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kifejtésre nem volt tere. Ezért a munka néni egy-helyt csak a fel-
színen jár s nem hatol a kérdések mélyére. Ezt pedig sok tekin-
tetben sajnálni lehet. Oly tételek, mint pl. a lelkész- és tanító* 
képzés hiányos volta, az egyházi fegyelem felújítása stb. bővebb 
bizonyítást s a reform irányeszméinek megjelölését igényelnék. 

De azért egészben véve figyelemre méltó, eszméitető kis munka 
a Szuhay dolgozata. Egyszerű ós világos nyelven van írva, bár 
néhol a prédikációk tautologiás stylusába bele-beleesik. Pártolásra, 
olvasásra érdemes füzet, azért is, a mi benne van, azért is, mert 
a legaktualisabb kérdések tárgyalásával gondolatokat ébreszt, esz-
méket támaszt. Megrendelhető a szerzőnél Kápolnán (Borsod m.). 

F: 

Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Irta Benkó 
Imre nagykőrösi ref. főgimnáziumi tanár. Szilágyi Sándor elő-
szavával. Nagy-Kőrös, 1897, Ottinger Edé nyomása, 184 lap, 
ára 80 kr., kapható szerzőnél Nagy-Kőrösön. A tiszta jöve-
delem fele része a nagy-kőrösi Arany-szobor-alap növelésére 
fordíttatik.' 

Ez a kis monografia először nagybecsű adalékokat szolgáltat 
Arany János nagykőrösi életéhez és működéséhez, s ebből a. szent-
pontból forrásmű az Arany életrajzához, mely még mindig nincs 
a nagy költőhöz méltólag megírva; másodszor egy darab koríöirténeít 
az absolutismus idejéből, híven megrajzolva ama szomorúan érdekes 
időszak csüggedéseit és reményeit̂  melyek Arany akkori költészeti-
nek motívumául és hátteréül szolgáltak. 

Arany 1851 október végétől 1860 szeptember végéig volt 
tanár a nagykőrösi ref. főgimnáziumban. Ebben az időben Arany 
és író-társai (Szász Károly, Salamon Ferencz, Szilágyi Sándor, Men-
tovich F. stb.) révén Nagy-Kőrös városa bizonyos tekintetben köz-
pontja volt a magyar irodalomnak. Az írók Pestről és a vidékről 
gyakran ellátogattak Aranyhoz, sókszor csak barátságos találkozás 
kedveért, máskor hogy valamely készülő vállalathoz Arany és társai 
irodalmi támogatását mégnyeijék, vagy legalább hogy annak prog-
rammját megbeszéljék. Benkó könyvében mind ezelc az irodalmi 
találkozások, mind az Arany hivatali működésének egyes mozza-
natai, mind magán- és társas életének apró kedélyes vonásai gon-
dosan össze vannak gyűjtve s az irodalomtörténet számára meg-
őrizve. , ' 

S a könyvnek épen ez ad irodalomtörténeti becset. Igaz ugyan, 
hogy Arany életében hiába keresünk Göthe-i vagy épen Byron-í 
változatosságot, mert csendes és tiszta volt az, mint a csendes; 
folyású víz felszíne. De azért az ő egyszerű életfolyása is leköti .figyel-
münket, mert ebből ismerjük meg színarany jellemét és páratlan 
kötelességérzetét. A nagykőrösi csendes évekre vonatkozólag sok 
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becses adat került immár nyilvánosságra, részint Arany közzétett 
leveleiben, részint a kor- és kar-társak (Szász Károly és Szilágyi 
Sándor) visszaemlékezéseiben, részint a volt tanítványok (Ágai Adolf, 
Komáromy Lajos, Bessenyey F., Baráth Ferencz stb.) közléseiben; 
de a Benkó-monográfiája ezeket a közléseket számos új adattal egészíti 
ki. A nagykőrösi egyháztanácsi, az iskolai választmányi és tanárikari 
jegyzőkönyvek Aranyra vonatkozó részeinek közlésével Benkó a nagy 
költő nagykőrösi tartózkodásának külső történetéhez szolgáltat sok 
új adatot; irodalmi és tanári számos apró vonásainak gondos össze-
gyűjtésével pedig Arany belső életét és tanári működését állítja hű 
történeti világításba. 

Módszere a következő. Először időrendi sorban pontosan 
elmondja annak a kilencz esztendőnek külső történetét, melyet 
Arany Nagy-KŐrösön töltött. Azután ebbe a külső keretbe gondosan 
beilleszt minden egyes apróbb és nagyobb, hivatalos és magán-, 
irodalmi és társas életi mozzanatot, a mely Aranynyal Nagy-Kő-
rösön történt. Adatait az eredeti jegyzőkönyvekből, egykorú leve-
lekből s a még élő kortársak (Szász K., Szilágyi, Ádám G.) közlé-
seiből meríti. Az Aranyra vonatkozó hivatalos jegyzőkönyvek és 
levelek közlése s a nagyérdekű irodalmi látogatások (pl. a Tompáé, 
Gyulaié, b. Kemény Zsigmondé, Csengeryé stb.), továbbá az Arany 
Tompát látogató felvidéki utazásának leírása mellett közölve vannak 
azok a rendkívül érdekes napi tréfák, élcelődések és tréfás versek, 
melyeket Aranyék egymásról és egymásnak írogattak. Közölve van 
pl. Aranynak híres «Disznótor* czímű humoros verse, melyet a 
Szüágyi Sándor malaczáról irt; továbbá az a csoportrímes « Névnapi 
köszöntő* is, melyet Mentovichnak Arany és Szász Károly akként 
készítettek, hogy a versszakok két felső sorát mindig Arany, két 
alsóját pedig Szász Károly írta; valamint két eddig ismeretlen 
sírverse is Aranynak. Ezek után az érdekes adalékok után szerző 
szép jellemzésben mutatja be Arany tanári működését, kiemelve 
vonzó előadását, példás rendtartását, mintaszerű tanítási modorát, 
páratlan pontosságát, tanítványainak rendkívüli ragaszkodását, néhány 
mutatványt is közölve Arany irodalom-történeti kéziratából. 

A mondottakból látható, hogy Benkó monográfiája mily becses 
adalékokat szolgáltat Arany életrajzához, mely mai napig hiába 
várta hivatott íróját. De a jó életrajz alapját az ilyen gondos forrás-
művek rakják le, minőt Benkó készített Arany nagykőrösi tanársá-
gáról, melynek közzétételével nagy szolgálatot tett az irodalomtörté-
netnek. Nemcsak az irodalomkedvelő, de azt hiszszük, minden müveit 
magyar ember élvezettel olvassa ezeket az érdekes és tanulságos ada-
lékokat, melyek egész mélyéig bevilágítanak Arany és ama lelkes írói 
gárda kedélyvilágába és társas életébe, mely a nagy költő köré cso-
portosulva az ötvenes években Nagy-Kőrösön működött. F1 
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