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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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kívül három főrészből áll: 1. Baldr viszonya Krisztushoz. 2. A dán 
monda Hotherus- és Balderusról. 3 / Az izlandi Baldr-mythosz viszonya 
az Achilles-mondához. A fejtegetések eredménye, hogy a germán my- 
thosz egyik legfontosabb részlete, Baldr alakja és története különböző 
Krisztus-legendák és Achilles-mondák összekapcsolásából alakúit. Me
rész, a tudomány eddigi eredményeivel éles ellentétben álló nézet, melyet 
még Bugge tehetsége és tudománya sem tad elfogadhatóvá tenni.

A hol eddig mondáknak vagy mythoszoknak idegen elemekből 
keletkeztét vagy legalább idegen elemek befolyása alatt történt lényeges 
módosulását állították: ott rendszerint e hagyományok belső valószínűt
lenségei és ellenmondásai vezettek, kényszerítettek az ily felfogásra. 
A germán mythosznál a hagyománynak ily ellenmondásos, kritikára 
késztető jellegéről nem lehet szó ; Bugge nem is e szempontból indúl
hatott ki kutatásainál, és ez már eleve is megingathatja vizsgálatai 
eredményét. Mert alig hihető, hogy oly módon, a mint B. képzeli, innen 
onnan összeszedett, ellentétes, mindenképen különböző dirib-darabok 
összetákolásából oly egyöntetű, befejezett egész alakulhasson, mint a 
milyennek ő maga is kénytelen az északi mythoszt elismerni. Hozzá- 
járúl, hogy ez idegen, külföldi elemek, melyek mind tudós emberek köz
vetítésével, az irodalom utján jutottak Skandináviába, itt, B. szerint, a 
nép hitébe behatoltak,vallásos nézeteit és hagyományait lényegesen 
átalakították és így, úgy szólván, új hitévé lettek volna. A dolgok ilyen 
fejlődése eleve is teljesen valószínűtlen, s a tudomány nem is ismer 
eddigelé esetet, melyben külföldi mythoszok elszórt töredékei, tudósok 
által közvetítve, bárhol vagy bármikor igazi néphitté váltak volna.

Mert más egy új hitnek módosító befolyása, és más tudós emlékek 
átvétele. Hogy a skandináv mythosz egyes részeire, pl. a világ végéről, a 
legfőbb istenről, a földön túli életről stb. szóló hagyományokra a keresz
tény vallás módosító hatással volt, azon kételkedni nem lehet; s így az 
is valószínű, hogy Baldrra, a világosság és béke kegyes és boldogító iste
nére, Krisztus magasztos alakjának egyes vonásai átruháztattak. Ez 
annál valószínűbb, mert a skandinávok a keresztény vallással oly időben 
ismerkedtek meg, midőn pogány hitök még teljes erejében élt, és csak 
idővel, hosszú századok lefolyása alatt fogadták el teljes tisztaságában 
az új vallást. A hittérítés e korában a két vallás folytonos küzdelemben 
volt a nép lelkében s így a régi hitnek módosulása, főleg tisztulása és 
magasztosabb eszményibb fokra emelkedése magától érthető. Midőn az 
eddai dalok azután a IX. és X. században mai alakjukat nyerték és fel
jegyeztettek, természetesen nem az eredeti ősvallást tükröztették többé 
vissza, hanem magukon hordták már (mint ezt Bang a Völuspárn, nézve 
kimutatta) a keresztény világnézet nyomait. De Bugge nem csak a 
keresztény vallás ily módosító hatását, hanem antik mythoszok átvé-
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leiét és áz eredeti germán mythoszokkal szoros egészekké összeolvadá
sát, sőt egyenesen germán mythoszokká átváltozását állítja, — ez pedig 
rém nem valószínű, sem erószakolás nélkül ki nem mutatható.

E véleménynek már előfeltételei is roppant kétségesek. Hogy 
képzelhessük pl., hogy Dares és Dictys könyveit már a VI. és VII. szá
zadban ismerték volna a skandinávok, vagy hogy ezek már ezen korban 
görög forrásokból meríthettek volna ? és hogy ez idegen forrásokból 
merített alakok, képek és mesék oly rövid idő alatt teljesen összeolvad
hattak a nemzeti mythoszokkal, ill. nemzeti mythoszokká válhattak 
volna ? És hogyan gondolhassuk, hogy az antik mythoszok tudós szer
zetesek Htján hatolhattak volna be a nép tudatába és hitébe ? Vallás h a t 
vallásra, de hogy tudós elbeszélések, irodalmi útoo, valamely nép hité* 
nek szerves részeivé lehessenek, az valóban el nem képzelhető. A mytho
szok (még nem is tekintve az árja népek közös ösmythologiáját) minden 
népnél ugyanazon természeti tüneményeknek sokszor meglepően egyező 
félfogásán és magyarázásán alapszanak, a mi tudvalevőleg a  világ leg
különbözőbb tájékain hasonló vagy azonos mythikus alkotásokra veze
tett. Ha mind ez esetekben kölcsönzést, átvételt tételeznénk fel, oly 
rejtélyek megoldására kényszerülnénk, melyek épen csak e téves fel
fogásnál tetszhetnek rejtélyeknek, de ezen álláspontról aztán nem is 
oldhatók meg.

