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A Napkelet könyvtára. Amint lassan-
ként szaporodnak e vállalat füzetei, 
egyre világosabban megvalósul annak 
idején kitűzött programmja. Már az 
eddigi füzetek tartalma is: a magyar 
költészet klasszikusai, a jelenkori szép-
irodalom legismertebb, vagy csak újab-
ban feltűnt nevei, aktuális érdekű ta-
nulmányok és egy nagy magyar zene-
művész életrajza, beszédes bizonysága 
volt a vállalat sokoldalú, de a mai 
szükségletet folyvást szemmel tartó 
szándékainak. A nyár folyamán meg-
jelent négy újabb füzettel a programm 
további pontjai világosodnak meg. Míg 
ugyanis egy először itt megjelenő új 
regény a mai szépirodalom felkarolá-
sát folytatja, aktuális, vagy örök ma-
gyar érdekű történeti forrásművek s 
egy, a magyar glóbuszon messze túl-
tekintő művészettörténeti forrásmű 
vonják méltán magukra figyelmünket 
a csinos kis sárga füzetek során. S hogy 
a Napkelet könyvtára a nagyvilág 
szellemtörténeti ünnepein is époly méltó 
áldozattal kíván résztvenni, mint a 
magunkéin, annak további jele — szent 
Ferenc Kis Virágainak magyar fordítása 
Tormay Géciletől — csakhamar szin-
tén szemünk előtt lesz. Belőle folyó-
iratunk jelen füzete közöl mutatványt 
s mire e sorok napvilágot látnak, 
Tormay Cécilenek e mély lelkesedés-
sel, vallás és költészet együttes áhítatá-
val végbevitt szép műve már ország-
szerte forgalomban lesz. 

Néhány szót ezúttal a nyáron meg-
jelent négy újabb füzetről, mielőtt 
legközelebb egyenként is elhangzanék 
felőlük a szakértő bírálat. 

Oláh György kis regénye, a Görög-
tűz, egy jelentéktelen kis"emberi élet-
ből mutat be néhány hétig tartó hirte-
len nagy fellendülést, egy szinte álom-
nak tetsző rövid csillogást, szappan-
buborékot, mely elpattan, sistergő gö-
rögtüzet, mely hirtelen kialszik. A kom-
munizmus utáni visszahatás zavarai 
közt mintegy akaratlanul sodortatik 
a kis Barcza főhadnagy a hatalom pol-
cára, becsvágya felgerjed, kiéli, túl-
feszíti magát s oly nyomasztó módon 
tapasztalja oda nem valóságát, hogy 

a bukást, a régi ismeretlenségbe való 
visszaesést áldásként fogadja. Raj ta 
kívül mind környezetéből, mind pedig 
megyebeli kiskirálysága engedelmes 
polgárai közül több élesen körvonala-
zott alak válik ki s főkép egy serdülő 
leánynak jut jelentékenyebb szerep, 
kit az űrbe emelkedő pálya majdnem 
áldozatként ragad fel maga után a 
rajongó szerelem fonalán ; szerencse, 
hogy mielőtt a fonal elszakadna, a 
fennröpülő maga is a biztos földre ért. 

