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kai hajlama fölényesen uralkodik 
az ösztönös „megérzés" képességén. 
E mellett, ha a kritikus életéből ki-
maradtak a hatalmasabb élmények 
és nagyobb szenvedélyek, természe-
tes, hogy az ilyenek művészi átélé-
séhez, megméréséhez és kellő mél-
tatásához tolla elégtelen. Ez esetben 
vagy kelletlenül, tétován ismétli 
ugyanazt, amit megtagadni a tekin-
télyek egész sora tilt, vagy idegen-
kedve fordul el a lelkének nem 
megfelelő érzéshullámoktól. Al-
szeghy, elismerésreméltó őszinte-
séggel, az utóbbi eljárást választja, 
de ezzel ítéleteinek esztétikai alap-
ját szűkíti meg. Vajda Jánost pl. 
egyáltalán nem nézi jó szemmel 
„kielégülhetetlensége" miatt s a jó 
ízlés némi fölfüggesztésével álla-
pítja meg róla, hogy „hihetetlenül 
sokat tudott enni, — a lelke is ily 
kielégülhetetlen volt". Megütközik 
azon, hogy bölcseimi költeményei-
ben nem következetes s „az értelem 
pozitivizmusától újra meg újra a 
hit köteléhez menekült és Isten 
igazságát emlegette, elfeledvén, 
hogy csak az előbb tagadásba vette 
Isten létét". Ahelyett, hogy azt vizs-
gálná, hogyan sikerült Vajdának az 
ellentétes eszméket költőileg meg-
érzékíteni, logikus rendszert keres 
műveiben s mert ezt nem találja 
meg, nem méltatja, sőt meg sem 
említi egy pár örökbecsű költemé-
nyét. Ez a logikai hajlam Adyról írt 
jellemzésében is érvényesül. Nyel-
vét „virágköntös"-höz hasonlítja s 
azt mondja, hogy „a képzeletnek ez 
a minden mondandót virágfelhőbe 
takaró gazdagsága a logikai gon-
dolkodásnak kárára van". (Melles-
leg megjegyezve: a logika meg-
kívánná, hogy a szimbolizmusnak e 
logikai „fogyatkozására" a szerző 
előtt rokonszenves szimbolistáknál 
is rátapintson.) Adyról aztán az 
ethikai elmarasztaláson kívül egyéb 
érdemeset nem is mond, mert a 
szimbolizmusról szóló észrevételei 
nem újak. Vörösmarty és Arany 
lírájának jellemzése is csak foszlá-
nyos, Petőfi forradalmi lelkének 
rajza pedig ellenszenves. A forra-
dalom leglázasabb napjaiban nyi-
latkozó költői lélek exaltáltságából 
indul ki, hogy a költő alaptermé-
szetét megmagyarázza: olyan eljá-
rás, mintha 40 fokos lázban fekvő 
betegen mérnők meg, milyen volt 
az — egészsége. Így lesz néha egy-

egy nagy költő is áldozata logikai 
dedukcióknak. Szerzőnk általában 
inkább a morálfilozóf szigorával s 
az értelem ridegségével közeledik a 
költői vulkánokhoz, mint az esztéta 
fogékonyságával s tehetségének e 
vonása bölcseleti művek elemzésé-
ben, úgy látszik, szerencsésebben 
érvényesülne, mint költői lelkek 
magy arázatá ban. 

Könyve a legújabb irodalommal 
is foglalkozik, de észrevételei itt is 
találóbbak a regényírókra, mint a 
költőkre nézve. Herczeget, Gárdo-
nyit igen helyesen méltatja, de a 
költőknek már megválasztása is 
önkényes. Ha a maguk helyén Dö-
mötör Jánost és Szász Károlyt meg 
sem említette, itt jelentéktelen, ki 
nem forrt költőket érdemükön felül 
magasztal. Néha, mint Harsányi 
Kálmánnál, rokonszenvező mélta-
tása is távol áll attól, hogy mélyére 
hatoljon ez erős tehetségnek; másutt 
negativ méltatásai (Kis József és 
köre) túlrészletezők. Ezek helyett 
helyesebb lett volna nemzeti irányú 
újabb költőink megemlítése. Egy-
két tárgyi tévedéstől eltekintve is 
(Szilágyi nem a Hét, hanem a ré-
gebbi Élet köréhez tartozott; Ba-
bitsot sohasem emlegette a Nyugat 
Adyval egyenlő rangban) a könyv-
nek ez a fejezete nem áll a többivel 
egy színvonalon. 

