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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. Atörténelmet 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 r d él y i 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 F e
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 szólottak, 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
Ptülologiai Közlöny. VII. 5.
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művelői voltak. Ma már e tekintetben is tisztultak az eszmék és némi
leg megállapodás történt. De nagyobb nemzetek irodalmaiban is csak
későn jutottak ily vállalatokig, mert a tárgyi nehézségeken kivül, nagy
óvatósságra int a közönség természete, melynek irunk. Csak fejlett iro
dalmakban található el a hang és alak, tapintat és ízlés, melyet az ifjú
ságnak szánt művek igényelnek ; még érzékenyebb igényei vannak az
úgynevezett «művelt» közönségnek. Ez a legkülönbözőbb elemekből
alakulva igen különböző ismeretekkel fog az olvasáshoz. Élvezni és ta 
nulni akar s nekünk érdekünkben van, hogy élvezete nemes s a mit
tanul igaz legyen.
Az életrajzírónak, a nélkül hogy az oktatás liaDgjába essék, nem
ritkán valamely műfaj elméletét, keletkezését, fejlődését is le kell irni ;
a nélkül hogy főtárgyától eltérjen, esztétikai és lélektani fogalmakról kell
fölvilágosítást nyújtani, majd valamely kor főbb történeti eseményeit
művébe vonni.
Az előttünk fekvő öt életrajz különböző becsű, de a legjobb sem
elégít ki, a gyöngébbek pedig épen nem sikerültek. Mikor Zólyomi úr,
kinek tollából ered a két első füzet, Toldy és Vörösmarty élete, a válla
latot megindította, nem volt még tisztában ezéljával. Kelleténél többet
bízott a külsőségek hatásában, s jó eszméje és akarata díjában a gondos
munka alól fölmentette magát. Valóban a fáradhatatlan Toldy, a «vi
dám ifjú öreg» több fáradságot érdemelt volna élete írójától. S ha már
oly különös szeretettel emlékezik meg azokról, kik Toldyról versben
vagy beszédben megemlékeztek, csodáljuk, hogy nem idézte Aranynak
Toldyról zengett remek sorait.
A második füzet szintén gyors munkára vall, s ha szükségtelen
Vörösmartyról újat mondani, nem szabad a régit ily alaktalanul és za
vartan ismételnünk. Úgy hisszük, hogy a vállalat szerkesztője idővel be
fogja látni, hogy Toldy és Vörösmarty életrajza csak ujabb s bővebb
feldolgozásban fog illeni vállalatába.
A 3. és 4. füzet Dugonics és Kölcsey életét és műveik jellemzését
nyújtja. Endrődi jó példák után indul, művei önálló egészet képeznek,
anyagát kellően beosztja; nem terheli túl könyvecskéjét jelentéktelen
életrajzi adatokkal s általában jellemzésre törekszik. Dugonicsról írván
nem felejti el az egykorú történet főbb mozzanatait megemlíteni; a
kissé hangzatos «centralisatio» czímű fejezetben irodalmunk és szel
lemi életünk állapotát röviden jellemzi. A fősúlyt természetesen Dugogics műveire helyezi, a nevezetesebbek tartalmát elbeszéli és elemezi a
mennyire az életrajz kerete megengedi.
Kölcsey élete is önálló egészet képez s az iró és költő sok oldalú
munkásságáról elég pontos és világos képet nyerünk, bár «Kölcsey ál
modozó és borongó természete, a lágy szív és erős lélek e különös ve-
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gyülete*, mint Gyulai mondja, finomabb elemezést igényel, hogy költé
szetét és egyéb műveit megérthessük.
Kifogásunk van azonban Endrődi stílje ellen. Dagályos, s általá
ban sokkal szónokiasabb, semhogy ilynemű művekre alkalmas volna.
Kém akkor jellemezünk helyzetet, lelki állapotot, ha több rokonértelmű
jelzőt fel tudunk sorolni; elég egy is, de ez megfeleljen. Van-e fogal
munk Kölcsey egyéniségéről, ha ezt olvassuk: «jellemének egyaránt
szeretetre és tiszteletre ragadó, ritka sajátságai közt azonban legkitű
nőbb ama szűzies szelidségű, gyöngédségŰ, ártatlan gyermekded kedély. •
De Kölcsey költészetét sem jellemzi a következő mondat: «Kölcsey a
saját géniusza által elébe szabott önálló úton halad s összhangosabb
mint mestere Kazinczy, változatosabb mint Csokonai, magasabban járó
mint Berzsenyi, érzelemdúsabb mint Kisfaludy Sándor, eszmegazdagabb
mint Károly.* Legkevésbbé illik ily irányú művekbe az olyan nyelv, a
minővel Endrődi Dugonics működését foglalja össze ; ez ugyanis tbuzdulást» szült, «mely termő és teremtő anyagokat hullámoztat árjain :
a mi salakos, a mi kezdetleges, majd kipusztul belőle. Csokonai lángel
méje már kiemeli, fenragyogtatja a népies nyelv gyöngyeit s ezekkel
felszállnak a mélyből a tisztultabb alakok is. És utána új küzdelmek, az
eszmék és gondolatok mint messzebb-messzebb gyűrűző háborgásai
után megjön a színpom pás, dús, teljes virágzás kora.* Azt is szeretnők
különösen ily könyvekben, ha a műszavakat helyesen és következetesen
használnák. «Lyrika» «fő-théma» oly elnevezések, melyek nélkül ma
már ellehetünk. Az ilyen kifejezéseket pedig, mint fledorongolni* vagy
«eláztatoi* már a hírlapok is mellőzhetnék.
A füzetek utolsó négy számában Vutkovich a Petőfi életére vonat
kozó adatokat gyűjtötte össze. Feldolgozásról itt szó sem lehet 8 a szerző
maga «töredékeknek* nevezi az összehordott anyagot, melyet csak azért
bocsát közzé, hogy a Petőfi-kultuszt ápolja és a költő életrajza megírását
siettesse. Ez okok időszerűtlenek és csaknem nevetségesek. Mindnyájan
tudjuk, hogy az Akadémia kiadásában Petőfi élete nem sokára meg fog
jelenni. Ez életrajz tehát már meg is van írva. A mi pedig a kultuszt
illeti, úgy hisszük a költő műveinek jellemzése, sajátságos egyéniségé
nek hű rajza, a kultuszt sokkal jobban elősegítheti, mint az ilyen
adathalmaz.
Kétségtelenül nagy érdekkel kísérjük a nagy költők élete apróbb
mozzanatait is, főleg a lyrai költőét, ki igen gyakran a pillanat hatása
alatt, vagy valamely sajátságos hangulat érzelmei közt irja műveit.
Ismerve a költő élete körülményeit, műveit új fényben látjuk, 6
némely művek teljes élvezetére vagy nem ritkán megértésére is, csak
nem szükséges az alkalmat ismernünk, mely ösztönül szolgált. Ne fe
lejtsük azonban, hogy a költő is ember, közgyarlóságoktól nem ment,
39*
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hogy élete nem csak válságos pillanatokból áll, de ezeknél sokkal na'
gyobb számban lényegtelen mozzanatokat foglal magában, melyek alig
vagy épen nem jellemzik az embert és költőt. Az ilyeneket kiemelni,
leírásukban aggályos aprólékosságot kifejteni valóban túlhajtott kegyelet.
A füzetek külső kiállítása dicséretes gonddal történt, az illető
irók és költők arczképei díszítik a czímlapot, de a szövegbe is számos
kép van nyomva. Ott látjuk a nagy férfiú születése házát vagy az isko
lát, melyben tanult; a középületet, melyben működött vagy a lakást,
melyben elhunyt; ezeken kívül számos emlékjelet, szobrot, sírkövet s
ezek feliratát. Valóban elhunyt nagyjaink iránt, főleg ha életükben —
a mi nem ritka — a nemzet nem méltányolhatta őket eléggé, az utó
kor a tisztelet és kegyelet érzése kifejezésében sohasem eshetik túlzásba.
A nagyok emlékének adózva jelenünket tiszteljük meg s jövőnket bizto
sítjuk. Mikor az életrajzíró, mert bizonyos tekintetben a nagy férfiú
életéhez tartozik, az utókor hálájáról, e hála alakjáról megemlékezik,
azonkívül hogy történeti hűségnek tesz eleget, az emberiség egyik leg
szentebb kötelességérzetét tartja éberségben s fejleszti finomabbá. De
az utókor hálájánál mindig lényegesebb az az emlék, melyet a nagy
férfiú saját, műveiben emelt magának, s ha lapokat áldozunk ez emlék
ünnepek leírására, nem kellene-e kötetekben műveikkel foglalkoznunk ?
B alogh