Gondivi: Michelangelo élete, egy 
másik füzet címe. A magyar művészet-
történeti irodalomban ritkaságszámba 
megy idegen forrásművek lefordítása 
és közzététele. Nem is volna sok ér-
telme oly forrásműveket magyarra for-
dítgatni, melyek csak a tudóst érdek-
lik s melyeknek csak a szakember lát-
hatja hasznát: a szaktudós jobb sze-
reti az effélét a maga eredeti mivoltá-
ban. Michelangelónak ez az életrajza 
azonban, melyet egy hűséges, őt na-
gyon jól ismerő és értő, kedves tanít-
ványa, sőt intimusa, Gondivi írt s 
még a mester halála előtt néhány évvel 
kiadott : oly rendkívüli emberi nagy-
ságot, oly közelről s mégis a lángelme 
iránt oly megható tisztelettel állít 
elénk, modorában annyi szeretetre-
méltó, közvetlen és mégis tárgyilagos 
eleganciával, a mester nagy alkotásai-
nak, létrejöttük körülményeinek oly 
alapos (mert sokszor magától a mester-
től szerzett) ismeretével, versengő mes-
terek, nevezetes olasz családok és 
városok, művészetet felvirágoztató pá-
pák oly eleven korszerűségével, hogy 
olvasása kész tanulság és ismeretvá-
gyat ébresztő gyönyörűség. Gróf Zichy 
Rafaelné, aki ez idestova négyszázéves 
olasz könyvecske lefordításának nehéz 
feladatát vállalta s annyi szeretettel 
és minden homályt eloszlató, minden 
adatot ellenőrző, minden célzást meg-
világító gonddal végezte, bizonyára 
úgy vélekedett, hogy az a magyar 
közönség, amely egyetemes művészet-
történeti tanulmányoktól annyira ide-
genkedni látszik, bizonyára nem ide-
genkedik a művészi és emberi nagyság 
közvetlen megismerésétől, csak meg 
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kell neki adni az alkalmat és lehető-
séget. Mi is azt hisszük, az igazi mű-
veltség terjesztésének egyik legszeren-
csésebb módját találta el e mű fordí-
tója, hisszük, hogy sikere lesz s a siker 
kedvet ad neki a folytatáshoz. 

A közvetlen megismerésnek, a for-
rásmű terjesztésének szerencsés gondo-
lata sugalmazta a vállalat legaktuáli-
sabb érdekű füzetet, a «Mohács Magyar-
országa)) címűt, melynek anyagát Bar-
toniek Emma állította össze és fordí-
totta magyarra, még pedig igen vilá-
gos, könnyen folyó, egyszerű, jó ma-
gyarsággal. Aki e kis füzetet végig-
olvassa, az szinte közvetlenül átéli 
a mohácsi katasztrófát ; Burgio, akkori 
pápai nuncius jelentéseiből 1525 áprili-
sától kezdve mind reménytelenebbül 
érzi a tragikus veszedelem feltarthatat-
lan közeledését; majd Brodarics István 
kancellár és szerémi püspök elbeszélé-
séből, ki maga is résztvett az ütközet-
ben s egyike volt azon keveseknek, 
kik a harctérről el tudtak menekülni, 
aprólékosan megismeri a mohácsi csata 
egész lefolyását ; végül egykorú okmá-
nyokat és leveleket olvashat Lajos 
király haláláról és holttestének feltalá-
lásáról. Egy jól elrendezett, minden-
ről közvetlenül felvilágosító, igazi kis 
Mohács-okmánytárt kap itt a Napkelet 
könyvtárának közönsége s kap belőle 
nemcsak adatszerű ismereteket, ha-
nem közvetlen érzését a «zord időnek», 
ösztönzést az elmélyedésre, kap igazi 
történelmi megértést. Maga a mohácsi 
csata csak véres megpecsetelése annak 
a belső ziláltságnak, egyenetlenségnek, 
gondtalan önzésnek és pártoskodás-
nak, melyről a nuncius jelentései annyi 
fájdalmas részletekkel telített képet 
rajzolnak elénk s melynek alapján már 
négy hónappal a csata előtt (1526 ápr. 
25-én) ezt írhatta a pápai titkárnak : 
"Őszentsége tekintse Magyarországot 
úgy, mintha máris elveszett volna». 

Kiváló figyelmet érdemel végül az 
új füzetek sorában mind a szélesebb 
közönség és az iskolák, mind pedig 
a tudós világ részéről : Pais Dezső 
Magyar Anonymusa. A magyar hon-
foglalásnak és a fejedelmek korának 
első történetírója s általában a legré-
gibb magyar történelmi mű szerzője, 
a névtelen jegyző, már vagy száz-
nyolcvan év óta foglalkoztatja a ma-
gyar történettudományt szinte szaka-
datlanul. Ismeretlen személye és kora, 
műve hitelességének kérdése, de tár-
gyának, a honfoglalásnak, a nemzeti 
történetben alapvető helyzete : meg-

Napkelet 

értetheti ezt a rendkívüli érdeklődést 
a tudós világ részéről. A latin nyelvű 
mű mindmáig Szabó Károlynak csak 
nem klasszikussá vált fordításában for 
gott közkézen magyar nyelven. Ily, 
itt csak sommásan jelzett előzmények 
után teszi most közzé Anonymus mű-
vét a Napkelet könyvtára Pais Dezső 
fordításában, bevezetésével és jegyze-
teivel. 

