ti la lom meg sér tésé bôl fakad.28 
Az át me net a bûn ka te gó ri áj á ba ez zel szem ben már 
ta r tal maz né mi több let et: egy is ten ség re tett utalást, 
va la mint tö bb-ke ve sebb szem élyes vo nást.29 A sze -
m él yes ség és a tulajdonítás meg kü lön böz te tô jegyei 
ugyan akk or csak ak kor ál l ják meg a he lyü ket, ha 
Ri co e urh öz ha son lóan a be szennye zett sé get át fo -
gó, egy ség es gö rög bûn fo ga lomk ént ér tel mez zük. 
Ez a szem lé let – mint ed di gi vizs gá la ta inkb ól lát -
ha tó – nem szá mol sem a mi asz ma szé les körû hasz -
ná la táv al, sem más bûn fo gal mak kal, mint a ko ráb -
ban rész ben tár gyalt leg át fo góbb és leggyakr ab ban 
elô for duló kak osz, vagy a tol ma, a pa r a   bá szia, az adi -
ké ma, a szfál ma, a no szé ma, az aitiosz stb. Oi dip usz 
bû ne, jól le het nél kü lö zi a szem élyes ség elô ze tes 
köz e gét, de a meg vi lá go sodás ut án a szen vedô az 
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ist en nek tu lajd o nít ja az ôt ért csa pá so kat: „Ap ol ló, 
ki más, / Ap ol ló adott / száz bajom nak ily / vég sô 
tel je se dést” (1330–34).30 Mind a sze m él yes sé get, 
mind az is te ni tul aj do nítá st meg ta lál juk az Or esz -
te iáb an. Az Eu men i szek ben Oresz tész a bír ák elôtt 
Ap ol ló szem élyes pa ran csá ra hivat ko zik, csak így 
ny er het felmentést. Az is ten fe le lôs sé té te le és az 
anya gyil kos ság vér bû né re szó lí tó sze mélyes is te ni 
elhí vás összeg zô dik a me lodr a ma ti kus tar to zás ban.  

A bes zennyezô dés másik je l leg ze tes sé ge Ri coeur -
 nél pri mor di ális kap cso lata a bosszú val, am ely elô -
fel te vé se min den bün te tés nek.31 Ez – az elemz és 
szeri nt – min den bossz úál ló is te nség ôse: a pri mor -
diá lis fa ta litás.32 A bün te tés szerencsétlenség for -
má já ban zúdul az em berre, és a szen ve dést, a beteg -
sé get, a ha lált a fer tô zött ség je le ivé ala kítja.33 Hogy 
vo nat kozta t ha tó min dez a tra gi kus hôs re? A tra gi -
kus hôs az ôt érô szerencsétlenségekben fo ko zot -
tan haj la mos ki mért bün te tést lát ni, hi szen az ô éle -
té ben sem mi sem tör tén het vé let lenül. Az így át -
minô síte tt és sa ját élet tör té net é be be il lesz tett szen -
ve dé seit és nyo mo rú sága it ön reflexió já ban vagy 
jo gos nak talá l ja, és így az em beri mé r té ket be tart -
va, józ an tû rés sel34 alá ren de li ma gát, vagy jog ta lan -
nak ér zi, és az emb e ri mér té ken túl35 me rész ked -
ve a bün te tést ér tet len há rí táss al fo gad ja.  

 
Min deb bôl ki tû nik, hogy a be szennye zô dés a 
bosszú val és a bün te tés sel szor os kap cso latban a 
gö rög bûn ta pasz ta lat egyik do mi náns mó du sza.  

 
Ha mar tia 

 
riszt o te lész Po é ti kája sze rint a jól fe lé pí tett tör -
té net a sz e ren cséb ôl sze ren csét len ségbe ha -
nyat lás tör té nete, amely nek kiváltó oka egy 

sú lyos té ve dés, [h amar tia me gá lé XI II]. A té ve dés -
nek a tra gé diáb an min den kép pen nagy nak [megá -
lé] kell len nie, hi szen an nak kö vet kez mé nye, a sze -
ren csét len ség [düszt ük hía] el nem ker ül he tô, és nem 

is kom pen zálh a tó. Tra gikus te hát a té ve dés, 
amennyi ben jó vá te he tet len, vég zet es, és el eve biz -
to sít ja a tra gi kus ki fej le tet. A cse lek ménys zer ke zet 
szintjén a ha mar tia az egy más ból ka u zá li san köv -
et ke zô ese mé nyek elin dít ó ja, ame lyet a pe ri pe teia, 
az anag nó ri szisz és a kat hars zisz köv et. A kat har szisz 
ug yan nem el sô sorb an szer ke zeti ép í tô e lem, han -
em ér zel mi át tét el, ez zel az on ban más hol fog lalk -
o zunk.  

