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vei a praktikus ész kritikáját. Könyve 
különösen kezdőknek nagyon ajánla-
tos : jó áttekintésben, elfogulatlan elő-
adásban ismerkedhetnek itt meg Kant 
bölcseletével. A sokszor homályos gon-
dolatok kitűnő értelmezéssel jelennek 
meg Bartók munkájában. 

Legyen szabad a mü egészére néhány 
megjegyzést tennünk. A bevezetés túí-
sommásan intézi el a racionalista és 
empirikus irányzat ismertetését és 
Kant szerepét is ez irányok összefogá-
sában. Gyümölcsözőbb lett volna 
részletesen megismertetni azokat az 
elveket, melyeket Kant belőlük 
vett át, melyeket ő kétségbevonha-
tatlanoknak tartott. Kant probléma-
látása az egyes kérdéseknek benne 
végbemenő tudatosítása is érthetőbbé 
válik számunkra, ha látjuk, milyen 
szerepet töltöttek be ezek a kérdések 
az akkori filozófiai köztudatban. Kant 
esetében a legtöbb kommentáló haj-
landó abba a tévedésbe esni. hogy a 
XIX. századi utódokon és epigonokon 
át tekinti a bölcselőt, elmulasztva be-
illeszteni őt a XVIII. századvég sajá-
tos világnézetébe. Egészen más és 
egészen újszerű problémák merülnek 
fel pedig, ha például a felvilágosodás 
szempontjából tekintem a kanti 
bölcselet evolúcióját. A szabadságról 
szóló tan, az autonóm ész gondolata 
is racionalista elődök munkájának 
betetőzése. A túlzottan éles korszak-
bevágás mindig káros hatású ; Kantot 
sem szabad elődeitől teljesen elszakí-
tani és benne úgyszólván csak a post-
kantianus irányok megindítóját látni. 

Más és természetesen pusztán elvi 
ellenvetés, hogy a bírálat szava az 
egész értekezésben alig szólal meg. 
Bartók professzor mindenben Kant 
hívének vallja magát. A kanti tanítá-
sokat igyekszik megszabadítani a pszi-
chologikus magyarázat törekvésektől, 
kiemeli ismeretelméleti jelentőségüket, 
tiltakozik az a priori elvek szubjektív 
felfogása, valamint ama nézet ellen, 

• mintha az elme Kant szerint a valósá-
got megszerkesztené, — szóval szere-
tettel és hittel a kantianizmus objektív 
igazolására törekszik, ellenvetés, kétel-
kedés eszébe sem jut. A legmodernebb 
bölcseleti irányok a metafizika meg-
újulásától és nem ismeretelméleti prob-
lémák kutatásától, részben a kanti 
bölcselet legyűrésétől remélik a filo-
zófia újjászületését ; egyrészt tomisz-
tikus alapon (Maritain), másrészt a 
logikai idealizmus (Pauler) oldaláról 
egyre sűrűbben bírálják a kritikai 

idealizmus tételeit. Legalább cáfolatok 
alakjában szerettünk volna kitéréseket 
a ma erősödő, ellenkező meggyőző-
désekre is. Halász Gábor. 

Victor Gabriella : A pataki vár 
gyöngye. Ifjúsági regény Lorántfy Zsu-
zsánna leánykorából. 

