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az olvasó figyelmét. A közismert kés-
márki fatemplom mellett elég Lőcse vá-
rosát említenünk, mely valóságos tár-
háza a régi épületeknek, oltárképeknek 
és egyéb ereklyéknek; ezek gondos 
megőrzése a szepesi nép kegyeletéről és 
fejlett művészi érzékéről tanuskodik. 
Külön cikkekben számol be a könyv a 
Szepesség iparáról, kereskedelméről, 
gazdasági hanyatlásáról s a Tát ra fürdő-
telepeiről. Valóban kevés nép tud oly 
gazdag kul túrát felmutatni, mint ez a 
szívben, lélekben magyarrá lett zipser 
nép. Joggal és minden elfogultság nél-
kül vallhatták, hogy «Fast keine Ge-
spanschaft Ungarns erzieht dem Staat 
soviel gelehrte Mánner als der kleine 
Zipserhaufen.» 

Mennyi visszafojtott néma sóhajt 
hallunk ki ebből a könyvből ! Imádatot , 
görcsös ragaszkodást a századokon át 
lakott utolérhetetlen szépségű szülő-
földhöz a Magas-Tátra bércsorához, me-
lyet «A teremtő Isten a maga művének, 
messzire ragyogó, ékes koronájaként 
emelt ot t északom. Hová lett a szepesi 
diákélet, Késmárk, Igló? Hová lettek 
a kimért modorú, de aranyszívű régi 
professzorok, kik igaz atyai szeretettel 
vették oltalmukba az Alföldről német 
szóra hozzájuk került pirosarcú, csiz-
más kis nebulókat. Mennyi szomorú 
kérdés, melyre egyelőre csak a magyar 
lélek mélyén él a felelet ; hosszú ezred-
évek történelmi tapasztalatai éltetik 
benne az erős h i t e t : a tévedésekkel teli 
emberi mesterkedéseket le fogja győzni 
az igazságot szolgáltató Idő. Akkor 
erős lelkű szepesi honfitársaink könnyek 
nélkül mondhat ják majd : «Zipser lel-
künk hazaszál l . . .» Haitsch Ilona. 

Szent István-Könyvek. 

A Szent Is tván-Könyvek kecses haj-
lékony formájukkal és koncesszió nél-
kül való komoly tar ta lmukkal rég meg-
nyerték annak a közönségnek a bizal-
mát , mely a könyvet ma is a választott 
órák örömének tekinti . Bizalommal 
fordulunk a Szent István-könyvek 
ú jabb kibocsátása felé is, melyet a kor-
szerűség, a valóság problémáiba való 
kapcsolódás jellemez. 

Weszely Ödön «Korszerű nevelési 
problémák» című könyvében ismét 
összegyüjtötte elszórva megjelent peda-
gógiai tanulmányai t , mint már régeb-
ben is te t te (A modern pedagógia út jain, 
1909.). Ezeknek a kiválóan megírt 
tanulmányoknak különös érdekességét 
az adja meg, hogy valóban korszerűek 

a szó legjobb értelmében, mindvégig 
a legégetőbb realitás jegyét hordozzák 
magukon. Az első tanulmányok korunk 
világnézeti válságai között kisérlik 
megrögzíteni a pedagógus örök eszmé-
nyeit és mozdíthatat lan emberi habi-
tusát , hangsúlyozva (ez különben az 
egész mű alapgondolata), az erkölcsi 
nevelés fontosságát az egyoldalú intel-
lektuális neveléssel szemben. Legérde-
kesebbek azok a tanulmányok, melyek 
az ú jabb pedagógiai és pszichotech-
nikai kisérleti módszereket ismertetik : 
az «Adalékok az egyéniség lélektaná-
hoz» (a VI. nemzetközi lélektani kon-
gresszuson t a r to t t előadás, 1909.), mely 
számos eredeti kisérlettel alapozza meg 
és egészíti ki a nevelt egyének Binet 
által konstruált typológiáját, továbbá 
a következő, amerikaiasan modern és 
nagystílusú problémát tárgyaló érte-
kezés : «A pályaválasztás és a tehetség-
vizsgálatok». A tehetségvizsgálat az a 
terület, melyben a kisérleti pedagógia 
és pszichológia, ezek az elméleti téren 
lassankint elavuló tudományok, a gya-
korlatban még fontos eredményeket 
produkálhatnak. Utolsó cikkében a 
szerző, elismerve a kisérleti pedagógia 
érdemeit, mintegy vallomást tesz az 
ú j Spranger-féle, kulturfilozófiai és 
szellemtörténeti irány mellett. 

