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gította a magyar ferences irodalmat. 
Brisits Frigyes a rendelkezésére álló 
szűk keretek között nem szokványos, 
leíró életrajzot ad. Nagytávlatú lelki 
képet fest, melybe nagy szeretettel és 
benső átérzéssel élte bele magát. A tu-
dós lelkiismeretességével használja fel 
a Szent Ferenc életére vonatkozó latin, 
német, francia és magyar nyelvű iro-
dalmat, ítéletei mégis egészen önálló 
szemlélet alapján alakulnak ki benne. 
Szent Ferenc alakját beleállítja a korba 
és megeleveníti előttünk a tizenharma-
dik századforduló belső lelki harcait. 
Mindig igyekszik a mélybe hatolni. 
Könyve nem könnyű olvasmány, meg-
megállásra, elmélyedésre késztet. 

Munkáját több fejezetre osztotta és 
noha az első fejezet, a szorosabban 
vett életrajz is Dilthey-i nyomokon ha-
ladó lelki kép, mégis külön fejezetet 
szentel a «szentferenci léleknek». Ebben 
részletesen vizsgálja a szentferenci lé-
lek formáit. Belső szabadságáról meg-
állapítja, hogy az «nem a természetes-
ség naturalizmusa, nem is reakció, ha-
nem a lelki felsőbbség fölényes érzésé-
nek nyilvános élet-stílussá való ki-
áradása)). Szegénység-gondolata nem 
forradalmi te t t , sem nem tolsztoji reak-
ció fáradtsága, hanem «századszerű, 
termékeny hozzáidomítása a kor érde-
keihez ama keresztény gondolatnak, 
mely a szociális részvét és segítés nagy 
ajándékát az evangéliumi misereor 
super turbam szavaiban ajándékozta 
a világnak». Legfinomabbak Brisits 
megjegyzései Szent Ferenc természet-
szeretetéről, mely szerinte életérzésé-
nek legismertebb és leggyakrabban 
félremagyarázott vonása. Megállapítja, 
hogy ez a természetérzék nem más, 
mint misztikájának kiegészítő része, 
tisztán vallásos érzés, annak a theo-
logikus esztétikai gondolkodásnak ön-
kéntelen kivillanása, hogy a világ Isten 
szépségének tükrözése. Eszerint «Szent 
Ferencnek nincs szüksége arra, hogy a 
renaissance pitvarában fogadja a hal-
hatatlanság koszorúját)). Azt azonban 
Brisits is vi tathatónak ta r t ja , hogy 
Szent Ferenc természetszeretete volt-e 
és mennyiben volt a renaissance ter-
mészetszemléletének kialakulására ha-
tással. 

A további fejezetek a ferences kul-
túrával, a Fiorettivel és a magyar fe-
rences szellemmel foglalkoznak. Külö-
nösen értékes számunkra az utolsó 
fejezet, melyben pár oldalon a magyar 
ferences életnek tömör, magasszem-
pontú rajzát adja. F. Gy. 

Dr. Kühár Flóris : A keresztény böl-
cselet története. (Szent István Könyvek, 
43—44. szám.) 

A Tudományos Zsebkönyvtárban je-
lent meg egykor egy összefoglaló böl-
cselettörténeti áttekintés. Szerzője, 
miután az ókorban körültekintgetett , 
a katholikus középkoron könnyedén és 
fölényesen áthaladt, az újkorban foko-
zatosan növekvő sebességgel és tisz-
telettel sietett minden emberi erőfeszí-
tés betetőzése, a pozitivista filozófia 
felé és Spencer meg John Stuart Mill 
hódolatte^es elemzésének szentelte 
munkája legnagyobb részét. Ez a 
könyv groteszkségig menő példáját 
adta a pozitivizmus objektív történet-
látásának. A magyar közönség filozó-
fiai látókörét ilyen szempontú, ha más, 
tehetségesebb és kevésbbé túlzó mun-
kák is, szabták meg. Ujabb időkben 
kezdődik csak az arány- és értékelés-
eltolódások gyökeres revíziója. 

