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HAZAI IRODALOM.
A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta Sim ányi 

Zsigmondi I. A mellérendelő kötőszók. Jutalmazott pályamunka. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia. Budapest, 1881. XIII és 268..

Tulajdonképen már az Akadémia I. osztályában megbírált egy 
munka czímét idéztük, de az Előszó gyanánt közlött akadémiai «jelen
tést oly általános, hogy egy részletes méltatása e korszakos munkának 
még mindig nem felesleges. Korszakot alkot — ezt nyugodt lélekkel 
mondhatjuk, — mert az Akadémia nevezett osztálya «alapvető* műnek 
nyilvánította s maga a szerző e munkában évek óta gyűjtött buvárlat&it 
valódi nyelvtani vívmányokként állította egybe.

Egy ilyen munka tökéletességéről, a mely a kötőszók használatát 
általában akarja szabályozni, csak akkor lehet szó, ha megelőzte több 
m agyar remekírónk nyelvezetének különleges tanulmányozása. Míg azok 
végig böngészve nincsenek, addig e téren tökéletes munkáról szó sem 
lehet. Az innen is onnan szedett-vedett adatokra épített szabályok ötle
teknek tekinthetők, de általán kötelező erővel nem bírhatnak. Elég az, 
hogy ez a munka ilyen különleges tanulmányok nélkül jött létre, s 
ezzel egy roppant nehézséget akartunk megjelölni, a melylyel szerzőjé
nek küzdenie kellett. Egy másik nehézséget a magyar nyelvnek élő volta 
okoz, mely alakjaiban azt megállapodásra soha sem juttatja. Hány 
kötőszó nem tűnt el a használatból (maga, tat, viszonellen), hogy úgy
mondjam, kiment a divatból, hány más lett helyébe szokásos 1 Máské
pen áll a dolog az u. n. holt nyelvekkel: itt minden megállapodásra 
jutott, minden alak úgyszólva megjegeczesedett. Itt a szabályok egész 
biztonsággal állíthatók fel. Egy harmadik nehézség a tárgy minőségében 
rejlik. Egyes kötőszók elébb határozók voltak és ezen határozói ter
mészetüket némelyek ma is megőrizték (1. 90.). Határt szabni, hogy 
melyik szó mikor mondatkötő s mikor határozó, vajmi nehéz. Ezért 
szerepel a valódi kötőszó (és, de, vagy) mellett egy-egy igehatározó 
(csak, tán , hiszen, inkább, még, soha) s egy-egy névmás (akárki, senki), 
sőt melléknév (mind) is. Némely kötőszó (jóllehet, tudniillik) mondat- 
ezerüségét még ismerhetően megóvta, másik (akarom mondani, teszem aztj. 
még valóságos mondat.

Egy ekkora feladat megoldásánál nem csoda, ha e munkában 
határozatlan vagy téves állításokkal is találkozunk, egyes részeket csak 
kezdőleg tárgyalva s kimerítve épen nem találunk.

A czímzett munka csak a mellérendelő kötőszókat tartalmazza, s 
bár hiányzik a czímlapon a számjelzés (I.), egy második része fogja az 
alárendelőket tárgyalni (1. Előszó).1) Nem tudom, szerencsés ötletnek

l) Ezen második kötet első fele már meg is jelent. S z e r k.
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tenkintsem a kötőszók mellé- és alárendelő szereplését a munka élén. 
Annyi bizonyos, hogy megkötötte a kezét, midőn ezzel csak mondat* 
viszonyító értelmére czéloz ; s ellenkezésbe jött, midőn ezeknek szó- 
viszonyító feladatára is kiterjeszkedett.

A 6-dik lapon a mellérendelő kötőszók felosztása van közölve, s 
itt meglehetős zavart okoz, hogy, a kötőszókról akarván beszélni, mon
datokról, s a kötőszók ötféleségéröl szólva «kapcsoló (úgy!) mondatok
ról, választó (úgy!) mondatokról, ellentétes stb. mondatokról* szól. 
A mondatok csak kapcsoltak, elválasztottak lehetnek, ha csak nem akarta 
e kifejezéseket a2 ivóvíz mintájába alakítani. Ezt a csekély botlást 
azonban helyre hozta a szerző az 5. és 106. lapokon, a hol megint
• kapcsoló kötőszók* és «választó kötőszók* állanak.