Babura László «Nagy Szent Gergely 
élete» című műve tárgyánál fogva igen 
vonzó: szétszórt korunknak igazán 
szüksége van olyan ideálalakra, mint 
amilyen a szent volt. Századunk, talán 
reakcióképen a X I X . század túlzó 
művész- és tudóskultuszára, megújult 
érdeklődéssel fordul az élet közvetlen 
nagyjai, a szentek és a hősök felé. Új ra 
szinte naiv hittel vár juk , hogy a le-
genda-hős alakja elénk rajzolódjék ele-
ven szépségében, hogy magához emelje 
vigasztalón a mi kis életünket. Sajnos, 
épen ezt nem kapjuk meg a tudós 
szerző művéből : a szent kontur jai el-
mosódnak az elmélkedések, kecses szó-
noki antithézisek és az általános épü-
letesség tengerében. Kétségtelen, hogy 
a Szentek Élete épületes olvasmány 
kell hogy legyen, de lélekben való ha-
tásá t épen akkor érné el, ha épületes 
voltát kevésbbé tudatosan hangsú-
lyozná. A korszerű Szentek Életét két-
féleképen tud juk elképzelni. Az egyik 
út a visszatérés az ősi viták egyszerű, 
páthoszmentes szent komolyságához, 
mellyel pusztán előadták a történteket 
minden kommentár nélkül és hagyták, 
hogy maguk az elmondott események, 
valóságvoltuk által hassák át és emel-
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jék fel az olvasó szívét. A másik út a 
tudományos szent-életrajz, melyre 
annyi nagyszerű példa van az ú jabb 
német és francia hagiográfiai iroda-
lomban, mely a filológia módszeréhez 
hasonló, de a hitteljes lélek habitusa 
által sajátosan színezett módszerrel 
igyekszik tudományos hát teret , tör-
ténelmi realitást adni a szent alakjá-
nak. Jelen munka a két lehetőség kö-
zött a helytelen középutat választotta, 
sem nem tudományos, sem nem mű-
vészi, hanem prédikáció, annak pedig 
hosszú. 

Somogyi Antal «Vallás és modern 
művészet» című műve igen szép, in-
spiráló és jóra taní tó könyv. Hata lmas 
(de talán kissé egyoldalúan német 
tájékozottságú) esztétikai készültség-
gel vonja meg a határokat , melyek kö-
zött Egyház és modern művészet meg-
érthetik és t ámogatha t ják egymást. 
Különösen vonzóvá teszi ezt a könyvet 
az igaz katholikum, a legmagasztosabb 
egyetemesség szelleme, mely minden 
szavából á r a d : felülálló megértés a 
művészet valamennyi megnyilatkozá-
sával szemben, mely őszinte átéléseken 
alapul, amellett, hogy a vallási alap-
élmény színe egy pillanatig sem homá-
lyosul el. Még a sokat üldözött expresz-
szionizmusban is meglát ja azokat a 
mozzanatokat, melyeken az egyház-
művészet továbbépíthet . Gyönyörű 
szinthézisre hozza a katholikus tradí-
cióknak a liturgiában gyökerező mű-
vészetfelfogását a legmodernebb esz-
tétikai áramlatokkal : így katholikus 
szempontból átértékeli a kor általános 
törekvését, hogy szabaduljon a Tart 
pour l 'art pusztára formalisztikus mű-
vészetfelfogásától a tar talmi mozzana-
tok ú j megbecsülése felé. A katholikus 
hivők közösségében lá t j a azt a kol-
lektivitást, melyet korunk esztétikusai 
és művészei annyira keresnek, mert 
mindinkább átérzik, hogy a nagy mű-
vészet kollektív-művészet. Könyvének 
ki nem mondott , de nagyon szépen 
bizonyított thézise: a legmodernebb 
művészet a vallásos művészet, ide 
torkollik bele korunk számtalan szét-
futó keresése. E tételnek poláris kiegé-
szítőjét is kidolgozza: igazi, lélekben 
eleven egyházművészet csakis modern 
művészet lehet, az egyházművészetnek 
szakítania kell a régi nagy stílusok 
meddő alexandrin utánaélésével és mint 
a világi művészetnek, neki is megtisz-
tító küzdelmek közt kell keresnie tula j -
don formanyelvét. Ezzel kapcsolatban 
nagyközönségünk előtt elsőnek ismer-

teti a nagy beuroni egyházművészeti 
iskolát és J . van Acken könyvét. 

