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Az újabb magyar Szent Ferene-iro -
dalom. Assisi szent Ferenc születésé-
nek közeledő hétszázéves jubileumát 
magyar földről köszönti és ünnepli 
az a néhány kötet, melyben a tudo-
mány és a kegyeletes átiitat egyaránt 
lerója hódolatát a világtörténelem egyik 
legegyénibb és legnagyobb hatású ve-
zető szelleme, «a szegénység lánglelkű 
troubadurja» előtt. Ez a jubileumi meg-
emlékezés egyúttal ünnepe a magyar 
szellemi élet figyelmének és munkás-
ságának is, mert történeti élete folya-
mán működésének tar ta lmába mindig 
felvette s értéktőkéjeként tisztelte a 
franciskánus szellemnek hozzánk is 
eljutó tudományos, irodalmi s erkölcsi 
kihatásait és eredményeit. Ennek a 
történeti folytonosságnak távlatából 
nézve a most megjelent munkákat , 
természetes, hogy értékeik a tudomá-
nyos fejlődéshez mért szempontokból 
fogják kapni a maguk arányait. 

Így tekintve e könyvek felé, legelő-
ször Balanyi György Assisi Szent 
Ferenc élete című kötete hívja maga 
felé figyelmünket. Bár a munka a 
művelt nagyközönség igényei számára 
készült, mégis a legsokoldalúbb tudo-
mányos értékek díszes vonásaival ékes. 
Az első Szent Ferenc-életrajz, amely 
magyar nyelven összefoglalóan, tudo-
mányos módszerrel, kritikai felfogás-
sal nyu j t j a mindazt, amit az európai 
irodalom ezirányú munkássága alko-
tot t . Balanyi György eleven valóság-
ként állítja szemünk elé Szent Ferencet. 
Finom, gazdag egyéniségéhez a törté-
netírói akribiának s a tisztelő gyengéd-
ségnek gondos tapintatával közelít. 
A mellette élő személyeket, a kor-
viszonyokat éles világítással jellemzi. 
A Szent Ferenc életéhez fűződő s a 
történetíróra legnehezebben súlyosodó 
kérdésekben, minők : a rendi szabály-
zat kialakulása, Szent Ferenc, Hugolin 
bíboros és Illés testvér egymásközti 
viszonya — megnyugtatóan, világos 
Ítélettel foglal állást. I t t-ott vannak 
ugyan a könyvben halaványan megírt 
részletek, ezek azonban alig észre-
vehetők s nem homályosítanak el 

Balanyi György ihletett munkáján 
egyetlen jellemző és kiváló vonást sem. 

Ugyancsak Balanyi Györgynek kö-
szönhetjük a Szent Ferenc-irodalom 
egyik kincsének : a Speculum Perfec-
tionisnak fordítását A tökéletesség 
tükre címmel. (Élet kiadása.) Maga 
a fordítás, melyet kitűnően megvá-
lasztott illusztrációk díszítenek, minta-
szerű, gondos és az eredeti szöveg stilus-
szellemét izelteti. Bevezetésében finom 
összefoglaló tanulmány szól a Speculum 
keletkezéséről és Sabatier felfogásá-
nak túlzásaival szemben megállapítja 
a Speculum származása idejét, hatását , 
értékét. A bibliographiában, a tények 
eredeztetésében, a jellemkép megraj-
zolásában Balanyi György itt is ottho-
nos, alapos és vonzó. 

A nagyközönség számára készült 
P. Alfonso M. Santarelli Assisi Szent 
Ferenc életrajza Pálffy Erzsébet grófné 
fordításában. Az olasz eredeti munka 
1921-ben jelent meg s így több adatá-
ban frisset, ú ja t hoz Szent Ferenc 
életének megvilágítására. Különben a 
könyv szándéka általában Szent Ferenc 
életének gyakorlati szellemét szolgálja, 
ezért inkább vallásos célzattal, mint 
tudományos iránnyal készült. Azon-
ban az egész mű felépítésében, alakítá-
sában van valami nemes irodalmiság, 
ného hangulatos költőiség, melyet 
alkotó Ízléssel adott vissza a fordító 
írásművészete. 

Elszakított területen : Kolozsvárt 
jelent meg Jörgensentől Szent Ferenc 
élete, melyet Hirschler József fordított 
magyarra. Jörgensen konvertita és 
író. Ez a két vonás megmagyarázza 
könyvének sajátos, minden más Szent 
Ferenc-életrajztól elütő, magára valló 
szellemét. Mert ebben a munkában 
Szent Ferenc többet jelent, mint a 
történetileg pontosan újraalakított éle-
tet , aki a világtörténelemnek egyik 
legvonzóbb és legnemesebb ténye. Jör-
gensen előtt Szent Ferenc az élet mű-
vésze, legmagasztosabb értelmezője, 
azon kevesek egyike, aki tudot t bol-
dog lenni s nem felejtett el örülni. Ezt 
a nagy csodálatot azonban Jörgensen 
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munkájában mindenhol bámulatos írói 
fegyelem, szinte azt mondhatni, le-
mondás mérsékli. Jörgensen stilus-
művészetével sehol sem emelkedik 
tárgya fölé, mindig közvetlen, egyszerű, 
néha naiv marad. A bibliai nyelv 
alázatos természetességében jeleníti 
meg Szent Ferenc alakját . Ezáltal soha 
nem keres külön stilushatást s mégis 
jobban hat , mert nyelvét alakjának 
lelkisége levegőzi tele. Forrásait szoro-
san követi. Ez a filológiai és történet-
írói fék szándékolt nála, mert nem akar 
szépirodalmi Ferencet rajzolni, hanem 
valódi szentet. Néhol azonban az író 
önfeledten kinyilvánul Jörgensenből és 
a legendák lélektani beállításában, 
némely helyzet festői kirajzolásában 
a művész tolla alat t mintha megifjúlna 
Szent Ferenc élet adatának egy-egy 
archaikus mozzanata. Jörgensen Szent 
Ferenc könyve művészi megoldása 
annak a fe ladatnak, melyet Szent 
Ferenc élete minden író elé állít, hogyan 
lehet a tudomány művészet. Talán 
Jörgensennek ez azért sikerült, mert 
mindennél jobban tudo t t hinni abban, 
hogy a világon a legszebb csoda mégis 
az — ember. Ezért látszik Jörgensen 
könyve diadalmas válasznak Sabatier 
munkájára. Brisits Frigyes. 

