
RAVASZ LÁSZLÓ KÖNYVTÁRA.

sonka*Magyarország szellemi 
életének kétségtelenül egyik 
legvilágítóbb fényessége a 
dunamelléki ref. egyházkerü* 
let püspöke. Az összeomlás 

után jött Erdélyből, a megaláztatások és 
megpróbáltatások földjéről. Onnan 
hozta az üldöztetésekben is sziklaszi* 
íárd hitet s az emberszeretetnek após* 
toli melegét. A  fényes elme s a jóság* 
bán gazdag szív tiszta harmóniája árad 
szeméből reánk is, amint dolgozószobá* 
jában hallgatjuk csodálatos szabatos* 
sággal és színességgel folyó mondatait. 
Nehéz eldönteni, mi bámulatosabb 
benne: az elme fegyelmezettsége*e, vagy 
a fantázia könnyed készsége. Maga 
mondja, hogy kézirataiban sokszor la* 
pokon át sincs egyetlen szó igazítás, 
nagyobb terjedelmű dolgozatait pedig 
mindjárt gyorsírónak diktálja.

A z előkelően meleg tónusú dolgozó* 
szoba már maga is a lelki elmélye* 
dettség és egyensúlyozottság hatásával 
van reánk. Nagy tudomány és bölcs 
emberismeret tégláiból építgeti itt egy 
fényes elme a borzalmas világomlásban 
megrendült lelkek számára azokat a lép* 
csőket, melyek a hit megnyugtató ré= 
gióiba visznek. Mint tavasszal a langy* 
meleg sugár, úgy árad szívünkre a fal 
bibliai idézete: Áldott, aki jött az Or* 
nak nevében.

Ravasz László lényének kivételes sok* 
oldalúságából, eklektikus müvészhajla* 
mából sokat visszatükröz dolgozószo* 
bája, főként könyvtára. A  falakon egyik 
oldalon Kant, Kálvin és Dante, mási* 
kon Goethe és Shakespeare, harmadi* 
kon Arany, Széchenyi és Tisza István 
arcképe. Ott látjuk Kiinger híres Bee* 
thoven*szobrának színes mását. A  tu* 
dós főpap szereti a legnagyobb muzsi* 
kust, szereti a zenét, bár nem zeneértő; 
de mikor muzsikát hall, „sok nemes 
dolgot képzel el“. Íróasztalához közel 
Velazquez híres feszület*képének szép

másolata. Nagyon szereti ezt. kulönö* 
sen az arc szomorúsága miatt; úgy érzi, 
hogy a halál hatalma ezen van legdöb* 
benetesebb erővel megfestve. Minden* 
nap látja, de sohasem tud mély meg* 
indultság nélkül ránézni arra a teljesen  
sötét környezetben erősen megvilágított 
drága tetemre, arra a fájó testre, mely 
fölszegeztetett és megküzdötte a halál 
harcát.

A  képek alatt, a falak mentén csinos 
amerikai polcokon pedáns rendbe ra* 
kott, ízlésesen kötött könyvek. A  könyv* 
tár magán viseli gazdája lelki alkatának 
legjellemzőbb vonását. Ravasz László 
nagyon erősen szintétikus hajlamú te* 
hetség, részletekkel nem tud s nem is 
szeret foglalkozni. Könyvtára egy enci* 
klopédikus irányú fogékonyságnak s 
egy sokrétegű műveltségnek táplálója. 
Az alapréteg természetesen a teológia.

Szintétikus hajlamának megfelelően  
könyvtára legnagyobb gazdagsággal ré* 
szint enciklopédikus és exegetikai mun* 
kákát tartalmaz, részint ú. n. nagy 
dokumentumokat. Szívéhez legközelebb 
a biblia s a meditációk állanak, ezeket 
gyűjti legnagyobb szeretettel s ezekben 
könyvtára igen gazdag. A  biblia mind* 
azokon a nyelveken, melyeken beszél 
és olvas, több kiadásban megvan. A  
magyar nyelvűek közül talán legértéke* 
sebb az 1749*ben közrebocsátott Üj* 
szövetség, m elyet a debreceni egyház a 
maga költségén adott ki; van egy igen 
szép Váradi Bibliája s a Károli*féle fór* 
dításnak egy gyönyörű amszterdami ki* 
adása, melyből legföljebb 2—3 darab 
lehet az országban.

