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Boldog Margit legendája. A XVI. szá-

zadi szöveget mai nyelvre átírta és 
tájékoztatóval ellátta Baros Gyula. 
A Napkelet Könyvtára 22. sz. Évek 
óta eseményt jelentenek a Magyar Iro-
dalmi Társaság szerény, narancsszínű 
köntösben megjelenő kiadványai a ma-
gyar irodalmi életben. Elég futólag 
áttekinteni az eddigi kötetek listáját, 
hogy lássuk, mily széleslátókörű, meny-
nyire egyetemes és mennyire mélysége-
sen magyar szempontok vezetik a soro-
zat szerkesztőségét. Szóhozjuttat ja a 
mai magyar tudományosság és iroda-
lom legkiválóbb képviselőit, különös 
tekintettel az elszakított magyarság 
kimagasló szellemi vezetőire, megaján-
dékozza a magyar értelmiséget Az 
ember tragédiájának első kritikai ki-
adásával, egy páratlan Vörösmarty-
anthológiával, a magyar népballadák 
szépséges gyüjteményével, fe lkutat ja a 
magyar mult örökértékű szellemi ter-
mékeit és így még jobban belehorgo-
nyozva magát a magyar hagyományba, 
hozzáférhetővé teszi azokat a mai kö-
zönség számára. Ezt az utóbbi célt 
szolgálja a Magyar Anonymus hézag-
pótló kötete mellett a sorozat leg-
ú jabb kiadványa : Boldog Margit legen-
dája . 

A szentéletű Árpádházi királyleány 
alakja immár hét évszázadon át szü-
netlenül foglalkoztatja a magyar nép 
képzeletét. Mindjárt if júi halála után 
megindult szenttéavatása érdekében az 
eljárás és a hivatalos jegyzőkönyvek-
ből csakhamar kisarjadt a legterjedel-
mesebb és a legmagyarabb legenda, 
melyet Ráskay Lea dömésrendi apáca 
1510 körül másolt le rendje számára. 
Az ő kezeírásában maradt fenn az a 
kódex, mely ma a Nemzeti Múzeum 
birtokában van. Úgy hat ránk még 
ma is ez a legenda, mint a legizgalma-
sabb regény. Az együgyű magyar szó-
val előadott tények mögött belelátunk 
a kor lelkébe. Szinte napról-napra kö-
vethet jük egy középkori magyar apáca 
kolostor-életét, megelevednek előttünk 
a Nyulak szigetének romjai, melyeket 
mindnyájan ismerünk, meglepő reali-
tással bontakoznak ki apró történetek 
nyomán középkori alakok és mindnyá-
juk között ot t áll kimagaslóan a töré-
keny királyleány legendás alakja, aki 
gyermekkorától kezdve Istennek szen-
teli életét, lemond minden világi hív-
ságról és az alázatosak között a leg-
alázatosabb. 

Ez a magyar levegővel telí tet t le-
genda eddig csak a tudósok számára 

volt hozzáférhető Volf György 1879. 
évi betűhű kiadásában a Nyelvemlék-
tár 8. kötetében. A magyar értelmi-
ség széles rétegeinek most lesz először 
alkalma vele megismerkedni. A kiadó 
Baros Gyula nagy munkájá t csak a 
szakember tudja igazán méltányolni. 
Meg kellett őriznie a legenda szövegét 
eredeti régies zamatjában és mégis 
érthetővé és élvezhetővé tennie a mai 
ízlés számára. Kiadásának átolvasása 
és az eredeti szöveggel való össze-
hasonlítása meggyőz arról, hogy Baros 
Gyula ezt a nehéz feladatot a tudós 
lelkiismeretességével oldotta meg. Szö-
vegváltoztatásai inkább helyesírási ter-
mészetűek, a másolt szöveg kevert 
nyelvjárását egyenlítette ki és épen 
csak a teljesen elavult szóformákat 
helyettesítette újakkal. A legenda elé 
rövid, de tartalmas «tájékoztatót» írt , 
mely felvilágosítást ad a legenda törté-
netéről és irodalmáról. Nagyon érté-
kes az utalás azokra a magyar költői 
művekre, melyeknek megírására Bol-
dog Margit alakja ihlette szerzőiket 
Czuczor Gergelytől Ady Endréig. 
A könyvet egy szó- és névjegyzék 
zárja be, melynek minden egyes adata 
részletes tudományos kutatáson alapul. 

Nagyon kívánatos volna, ha a Ma-
gyar Irodalmi Társaság folytatná ezt 
a nemes munkát és egymásután kiadná 
a régi magyar irodalomnak eddig csak 
a szakemberek által ismert gyöngyeit. 
Hivatást töltene be ezzel, melyben 
bizton számíthatna a magyar közön-
ség megértő támogatására. 