Arisz to te lész a trag i kus vét sé get ép púgy nem 
mor á lis kér dés ként, nem a bû nös ség kérd é se ként 
tár gyalja, mint aho gyan a rossz kér dé se sem merül 
fel me tafizi kai prob lé ma ként a Ni ko makh o szi Eti ká -
ban. Egy sza bály elô írá sa, és az ab ból tör té nô le ve -
ze tés mind két mû sa ját ja: az Eti káb an a jó az er köl -
csi habi tus, a kö zép sza bá lyá nak köv e té se [me szó -
tész], míg a Po é ti ká ban a jó drá ma í ró az em lít ett 
cse lek mé ny szer kesz té si mó dot kö ve ti. A ha mar tia 
va ló di ér tel mét ezért egy tá gabb sza bály ren dsze ren 
be lül bet öl tött sze re pe ad ja. Köv et ke zésk ép pen J.M. 
Breme r rel egy ütt36 leszögezhetjük, hogy Arisz to te -
lész szá mára a tragi kus vét ségnek el sô so r ban cse -
lekm ény me cha ni kai, nem pe dig mo rá lis szin ten 
van jel en tô sége.  

Arisz to te lészt a tra gé dia egészének fe lé pí tése ér -
dek li, a tör té net kö vetk e ze tes, tö ret len kiv i te le zése. 
Hogy a tr a gi kus hôs szá má ra vi szont mek ko ra er -
köl csi prob lé mát je lent jó vá teh e tet len vétke és an -
nak min den kö vetk ez mé nye, arra ta núbi zony sá gul 
sz ol gál hat a tra gé di ák több sége, de ta lán minde -
nek elôtt a Hip po lüt osz. Az Eu ri pi dész tra gé dia rövid 
ar chit ek to nikai vizs gá la ta an nak komp lex cse lek -
mény ré te geit, és a tárg yalt alap fog al mak ban meg -
muta t ko zó gaz dag sá gát te kint ve ezútt al is meg vilá -
gí tó er e jû le het.  

Thés ze usz át ka [ára], amely fia hal á lát okoz za, 
tév e dé sen [ha mar tia] alap szik. A té ve dés ugyan -
akkor ma ga is kö vet kezm ény, Pha id ra bûn é nek 
[ha  mar tia] kö vetk ez mé nye, ame ly sa ját gyer meke 
ir ánt fell ob bant szere l mé ben áll. A vét ség so ro zat 
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30 Ba bits Mi hály for dí tá sa. 
31 SE. 30. 
32 Uo. 
33 SE. 27. 
34 „…em ber nek sor sa [an an ké] a tû rés” (Eu ri pi dész: Hipp o lü tosz, 207. Tr en csé nyi-Wal dap fel Im re for dí tása) 
35 me i dzó bro te ia sz (Eu ri pidé sz: Hipp o lü tosz, 19. Tren csé nyi-Wal dap fel Im re fordí tá sa) A hôs vét ke [ha mar tia] jel en esetb en 

az em beri mér ték ön ha talmú túl lép é se.  
36 J.M. Br e mer: Ha mar tia, Tra gic Er ror in the Po et ics of Arist ot le and in Gre ek Tr a gedy. Amste r dam, Adolf M. Hak kert, 1969. 