A  meditációk közül leginkább szereti 
az angol Robertson s a francia Monod 
műveit, sűrűn forgatja La Faucheur*nek 
1760*ban megjelent munkáját (Sermons 
sur divers textes)  s Massillon és Bour* 
daloux könyveit. A  magyar meditációs 
irodalom termékei közül különösen ked* 
véli Hatvani Istvánnak, „az öreg káló* 
mista mágusnak és természettudósnak" 
könyvét (A z  úri szent vacsorára meg;
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tanító könyvecske, Basilea, 1760). Szép, 
mély tanítások és elmélkedések vannak 
benne arról, hogyan kell az úri szent 
vacsorára készülni; egyike azon könys 
veknek, melyek a lelki gyakorlatokat 
módszeresen irányítják. Ennek mél^ó 
párját látja és szereti Medgyesi Pálnak, 
Lorántfy Zsuzsánna híres udvari papj ás 
nak Praxis Pietatisíá.bán, mely az angol 
Bayle Lajos nagy népszerűségű munkás 
jának átdolgozása s több kiadással van 
képviselve Ravasz László könyvtárás 
bán is.

Nagyon gazdag a könyvtár az építő 
irodalom termékeiben is. Ezek közül 
szívéhez legközelebb áll Kempis Tamás 
könyve, m elyet nem is könyvei között 
tart, hanem folyton az asztalán van. 
Nagyon szereti szent Ágostont, clairs 
vauxi szt. Bernátnak, a nagy bűnbánati 
szónoknak beszédeit az Énekek énekés 
ről, Angelus Silesiust (a protestánsból 
ferencrendi baráttá lett Scheffler Johans 
nest) és Pascalt. Nagyon kedves könyve 
egy kis hymnarium, melyet Révész Imre 
könyvtárából kapott unokájától. Nem  
tudja megindulás nélkül olvasni azokat 
a bensőséges, gyönyörű középkori hims 
nuszokat, Mária énekét a bölcsőben 
fekvő fiához, a Stabat matert és a 
többit.

A  gyűjtemények közül különösen 
kettő áll közel szívéhez. Egyik Tileston 
gyűjteménye: Great souls at prayer,
mely 400 esztendő imádságait, dícséres 
teit és óhajtásait tartalmazza; a másik: 
Le livre de tous ceux qui souffrent, 
m elyet Léon Gauthier állított össze 
középkori gyűjteményekből, az életnek 
sötét, nyomorúságos pillanataira szánt 
imádságok gyűjteménye.

A  modernek közül Rittermayert tartja 
legnagyobbnak, vele foglalkozik legtöbs 
bet. Egyike a legnemesebb szellemeks 
nek, telve csodálatos esztétikai képess 
séggel, beleérzéssel és szeretettel. Mióta 
azonban az anthroposophikus mozgás 
lomnak lett vezetőjévé, azóta írt könys 
vei nem érdeklik. Annál jobban foglals 
koztatja az építő irodalomnak új csils 
laga, Sadhu Sundar Singh, a keresztyén 
vallású csodatevő hindu szent, aki a 
Jézussmisztikának egy földszagú, keleti, 
primitív, de nagyon nagy, mert nagyon 
közvetlen, friss és új kifejezése, — 
ugyanaz, ami a költészetben Tagore.

Ez a Jézussmisztika Ravasz László 
lelkivilágának legnagyobb kérdése. A zt 
is elmondja, hogyan érett lelkében
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ilyenné. 1918sban három előadást társ 
tott Pesten s Szilassy Aladár, a nagy 
kálvinista vezérférfi hálája jeléül meg? 
ajándékozta a francia protestáns irodas 
lom legmonumentálisabb alkotásával, 
Doumergue montpellieri tanárnak Guis 
zotsdíjjal jutalmazott s a francia Aka* 
démiától öt hatalmas kötetben kiadott 
Jean Calvin c. munkájával. Nagy öröms 
mel helyezte el Kálvinra vonatkozólag 
egyébként is gazdag könyvtárának legs 
értékesebb könyve, Kálvin nagy Institua 
ciójának 1561ses genfi kiadása mellé s 
a román betörés idején nagyon elmés 
lyedően búvárolta át. Öt Kálvin fős 
képen mint vallásos ember, mint kálvis 
nista értelemben vett misztikus érdes 
kelte s így fordult aztán érdeklődése a 
Jézussmisztika felé.