Lorántfy Zsuzsánna gyermekkorá-
ról, fejlődéséről keveset tud a törté-
nelem s csak Rákóczi Györgygyei való 
házassága után lép ki az erdeklődés 
színterére, hogy aztán vallásossága és 
kulturális tevékenysége miatt a törté-
nelem lapjai is fenntartsák nevét. 
Vonzó és határozottan irodalmi fel-
adat volt tehát utólag, mintegy vissza-
következtetve a későbbi tényekből, 
megalkotni annak a fejlődésnek a 
képét, melynek csak eredményei isme-
retesek. Victor Gabriella teljesen tuda-
tában volt feladatának és illő komoly-
sággal látott megoldásához. Erről maga 
is számot ad abban az Utóirat-ban, 
«mely nem tartozik már az ifjúsági 
regényhez». Forgatta a későbbi Lo-
rántfy Zsuzsánna levelezését, saját-
kezű munkáit (Mózes és a próféták), 
tanulmányozta a környezetet, melyből 
a leányiélek összetevődött : az embere-
ket, akikkel érintkezett, a politikai, 
egyházi eseményeket, melyek jellemét, 
gondolatvilágát'kialakították. E pozi-
tivebb adatokon túl azonban a szabad 
kombinációhoz is kellett nem egyszer 
folyamodnia, de ezt is mindig igen óva-
tosan cselekedte, mintha számot kel-
lene később adnia róla, elsősorban 
mindenesetre saját írói lelkiismereté-
nek. így például Zsuzsánna korai nagy 
komolyságát és mély lelki életét anyjá-
nak, Borbála asszonynak betegeskedé-
sével és kora halálával okolta meg. 
Még a teljesen költött alakokhoz is 
(Orsolya néni, Szabó István) keresett 
és talált valamelyes történelmi alapot, 
«epikai hitelt». 

A kis regény vonzó rajzát adja a 
protestáns nagyasszony gyermekkori 
fejlődésének egészen férjhezmeneteléig. 
Nevelő, főképen vallási irányban nevelő 
olvasmánynak szánta szerzője s így 
kiválóan ezekre a mozzanatokra he-
lyezte a súlyt, habár így megszükítette 
is olvasóközönségét, mely eszerint in-
kább csak a protestáns ifjúságra szőrit -
kozhatik. A katholikusok a jezsuiták-
ról adott rajz s a babonás öreg Juhász 
alakjában igen kedvezőtlenül vannak 
bemutatva; igaz, hogy a történelmi 
Zsuzsannának is elég baja volt a 
jezsuitákkal. E fejlődésrajzban leg-
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szebb az a rész, mely Zsuzsannának az 
egyházi és világi élethivatás közti küz-
delmét rajzolja s az utóbbi javára 
dönti el anélkül, hogy amaz valamit is 
veszítene. Ide sikerülten szőtte be 
Sepsi Laczkó Máténak, Lorántfy Zsu-
zsánna első tanítójának néhány isme-
retlen vallásos költeményét. Ez a 
krónika egyébként a korrajz tekinteté-
ben is számos becses adatot szolgál-
tatott szerzőnknek, így például az 
1588. vásárütés részleteit. Egyáltalán, 
igyekezett a kornak lehető sokoldalú 
képét adni : látjuk mindenekelőtt az 
akkori vallásos életet, a protestáns 
egyház szenvedéseit — a regény ideje 
1605, egy évvel a Bocskai-félé bécsi 
béke előtt — az iskolázást, a búcsút és 
vásárokat, temetést és esküvőt, a 
kuruzsló borbélyokat, a békés és ha kell, 
harcos polgárságot. A pataki várnak is, 
Zsuzsánna családi fészkének s a cselek-
vény főszínterének részletes rajzát 
kapjuk. 

Mindé leírások történelmi tekintet-
ben kifogástalanok, de legtöbbször el-
nagyoltak, színtelenek a kellő részletek 
hiánya miatt. Sok bennük, mint az 
események elbeszélésében s a személyek 
rajzában is, általán az egész mü inven-
ciójában a sablonszerű, a konven-
cionális. Azonban ezek ellenére is 
sikerült a szerzőnek eléggé érdekes és 
kétségtelenül tanulságos, valláserkölcsi 
tekintetben buzdító hatású olvasmányt 
adni híveinek kezébe. Élvezhetővé 
teszi könnyen gördülő, folyékony stí-
lusa is, valamint a könyvnek szép 
kiállítása, jó papirosa, tiszta nyomása, 
mely a kecskeméti Hírlapkiadó rész-
vénytársaság nyomdáját dicséri. 

