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2. Dr. Georg Keintzel, Dér Heliand im Verh&ltniss zn se inén Quellen
(Ev. alreálgymnasium, Szász-Régen).

Igen derék, sok tekintetben mintaszerű értekezés. Windisch 
E. (Dér Heliand und seine Quellen, Leipzig 1868), Grein K. V. M. 
(Die Quellen des Heliand, Kassel 1869) és Sievers Ed. (Zeitschrift 
fiir deutsches Alterthum, XIX, 1875) kutatásai és tanulmányai óta 
a híres IX. századi ószász éposz forrásait ismerjük. A Heliand 
költője felhasználta az úgynevezett Pseudo-Tatianust,1) Hrabanus 
Máté-kommentárját, Beda Márk- és Lukács-kommentárjait és 
Alcuin kommentárját János evangyéliomához. E forrásokat már 
most Keintzel pontosan, mondatról mondatra és versről versre 
veti egybe a költeménynyel magával, hogy mindenütt a költő viszo
nyát forrásához, illetőleg a költőnek kisebb-nagyobb önállóságát 
kimutassa. Ezt teljes pontossággal és helyes módszerrel teszi, úgy 
hogy dolgozata tudományos értékűnek tekintendő. Kár, hogy dol
gozata végén az egyes, elszórt megjegyzéseket és tapasztalatokat 
kerek jellemzéssé nem foglalta össze.

Alkalmilag megemlítem, hogy a Heliand épen most új ki
adásban jelent meg Behaghel Ottótól (Halle 1882, ára 2 mk. 40), 
csinos kiállításban, jó bevezetéssel és szótárral. Egyszersmind rövi
den összefoglalom a Heliand ismertetésére szolgáló adatokat.

A Heliand három kéziratban maradt reánk: 1. C, Codex 
Cottonianus, a British Muzeumban Londonban; a legteljesebb kéz
irat ; — 2. A/, Cod. Monacensis, Münchenben, előbb Bambergben, 
töredékes (a költeménynek vagy egy hatodrésze hiányzik belőle);
— 3. P, egy prágai töredék, mely vagy ötven versre terjed. — 
E kéziratok közöl M a legjobb, nyelve is a legtisztább (ó-alnémet 
vagy ószász), míg C nyelve az alnémet és frank dialectusok hatá
rán áll. C és M különben egy közös forrásból származnak.

A költeményt eddigelé kiadták: Schmeller András (München 
1830), a kitől az eposz czíme (Heliand, felnémet Heiland, Meg
váltó) is származik, mert a kéziratokban nincs a költeménynek 
czíme, csak az egyik codex ben van e felirat: Incipit quatuor evan
gélium ; továbbá: Köne J. R. (Münster 1855); Heyne Móricz (Pa-

*) Ezen u. n. Tatianus latin eredetije Fuldában van, kiadta E. Banké, 
Codex Foldensis, Marburg, 1868 és Sievers E., Tatian lateinisch und deutsch, 
Paderborn, 1872. — E kéziratot Viktor, Capua püspöke, fedezte fel a VI. szá
zadban s ő tulajdonította Tatianusnak. Újabbak (Schmeller s Wackernagel) 
Ammonius művének tekintik. Valószínűen sem Tatianusnak, sem Ammonius- 
nak, kiknek görög eredeti műveik elvesztek, nincsen közük e latin Colexliez.
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derbom 1866 és 1873); Riickert Henrik (Lipcse J876), kezdőknek 
szánt magyarázatokkal; Sievers Ede (Halle 1878) a teljes tudomá
nyos aparatussal, és Behaghel Ottó (Halle 1882). — Németre for
dították: Köne J . R. (kiadásában), Kannegxesser C. L . (Berlin 
1847), Grein K . V. M. (2. kiad. Cassel 1869), RappGy. (Stuttgart 
1856) és Simrock K . (3. kiad. Berlin 1882).

