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1. Dér Chor im Agamemnon des Aeschylus. Sceniscli erláutert von B ichard  
A rnoldt. Halle a/S., 1882.

A görög tragédia és komédia kari részleteinek tanulmányozásét 
Hermann óta elhanyagolták. Csak az utolsó években, midón a metrikát 
új elvekre alapították és a nagy chaos lassankint oszladozni kezdett, 
iparkodtak egyesek a karénekek előadásáról tisztább képet nyújtani. 
Christ és Scbmidt kutatásai e téren úttörők voltak s e férfiak belátták, 
hogy Hermann, bár a régi metrika alapján fejtegette e dalokat, mégis 
alapvető munkát végzett, legalább annyiban, hogy mindenütt a korrum
pált helyeket, a betoldásokat felismerte és éles conjecturák által a bajo
kon sokszor segített. Schmidt Die Eurythm ie in  den Chorgesángen dér 
Grichen ez. nagy művében az összes kardalokra kiterjesztette figyel
mét s az általa tört úton indultak meg a speciális kutatások. De itt 
már túlzásokba estek. Nem elégedve meg avval, a mit a görög színi 
technika hiányos voltánál fogva, mint biztos eredményt találtak, oly 
szőrszálhasogató és phantastikus problémákkal foglalkoztak, melyekhez 
az alap hiányzott. A responsio nagy elvét a legszigorúbban akarták a 
kardalokra alkalmazni, s mindenféle törlések és lacunák elfogadásával 
segítettek ott, a hol a számtheoriát nem vihették keresztül. Metrikai 
és technikai kérdésekből a számok mystikája állt elő s így a reactio 
nem maradhatott el. Muff, Arnoldt, de különösen Oeri és Hense ebbeli 
tanulmányait a 33. philologiai nagygyűlésen Zacher elitélte és sokan 
csatlakoztak nézetéhez. Nem szabad azonban felednünk, hogy ezek a 
kutatások, ha néha furcsa és el nem fogadható eredményekre vezettek 
is, teljességökben még sem vetendők el, mert általuk nyertünk mélyebb 
bepillantást az egyes kardalok systemájába és előadásába.

Amoldtnak most megjelent műve azon trágédiát fejtegeti, mely
nek exodusa volt a kiinduló pont a tragikai karszemélyek számának 
kérdésénél. Hermann és Müller polémiája az Orestia karszemélyeinek 
száma körül forgott s ennek a hosszú harcznak eredménye a színpadi 
régiségek, különösen a kari részletek tanulmányozása volt. Arnoldt 
Hermann nézetét fogadja el, hogy t. i. az Orestiában a kar 15 személy
ből állt s ebből kiindulva a tragédia minden egyes részét, a hol a kai* 
vagy dalokat énekel, vagy mint az epeisodionokban, csak egyes sorok 
bán ad feleletet, vizsgálat alá veszi. A legtöbb nehézséget a parodos és 
az exodos, mely utóbbi Arnoldt szerint a 994. verstől a darab végéig 
tart, nyújtja. A parodosra nézve ezekre az eredményekre ju t a szerző : 
1 . Az anapaestikus systemák értelemre és a szavak rendezésére nézve 
szorosan összefüggnek egymással. Ez ellea vétett Keck, a ki annyira
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ment, hogy egy összefüggő gondolatot két choreuta szájába ad. 2. Ha 
anapaestikus részletben egy személy szól, úgy az nem lehet más, mint a 
karvezető. 3. A daktylikus részletnek három tagja szintén egy egészet 
alkot. 4. Ugyanazon részlet refrainjét több choreuta, rendesen az egész 
kar Bzokta énekelni. 5. A harmadik részt illetőleg tekintetbe veendő az 
egésznek dispositioja, melynél fogva <r?p. <x\ ávt. a ’ és <rtp. a bevezetést, 
xvt. js’, axp. és avt. y’8’ és »p.«’ a főrészt, avt. e’ a véget képezi. Az első 
rész egy általános és minden időre érvényes mondatot taglal, a második 
e mondatot a múltra vonatkoztatja, a harmadik röviden a jövőt jelzi. 
6. A szigorú syntaktikus összefüggés e felosztásnál szintén tekintetbe 
veendő. Ha e hat pontot szemügyre veszszük, úgy azt találjuk, hogy az 
anapaestikus részletet a karvezető recitálta; a daktylikust ugyancsak a 
karvezető felváltva a karral, amennyiben ez a refraint utána énekelte ; 
a trochaikus-jambikus strophákat az egész kar énekelte.