Mind e hiányok mellett Alszeghy 
könyve már eredeti módszerénél 
fogva is érdekes, sok tekintetben 
gondolatébresztő munka, mely emel-
kedett erkölcsi szempontjaival, ele-
ven korrajzaival s több író értékes 
jellemzésével bizonyára nyeresége 
az irodalomnak. Elismerést érdemel 
azért is, hogy legalább kísérletet 
tett a X I X . századi magyar iroda-
lomnak, mint fejlődésbeli egységnek 
a felfogására. Kár, hogy e tekintet-
ben nem volt következetesebb. Csu-
pán fejezetcímei is elárulják az osz-
tályozás szempontjainak heterogén 
voltát. Reméljük, hogy alkalma 
nyílik műve átdolgozására, s ak-
kor következetesebben érvényesít-
heti benne a tiszta irodalmiság 
szempontját. Elolvasásra azonban 
így is bízvást ajánlhatjuk a szak-
körökön kívül álló nagyközönség-
nek is. Hartmann János. 

Krisztus születésének éve és a 
keresztény időszámítás. Irta Székely 
István dr. (A Szent-István-Társu-
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lat kiadása.) Távol keleten, isme-
retlenül és regényes körülmények 
közt született meg az Istenember, ki 
életével és tanításával az egyetemes 
kultúrtörténet egyik legnagyobb, 
eszmei forrásokban leggazdagabb 
tényének, a kereszténységnek meg-
alapítója. Korának történetírói még 
nem találták méltónak arra, hogy 
születése évét följegyezzék, életének 
körülményeire is csak a keresztény-
ség rohamos térhódításával lettek 
figyelmesek. Ez az érdeklődés — kü-
lönösen születési évének megállapí-
tása iránt — a III. századtól kez-
dődőleg napjainkig tart s e téren 
még nem zárult le a tudományos 
kutatás, mert az ásatások vagy más 
úton-módon felszínre kerülő törté-
nelmi bizonyítékok Jézus születési 
évének végleges és pontos meghatá-
rozására befolyhatnak, s ha nem is 
tesznek lehetővé új megállapításo-
kat, az eddig fölmerült vélemények 
egyikének vagy másikának igazo-
lására szolgálhatnak. E vélemények 
rendkívül elágazók s főleg Róma 
város alapításának 747. és 753. éve 
mai időszámításunk szerint a 

Krisztus előtti 1. és 7. év) közt mo-
zognak. 

Székely István egyetemi tanár, ki 
évtizedek óta foglalkozott e kérdés-
sel és a kereszténység alapításának 
időviszonyaival, fenti címen írt ta-
nulmányában a születés évét Róma 
alapításának 749. évére, azaz Kr. e. 
5-re teszi. Ez tehát azt jelenti, hogy 
Krisztus nem 1923, hanem 1928 év-
vel ezelőtt született, s időszámítá-
sunk e szerint öt évet késik. A ren-
delkezésére álló történeti bizonyíté-
kokat és az ezekből meríthető érve-
ket Lukács és Máté evangelista 
adatainak igazolására sorakoztatja 
fel. Az evangélium szerint Jézus: 
Nagy Heródes király napjaiban — 
az Augustus római császártól el-
rendelt összeírás alatt — a Quiri-
nius szíriai helytartó által végre-
hajtott összeírás idején született. A 
zsidó történetíró, Josephus Flavius 
értesítéseire támaszkodva, s adatait 
az egykori római történetírókéval 
összevetve, Heródes halálát az idő-
számításunk előtti negyedik év ta-
vaszára teszi, amit a Heródes-fiúk 
uralkodási idejének részletes kor-
tani megvizsgálásával is bizonyít. 
Ismertetve a római közigazgatást, 
a cenzusok és a tartományokban 
végrehajtott összeírások lényegét 

és kiviteli módjait, lehetségesnek 
tartja, hogy a római történetírók 
által, főkép az ancyrai emlékben 
említett Augustus-féle (Kr. e. 8.) 
összeírás folyományakép Paleszti-
nában Kr. e. 5. körül összeírás 
folyt. 