A Heliand költője a próz i Praefatio in librum antiquum 
lingua Saxonica conscriptum és a verses Versus de poéta et inter- 
prete huius codicis szerint, melyeket Flacius Mátyás (f 1575) a 
XVI. század közepén (1562) közöl, — egészen tudatlan paraszt 
volt, kinek a Megváltó személyesen meghagyta, hogy e müvet ki
dolgozza, — de a költő ez eposzát egyszersmind, ugyanazon prae- 
fatio szerint, Jámbor Lajos király (f 840) kívánságára írta. Az 
előszó első állítása természetesen csak monda, még pedig ugyanaz 
a monda, melyet a hagyomány Caedmon angolszász költőről 
mesél.1) A Heliand költője ellenkezően tanult pap volt, ki korának 
egyházi irodalmát jól ismerte és az evangyéliomokat a hozzájok 
tartozó legkiválóbb kommentárokkal ügyesen felhasználta. A köl
temény semmi esetre nem keletkezett 820 és 821 előtt, mert Hra- 
banus Maurus ezen évben irta Máté-kommentárját, melyet a költő 
ismert, —r de nem is sokkal későbben, minden esetre még a IX. 
század első felében.

Az említett praefatiókat Schulte J. V. (Über Ursprung und 
Altér des Heliand, Glogau 1873) Flacius Mátyás koholmányainak 
tartja. E nézet azonban alig alapos. A praefatiók alkalmasint a 
X—XI. századból valók, de különböző és ellentetes darabokból 
eszközlött tákolmányok, melyek egyáltalában nem érdemelnek 
hitelt. így pl. egy helyütt azt mondja a prózai előszó Lajos király
ról: praecepit cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non 
ignobilÍ8 vates habebatur, ut vetus (!) ac nóvum Testamentum in 
germanicam. linguam poetice transferre studeret, quatenus non solum 
literatis, verum etiam illiteratis sacra divi nóvum praecrptorum 
lectio panderetur . . . Igitur a mundi creatione initium capieris . . . 
ad finem totius veieris ac növi Testamenti . . . perduxit. E szerint 
tehát a szerző jeles költő volt, ki nemcsak az új, hanem az ó-testa- 
mentomot is feldolgozta ószász költeménynyé. De alább ugyanaz 
az előszó: ferunt eundem vatem dutn adhuc artis huius (poeseos) 
penitvs esset ignarus, in somnis esse admonitum stb. Es ez utóbbi 
elbeszélést a Versus de poéta még jobban kiczifrázza és hexame
terbe szedi. Valószínű, hogy a verses előszó egyáltalában nem 
vonatkozik a Heliandrs., a prózai praefatiobn, pedig, mely talán 
eredeti részleteket tartalmaz, utólag egészen idegen adatok csúsz
tattak be. Mai alakjukban egyiknek sincs értéke.

L. Baedae História Ecclcsiasiica omfis anglorum ed. Alfr. Holdcr 
Freiburg, 188J2, iib. IV. táp. Ü4 i20S. 1.)
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A költeményt régebben kétségtelenül túlbecsülték, mert 

rendszerint csak az Otfried-féle KristieX hasonlították össze, mely
nél csakugyan mindenképen jelesebb. De tagadhatatlan, hogy a 
költőben kevés az eredetiség és nem nagy az epikus ereje. Persze 
a tárgy maga sem igen szerencsés, a költő azért nem is valódi 
eposzszáj hanem inkább epikus tankölteménynyé dolgozta azt fel. 
A Heliand azonban minden esetre a középkor legértékesebb em
lékei közé tartozik, s igen érdekes még azon szempontból is, hogy 
a költő folyton ingadozik germán-pogány és keresztény felfogás és 
világnézet, képek és fogalmak közt, és ho<ry tárgyát feltűnően, 
néha igen szerencsésen localizálja. Krisztus nála germán fejedelem, 
tanítványai vazallusai, a zsidó ország és nép egészen a szász tarto
mány és nép képében tűnik fel stb.1)