Szabó Károly Anonymus-fordítása 
több mint hatvan évvel ezelőtt készült, 
tárgyi tekintetben a tudomány akkori 
színvonalán, szövegezésében azonban 
kora nyelvétől független, régieskedő 
stilizálással. Azóta az Anonymus-kuta-
tás roppant nagyot haladt s történet-
és nyelvtudomány összefogásával épen 
az utóbbi években ért el váratlanul 
szép és határozott eredményeket, me-
lyek alapján magát az első magyar 
történetíró szövegét is másképen ért-
jük most már, mint Szabó Károly, ma-
gyar személy- és helyneveit másképen 
olvassuk és ejtjük, mint ő. Tárgyilag 
közelebb férkőztünk Anonymus haj-
dani valóságához, mint Szabó Károly 
kora. Nos, e történeti tárgyismeret 
minden újabb eredményét éŝ  hódítá-
sát felhasználja Pais Dezső a latin 
Anonymus helyesebb értelmezésére; 
tárgyismeretben kíván kortársa lenni 
a névtelen jegyzőnek, nem pedig ma-
gyar stílusában, amije Anonymusnak 
úgysem volt, mert hiszen latinul írt. 
A szöveg magyarra fordításában ennél-
fogva azt a józan és célszerű elvet 
tűzte ki maga elé, hogy minden hangu-
latot kelteni akaró, régies stilizálás 
mellőzésével, mai magyar nyelven, egy-
szerűen és híven megmondja Anony-
mus latin szövegének a pontosabb tárgy-
ismeret alapján most már világossá 
vált igazi értelmét. Egy új Anonymus 
áll így előttünk, kit eddig csak a 
tudós kutatók sejtettek, de a maga 
egészében még eddig nem állítottak 
elénk. Legyünk azonban meggyőződve 
arról, hogy ez az új Anonymus az 
igazi, a régi. 

Pais Dezsőnél, a magyar névtörté-
net e nagy önállóságú, kiváló kutatójá-
nál, az Árpádkori magyar nyelv és 
történeti földrajz e jeles ismerőjénél 
alig vállalkozhatott volna valaki mél-
tóbban erre a feladatra. Magyar Ano-
nymusa új állomást jelent a honfog-
lalás-történet irodalmában, évtizedes 
eredmények gyűjtő medencéjét s nem 
egy jegyzetével úttörést további meg-
oldások felé. Bevezetése tömör össze-
foglalást nyújt az Anonymus-kérdée 
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történetéről ; szövege világos olvas-
mány ; jegyzetei, melyek valóságos kis 
névszótárrá növik ki magukat, min-
den nehézkes, tudós apparátustól men-
tes és így a laikusnak is könnyen hozzá-
férhető, sokszor meglepően érdekes tu-
dományos kincset halmoznak fel ; a 
füzet végén közölt Anonymus-térkép 
pedig mintegy szemléletbe vetíti át 
a végzett nagy munka eredményeit. 
A Magyar Anonymusban oly könyvet 
tet t közzé a Napkelet könyvtára, 
mely míg egyfelől a legnagyobb nép-
szerűségre hivatott, másrészt igaz, ko-
moly súlyt jelent a szaktudományok 
mérlegén^ Magyar Néző. 

