
IBODALOM. 

Kéki Lajos: T o m p a Mihály. A Kisfaluily-társaságtól l!)09-ben a 
Széher Árpád-díjjal ju ta lmazot t pályamű. Budapest, 1912. 192 1. Franklin-
Társulat. 

Tompa Mihály azok közé az írók közé tartozik, akiket közönségük 
teljes mértékben elismert, a korabeli kr i t ika méltányolt, legnagyobb pálya-
társai barátjukká fogadtak. Élete a nyilvánosság előtt folyt le s emlékét 
oly emberek örökítették meg, mint Arany János, Szász Károly, Lévay 
József, Erdélyi János, Gyulai Pál. Életrajzírójának tehát egyrészt a meg-
bízható adatok oly nagy tömege, másrészt költészetének oly bő értékelése 
áll rendelkezésére, m i n t csak kevés más költőnknél. Legutóbb Lengyel 
Miklós egész könyvben is feldolgozta Tompa Mihály életét és művét (1906). 

Kéki Lajos feladata eképen nem annyi ra új adatok felkutatása volt, 
hanem a meglevők összegyűjtése, megrostálása, szerves egésszé alkotása. 
Ezt a feladatát ki tűnően meg is oldotta. Szinte évről-évre lépten kíséri 
Tompa fejlődését s élete ra jzá t és költészete méltatását igen szerencsésen 
fűzi egybe, sohasem veszítve el a fonalat egyik vagy más ik rovására. 
Találunk ú j adatokat is az életrajzi részben. így Tompa szerelmét Mészöly 
Klárika, egy sárbogárdi földbirtokos leánya iránt, taní tó korából (1838), 
melyet főként a költőnek egy, Beöthy Zsolt birtokában levő, kiadatlan 
leveléből állapít meg. A Gólya keletkezésének történetét is e könyvben 
olvassuk először. Losonczy Ábrahámnál volt akkor Tompa látogatóban az 
Ózd mellett i Susán, mikor egy gesztenyefa alatt üldögélve a levert ország 
szomorú sorsáról beszélgettek s közben egy a csűr te te jén álló gólya 
kelepelni kezdett. 

Tompa költészete nagyon kevéssé állott idegen ha tások alatt, annál 
inkább befolyásolták kor társa i : először a Bajzáék szentimentális lírája, 
ma jd Petőfi demokratikus irányú és Arany művészien elmélyedő lírája. 
Szemere Miklós ragadja ki a németes klasszicizmus ha tá sa alól s teszi 
főként Petőfi humorára figyelmessé, a r ra az elemre, mely addig Tompa 
költészetéből teljesen hiányzot t . És ime Tompa lírája is megkapja azt a 
vidám, gondtalan hangot , melyet Petőfi ü tö t t meg s élete nyomorúságait 
e korban a humor derű jén keresztül nézi és énekli meg ő is. De más 
irányban is nagy hatássa l van rá Petőfi költészete. Megcsapja a demo-
krácia forró szele, szabad hazáról, boldog népről álmodozik. Hazafias 
költészetében elcsendül az a szenvedélyes hang, mely Petőfinek annyira 
sajátja. I847 tavaszán, mikor betegsége kétségbeejti és férjhez megy 
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szerelme, Böszörményi Kati , a Felbök pessz imizmusa vesz e rő t lelkén. 
A szabadságharc u tán A r a n y ha t á sa alá kerül . T o m p a ennek következté-
ben köl teményeiben tömörebb szerkezetre, kidolgozot tabb lélekrajzra, objek-
tivebb elbeszélő stílre törekszik. Arany balladaköltésének művészi fo rmá i t : 
az előadás vázlatosságát , a se j te tő t i tokzatosságot , az izgatot t képzelet 
lá tomásai t is átveszi ez időben í r t balladáiban. 

Kékinek egészen eredeti megállapítása Ovidius Melamorphoseseinek 
hatása Tompa monda- és regeköltészetére. T o m p a maga céloz leveleiben 
rá, hogy Ovidius koszorújára törekszik. Közvet len ráhatás u g y a n alig 
mu ta tha tó ki — Kéki csak Az árvalányhctj fonóház i jelenetét t a r t j a ilyen-
nek — de valószínű, hogy T o m p a Tündérország c ímmel épúgy fe l akar ta 
dolgozni a m a g y a r mondakincse t , min t Ovidius a rómait. H a tek in te tbe 
vesszük, amirő l Kéki nem szól, hogy Tompa mondá inak főfor rása Budai 
Polgári Lexikona és Yályi Magyarországnak L e í r á s a c. művei vol tak , akkor 
valóban úgy látszik, hogy ő a mondagyüj tésben rendszert aka r t követni. 
Ez megfelelt a kor szellemének, mely hihete t len érdeklődéssel fogad ta az 
ez időben m á r szaporodó gyűj teményeke t ; az évkönyvek jórésze is ezt a 
célt szolgálta s még Petőfiről is feljegyezték, h o g y rendszeresen gyűj tö t te 
a magyarország i várakra vona tkozó adatokat. Csakhogy Tompa szándéka 
m á r h iányos forrása i mia t t s e m sikerülhetett ; a sovány lexikonszerű adat 
gyakran u ta l ta saját f an táz iá já ra . Különben a mondák é r tékének meg-
állapítása m é g sok filológiai m u n k á t fog k ívánn i . Azt az érvelését azon-
ban a szerzőnek, hogy Ovidius azért is kedvezőbb helyzetben vol t , mer t 
az ő kora m é g h i t t a feldolgozott tör ténetekben, nem fogadha t juk el. Az 
a kor már nagyon szkept ikus volt a mitológia tündérvi lágával szemben 
s épúgy m i n t a Tompáét, i nkább vezette a fölébredt történeti t uda t , melyet 
Augustus az á l lam megszi lá rd í tására is fel a k a r t használni, m e g az eszté-
t ikai érdeklődés, mely kedvét lel i a fantázia n a i v játékaiban. Az is kissé 
iskolásán hangz ik , hogy T o m p a «egyben fölöt te áll mesterének : erkölcsi 
komolyságban ». 

Virágregéiről szólva az t ál l í t ja , hogy a n é m e t költők — Schulze, 
Frey l ig ra th , Bücker t — h a t á s a «igen nehezen igazolható». F o n t o s n a k tar-
tom azonban, hogy r á m u t a s s u n k , mennyire egyeznek e regék m a g á n a k 
Tompának a mondáival köl tő i módszer t ek in te tében , mert h i s z e n majd-
n e m mind az illető virág eredetét magyarázzák, épúgy m i n t a mondák 
egy-egy te rmésze t i alakulat vagy tüneményét . Honnan ered a halálfejű 
lepke ? Az őszi kikiricsnek m é r t van lombruhá ja ? A bajnokfű m é r t törpe 
rossz káka, a csudafa m é r t tövis ? Az ibolya m é r t virul e l re j tve ? Erre 
való a hozzá juk fűzött tö réne t , melybe, m i n t Kék i k imuta t ja , sok szub-
jekt ív elem is vegyül. 