61. Nem er kölc si vé tek ként ér tel me zi a ha mar ti át John Jo nes sem: On Aris tot le and Gre ek Tra gedy. Lon don, Chat to and 
Win dus, 1962. 15.
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azon ban még foly tat ha tó visszafe lé egé szen az ‘ere -
de n  dô bû nig’, Hip po lüt osz vétk é ig [h amar tia], hi -
szen Pha idra bû ne is csu pán an nak kö vetk ez ménye. 
Ez az el sô bûn Aph ro díté pro log o sza sze rint ab ban 
nyíl vá nul meg, hogy Hip po lü tosz „az emberi mér -
té ken túl az is ten nô vel (Ar te misszel) köt fri gyet”. 
Ezt ped ig a fél té keny is ten nem tûr heti: „iri gyen 
[phtho nó] mégse néz zem ezt, mit ér de kel? / De vét -
ke zett [hé mar té ke] el len em, Hip po lüt osz, / ezért kell 
még e szent na pon lako l nia, / ezért ál lok bosszút 
[ti mó rés zo mai]” (18–23). A bosszút ra gé dia alap -
szer keze te már a pro lo gosz ban ki raj zo lód ik: ha -
mar tia-phtho nosz-ti mór ia, vagy is a hôs vét ke, egy 
is ten ki zá ró lagos tisz te le te von ja ma ga után a másik 
is ten fél té keny sé gét, amely min den kö vet kezô vétek 
kez de  mén ye zô je lesz, egé szen az is te ni bosszú 
betel  je sül é sé ig. A phtho nosz te rem ti meg más szó val 
a vé tek  so ro zat foly to nos sá gát, hogy vé gül az át ok-
me cha ni kán ke resz tül meg va lós ít sa aka ratát. Thé -
szeusz és Phai d ra eset é ben ugyan ak kor a cse lek -
mény szer ke ze ti építô e le mek sor rendje épp for dí -
tott: a phthonosz meg elô zi a ha mar tiát, az ist e ni 
irigy ség egy részr ôl a vér ro kon iránt gyul ladt sze re -
lem, más részr ôl az in do ko latl an elát ko zás bû nét. 
A phtho nosz és a ha martia tör té netfo r má ló sze re -
pének arány  ta lans á ga ki mu tatja az er kölcsi meg -
kö ze lít és prob le mat i kus sá gát, hi szen vé t kek egész 
soro za táé rt a fél té keny is ten fel e lôs. Az em ber saját 
bûné nek ink ább el szenve dô je mint el kö ve tô je 
lesz.37 Hasz tal an igyek szik a tör té né se ket er köl csi 
ter mi nu sokk al ér tel mez ni, még sa ját át ka is meg -
hala d ja em be ri ha tás kö rét.38  

A té ve dések meg kés ett tuda to so dá sá val, a vét -
kek kö vet kez mé nye i nek meg ta paszt alá sáv al a hô -
sök vissza men ô leg egyez te tik a tör tén teket az is ten 
aka rat á val [an ag no risz isz]. A fel is me rés se gí tô je eb -
ben az eset ben az is ten (Ar te misz): „is te nek ha úgy 
adj ák, em ber kö nnyen vét ke zik. / Bo csáss atyádnak 
meg te is, Hi p po lü tosz, / nem ô, a vég zet [mo i ra] 
hoz ta rád a puszt u lást” (1433–36). A phtho nosz te -
hát a vég zet tel egyen ér té kû, ren de lé sét Ar te misz sem 
kép es meg vál toz tatni. A de us ex mac hi ná val érke zô 
és Th é sze usz fel ol doz á sá ból fa kadó ví gasz azál tal 

nem vál ik me lod ra ma ti kus sá, hogy a tra gi kus ki fej -
le tet nem szün te ti meg, el len ke zôl eg: ép pen hogy a 
vég zet minde nek fel et ti sé gét és már a pro  lo gosz ban 
elô re je lzett be tel je sü lését ha n gsú lyozza.  

A Hip po lü tosz architektonikai alap raj za a phtho -
nosz elemének han gúl yos és több szö ri bei k ta tá sával 
két sé ges sé te szi a hamartia tör té netf or má ló el sô sé -
gét. Ez az Eu ri pi dészre jel lem zô fe le lôs ség-el to lás 
a tarto zás-me cha nika elô sze le. A phtho nosz-ha martia 
er ôvi szony mell ett so kat mon dó le het a hüb risz-ha -
mar tia fo gal mi pá ros sz op hok lés zi alkalmazásának 
sze mügy re vé tele is. 

