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Hunyadiak és a Jagellók korának 
korábbi monografiáit is. A középkori 
részt sikerült összefoglaló fejezet zárja 
be, amelyben a Mohács előtti magyar-
ság kulturális, irodalmi, művészeti 
képét rajzolja meg. 

Mohács után Szekfű Gyula művei 
szolgáltak vezérfonalul. E korban 
Erdély különleges szerepéhez mérten 
Asztalos másokon kívül (Jancsó, Szá-
deczky, Biró) saját kutatásait is 
értékesítette az erdélyi tudat kiala-
kulásának tárgyalásánál, valamint a 
wittenbergi egyetemnek a magyar 
protestantizmusra gyakorolt nagy ha-
tásánál. Előadását több kortörténeti 
adattal szinesíti és érzik rajta, hogy 
otthon van, akár ha a székelységről, 
az erdélyi iskolapolitikáról, a reform-
korszak első nemzetiségi politikusá-
ról, Wesselényi Miklósról, vagy a 
Kossuth-korabeli erdélyi kérdésről 
ír. A francia forradalom koránál Eck-
hardt Sándor, a reformkorszaktól 
kezdve pedig Szekfű Gyula Három 
nemzedék- kalauzolja. 

Csak a főbb műveket említettem, 
amelyek felhasználásával sikerült a 
szerzőnek egységes történetszemlélet 
érvényesítésével a különböző eredmé-
nyeket összefoglaló előadásba öntenie. 
A leghivatottabb bírálója, Szekfű 
Gyula írta róla a bevezetésben : «Ne-
kem nagy az örömöm, hogy a jelen 
munka röviden és szabatosan adja e 
korokra nézve kutatásaim eredmé-
nyét a magyar közönség legszélesebb 
rétegei számára». 

A szabadságharc utáni időknek 
írója Pethő Sándor, a Világostól Tria-
nonig c. mű kiváló szerzője. Régi 
munkása e kornak, e korba vágó 
essay-k, monografiák során megmu-
tatta, hogy behatóan foglalkozik e 
korral. A szabadságharcnak és kifej-
lődésének drámai rajzánál világító 
fáklyaként vezette Károlyi Árpádnak 
Batthyány Lajosról szóló legújabb 
műve. Hosszú volna elsorolni a bel-
és külföldi forrásmunkákat, amelyek 

a kor eseményeit tárgyalják, de ha 
végigfutunk rajtuk s utána a szerző 
írását olvassuk, megérezzük, hogy 
publicista írta, de azoknak javából 
való, aki magas szempontokból szem-
léli a politika sokszor kicsinyes, meddő 
napi küzdelmeit. Éppen a kor közel-
sége, a jelenben is ható erők meg-
érzése szuggesztíve befolyásolja nem 
ítéletét, hanem stílusát, s Ásztalos 
nyugodt előadása után szinte meg-
ráz Pethőnek vezércikkeiből is jól 
ismert szóképekben gazdag, pathe-
tikus nyelvezete. E részben a politikum 
uralkodik a maga adottságával, hisz 
ha a jelen bonyolult erőinek kihatását 
szellemtörténeti alapon mérlegelnők — 
az eredmény szubjektív színezetű 
lenne. — Műve azonban kétségtelenül 
nyereség, «mélyebb, őszintébb, ma-
gyarabb történet, mint az előzők vol-
tak». (Szekfű.) (yl.) 

König Kelemen: Hatszázéves fe-
rences élet Szécsényben. 1333—1932.— 
Mindenképpen megilletődött s tisztelő 
érzések között olvassuk át Kőnig Ke-
lemen hatalmas monografiáját, amely 
a szécsényi ferencrendi zárda hatszáz-
éves történetét nyujtja. A kötet több, 
mint elszigetelt helyi történet; a ma-
gyar ferences élet szellemi politikai, 
művelődéstörténeti átmetszetét kap-
juk benne. Mondhatnók ígyis : a ma-
gyar történelem egy barátja a ferences 
szellem tükrözésében és sodrában. Igy 
tekintve e munkát — s így kell tekin-
tenünk, mert az anyagkészlet párat-
lanul nagy ereje kényszerít bennünket 
erre — kettős tanulságot kapunk be-
lőle. Az egyik, a fölemelő, az, hogy így 
van igaz és méltó fogalmunk annak a 
szellemnek az erejéről, amely nemcsak 
szorosan vett vallásos érzést nevelő, 
hanem történelmi s nemzeti életet is 
átható képességet tudott nálunk meg-
nyilatkoztatni. Ez korántsem jelenti 
azt, hogy a ferences szellem lényege a 
magyarság életében eltolódott, avagy 
másirányúvá elváltozott volna. A leg-
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kevésbbé sem. Hanem csak arra a min-
dig megújuló s friss termékenységre 
mutat rá, amellyel a ferences lélek a 
maga szellemének üdeségével s tartal-
mával sokszorosan szolgálta az idők 
igényeit. De úgy, hogy mindig érvé 
nyesek maradtak a ferences legenda-
írónak Assisi Szent Ferencről elhang-
zott szavai őreá is : Semper idem. Van 
azonban e kiváló kötetnek egy másik, 
leverő hatása is. E könyvről eszünkbe 
jutnak azok a monografiák, amelyek 
nincsenek meg, pedig meg kellett volna 
jönniök. Hol vannak a minden egyes 
kolostorról készült hasonló arányú 
művek ? Sajnos, hogy majdnem úgy 
tesszük fel a kérdést: miért késtek el 
talán — örökre ? Addig szó sem lehet 
arról, hogy igazi egyháztörténetünk 
lehessen, amíg ezek a részletmunkák 
el nem végezték a maguk helyi mun-
káját ! 