Az antik mythoszoknak oly jellemű befolyása a német mythoszra, 
a mint azt Bugge gondolja, szintén el sem képzelhető. Szerinte nemcsak 
a teljes mythoszok vegyültek össze német mythoszokkal, hanem az 
idegen elbeszélések egyes kis részletei és a mythikus alakoknak egyes 
lényeges vagy lényegtelen tulajdonságai is összefolytak német mytho
szok alakjaival s tartalmával. így volna Baldr pl. az egyik elbeszélés
ben Achilles, illetőleg részben Patroklus is, egy másikban Krisztus; 
Nanna majd Oenone majd Polyxena, majd H elena: Hother egyszer 
Paris, másszor Priamus; Bous majd Aiax, mnjd Neoptolemus; a háború 
Baldr és Hother közt azonos a trójai háborúval; Freyja és Od megfe
lelnek Venus- és Adonisnak, de egyenként Freyja nem Venus, Od pedig 
a. m. Qdntvagg 'Wedanatb. És ez azonosítások zavarát még avval is 
fokon* B., hogy az antik mjtfumajnmlr lr^rltrnihh alakjait használja 
és tetszés vagy szükség szerint válogat a legkülóobözóbb hagyományok
ban. Ily módon a világ összes meséi összeegyeztethetők egymással, 
mert minden elbeszélésben találhatók egyes elemek, melyek más össze
függésben másutt is elŐfordúlnak. De nagy vonások, melyek a különböző 
elbeszélések egyeztetésére kényszerítenének, nem találhatók a Bugge 
azonosította hagyományokban seholsem. És hogyan magyarázzuk ezek 
után, hogy a germán mythologia egy szerves, teljesen összefüggő és önma
gában befejezett organismmt képez ? és képezi ezt már a VIII. században,
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alig hogy a nép azon anyaggal megismerkedett, melyből e nemzeti re
mekét, B. szerint, megalkotta ? Mert hogy e mythologia remek alkotás, 
azt Bngge maga sem tagadhatja.

Végre Bugge sehol sincs kellő tekintettel a (szorosb értelemben 
vett) német mythikus hagyományokra, melyekkel az ő magyarázatai a 
legtöbb esetben határozott ellentétben állanak. És még a hol azokat 
érinti is, csak erőszakos magyarázatokkal tud vagy próbál az ellen
mondásokon segíteni. Szerinte a Baldr-mythus csak a IX. században 
került külföldről a német népekhez, melyek előbb Baldrról mitsem tud
tak. De hiszen a VII. vagy VIII. századi feljegyzésben reánk maradt 
ősrégi (ki tudja, mely századból való) merseburgi ráolvasásban világo
san ott szerepel Balder t Igen ám, mondja B., de itt nem szabad az 
istenre gondolni, mert a balder szó az óangol nyelvben annyit is tesz mint 
«úr» s így szerinte, e ráolvasásban nem Baldr isten lováról, hanem az 
úr lováról van szó. De mikor ez a balder szó az ónémetben ismeretlen, 
a Páltar tulajdonnév pedig sokszor található t A következtetés ez egy 
tényből is kétségtelen: ha a németek ismerték Baldr istent, ennek kul
tusza oly időből való, melyben az összes germánok még egy népet alkot
tak, azaz (szorosb értelemben vett) németek és skandinávok még nem 
váltak el egymástól. így tehát a Baldr-mythosz a skandinávoknak is 
ősrégi mythikus birtoka, Bugge elmélete pedig teljesen tarthatatlan.

Olvasóinkat, úgy hiszem, a vitás kérdésnek csak ezen általános, 
elméleti oldala érdekli; az egyes fejtegetések megértésére és élvezetére 
a germán mythologia sokkal behatóbb ismerete is szükséges, mint a 
milyent magyar olvasónál méltánytalanság nélkül feltételezhetni. De a 
detailnak vizsgálata különben is csak a fentebbi elvi kifogások több 
oldalú bizonyítását eredményezné, miről bátran lemondhatunk, midőn 
az elvi eltérés oly lényeges és annyira alapos, mint ezen esetben. Bugge 
munkája egy tarthatatlan elméletnek roppant tudományos készlettel 
való támogatása; tudós tévedés, mely nem marad ugyan haszon nélkül, 
mert hiszen a tárgyalt kérdéseknek újabb és behatóbb vizsgálatára ösz
tönzi a szakférfiakat; — magában véve azonban nem fog bivőket hódí
tani és csak negative mozdítja elő a tudomány fejlődését. h k in r ic h  G

Poestion Joh. Cal. Oriechische Dichterinnen. Zweite Áuflage. Hartleben.
"Wien, Pest und Leipzig 1882.

Poestion könyvecskéje csinos munka, valóban figyelemre méltó 
tünemény a népszerű philologiai termékek sorában és «in usum homi- 
num elegantiorum* kiállításban jelent meg. Mielőtt annak tüzetesebb 
ismertetése, illetőleg méltatásába bocsátkoznánk, szükségesnek véljük 
tartalmának övid kijelölését.
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