Nem kis érdeme a szerzőnek, hogy h í r lapokból , folyóiratokból nagy-
fáradsággal összeállította T o m p a verseinek időrendjét, mely k iadása iban 
sokszorosan fel van forgatva s ennek kapcsán kü lönösen hazafias al legóriái t 
tör ténet i r endben hozzáfűzi a politikai eseményekhez s megje lö l i a köz-
hangu la t t a l való kapcsolatukat . Szinte meglep bennünke t , mikor i ly módon 
nemcsak a h a z á j a sorsán búsu ló , allegóriákon keresztül vigasztaló, de a 
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forradalmi Tompa is kibontakozik előttünk. Az az izzó hangulat, mely 
az olasz hadjárat nyomán mind erősebben ébredt a nemzetben, Tompát 
is megihlette hanvai magányában. Ikarusát nem a 48—49-iki, h a n e m a 
bekövetkező forradalomra akarja Kéki vonatkoztatni szemben az eddigi 
magyarázókkal. Úgy hiszem a két felfogás összeegyeztethető : a költő 
forradalmi hangulatában látja 48-at nagyszerűnek s habár egyszer bukás-
sal já r t is, újra megkísérelné az emberi erő és akara t e nagyszerű vállal-
kozását. 

Tompa Egyházi és Halotti beszédeinek, valamint Olajágának is be-
hatóbb méltatását ad ja Kéki mint eddig bárki, k imutatva erkölcsi ta r ta l -
mukon kívül költői szépségeiket is. 

A szerző módszeréből folyik, hogy Tompa költői fejlődését véve alapul, 
az egész kép, amit róla nyújt, szükségképen eldarabolt. Ezt van hivatva 
pótolni az utolsó fejezet, mely Tompa emberi és költői képét ra jzol ja 
meg. Kár azonban, hogy Tompa alkotó fantáziájának és erkölcsi egyéni-
ségének méltatását szabatos, de épen azért kissé merev megállapítások 
formájában adja. 

Talán a költőhöz való nagy vonzalma, melyről a könyv minden sora 
tanúskodik, okozza azt is, hogy Tompát — noha hibái iránt jó szeme 
van és értékítéletektől seholsem tartózkodik — egészben, mégis nagyobb 
költőnek tünteti fel, mint az az irodalmi köztudatban az évek során 
immár megállapodott. Tompát ma nem sorozzuk egyenragú tagként abba 
a triászba, melybe kortársai s ő maga is hitték hogy tartozik s melynek 
Petőfi és Arany volt másik két tagja. Tompából kisebb költői alakító 
tehetségén kívül hiányzott az emberi lélek magasabbrendű ismerete s 
vele a jellemzés igazi képessége. Nem volt nagyszabású egyéniség, ki a 
világot eredeti módon fogja fel és kérdéseire önálló feleletet tud adni. 
Hiányzott műveltségéből a széleskörű és elmélyedő tanulmány, mely mind-
ehhez megadta volna az alapot. Szűk körben lefolyt élete sem volt elég 
változatos és gondolattermelésre ösztönző. Még természetmegfigyelése is — 
legerősebb oldala — nagy hézagokat mutat. Pantheismusa nem az a 
mélységes összeolvadása az egyénnek és a természetnek, melyet Goethe 
és Petőfi lírájában csodálunk. Elragadtatásunkból minduntalan kijózanít 
allegorizáló és moralizáló hajlama, mely szinte mindvégig az Arany és 
Petőfi előtti korhoz köti ; ennek hagyományaitól sohasem tud végképen 
megszabadulni. Pap volta sem hatott e tekintetben kedvezően : megkötötte 
erkölcsi felfogását s a biblia túlságba fejlesztette példálódzó ha j lamát . 
Minderre Kéki is rámutat , de nem vonja le belőlük a következtetést. 

A könyv egészben méltó emléke a költőnek és értéke a vállalatnak, 
melyben megjelent. 

ZLINSZKY ALADÁR. 

Haraszti Gyula: Madách Imre . Budapest. 51 1. (Modern Könyvtár. 
128. sz. Nagy Emberek. III . Athenaeum kiadása és nyomdája. Ára 40 fill.) 

Csodálatos dolog, hogyan kerülhet ennek az első megjelenésekor «ta-
nulmány-kisérlet»-nek nevezett füzetnek alapján Madách Imre a «nagy em-
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berek» sorába. Olvassa el bárki is és fejcsóválva fogja majd kérdezni, 
vájjon Madách Imre «nagy ember»-e s az Ember Tragédiája nagy mű-e ? 
Erről a műről egy Arany János azt í r ta , hogy maga lábán járó drámai 
kompozíció, jeles koncepció, mely hivatva van i rodalmunkra fényt derí-
teni és az Íróról azt, hogy eredeti, az első tehetség Petőfi óta, aki egé-
szen önálló i rányt muta t , s akiről Eötvös, Csengery és mások elragadta-
tással szóltak. Vagy talán ez csak olyan modern tehetség-fölfedezés volt, 
vagy Eiedl, Beöthy, Alexander értékelése csak aranyporhintés a magyar 
esztétikai irodalom borába ? 

Haraszt i «dolgozata», mint «tanulmány-kísérlet» az E. Tr. 1862-iki 
kiadása után 20 évvel látott napvilágot és újabb 30 évre volt szük-
ség, hogy csak «a sajtó hibáktól megtisztítva» (?) és csak «javított 
stílussal» kerüljön ismét a könyvpiacra. Akkor «kísérlet», most «dolgozat», 
sőt «mű». Ámde ismerve első kiadását, némi tárgyi kihagyásokkal most 
is csak «kísérlet». Hangján, fölfogásán, «fogyatkozásain» a «későbbi jegy-
zetek» egy soros, primitiv betoldásai mitsem változtattak. Ezekben a 
kísérletezés i f júkori tapogatózás. Az egész az iró, a bíráló és esztétikai 
értékelőnek dokumentuma, mely bizonyítja, hogy fölfogása ma is ugyanaz 
és 30 éven át és u tán semmitsem változott, jóllehet azóta a költeményt 
i t t benn, nálunk, ott künn, az idegenben jobban és méltányosabban Ítél-
ték meg, mint 30 év előtt. Trigesimum annum p r e m a t u r ! 

