
ISMERTETÉSEK. BÍRÁLATOK. 

A MAI MAGYAR IRODALOM A NÉMETEK ELŐTT. 
(Meyer's Konversations-Lexikon. XIX-ter Band. Jahres-Supplement 1891 — 1892. 

Leipzig und Wien. 1892 ) 

(*) Talán szokatlan vállalkozás, hogy ebben a folyóiratban a Meyer-
féle Konversationslexikon legújabb kötetéről akarunk szólani; de czik-
künk felírása megadja a felvilágosítást, mert az a kötet a mai magyar 
irodalmat ismerteti. S azt hisszük, hogy illetékesebb helyen nem beszél
hetünk róla, mint épen itt, hol az elfogulatlan kutatás és pártatlan elbí
rálás előtt a politikai és felekezeti gyülölsegek elhallgatnak, a személyi 
és pajtási vonzalmak megszűnnek, elnémulnak; a hol egyes-egyedül a 
tárgyias Igazságot ismerjük el; nem különösen akkor, a mikor a fel-
szinesség és elfogultság ellen vagyunk felszóllalandók. 

Ha valahol, úgy minden bizonnyal Ismerettárban csak a tárgyias 
igazság uralkodhatik, száraz adatok és tények egyszerű felsorolása, s az 
irodalmi eredménj^ek és sikerek egyszerű összefoglalása, s mindennek 
következéseként a bemutató Ítélet megokolása, az író rövid és alapos 
jellemzése ; ha valahol, úgy minden bizony nyal az idegen közönség szá
mára készült történeti rajzban, bármily vázlatos legyen is az, ha a nem
zet fia írja, a nemzet szellemi életének minden irányáról, irodalmának 
minden szakáról hű és való képet kell adni, mert a szerző léhasága 
vagy egyoldalúsága különben a nemzeti szellemet hamis tükörben mutatja 
be, melynek torzítása az idegen közönség előtt nem reája, hanem a nem
zetre vet hibás megvilágítást, mintha annak fejlődéséből, a mai elágazó 
tudományosság sokoldalúságából egyes irányok és szakok egészen hiányoz
nának. A régi jó Dnx Adolf, a ki e világszerte elterjedt vállalat előbbi 
köteteiben a magyar nyelvi és irodalmi szakaszokat s a magyar élet
rajzokat szolgáltatta, komolyan és lelkiismeretesen fogta fel a maga fel
adatát ; habár száraz, de hűséges vázlatot nyújtott a magyar irodalomról, 
röviden megemlékezve annak minden számbavehető ágáról, minden érde
mesebb képviselőjéről. Inkább hazafi volt, mint felekezeti ember. Silber stein 
Adolf ellenben, ki e legújabb kötet hasábjain a magyar irodalmat ismer
teti, felszínes és elfogult, hogy keményebb szóval ne éljünk; a nemzeti 
költészet és tudomány képviselői közt szeszélye és Ízlése szerint válogat, 
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ennél fogva hibás megvilágításba helyez bennünket. A tárgyias igazságot 
nem ismeri, nem is keresi, pedig találóan mondja Desseívffy József, hogy 
az igazság olyan, mint a nyúl: ki kell ugratni a bokorból; — a nemzeti 
érdeket annál kevésbbé méltatja, annál kevésbbé gondol véle, bármily 
balul Ítéljen is a külföld rólunk. 