An ti gó né tragi kus ha lá la Kreón hüb risz é nek köz -
ve tett kö vet kezm é nye. Te i res zi ász, a jós az irány -
adó égi elô je lek ér tel me zôje, a jó zan íté let kép vise -
lô je, az em beri mér ték be tar tás á nak szó szól ó ja.  
A Ze usz tól kapott jós te hets ég ré vén a vég ze t tel 
egyen  ér té kû, va gy azt közve t le nül elôidé zô igaz ság 
isme rô je is. Sem mi be ven ni figyel mezt e té se it, taná -
csa it ön ma gá ban is gôg [hüb risz], am ely a vé g ze tes 
té ved és [ha mar tia] ki vál tója. Oi di pusz és Kre ón té -
ve  dése is abb an áll, hogy nem hall gat nak a jós bölcs 
in tel me i re. El nem vész csap ás alatt a té ve dô,/ha 
bá n ja vétk ét [ha mar tia] s hajt ha tatl an nem ma rad” 
– mond ja Te ire szi ász Kre ón nak az An tig ó né ban 
(1025–6). A hajth a tat lans ág [aboul osz] Kre ón ti lal -
má ra utal, am ely Po lü ne i kész el te me té sé re vo nat -
ko zik. A sa ját til al má hoz való min den meg fo nto lt -
sá got le gyô zô ra gasz ko dás való já ban a szub jekt ív 
cél kép zet ki zá ról a gos köv e té se, és az obj ek tív célt 
szorg al ma zó fel szó lít ás ka teg ó ri kus elu ta sítá sa. Ez 
az ok ta lan ra gasz ko dás Kre ón hüb riszb ôl el kö ve tett 
tr a gi kus té ved é se, a ha tal mát érvé nye sí tô ti lal mat 
az is te ni tör vé nyek fö lé helyezô uralko dó vét ke. 
Tei  res zi ász jós la tá nak elu ta sí tá sát kö ve tô en a Kar 
ha tá sára már fel ism e ri a jós sza vai ban az el ker ül -
he tetl ent, de ak kor ra már ké sô: „a vé gzet [anan ké] 
el len harc ba száll ni kép te len” (1106). Bün te té se 
Ha i món ha lála: „vi szi kar ja i ban fel tá rult bû ne [ha -
mar tia] je lét / Ma ga tet te ütött rá vissza” (1259–62). 
A téve dés áld o za tai Antigóné, Ha i món és Eu rüdiké 
ugyan  akk or a tra gi kus ki fej le tet ered mé nyezô 
arány  ta lan bün te tés el szen ve dôi.  
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37 Lsd. még Szop hok lész: Oi di pusz Kol o nosz ban, 266. (Ba bits Mih ály fordítása) Itt a hôst utól ag kár pó tolj ák el szen ve dett 
tetteiért, mert a kar mél tón ak ta lál ja a szá nalo m ra [epak szi osz men Oi di pusz kat o ik ti szai, 458]. A szána lom ezút tal me lo -
dra m a ti kus, hi szen a szub jek tív te le o ló gia fô moz gat ó ja, az er köl csi elvárások sze rin ti esem é nyek al a kí tó ja („az is tenség 
le súj tott és most föl emel” 394).  

38 Az át ok-me cha nika vég zet sze rû ön tör vé nyûs é ge leg job ban az Oi di pusz ki rály ban figyel he tô meg. Az átok ere je meg ha lad -
ja az em ber egyé ni irá nyult sá gá nak szû kebb ha tás kör ét, így az át ko zó aka rat la nul, ön tud at la nul is a vé gze tet ké szíti elô. 
Ez szélsô sé ges es et ben ön nön vég ze te is le het, Oi di pusz át ka ö nma gá ra száll vissza. 



A tra gi kus vét ség igazi ér tel mét te hát két szo ro -
san hoz z ákapc so ló dó ren de zô elv vel való vi szo nyá -
ban vizsgá l tuk, az isteni fél té keny ség gel az egyik, 
az em be ri gôgg el a má sik ol da lon. Mind a Hip po -
lüto sz, mind az An ti gó né ar chi tek ton i kus vizs gá la -
ta k imu tat ta, hogy vagy az iste ni kez de mé nye zés 
tú lsú lya, vagy az el bi za kod ott ságból fa ka dó té ve -
dé s ért el szenve dett arányta lan bün te tés köv et kez -
téb en le het et len a trag i kus vét ségn ek [ha mar tia] 
mo rá lis je len tôs é get tu lajdo ní ta ni a mû egé sze 
szem pont já ból. A té ve désb ôl el kö ve tett te t tek kö -
vet  kez mé nyei a vég zet ren delé sé nek, nem pe dig az 
em be ri aka rat nak me gfe le lôen hal mo zód nak. A 
tettek szint  jén a kö vet kezmé nye ket te kint ve ezért 
ne he zebb a tra gi kus hôs fe le lôs ség ét meg áll apí tani, 
mint a tet te ket meg elô zô hely zet ér té ke lés, a verba -
li zált gon do lat szint jén. Az elb i za ko dott ság [hübrisz] 
pedig csele k vést meg elô zô ál la po tot jel le mez, 
leggyak rab ban gon dola ti irány ult sá got.  