A «tanulmány-kísérlet» (1882.) abba a korba esett , amikor Gyulainak 
megbízhatatlan Madách-kiadása alapján ítéltek Madách egész költészetéről 
és az E. Tr. ellen irányuló birálgatás virágkorát élte. Ennek az a furcsa 
eredménye volt, hogy dacára minden támadásnak (Szász K., Pulszky 
Ferenc, Erdélyi stb.) és számos félremagyarázásnak, a mű a színpadon 
kezdte meg és tar tot ta fönn hódító szerepét. H a azonban a fordítások 
számát (német, francia, angol, olasz, holland, spanyol, cseh, szerb, román 
etc.) és a fordítók lelkiismeretességét és megbízhatóságát tekintjük, m á r 
ez is elég ok a félszeg értékelés csökkentésére. 

A tragédia nem az a mű, mely első és egy olvasásra az embereket 
meghódítja, hanem, mely sűrű, sokszoros, állandó és ismételt vele való 
foglalkozást követel. Először idegenkedve tehetjük le a könyvet (Arany), 
de véglegesen sohasem rakhat juk el könyvtárunkba. Mindenkor átcsillan 
a kötetek tömegéből s mindig ú j ra megragad és ú j eszméket teremt. 
Nem letárgyalt munka, hanem új korszakok, új szépségeket, új élvezeteket 
fognak benne találni. És ezt a becsét nem rontja le semmiféle párhuza-
mosság, semmiféle Goethe, Byron, Milton-atvafiság. Ez is emeli. H a le-
hetséges volna a «tanulmánykisérletet» úgy átöltöztetni , hogy a benne-
foglaltak ellenkezőjét írnók le és az elitélő, lekicsinyítő, kihivó mondat -
sorokat megfordítnók, akkor ha nem is leinők m e g épenséggel az igazi 
Madáchot, de az ellenkező célzattal megirt szélsőségek rokon kiélezése 
inkább megfelelne költészetének, megközelítené azt a magaslatot, melyre 
mint író eljutott s ami naggyá is teszi, hogy t . i. végletek egyen-
súlyát tudta belevinni az E. Tr.-ba, mer t ez a m ű a bölcseleti és költői 
gondolatok végletességének harmoniás találkozója. Költői paradoxon. Min-
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denekfölött téves dolog a «küzdj és bízva bízzál» végső mondatban lelni 
meg az alapeszmét, mert ez épen csak befejezés és megnyugtatás , és 
semmi más ; ezen túl csak gyermekes kérdezősködés kíváncsiskodik tovább. 
Szofista, prókátor erőlködés. Az alapeszme az Ur, az angyalok és Lucifer 
végső szóváltásában bontakozik ki . Ez magyarázza a tragédiát. 

Olyan súlyos, de sok erőlködéssel odavetett szavaknak, min t «misan-
thropia», «pessimismus», «életuntság», «világfájdalom», «nihilizmus», 
«bombaszt», «testi-lelki gyarlóság», «rémregényesség», «másolás», «követ-
kezetlenség», «mala fides», «triviálitás», «Kraft-genieskedés» dandár ja és 
a «tanulmány kísérletező» ebbeli szókincse többi lesújtó sorozatának 
ellentmond Madách élete és egész költészete, még pedig kiváltképen 
akkor, ha nem kizárólagosan ebből a szemszögből horgásszuk ki művei-
ből ezt a csűrt-csavart fölfogást, hogy vele irói «kainbélyeget» süssünk a 
költőre. Míg ha csakis ezt cselekesszük, akkor valójában «üres semmit» 
írunk és a szertelenségek szapora hibáiba esünk. Ködben támolygunk. 
Ezt az álláspontot sem egészében, sem egyenkint nem menti meg az a 
fényes beállítás, hogy «Madáchban a bölcselőnél egy erősebb lény is lako-
zott : a hazafi.» Ennek sem bölcseleti, sem logikai értelme nincsen. A jól 
megalapozott szertelenségeknek i lyen kalászata igazán téves és a magyar 
bíráló és esztétikai értékelésnek irodalomtörténetünkben fölötte csúf feje-
zete. Hozzájárul a költő és müveinek félreértése. 

Meddő kérdés, vagy kákacsomó az is, midőn eredménytelenül fesze-
getik, miért nem vette föl a költő ezt vagy amazt a történeti a lakot vagy 
kort a tragédia keretébe. Ez a nietzschei Zara thus t ra Blondinjának kötél-
táncolása. Miért nem a zsidó tör téne t ? Miért n e m Krisztus ? hol marad t 
Kálvin ? a napkirá ly ? stb. stb. ? Chacun a son goût ! Igazán kár , hogy 
Madách nem dramatizálta Held u n d Corvin vagy Marcali világtörténetét, 
melyeket sohasem forgatott ! I t t nem a céltalan kifogásolás, h a n e m a 
tudatlan ráfogás vezet hamis nyomokra . Madách, illetőleg Lucifer, vagy 
külön az Ember (Ádám + Éva) vagy Isten történetbölcseletéhez, n e m az 
alakok vagy korok jobb megválogatása vezet, h a n e m a jól megválogatot t 
korszakokban jelentkező tendencia. Külömben a tragédiában a tör ténet-
bölcselet ha rmadrangú jellegű ér ték. Nem ez az első, a főcél. 

Ami már most a költemény és a költő nyelvét illeti, melybe oly 
sokan belebotlanak, ebben a szilaj szélsőségeket szerető ellenzői igazán 
bámulatos herosztratoszi ki tar tással csapkodnak jobbra-balra, s még nem 
akadt Nyelvőr, mely legalább egyszer pennájára vette volna ezt a kérdést. 
Ámde nincs érzéke a költészethez annak, a ki kizárólag a nyelvben keresi 
megérzékitését s ha fér is Madách ebbeli értékeléséhez néhány kemény szó, 
de ez költőiségétől nem fosztja meg . És ebben is több igazat szolgáltatott 
neki az utolsó 30 év, mint a 30 év előtti bírálók minden esztétikusa, még 
Aranyt sem véve ki. 

S ha már többször elolvastuk ezt a «tanulmány-kísérletet», igazán 
érthetetlennek tűn ik föl záró szakasza, mely csillag kíséretében ú j r a el-
ismétli azt a rosszhiszeműen köl töt t és terjesztett (Pulszky Ágost, Mikszáth 
Kálmán, Jeszenszky Danó etc) p le tykát , hogy «Madách napjainkban az iro-
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dalomtörténetében (!), rendesen, kizárólag mint az « Ember Tragédiájának« 
költője szerepel ós méltán». Van-e eziránt a kisérletezőnek még kétsége ? 
Nincsen-e ez a -—festőiesen mondva— «skurzban» szélesen odaecsetelt ötlet 
már többszörösen megcáfolva ? Méltán ! Vagy nem lett volna-e az írónak 
méltó föladata, liogy végre-valahára kimutassa az Ember Tragédiája iróját ? 
30 év alatt ezt meg lehetett volna tenni. О volt az első ós egyedüli, aki ezt a 
gondolatot belevetette a tudományos magyar irodalomtörténetbe, még pedig 
nyomtatásban s nem élőszóval terjesztve s íme most újra kinyomatja . Mi 
célja van ennek ? Ezzel felelős a magyar irodalomtörténetnek 1 Ajánlatos 
lesz, ha a I I I . kiadásban az egész gondolatot kitörli. Ezt a kérdést Bacon-
legendák ültetésével el nem intézhetjük, itt csak száraz tényekkel bizo-
nyí tha tunk. Ám hívja föl az igazi írót, még megmarad az a Madách, akit 
egyéb, meg nem cenzúrázott költeményeiből ismerünk, arra az újonnan 
fölfedezett íróra rávar rha t ja azt a subát, melyet íme kétszer is Madáchra 
szabott s talán nem is az igazi Madách lebegett szeme előtt, hanem az, 
k inek giínyáját Madáchunk magára öltötte ? ' 

Az árnyképek kergetése vihette ehhez az ál-Madáclihoz is, kiben 
többet hit t , semhogy az igazit fölfedezte volna. 

