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Lukkcsics elsősorban a kolostor 

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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lágát igyekszik megrajzolni. Vitus-
táncos leány; egy fáradt, agonizáló 
dzsentri-sarj; hadifogoly szétdúlt 
családi fészke romjai fölött; fel-
szarvazott agg adókuli; erős, diadal-
mas zsidó család és egy rugékony, 
egészséges mérnök, az „új lakó", — 
ezek szendergik életüket a regény-
ben. 

Ha leteszed a könyvet, nincsen 
semmi élményed. Nem élted át senki 
életét, mert az alakok nem tudnak 
szuggesztív módon élni. Ötkrajcáros 
panorámában voltál s mögötted foly-
ton egy tudákos hang elmélkedett: 
íme most ezt gondolja iksz, most azt 
érzi ipszilon. „Andor"-os, álmos élet-
hangulat, „Pók Ádám"-os megoldás 
ennek bravurossága nélkül. Vér-
szegény, angolkóros cselekvény; s a 
lélekrajz: álmos reflexiók, sőngájsz-
tos elmélkedések egyhangú szenvel-
gése. Az író nem tud markolni, de 
igazán boncolni sem: az alakok el-
színtelenednek keze között és mon-
datfolyamokba fúlnak. A belső for-
mának megfelelőleg a külső: a nyelv 
is erőtlen, színtelen; az íróból hiány-
zik a teremtő erő, az élményszerű-
ség. 

Még a korrajzról néhány szót. 
Ámbátor a zsidó társadalmi élet 
festegetésével szerencsés területen 
próbálkozik az író, ez sem sikerül 
neki. Dilettáns marad itt is, mert 
nem tud gyökeresen tárgyilagos 
lenni. 

Hogy pedig a rácsablakos ház nem 
a felvidéki magyar társadalom lelki 
képe, ennek bizonyságára a rácsabla-
kos házat bármely percben akár 
Kamerunba át lehetne helyezni 
anélkül, hogy a jó kameruniak csak 
sejtenék is, hogy lakói nem közülök 
valók. 

Egy szót a címhez is. Rácsablak 
azt jelentené magyarul, hogy rács-
ból van az ablak. Minthogy azonban 
rácsból nem szokás ablakot csinálni, 
„rácsablak" szóra sem volt eddig 
szüksége a magyar nyelvnek. Szokás 
ellenben ablakot ráccsal látni el; 
minthogy pedig ilyen ablak csak-
ugyan van a világon, nevet is kapott 
az együgyű magyar néptől. Elárul-
hatjuk, hogy Egri Viktor fellépte 
előtt az immár avult szokás rácsos 
ablaknak nevezgette az ilyen abla-
kot. Szarka Géza. 

Igaz könyv. Zsolt Béla komáromi 
származású fiatal költő ezúttal 

másodízben lép fel verseskönyvvel. 
1915-ben különösebben nem vették 
észre kötetét, amelyet Babits Mihály-
nak ajánlott „félénk szeretettel". 
Babits hatása meg is látszott a ver-
seken, bár ezek — Zsolt tehetségét 
sejtetve — inkább tanítványra val-
lottak, semmint utánzóra. A tanít-
vány főleg formában tanult meste-
rétől, néha formai furcsálkodásban 
is; megpróbálta a könnyű dalformát 
babitsosan lebegő rímekkel, szonet-
teket írt a szonettről, kergette az 
alliterációt („ó béna börtön, bánat 
berke: tér!"). Mondanivalójában 
azonban, s főleg annak kimondásá-
ban, naturalistább ízlést mutatott 
Babitsénál; inkább Baudelaire „me-
részségein" kapott ifjonti hévvel, s 
azokat írta át valami Szilágyi Gézás 
nyerseséggel. Kötetének egyetlen há-
borús versében, a Magános katoná-
ban Rimbaud híres képét másolta, 
bár valamivel aktívabb előadásban. 
Egyébként a háborúra nem igen volt 
visszhangja, s könyvében a fenti 
katonahalálra is ilyen című vers 
következett: Mért jó az ágyon hem-
peregni délig? Már első gyüjtemé-
nyében is meglepett nyelvének gaz-
dagsága és hajlékonysága, valamint 
az is, hogy eltanult formái máris az 
egyéniség és sajátos lélek színeiben 
mutatkoztak. Remélni lehetett, hogy 
érettebb témák jelentkezésével s né-
mi póz meg divat levetkezése után 
szívünket is képes lesz megigézni, 
nemcsak fülünket. 

Új kötete jóval terjedelmesebb az 
elsőnél s előkelő kiadásban jelent 
meg (a Genius finom miniatür-soro-
zatában). A reklám azoknak ajánlja, 
„akik a magyar versben a líra szub-
tilitása mellett a kor lelkiismereté-
nek hangjait keresik". De az illeté-
kes hozzászólás is nagy méltánylás-
sal fordult felé. Egy jeles költőnk 
szerint Zsolt „egyik legkülönb ér-
ték azok közül, kik a háború után 
jelentkeztek"; s ugyanez a bíráló 
nagyon kiemeli gazdagságát, ide-
ges és finom, beteg és túlfűtött, 
emberi és magyar" voltát. 

Bizonyos, hogy az Igaz könyv 
művészileg magas fokon áll, meg-
van a szuggesztív eredetisége nem-
csak anyagának alakításában, ha-
nem magában költői anyagában is 
s ez utóbbival nem cáfol rá könyve 
címére: a költő képét igaznak érez-
zük a könyvben. Illő tehát, hogy mi 
is igaz bírálatára törekedjünk. 
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