Erősen aktuális p roblémát : a ke-
reszténység szembenállását a mind 
fontosabb szerephez jutó keleti szel-
lemáramiatokkal tárgyal ja Záborszky 
István könyve : «Rabindranath Tagore 
világnézete». A könyv nagy filozófiai 
és theológiai elmélyedéssel rendsze-
rezi Tagore intuitív összevisszasággal 
felhalmozódott gondolatait a keresz-
tény-európai gondolkodás kategoriáiba, 
hogy az így nyert szisztémát össze-
mérje a katholikus gondolatépülettel 
az utóbbi diadalára. Kelet és Nyugat 
harca ez a könyv, melynek szerzője oly 
járatos mindkét kul túra monumentális 
megnyilatkozásaiban. De azt hisszük, 
túlságosan is megbecsüli Tagoret az-
által, hogy a keleti gondolat választott 
bajnokává teszi és túlságosan kevésre 
becsüli a keleti gondolatot, amikor 
Tagore rendszerén m u t a t j a ki viszony-
lagosan primitívebb voltát . Nem sza-
bad elfelejteni, hogy Tagore legjobb 
esetben félig keleti ember : hogy is 
volna igazi keleti ez az angol iskolájú, 
angolul író intellektuel, az angol kor-
mány gondosan kitenyésztett dísz-
hinduja, a pacifista németség szakállas 
minta jóembere, aki mindenütt pró-
féta, de a sajá t hazájában nagyon nem 
az. És ami kevés keletiség van is 
Tagoréban, az is elvész, mert csak 
angol fordításokon és angol eredetieken 
keresztül ju t el hozzánk, az angol 
gondolat beszédformáiban, mely nem 
lehet a keleti gondolat adequát hor-
dozója s tu la j donkép fogalmunk sincs 
róla, micsoda értéke van a hindu szó-
fogalmainak. Ezért mikor Záborszky 
a nyugati gondolkodás kérlelhetetlen 
logicitásával rendbeszedi Tagore gon-
dolatait, csalódottan lá t juk, hogy Ta-
gore mennyire nem több, mint az angol 
romantikus gondolat elkésett képvise-
lője : pantheizmusa, liberalizmusa, val-
lásossága középhelyet foglalel Words-
worth és Shelley között. Záborszky 
konkluziója, hogy Tagore világnézete 
alacsonyabb fokon áll, mint a katho-
licizmus, minden öntudatos keresztény 
ember számára első pillanatra nyil-
vánvaló. Csak akinek belső épületéből 
hiányzik a romantikus kul túra emelete, 
tud Tagoreban valami ú j a t és meg-
kapót találni. De pantheizmusa Shelley 
mellett szintelen és Hölderlin mellett 
semmilyen. 

Csakhogy ezzel Kelet és Nyugat har-
cában nem mondtunk ítéletet a Kelet-
ről. Mert az igazi Kelet túl van Tago-



64 

rén, Tagore csak az onnan szakadt 
patak, mely ismeretlen virágokat sodor 
magával. Az igazi Kelet zártságában 
megközelíthetlen számunkra: mi soha-
sem fogjuk megismerni. Szerb Antal. 

Felvidéki antologia. (Lirai antologia 
Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar köl-
tőinek alkotásaiból. Szerkesztette Szik-
lay Ferenc. Voggenreiter, Berlin.) 

Sziklay Ferenc gyüjteményes kiadása 
épen olyan finom gondolat, mint aminő 
hasznos tájékoztató az irodalom sorsát 
megváltozott történelmi környezeté-
ben is figyelemmel kisérő magyar köz-
tuda t számára. Az szinte természetes-
nek látszik, hogy ilyen antológiával 
szemben igen sokszínű lesz az érdek-
lődés jellege. Önként sürgetik egymást 
a kérdések : Vajjon van-e valami belső 
különállást alakító jegye, alkata ennek 
a felvidéki lírának? Vajjon az erdélyi 
s a mi mai lírai fejlődési fokunkhoz 
viszonyítva haladt-e, avagy maga-
kialakította irányban indított ú j uta-
kat ez a líra? Avagy mindenhol egy-
színű a lírai áramlás sodra, csak az 
ihlet hangulatereje fodrozza ki más-
ként az érzések reszkető hulláméletét 
és a képzelet alakító munkásságát ? 
Igaz, hogy e kérdésekre minden anto-
lógia, következőleg ez is, összeállításuk 
szempontjainak szubjektív jellege miat t 
nem ad egyetemesen érvényes biztosí-
tékot, mégis a benne megjelenített köl-
tészet jelen helyzetének lényegére, vala-
melyes középérték kialakításával, jel-
lemző világossághoz segít. 

