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ilehetőségében». Zsigmond nem vádol senkit, csak megállapít, Annak az 
idealizmusból «kiábrándult», szinte minden értéket csak relatívnak felfogó 
lelkületnek forrásait az utolsó ötven év politikai viszonyaiban, a, természet
tudományos, materialista korszellem hatásában keresi, leggazdagabb és 
legjellemzőbb tükörképét; pedig az egész magyar költészetben Mikszáthnál 
•találja meg. Megállapításait bőségesen megokolja, midőn a szakember biz

tosságával megrajzolja Mikszáth felfogását a vallásos hitről, a szerelemről, 
a történelmi nagyságról és a költészet «sine qua non» törvényeiről. De 
maga e kis füzet is érdekes «kortörténelmi dokumentum». Jele a mai idők 
komolyabbá válásának, azonban nem mindenben vigasztaló. írója az ide
alizmus hajnal hasadását várja s vele a föltámadást (34. 1.), de szerintünk 

• ennek legelső föltétele a szilárd, nemcsak ösztönszerű, hanem értelmi belá
tásból is fakadó meggyőződés az ideális világnézet lényeges tartalmának 
igazságáról. Zsigmond azonban — nem hiszem, hogy félreértettem (pl. 9., 
10.1.) — azt voltakép szükséges, jótékony, de mégis csak «illuziók(-előítéletek)» 
•szövedékének tartja. A,túlzó szkepszis mérge nagyon is mélyre hatott. 

-—— Kocsis LÉNÁRD. 

Dr. Kristóf György: Petőfi és Madách. Kolozsvár, Minerva R. T. 
.1923. N.-8-r. 192 1. 

Az elszakított országi-eszekben a magyar kultúra fölszaggatott talajon, 
-rnyomott hangulatú levegőben új csírának indult. Az első bimbók közül 
való Kristóf György könyve. 

A jónevü tudós a kettős centennárium alkalmából kötetbe gyűjtötte 
Petőfivel és Madách-csal foglalkozó tizenhat kisebb-nagyob dolgozatát; avélet-

4en úgy okozta, hogy ezek legterjedelmesebbike — amely ezelőtt 12 esztendővel 
látott először napvilágot — épen Petőfi és Madách világszemlélete között 
vont párhuzamot. Evvel a munkával megjelenésekor a kritika bővebben 
foglalkozott már, Köréje csoportodul a többi, különböző értékű, de külön-

. böző igényű dolgozat is. Van közöttük hozzászólás fölvetődött problémák
hoz (Lucifer tragédiája), van érdekes adatközlés (Petőfi a népirodalom
ban), hosszabban szól a Petőfi és Madách internacionalizmusának sokat 
vitatott kérdéséről; filozófiai és összehasonlító irodalomtörténeti, tanulmá
nyokból kristályosodott ki az Eötvös és Madách c. dolgozat. A bevezető 
dolgozatok az ifjúságnak szólnak, közülük az első a szerzőnek a kolozsvári 
egyetemen. tartott Petőfi-kollégiumából való és azt a szempontot hangsú-

( .lyözza, hogy Petőfi pályájának rövid tartama, lángelméjének megítélése 
szempontjából: milyen ; döntő mozzanat. Új megállapításai vannak Petőfi 

.János vitézének hatása Arany Toldijára c. dolgozatában is. Föltámadott 
a tenger c. elmefuttatásának a világháború, adott aktualitást. Madách Civi
lizátora, kétszer is elmélkedésre készteti . a szerzőt: egyik dolgozata Szé
chenyi Blickjehez, a másik Aristophaneshez vezeti, el. A befejező. cikk 

.A világirodalom nagy alakjaiból szól; a legnagyobb írók.és müvek krité
riumául a cselekvény harmóniát keltő, etikus megoldását, a tartalmi és 
előadásbeli; őszinteséget és a.nyelv szépségét mondja. Á kötet egésze 
.méltó tépe Kristóf c komoly, töijekvéseinejs, buzgalmának és értékes megálla
pításainak.. • . ' ' '•. ,!. .'_^T<? 