Erre következik a három epeisodion és a három stasimon tagla
lása. Az első epeisodionban a karvezető a trimetereket és anapaestuso- 
kat mondja, ellentétben Clirist nézetével, a ki itt két beszélőt vesz fel. 
Ha a 302. versben a karvezető azt mondja: Az istenekhez később fogok 
imádkozni, s a 338. versben : Most az imához fogok; úgy nincs ok rá, 
hogy itt kétféle beszélőt vegyünk fel. — Az első stasimont az egész kar 
egymás után énekelte. A második epeisodionra nézve a szerző Hermann 
felosztását fogadja el, a mint azt Schneidewin és Enger is az Ő kiadá
saikban követik, hogy t. i. a 454. versnél az első, a 458.-nál a második, 
a 462.-nél a harmadik, a 464.-nél a negyedik choreuta szól. A 477. sor
ban Arnoldt egy conjecturát alkalmaz, holott eddig nem vettek észre 
semmi feltűnőt a sorban. Tov avT?ov SI -o ía o ’ anoatsp-fio Xóyov helyett ázostv*.) 

Xó̂ ov-t akar irni, mert áros-eppj egy tragikusnál sem fordul elő ; még 
csak Theokritosnál találkozunk vele. — A második stasimont szintén 
az egész kar énekelte. A harmadik epeisodionban levő hat anapaestikus 
systemát (749—776) a karvezető maga énekelte el. Christ e hat syste- 
mát ketté osztja és kétféle boszélőt vesz fel. A harmadik stasimon két 
trochaikus stropha párát, daczára annak, hogy a etrophában és anti- 
strophában ugyanaz a gondolat fordul elő, Arnoldt szerint mégis az 
egész kar egymásután énekelte, mert az összefüggés ezt úgy kívánja.

Az exodost Arnoldt következőleg osztja be. A 994— 1030. versig 
Klytaemnestra és a k a r: 1031—1136-ig Kommos Kassandra és a kur 
közt; 1137— 1302-ig Kassandra és a kar dialógusa, a melyhez az ana
paestikus hypermetron fűződik ; 1303— 1331-ig a kar beszéde Agamem- 
non meggyilkolásáról; 1332—1544-ig a kar és Klytaemnestra Kommosa 
és annak előzménye; 1545-től végig Aegisthos és a kar, 1625-től kezdve 
Klytaemnestra is. Mindezeket a részleteket behatóan fejtegeti a szerző 
b az első részletnél azt találja, hogy a kari részletek responsiója a négy
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helyen a következő 3 ^ 2  JE; a második részletben a Kommost a kar 
egyes személyei adták s az ezek által ejtett sorok is a mellett bizonyí
tanak, hogy 15-en voltak. A harmadik részletben fontos Kassandra 
végszavaiban Schmidt oonjectnrája, a melyet Arnoldt érvényre emel a 
segítségével az egész helyet magyarázza. E szerint olvasandó :

. . . gÜTUXGUVTflt JA6V 
oxtá Tl( Sv T 6 p $ E l 6 V, S? 8í ŐOCTV/Ot . . .

A következő részlet ismét a ohoreuták számára vet világot. Amint 
Agamemnont a palotában meggyilkolják, a kar oda künn tanakodik, 
mi tevő legyen. Mindenki mond valamit. Három trochaikus tetrameter 
és 12 jambikus sorból áll a jelenet. I tt Hermann és mindazok, a kik 
vele együtt 15 ehorentát fogadnak el, a három tetrametert három cho
reuta közt osztják fel, míg Müller és követői e három sort a karvezető- 
nek és a 12 sort a 12 személynek tulajdonítják. A 15 személy mellett 
szól 'Triolinios egy scholiona is, melyet Dindorf a Philologusban 
(1863. 27.1.) tett közzé a cod. Farnesinusból. — Az ötödik részlet két 
félre oszlik 1332— 1410 és 141)—1544; az elsőben Klytaemnestránál 
van a főszerep, az utóbbiban a karnál. I t t  Arnoldt kimutatja, hogy a 
logacedikus, choreikus és anapsBstikus részletek közt responsio nincs, 
hanem csak három stropha-pár válik ki, a többi részlet nincs respon- 
sioban. — Az utolsó részlet Aegisthos és a kar közt foly le. Az első 
jelenet (— 1618) antithesiBt mutat a következő számok szerint: 5, 8,
3, 5, 3, S, 5; de azért mindig csak a karvezető szólt; ugyancsak Ő viszi 
a szót a végső jelenet második részében is.