Hogy tovább szóljak magáról az említett felosztásról, szükséges 
volt volna nem csak a kötőszók fogalmát (1. Bevezetés 1—3) meg
határozni, hanem magáról a «kötőszó* nevéről is koczkáztatni egy
néhány szót. Tudni való, hogy «kötőszó* mellett «kötszó* mint régibb 
keletű szó van elterjedve. Ha valahol, úgy itt volt volna helye e két 
szónak jogos vagy nem jogos voltáról szólani. Ha továbbá a fenn idé
zett (kapcsoló kötőszókat* és «választó kötőszókat* tekintjük közelebb
ről, lehetetlen észre nem vennünk amabban a fogalmak összetorlását 
(kapcsol, köt), emebben ezeknek ellenmondását (választ, köt). Ezzel a 
bajjal szemben talán jobb volt volna a viszonyítókat tartani meg és szó
kötökről meg mondatkötökről, szóválasztókról meg mondatválasztókról, szó- 
fe j tökről meg mondatfejtökröl stb. beszélni. A kötőszók származtatása is 
talán nyújtott volna más helyesebb felosztási alapot, pl. ilyen csopor
tosításoknak határozói, névbeli ée igebeli viszonyítok. A határozói viszo- 
nyítók volnának igenlök: igen, ám, bezzeg, persze, szintén, vajha; 
ellenzők: nem, sem, sőt, viszont, tán ; szorítok: csak, de, ha, pedig; 
kötök: és, meg; választó : vagy; következtető: hát, tehát; és idői; más, 
még. A névbeliek volnának főnéviek: bátor (bár, ámbár), következés
képen, végre ; melléknéciek: mind, mind az által, másként, egyébként, 
továbbá, inkább, különösen; névm ásak , és pedig: mutatók: azért, 
annakokáért, azonban, azaz (hogy), akkor, ekkor, ennélfogva, úgy, 
amúgy, ugyan; visszahozok: hogy, mert, a mennyi, a mint, mivel, 
mikor, míg; és igebeliek: akárki, jóllehet, hiszen, hadd, tudniillik, 
teszem azt, akarom mondani.

A pusztán észtani alapokra vetett felosztás visszás voltának tulaj
donítom, hogy mert (257) a mellérendelő kötőszók közűi ki lett hagyva, 
és bár (215—220) meg akár (223—232) mint túlnyomólag alárendelő 
ugyan oda fel lett véve. Mennyivel könnyebb lett volna a kötőszók tár
gyalása, ha a • mellé- és alárendelő* fogalmak mellőzésével szabad volt 
volna az említettük felosztás alapján a mert, bár és akár szóknál ezek
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nek természetét és használatát kimerítőiig tárgyalni; hanem (159) 
magyarázata is sikerültebb volt volna, ha megelőzőleg a feltételes mon
datokat (ha nem) tárgyalhatta volna.

A felosztásról mondottak ntán áttérek a részletekre s tüzetesen 
kívánok szólani és, hanem meg csak tárgyalásához.

Az «-nél nagyobb részt Halász1} értekezését találjuk lemásolva. 
Hogy ő a jelenkori írók közűi csak Vörösmartyt s ennek is csak c Cson
gor és Tündét czímü egyik színdarabját vette figyelembe, ez egyolda
lúvá teszi ugyan értekezését, de hibául ezt felróni nem akarjuk sem 
Halásznak, sem másolójának. Ellenkezőleg szerettük volna, hogy bár 
csak Vörösmarty hoz, de aztán az egész Vörösmartyhoz mérte volna 
szabályait. Mi is, midőn a következőkben bírálatot fogunk mondani az 
előttünk fekvő műről, becsét egy másik remekírónknak, Petőfinek a 
nyelvezetéhez fogjuk mérni.

