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dalszöveg. „Nem tagadom, hogy éle-
temnek Nagy állomása volt kegyed" 
(megint állomás!); „Hát Isten önnel, 
asszonyom!. . . Budapest, április hu-
szonnégy. — Kezét csókolja: az 
Öné" Ez pedig kabaré-chanson, de 
nem a legkülönbekből való. 

Végül a Nagyúri ajándék nagy-
hangú önérzetessége is kirí Forbáth 
csöndes, rokonszenves beszédéből. 
„Én vagyok a Költő" — mondja itt 
(nagy Kával s ezzel a nem éppen új 
rímmel: „ezer emberöltő"), s alább 
meg: 

— Nagy tollam hatalma ! — 
Mindörökké él az, 
Akinek a nevét 
Én foglalom dalba! 

Ügy tetszik, Forbáth téved, mi-
kor ebben a máris hervadt stílusban 
keresi az örökkévalóságot. 

Rédey Tivadar. 

Szent László leánya és a bizánci 
Pantokrator-monostor. (Moravcsik 
Gyula tanulmánya.) A Napkelet ol-
vasói már ismerik magának a szer-
zőnek öszefoglalásából (a tavalyi 
februári számban) azokat a nemzeti 
történelmünk szempontjából rend-
kívül fontos és értékes eredménye-
ket, melyeket Moravcsik Gyula a 
XII. századi bizánci történet és iro-
dalom búvárlása közben Szent László 
leányának, Piroskának, a később 
Irene néven szereplő bizánci császár-
nénak, életéről és működéséről meg-
állapított. Ezeket az eredményeket 
tárja most a tudományos világ elé 
a kiváló fiatal bizantinologus „A 
Konstantinápolyi Magyar Tudomá-
nyos Intézet Közleményeidben meg-
jelent dolgozatában. 

A kutatás súlypontja annak a 
megállapítására esik, hogy Irene 
császárné, kinek halálát a szerzŐ 
gondos chronologiai összevetések 
alapján 1134. nyarára teszi, valóban 
tervezője és megalapítója azoknak a 
hatalmas egyházszervezeti, népjóléti 
és építészeti műveknek, melyek a 
Mindenhatóról (Pantokrator) elneve-
zett Szt. Antonius-rendi monostor-
ban és avval összefüggésben létesül-
tek. A monostornak 1136. októberben 
kelt alapítólevele, melyet a boldogult 
császárné férje, Johannes Komnenos 
bizánci császár adott ki, formailag 
ugyan a császárt jelöli meg a mo-
nostor alapítójául, de Moravcsik ez-

zel szemben joggal hivatkozik egy 
egykorú vagy nem sokkal későbbi 
költeményre, mely a monostor alapí-
tásának ünnepére készült s annak 
falába volt bevésve, s melyet a gö-
rög synaxarionok (Szentek Élete) 
aug. 4. dátum alatt meg is őriztek; 
hivatkozik továbbá ugyancsak a 
synaxarionok aug. 13-i bejegyzésére, 
mely a boldoggá avatott Irene csá-
szárné ünnepével kapcsolatban élet-
rajzát tartalmazza. E két írásmű, 
melynek hitelessége annál kétség-
telenebb, mert szerzői valószínűleg a 
kolostor szerzetesei közül valók vol-
tak, határozottan Irene császárnét 
mondja a monostor alapítójának; s 
ennek az állításnak, helyesen értei 
mezve, voltaképen az alapítólevél ki-
fejezései sem mondanak ellent: a 
császár csak mintegy szentesítette a 
terveket és befejezte a megkezdet: 
munkát, de ezek valójában a csá-
szárné vallásos és jótékony szelle-
mének az emlékét őrzik. 

Moravcsik dolgozatának másik, 
igen értékes megállapítása az, hogy 
a konstantinápolyi „Zeirek Kilise-
Dzámi'i" nevű négykupolás török 
mecset kétségtelenül azonosítható az 
Irene császárné által alapított Pan-
tokrator-monostor három templomá-
val. Bár ez az azonosítás már a 
középkori zarándokok és utazók 
leírásai alapján is valószínűvé te-
hető, mégis a legbiztosabb alapot 
erre a monostor terjedelmes és min-
den részletet kimerítő alapítólevele-
szolgáltat ja, melynek adatairól Mo-
ravcsik szabatos és biztos magyará-
zattal kimutatja, hogy mindenben 
megfelelnek az említett török mecset 
fekvésének, alaprajzának és berende-
zésének. Természetes, hogy ez első-
sorban az építészeti maradványokra 
vonatkozik: a régi templom deko-
ratív kincsei a keresztes hadjáratok 
s a későbbi török hódítás pusztító 
évtizedeiben javarészt tönkremen-
tek, vagy máshova hurcoltattak (így 
pl. a velencei Szt. Márk-templomban 
ma is látható ú. n. Pala d'oro, mely-
nek egyik képe Irene császárnét 
ábrázolja). Csak újabb tudományos 
művészettörténeti kutatásoktól vár-
ható ezen kérdésnek minden rész-
letre kiterjedő megvilágítása. 