MORVA Y GYŐZŐ. 

Haraszti Gyula: Arany János. Budapest, 1181. (Modern Könyv-
tár . 123—125. sz. Nagy Emberek I I . Az Athenaeum kiadása és nyomdája. 
Ára 80 fill.) 

Olyan gyűjteményes vállalatokban, melyek a nagy közönségnek iro-
dalmi és tudományos kíváncsiságát akarják kielégíteni és növelni, nézetem 
szerint egyetlen szempont kell, hogy döntsön valamely m ű besorozása 
vagy kirekesztése fölött : vájjon az illető tárgyról a szóban forgó mű 
foglalja-e össze vagy fejti-e ki legtalpraesettebben azt, ami i ránt a közön-
ség érdeklődik ? Sajnálat tal kell megállapítnunk, hogy a fenti vállalat 
szerkesztője két i rányban vétette el a dolgot, akkor, mikor Haraszti 
Madách és Arany tanulmányát újra kiadta. Először piacra dobta a francia 
irodalomtörténet kiváló magyar kutatójának magyar irodalomtörténeti 
tárgyú, meglehetősen egyoldalú if júkori kísérletét s így magát az írót, 
Haraszt i t , segítette ahhoz, hogy félreismerjék. De rossz szolgálatot tett — 
s előttünk ez a fontosabb — magának az irodalomnak is, azoknak a 
nagy embereknek is, a kiket vállalatában nagyokul akar bemutatni . Ha 
valaki csak a Harasz t i két művéből ismeri meg Madáchot és Aranyt, 
bizony kicsiny, legfölebb közepes íróknak fogja tar tani őket. S így a 
közönség nem hisz ma jd az ezután jövő nagy emberekben se, de nem hisz 
magának az irodalomnak az őszinteségében se. A tudomány állása s a 
közönség jóhiszeműsége egyaránt megköveteli, hogy ne ifjúkori kísérletek-
ben és egyoldalú megvilágításban lássuk a nagy embereket. 

Haraszt i t anulmánya 1881-ben jelent meg Bodnár Zsigmond Magyar 
Szemléjében. «Többször hivatkoztak rá — úgymond a szerző — s már 
ezért is hajlandó vol tam hozzáférhetővé tenni». Helyes. Csakhogy a hivat-
kozások s z a k m ű v e k b e n fordultak elő s ez még nem jelent egyebet, mint 
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azt, hogy a szakember kötelességszerűleg az ő müvét is fölhasználta. 
Semmiesetre se következik az, hogy a laikus közönség számára jó volna. 
A ket tő nem zárja ki egymást minden esetben, de a Haraszt i tanul-
mányáná l igen. Elsősorban Aranyt csak mint elbeszélő költőt vizsgálja. 
Pedig a vállalat közönsége tán egész Aranyt érdemelne. Ebben hibás a 
szerkesztő és szerző egyaránt . 

Egyébiránt Haraszt i Arany elbeszélő költészetének nyelvét, az előadás-
mód szellemét, tárgykörét s főleg az indulatok rajzának irányát elemzi. 
Szívesen elismerjük, hogy művében van egy-két kő, mely Arany János 
szobrának talapzatában elég szilárdnak bizonyult. í g y például az a kísér-
lete, hogy Arany st í lusát belehelyezze az általános művészeti fejlődésbe 
(a magyar irodalmi hagyományok mellett), továbbá Arany plasztikájának 
az elemzése, realizmusának kiemelése mindenesetre sikerült. Általában 
művének három első fejezete sok tekintetben megálló eredményeket foglal 
magában. Legkevésbé sikerült az utolsó rész. Ennek azonban egyebek 
mellet t az is lehet az oka, hogy a m ű írásakor a költő még élt s azok 
a töredékek, melyek lelkivilágának megismerésére annyira fontosak, akkor 
még nem voltak ismeretesek. Azonban a részletekben lépten-nyomon 
találkozunk bizarrsággal, erőszakolt és elnagyolt állításokkal, amik miat t 
sehogyse lehet nyugodtan belemélyednünk a főeredmónyeknek, a sikerült 
tételeknek, az egész tanulmánynak az élvezésébe. Ugyancsak így vagyunk 
a tanulmány nyelvével, esztétikai kifejezéseivel. A legmeggyőzőbb, a leg-
világosabb gondolatmenetben is ott leselkedik egy-egy idegenszerűség vagy 
újságírói specialitás. 

KKISTÓF GYÖRGY. 

Kremmer D e z s ő : Apáczai Cseri János élete és munkás-
s á g a . Budapest, 1912. 8. r. 203 1. Politzer Zs. és fia. Ára 6 kor. 

