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HAZAI IRODALOM.

A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése. Tanítóképző inté
zetek és polgári iskolák használatára összeállította Szülik József. Má
sodik bővített kiadás. Eger, 1882. Szolcsányi Gyula.

E kézikönyv szerzője alig száz lapon akarja a magyar nemzeti 
szellem, a magyar nemzeti irodalom fejlődését történelmi előadás
ban valamint szemelvények utján föltüntetni. Anyagot és feldolgozást 
ily csekély térre szorítani s mégis jót és becsest nyújtani, megvalljuk, 
nem könynyű feladat. Negyven—ötven ritka nyomású lapon, mert 
maga a történelmi előadás bizonnyal nem terjed többre, irodalmunk 
főbb korszakait csak szembeötlőbb vonásaikban is vázolni, a magyar 
szellemnek csak legjelesebbjeiről is hő, igaz képet festeni, ahhoz 
önálló tanulmány, jellemző erő és jó  stílus elmaradhatatlan kellékek ; de a 
jelen mű a szerző ilyes tulajdonságai mellett éppen nem tesz bizonysá
got. Az önállóság és eredetiség koszorúját azonban a szerző nem is 
vitaija magának, midőn megelégszik az tösszeállító* igen szerény czímé- 
vel s midőn a neki tulajdonítandó parányi érdemet is Környei, Szvo- 
rényi, Lonkay, Névy [e négy írót bízvást hallgatással mellőzhette 
volna] Beöthy Zsolt és kivált Toldy Ferencz fejére hárítja vissza. Ne is 
hibáztassuk tehát a szerzőt önállósága teljes hiányáért, a jellemzés 
kiváló erejét se keressük benne, stílusbeli kisebb fogyatkozásait is 
nézzük el neki, de meg kell róvnunk az egész munka módszerét és 
szellemét.

A szerző ugyanis abban a jámbor hitben él, hogy a tanító-kép
zőknek avagy polgári iskoláknak szánt irodalomtörténet mi egyébben 
sem külömbözik a felsőbb oktatásra irt kézikönyvtől vagy tudományos 
munkától, mint hogy sokkal kisebb terjedelemre szorítkozik. A ki tehát 
ilyes czélra szolgáló tankönyvet akar írni, ne törekedjék másra, mint, 
hogy a szerző magyaros szavával éljek, trövidletre*. A röctW/^készítés
nek titka pedig miben áll, arra könnyen reájövünk akár a jelen műből, 
akár ama számos hasonló fajta irodalomtörténeti vázlatból és alapvonal
ból, melyek tankönyv czimén lepik el a könyvárusok polczait és 
tudományos ismeret képében férkőznek be a mindenre kész ifjúság 
fejébe. Az irodalomtörténeti rövidlet tudniillik úgy jő létre, hogy a 
szerző nagyobb művekből kihagyja mindazt, a mi a korrajzra, az 
eszmék fejlődésére; az irányok és irók jellemzésére vonatkozik, tehát a 
lényeget; de megtartja mindazt, a mi név és a mi évszám szóval a holt 
anyagot. így válik a rövidlet jobbára érdektelen irói nevek és üres 
könyvczímek hosszú és lélek nélküli specimenjévé, a helyett hogy iro
dalmunk korábbi szakaszait általános, de biztos vonásokkal festett
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képben tüntetné föl, a helyett hogy egy kiválóbb költő vagy jelesebb 
prózairó teljes megértetésével igyekeznék egy egész századra vagy több 
évtizednyi időszakra kelló fényt vetni, a helyett hogy legnagyobb fér- 
fiaink és irodalmi remekeink beható magyarázata és jellemzése által 
törekednék a nemzeti szellemet fejlődése legmagasabb fokán bemutatni 
és a magyar irodalom iránti mély érdeket az ifjú szívben örökre 
meggyökereztetni.

A jelen műről tehát, mint a melyben a tőlünk felállított kellékek 
mindegyike hiányzik, de a messze kerülendő hibák mind megtalálhatók, 
a melyben nincs lélek, csak betű, nem volna több szavunk, ha tenden - 
tiosus elfogultsága a kritikát nagyon is ki nem hivná.

Erős katholikus irányzatnak, részrehajló felekezeti szellemnek 
hódol a szerző művének majdnem minden lapján, s íme ez az a tér, hol 
egyedül fejt ki önállóságot Toldyval és Beöthyvel szemben. Jól tudjuk, 
hogy nincs iró, a ki politikai elvei vagy vallási meggyőződése, szóval 
egyénisége teljes háttérbe szorításával tudna nagyobb szabású, kivált 
történelmi munkát létesíteni; a sine ira et stúdió elve legszigorúbb értel
mében nem kívánható, nem is kívánatos ; de az elfogultságot, a tenden- 
tiát megrovás nélkül sohasem hagyhatjuk, ha az nemcsak a méltányos
ságról feledkezik meg, hanem magát az igazságot is durván meg
sérti.