Éppen ez teszi különösképpen is 
értékessé Kőnig Kelemen lelkes könyv-
szolgálatát, amelynek azonban ha-
sonló nagy tárgyi értéke is van. Talán 
egy-két kifogásolható rész akad benne; 
talán az áhítatos rendi tudat itt-ott 
elmossa a tárgyilagosság szigorú kör-
vonalait. Ez a kegyelet azonban soha-
sem sodorja el fejtegetése módját az 
«error admirationis»-nak történelmet 
szétlazító s elhalványító útjára. Köny-
vének akkor adjuk meg a legnagyobb 
elismerést, ha hálával mondjuk ki 
munkája eredményeként: A szécsényi 
hatszázéves ferences élet mindnyá-
junkhoz hozzátartozik s eleven ereje 
az ezer magyar esztendőnek. —ss. 

Joó Tibor : A történetfilozófia fel-
adata és E. Tröltsch elmélete (Acta 
Litt. ac Sc. R. Univ. Hung. Fr.-Jo-
seph., Sectio Philosoph., t. IV, fasc. 
1. ; Szeged, 1931) és : Kerkapoly Ká-
roly történetfilozófiája (Kny. az Athe-
naeum 1932. é. % füzetéből). A fiatal 
kutatónak sűrűn megjelenő dolgoza-
taiból meglehetős határozottsággal bon-
takoznak ki egy tartalmas és komoly 

életprogramm körvonalai. Van ennek 
a programmnak egy általános része : 
bizonyítani, hogy az a Fichte-Hegel-
féle «idealizmus», amely a Windelband-
Rickert és Dilthey-Spranger vonalo-
kon megújulva, napjainkig elevenen 
mozgató erőtényezője maradt filozó-
fiai gondolkozásunknak, nálunk már 
a német megújhodás előtt talált jeles 
szóvivőkre, mint Kerkapoly (1859, 
1860), a Hegel-, Böhm Károly (1867-
től), az inkább Fichte-tanítvány, és 
azóta mindmáig megszakítatlanul él 
tovább a Böhm-követők (Bartók 
György, Ravasz László, Imre Sándor, 
Tankó Béla, Révész Imre stb.), sőt 
már ezeknek a követői által is (Joó, 
Tettamanti Béla stb.). De ha szabad 
szerzőnk elindulásából (Történetfilo-
zófiai alapok Böhm Károly rendszeré-
ben, Szeged, 1929), a címbeli kérdések 
vállalásából, a Hegel és Spranger tör-
ténetfilozófiájáról 1931—32-ben ismé-
telten megjelent dolgozataiból stb. 
következtetni, akkor Joó ezen az álta-
lános körön belül — az egyéniségében 
adott historikus hajlandóságoknak 
megfelelően — elsősorban annak a 
speciális részletnek a közelebbi kidol-
gozását tüzte ki feladatául, amelyik-
nek fontosságát éppen a Napkeletnek 
hasábjain (1929 : 633. 1.) emelte ki 
Eckhardt Sándor is : ő — a jelek sze-
rint — mindenekelőtt egy történet-
filozófiai rendszer kiépítésével sze-
retné a Böhmtől inaugurált épületet 
teljesebbé tenni úgy, hogy ez egyúttal, 
mint egy «kolozsvári» téglákból épített 
hídlás, megfelelő bázisul is szolgáljon 
az uralkodó «budapesti», Hóman— 
Szekfü-féle «szellemtörténeti» történet-
írás gyakorlatához. És ha ez a kettős 
program nyilván nem is fogja át a 
magyar «hegelianizmus» történetének 
összes, aktuális feladatait (megoldásra 
várna mindjárt: Böhm és a Minerva-
Társaság, nevezetesen a Thienemann-
féle irodalomszemlélet viszonyának 
kérdése is, stb.), — kétségkívül élet-
programm ez és végrehajtva maximális 
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