A.

Régi magyar költők tára. Kiadja a M. T. Akadémia. XV. kötet: X V I. gzázadbeli magyar költők művei, szerkeszti Szilády Áron. III. kötet,
1540—1575. Budapest 1883,398 lap. Ara 2 frt.

E kitűnő gyűjteményből megjelent ime a negyedik kötet, mely
méltó folytatása a nagy vállalat előbbi, jeles szakismerettel szerkesz
tett köteteinek. E kötet kilencz költő műveit foglalja magában; legvon
zóbb köztök Ilosvai Péter, ki a Toldi-mondát megmentette a nemzet
számára és lehetővé tette Arany János legszebb művét. Szilády Áronnak
sokoldalú tudománynyal és bámulatos szorgalommal végzett művével
szemben csak az ismertető szerepére vállaikozhatom, kinek főtörek
vése, oda hatni, hogy a tudomány vívmányai mielőbb, főleg az iskola
útján, a nemzet közbirtokává váljanak, hogy a tanintézeteinkben még
mindig nagyban dívó irodalomtörténeti mythologia helyét mielőbb az
irodalomtörténet tudománya foglalja el.
Referáló tisztünkhöz képest sorra vesszük a közölt és tárgyalt
költőket.
1. Nagy Bánkai Mátyás. Négy művét bírjuk: A nyomorúságokban
való vigasztalásról, 1540. — História az Jákob patriárkha fiáról Jó
zsefről, 1556. — História az vitéz Hunyadi János vajdáról 1560. — Kö
nyörgés, 1575.
Nevét Báczai-, Bányai- s Banczaira ferdítették el; a versfők bi-
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