Végűi még megemlítem, hogy a Heliand költőjének legújab
ban még egy másik munkát is tulajdonítottak. Az angolszász Ge- 
wesí#ben van ugyanis egy epizód (235—851. v.), mely a gonosz 
angyalok bukását tárgyalja és semmi esetre nem származhatok az 
egész mű szerzőjétől. Ez epizódról vitatja Sievers Ede (Dér Heliand 
und die angelsáchsische Genesis, Halle 1875), hogy az az ószászból, 
volna átírva és ószász eredetijében a Heliand költőjének műve. 
E feltevés, ha alaposnak bizonyúlna, helyesnek tüntetné fel a 
praefatio fent érintett azon állítását, hogy a 6zerző az ó- és az új- 
testamentomot költői alakban feldolgozta.

H r in r ic h  G.

3. Lessing és Laokoon-ja. Irta Szabó Nándor. (Székelyudvarhelyi főgym-
nasium.)

Lessing Laokoon-ja az igazán bölcseleti eszmekifejtésnek s 
előadásnak még eddig el nem ért mintaképe s az ujabb szépészet- 
nek forrása. Hosszú idők múltak el azóta, hogy megjelent; nagy 
harczokat vívtak miatta s azok a szépészeti alaptörvények, melye
ket fölállított, a harczból nagy részt épségben s győzedelmesen 
kerültek elő s csak néhánya csonkult meg. Igaznak kell elismer
nünk Herder mondását, hogy e művön három múzsa, a bölcselet, 
költészet s szépművészét múzsája dolgozgatott, s épen azért mél
tán megérdemli e munka és szerzője, hogy módjával már a 
középiskolai ifjúság érettebb részét megismertessük. Ezt vallja 
czéljának az előttem fekvő értekezés, melynek ismertetésében 
mindig azt tartom szem előtt, hogy agymnasiumi magyarázat#-nak 
van szánva.

Az értekezés négy részre oszlik.
Az első rész magában foglalja Lessing életének s munkássá-

*) A költemény e jellemző oldalát főleg Vilmar tárgyalta igen jelesen : 
Dnttsrhr Alterthiimer im Heliand, Marburg, 1845, 2. kiiad. 1862.
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gának rajzát. Ezen utóbbi elég hűségesen tünteti elénk az angol 
polgári drámának a német színpadra átültetőjét, az «első» német 
nemzeti vígjátéknak s szomorújátéknak íróját s az újabb drámai 
külalak szerzőjét. Lessing egy jellemvonását azonban érintetlenül 
hagyja a szerző s azt tartom, ez a jellemvonás lényeges költői 
munkássága megítélésénél. Lessingben a hidegen számító értelem 
uralkodik; költői munkái is jobbára ennek és nem a teremtő kép
zeletnek szülöttei; azért nagy ritkán akadunk bennök hibára, de 
nagy ritkán is akadunk arra a szellemre, mely az igazi költészet
nek minden szaván elömlik, arra a csodálatos s alig kifejezhető 
színezetre, mely igazán költői érzületből fakadt művön elárad, arra 
az elragadó hévre, melylyel még kisebb költőknél is találkozunk. 
Azért szerzőnek azon nézetét, hogy Lessing őszinte vallomása, 
melylyel a költői czímet magától megtagadta, csupa szerénység,nem 
egészen pontos vizsgálaton alapuló nézetnek kell tartanom ; még 
különösebbnek tetszik azon állítás, hogy «nehéz eldönteni, ha vall
jon mint költő, avagy mint müitész és aesthetikus-e nagyobb». A 
prózai munkákról szóló részben helyesen Ítéli meg mint meseirót, 
epigrammairót, kritikust s ítsthetikust. E rész végén jellemzi még 
nyelvezetét is Vilmar szavaival, melyeknek fordítása azonban nem 
mondható mintaszerűnek.

A második rész a görög szobrászot történetét mondja el.
A harmadik a Lessing előtti kornak a művészetek, különösen 

a költészet s festészet viszonyára vonatkozó nézeteit ismerteti. E 
rész különben majdnem szóról-szóra való ismétlése annak, mit 
Blünner «Laokoon*-ja második kiadásának bevezetésében mond e 
tárgyról.