Mert minek rójjuk fel egyébnek, ha nem ennek, hogy oly tudo
mány-szakokat, mint a jog, nemzetgazdaság, statistika, közigazgatás, böl
cselet, paedagógia, geographia, az orvosi és természeti tudomány, meg 
sem érint, noha történeti vázlatában 1867-ig tekint vissza? pedig e sza
kok épp az utolsó század-negyedben részesültek az egyetemes színvonalon 
haladó mivelésben. Messzire vinne, s hosszas részletezésre kényszerítene, 
hogy az egyes szakok mezejéről a jelesebb neveket fölemlegessük; de 
a kinek szeme van a látásra, füle a hallásra, tehetsége a megfigyelésre, 
az épen 1867 óta sokszor, igen sokszor, örvendetesen tapasztalhatta, 
hogy a tudományok minden ága nálunk erősen megindult és magasra 
emelkedett; hogy a magyar szellem a német szellem gyámsága és befo
lyása alól felszabadult; hogy a német mellett az angol, franczia és olasz 
szellemmel egészséges és gyümölcsöző érintkezésbe lépett; hogy egyszerű 
átdolgozások és alkalmazások helyett önálló kutatások és alakilag is neme
sebb feldolgozások diszes sora következett, szóval: a nemzeti szellem a 
tudományok összes vonalán diadalmasan előre nyomult és nem egyszer 
szerencsés kifejezésre jutott. Mert bár a politikai izgalmak állami jogaink 
és érdekeink védelmében és fejlesztésében olykor megzsibbasztották, oly
kor elvonták is rövidebb vagy hosszabb ideig jelentékeny erőinket: mégis 
a nemzeti kormányok tetemes áldozatai a közművelődés intézményeinek 
szaporításában és javításában, a tudományos társulatok élénkebb mozgal
mai a magok szakának tervszerűbb vezetésében és behatóbb munkálásá
ban oly eredményeket létesítettek, melyeket nemcsak megelégedéssel, de 
büszkeséggel is sorolhatnánk elő. Az alkotmányos élet szabadsága, a véle 
erősödött nemzeti önérzet és nemzeti öntudat üdvösen hatott vissza egyes 
tudományos tehetségek szabadabb és függetlenebb kiforrására és megizmo
sodására ; s az eszme-áradatok frisebb és egészségesebb fuvalmai a poli
tikában és társadalomban egyiránt pezsgést és életet fakasztottak; mig 
a tudományok minden ága ismereti körére és színvonalára nézve egyete
mesebb, szellemére és nyelvére nemzetibb lőn. Ki a magyar irodalomnak 
idegen közönség előtt való bemutatására vállalkozik, ennek kiemeléséről 
és szakonként való igazolásáról megfeledkeznie nem szabad, mert e helyett 
néhány általános mondás nem elég; különben épp úgy vétkezik a tárgyias 
igazság, mint a hazafias kötelesség ellen. 

De nézzük, a miről megemlékszik, hogyan teljesíti tisztét ? A lyrai 
költészet ismertetésében Vajda Jánost méltatja legelőbb négy sorban, de 
pessimista bölcselő verseiről elég elismeréssel; aztán Arany epigonaiként 
Szász Károlyt, Gyulai Pált, Lévay Józsefet foglalja össze öt sorral, 
holott működésük java része kétségtelenül az utolsó század-negyedbe 
esik; majd Endrődi Sándort említi meg öt sorban; úgy jellemezve, mint 
lágy természetet, ki a változatos lét minden hangulatát osszhangzatosan 
birja kifejezni s ki Heine Henriket a magyar irodalomba bevezette. A mi 

32* 



500 ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK. 

