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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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tartja. Ezen ítélet kétségen kivűl igen meggondolatlan ; mert ha csalt 
Puskint tekintjük is, tehát oly költőt, kire a pár excellence világfájdalmas 
Byron nagy hatással volt-: nála is kénytelenek leszünk elismerni, hogy 
fájdalma nagyrészt hazája vigasztalan állapotából magyarázható. — 
Azután Lenaunak úgy otthon mint a külföldön volt bizonyos hatása. 
Az elsőt inkább csak jelezte, míg a másodiknál két-három fordítást 
említ Sonnenfeld. Azt hiszszük; hatása is volt Lenaunak külföldön 
némely írók fejlődésére, példáúl Olaszországban.

Lenau tehát, mint a kor embere, nincs feltűntetve. De Sonnenfeld 
Lenaut magában véve — az embert és költőt, mi nála egy — sem 
jellemzi kellően. Az elbeszélt életadatokból vonhat az olvasó maga 
magának, ha tud, fogalmat Lenau szellemi fejlődéséről. De különösnek 
fogja találni, hogy a költő művei sehol sincsenek kellően életéből és 
fejlődéséből magyarázva, hanem futólag, átalános phrasisokkal surran 
íít Sonnenfeld azokon. Pedig az ilyetén magyarázat nagyon szükséges 
volt volna, s Lenau szellemi fluctuatióit kitünően tükrözik úgy lyrai, 
mint nagyobbszabású elbeszélő költeményei.

Ezen két nagy hiányhoz járúl egy nem kevésbbé nagy: színtelen, 
magyartalan, sokszor értelmetlen stílus. Lehet hogy tévedünk, de 
nekünk úgy tetszett sokszor, mintha Sonnenfeld németül gondolkodnék 
s gondolatait nagy erőlködve átfordítaná magyarra.

Tekintsük azonban a részleteket. — Mi az életrajzi részeket 
illeti, azok elég érdekesen vannak elbeszélve, de — ismételjük — 
nincsenek kellően feldolgozva. Oj adatokra is akadunk. Fel kell itt 
említenünk, hogy midőn Sonnenfeld Lenaunak «Xach Silden» czímü 
költeményét Csatádra vonatkoztatja, azt nézetünk szerint helytelenül 
teszi. Azonfölül, hogy Lenau kisded korában került el Csatádról, e 
helységnél erdő a legöregebb emberek tanúsága szerint nem volt. 
Lenau leánykát is említ költeményében, melyet mi fictiónak tartunk.
— Sonnenfeld életrajza a Grün Anasztázéval sokszor nagyon egyezik, 
különösen ha az új magyarországi adatokat és Lenau betegségének 
részletetesebb elbeszélését kiveszszük.

Sonnenfeld Lenau műveit általában feltűnően kurtán és sokszor 
hibásan tárgyalja. A lyrai költeményeket példáúl három főcsoportra 
osztja, tárgyak szerint: az egyéni érzés világ, a természet, végre az em
beri lét főkérdéseiről szólókra. Ezen felosztást ugyan igen bajos 
keresztül vinni; azonban elégedjünk meg vele, s lássuk, hogyan fej
tegeti Sonnenfeld az ezen rovatok alá tartozó költeményeket.

Az első csoport motívumai: lemondás, kétségbeesés, barátság és 
szerelem. Szó sincs róla, hogy a szerző a két elsőt, mint legfőbbet, tár
gyalná : egy-két magyarázó szó mellékelésével regisztrálja. Egyedül 
Lenau szerelméről igyekszik némi világos képet nyújtani. De ennek
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Lenau hitével való viszonyát nem említi (pl. a «Frage nicht» czímű köl
teményben) ; míg másrészt a költő bizalmas és odaadó baráti viszonyait 
nem, látja szükségesnek indokolni azzal, hogy Lenau e tekintetben 
legnagyobbrészt ment maradt keserű csalódásoktól.

Lenau természet-költészete a költő fejlődésmenetére igen fontos. 
Sonnenfeld e fejlődést nem tűnteti fel, s azon állítását, hogy Lenauhoz 
a természetköltészetben nincs fogható a német költők között, egyátalán 
nem indokolja. Erre bizony hasonlítás volt volna szükséges, mitől 
Sonnenfeld irtózik. Készünkről magasztaló ítéletét aláírjuk, s engedje 
meg a szerző, hogy ezt indokoljuk.

Bayard Taylor megjegyzi, hogy a modern költészet egyik kivá
lóan jellemző vonása az, hogy hangulatokat és érzéseket átvisz a ter
mészetre, mely többé nem élettelen lakóhelye külömböző isteneknek, ha
nem maga is él és lehel. Különböző költők külömbözőképen eleveníték 
meg a természetet, de ezek közöl minden esetre egyike a legnagyobbak
nak Lenau. ő érti a természet csodás, rejtélyes nyelvét. Míg megvolt 
hite, örömet és imát sugalhatott neki az egész természet; de midőn sö
tét vendége, a kétely, lŐn ura, a természet arcza megváltozott előtte.