A jelen munka egyházi ember műve, 
egyházi szemszögből. Ez megnyugtat-
hat bennünket, hogy a középkort ér-
deme szerint és a legújabb eszmetörté-
neti kívánságok alapján mél ta t ja benne, 
egyúttal kíváncsivá tesz, mi az író állás-
pont ja az újkori bölcseleti rendszerekkel 
szemben. És örvendetes, hogy itt nem 
elsietett napirendretérést, hanem az el-
lenfél megbecsülését jelentő, komoly 
tárgyalást kapunk. Helyzete természe-
tesen nehéz, hiszen érvényesítenie kell a 
keresztyén bölcselet kiválogató követel-
ményeit. Bevezetésében kifejti, hogy a 
filozófiai rendszereket csak annyiban 
vehette fel tárgykörébe, amennyiben a 
kinyilatkoztatás világszemléletével ösz-
szefüggnek. Tartalmilag nem kell tel-
jesen fedezni egymást hi t tudománynak 
és filozófiának, de eredményeikben nem 
ellenkezhetnek. Keresztyén bölcselet 
az lesz, amelynek végiggondolása soha-
sem vezethet a hittételek tagadásához. 
Első pillantásra tetszetősnek és kielé-
gítőnek látszik ez a kritérium, de a 
további vizsgálat megmutat ja a fel-
merülő nehézségeket. Egy bölcseleti 
tétel ú t j a beláthatatlan, ugyanazon 
tanítás a legellentétesebb módon hasz-
nálható fel. Vájjon Aristoteles filozó-
fiája nem vezetett-e egyaránt az aver-
roési eretnekséghez és Szent Tamás 
dogmatizmusához? A cartesianizmust 
nem a kételkedés használta-e fel fegy-
verül, bár a hit erősítése volt a ki-
induló szándék? Egyetlen filozófus 
sem vállalhatja a felelősséget követői-
ért. 

Alapelvének hiányossága azután in-



973 

gadozóvá teszi a szerzőnek egyes érté-
keléseit. Descartesnál például említi 
a kapcsolatokat, melyek őt a skolasz-
tikához fűzik, de bölcseletének ismer-
tetésénél a régi nyomokon halad és 
elmulasztja a középkori hagyományok, 
átvételek pontosabb vizsgálatát. Pas-
calt szkeptikusnak ta r t ja , holott a 
dogmákhoz vezető u ta t gondolkodó 
még nem jelölte meg tökéletesebben, 
mint a «Pensées» írója. Kant megítélé-
sében azonban sikerül elvét és ítéleteit 
harmóniába hozni ; Kant személyé-
nek és módszerének teljes méltánylásá-
val kritizálja tanításait . A transzcen-
dentális módszer értékén nem változ-
tat az ő szemében sem a tartalmi ered-
mény. Érdekesen mu ta t j a meg a sko-
lasztika bölcselet folytonosságát, az 
egyháziak filozófiáját, amely az ural-
kodó rendszerek alat t meghúzódva, 
vagy azokkal bátran szembeszállva 
mentette át a keresztyén középkor 
világnézetét egész a mai tomisztikus— 
neoskolasztikus felújuiásig. A leg-
újabb idők mozgalmairól már túlsá-
gosan katalógusszerű képet ad, de hát 
lehetetlen volt rengeteg anyagát más-
kép sűríteni. Az áttekintés azért mind-
végig világos és a könyv egészében jó 
tájékoztató a keresztyén bölcselettel 
foglalkozni kívánók számára, az elmé-
leti összefoglalásokat rövid, jól meg-
írt életrajzok és gazdag bibliographia 
teszik teljessé. Halász Gábor. 