azonban kétszeresen hibás; mert Endrődi, kinek a mai költői nemzedék
ben a legszínesebb és legdallamosabb a nyelve, nemcsak a lágy érzések 
költője: de sokszor, különösen ujabban, erős és viharos érzéseket szilaj 
hangokon zeng; mert Heinéből előtte már sok fordítás megjelent; Szász 
Károly, hogy másokat ne is említsünk, legszebb alkotásaiból egész soro
zatokat adott. Heinét nem Endrődi vezette be a magyar irodalomba: 
csak ő fordítja teljesen. Mindez különben csak bevezetés, csak alap arra 
nézve, hogy az Arany epigonaival és Endrődi lágy természetével szem
ben annál hatalmasabban emelkedhessek ki »erős ellentétül« Kiss József, 
»a balladaköltő nagy alakja, ki a magyar és zsidó népéletből való, leg
inkább sötét tárgyait megragadólag és életteljesen kezeli. Jehovája, mely 
egy régi, szigorúan hivő bibliai alakot fest, kinek minden gyermeke elsza
kad tőle és távol találja meg boldogulását vagy elpusztul, mig az öreg 
egyedül és fájdalom-dúltan emeli fel kezét a seregek régi urához, valódi 
lyrai-epikai gyöngy. Kiss ezen és más költeményei révén Magyarországon 
oly népszerű, mint más költő alig. Regéje a varrógépről és legtöbb balla
dája németre, is le van fordítva.« íme, az egy Kiss József magasztalása 
tizennégy sorban, annyiban, mint minden megelőzőjének ismertetése; 
s magáról a Jehováról többet ír, mint Szász Károlyról, Gyulai Pálról és 
Lévay Józsefről együtt. S aztán milyen hangon! Senkinek semmi köze 
ahhoz, ha Silberstein a JehoVa nevére fölmelegszik és érte rajong; de 
ahhoz igenis a magyar irodalom minden igaz őrének köze van, hogy 
ne emelje Kiss Józsefet minden egyéb élő költőnk fölébe. Mert igaz ugyan, 
hogy érdemes lyrai tehetség, hogy némely éneke és genreképe, sőt még 
balladája is erős húrokat érint; csak azt ne állítsa senki róla, hogy a 
magyar szellemnek, észjárásnak és nyelvnek kifejezője volna; keresi 
ugyan a magyar alakokat, de nem mindég találja meg; mert azok a 
magyar parasztasszonyok, kik nála a zsidó legényekért bolondulnak, való
sággal nincsenek meg; hajhászsza a magyaros észjárást, de bizony sok
szor csak hajhászsza; szereti a nyelvben az eredetiséget, de mennyi botlást 
követ el nemcsak eredetisége, sőt törvényei ellen is! Éppen azért leg
szebbek azok az alkotásai, melyeken általános emberi, faji és felekezeti 
érzései zendülnek meg vagy nyernek megszemélyesítést; szóval: a hol 
tehetsége szabadon és közvetlenül nyilatkozhatik meg. Népszerű a feleke
zeti körökben és önképző társulatokban, de maga a magyar nép nem 
ismeri; nevezze meg Silberstein Adolf csak egyetlen dalát, melyet a 
magyar nép a magáénak vallana és faluszerte énekelne, mint Petőfi, 
Tompa, Arany és Tóth Kálmán dalaiból nem egyet. Kiss József dicsőí
tése után Silberstein Ábrányi Kornélt és Emilt, Bartók Lajost és Reviczky 
Gyulát említi föl; aztán Palágyi Lajost ismerteti — hét sorban, tehát 
bővebben méltatja, mint akár Vajda Jánost, akár Szász Károlyt, Gyulai 