 
Hüb risz 

 
tra gik us gôg mint elsô d le ge sen gon do la ti irá -
nyults ág, a tet tek et köz vet len ül meg el ô zô han -
golts ág az em be ri fe le lôs ség kér dé sét tek int -

ve kü lön vá lasz tan dó a már min dig cse lek vés ben 
meg mu tat ko zó tra gik us té ve dés tôl.39 Mind ket tô el -
ma rad ha tat lan jel zô je a tra gikus, hi szen kö z vet ve 
vagy közv et le nül va la mi vissza for díth a tat lant, jó -
vá te hete t lent el ôz nek meg. A gôg fog al má nak ige -
alak ja, hüb ri dzó for dí tása kon tex tus tól füg gô en igen 

el té rô. Azok ban az ese tek ben, ahol nem exp li cit 
mó don a gôg, ill et ve a dölyf mív e lé sé rôl (Bakk -
hánsnôk, 247), gôg ös kö désr ôl van szó, a hüb risz 
meg jel en het sér te ge tés,40 meré sz, vak me rô tett,41 
meggy alá zás,42 va la mint csúf o ló dás, gúny43 formá -
já ban is. Az el ôfor du lás ok kö zös is mer te tô je gye az 
em beri mér ték túl lépé se, és ez hol tet tek ben nyil -
vá nul meg, ami kor rend sze rint té ve dé sért é kû, hol 
csu pán ki fe je zés re jutt a tott go n do lat ban, amikor 
nem több, mint elb i za ko dott ság.  

A két alap fo ga lom je len tés kö ré nek rész leg es 
meg kü lön bözte té se rév én el ker ül het jük, hogy olyan 
szél sô sé ges kö vetke z te té sek re jus sunk, mint Rich -
mond Lat ti mo re, aki sze rint „az emb e rek ált a lá ban 
nin cse nek olyan hely zetben, hogy hübr iszt kö vesse -
nek el az is te nek el len.”44 A gon dol at J.E. Harry 
azon meg áll apí tá sá ra tá masz kod ik, mely sze rint „Pro -
 mét heusz nincs olyan he ly zet ben, hogy gô gôs köd -
jön [hüb ri dzein].”45 A le lán colt Pr o mét heusz ese té -
ben azonban cse lek vés kép te len ség nem je len ti egy -
b en a hüb risz re va ló képt e len séget is. Pro métheusz 
bû nérôl a prol o gosz ból ért e sü lünk, a tra gé dia egé -
sze va ló jában a kö vet kez mény e ket je le níti meg. A 
hôs kín ló dá sa, szen ve dé se el eve egy elôzô hübrisz -
bôl el kö ve tett, az ist e ni aka rat tal szem be szál ló cse -
le ke det eredmé nye. Ez az elô zô gôg a meg pr ó bál -
ta tá sok során a vá ra kozá sok el len ére nem hogy meg -
szûn ne, de a szen ved és sel együtt erô sö dik, Pro mé -
theu sz hajth a tat lan marad: „A gô g re gôgnél mél tóbb 
vá lasz nem le het”.46 A ka kosz-me cha  ni kát idézô pro -
mét he u szi moz dít ha tatla n ság, a gôgre gôg al a pel ve 
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39 Richm ond Lat ti more ta gadja, hogy a hübrisz egy, a gö rög tr a gé di ákra al kalm a zha tó át fogó ter mi nus techn i cus len ne. Ér ve -
lésé nek alát á masz tás á ra a gôg túl szé les körû hasz ná la tára figyelm ez tet. Az egy kö rül ha tá rolt je len tés kör re nem kor lát oz -
ha tó fo gal om vo nat koz hat bán tal maz ás ra, erô szak ra, ár mányk o dás ra, szer en csétle n ség re, mo hó ságra, ne mi vágy ra, 
szemtelenségre stb. In: Rich mond Lat ti mo re: Story Pat terns in Gr e ek Trag edy. Uni vers ity of Lon don, The Ath lo ne Press, 
1964. 23. Lat ti more ere deti meg áll apí tá sa azért ta nul sá gos, mert fel so ro lá sában ér zel mi és gon do la ti irá nyults á gok keve -
red nek konkrét csel ek vés for mák kal. A hüb risz-tra géd i ák ról ez zel el len tét ben el mond ha tó, hogy a hôs el bi za ko dott sága 
ált a lá ban ön ma gá nak tú lérté ke lé sé bôl és hely ze té vel va ló vissza élé sé bôl adó dik, teh át érzés, gon do lat és en nek me gnyil -
vánu lá sa a cse lek mény ben ha mar tia.  