Két novelláskönyv. (Csaba Jenő : 
Felkelő napok. — Pakocs Káro ly : 
Hazafelé.) Mindket tő vidéken (az egyik 
megszállt területen) jelent meg s mind-
kettőnek szerzője kathol ikus pap. Csaba 
Jenő történeti novellákat írt hazafias 
irányzattal, Pakocs Károly novellái 
pedig, egy kivételével, modern tárgyúak 
s irányzatuk vallásos. 

Csaba, úgy látszik, gonddal tanulmá-
nyozta «Zápolya öldöklő századjának», 
a tizenhatodik századbeli török világ-
nak történetét , melynek érdekes ese-
ményei kiteljesedtek, kiszínesedtek, 
alakjai pedig megnőttek képzeletében. 
«Nagy idők, nagy emberek !» — mondja 
egyik novellájának végén. Mint egy-
kor Vas Gereben, ő is hazafias lelke-
sedésének nagyító és idealizáló szem-
üvegén nézi a mu l t a t és l á t t a t j a a mai 
«tehetetlen korral». Nagy idők voltak, 
mert nagy emberek éltek bennük, akik 
«mindenüket odaad ták , vérüket és 
vagyonukat, hogy tanúskodjanak a 
kötelesség, hűség és hazaszeretet mel-
let te Tetteikből azt a hitet meríti, 
«hogy lehet még élnünk, mert szívó-
sak vagyunk s n e m lehet minket egy 
éjszaka fordulóján derékon törni». 

Elbeszéli Zolthay Lőrincnek, Athinai 

Simonnak kalandos életét, elvonultatja 
előttünk Bodó Ferencnek, Barcsay 
Andrásnak s más jó vitézeknek hősi-
ségben, magyar virtusban, harci lele-
ményességben gazdag tetteit , hogy lel-
kesedjék raj tok a mai magyar fiatal-
ság, okuljon belőlük s ha kell, ha-
sonlókra buzduljon. 

Novelláinak a kalandosat regénye-
sen színező vagy anekdotaszerű pointi-
rozással és humorral elbeszélő modora 
Jókaiéra és Mikszáthéra emlékeztet. 
Szereti a sokeseményes történeteket, 
a különféle várostromokat és csatákat, 
melyeket helyenkint igazán érdekesen, 
fordulatosán mond el. Nagy mestereit 
természetesen nem éri utói, kompo-
zíciói néha krónikaszerűek, néha balla-
dás hézagossággal, fontos eseményeket 
csak célzásokkal érintve, nyugtalan 
lirai hévvel neki-nekilendülők. A lélek-
rajzi elmélyítés sem erős oldaluk s az 
események rohama közben az alakok 
egyénisége típusossá halványul. 

Stílusa jól simul a tartalomhoz, 
magyaros, patinásan ódonszerű, sok-
szor szentenciózusan, tömören pattogó : 
«Miért nem leszel német? — Mert a 
német csak magyar életet és vért 
lop. — Ne öld magadba a jövőt, a 
magad kalmára vagy. Töreted erődet, 
apasztod agyad velejét, meglopod nap-
jaidat királyi uradért, ki elfelejt és 
hálátlan». Csodáljuk, hogy akinek ilyen 
a stilusérzéke, nem sajnálja efféle, 
történeti novellákba nem illő modernsé-
gekkel rontani szép nyelvé t : élet-
igenlés, programm, gőzerővel, megló-
gott, ágyúpark, bedőltek neki stb. 
íme a pesti «magyar» stilus mételyező 
hatása vidéken ! 

Pakocs novelláskötete, mint emlí-
te t tük, vallásos irányú. A Hazafelé 
cím szimbolikusan a lelkek ú t j á t je-
lenti az örök élet felé. írónk válto-
zatos témákon muta t j a be ezt a rögös 
uta t : az orosz bolsevizmus borzalmain 
keresztül az ugandai hittérítővé lett 
francia tiszt lelkében, a nyomorgó s 
lelkét, tollát el nem adó írónak, a 
bűnbe esett parasztleánynak, a meg-
vakult szocialista munkásnak, a föld-
birtokreform miatt tönkre ju tot t mág-
násnak, a modern asszonynak, a vén 
utcaseprőnek s a bojtárgyerekből lett 
művésznek életsorsában. Mindez a sok 
érdekes lelki történet azt a főtémát 
variálja, hogy földi, testi életünk csak 
előkészület az örök, lelki életre. 

írónk a művelt, modern pap szemé-
vel nézi mai, ezer bűntől és nyomorú-
ságtól vérző társadalmunkat s a hit 