Lenaunak alig van költeménye, melyben természeti kép vagy festés 
ne találtatnék. Ezek benső állapotának megfelelőek, abból folynak, oda 
vezetnek vissza ; ritkábban viszont a természet képe gerjeszt benne han
gulatot. Ha visszaszáll leikébe a régi hit egy késő sugara: akkor a 
természet alakjai mintegy ájtatos község lesznek előtte: a pacsirta, 
mely dalán kúszik fel a légbe; a tavasz, mely rózsákat gyújtott; a ma
darak ujjongó csoportja: mind áldozó, melyek a mindenséggel együtt 
áldoznak. Ilyenkor aztán a költő sebhedt szivét benső öröm hatja át, 
mely az ujjongásig fokozódik; eljő a tavasz vidám ifjú alakjában, meg- 
meg bosszantja a komor tél apót, megtöri a csermely bilincseit, mely 
aztán fürgén illan tova, a zsarnok szétfoszlott hálója felett gúnyolódva; 
a föld a tavaszt, mint fiát, örömmel öleli magához, ki hamiean anyja 

, keblébe nyúl, s rózsákat és violákat szór ki onnan; aztán szétküldi 
szellőit, hűséges cselédjeit, s pacsirtáit a légbe röpíti, dalröppentyűk 
gyanánt. A természet annyi varázst gondol ki, melyek láttára a költő 
szinte gyermekded örömmel telik el. (Még későbben is visszatér ez öröme 
és hite, midőn már kétségbeesett a felett, hogy ideáljait nem lelheti.) 
Nemsokára azonban a ligetben titkos bú fogja el, könyei megerednek, 
8 nem tudja, miért ? Szinte csodálkozva kérdi magától: Talán a ter
mészet nagy és örök fájdalmat hordoz, melyet anyai áldás gyanánt tit
kon szívembe önt. De érzi, hogy a könyek könnyítenek bánatán; érzi, 
hogy míg könyei vannak, Isten szép világáért dobog szíve; s azért 
kedvesek előtte. Azonban majd a tavasz látása is búba meríti; retteg 
felelni kedvese kérdésére, mennyire szereti, mert fél, hogy Isten szá
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mára nem marad egy hely sem tiszta szívében. Megérzi ugyan, hogy 
szeretet és Isten nélkül oly borzalmas az élet, de kedveBebb már előtte 
a tél, mert jobban illik szíve gyászához. S utoljára kétségbeesetten ki
mondja, hogy á természet sötét tanácsában az emberi szívnek nincs 
szava.

Ilyen lehetett a költő fejlődésmenete. De ennek egyik processusa 
sem kizárólagos, hanem visszaeséseket is tüntet fel; mindegyik mutatja 
azonban, hogy a költő szívélete mennyire összeforrott a természettel. 
Lenau kiválóan elegikus. Külömbözik azonban más német elegikus köl
tőktől. Jelesen Höltytol, kit optimismusa választ el leginkább Lenautói, 
különbözik Mattkisson és Salistól, kiknek szomorúsága eltűnt gyermekség, 
vagy a magány és sir utáni vágyból ered; kik jó részt sen ti mentálisak, 
mitől Lenau ment. Külömbözik a sváb költőktől, kik szinte gyermekded 
szívvel szeretik a természetet, de nem oly mélyek, mint Lenau, annak 
felfogásában. Lenaunak bizalmasa a természet, kinek mindent elmond, 
mert részvétet vél találni nála, vagy mert az kétségbeesést- sugall, mint 
önnön szíve; könyv, mely ön lelkét fejti meg, sőt mindent mi létezik; 
szerelmese, mert nincs oly gondolat és oly érzemény, melyet föl ne lelne 
a természetben, mert még kétségbeesésében is visszatér hozzá; hazája, 
mert mindent elveszített, hite nincs, hazáját nem leli, ideáljait hiába 
keresi, csak a természetben időzhetik otthontalan lelke. t

Józanúl nem vonhatni kétségbe, hogy Lenau keserve igaz, öröme 
sem tettetett. Költeményeinek alapja tehát való érzemény, mely a termé
szet szemléletével gyakran a legszebben egyesül. Ámde a kétely dishar- 
monia önmagában véve is, melynek széthangzásait csak az önuralom, 
a még valamiben megnyugodni tudó lélek mérsékelheti vagy szüntetheti 
meg. De ha uralkodik lelkűnkön, ha mindenre kiterjeszti polypkarjait, 
ha az ingerültségig, sőt a kétségbeesésig fokozódik: akkor a disharmo* 
nia kiáltóvá lesz, s az érzelmek úgy, mint a képek, melyekhez azokat 
fűzzük, vagy melyekbe öltöztetjük, eltorzulnak. Lenau rajzai és képei 
kitünően genialisak; de nem ritkán erőltettek és torzak, mert lelkének 
tükre elhomályosult. Sőt Carriére-nek is igazat kell adnunk, ki Lenaut 
valahol Aesthetikájábangenialiskodásért megrój ja.