Ez a két alapvető megállapítás az: 
eredménye Moravcsik dolgozatának, 
melynek világos és okszerű gondo-
latmenete, jól elrendezett bizonyító 
anyaga a szerző biztos tudományos. 
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metódusáról és szigorú kritikájáról-
tesz tanúságot. Közli görögül — kri-
tikai apparátussal — Irene császárné 
két sírversét, a monostor fölavatási 
ünnepére írt két költeményt, a csá-
szárné prózában írt életrajzát, Ma-
nuel császárnak (Iréne fiának) sír-
versét, Makarios monostori apátnak 
a sírversét, végül mindazon közép-
kori értesítéseket, melyek a monos-
tor állapotára és történetére vonat-
koznak. Az értékes füzetet a Panto-
krator-monostornak, a mellette lévő 
ú. n. Irene-szarkofágnak és a velen-
cei Pala d'oro Irene-portréjának a 
képei, valamint a monostor alapí-
tására írt költemény oxfordi kézira-
tának egy facsimile-mintája díszíti. 
A külföldi tudományos világ tájé-
koztatására szolgál a németnyelvű 
kivonat, mely ugyancsak a kiad-
ványban foglal helyet. 

A messze idegenbe, a világ egyik 
művelődési központjába került ma-
gyar királyleány történetét, mely 
csodálatosan eleven korképet tár 
elénk, nemcsak a tudós, hanem a 
művelt közönség is érdeklődéssel 
olvashatna, mert a szerző tudomá-
nyos fejtegetéseit mélyen érző ke-
délye és színes előadása vonzóvá és 
élvezetessé teszi. Szabó Miklós. 

Kúnsági krónika. Ki hinné ma, 
hogy volt egyszer, nem is nagyon 
régen, volt itt a Nagy-Alföld áldott 
közepén egy tóvidék, ahol az embe-
rek ladikon közlekedtek és úgy éltek 
majdnem, mint ama híres, ős, svájci 
tavi cölöpépítmények népei. Még a 
koporsót is ladikon vitték ki a tehe-
tőbe. A lakosság jórésze pedig falu-
tól, várostól messzeszakadtan, fél-
vadon terelgette a szilaj gulyát a 
rétben, vagy vadászott, csikászott, 
rákászott kedve szerinti ős-szabad-
sagban, télen-nyáron. 

A folyók szabályozása eltüntette 
a híres Sárrétet, a lakosságát pedig 
régesrég megtizedelte a sok-sok ta-
tár-török dúlás. Kivándoroltak meg 
visszaköltöztek. Új templomot épí-
tettek és építési engedélyért sok 
instáncián instálták a bécsi udvart. 
Kipusztultak falvak és városok. Ki 
hallotta, hogy például Kolbász nevű 
magyar város is volt valaha ott? 

És ki tudná ma mindezt és még 
sok egyebet ezen kívül, ha elő nem 
állana most a nem tudom hányadik 
tatárjárás után a kúnok legújabb 
krónikása, a tudós etnografus Szi-

gethy Győrffy István és le nem írná 
népe multját. 

Csupa igaz, színmagyar élet mind, 
amiről regél. Érdekesnek egy-egy 
része olyan, hogy akár a Cooper 
Vadölői, Vadfogói és Utolsó mohi-
kánjai közt élünk vele. De nem in-
diánok ám ezek, hanem ennen vé-
reink: báránybőrben és „tölgyfa-
gatyában", de tele józan bölcseséggel, 
becsülettel és életszívóssággal. 

Királyok, városok, országok, fényes 
urak harcai: hallottunk már róluk 
eleget, ám ki gondolta, hogy a falu-
nak, de még annak a lápi kotunak 
is históriája van. És milyen lélekbe 
markoló az a história, mikor az ár-
tatlan nép ezreit aratja vagy köti 
gúzsba az idegen rabló! 

Nehéz azt eldönteni, hogy minek 
nevezzük Győrffy István könyvét, 
regényes rajznak-e, tárca-sorozat-
nak-e, avagy tudománynak. Mert 
szórakoztat, gyönyörködtet és mégis 
új és becses minden lapja a tudo-
mány számára is. Új utat tör e kis 
könyv a történetírásban éppenúgy, 
mint a népismeretben. És rég elfele-
dett kincseket ment meg a magyar 
kultúrának. De egyet a tudomány-
ból messze elrúgott, a nagyképű 
unalmasságot, a halálos komolyságot. 

—tán. 

Regényfordítások. (Dosztojevszkij: 
Emlékiratok a holtak házából: Emilé 
Baumann: Jób, az elhivatott: Balzac: 
Két fiatal asszony levelesládája.) 

Oroszország mindig azok közé az 
országok közé tartozott Európában, 
amelyekről a legkevesebbet tudtak 
Nyugaton. Jóformán csak az irodal-
mon keresztül vettek róla tudomást 
s így érthető az a nagy érdeklődés, 
mely az orosz írók munkáját kísérte, 
mikor lefordították különböző euró-
pai nyelvekre. Dosztojevszkij volt az, 
aki a szenvedő, ezer sebből vérző 
Oroszországot fedte föl az európai 
olvasóközönség előtt s először muta-
tott rá azokra a hibákra, amelyeket 
orvosolni kell. Az Emlékiratok a hol-
tak házából c. regény a szibériai fog-
lyok életének hű rajzát adja s itt 
az író saját élményeit beszéli el. 
Gorjancsikov Petrovics Sándor a fő-
hős, aki féltékenységből megölte fe-
leségét, de ezt csak azért szerepelteti 
Dosztojevszkij, mert ha politikai 
vétségről beszélt volna, a cenzura 
nem engedte volna kinyomtatni a 
regényt. 
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