Nehézség csak az evangélium har-
madik ténybeli megállapítása körül 
merül föl, mely szerint ezen össze-
írás Quirinius nevéhez fűződik. 
Quirinius ugyanis csak Heródes ha-
lála után pár hónappal foglalhatta 
el szíriai kormányzói hivatalát. Szé-
kely a nehézséget azáltal küszöböli 
ki, hogy az összeírás végrehajtására 
hosszabb időt számít; szerinte az 
már Varus alatt megindult, nevét 
azonban a befejező Quiriniustól 
nyerte. A római történetírók Quiri-
nius ezen első szíriai kormányzósá-
gáról nem értesítenek határozottan, 
de az ottani helytartók sorozatának 
tüzetes megvizsgálása és a törté-
nelmi bizonyítékok közvetett adatai 
föltételezik, hogy Quirinius a Róma 
alapítása utáni 750—753. (Kr. e. 4—1) 
évek közt Szíriában hivatalosko-
dott. 

A biblia egyéb adatai, melyek Jé-
zus életére és működésének idejére 
vonatkoznak, nem nyujtanak biztos 
támpontot a születés évének meg-
határozására, mert határozatlan 
mennyiségekkel dolgoznak. Az 
evangélium ilyen határozatlan idő-
jelzése szerint Jézus „mintegy" 30 
éves korában kezdte meg nyilvános 
működését. Történeti érték szem-
pontjából a keresztény hagyomány 
értesítései sem mérvadók. 

A születés hónapját és napját ille-
tőleg még az evangéliumok sem szol-
gálnak felvilágosítással. A keresz-
tény hagyomány tanúságát kell el-
fogadnunk, mely szerint Krisztus 
születését december 25-én ünnepelte 
az egyház, már a II., illetőleg a IV. 
századtól kezdődőleg. Némely tör-
ténetírók tavaszra, mások őszre, 
vagy nyárra teszik a születés nap-
ját. 

A munka végén részletesen fog-
lalkozik a szerző a keresztény idő-
számítással, annak elemeivel és a 
római kultúrterületen divatos egy-
kori időszámításokkal, és azoknak 
egymáshoz való viszonyával. Az 
egységesítésre törekvő emberi szel-
lem hozta létre a Krisztus születé-
sével kezdődő mai keresztény év-
számítást, mely a IV. század első 
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feléből származik s Dionysius 
Exiguus apát nevéhez fűződik. Ezen 
időszámítást, mely Székely szerint 
hibás alapon áll, mert Kr. u. 1. éve 
az általa megállapított születési idő. 
pont előtti 5. évnek felel meg, Beda 
művei és Nagy Károly intézkedései 
honosították meg, általánossá azon-
ban csak a középkorban lett: a X. 
századig még maguk a pápák sem 
használták. 

Székely munkája a tudományos 
történelmi kutatás követelményei-
nek teljesen megfelel, a kérdés gaz-
dag szakirodalmát teljesen felöleli. 
Előadása gördülékeny és világos, 
bár nehéz chronológiai kérdést tár-
gyal; a Jézus-korabeli műveltségi 
állapotok leírása és rajzai élvezetes 
olvasmánnyá teszik. Irodalmunk-
ban hézagpótló munkája nemcsak 
a történetbúvárok és teológusok, 
hanem a művelt közönség érdeklő-
dését is méltán fölkeltheti. 

Lukcsics Pál. 