Pált és Lévay Józsefet együtt. Pedig mit adott Palágyi eddig ? Egy csomó 
kiforratlan és éretlen pessimista és socialista bölcselkedést; csak ujabban 
kezd tehetsége és Ízlése tisztulni; de még mindég erős hadi lábon áll a 
nyelvvel és rythmussal. Különben sokkal ifjabb, pályájának még sokkal 
inkább elején, semhogy idegen közönségnek szóló vázlatos rajzába bele
kerülhetne. Silberstein Adolf vele végzi a sorozatot, mire méltó megütő-
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déssel és csodálkozással kérdjük: miért feledkezett meg Arany Lászlóról, 
kinek egyetlen verses elbeszélése, a Délibábok hőse, egy vívódó korszak 
hivebb kifejezése, mint Palágyi Lajos összes pessimista és socialista for
rongása ? S miért feledkezett meg Dalmady Győzőről, ki annyi szép és 
gyöngéd dallal gazdagította szerelmi lyránkat? Miért Váradi Antalról, 
kinek költészete egyre magasabban szárnyal, nem egy ujabb genreképe, 
nem egy apróbb drámai költeménye a Hugo Victor hatására vall ugyan1; 
de igazi erő és nagy eszme nyilatkozik bennök ? Pedig a drámában sem 
juttat neki helyet. S miért feledkezett meg Szász Béláról, kinek családi 
versei őszinte mély érzésre, politikai ódái magas bölcselkedésre mutatnak, 
ki mint Longfellownak szerencsés fordítója is elismerést érdemel ? S miért 
Fejes Istvánról, Komócsy Józsefről, Szász Gerőről, E. Kovács Gyulá
ról, kiknek költészetében, ha olykor tiszta lyrai hangok helyett szónoki 
szóllamok zendülnek is, az általános emberi eszmékért való hevülésük és 
lelkesedésük nem egy becses éneket teremtett? S miért feledkezett meg 
Vargha Gyuláról és Kozma Andorról, kik úgy a tiszta lyrában gyön
géd és dallamos verseket, mint az ódában nemes és erőteljes énekeket 
írnak ? S miért Jakab Ödönről, kinek magyaros eszejárása és nyelve a 
mily egyszerű, sokszor épp oly hatásos, ki nemcsak a lyrai húrokon ád 
igaz hangot, de székely genre-képeiben nem egy élő alakot is? S miért 
Szabolcska Mihályról, ki oly erős lyrai tehetség, ki mint lantos és elbe
szélő egyiránt nevet szerzett ? S miért Pósa Lajosról, ki a maga gyer
mek-verseit oly őszinte naivitással és meleg kedélylyel írja, mintha maga 
is csak egy nagy gyermek volna; az irodalom e nemében valóban ritka 
jelenség. S miért Szabó Endréről, Torkos Lászlóról, Rudnyánszky 
Gyuláról, Dengi Jánosról, kik annyit legalább érnek, mint Palágyi Lajos ? 
Hiszi-e, hiheti-e Silberstein Adolf komolyan, hogy a mai magyar költészetet 
csak azok képviselik, a kiket ő összefoglalt, s azok között is a nemzeti 
szellem legjellemzőbb és legigazabb kifejezői, a kiket ő leginkább méltat: 
Kiss József és Palágyi Lajos, a két világító tűzoszlop, mely a jövő 
magyar költészet igéretföldjére elvezet bennünket; holott annak faji, 
különben tiszteletreméltó érzéseitől, ennek socialista, különben elég zavaros 
hangjaitól a magyar nemzet egyeteme annyira távol áll ? 