Zlinszky Aladár. 

Madách-breviárium. Néhány elvi kér-
dést mindjárt kiindulóban tisztáznunk 
kell. A breviárium abban a formában, 
adogy a modern európai irodalmakban 
megjelenni látjuk, nem kialakult iro-
dalmi műfaj. Bizonyos jellemző, lénye-
gét meghatározó tulajdonságok azon-
ban felismerhetők rajta. Latin tradíció-
jának és közelebbi céljának megfelelően 
többnyire egy egész életműnek adja ki-
vonatát, gondolati foglalatát mind-
annak, mit egy-egy író és munkássága 
jelent. De amellett, hogy mint aféle 
«bevezetés» vagy «összefoglalás» az író 
szellemvilágáróf tájékoztat, eredeti 
alakjában is bemutatja mindazt, ami 
ebből az író egyéniségére jellemző s 
formai szempontból el nem múló ér-
tékű kifejeződés. 

Ez az utóbbi tény egy szélesebbkörű 
irodalmi ággal hozza kapcsolatba : a 
«szemelvények», «anthológiák», «pages 
choisies»-k csoportjával. Ez a rokonság 
a breviárium tulajdonképeni szerepére 
is közelebbi világosságot vet. A szemel-
vények, mint a breviárium maga is, 
«másodlagos» irodalmi műfajok, a 
kritikai kiválasztás s irodalmi megőrzés 
és közvetítés termékei. Azokat a része-
ket fűzik össze, melyek, befejezett fejlő-
dése révén, az írót gondolati és formai 
szempontból a legmaradandóbban kép-
viselik. Mentől gazdagabb virágzású 
valamely irodalom, megjelenésük an-
nál szükségszerűbb. A távolodó mult 
nem élhet tovább a jelenben a maga 
egész anyagával, de szellemi tartalmá-
val élnie' kell, hiszen ez szabja meg a 
jelen egész mivoltát. A múltnak ebben 
a «leredukálásában» és eleven részének 
kiválasztódásában a természetes ki-
válogatódás mellett a mesterséges ki-
választás is szerephez jut. Az utóbbi 
a szemelvények és rokon fajtáik révén. 
A kisebb írók és a nagy írók könnyebb 
munkái az idő rostáján hullanak ki. 
Sok munkát a változó irodalmi ízlés 
és irodalmi divat borít feledésbe. Ezek-
ben az esetekben még nem szerepel a 
tudatosan alkalmazott kritikai szem-
pont. Ennek fellépését szükségszerűen 
más körülmények határozzák meg. 
Évszázadok óta végtelen sorokban 
évről-évre kötetbe gyűl az emberiség 
roppant szellemi kincse. És az apák 
nemzedékét fiúk váltják fel, akik erő-
sebben érzik a világirodalmi, nagy 
szellemi közösségbe tartozást s növekvő 
érdeklődéssel fordulnak a külföldi iro-
dalmak s azok újabb termékei felé. 
A múltból még olvasott anyagra egyre 
kevesebb idő és kisebb érdeklődés ma-
rad. Mindig több és több író esik ki 
az irodalmi érdeklődésből és emlege-
tésből. Egész életművekből csak vé-
kony kötetek élnek tovább, csak lapok 
és mondatok nemrégen még sokat-
olvasott könyvekből, míg — kor korra 
múlván — ezek egy részét is ki nem 
szorítja az előtörő új és legújabb iro-
dalom. A tudós kutatás és a szaktudo-
mány természetesen mindig új érdek-
lődéssel fordul az egész mult minden 
terméke felé, de az olvasóközönség nem 
követheti útján. Ezen a ponton kap-
csolódik be a mult megtartásába a kri-
tikai kiválogatás. Feladata nehéz. Nem-
csak a múlt egészéből kell kiválasz-
tania azokat az irodalmi jelenségeket, 
melyekben a korszakok és törekvések 
tetőződnek. De egy-egy jelenség körén 