A Haláflz-fóle hosszú (7—10) idézet után Simonyi is elősorol az 
és használatából egyes eseteket, többek közt és-nek ellentétes és követ
keztető természetét. Tökéletes igaza van Simonyinak, hogy az #«-nek ép 
úgy mint minden más mondatkötőnek az értelme a kapcsolt mondatok 
egymáshoz való viszonyától függ s hogy sokszor írnak és-1, a hol, ész- 
tanilag követelve, egy de, egy pedig, egy ennélfogva stb. állana. Vájjon 
ez a használat a héberből származott hozzánk vagy más nyelvből, az 
nem igen bizonyítható be. Inkább érdekelne tudni, vájjon ez meg az a 
használat, ha létezik, meg van-e engedve ma is és mily terjedelemben. 
Az ellentétes használatra idézett négy példa e kérdések iránt meg nem 
nyugtat, a Halásznál felsorolt példák pedig majd mind Vörösmarty 
említett egyik színdarabjából valók, b midőn az ellentétes ( — de.) ér
telmű és-hez bővebben hozzá szólunk, legyen szabad a Simonyi-Halász- 
féle példákat a Petőfiben találtakkal bővítenem ; ezek a következők :*) 
161, 31 Más szemében ő a szálkát | Megleli, | 5 az Övében a gerendát | 
Feledi; 493, 20 Tőled mindent követel, | És nem enged semmit; 
653, 19 Csak tűrnek mint szükséges rosszat, | <S nem szeretnek; 674, 13 
Háromszor csapott a | Hóhér a fejéhez, | S László vitéz még é l; 
646, 20 A szomjúság bánt, s adnak víz helyett | Ételt; 87, 32 Az égbe 
van szabad bejáratod, | S ha úri ház előtt kopognál, | Az ajtót bezár
nák előtted; | Az istennel társalkodói, | S ha nagy urat szólítanál meg, | 
Nem állna szóba véled. — Ezek mind egyike olyan, hogy bennök az és 
bátran pótolható de viszonyítóval. Egy kissé más természetűek ezek : 
441, 24 Vonna már el sorsom innen, | És nem szabadulhatok; 647, 18 
Az égbe szállnánk, s nem repülhetünk.

A Nyr idézett lapjai szerint lielyesobben Fischer. 
Az 1877-diki nagy kiadás szerint.
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Azt mondja Simonyi (11), hogy tnóha és helyett még is volna a 
megfelelő kötőszó-*. Szabatosabban így kellett volna mondania: «A kö
vetkező példákban és mellett elfér egy még is*. Tekintve S. példáit: 
Szegény fejem sajtolja annyi gond, | s te mit mívelsz ? égben ábrándo
zol (Tompa), vagy: Jól tehetne és nem teszen (Érd.), Petőfiből: 90,39 
Csak egy napos még s mennyit hánykodott; — mind ezekben az és 
nem a még is helyét foglalja el, hanem az és mellől a még is hiányát lel
jük, a mi Petőfiből szemelt következő példából látható: 82, 14 . . .  sőt 
gyanítottam is, és még is eljöttem ; 106, 2 . . .  nincs ott a leány, | £ az 
ifjú még is néz föl, néz merően; 381, 24 Előttem a jövő szép zöld ve
tése ; | Az mindig messze (van), és még sem hagy eL

Noha tehát az ellentét a kapcsolt mondatok értelmében rejlik, 
gondolatban azt még is magára az és-re hárítjuk. Simonyi is így gon
dolkozhatott, midőn e kötőszó mondattani szerepét tovább kutatta. Ha 
t. i. á*nek( egyes árnyalatait keressük, megtaláljuk azokat a kapcsolt 
mondátok részeiben, kutatva, vájjon azonos vagy változó alanyuk, tár
gyuk, egyenlő vagy egyenlőtlen idejük meg módjuk. És  meglehetős 
közömbís e követelésekkel szemben ; mert hát mi az ő feladata, mint 
párhuzamosítani két szót, két gondolatot, két mondatot ? S azt gon
dolná az ember, hogy a párhuzamosított két ige mindig egy idejű (jő és 
megy, jö tt  és ment, jöjjön  és menjen) ; nagyobbára, de nem mindig. 
Mihelyt a külömbséget megengedjük, aéonnal megváltozik a két kap
csolt gondolat viszonya is egymáshoz.