Örömmel fogadunk mindent, ami Apáczaira vonatkozik, mert e férfiú 
az eddiginél általánosabb'méltánylást érdemel. Megörültünk ennek az össze-
foglaló című munkának is, mert szükséges munkát végez, aki az oly 
sokféle kiindulási! Apáczai-irodalom kérdéseit és ellentéteit mindent fel-
ölelő, bíráló és igazoló eljárással tisztázza. De elvárjuk minden i lyen 
műtől, hogy tisztán mutassa : mily szándékkal nyúl t írója a tárgyhoz. 
S min t egyebütt, e tá rgyra nézve is szabály : csak az beszéljen, aki 
újabbat vagy jobbat tud mondani a m á r elmondottaknál. Apáczai életét 
és munkásságát előadó munka csak akkor lehet értékes, ha vagy ismeret-
len adatokkal tudja eddigi tudásunkat kiegészíteni vagy ú j szempontokból 
dolgozza fel az ismeretes anyagot. Elismerjük, hogy Kremmer Dezső 
erre az újszerűségre törekedett. Sikere azonban nincsen. Uj adat, új szem-
pont sehol sincs. Új adatra kutatás ú t j án aligha is ju tunk már, hacsak 
a véletlen nem segít. Új szempontot meg nem is lehet keresni, annak 
magától kell megvilágosodnia a kérdés tanulmányozása közben. Pusztán 
azt kellene hát itt néznünk : hogyan gyűj töt te össze a szerző az anyagot , 
kimerítette-e, helyes képet ad-e. De ennek a kisebb mértékű Ítélésnek a 
szerző út já t állja. Szerinte ugyanis «még halála után sem kapott sors-
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verte tudósunk igazi, megértő b í r á l a t o t . . . meg n e m értés környékezi még 
mindig» (34). Nyilván azt tűz te maga elé, hogy megértesse velünk 
Apáczait, kinek «óriási m u n k á j á t . . . » «méltányolnunk kell három évszázad 
feledékenysége után» (54). Ily hangot hallva, mi olvasók várjuk a percet, 
melyben nekünk is «egyszerre min tha hályog esnék le szemeinkről» (38), 
hogy tisztán lássuk, amit a szerző mutat . Pedig n e m mutat semmi várat-
lant. S ezért azt mondjuk : n e m az a kérdés, mi t tudnak Apáczairól azok, 
akik vele nem foglalkoztak, sem a róla szóló műveke t nem olvasták. Az 
irodalomtörténeti buvárlás n e m mindenki dolga és csupán arról beszél-
hetünk, vájjon akik igyekeztek megismerni A.-t, megtalálták-e a megértés 
nyit ját ? S ha a szerző úgy lát ja, hogy nem, szeretnők minden alkalom-
mal megtalálni ennek a bizonyítását is. Csak az eddigi meg n e m értés 
okát mondja meg, eként : A.-nak egyik tragikuma, hogy Gyulai Farkasé t 
kivéve «az összes A.-tanulmányok egy közös főhibát mutatnak, hogy t. i. 
munká i méltatásánál vagy bírálásánál külön választják Apáczait, az embert, 
Apáczaitól, a tanár tól s tudóstól» (33). Ebben sej tem a szerző ú j szem-
pont já t is. De ezt már sikeresen alkalmazta Strümp László 1897-ben 
értékes művében (A. Cs. .T. m i n t pedagógus), sőt világosabban meg is 
mond ta : «azon csodálkozunk, hogy a legtöbben eddig Apáczait ú g y szét-
szedték s nem nézték az egész embert, azért nem is tudták kellően mél-
tatni» (i. m. 7., 1. jegyzet). 

Es ha Krenimer a háromszázados feledékenységről beszél, n e m külö-
nös-e, hogy kevéssel hátrább ezt í r ja : «mi megha j t juk elismerésünk zász-
lóját Toldynk éles ítélő ereje előtt, amikor tudósunkat munkásságának 
jelentősége után a XVII . század két lángszelleme mellé emelte, harmadik-
nak» (57). Ez a mondat különben a szerző nyelvezetét is jellemzi. 

Ha meg azt keressük, minek látja hát a szerző Apáczait : n e m talá-
lunk többet az ismeretes értékeléseknél. Emlegeti gyakran, hogy mi az 
A. élete célja ; de önálló, világos kifejtését n e m adja, valamint azt sem 
tudja (bár akarja) kidomborítani : hogyan alakult ez ki. 

Szereti Apáczait, de nem tud róla eleven képet rajzolni. Nyi lván nem 
látott annyira a lelkébe, hogy teljesen megérthet te volna. Például hozom 
fel erre azt, hogy A. nemzeti érzésének kialakulását «élete más ik felén, 
külföldről hazatérése után» (13) gyanítja, jóllehet ugyanott azt í r ja , hogy 
«nagyratörő tervekkel, az alkotás szent vágyával» indult külföldre. Két-
ségtelen, hogy A. fejlődésében épen a külföldi tartózkodás a döntő : a 
nemzeti érzés ott kapcsolódik az ismeret-terjesztés, nevelés gondolatával, 
ott ismeri meg jórészt azokat a műveket, melyeket az ugyanott kezdett 
Encyklopédiában felhasznál. Vagyis odakint fejlődik ki vezető eszméje 
és csak ebből érthetők meg tervei, melyek közül a leginkább «nagyratörő» 
csak itthon, Kolozsváron érik meg. S mikor a szerző A. gyulafehérvári 
működéséről kezd beszélni (86), olyan mesterkélt és ellenmondó magya-
rázatát adja A. és az ottaniak összeütközésének, hogy nyilvánvalóan nem 
ismerte fel A. jellemének egyik fő vonását : a meggyőződésnek való enge-
delmeskedést. Másutt pedig sokat mond, amit nem igazol (A. nyomorú-
ságáról, szenvedéseiről); sokra hivatkozik, hogy «tudjuk», ami t ugyan 
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nem fejtegetett, de abban igaza van, hogy tud juk — az eddigi iroda-
lomból. 

Több helyen említi , hogy vizsgálódott s ku ta to t t ; látszik, hogy A. 
műveit elolvasta és úgy kivonatolja. De pontossága felől aggodalmat kelt 
az a tapasztalás, hogy az egészen világos irodalmi adatokat nem hasz-
nálja fel teljesen s így mintha nem volna meg az érzéke az iránt, hogy 
ha már kutatunk, mindenre figyeljünk. Felhozom erre ezt : Gyalui nyomán 
szól A. házasságáról s a menyasszony családjáról ezt í r j a : «Annyit t udunk , 
hogy Utrecht előkelő köreihez tar tozot t a Van der Maet-család, tag ja i 
vezető szerepet já tszot tak az ot tani társadalmi életben s magasabb tiszt-
séget töltöttek be». Ebből aztán egész történetet «sejt» a «megértő lélek-
ről, a k i titkon csodálattal figyelte az idegen származású, rokonszenves 
fiatal tudós akaraterejét , küzdelmes életét» (29—30), holott ha el nem 
hagyja a Gyulai idézetének második felét, ezt is ott ta lál ja : «nem egészen 
bizonyos, hogy Aletta (a menyasszony) ehhez a családhoz tartozott-e» 
(Gyalui, A. Cs. J . 1892, 9., 1. jegyzet). Ilyen természetű mindaz a pótlás, 
amit Kremmer könyve az ismeretes adatokhoz tesz. Nem tisztáz, h a n e m 
sokszor elhomályosít. Jellemző erre ez az eset. Idézi (34—35) az Enc. 
ajánló leveléből azokat a sorokat, melyek e mű megírását indokolják : 
mivel nincs magyar nyelvű könyv, A. e hiányt a k a r j a pótolni, de ezt 
nem tudja másként , min t «minden disciplinákat ós tudományokat egy 
summába foglalván ós a magyar nemzetnek szeme eleiben adván.» S Krem-
mer ezt mondja : «Egész életet betöltő munkatervet ad előbb idézett 
soraiban, amikből tud juk , hogy tudományos és pedagógiai műveket a k a r t 
még nagy számmal írni , de kedvezőtlen életviszonyai ebbon aztán meg-
gátolták». Megemlítést kíván az is, hogy a szerző szükségesnek lá t ja 
bizonyos tekintetben az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirat tárának átvizs-
gálását, amit «legközelebbi feladatának tekint» (120). Nem szólva arról , 
hogy Gyalui (i. m. 19.) pontosan megmondja, mi t kell abból a kézirat-
tárból A. szempontjából átnézni, felettébb különös, hogy a szerző k iad ta 
a művét anélkül, hogy a szükségesnek gondolt lépést megtette volna. 