A regény és elbeszélés ismertetésében természetesen Jókai Mórt 
illeti az első hely; aztán következik Mikszáth Kálmán tiz sorban, Beniczky-
Bajza Lenke huszonkét sorban; majd Abonyi Lajos, Tolnay Lajos, Pálffy 
Albert, Degré Alajos, Vértesi Arnold, Kazár Emil és Szíklay János együtt 
kilencz sorban. Emlékszünk a mondásra, a melylyel Laurenson franczia 
képviselő, ki a szegedi árviz alkalmával meglátogatta hazánkat, elragadta 
a nemzetet, hogy 16 millió lovag vagyunk; de szeretnők, ha legalább 
a kritikus nem annyira lovag, mint műbiró lenne; mert tisztelet a 
Beniczky-névnek, tisztelet a Bajza-névnek, sőt tisztelet Beniczky-Bajza 
Lenkének is: de az elbeszélő irodalomban csak mint iró jöhet megítélés 
alá. Már pedig az ő pongyola, szerkezetre és jellemzésre elnagyolt és 
hevenyészett művei a magok idegen légkörével messzi elmaradnak szá
mos tehetségesebb társa alkotásaitól. Különben e gyarló vázlat köréből, 
melyben még az érzéki irány képviselője, Márkus József, a fiatal Bródy 
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Sándor, Herczegh Ferencz, Kabos és Szomory is megemlítésre talál, miért 
hiányzik Vadnai Károly, kinek más helyen tiz soros bemutatása csak 
szerkesztő és szini biráló érdemét méltatja, noha mint ízléses és válasz
tékos elbeszélő is kereken szőtt, egyszerű, biztos szerkezetével, nemes 
styljével, gondos jellemzésével mai nap is a legmunkásabbak és legolva-
sottabbak egyike ? Aztán miért hiányzik Baksay Sándor, e minden izében 
eredeti és nagy tehetség, kinek jellemzetes rajzai és elbeszélései oly frisek 
és színesek, mint az Alföld virágai, melyekkel együtt fakadtak? S miért 
hiányzik Szalóczy Bertalan, ki a maga tősgyökeres és zamatos előadásá
val méltó társa annak? S miért hiányzik Petelei István, ki noha szűk 
körben mozog is, nem egy alkotásán a kínos esztergályozás nyoma lát
szik is, de sötét borongásával, tömör jellemzésével és fukar-szavú elő
adásával tagadhatatlanul érdekes és erős tehetség. S miért hiányzik 
Gyö'ry Vilmos, Bérezik Árpád, Margitay Dezső, Murai Károly, kik 
annyi könnyű és eleven elbeszélést adtak? S miért hiányzik Beöthy 
Zsolt, ki ha az utolsó évtized alatt irodalomtörténetre és aesthetikára 
fordította is nagy erejét és gazdag tudását, előbb annyi szép elbeszélést 
írt, melyekben egyiránt a költő ihlete és művész gondja egyesült ? S miért 
hiányzik Tóth Béla, Palotás Faustin, Iványi Ödön, hogy másokat mel
lőzzünk, kik egytől egyig vágnak olyan rendet és vannak olyan legények, 
mint a Márkusok, Kabosok és Szomoryk? 