A következtető és-re felhozott példák (11) közül az elsőben (illeté ö 
ruhájának peremét és legottan megái la ő vérének folyása) még meg
engedem, hogy az és-*e\ kötött mondat a megelőzőből vont következte
tés (illeté ruháját úgy, hogy legottan stb.); de a többiben jobb szerettük 
volna az és-1 feltételesnek neveztetni. Kívántuk volna szoros megkülöm- 
böztetéséfc az eseményekre vonatkozó következtetéseknek a feltételesek
től. És ez utóbbiakhoz voltak volna sorolandók mind azon példák, a 
melyekben az és-1 foglalós (vagy parancsoló) ’ ige előzi meg. Ez a 
Simonyi-féle példa: cBuházd magadat okosan és többet nyersz a becsü
letben* nagyon különbözik az előbb említettől. Ha az első példában 
helyén volt az és helyett egy cennek következtében*, az utóbbiban ez 
már nem járja. Feltételes értelme és-nek legjobban úgy derül ki, ha az 
és-t elejtjük, s legott megköveteli tőlünk a megelőző mondat a feltételes 
ha szót. Azt állítja Simonyi (12) a feltételes (vagy szerinte következtető) 
és-ről, hogy ez a héber szentirás szövegéből ment volna át a görög for
dításba s e réven jutott volna hozzánk. Szolgálunk Simonyinak Herodo- 
tosból is ilyen példával, IV, 127 ©speTS, toútous áveupóvxes aû áeiv neipaoSe 
autol»;, xa\ yvtuae â E tóté, elie Újjuv g még 80k mással, a melyek
ből meggyőződhetik, hogy ez a használat, ha nem népies, a héber vagy
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görög szentirásnál régibb keletű, és hogy semmi esetre sem szabad 
héber eredetűnek nézni.

Hogy mily közönséges az ?*-nek szóban forgó használata, bizo
nyítják a Petőfiben talált esetek, melyek következő felosztás szerint 
adhatók : 1. az és-1 megelőző foglalós jelennel: 252, 23 Pártolj, közönség, 
és majd haladunk; 234, 19 A kinek nincs szeretője, bort igyék, | 5 hinni 
fogja, hogy minden lyány érte ég; 294, 11 Nekem csak egy leány sze
relmit add; S érette én átengedem cserébe stb.; 355, 23 Híj öledbe 
lyányka, s lángszekérről és mennyországról lemondok én; 453, 1 Jár
jatok be minden földet. . . ,  S nem akadtok . . .  párjára ; — 2. megelőzd 
foglalós félmulttal: 431, 21 Lépnél egyet előre, | Lépnék egyet hátra, | 
S benne volnánk közösen | A szép meleg nyárba; — 3. jelentő igével 
is : 59, 8 ...  fölkel valaki { Zajodra, s akkor el nem szökhetünk; 229, 
23 Én rontok hozzád, s akkor jaj neked; — 4. az és hiányával is talál
hatni ilyen mondatot Vörösmartynál (I, 14): Jer, visszatér a könnyű 
tavasz veled, | Mosolgj, fölélnek holt növevényei; | Jer, elterülnek stb.

Érdekes az e fajta és-ből, a mikor az és-1 nem mondat előzi meg, 
hanem egy főnév, egy ragozatlan főnév. Pl. 58, 18 Egy új suhftitás, és 
Jób homlokát | Elborította vére; 522, 6 Egy futó pillanat | A tóra 
mellettem, s benne kit látok meg? | Gólya barátomat; 710, 15 Még csak 
néhány perez, | És koczkánk eldobva lészen; 260, 3 Idő, szárnyadnak 
még egy csattanása,| S a jelen év is sírban szendereg; 58, 43 Egy rán- 
gás, s vége volt; 513, 9 Pillanat, s oda benn van.