Gazdagon van képviselve a könyvtárs 
bán a magyar építő irodalom is, melyet 
feltétlenül világirodalmi színvonalon 
állónak tart. Olyan imádságokat, amis 
lyeneket Apafiné Bethlen Kata, majd 
Ráday Pál írt, csak a legfényesebb nevű 
imádságszerzőknél találhatunk. A  mos 
dernek közül nagyon sokat foglalkozik 
Prohászka Ottokár műveivel s az a 
meggyőződése írójukról, hogy a magyar 
nyelv kifejezőképességét a katholikus 
vallásos élményeknek valami új, meg* 
ragadó, erőteljes lírájával gazdagította. 
Nem  finom analízisek az ő hímnikus 
meditációi, hanem nagy, kemény, pins 
daroszi szárnycsapások.

A  főpap nagy filozófiai műveltsége 
Böhm Károlyból indult ki s ennélfogva 
hajlamának kantiánus érdekeltségei van* 
nak. Kantot nagyon szerette s alaposan 
áttanulta, de rajta és Schopenhaueren 
kívül más filozófussal behatóan nem  
tudott foglalkozni. Schopenhauert rends 
kívül szellemes és színes elmének tartja, 
a világ egyik legnagyobb stílművészés 
nek s egyik legművészibb gondolkodós 
jának. Nagyon szerette olvasni Nietzs 
schét is, de sohasem hitt neki.

A  filozófia disciplinái közül leginkább 
az esztétika érdekelte, mellette a pszis 
chológia, különösen Ribot dolgozatai. 
Szép rendben sorakoznak egymás mels 
lett az esztétika újabb alapvető művei, 
köztük Volkelt, Lipps, Cohen és Dessoir 
hatalmas kötetei. Mellettük sok művés 
szettörténeti munka, köztük Wölfflinéi, 
kinek Berlinben hallgatója is volt. A  
művészettörténetből különösen a renaiss 
sance s Rembrandt művészete érdekli.

Szép rendben ott vannak Taine m ű s



vei is, akit fiatal korában nagyon szere* 
tett, de most már kevésbbé lelkesedik 
érte. Arra a meggyőződésre jutott, hogy 
ezek a milieu*elméletek nagyon egy* 
oldalúak s éppoly igaz lehet az ellen* 
kezőjük is. „Ezt azzal a példával szók* 
tam igazolni, — folytatja — hogy a 
XIX. század természettudományos gon* 
dolkozásán a fejlődés tana uralkodott, 
pedig meg vagyok róla győződve, hogy 
éppoly elfogadható magyarázatot lehet 
találni a visszafejlődés tanában is, mert 
szakadatlanul látjuk, hogy a világ ho* 
gyan aprósodik el s az élet iránya az, 
hogy a pálmából moha lesz, az ichtyo* 
saurusból bacillus, a Nap hűl ki s min* 
den megöregszik.“ Nagyon szereti ellen* 
ben Carlylet. Sartor Resartusa. sokszor 
kezében van. Nagyon élvezi újságát, 
erejét, azt, hogy az a kis vékony ember 
hogy’ meg tud fogni s helyére henger* 
getni egy*egv nagy követ. A  hangya 
munkájának grandiózitását látja benne, 
amely magánál nagyobb terhet cipel s 
magához képest ciklopsi művet emel. 
A  magyar esztétikusok közül különösen 
Péterfy Jenőt és Beöthy Zsoltot szereti.

Nagy és nemes irodalmi kultúrájának 
forrásait is bőven megtaláljuk könyv* 
tárában, mely magában foglalja a világ* 
irodalomnak minden jelentős remekét. 
Igen szereti a regényeket, mindenek* 
felett Dickenst s Mayer Konrád Ferdi* 
nándot, a magyarok közül Keményt, 
kinek Zord időjét az összeomlás idején 
s Erdélyből való kimenekülésekor való* 
sággal úgy értette meg, mint mikor az 
ember belülről nézhet meg egy házat, 
m elyet addig csak kívülről látott. Na* 
gyón kedves könyve a Don Quijote  s 
Gösta Berling.