Lehetetlen felsorolni mindazt, amiről beszélni kellene. Sőt e lhagytam 
a legfőbb dolgokat, mer t e sorokban nem kívánom kimuta tn i e m u n k a 
neveléstörténeti fogyatkozásait . Sajtóhibája nagyon sok van, köztök olyan 
is, amelyik mia t t a mondat csonka (120., 1. bek.), vagy következetes 
ismétlődése tűnik fel (Kvacsala helyett Kracsala) ; van nagy is (Comenius 
Samaja, Janua helyett , 151., Pauler van Tauler helyet t , 23) ; a mondat -
jelezés borzasztóan pontatlan. Nagyobb baj ennél, hogy több esetben 
következetlen az í rásmódja (Alstedt, Alstedius, Alstädius, Alstaed) s hogy 
a fogalmazás sokszor frázisos (pl. «az események hát teréből szelid, derű-
vel csillan elénk az a szomorú tény . . .» 150.) ; sokszor gondatlan (pl. : 
«igazságos szeretettel, elnéző tárgyilagossággal kell tanulmányoznunk») ; 
egyes fejezetek gondolatmenete gyakran megszakad ; az egész m u n k a 
nem tekinthető át könnyen ; nincs mértéke a szerzőnek végzett m u n -
kájának megítélésére. I rodalomtörténetünk e munkával nem nyert. Nyelv-
történeti szempontból bizonyosan érdeklődést kelt a 166—176. lapo-
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kon közölt, szorgalmasan összeállított szótár, A. műszavainak betűrendes 
jegyzéke. 

A szerző tagadhatat lan szorgalmát látva, egészen leverő összevetnünk 
e könyv értékét a ráfordított munkával . Mennyivel hasznosabb lett volna 
például, ha szerzőnk Apáczai élete és munkássága helyett egyelőre az 
Apáczai-irodalom kri t ikai feldolgozását adja. Természetesen úgy, hogy 
Apáczai műveiből szerez először mértéket a róla szóló dolgozatok meg-
ítélésére s nem megfordítva. 

A helyzet a régi maradt : aki Apáczairól teljes képet akar alkotni, 
művein kívül ezután is a különböző, egyes tanulmányokhoz forduljon. Az 
irodalom összeállítása is pontosabb Stromp László id. művének függelékében. 

IMRE SÁNDOR. 

Schöner Ferenc: Kőszeghy Pál. Budapest, 1912. 34 1. Fritz-
nyomda. 

Bövid, de azért elég kimerítő tanulmány Kőszegliyről és egyetlen ránk 
marad t epikai munkájáról , a Bercsényi Házasságáról. Nyolc fejezetben 
tárgyal ja : a Kőszeghyvel foglalkozó irodalmat, a kort, melyben a költe-
mény keletkezett, a költő életét, a költemény ta r ta lmát , a költő invenció-
já t , főhőse jellemét, költészete fősajátságait, nyelvét és verselését. 

Erdeme, hogy a költeményt mindvégig úgy tárgyalja, mint a kor-
viszonyok termékét. A milieu ha tásá t mindig számba veszi. Bövid, eleven 
és nagyjában találó képét adja a barokk kornak, melyben Kőszeghy élt és 
írt. E vonatkozások fejtegetése közben számos helytál ló megjegyzése van, 
de hibás is akad köztük. így semmiképen nem ér thetünk egyet azzal, 
amit a reformációról mond : «A reformáció egyházpolitikai és gazdasági 
elveiben a fejedelem és főúr érdekeit szolgálja : cuius regio, eius religio». 
Ennek ellene mond a XVI. és XVII . század egész története. 

Hibája a tanulmánynak az, hogy tárgyát túlbecsüli. Ez különben közös 
hibája irodalomtörténeti monográfiáink legtöbbjének. Schöner célja szem-
mel láthatólag nem az, hogy teljesen tárgyilagos értékelését adja Kőszeghy -
nek, hanem hogy «igazságot tegyen» azokkal szemben, akik Kőszeghyt 
Gyöngyösi egyszerű utánzójának tartották. Az igazságtétel azonban nem 
sikerült. Schöner fejtegetései egyáltalán nem cáfolják meg azt a nézetet, 
hogy Kőszeghy a Murányi Vénus poétájának kizárólagos hatása alat t állt. 
Tanulmányának nagy fogyatékossága, hogy álláspontját erőszakolva, épen 
csak érinti azokat a tényeket, melyek az ellenkezőt bizonyítanák, ellenben, 
kivált Kőszeghy költői invenciójáról írt fejezetében, a maga ál láspontja 
védelmében túlzásokra ragadtat ja magát. így különös érdeméül tudja 
be Kőszeghynek, hogy Bercsényinek és feleségének egész főúri rokonsá-
gá t szerepelteti a házasság eseményeinek elmondása közben. Szerinte 
«a főeseménynek ilyetén beállítása és érdekkeltése elsőrangú költői 
iuventio». Holott világos, hogy i t t nem költői célok vezették Kőszeghyt, 
hiszen a felsorolt főrangúak legtöbbje egyszerű név, nem pedig a költői 
cselekmény (ilyen nincs is a Bercsényi Házasságában) továbbfejlesztője, 
hanem «kedveskedett» vele annak a famíliának, melyet szolgált. 
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Épen így hibásan, érdemén felül értékeli Kőszeghy nyelvét és verse-
lését. A Bercsényi Házassága nagyon kevés költőiségről tanúskodik. A tel-
jesen prózai, lapos strófák egész tömegén kell átküzdenünk magunka t , 
míg egy-egy költői fordulat, vagy színesebb kép csillámlik ki a köl temény 
szürke szövedékéből. Gyöngyösi fordulatai, inverziói, sőt szóhasználatai is 
mindunta lan előbukkannak, jeléül annak, hogy Kőszeghy teljesen százada 
legnépszerűbb költőjének lenyűgöző hatása alatt állott. Leírásai is ezt az 
erős hatást muta t ják . Kétségen kívül ügyes verselő, de mint költő, elvitat-
hatat lanul Gyöngyösi-epigon. Jelentőségét és értékét legtalálóbban Thaly 
Kálmán állapította meg : «Kőszeghy Pál költeménye, vagy ha úgy tetszik, 
verses krónikája (mert vannak ilyenszerü részletei is) mint korkép, m i n t 
művelődéstörténeti adalék, kiváló, maradandó értékű». (Történelmi Tár. 
1894. 212. 1.) Ez az igazság. Mint költő, elmarad Gyöngyösitől, k inek köl-
tői modorát, nyelvművészetét buzgón igyekszik utánozni, de csak a r ím-
készség, a verstechnika az, amiben közelébe tudott jutni . 