Példáját akartuk ezekben adni, hogy mennyi érdekes részleteit 
nem nyerhetjük az és-nek, csak egy értelmét (és =  ha) véve. Legyen 
szabad és-nek számos viszonyításából még egy nehány ilyen részleteit 
ide iktatnom: 1. és =  ekkor, a német da, a latin cum, a görög efru xat, 

xaí: 23, 24 Az öreg óriás ezeket mondotta | S János vitéznek a sípot 
általadta; 38, 36 Még bé sem fejezé | Költői beszédét, | S ime rohant a 
8zemérmetes Erzsókhoz ; v. ö. még 353, 24; 492, 32; 572, 15; — 2. és 
=  azért hogy; 515, 22 De jön apja, a zsugori vénség, | S visszaszedi 
elpazarlott kincsét; — és nélkül is =  azért hogy: 775,5 Ha napszámom 
kikapom, | Kocsmába mék, eliszom (= és eliszom, = azért hogy eligyam);
— 3. és + nem =  a nélkül hogy; 491, 28 Hány volt, ki más szívéből | 
Kiszítta a vért | Saját javára, | És nem lett büntetése; 618, 31 Keresett-e 
rokon lelket, | S nem talált egy jó barátot ? V. ö. még 491, 32.

A 12. lapon azt állitja Simonyi, hogy *és aztán helyett magyaro
sabb hát aztán*. Elfogadjuk, csak szerettük volna, ha ezen állításának 
a gazdáját (Imre, Id. sz. 168.1.) is megemlíti vala.

Az és he ly e  (13) igen röviden (12 sorban) lett letárgyalva ezzel 
az állítással, hogy *és élén államaga mondatának és a kapcsolt mondat 
között*. Petőfiből csak két példát említek, melyek mindegyike más meg
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más megjegyzésre adott volna alkalmat : 80, 12 Puhább fekvő helyért 
indult ki a dőre | S kapta magát, ráült egy sziklatetőre ; 761, 24 . . .  a 
dalia. | Mint virágos partu ér. szeh'deu | Szállt meg sziklavára teremé
ben, | Az örömkönyüt siró atyát | és ölelve szép menyasszonyát.

: Egy alaphibája e különben nagy szorgalmat tanúsító munká
nak, hogy azegyesczikkek használatának osztályozása nem kellő, fel* 
sorolása nem átlátszó. S ez a hiba mind abban gyökerezik, hogy a 
felhozott esetek nem kimerítőek. Szolgáljon bizonyságul a hanem 
(157—173) tárgyalása. Alakja és eredete után, mely majd minden kötő
szónál állandó rovatot képez, következik ellenmondó (139), megkülöm- 
böztetö (164), és megszorító (170) használata, melyeket befejez a 
Aan^w-nek váltakozása egyéb kötőszókkal (172). Legelőbb is meg kel- 
lett volna állapítani, hogy hanem eredetileg czáfol, az előzményt meg
semmisíti vagy helyre igazítja. Ezért követel maga elejébe egy tagadást. 
Ez a használata hanem-nek az, a mely összeesik a német sondem-éveh 
A mit róla S. mond (159), hogy valami eltérőt (etwas abgesondertes) 
állít, ez hanem-nek, szerintem egy második fejezetbe való, azon hasz
nálata, •mikor megelőző tagadó nélkül áll, a mely esetben a német 
aber-éhez hasonlítható. S ezzel a különböztetéssel dönthetni a Simonyi- 
nál hosszan idézett Brassai-Thewrewk-Arany*féle értekezések értéke 
fölött is. Hogy aztán e kétféle használaton kívül és belül számos írói 
sajátszerűségek is fordulhatnak elő, az könnyen magyarázható ily gya
kori kötőszónál. — Ha tehát közelebbről vizsgáljuk a Simonyinál fel
sorolt ellenmondó és megkülömböztető eseteket, meg a megszorítóknak 
egy harmadát, azt vesszük észre, hogy a 17 lap közül, melyet a hanem- 
nek szentel, 13 lapon mind oly példák sorolvák fel, melyekben a 
hanem et tagadó előzi meg. Ezek tehát mind egy fejezet alá voltak 
volna felsorolhatók, és következett volna egy második fejezetben a 
megelőző tagadó nélkül álló hanem. Tisztábban fejtem meg kívánságo
mat, ha Petőfi nyelvezetéből megmutatom, minő felosztását találtam 
én a hanem használatának.