Ezek az eredmények az Agamemnonra nézve. A tárgyalás közé 
több conjectura, transpositio és egyéb elmés gondolat csatlakozik, a  
melyek összevéve az értekezést, a melyet tán a trilógia másik két részé
nek ebbeli taglalása is követni fog, nagyon tanulságossá teszik.

± Beitr&ge zum Verst&ndniss dér Trachinierinnen des Sophokles. Vön
J. Oeri. Berlin, Weidmonn, 188á.

A drámai responsionak érdemes kutatója, mostani művében a 
Trachtsi nők több helyének védelmére kell. Minthogy Die grosse Respon- 
sion in dér spateren sophokleischen Traguedie ez. művében a responsio 
elméletét erre a darabra is kiterjesztette, de nemsokára rá Hense 
(Sophoklesi tanulmányaiban) kimutatta, hogy a darabban sok az inter- 
polatio és a már elismert régi helyekhez egy egész sor újat is felsorolt, 
úgy az Oeri által kimutatott responsio e tragédiára nézve veszélyez
tetve volt. Oeri tehát mostani iratában abbeli tanulmányait közli, 
melyeket az interpoláltnak vélt helyek körül tett, de ezekhez még más 
két érdekes kérdés fűződik. A könyv e szerint három részre oszlik. Az 
elsőben mindazokat a helyeket vizsgálja, melyeket a szövegből ki akar-
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Dák vetni, de ö többnyire helyes és könnyű eonjectúrákkal e helyeket, 
melyek száma a húszat meghaladja, védi és mint eredeti szöveget 
ismeri el. Mind e helyet itt nem tárgyalhatjuk, mert azt a tér sem 
engedi; csak egyre utalunk különösen s ez a 806—99. v. E  négy sor 
közt a 898.-at majd mind a kiadó el akarja vetni. De Oeri azt tartja, 
hogy e két vers : xot taSt’ tiXr, Ti; yjuLp yuvacxíí? xjíim  | ítivtÓ; yem neyaet 3’ waxe 

aaptypcív oí, melyek közt az első a korruptelát tartalmazza, az azt 
megelőző vers utolsó szava által vált érthetetlenné. Ugyanis ott az 
wxTtaa* t  a sor végén otxxbai őéívws által magyarázták s ez a margóból a 
szövegbe került. Oeri ezek után a tiszta sophoklesi két sort állítja 
helyre, a többit per analogiam rekonstruálja, s ez azután így hangzik:

8 9 8 . xolí (ércet) exXrj y á p  -jryvawiív (tjtvyv 6 ’ 
áxoue’) 7re-J<nt 8 ’ a»T:e jjwxptupecv Ijxoc;

Az első sort nem a karnak, hanem a dajkának folytatólag adja, 
s ezáltal a kar ügyetlen közbevágása megszűnik.

Sokkal fontosabb azonban a második fejezet, a mely az egész 
tragédia felfogására új világot vet. A sokat vitatott 166—8 verseknél 
feltűnt a szerzőnek, hogy ha a Sellek jóslatát behatóbban vizsgáljuk 
és néhány javítást teszünk, nemcsak sok hely athetesise feleslegessé 
válik, hanem az egész jóslat más szinben fog feltűnni. Deianira szavai 
a 161—68 sorig, melyek a dodonai jóslatot tartalmazzák, sok nehéz
séget nyújtanak. Oeri a 164. sort; így jav ítja : y.póvov rcpotá^*; eu, t o ^ v o ;  

