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A „Genius" kiadásában, a soroza-
tos Balzac-regények folytatásaként 
jelent meg a „Két fiatal asszony leve-
l e s l á d á j a " . A teljes Balzac-kiadás-
ról már elmondtuk, hogy nem tart-
juk szerencsés vállalkozásnak s ez 
a regény csak igazolja véleményün-
ket. Két előkelő, fiatal hölgy életét 
rajzolja itt Balzac, akik közül az 
egyik a szerelmen keresztül jut el 
a házasságig, a másig pedig a há-
zasságon át a szerelemig. S az író 
azt találja, hogy ez utóbbi a jobb, 
mert a nagy szenvedélyek tönkre-
teszik az embert, sokkal célszerűbb 
tehát a szerelem nélküli, csendes 
házasság, ez vezet az igazi boldog-
sághoz. Nincs semmi ebben a műben 
a „nagy" Balzac-ból, a hibáit azon-
ban annál inkább látjuk. Balzac nem 
tudott igazi jó embereket rajzolni 
s ebben a regényben mindenki jó. 
Nem is húsból-vérből való alakok 
mozognak itt, a restauráció és Lajos 
Fülöp korának ezek a személyei ma 
már elszíntelenedett, élettelen figu-
rákként hatnak ránk, akiknek sem 
boldogsága, sem szenvedése nem tud 
bennünket meghatni, mert érezzük, 
hogy egyik sem valódi. Hiányzik 
ebből a munkából az, ami a regényt 
életerőssé teszi: a mozgalmasság. S 
a levélforma még inkább növeli a 
mű laposságát, Szinte sajnáljuk, 
hogy Benedek Marcel, akinek a for-
dítása minden dicséretet megérde-
mel, ennyi munkát pazarolt ennek 
a nehézkes stílusú regénynek ma-
gyarra való fordítására. 

Megyeri József. 
A Bethlen-könyvtár írói arcképei. 

Beöthy Zsolt: Arany János. — Csá-
szár Elemér: Tompa Mihály.) 

Az a törekvés, hogy szellemi ér-
tékeink minél szélesebb körben tu-
datosakká váljanak, vezette iroda-
lomtudományunk elhúnyt jelesének 
tollát, mikor vagy harminc évvel 
ezelőtt Arany János írói arcképét 
papírra vetette. Azóta az ú. n. Ké-
pes Irodalomtörténet, melyben a ta-
nulmány eredetileg megjelent, há-
rom kiadást is ért, de teljesen el-
fogyott s így az érdeklődők utóbb 
csak némi utánjárással juthattak e 
szép cikkhez; a Bethlen-könyvtár 
szerkesztősége tehát helyesen csele-
kedett, hogy újabb kiadásával meg-
könnyítette a hozzáférhetést. Beöthy 
tanulmánya nem szorul ajánlásra. 
Arany vonásai oly határozott voná-

sokkal vannak benne megrajzolva, 
életének és munkásságának főbb 
állomásai röviden, de oly találóan 
vannak megjelölve, hogy az arc-
képet szaktudós és laikus egyaránt 
hűnek találhatja ma is. Nem avult 
el végső megállapítása sem: „Költé-
szetünk fejlődhetik, sőt fejlődik is 
tovább, de ha hű akar maradni 
nemzeti életünk vezéreszméihez, ak-
kor további fejlődésének alapja csak 
Arany lehet". 

Császár Elemér Tompa Mihályról 
írt tanulmánya a tudós felkészült-
séget és formai sajátságokat illető-
leg méltó társa mestere föntebbi kis 
művének. Adatai pontosak, anyag-
beosztása gazdaságos, szempontjai 
jól kipróbáltak, világosan megfogal-
mazott ítéletei tárgyilagosak és meg-
bízhatók, előadása kellemesen folyó, 
magyaros. Aki tehát Tompára nézve 
az irodalomtörténeti kutatás ered-
ményeivel rövid úton óhajt meg-
ismerkedni, hamarosan célt ér, ha 
ezt a füzetet elolvassa. 

Az a sorozat, melyben az említett 
kiadványok megjelentek, a nemzeti 
művelődés előmozdítása mellett a 
kálvinista világnézet erőforrásaiból 
is tájékoztatni kívánja olvasóit. 
Arany és Tompa arcképei mutatják, 
hogy ez a cél az igazsá és felekezeti 
érzékenység sérelme nélkül megvaló-
sítható. A. B. 

Egy apáca-kolostor története. Az 
újabban fellendülő történeti részlet-
kutatás terén figyelemreméltó vál-
lalkozást indít meg „Közlemények 
Veszprém vármegye multjából" cí-
men a fiatalabb történetíró nemze-
dék egyik szorgalmas és szakavatott 
képviselője, Lukcsics Pál. Az első 
számot ,,A vásárhelyi apácák törté-
nete" címen saját maga írta meg. 
Az előszóban jelzett gazdag pro-
grammból a következő tárgyakat 
említjük: a magyarság letelepedése, 
a népesség számának korok szerint 
való megállapítása, a birtokmegosz-
lás és a földmívelés története, a vár-
megyéi hatóság működése a közép-
korban. a középkori művelődés és 
társadalmi élet, a protestantizmus 
története. 