Legritkább e költőnél a hanem-nek azon esete, midőn tagadó 
előzi meg, pl. 342, 10... a jó házi orvos | Nem késett, hanem sietett; 
308, 21 Még ekkor sem pihen, | Hanem a legfelső | Csillagzaton terem.
— Azok az esetek, a melyekre, S. nagy számú példáiból Ítélve, a 
latinság a magyar kötetlen beszédben legtöbbször nyomta az utánzás 
bélyegét, mint nisi, nisi ut, nisi quod (hanem hogy), nisi forte (hanem 
ha), Petőfiben nem találhatók. — Bitkán található hanem helyett de: 
501, 28 Nem az fájt már, hogy nem leszek színész, | De hogy maradni 
kényszerítenek ; 583, || Nem fáradunk mi jutalomreménynyel,. . .  \ De 
önzés nélkül; 738, 4 . . .  | nem oda főn, | De lenn a földön van az ég; 
774, 3 0 ... nem gyermek már a világ, de férfi. — Ennél sűrűbb a
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német aber jelecrtésű, Simonyinál megszorító (170) értelmű kanon. Egyik 
ismertető jele, hogy a megelőző gondolat megengedettnek veendő, a 
melyről S. csak annyit mond, hogy «állítás után is használják meg
szorító jelentéssel*. Pedig az a Aanm-ünk, mely a de értelmével felér, 
bátran tekinthető annak a mondatkötőnek, mely a megelőző mondat
ban egy hiányzó ugyan-1 követel. Ilyenek Petőfiben: 291,3 Gyorsa 
madár, gyors a szélvész, | Gyors a villám, | Hanem az alföldi betyár | 
Még gyorsabb ám ; 26, 3 Lábök alatt a föld reszketve dobogott; | 
Hanem János4 vitéz álmai köfcepett | Sem énekszóra, sem tánczra nem 
ébredett; v: 6. még 294, 23; 297, 15; 436, 32. Ezek a de- helyettes 
hanem-rQL szóló példák; ennek egy módosultja 2) a de aztán  helyette
sítője: *273, 12 Kiáltok a sors ellen átkokat, | A mely az embernek 
mennyet mutat, | Hanem megtiltja, hogy belé ne lépjen; 23, 20 Aztán 
gombóczot kapsz, hanem összeharapd! 3) azomban helyett : 21, 32 Egy 
vágtató patak folyt e határ mellett, | Hanem folyónak is jóformán be
illett ; 4) sőt helyett: 11, 27 Enni nem ettek mást, mint levegő-eget; | 
Ez olyan sűrű volt, hogy harapni lehet; | Hanem még italhoz is furcsán 
jutottak : | Ha szomjaztak, vizet felhőből csavartak. — Említésre méltó 
hanem-nek félbenszakító használata, rendesen pont (.) után, Petőfinél 
versszakok élén: 4, 5 Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk t 
316, 3 Hanem már mindezeknek vége ; 692, 21 Hanem egyszer ilyen 
szókat hallott; 311, 9 Hanem hiszen száz szónak is egy a vége ; 22, 29 
No hanem hisz ugyan volt is mit látnia.

Hanem összetételei közül Petőfinél ezek találhatók: 1. Hanem 
h á t: 2C, 8 Hanem hát beszéljen csak : Iluska hol van? 59. 20 Hanem 
hát kelj föl s mosd meg arczodat; 40,10 Szép Tündérországban éktelen 
6ok a kincs; | Hanem hát a gönczölszekerének párja nincs; 504, 19 
Nem is a ló hanem hát a táncz számára | Verette a csengőt csizmája 
sarkára ; — hanem hogy (nem a latin nisi ut utánzata): 23, 32 Nem volt 
éj, nem veszett ki szeme világa, | Hanem hogy ez volt a sötétség or
szága ; — hanem aztán : 513, 20 Egy darabig tűrte, | Hanem aztán csak 
kimászott; — hanem hiszen, 1. 22, 29 ; 311, 9,