Az ellenkezőjéről Schöner eleven stílúsú tanu lmánya sem tud meg-
győzni. 

CSŰRÖS FERENC. 

Pollák Á. Józse f : Katona József st í lusa és nyelve. Buda-
pest, 1911. 64 1. 

Mindenekelőtt megállapí that juk, hogy a stílusról szóló részben ellen-
mondások vannak. A bevezetésben, a 14. oldalon azt írja a szerző, hogy 
«nem lehet k imuta tn i , hogy a stilus nem eredeti. Csak egy az, ami ha 
gyarló, tisztán az író gyarlóságának tulajdonítható, ha kiváló, az alkotó 
dicsősége: a stilus». Ezzel ellentétben a 31. oldalon azt í r j a : «Az az író, 
aki utánoz, nem lehet stílusában sem eredeti. Nincs oly mü, nem is lehet, 
mely ha idegen szellem hat ja azt át, ez idegen szellem első sorban stílusán 
érezhető nem volna.» Ép ily ellenmondásba keveredik a szerző, mikor a 
14. oldalon azt állí t ja, hogy Shakespeare stílusának legjellemzőbb vonásai 
(a szójátékok, a paradoxon, a burleszk fordulatok), továbbá Schiller rheto-
rikai verse nincsenek meg Katona drámájában, viszont a 23. oldalon fel-
sorolja a Bánk Bán szójátékait, pl. «könnyű a te könnyed ; a békés egy 
bolond s az is bolond, ki békételen : de én békételen még sem leszek, míg 
nem bolondulok meg», — a paradoxonokat — pl. «átkozott jámbor te,» 
«való, hogy én házas vagyok, de hitvesem nincs». 

Burleszk fordulatokra is akadhatot t volna a szerző Bánk Bánban ; 
ilyen az Izidorának adott hamleti válasz és Schiller rhetorikai verse sem 
hiányzik, annyira nem, hogy az erős indulatok festésekor Katona épúgy 
rímelteti a jambusokat , mint Schiller drámái. 

Általában, amit a drámai stílusról ír, erősen kifogásolható. Elméle t i 
forrásokban a szerző eklektikus és a legfontosabbakat így Bulthauptot 
nem veszi figyelembe. Egyes mondatokat szakít ki az eszthetikusokból, 
mer t véletlenül a stílus-szó fordul elő bennök. 

A tárgyalás nem más, mint a középiskolai stilisztika két fejezetének, 
a szóképeknek és alakzatoknak bő, lelkiismeretes, világosan át tekinthető 
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Bánk Bánból merí te t t példatára. I t t hasznos munká t végzett a szerző, b á r 
az anyaggyűjtésnél és külső elrendezésnél nem megy messzibbre. 

A stílusról szóló fejtegetés utolsó részében a szerző a Bánk Bán st í lusá-
nak célszerintiségét és szabatosságát taglalja. Azt állítja, hogy e gondola-
tot : «Hamar tűnő örömremény, m i vagy te ? Játszi képzete a kívánkozó 
észnek» csak Simon mondhatta a drámában. Vagy e szavak: «Egy sin-
csen a sok emberi indulatok közt, melynek oly kevésbe kerüljön a kép-
zelt lehetség általöltöztetten az igazra, mint a szerelemféltésnek» — jel-
lemzők a hideg, számító Biberachra. 

E példáknál sokkal meggyőzőbbeket és témája szempontjából is — 
stílszerűbbeket ta lá lhatot t volna Bánk Bánban. I t t csak egyet ajánlok a 
szerző figyelmébe. 

Az Előversengésben Ottó így sóhajtozik Biberachnak : «Csak szünet-
len álmot ég, hahogy Melinda hold : Endymion lehessek általa.» Röviddel 
rá így udvarol Melindának : «Lennél csak egyszer enyim, Melinda, úgy az 
álmot utálnám, mivel szemed szememtől elvenné.» Milyen jellemző a sze-
relem rhetorikájának ez az ellenmondása Ottóra ! 

A szabatosság a szerző szerint nem oly erős oldala Katonának, mint . 
a célszerintiség. Az értekező felhozza a IV. 9. jelenetét, melynek ér te lme 
szerinte zavaros. Pedig dehogy, ez egyik legremekebb helye a drámának l 

A második részben Katona József nyelvéről szól a szerző. Azzal kezdi, 
hogy Katona József a drámaírást csakis a nyelv terjesztése érdekében 
sürgeti. Képtelenség ! Ziska c. d rámá ja szerzésekor lehetett a költő ilyen 
meggyőződésen, de a Bánk Bán í rásakor nemcsak a nyelvmüvelés volt célja. 

A dolgozat nyelvtani anyagából kitetszik, hogy Katona egyaránt hasz-
nál ta a népi, régies és nyelvújítási szókat és alakokat, de a dolgozat épen 
nem dönti meg, m i n t szeretné, Gyulai Pál álláspontját, mely szerint Ka-
tona József nem tar tozot t a nyelvújí tók táborába. A Bánk Bán 12 nyelv-
újí tási szava, (melyek közül kettő azonban népnyelvi : dörmög, erőszakos-
kodik) és hét idegenszerű szólásmódja még n e m teszik nyelvújí tóvá 
Katonát . 

A dolgozat szótári öszeállítása igazolja, hogy Katona József volt m e g -
teremtője a magyar drámai nyelvnek és stílusnak. De hogy ezzel az ön-
alkotta anyaggal hogyan építette fel monumentális művét : a dolgozatból 
nem tűnik ki, hiszen a mondat tannal — egy fejezetet, a szórendet kivéve — 
adós maradt a szerző. Értekezése így is fáradságos és itt-ott tanulságos 
vizsgálódás eredménye. 

HARMOS SÁNDOR. 

Kálvin hatása é s a Kalvinismus Európa keleti országai-
ban. Irta: Loesche György. Magyarra fordította: S. S z a b ó 
József . Függelékül : A. helvét irányú reformáció e l terjedése 
Magyarországon é s Erdélyben. Irta: S. Szabó József. Debre-
cen, 1912. 194 1. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 

E munka voltaképen Loesche György, a bécsi protestáns theologiai 
fakultás egyháztörténelem tanárának «Luther, Melanchton und Calvin in 
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Österreich-Ungarn» с. Tübingenben megjelent nagyszabású művéből for-
dított részlet, a műnek az a része, mely Kálvin ha tásá t tárgyalja. 