Lukcsics jelen munkája főképen 
azon okiratok búvárlásának az ered-
ménye, amelyek a József császártól 
feloszlatott pozsonyi Klarissza-apá-
cák könyvtárából az Országos Le-
véltárba kerültek. 
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alapírásának kérdéseire vet világot. 
A honfoglaló magyarság letelepedé-
sének befejeztével a mai Veszprém 
megye nyugati vidékén is a szükség-
szerű fejlődés során alakultak ki a 
királyi uradalmak, az ú. n. ispán-
ságok. A vasmegyei karakói vár-
ispánság és a bakonyi erdőispánság 
közt terült el a somlyói királyi ura-
dalom. X I V . és X V I . századi ada-
tokból kövétkeztetve ennek a birtok-
testéből hasított ki Szent István a 
Torna-folyó mellett néhány falut, 
hogy jövedelmükből Szent Benedek 
leányai gondtalanul buzgólkodhassa-
nak a keresztény nőnevelés terén. 
Az új alapítás megbecsülését bizo-
nyítja, hogy a szent király a kolos-
tor élére első apátnőül egyik nő-
rokonát: Kolostikát (Skolasztikát) 
állította. 

Ezután körültekintő alaposság-
gal a kolostor birtoktörténetét ismer-
teti 1511-ig. Egyszersmind részletes 
és művelődéstörténeti tekintetben 
érdekes képet nyujt azokról a java-
dalmakról, amelyek századokon át 
biztosították az apácák számára az 
anyagi gondoktól ment életet, mint 
a kulturális tevékenység főfeltételét. 
Felvonultatja továbbá mindazokat a 
kolostor belső és külső szervezetéhez 
tartozó személyeket, akiknek emlé-
két a hiányos adatok megőrizték: a 
kolostori familia élén álló apátnőket, 
a kolostori egyház papjait, az apáca-
társadalom világi segédszemélyzetét, 
a kolostori birtokok szolgáló népeit 
adóik és ajándékaik feltüntetése mel-
lett. 

Kimutatja, hogy a Somlyó-hegy 
déli lejtőjén épült Torna falu, éppen 
azért, mivel a kolostori egyháztarto-
mány székhelye volt, miként fejlődött 
ki későbbi neve szerint Vásárhellyé, 
vagyis várossá, mint ilyennek mi a 
szervezete és miként nyert Veszprém 
megye közigazgatási történetében 
fontos szerepet, amikor a megye nyu-
gati, köznemesség lakta közigazga-
tási kerületének a székhelyévé vált. 

Az apáca-konvent már a X I V . szá-
zadban fel volt ruházva az igazság-
ügyi hatóság tekintélyével is, azon 
a réven, hogy mint hiteles hely, ré-
szint a saját, részint a népei érdek-
körébe eső birtokváltozásokra és 
egyéb ügyekre nézve az oklevélkiál-
lítás jogával rendelkezett. 

A katholicizmusnak a X V — X V I . 
század fordulóján jelentkező válsága 

magával sodorja a vásárhelyi bencés 
apácákat is. Az egyházi rendek el-
világiasodásának szelleme őket is 
megérintette. Mikor már az érseki 
figyelmeztetések sem használnak, az 
egyházi törvényszék 1511-ben meg-
fosztja őket kolostoruktól és birto-
kaiktól s az ország különböző kolos-
toraiban szétszórva vezekelteti 

Utódaik még 1511-ben a szegedi 
Szent Lélek-egyház „Praemonstra-
tomi, avagy Bodogh Azzony szerze-
tinek" apácái lesznek. Jön a török 
világ és a kolostor 1550 táján a török 
hódoltság hatásának fenyegető közel-
ségébe kerül. A premontrei apácák 
mégis négy évtizedig kitartanak 
kisebb török támadás ellen védelmet 
nyujtó várukban és közben a perek 
egész sorában küszködnek birtokai-
kért a Devecseri Csoron-család ha-
talmaskodásai ellen. De 1594-ben 
Győr török kézre jut. Ekkor a 
számban megfogyatkozott apáca-
konvent kénytelen elhagyni Vásár-
helyt és a pozsonyi klarissza-apá-
cák kolostorába vonul. Birtokai így 
válnak 1600-ban a Pozsonyban tar-
tózkodó óbudai klarisszák tulajdo-
nává II. Józsefnek a szerzetes-ren-
dek ellen foganatosított intézkedé-
seig. 

Igen értékes része Lukcsics mun-
kájának a könyvnek több mint 
felére rúgó melléklet, amely a kolos-
tor hiteleshelyi és magántermészetű 
kiadványait szószerint, a kolostor 
történetére vonatkozó egyéb okira-
tokat pedig tartalmi vázlatokban 
közli. A nagy szorgalommal gyüj-
tött és ritka megbízhatósággal 
közzétett adatokban nemcsak a tör-
ténettudós, hanem a nyelvész is sok 
becses anyagot találhat. 

A szerzőt műve elkészítésében két 
szempont vezette: egyrészt meg-
felelni a tudományos követelmé-
nyeknek, másrészt Veszprém megye 
közönségének érdeklődését felkelteni 
multja iránt. És mindkettőnek dere-
kasan eleget tett. Beméljük, hogy 
mihamarabb újabb hasonló sikerrel 
világít bele helyi történetünk homá-
lyosságaiba. Pais Dezső. 

Egri Viktor: A rácsablakos ház. 
A Genius-vállalat „Új Magyar írók" 
sorozatának második kötete ez a 
regény. Rács mögött folyik az élet 
a regényben, de a „rácsablakos" ház 
lakóinak életében az író a háború 
utáni felvidéki társadalom lelki vi-
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