Szól Simonyi (170) arról, hogy hanem csak a XVI. századbeli 
keletű, s hogy előtte de volt használatban. Érdekes volt volna kutatni, 
vájjon de csakugyan pótolta-e az akkori iratainkban s a halotti beszéd
ben a hanem használatát; ha nem, mit használtak őseink a hanem ese
tében ? Én hajlandó volnék azt hinni, hogy semmit; pótolta e hiányt a 
mondatok értelme. Tekintve a nép nyelvezetének egyszerű voltát, a 
magyarét úgy mint más élő népekét, a melyek irodalmaikban is nélkü
lözik a mondatkötőket, szeretem hinni, hogy eredetileg a magyar is el 
volt a hanem használata nélkül s hogy ők úgy beszélhettek, mint pl. 
Petőfi ezekben: 101, 24 Én nem tanulok a magam javára. | Ti értetek
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tanulok én; 170, 7 Nem is mentein én a végett, | Azért mentem, mert 
megláttam; 756, 15 Nem válladon, szívedben | Az óriás teher; 283, 18 
Az nem az összes hangszernek zenéje, | Egy-egy húr hangja csak ; 
745, 16 Szerető szívok a sírban nem pihenne, | Egy bú lenne nékik a 
hosszú öröklót; 1. még 461, 18; 470, 16; 673, 15, 730, 16; 737, 28. 
Nehány ilyen példát ti. is idéz (159).

(Vége következik.) Vbrsss I.

Lenau Miklós élete és művei. Irta dr. Sonnenfeld Zsigmond. Budapest, 
1882. Franklin-társulat.

Illő, hogy a «Philologiai Közlöny* is, habár későn, megemlékez- . 
zék oly műről, mely egy magyar származású német költő életét és 
műveit tárgyazza. Lehet, hogy patriotismusunk eleinte haragvólag 
tekint azon nemes költőre, ki honunk emlőjén növekedve, idegen nyel
ven énekelte meg szenvedéseit. Azonban Lenaut nevelése, műveltsége 
tették német költővé. S bizonyára elég, igazolására meggondolnunk azt, 
hogy valódi költő csak anyanyelvén viheti sokra, s hogy Lenau a 
magyar nemzettől soha sem tagadta meg rokonszenvét, hanem a hol 
lehetett, előszeretettel foglalkozott hazánkkal úgy, m in t  népével.

Sonnenfeld műve, az első, mely hazánk nyelvén a bennünket 
érdeklő költővel foglalkozik. Érdeme azonban nem nagy. Egy pár 
magyarországi új adaton kívül újat nem nyújt. Minden egyéb tekin
tetben pedig hiányos és elhamarkodott munka.

«Ha valaki elég jelentékeny arra, hogy élettörténetét az emberi
ség emlékezetére megírjuk, e tárgy felől mindig a véleménynyel voltunk, 
hogy akkor az olvasót e valaki jellemének minden benső ösztönével és 
vonásaival megismertessük. Hogy fogta fel a világot és emberi életet, a 
maga szempontjából ? Mint hatottak rá a körülmények és hogy hatott ő 
azokra vissza ? Milyenek törekvései — és minő sikerrel uralkodott azok 
fölött; mekkora ellentállást fejtett ki és micsoda erkölcsi szenvedések 
közt hajlott meg ? Egy szóval: mi úton-módon szŰlemlett a társada
lom befolyása ő rá, és az ő befolyása a társadalomra?* Ezeket mondja 
Carlyle Burnsról szóltábau; s szavai szabadosan kijelölik az életrajz 
feladatát.

Sonnenfeld e kellékek kőzől a legtöbbet mellőzi. Inkább adatokat 
gyűjt és rendez, semhogy azokat feldolgozná. Mi nekünk különösen 
feltűnt: Lenaut mintegy kiszakítja korából. Mert a kor uralkodó szellemi 
áramlataira nincs tekintettel; a német irodalmi viszonyokat, melyek közt 
Lenau föllépett és munkálkodott, nem érinti; más korabeli vagy előbbi 
költővel való rokonságát nem tárgyalja; Höltyvel összehasonlíthatónak 
nem véli; a világfájdalmas költők közé nem akarja sorolni. Sőt a világ
fájdalmat, tekintet nélkül a költőkre, egyáltalán divatnak, aifectatiónak
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