Aztán a dráma ismertetéséből miért maradt el egészen a népszínmű, 
mely Tóth Ede befolyása alatt kétségtelenül sokat fejlett: egyszerű genre-
képek sorozata vagy összefoglalása helyett szerves drámai egységre töre
kedett. Mert megemlítésre méltó mind eredeti magyar ízénél, mind magya
rosító hangjánál fogva; hisz kétségtelenül nagy érdeme van abban, hogy 
Budapesten ma már egy idegen vagy nemzetközi színház alapítása erkölcsi
leg szinte lehetetlenné lett. S ha Silberstein szükségesnek találja még kiemelni, 
hogy a civilisatió pápája, a szegény Hugo Károly, kiben tagadhatat
lanul sok tragikai erő lobogott, még nincs elfeledve: higyje el nekünk, 
a magyar nemzet ép oly kevéssé feledte el Tóth Edét, Csepreghy Ferenczet, 
kiknek darabjaiban ma is országszerte gyönyörködik. Silberstein Adolf 
mind a mellett sem a népszínműről, sem ennek elhalt jelesebb íróiról és 
mai szerencsésebb képviselőiről nem vesz tudomást. 

íme, a mai magyar irodalom bemutatása merő felszinesség vagy 
merő elfogultság az ismertető egyéni szeszélye és Ízlése szerint. S még 
ennél is mennyivel hiányosabb és megbízhatatlanabb a tudományos iroda
lom vázlata ! Szerző előtt a magyar irodalomtörténetet és aesthetikát Beöthy 
Zsolt és Bodnár Zsigmond képviseli, az csak akadémiai stylben, ez modern 
szellemben; holott a magyar irodalom története épp az utolsó század
negyed alatt annyi jeles tehetséget foglalkoztatott, kik vagy a művé-
sziebb feldolgozás vagy a sikeresebb anyag-gyűjtés terén szereztek nevet. 
Silberstein nem ismeri őket, még az anyaggyűjtők sorában sem jut 
helyük: ott az első a nagy Schwicker, a második a kis Toldy Ferencz; 
aztán jőnek Fischer Sándor, Sturm Albert, Neményi Ambrus. A kriti
kában pedig csak Rákosi Jenőt és Keszler Józsefet emeli ki ; ez a Kon-
versations Lexikon szerint a franczia iskola tanítványa. 
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Vagy miért nem érdemel említést a magyar és összehasonlító nyelv
tudomány munkásai közül más, mint Budenz József és Vámbéry Armin; 
az archaeologia művelői közül más, mint Pulszky és fia, Henszelmarm, 
Ipolyi, Hampel. Ez a »Pulszky und Sohn« majd úgy hangzik, mint 
»Goldstein und Sohn«, »Eisenstein et C°«. De melyik fia? Mert 
Ágost a jogbölcseletet miveli, Károly főként műtörténettel foglalkozik, 
Garibaldi a gyakorlati mérnöki pályán dolgozik. Valószínűleg ez, noha 
archaeologiai fölfedezéseket még nem tett, de legalább ásatásokat, mint 
mérnök, már vezetett. Aztán a történelmet, mely a magyar nyelvtudo
mány és magyar irodalomtörténet mellett leggazdagabb, Thaly Kálmánon 
és Fraknói Vilmoson kivűl csak Marczáli Henrik és Acsády Ignácz 
képviseli-e ? Tisztelet és becsület mindakettőnek, nem tagadjuk sem 
tehetségüket, sem érdemüket; de nincsenek-e a mai történészek díszes 
sorából többen, kik a magyar nemzet viharos életének, sajátos nemzeti 
intézményeinek, szenvedélyes és vitézi jellemének megértésére és festésére 
számbavehető erővel bírnának ? Csak Marczáli és Acsády ? Hol maradt 
Szilágyi Sándor, kinek munkássága az utolsó huszonöt esztendő alatt 
egész könyvtár, hatása egy egész új nemzedék; hol maradt Pauler Gyula, 
kinek mélyreható nyomozása és felfogása oly általánosan elismert; hol 
maradt Károlyi Árpád, Ballagi Aladár, Thallőczy Lajos, Bunyitay 
Vincze, Gsánki Dezső', Fejérpataky László, Márki Sándor, hogy másokat 
ne emlegessünk. Különös, hogy Silberstein eszébe annyi érdemes történet
tudós közül csak a Marczáli és Acsády neve jut. 

Sőt különös az is, hogy fordított irodalom czimén nem azt ismer
teti, a mit mi a világirodalomból átültettünk : hanem azt, a mit a mi 
remekeink közül németre fordítottak. Pedig a mai magyar irodalom 
kiegészítéseként arról kellene szólnia, hogy a magyar szellem az európai 
szellemmel milyen érintkezésben áll, hogy mely nagy költők és tudósok 
nyertek nálunk honosítási jogot. Mert nemcsak Heine Henrik fordításával 
dicsekedhetünk: de Shakspere, Byron, Tennyson, Burns, Longellow, 
Moliére, Hugo Victor, Calderon, Moreto, Dante, Göthe, hogy hosszú név
sorozatot ne adjunk, egészben vagy részben épp az utolsó század-negyed 
alatt lőn a magyar irodalom közkincse. Fényes és csattanós bizonysága, 
hogy e megifjodott nemzet a mily szívósan ragaszkodik a maga hagyo
mányaihoz és diadalmasan fejleszti azokat tovább, ép oly készségesen 
hajol meg az európai _ eszme-áramlatok előtt, hódol meg a külföldi nagy 
költők és nagy tudósok szellemének. 

A ki a mai magyar irodalmat hiven és tárgyiasan akarja meg
ismerni, az hiában fordul a Silberstein czikkéhez. 

CZAKÓ ZSIGMOND ÉLETE ÉS MŰVEI. 
(Irta Dózsa József. Kolozsvár, 1893. 119 1.) 

(*) A boldogtalan fiatal költő már megrázó sorsánál fogva fölkelti 
a mély érdeklődést. A kinek nevét Arany és Petőfi megzengték, a kinek 
végzetét korának legjobbjai elsiratták, nem lehet igazabb érdem nélkül: 
ez a legelső benyomás, melyet a kutatóra tesz. Már akár irói tehetsége, 