Feltűnő a Sziklay antológiájában 
képviselt lírai költészetben a formai 
vonások erős, mondhatni vezető ural-
ma. Ebből a szempontból igen gazdag 
művészi rendet jelent a felvidéki ma-
gyar líra. S ha talán i t t-ott , egy-egy 
szemléletlekötésben vagy szó- és gon-
dolathangulat nyomában, avagy a ri t-
mus hangszövetére ráhimzett verses 
szó kihangzása s bizonyos, immár fá-
rad t tá használt r i tmusminta vagy kép-
let t ípusa u tán fel-felzsong Ady, Ba-
bits, Kosztolányi s a legújabbak köl-
tészetének emlékezete, ez csak — ha 
alakilag is — a hagyomány tar tó és át-
alakuló szellemi folytonosságát iga-
zolja s fenntar t ja a fejlődésnek, ameny-
nyire lehet, azonos vonalát. Ezen állí-
tásunkkal a legkevésbbé sem helyez-
kedtünk viszonylagos álláspontra e köl-
tőkkel szemben. Hiszen az érintett ha-
gyományelemek nem kényszerítenek 
arra, hogy az antológia személyeit ne 
önmaguk költészetéhez mérjük s ne 

önmagukból értsük. Épen az az értékes 
bennük, hogy elindulásuk után majd-
nem mind a maguk egyéniségére ala-
kultak s így lettek ú jak és frissek, sőt 
már az újon is újítók. 

Örömünkre sokan vannak s mind-
egyik hoz valamit, ami figyelmünket 
s élvezetünket megállítja. 

Tagadhatat lan, hogy a kötet vezető 
szellemei : Jankovics Marcell és Mécs 
László. Mindakettőben gazdag a fel-
vevő és kifejező képesség, s finom a 
formai elmélyedésre kényes hajlam. 
Amaz talán harmonikusabb, emebben 
lázas a dithirambikus képképzelet. Jan-
kovics egy kissé elvonttá szűri s fino-
mí t ja át élményeit, Mécs izgalmas he-
vületté fokoz fel s hangos ritmus-
zenére zendít ki minden benyomást. 
Utánuk mindjár t Győri Dezső nevét 
kell kiemelni. Figyelemre méltó friss 
gazdagság. Költészete még benne van 
a líra Ady-távlatában, de már erős 
lendülettel nevelődik s fejlik a maga 
tehetsége felé. Félő, hogy lírai erejének 
fegyelmezetlen bősége bizarr irányban 
használódik el. Sok festői hangulat szi-
nesedik Merényi Gyula lírai képeiben. 
Páll Miklós verseiben Kosztolányias 
hangulathatások halk, csiszolt szép-
sége ragyog. Simon Menyhért racioná-
lis hangját a szónoki modor nem min-
dig t ud j a költészetté feloldani. Sziklay 
Ferenc szimbólumainak mély finom-
ságával tűnik ki. Sok biztatást hordoz-
nak Darvas János artisztikus versei, 
melyekben azonban még erősen érez-
hető a tudatosság. Kersák János sze-
rencsés harmóniába ötvözi a régi s a 
mai költészet tiszta elemeit. Egészen 
egyedül áll Juhász Árpád képzeletének 
bizarr hajtásaival, ri thmusainak sza-
bad pompájával és Márai Sándor világ-
felfogásának és költői látásmódjának 
futuris ta hajlandóságaival, erőltetett 
mesterkéltségeivel. 

A női rend is képviselve van az 
antológiában. Urr Idának szivesen 
köszöntjük egy-két finom vers-muzsi-
ká já t . Jaczkó Olga költeményeiben 
megfogóan ha t a belső alak rendje. 
B. Palotai Boris verseinek zenei bá já t 
néha elnyomja a fölösleges reflexiók 
mesterséges szándéka. 

Az antológia költői nemzedéke mind 
útban van. Új út , ú j törés csak abban 
a mértékben található náluk, amennyi-
ben a legtöbbjük el jutot t a maga 
egyéniségének — történelmi helyzettől 
is feltételezett — megnyilatkoztató 
módjához. Az irányt azonban a mai 
magyar líra alaki eredményei határoz-
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