Ezek, nézetünk szerint, ama pontok, melyeknek vezérelveinkül 
kell szolgálniok, midőn Lenau természetköltészetét meg akarjuk ítélni. 
Példák felsorolásába — tér kímélése végett — nem bocsátkozunk. — 
Sonnenfeldnél nem akadunk analóg eljárásra. Árnyoldalt — úgy látszik
— Lenau kisebb költeményeiben nem ismer, pedig van az is elég. 
A külalakot pláne mintaszerűnek tartja. Nem vette észre Lenau verse- 
lési nehézkességeit, sokszor helytelen kifejezéseit; sőt még gramma
tikai botlások is fordulnak elé Lenaunál.

De még az emberi lét kérdéseit tárgyazó költeményekről kell
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megemlékeznünk. Sonnenfeld itt is úgy jár el, oly fölületesen mint eddig; 
pedig maga is ezeket tartja legfontosabbaknak Lenau költészetében.

Megemlítve még azt, hogy Sonnenfeld Lenaunak sok fontos köl
teményéről szót sem ejt; a nagyobb költeményekről adott tárgyalásait 
veszszük még röviden szemügyre. E nagy költeményekkel szemben 
mintha tehetetlen volna Sonnenfeld. Sehol sincs kidomborítva az alap
eszme, a compositio. Savonarolánál az a furcsaság található, hogy Opitz 
Tódor véleményét idézi e költeményről, aztán utána veti: «így szól a 
kissé homályos magyarázat.* Mégis czitálta. Itt sem talál kifogást 
a külalak ellen, s nem veszi észre, mily visszás öltözet a rövid lyrai 
stropha Savonarola és Mariano beszédei számára. Mind a három nagy 
költemény ferdén és fölületesen van tárgyalva, sőt egyéb botlásoktól 
sem ment itt Sonnenfeld. A történelmet szorosan tárgyalása körébe vonni, 
szintén nem ártott volna.

Végeznünk kell azonban, hogy túlságos hosszúra ne nyúljon bí
rálatunk. Sonnenfeld művének olvasása arról győzött meg bennünket, 
hogy új adatain kívül a szerző alig érdemel köszönetét, oly fölületesen 
és elhamarkodva, van írva műve. Kiveszszük még azt, hogy nálunk ő 
keltett először nagyobb figyelmet a szerencsétlen költő iránt, kihez 
nekünk is van egy kis jogunk.

E rdélyi K ároly.

Magyar Helikon. Jeles magyar írók, tudósok, művészek, államférfiak életraj
zai. ö t  füzet: Toldy Ferencz, irta Zólyomi Lajos. Vörösmarty Mihály, 
irta Zólyomi Lajos. Dugonics András, irta Endrődi Sándor. Kölcsey Fe
rencz, irta Endrődi Sándor. Petőfi Sándor, irta Vutkovieh Sándor. Po
zsony, 1883. Stampfel K.

A Magyar Helikon a régibb magyar irók, költők, államférfiak és 
művészek röviden irt életét akarja az ifjúságnak és művelt közönségnek 
nyújtani. Ily vállalat megindítása valóban szerencsés gondolat. Sok je
les költőről és Íróról eddig csak irodalomtörténeti kézikönyveink szólot- 
tak, az újabb időben megjelent monograpliiák pedig terjedelmöknél 
fogva nem képezhetik az ifjúság és nagy közönség olvasmányát. Állam
férfiakról és művészekről általában keveset irtak. Hasonló vállalat ed
dig nem is indulhatott meg. Nem egy nagy Írónknak nevezetesebb mű
vei is csak a közelmúltban lettek összegyűjtve, míg az életrajzi adatok 
hiányosak voltak még olyan írókról is, kiknek munkáit a közönség már 
régóta olvashatja. Nagy akadályul szolgált az is, hogy a kritika a mű
vek belbecse iránt is igen eltérő, majdnem ellenmondó eredményekre ju
tott. A múlt század közepe óta több irodalmi iskola váltotta fel egymást, 
ezek közt a határvonalt megjelölni különben is nehéz, de különösen 
bajos volt nálunk, mert ugyanegy időben több iránynak is tehetséges
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