40 Pl. Szop hok lész: Ai ász, 560. (Ke ré nyi Grá cia ford í tá sa); Eu ri pidé sz: Phoi ni kai nôk, 620. (Kár páty Csil la for dí tása); Eu ri -
pi dész: Élekt ra, 266. (De vec se ri Gáb or fordí tá sa). 

41 Pl. Szopho k lész: An tig o né, 480. (Mé szöly De zsô for dí tá sa). A me rész ség itt a Kre ón til al má val való szem be szegü lést jelen -
ti az ural ko dó ál láspo nt ja sze rint, és te kintve, hogy tilalmát el eve gôg szülte, ne héz sé get okozhat az egész cse lek ményt 
meg ha tá ro zó, á tfo gó hüb riszt kere s ni a da rab ban. An ti go né mer ész, hat á ro zott, de nem gô gös, mint az abból is láts zik, 
hogy Te i res zi ásszal együtt az is te nek tör vé nyeit kép vi se li. A ha lott el te me té sé nek meg akadá lyo zá sa az is te nek tör vé nyei -
nek megszegése, ehhez lsd. még Szop hoklé sz: Ai asz, 1130–31. 

42 Pl. Eu rip i dész: Hip po lüto sz, 1073. (Trenc sé nyi-Wal dap fel Im re for dí tá sa); Kük lopsz, 665. (Ke ré nyi Grá cia ford í tá sa). 
43 Pl. Szoph ok lész: An ti go né, 840. (Mé szöly Dezsô for dít á sa); Szop hok lész: Élekt ra, 881. (De ve cse ri Gá bor for dít á sa); Eu ri -

pi dész: Oreszt ész, 1581. (De ve cse ri Gá bor ford í tá sa). 
44 Rich mond Latt i mo re: i. m. 24. 
45 Uo. 
46 Tren csényi-Wa l dap fel Im re for dítá sa [ere de til eg: „ou tósz hübr i dze in to usz hüb ridz on tász khre ón”].
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egy ré szt ön ma gában is el bi zako dott ság ról ta nús -
kod ik, amely Hermész meg hat á ro zá sa szerint büsz -
keség [kli dé]. Má srészt a gôgre gôg sa já tos sága az is, 
hogy Pr o mét he usz kel lés ként, szük ség sze rû ség ként 
[khreón] tün te ti fel, me n te get ve ezz el ön nön büsz -
ke sé gé bôl fa ka dó tán tor ít ha tatl an sá gát.  

Az em be rek jó te vôj é nek szen ve dé seit ön nön 
büsz ke sé ge hosszab bít ja egés zen a tr i ló gia vé géig, 
az el ol do zá sig: „min den is tent gy û lö lök, / mert jót 
tet tem ve lük, s rosszal [kakosz] fizet tek ôk” (975–
6). A jót és rosszat el lent é te zô hel yzet ért é ke lés az az 
er kölcs-se ma tik ai reflexió, amely az egységes is teni 
aka rat po la ri zá lá sá ból ered. Ze usz csend je és tá vol -
ma ra dása az er köl csi séma ir án ti ren díth e tet len 
közö m bös sé gét és ak a ra tá nak meg kö ze líth e tet len 
fels ôbb sé gét biz o nyít ja a Le lán colt Pro mét he usz ban.  