A negyedik rész elmondja a Laokoon tartalmát fejezeten- 
kint; azután józan mérséklettel szemeli ki a tanítványok fölfogó 
erejéhez mérten a Laokoon lényegét s nagyjában ragaszkodva 
Lessing gondolat-menetéhez, meghatározza a művészetek első s 
egyetlen czélját, megállapítja a képzőművészetek s a költészet 
határait s hosszadalmasabban időz a költői leírásnál s az erre 
vonatkozó szabályokat néhány példával is megvilágosítja. Végül 
összefoglalja a Laokoon tartalmát két pontba.

Az értekezés irálya egyszerű, itt-ott tán túlságosan egyszerű, 
pl. Lessing az első, ki kizárólag pennája után élt.

Újat nem találunk ezen munkában; a mit mond, a tárgy meg
értetésére alkalmatos s a kitűzött czélnak megfelelő, azért a közép
iskolai ifjúságnak érettebb része haszonnal olvashatja.

Még egy megjegyzést. A szerző azon nézeten van, hogy azon 
miniszteri rendelet, mely az iskolai értesítvényhez tudományos 
értekezést követel, a vidéki tanárságtól lehetetlen s kárba veszett 
munkát kíván. Lehetetlent, mert a vidéki tanárságnak nincs mód
jában tudományos értekezést irni, hiszen nincsen vidéki városok
ban az ily munkához okvetetlenül szükséges irodalmi apparatus.
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S h a  ennek daczára mégis találkozunk az értesítvényekben érteke
zésekkel, melyeket erőnek erejével tudományosaknak keresztelnek 
el, azoknak nem látja hasznát sem tudomány, sem szülő, sem tanár, 
sem tanítvány. A tudomány nem, mert az ilyen értekezés nem 
igaz lélekkel szolgál neki, nem olyan munkának gyümölcse, mely a 
tudomány igaz szeretetéből ered; a szülő nem, mert az, ha egyál
talán olvas, könnyebben emészthetőt keres, s talál; a tanár nem, 
m ert azt, mit az értekezés ad, rendesen jobb s helyesebb alakban 
megtalálja más helyt; a tanuló nem, mert a legegyszerűbb tudo
mányos értekezés is fölülmúlja a tanulók értelmi fejlettségét. Szerző 
tehát azt tartaná helyes eljárásnak, ha a vidéki tanár tudományos 
értekezés irása helyett tárgyának egyik-másik részét tanítványainak 
fölfogásához mérve bővebben kidolgozná; ennek legalább hasznát 
vehetné a növendék.

A fölhozott okok között a legnyomósabb bizonyára az első, a 
könyvtárra, az irodalmi apparatusra vonatkozó. Ezen pedig jó 
részben segíthet részint a tanárság, részint a könyvtár állományá
nak gyarapítására befolyó tényezők buzgósága; a tanárság buzgó- 
sága emelheti az értekezések becsét is. S mivel az iskolai értesít- 
vény értekezésének ideálja a tudományos dolgozat, mert ez felel 
meg legjobban az ujabb tanárképzés természetének, mert ez nyil
vános bizonyítéka a tanárság tudományos értékének, tudományos 
haladásának, azért az ajánlott gyökeres változtatást nem tartanám 
elfogadhatónak *.)

Győr. F a c h e r  J. D.

*) Szabó N. tanár úr gondolata épen nem rossz, de t. dolgozótársunknak 
igaza van, ha nem pártolja e felfogás kizárólagosságát. A vidéki tanár is irhát 
tudományos értékű, jeles dolgozatot, csekély tudományos készlettel, — csak 
jól válogassa meg tárgyát. De tanáraink épen ezen tekintetben sokszor igen 
szerencsétlenek. Alkalmilag bővebben tárgyaljuk e kérdést és szolgálunk posi- 
tiv tanácscsal is. Szerk.
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