r.víxa, a 166-at pedig ekkép ír ja : »'»? >avelv /psír, <y©e xöőe  XfT) y  póvta g ennek 
folytán a 166—68. sor, a melyet ki akartak vetni is megmaradhat, sőt 
szükséges. Szerinte a jóslat, hogy a hősnek az igazat mondja, de mégis 
tévútra vezethesse, csak úgy hangozhatott, hogy: ha Herakles ezt meg 
ezt az időt eléri, akkor a Xújc; iioyjsúv lesz osztályrésze. Ez pedig a 
166—168. sorból világosan kiderül, csakhogy Herakles tévedésében a 
Xűa-.í páyjfeitv helyett aXüníjTo? (uoí-ról szól. Hogy a jóslat valóban csak ezt 
mondhatta, az a 1169. versből, csekély változást téve rajta, kiderül. 
A jóslat e felfogása által több helyet emendál Oeri. De az egész darab 
eszméjére is befolyással van a jóslat helyes értése. Ha a jóslat a hősnek 
igéri, hogy ha egy bizonyos időt elér, ment lesz a bajoktól, akkor köny- 
nyen belátható, hogy a veszélytől csakis ezen időtartamon belül fél s 
hogy a X:íffi; [ló/Stov nála egy a [íwtos euaícov (81), a í»jv áXujnJtw [iúo (168) és 
a xaXoif xpíxreiv (1 1 2 1 ) kifejezésekkel. S mégis ebben rejlik az 6 és 
Deianira tragikus hibája, mert a czél, a melyre mindkettő törekszik, a 
földi élet bajaitól való menekvés, belső ellentétet tartalmaz s mint 
olyan azonnal kiderül, a mint azt elértnek hiszik. Elfeledték a régi tör
vényt, hogy biztos szerencse nem a halandók osztályrésze, hogy tehát 
oly állapot, a mely a bajoktól való menekülést igéri, csak a halál után 
lehetséges, s ebbeli hibájukat borzasztóan kell belátniok. A tragédiának
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ezen alapeszméje több helyen nyíltan kiderül s az 1173. vers t&í; 
Savoüot oöy\ Ŷ vETat nemcsak, hogy nem felesleges, mint eddig
hitték, hanem a darabnak pointje.

A harmadik rész ugyancsak evvel a jóslattal foglalkozik s egybe
veti a tragédia negyedik stasimonával, a hol ismét egy jóslat foglalta
tik és Apollodor egyik helyével (II. 4. 12.), a hol szintén Herakles 
halálára egy jóslatot találunk. A kutatás ezen részében ugyanarra az 
eredményre jut, melyre Wunder kiadásának előszavában. Evvel tehát 
nem foglalkozunk. Hosszú időszámítások után ugyanis az az eredmény, 
hogy a két jóslat a tragédiában ugyanaz. Apollodor azonban más for
rást használhatott mint Sophokles, a ki valószínűleg Hellanikos költő 
'lepetat ttj; ''Hpa; ez. műve után indult.

A függelékben a darab responsiojához találunk még néhány ada
tot. Oeri nagy mestere a számoknak ; addig számít, míg csak a respon
sio világosan szemünk előtt áll s valóban e darabnál a legnagyobb 
kétkedő kénytelen bevallani, hogy a költő valószínűleg bizonyos számok
hoz tartotta magát. Oeri szerint a prologus- és az első epeisodionban 
158 vers van, a második epeisodionban 272, a harmadikban 102, a  
negyedikben 158, az ötödikben és az exodusban összesen 272. De a 
részletekben is látjuk a responsiot. A nagy epeisodion részletei, a me
lyek az értelemnél fogva is különválnak, ezen számok szerint oszolnak 
meg: 7, 61, 27, 9, 64, 9, 27, 61, 7 ; míg az exodusban ez a responsio 
áll: 43, 25, 17, 17, 1 1 , 17, 17, 25, 43. Ily mathematikailag pontos 
responsiok, úgymond Oeri, nem tételezhetők fel határozott terv és szá
mítás nélkül a költő részéről.

Három conjectura Oedipus királyból rekeszti be a tartalm as 
füzetet. Dr. K ont I.

Studien ttber die Entstehung dér nordischen Götter- und Heldensagen,
von Sophu8 Bugge. Deutsch von Oskar Brenner. Erste Reihe, zwei 
Hefte. München, 1882. Ára 6 mk.

Már e Közlöny múlt évi folyamában (I. fűz. 60.1.) megemlékeztem 
Buggének egy 1879. október 31-én tartott előadásáról, melyben e kitűnő 
skandináv tudós a germán mythosz eredetét tárgyalta s azon paradox 
nézetet fejtegette, hogy a német népek mythosza óklasszikai és keresz
tény elemek vegyülete. Most ez előadás eredetiben (Christiania, 1881) 
és német fordításban, bámulatos olvasottságon alapuló s mindenütt a 
szerző éles elméjéről tanúskodó nagy munkává feldolgozva, fekszik előt
tünk s a szakférfiú csekély fáradsággal alkothat magának véleményt 
Bugge sajátságos elméletéről, mely már e mű megjelenése előtt is sokat 
foglalkoztatta a szakköröket.

A könyv eddig megjelent része általános bevezető megjegyzéseken
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