A  költők közül nagyon szereti Goethét, 
kinek müveiből egy szép teljes kiadása 
is van, Shakespeare*t, Dantét, Tassót, 
Byront, különösen Don  Jüanját, a kiasz* 
szikusok közül Vergiliust. Igen kedveli 
Tagorét, általában mélyen érdekli a 
hindu szellem, nemcsak Schopenhauer* 
rel s Böhmmel való kapcsolata miatt, 
hanem finom, gyöngéd költőiségét is 
nagyon érzi.

A  magyarok közül rendkívül kedves 
könyve Herczeg Bizánca, s nagyon sze* 
réti Eötvös Károly Balatoni utazását. 
A  régi nagyokon kívül megvan könyv* 
tárában ^4dynak minden írása. „Éppoly 
jól ismerem Adyt, — mondja — mint 
Pázmányt. A z első 2—3 kötete sokkal 
felette áll a többinek; a dekadencia,

sajnos, nagyon jól látható. Meg vagyok 
róla győződve, hogy egy kötetet párat* 
lan szépet lehetne összeállítani belőlük. 
Nagyságát abban látom, hogy olyan át* 
meneti érzéseket tudott kifejezni, me* 
lyek őelőtte nem voltak költői kifeje* 
zésnek tárgyai. Közte és Petőfi közt az 
a különbség, hogy Petőfi új, erőteljes 
komponenseket fedezett föl. ő pedig 
csak árnyalatokat adott, amelyek köz* 
bül vannak. Úgyhogy Petőfi nagy érzés* 
valóságokat fogott meg, Adynál pedig 
meglevő érzések szétbomlottak s ezek* 
nek olyan árnyalatait énekelte meg, 
amelyek azelőtt ismeretlenek voltak. 
Általán Petőfi integrális lélek volt, Ady  
pedig differenciális.'*

Történeti könyvei is nagy számmal 
vannak, de enemű olvasmányokra keve* 
sebb ideje jut, mint szeretné. Igen ér* 
dekli a XIX. század története; most 
Szekfű Gyulát olvassa és „sokat vésze* 
kedik vele“. Politikai felfogására nézve 
csak annyit említ, hogy jó barátja volt 
Réz Mihály és sokat beszélgetett vele 
politikáról. Egyébként legkedvesebb 
politikai olvasmánya volt Kuncz Ignác 
kolozsvári egyetem i tanár könyve az ő 
szép politikai constructiójáról, a nem* 
zet*államról (A  nemzetiállam tankönyve, 
Pozsony, 1888).

Egész önkénytelenül is még a főpap 
nagy természettudományi műveltségé* 
nek forrásai iránt érdeklődünk. Ilyen 
könyvei azonban nincsenek. E kultúrát 
édesatyjának, egy jófejű, logikus sze* 
kely gazdaembernek hatására viszi 
vissza, ki gazdasági akadémiát végzett, 
de polgári iskolai tanárrá lett s éppen 
természettudományokat tanított, bámu* 
latos hatással. Nagy élvezettel olvassa, 
ha egy*egy szép természettudományi 
könyvöz jut. Ha természettudományra 
adhatná magát, geológiával foglalkoz* 
nék, annyira érdekli a föld gigászi 
múltja.

„Egyébként is — mondja búcsúzóul — 
könyvtáramnak legnagyobb könyve, 
amelyből legtöbbet tanultam: a Föld. 
Svájcban és mindenütt, amerre jártam, 
az az érzésem támadt, hogy ez a világ 
legnagyobb könyve. Én, sajnos, csak 
elemista vagyok, aki fel*felveszi a nagy 
inkunábulumot, de nem tudja olvasni,, 
s elejti gyenge kezéből. Nem  tudom ol* 
vasni én sem e felséges könyvet, betűit 
nem értem, de iniciáléit és illusztrációit 
gyönyörködve nézem.“ K éky  Lajos.
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CARDUCCI KÖNYVTÁRA.
Carducci könyvtára körülbelül 30.000 

kötetből áll s nyolc, kisebb*nagyobb 
teremben van elhelyezve. A  kötetek 
ugyanazokon az állványokon sorakoz* 
nak, amelyeket még a költő készíttetett, 
egypár kivételével, melyek utólag készül* 
tek a költő által kiselejtezésre szánt 
könyvek számára.