Azt hisszük, a t. olvasó-közönség sem érzékenységgel, sem 
túlzással bennünket vádolni nem fog, ha csak egy nehány pillantást is 
vet e könyv lapjaira, ha a reformációról, ezen nemzetünk egész erkölcsi 
és szellemi világára kiható, a magyar irodalmat ujjászülő eseményről a 
következő jellemzést hallja: «Az egyházuktól elszakadt, papok és szerzetesek 
a hűtlenség egész keserűségével működtek az új tanok elterjesztésen , s mivel 
a megbénult kath. magyar egyház egy ideig nem fejthetett ki kellő erőt, 
a protestánsok pedig a sajtót és iskolát egyaránt felhasználták párthi- 
veik sokasítására: azért a hű katholikusok jó időre nagyon háttérbe 
szorúltak*.

Vagy mi egyéb az, mint felekezeti elfogultság, midőn a szerző 
első történelmi drámánkról, «Balassi Menyhárt áruitatásáról» jelentő
sebbet nem tud mondani, mint: «Szerzője ismeretlen, de gyűlöletes 
elferdítéseit tekintve vakbuzgó protestáns lehetett* ; midőn Balassa Bálint
nak, a protestáns hittől és szellemtől áthatott költészet legfőbb 
képviselőjének életéből azt a momentumot tartja említésre legméltóbb
nak, hogy ikatholikussá lett, s ezen fontos tettét egy szép nyelvű hitvitázó 
-műben igazolá, melyet Balassa lelki atyja, a jézus-társasági Dobokai 
Sándor fejezett be s adott ki, két év előtt pedig Ipolyi Arnold püspök 
talált fel* ; midőn a 17. században annyi erővel, annyi szenvedélylyel 
folytatott hitvitázás részesei közűi csak a katholikus félen levőket
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sorolja föl, mintha Pázmány, Káldi, Eszterházy, Balásfí és Sámbár- 
nak ellenfelük sem lett volna s csak a viszhanggal szálltak volna 
tudományos vitára vagy sértő veszekedésre.

Vagy a tudomány és igazságnak álláspontján áll*e a szerző 
akkor, midőn nevekkel úgyis telezsúfolt művében még valami Völcsei 
Tóth Istvánt, a XVIIL századnak egy krónikás poétáját is fölemlíti, 
valószínűleg csak azért, mivel a feledségbe borúit jámbor férfiút az a  
szerencse érte, hogy : «hőskölteményét (?) Pauer János székesfejérvári 
püspök födözte föl* ; midőn a szerző a jelen század katholikus vallási 
költészetének több tért szentel, mint színműirodalmunknak ; midőn 
hosszabban és a dicséret egész árjával szól Sujánszky Antal, Pajer 
Antal, Mindszenti Gedeon, Barina Vendel és Lázár Miklós költőkről, — 
Lévay Józsefet, Dalmady Győzőt, Vajda Jánost, Arany Lászlót ellenben 
csak névről említi, midőn a szemelvényekben hely jut Répássy János
nak, de kiszorul Szász Károly, stb. stb.

De minek folytassuk ; «elég a példa*. Végűi még csak azt az 
egyet szeretnők tudni: a történetíróknak mi csoda faja a * kuruc* 
történetíró, mert e mű szerzője Thaly Kálmánra más jelzőt nem talált, 
mint: «a kuruc Thaly Kálmán is becses müveket irt*.

K ardos A l b e r t .
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F. Eyssenhardt, Hadrian und Florus. (S&mmlung géméin vers tandlicber 
wiásenschaftlicher Vortráge, herausg. von Rúd. Virehow und Fr. von 
Holtzendorff) Berlin 1882. 8-r. 16 1.

Csinos kis értekezés Martianus Capella érdemes kiadójának 
tollából. A munkácska csoportosítja mindazt, a mit Hadriánus császár 
magánéletéről, de főleg Florus rhétorhoz való viszonyáról tudunk. Az 
adatok gyér természetéhez képest az értekezés igen szűk keretben 
mozgott volna, de a szerző számos kultúrtörténeti adatot fölvett, 
melyek Hadrián koiszakát jellemzik.

Ezen Florus rhétor afrikai születésű ember volt, kinek ama 
kiváló szerencse jutott, hogy az ugyancsak dilettáns költő Hadriánnal 
együtt utazta be a déli provincziákat, együtt voltak Szicziliában, hol 
Hadrián 123 Kr. u. a napot Aetna ormairól látta fölkelni, de később a 
császári kegy sugara eltávozott költőnktől és Domitián korában tapasz
talt ifjúkori raellőztetése valószínűleg ismétlődött vagy maga Hadrián 
vagy pedig valamelyik utóda alatt. Ez az utóbbi adat azonban csakis 
combioátión alapszik, a mennyiben ugyanisEyssenhardtFlorusnak tulaj-
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