A falu költője. Egy modern német 
lírikus. Németországnak sok tekin-
tetben csak előnyére vált az, hogy 
nem ragadhatta ott magához egy 
város sem olyan mindent letipró 
kizárólagossággal a vezetést, mint 
például Franciaországban Páris. 
Berlin korántsem játszhatja ezt a 
szerepet még ma sem. Több műve-
lődési középpont van s ehhez képest 
sokkal szabadabban jut kifejezésre 
minden vidéknek a saját külön kul-
túrája. Színben és gazdagságban, 
egyéniségben, sokoldalúságban nincs 
hiány e miatt a szellemi élet te-
rén. Mindennek tudatában, mégis 
meglepődve veheti külföldi olvasó 
kezébe Jákob Kneip lírai költemé-
nyeit, mert ezek a mai modern vi-
lágban szinte páratlanul állnak itta 
maguk természetes, hamvas frisse-
ségükkel, közvetlenségükkel, naiv 
egyszerűségükkel és mégis őserőt 
eláruló földízükkel. A német falu a 
maga legszebb és mégis oly emberi 
tulajdonságaival, a régi vallásos 
hitével az egész gondolat- és érzés-
világa középpontjában, de emellett, 
azaz ezen át az összes gyarlóságai-
val, bűneivel, erényeivel, jó oldalai-
val, bánatával, örömével, hétköznap-
jával és ünnepével szólal meg ben-
nük. A nyelv ereje és keresetlen 
egyszerűsége még növeli a jó ha-
tást. Minden olvasó újult életkedv-
vel, ragyogó szemmel teszi le a 

könyvet, úgy érzi magát, mint egy 
igen jól sikerült, többnapos vidéki 
kirándulás után s eszébe sem jut 
azon gondolkodni, hogy valóban le-
hetséges-e ilyesmi az expresszio-
nista, hüpermodern, tépettidegű vá-
rosi irodalom korszakában. Ráadá-
sul sem az a nosztalgia nincs e köl-
teményekben, amely már az alexan-
driai kultúra nagyvárosi emberét az 
idillhez és a pásztorköltészethez ve-
zette, sem az a modern, a naturaliz-
mustól örökölt tudákosság, amely 
szaktudományos nagyképűséggel bá-
nik el a faluval, paraszttal, kisem-
berrel, vidéki intelligenciával. Ez az 
író nem nézi meghatott szentimen-
talizmussal a falut, de nem is tarto-
zik azok közé, akik azért mennek ki 
oda, mert a városról már elég rosz-
szat írtak s most már a parasztot 
akarják a saját lelki tisztátlansá-
guk érintésével megtisztelni. 

Kneip egyik könyve „Der leben-
dige Gott. Erscheinungen, Wall-
fahrten und Wunder" (Az élő Isten. 
Jelenések, búcsújárások és csodák) 
címen jelent meg Jénában 1919-ben. 
A katholikus német faluba vezet, de 
ezt csak arról vesszük észre, hogy 
szentek is szerepelnek benne —néha 
a legkedvesebb humoros beállítás-
ban, — egyébként azonban semmi 
tendencia, semmi egyházi, vagy más 
hasonló gondolat nem merül föl, 
sőt ez az egész vallásosság a legmo-
dernebb és legkiábrándultabb lélek-
nek sem lehet más, mint rokonszen-
ves, mert olyan művészi tökéletes-
ségben jelenik meg, hogy a mai kor-
tól kedvelt tudományos, filozófiai, 
költői mítoszok bármelyikével föl-
veszi a versenyt. Éppen ez tette a 
könyvet a protestáns északnémetség 
kedves olvasmányává is. Mindjárt 
első költeménye gyönyörűen bizo-
nyítja ezt az általánosérvényű, vá-
lasztékos szellemét, de egyben ked-
ves közvetlenségét is. ,Die alte Kir-
che" (A régi templom) ennek a címe, 
amely egy csapásra személyes jóis-
merősünkké teszi Szent Pétert, 
Szent Vendelint, az Atyaistent ma-
gát, akik éjjel, miközben a falu al-
szik s a szilfákban a szél zúg, szo-
borfülkéikből kilépve, ősdédapai, jó-
indulatú, de mégis dörgő hangon 
beszélnek — le és föl sétálva a 
templomban — a faluról, tűzvészről, 
aratásról, az állatokról, a búcsúról, a 
papról... Szűz Mária nevetve, édes, 
tisztacsengésű hangon szól közbe 