A z első terem az előszoba, mely a kül* 
földi irodalmi és kulturális műveknek s 
az olasz irodalom kritikai és történeti 
munkáinak van szánva. Ez utóbbi ősz* 
tály hatalmas polcot foglal el, melyen 
mindazok a jelesebb művek megtalálhat 
tók, melyek az olasz irodalom történe* 
téről és kritikájáról Carducci tudomá* 
nyos munkásságának 50 éve alatt meg* 
jelentek. Legnagyobb részük tisztelet* 
példány; neveket fölösleges említeni, a 
XIX. század második felének legkivá* 
lóbb kritikusai és történetírói ezek. A  
külföldi irodalomnak szánt három polc 
többnyire francia könyveket tartalmaz: 
Victor Hugo összes műveinek gyönyörű 
kiadását, ezenkívül Sainte*Beuve, Mi* 
chelet, Barbier, Taine és Ollivier összes 
köteteit stb. Az angol, a spanyol, de 
főként a német irodalom is számos kö* 
tettel van képviselve; ez utóbbiak közt 
Kürschner híres Deutsche NationabLU  
teraturja, 300=nál több kötetével foglal 
helyet.

A  második terem a könyvtár köz* 
pontja: két nagy jobboldali polc a
XVII. és XVIII. századbeli olasz iroda* 
lomnak van szentelve, Metastasiótól 
kezdve egészen Manzoniig és Cantuig. 
Gyönyörű kollekciók Parini, Leopardi, 
Foscolo, Monti és Tommaseo kiadásai* 
ból. A  terem közepén egy magas és 
hosszú pult emelkedik, amelyen nagy* 
terjedelmű kötetek vannak elhelyezve, 
azok a folyóiratok, melyeknek rendes 
munkatársa volt Carducci és azok a mű* 
vek, melyekben ő maga is közreműkö* 
dött. Két kisebb polc, az ajtó két olda* 
Ián, az olasz szabadságharcra vonatkozó 
műveket tartalmazza: a gyűjtemény ér* 
tékét nem annyira a művek száma, 
mint inkább ritkaságuk adja meg. Ezek 
között található a Madridban nyomta* 
tott híres Panizzi könyvecske, mely az 
1821—22*i év modenai mártírjairól szól 
s más értékes kiadványok. A  gyüjte* 
ményt egy igen gazdag röpirat*sorozat 
egészíti ki, anyagában számos nagybe* 
csű ritkasággal.

A  könyvtár legértékesebb anyaga
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azonban a költő dolgozószobájában van 
elhelyezve. Maga körül szerette tudni 
legértékesebb kincseit és dolgozószoba* 
jában tartotta nemcsak azokat a köny* 
veket, melyekre minden pillanatban 
szüksége lehetett, hanem ezeken kívül 
a XIV. és XV. század legritkább kiad* 
ványait, néhány kéziratot, az olasz 
klasszikus írók nagy kollekcióit, a latin 
íróknak Lemaire* és Didot*féle kiadá* 
sait, a híres Barbera*féle Diamante 
című sorozatot, két polcot tisztán Dán* 
ténak szentelve, egy polcot legnagyobb 
részben Petrarcának és Boccacciónak, 
egy másikat pedig a XV. és XVI. szá* 
zad szépprózájának, kettőt a XV. szá* 
zad legértékesebb kiadásainak. Mennyi 
kincs ebben a teremben! Az Aldi*, 
Giunta*, Marcolini*, Gioliti*, Sermartelli*, 
Rovillio*, Stagnini*, Valgrisi*, Gregorii*, 
Sansovinoíféle kiadások és száz meg 
száz más, mert valósággal megszámlál* 
hatatlanok a XV. század csodálatos 
olasz kiadásai. Ezek mind ebben a te* 
remben sorakoznak szép rendben és 
hosszú sorokban, válogatott példányok* 
bán, gyönyörű kötésekben, pontos meg* 
határozásokkal jelölve, jegyzetekkel, 
miniatűrökkel s különböző díszítmé* 
nyekkel ellátva. Itt sorakoznak ezeken* 
kívül a XVII. század legkiválóbb olasz 
kiadói: Comini, Della Volpe, Zatta és 
az isteni Bodoni. A  közepén nagy pult, 
tele konzultációs művekkel: szótárak, 
enciklopédiák, mindenféle glosszáriumok* 
kai. Az íróasztal mögött leggyakrabban 
használt könyvei, ezek között első he* 
lyen a Brunoné Bianchi által kommen* 
tált Divina Commedia, számos kéziratos 
jegyzettel. A  legértékesebb cimélium 
egy interfóliáit Dante*kiadás, rengeteg 
sok jegyzettel, sőt valódi kommentárral 
ellátva, melyet Carducci sajátkezűleg 
írt.