Mohácsi Emlékkönyv 1526. Szerkesz-
tette a Magyar Történelmi Társulat 
megbízásából Lukinich Imre. Ennél a 
könyvnél érdemes megállanunk. Fél-
bőrkötése 17. századi nagyszombati 
kötés után készült s a késói magyar 
renaissancenak nyugodt, de életteljes 
vonalvezetésű monumentalitásával pél-
daképen állítható kiadóvállalataink 
elé, a szerkesztő-könyvtárigazgatónak 
és a kiadó Egyetemi Nyomda vezetőjé-
nek, Czakó Elemér államtitkárnak, egy-
képen dicséretére. Amilyen nevelőha-
tású a könyv kiállítása, épolyan hatás-
sal lehet, ha olvassák, a könyv tar-
talma. Reméljük, minél szélesebb kö-
rök fogják olvasni. Legalább is illendő 
dolog volna, hogy azt a könyvet, mely 
a Történelmi Társulat elnökének, gróf 
Klebelsberg Kunónak bevezető szavai 
szerint meg akarja mutatni, mit kö-
szönhet Európa a magyar nemzetnek, 
a mohácsi áldozatnak és egyúttal le 
akarja róni a nemzet kegyeletét II. 
Lajos, Tomori és több ezer társa iránt, 
akik vérüket ontották a hazai föld vé-
delmében, — ezt a könyvet olyanok 
is vegyék és olvassák, akik, bár 
anyagi erejük megvolna — a kötet 
feltűnően olcsó árú — még mindig nem 
emelkedtek ki abból az igen elterjedt 
megszokásból, hogy újságon kívül egye-
bet nem olvasnak. A kiadó Történelmi 
Társulat és az Egyetemi Nyomda 
egyesített erőfeszítése megérdemelné, 
hogv ez a kötet hódítson el a magyar 
kultúra számára minél több embert 
az analfabetizmustól (mert analfabéta 
az is, ki tudna olvasni, de nem teszi). 

A könyvben a mohácsi vésszel össze-
függő kérdéseket szakemberek tárgyal-
ják külön tanulmányok keret'iben. 
Mindegyik tanulmány folyamatosan, 
olvasásra alkalmasan van írva, mind-
egyik végén néhol százakra menő jegy-

zet foglalja össze a felhasznált irodal-
mat. Ma, amikor széles körök még 
mindig lázadozás nélkül tűrik, hogy 
félművelt vagy lelkiismeretlen áltudó-
sok hírlapokban nvilatkozgassanak 
hosszú és bonyolult történetünknek 
legnehezebb kérdéseiről : talán némi 
nevelőhatással lesz, ha az olvasók e 
kötet tanulmányaiból megismerik a 
kritikai apparátus kiterjedt voltát, 
mellyel a régi dolgok ismerete egyedül 
közelíthető meg. E tekintetben a 
Magyar Történelmi Társulat megtette 
kötelességét: a közölt tanulmányok 
a Mohácshoz vezető korszakot oly 
részletesen, a modern tudomány köve-
teléseihez híven dolgoznák fel, hogy 
itt már a tudomány alig fog tovább 
haladhatni; minden lényeges kérdést 
elintéz ez a kötet. 

Pedig voltak itt igen fogas kérdések. 
Köztük a legfontosabb kétségtelenül 
magának az ütközetnek lefolyása s 
ezzel kapcsolatban a hadtudományi 
kérdések egész komplexuma, melyek 
mindeddig, valljuk be az igazat, tel-
jesen homályban voltak ; az egyik 
író a másiktól vette át ugyanazt a 
hadtörténetileg értelmetlen, összefüg-
géstelen előadását a csatának. Most 
mindez tisztán áll előttünk, meg-
magyarázta nekünk a két félnek, ma-
gyarnak és töröknek erőviszonyait, fel-
vonulását, a heteken át tartó csatá-
rozásokat, az ütközetnél a két fő-
vezérlet és egyes csapattestek szán-
dékait és végrehajtott mozdulatait, a 
terrénum alakulását és hatását ki-
tűnő hadtörténészünk, Gyalókay Jenő 
a kötetnek kétségtelenül fénypontját 
tevő, szinte százlapnyi tanulmányá-
ban. A csata lefolyására vonatkozó 
sokféle ellentétes adatot előttünk kon-
frontálja és előttünk veszi ki azokból 
a használható, ténybeli megállapítá-
sokat. Adatok sűrű tömegéből így szű-
rődik le pontos kritikával és modern 
hadászati gondolkodással az a kevés 
biztos tény, melyből rekonstruálható 
a csata története. Gyalókay minta-
szerű munkát végzett s messze felül-
múlta azon hadtörténeti színvonalat, 
melyhez a bécsi hadi levéltár korábbi 
publikációi hozzászoktattak bennün-
ket. ítéletei biztosak, mert rendkívül 
körültekintően és óvatosan ítélkezik, 
így aztán ítéletei egyúttal véglegesek 
is. Tgv intézi el végképen a Lajos király 
meggyilkolására vonatkozó badar me-
sét, 'mely tengeii kígyó vagy fiumei 
cápaként szokott felmerülni a fönt-
említett áltudósok cikkeiben. Szerémi-