H a t fejezetben részletes kifejtését kapjuk, min t terjedt el a kálviniz-
mus a voltaképeni Ausztriában, azután Csehországban, Morvaországban, 
Sziléziában, Lengyelországban, végül Magyar- és Erdélyországban. Ben-
nünket csak az utolsó érdekel, az a fejezet, mely a kálvinizmusnak ma-
gyarországi elterjedéséről szól. Sajnos, e fejezet nagyon rövid, (öt lapnál 
kevesebb) és még sajnosabb, hogy nagyon megrendí t i bizalmunkat az 
egyébként kiváló tudós hírében álló Loesche alaposságát illetőleg. Ha a 
többi fejezetek is ilyen — enyhén szólva — felületességgel vannak meg-
írva, min t a Magyarországról szóló, úgy az osztrák tudományos irodalom 
nem tekinthet i nagy nyereségének Loesche munká já t . íme ízelítőül egy 
pár vaskosabb tévedés ; szerinte « Ozorai Imre i ra ta : Krisztusnak és az 
Antikrisztusnak egyházáról (1535), valamint a Dévai Mátyásé: A tíz pa-
rancsolat magyarázata, — ezek az első kísérletek, amelyek a magya r szel-
lemet 500 éves szunnyadásából fölébresztették . . . » stb. Meliusról ezt 
ír ja : «Főműve : A keresztyén tudomány fundamentuma, amelyben Kálvin 
Inst i tut ióját vette mintául», holott tudvalevő, hogy Melius e munká j a egy 
rövid kis káté ; Bethlen Gábort, min t «a protestant izmus iránt megbízha-
tatlan királyt (!)» emleget i ; i rodalmunkban való teljes tájékozatlansága rí 
ki ebből a mondásából : «А kálvinista Bómában (Debreczen) az igazi nép-
költészet végett (! ?) egy irodalmi kör jön létre», valamint abból, hogy 
legnagyobb epikusunkat Arany Józsefnek kereszteli el. 

Különben az egész vázlatos kép, melyet a kálvinizmus magyarországi 
szerepéről ad, oly semmitmondó, oly felületes, hogy a mű mit sem vesztett 
volna vele, ha egészen el is marad. Érezte ezt a fordító is és ezért függelékül 
{113—173. 1.) maga dolgozta ki a kálvinizmus magyarországi elterjedésé-
nek, meggyökerezésének történetét. Ez már derekas munka. Minden rövid-
sége s vázlatossága mellett három fejezetben behatóan tájékoztat egyrészt 
Zwingli, Oecolampadius és Bucer, másrészt Kálvin János és Bullinger, 
végül Béza Tódor tanainak magyarországi elterjedéséről, sőt i rodalmunk 
embereire gyakorolt hatásáról is. Nagy olvasottságra és széleskörű tájé-
kozottságra vallanak azok a megjegyzések, melyekkel Dévay Bíró Mátyás, 
Kálmáncsehi Márton, Huszár Gál, Szegedi Kis István, Thuri Pál} Szegedi 
Gergely, Skaricza Máté, Paksy Mihály hitbeli meggyőződésének kialaku-
lását s ennek irodalmi működésükre való kihatását kíséri. Különösen érté-
kesek azok a fejtegetések, melyekben az 1555-ben szervezkedett wittenbergi 
magyar bursa ha tásá t muta t ja ki reformátorainkra s közvetve a reformáció 
irodalmára. 

Melléklet gyanán t közli Belényesi Gergely és Kaprophontes Ferenc 
Kálvinhoz, Meliusnak Bullingerhez és Béza Tódornak két Meliushoz inté-
zett latin nyelvű levelének fordítását. Végül az utolsó lapon három név-
aláírás facsimiléjét adja : a Husiár Gálét, Meliusét (mindkettőt a zürichi 
Staats-Archivum eredetije után) és a Szegedi Gergelyét (a kassai városi 
levéltárban őrzött eredeti aláírás után). 

Forrásairól a jegyzetekben mindig pontosan tájékoztat. Az adatok 
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egybeállítása kissé mozaikszerű ugyan, egy pár jelentéktelen elírás és 
sajtóhiba is akad, egészben véve mégis megbízható, érdemes tájékoztatót 
ad e függelék XYI. századbeli történetünk legnevezetesebb mozgalmáról, 
a kálvinizmus magyarországi elterjedéséről. Külön dicséretre érdemes úgy 
a fordítás, mint a függelék simán gördülő, szabatos magyarsága. 

r. s. 

A Petőli-Társaság Évkönyve. Szerkesztette К ér y Gyula, a Petőfi-
Társaság titkára. Budapest, 1911. 88 1. A Petőfi-Társaság kiadása. Kunossy-
nyomda. 

Nem annyira évkönyv, mint inkább évi jelentés. A vékony füzet 
nyomdai kiállítása nem szolgál a magyar nyomdász-ipar dicsőségére. Tar-
talma figyelemreméltó. Gondosan van szerkesztve ; közleményei egytől-
egyig érdekes adalékok a Petőfi-kultusz történetéhez. (A Petőfi-serleg föl-
avatása, A Petőfi-csalácl közös sirba helyezése és a sir fölé emelt emlékmű 
leleplezése, Petőfi-matiné Nagyszebenben, A pozsonyi Petőfi-szobor, Petőfi 
emléktáblájának leleplezése Ungváron, A Petőfi-ház.) 

A Társaság 1912 január 6-án tartot t 36-ik nagygyűlésének tárgy-
sorozatából kiemelkedik Herczeg Ferenc elnöki megnyitója. Herczeg fej-

' tegetései — s általában a Társaság egész mai összetétele — azt mutat ják, 
hogy ez az írói kör ugyanazon alapon áll s ugyanazon irányelvek sze-
rint igazodik, mint a Kisfaludy-Társaság. Herczeg elnöki megnyitójának 
vezéreszméje, szemben a modern írók egyik, egyro növekedő csoportjával : 
«a tehetség nem pótolja a nemzeti érzést és aki magyarul ír, de nem érez 
magyarul, annak tehetségéből nincs haszna sem az országnak, sem az 
emberiségnek, annak tehetsége a természet efemer játéka, gyorsan el-
lobbanó lidércfény a mocsárban.» 

Az ünnepségek leírásait különböző hivatalos közlések zárják be : a 
Társaság tagjainak névsora (rendes tag 60, tiszteleti tag 20, kültag 13, 
elhunyt tag 69), pályázati hirdetés (lírai költemény, szavalásra alkalmas 
költemény), költségvetés (90,853 kor. vagyon, 3500 kor. évi bevétel), alap-
szabályok, tagválasztó ügyrend. 

—y. —ó. 