A  költő hálószobájában, melyben 
meghalt, szintén különleges ritka kiadá* 
sok vannak elhelyezve. Az egyik olda* 
Ion Horatius, a másik oldalon a XVI. 
század költői és írói.

A  hálószobát az ebédlővel és a dől* 
gozóval összekötő folyosón a költő kéz* 
iratait tartalmazó szekrények sorakoz* 
nak. Érdekes a mappák gyűjteménye, 
melyekben levelezése van elhelyezve: 
130 mappa, körülbelül 30.000 levéllel. 
Egyformán megbecsülte s összegyüj* 
tötte a kiválóságoktól s ismeretlen em* 
berektől hozzá intézett leveleket; mint



történetíró mindent fontosnak tartott 
az emberek s a kor megismerésére.

A z ebédlőben két kisebb polc áll kü* 
lönféle tartalmú könyvekkel megrakva; 
ezeket a könyveket nem lehetett elhe* 
lyezni a túlzsúfolt többi polcon, csak 
azért helyezték őket ide. Két kisebb 
szobában a folyiratok vannak elhe* 
lyezve, s azok a verses kötetek, melye* 
két Carducci a konyhába száműzött, 
valószínűleg azért, hogy elégettesse, de 
ettől a sorstól véletlenül, a költő halála 
után sikerült megmenteni őket.

A  költő özvegyének és leányainak 
dolgozószobájában egy széles és nagy 
polc van elhelyezve, melyen helyet fog* 
lal mindaz, amit Carducciról írtak és 
mindaz, ami rá vonatkozik. Eddig már 
több kötet, röpirat és körülbelül har* 
mine mappa van, s ezekben össze van* 
nak gyűjtve mindazok a folyóiratok és 
laptöredékek, melyek Carducci műn? 
kásságáról megemlékeznek. A  gyüjte* 
mény, sajnos, még elég sovány és éppen 
azért felhívom mindazoknak a figyel* 
mét, kiknek birtokában bármi van, ami 
Carduccira vonatkozik, juttassák el azt 
a Költő Házába (Casa Carducciana, 
Bologna).

Carducci már régen halott, de lelke 
ott lebeg könyvei között. Könyveinek 
mindegyike egyenes vonatkozásban van 
a költő életével, melynek legnagyobb 
részét könyvtárában töltötte. Itt van 
Carducci életének legszebb mozzanata, 
legnagyobb szeretete — igazi lelke. 
Egyenkint, gonddal válogatott kiadású 
könyvek ezek, minden egyes szerzőnek 
legkiválóbb kiadásai. Azok, akik az író 
körül éltek, bizonyíthatnák csak igazán, 
hogy hányszor cserélte ki könyveit a 
legjobb és a legtisztább szövegű kiadá* 
sokra. Éppen azért fog nagy szolgálatot 
tenni Carducci könyvtára a tudósoknak, 
mert kitölti azt a sok hézagot, mely 
más olasz könyvtárakban e tekintetben 
előfordul.

D e ennél is többet jelent Carducci 
könyvtára: minden könyvében valami 
jelét hagyta maga után. Nem  használt 
exílibriseket; de minden kötetében föl* 
jegyezte a vásárlás évét, gyakran az 
árat, és a könyvkereskedőt, akitől vette, 
sokszor a köttetésnek a dátumát: eze* 
két a megjegyzéseket mindig sajátkezű* 
lég írta. így minden kötet kézirat is 
egyúttal, s valami emlék az élő Car* 
dúcéitól. Antonio Widmar.

16 241