Halmay Barna : Az 1526-iki mo-
hácsi csata keletkezése és igazi helye. 
A mohácsi vészről sok kútfő emlékszik 
meg, a csatával sok történetíró foglal-
kozott, aki tehát erről akar írni, igen 
messzemenő kutatásokat kénytelen vé-
gezni, még pedig nemcsak az irodalom-
ban, hanem a terepen is. Halmay föl-
ismerte mindkét irányú kutatás szük-
ségét, és ha munkája nem érte el a 
kitűzött célt, azt főleg annak lehet 
tulajdonítani, hogy irodalmi kutatásai-
ban nem volt megfelelő irányítója. 
Az ő tanulmányával csaknem egy-
idejűleg jelent meg a folyóiratunk mult 
számában ismertetet t Mohácsi Emlék-
könyv, s ennek épen az ütközet le-
folyásáról szóló része kiváló és gya-
korlott hadtörténetíróink nagy alapos-
sággal megírt műve. Tárgy és meg-
jelenési idő egyezik, ez kihívja az 
összehasonlítást. Gyalókayval vetél-
kedni pedig szép, de nagyon nehéz 
föladat. Vannak értékes részek a füzet-
ben, ezek arra a reményre jogosítnak, 
hogy kellő irányítás mellett hadtudo-

mányi irodalmunkban hasznos munkát 
fog végezni a szerző, akinek ebből a 
füzetből is fölismerhető az alapvető 
katonai irodalomban való tájékozott-
sága és a történeti kutatásokhoz szük-
séges előképzettsége. T. P. 

Elbeszélők. Tamás Mihály Tavaszi 
vallomás. Sziklay Ferenc: A fekete 
ember, Darkó István: Zúzmara. Dr. 
Lukinich Imréné : Egy pozsonyi Robin-
son törtenete. Kovács Dénes : Őszi 
napfény. Tamás Mihály «fiatal évek 
regényének)) nevezi rajzgyüjteményét, 
mely csak annyiban regény, hogy az 
író mindenik kis történetet első sze-
mélyben mond el, különben nincs 
közöttük kapcsolat. A Március című 
részben néhány gyermektörténet van. 
Ezekben zavartalan gyönyörűségünk 
telik, mindenik kedves, üde, hangula-
tos kis rajz. Az Április című részben 
orosz hadifogságbeli történeteket ka-
punk, melyek a hadifoglyok életét csak 
egy szempontból muta t j ák be, az ér-
zéki szerelem szempontjából. Múló, 
léha szeretkezéseket rajzol bennük az 
író i t t-ott jellemzően, de általában 
siváran és egyhangúan. Jobban szeret-
nők, ha lélekrajzilag sokoldalúbb képet 
adott volna a hadifoglyok életéről. így 
az a gyanúnk támad, hogy talán na-
gyobb olvasóközönség szerzése céljá-
ból ilyen egyoldalú. A Május című 
egyetlen szerelmi történet, melyet mű-
vészietlen rapszodikussággal, töredé-
kesen, a régi novellák érzelgős napló-
szerűségét a modern impresszionista 
stílussal keverve mesél el. Ez a gyűjte-
mény leggyöngébb darabja. 

Tamás Mihálynak egy novellásköte-
tét a Napkelet 1923. évfolyamában 
ismertettük s tehetséges író művének 
mondottuk. Tehetséget ebben az új 
könyvében is látunk, de haladást a 
régebbihez képest nem. 

Sziklay Ferenc ifjúsági regényt írt a 
XVI. század híres rác martalóc-vezé-
réről, Cserni Jovanról, aki a mohácsi 
vész után rengeteg gaztettet vit t vég-
hez, míg végre a magyar urak szét nem 
verték seregét s magát ki nem végez-
ték. Élete eléggé ismeretes történet-
íróink munkáiból. Sziklay az ő adatai-
kat öltözteti regényes ruhába s a tör-
ténetnek némi korrajzi hátteret fest, 
amely inkább csak a magyar főurak 
(Werbőczy, Török Bálint stb.) vitáiból 
domborodik ki, de se nem színes, se 
nem sokoldalú. Legnagyobb erénye 
magyaros, könnyed elbeszélő modora 
mellyel mondanivalóját kellemes olvas 