Pro mét he usz bû ne te hát a gôg, amely et hát rá -
nyos, ki szol gál ta tott hely ze te el le nére sem ad fel. 
Ez a gôg man i fesz tál ó dik a hôs azon igye ke ze tében, 
hogy az er köl csi sé ma alk al ma zá sá val tisz tára mossa 
ma gát az is te nek elôtt, az is tenek fe le lôs ség re vo -
nás á val. Az is te ni akar at po la ri zál á sa és er kölcs-se -
ma ti kai kri tiká ja fo koz ot tan ne he zí ti a hôs hely ze -
tét oly mó don, hogy az el e in te még tisztán lá tott 
fe lada tot – „a ránk sza bott / sorsot [ai sza] nyug od -
tan ke ll vi sel ni, tudva, hogy / erôs a vé gzet [ananké], 
nem harc ol ha tunk vele” (104–6) – elh a mar ko dott 
gôg jé ben el ho má lyo sít ja. 

 
hi bás tett hez, a té ve dés hez te hát az egyik ol -
da lon az azt szo ro san meg elô zô ér zet, a gôg 
tartozik, míg a másik ol dalon az azt azon nal 

köv e tô, vagy az zal együtt já ró utó ér zet, a más kon -
tex tus ban tárg yalt szennye zett ség. A hübri sz és a 
mias z ma ér ze té nek bel sô alak í tá sát il let ô en a hôs -
nek nag yobb sza bad sá ga és ezált al fe lel ôs sé ge van, 
mint ma gá ban a konkr ét cse lek vés ben [h amar tia], 
am ely az el köv e tés pil la na tától ma ga után von ja a 

cse lek mény szerke zet so ron kö vetke zô ele me it [peri -
pe teia, anagn ó ri szisz]. A gôg és a szennye zett ség hiá -
nya vagy fel ol dá sa és elmosása ugyan ak kor a vétség 
el ma ra dá sát is je lenti, a tra gé dia szer ke ze tén ek 
össze om lá sát.  

Az Oid i pusz Ko lono sz ban kö vet kezmé nyd rá ma, 
ahol az elô z mé nyek em le ge té se és új raát é lé se, a 
szen ve dés meg hosszab bí tá sa hely et te sí ti a tra gi -
kumot, vagy úgy is fo gal mazh at nánk, hogy a tra -
gi kum ezút tal pusz tán az em lék e zés ben adott, már 
el ôbb meg isme rt, meg szenv e dett tr a gi kum. Pro -
longá lt szen ve dés tör té net a meg dicsô ü lésig: a me -
lod rá mai csel ek mény elôfe l té te le a gô göt he lyet te -
sítô tûr és, amely a szen ve dés ben már edzett lé lek 
sa ját ja: „meg ta nít ott tûrni [szterg e in] a sok szen ve -
dés” (7.).47 Az is me retl en föl dön ir galo mért es dek -
lô [hi ke tész] re mé nye, hogy A pol ló igé re te sze rint 
vé gül eny hü lést lel (88.). A tra gé dia dom i náns 
hang  ne mé vel, az át fogó rem ény veszt ett séggel a me -
lo dráma a remé ny [el pisz] tér hód í tá sát ál lít ja szem -
be. A tûr és és a re mény még ki egé szül a ki en gesztel -
he tô is te nsége k kel – Ko lo nosz az Eu men i dák bir -
to ka (42.), aki ket Oi dip usz ál do za tá val kien gesz -
telh et [kath ar mosz da i mo nón], (465.) – így a tra gi kus 
ki fej let min den kép pen el ker ül he tô. Oidi pusz 
szennye zett sé ge, am ely nek meg ha tá ro zó ere jé rôl 
az Oi dip usz ki rály ban a gono sz is ten gon dos ko dott, 
itt ve szít je lent ô sé gé bôl, le mos ha tóvá vá lik a bé kü -
lé keny ist e nek elôtt.  

A gôg re épü lô tragé di ák ban elle n ben a hôs már 
el eve gô gö sen lép a szín re. A pro lo gosz az elôz mé -
nyek re tett vissza u ta lás sal, vagy elô rev e tí tés sel ér -
tesít a hübr isz eleve do mi náns je len lé té rôl. A tra gi -
kus csel ek mény so rán ez az el bi za kod ott ság nem 
ve szít er e jé bôl, mint lát tuk, sôt ki tart egé szen a leg -
vég sô kig, ami ön ma gá ban is bûn, újabb gôg, amely -
nek ism ét lô désé vel és erô sö dé sé vel a hôs is fok o -
zot tan el ma rasz talh a tó vá vá lik. 
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47 Ba bits Mi hály for dí tá sa.
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