Farkas Gyula 

Vági István: Elmélkedések a világ-
háborúról. I. kötet. Sopron, 1927. 
Csonka-Magyarország örökké tépelődő 
magyar jának jellegzetes szellemi ter-
méke ez a könyv. Jellemzéséhez tar-
tozik, hogy szerzője is o t t szenvedett 
a lövészárokban, s mintha maga előtt 
látná még most is a kiéhezett, álmat-
lanságtól és hidegtől elgyalázott, fakó-
arcú «agyagembereket», a hiábavaló 
szenvedés mérhetetlen elkeseredésével 
keresi a «miért»-et, nemzete bukásának 
okait. 

Az a trianoni magyar, akinek mártír-
ú t j a a szomorú emlékű csatatereken á t 
vezetett Csonka-Magyarországig, bajo-
san lehet a megbocsátás, kibékülés, 
pacifizmus apostola. S az a magyar, aki 
az utolsó évtizedek okmányainak ta-
nulmányozása után arra az eredményre 
jut , hogy «az egész eddigi történeti kor-
szak alatt annyit nem hazudtak, csal-
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tak, hamisítottak, mint ahogy ezt az 
entente államférfiai a világháború ki-
törése óta tették», megvetéssel és 
gyanakvással fogad mindent, amit 
ezek az emberek szép jelszavak nevé-
ben alkotnak. Hadd idézzek még egy 
keveset az előszóból: «És az ilyen 
egyének még ma is szerepelnek Európa 
politikájának porondján és közremű-
ködnek a világtörténelem nagy csalá-
sában, a Népszövetségben és azt az 
emberiség legnagyobb vívmányának 
tüntetik fel. Hogy pedig a magyar köz-
vélemény lássa, mit várhat a Nép-
szövetségtől, a nemzetek kibékülésétől 
és hasonló jelszavaktól addig, amíg 
Poincaré és társai az örök béke meg-
őrzésén mesterkednek, azért írtam meg 
elsősorban munkámat». 

Azt hiszem, fölösleges tovább bon-
colni a mű szellemét, hiszen a fent-
idézett szavak úgyis eléggé világosan 
beszélnek. Azonban mégis szeretném 
azoknak különösen a figyelmébe aján-
lani a szerző fejtegetéseit, akik nem-
régen még lealázó nagyhangúsággal, 
az utóbbi években pedig a «minden 
okos ember tudja , hogy ez csak haza-
fias frázis» — fölényes kézlegyintésével 
szoktak a világháború előidézésének 
bűnéről beszélni. Németországgal együtt 
mi is a háborús bűnösség elve alapján 
vesztettük el a jogunkat még arra is, 
hogy a béke megkötésekor igazunkat 
védjük. Abékeszerződések, mint Európa 
nyugalmának véreskezű felkavaróit, ré-
szesítenek bennünket példátlanul sú-
lyos büntetésben. Szomorú tény, hogy 
a «militarista-junker Németország» és 
az «antidemokratikus, nemzetiségeit 
elnyomó Magyarország» bűnösségét 
szinte divat volt — s divat ma is — 
hirdetni németeknél és magyaroknál 
egyaránt. Valami különös masochis-
mus ez, őrület és gonoszság keveréke, 
amely Kurt Eisnert, a müncheni 
kommunista-vezért rávitte az akta-
hamisításra, Förstert, az ismert paci-
fistát és több társát pedig az entente-
propaganda nyilvánvaló csalásainak 
elfogadására, csakhogy bebizonyíthas-
sák, hogy saját nemzetük volt a bűnös, 
a barbár, a gonoszindulatú. Igaz, hogy 
Morell angol író már 1916-ban legendá-
nak minősítette a központi hatalmak 
egyoldalú bűnösségét s — másokat 
nem említve — Alcide Ebray francia 
diplomata könyvében, amelynek jel-
lemző módon «A piszkos béke» címet 
adta, leleplezte az entente hazugságait 
és képmutatását . Ezekre nem lehetett 
azt mondani, hogy korlátolt német 

vagy magyar soviniszták, tehát egy-
szerűen agyonhallgatták őket. Érdeme 
Váginak, hogy legalább pár lapon fog-
lalkozik azoknak a működésével, akiket 
az igazság keresése szembeállított saját 
nemzetük hazugságaival. 

A szerzőnek nem célja kimerítően 
ismertetni az utolsó évtizedek diplo-
máciai történetét, mint a világháború 
előkészítését. Inkább úgy mondhatnók, 
hogy egy ilyen diplomácia-történeti 
vázlat keretében meg akarja bélyegezni 
azokat a hazugságokat, amelyeken a 
központi hatalmak háborús bűnössé-
gének elmélete alapul. Ebben a tekin-
tetben igazán kitünő munkát végzett. 
Forrásai kifogástalan diplomáciai akta-
gyüjtemények, amelyekből sokat idéz 
szórói-szóra. Ezekből az idézetekből 
azután épületes dolgokat tanulhat meg 
az olvasó. 

Igy például tudvalevő dolog, hogy 
Anglia állítólag a belga semlegesség 
megsértése miatt üzente meg a háborút 
Németországnak s hogy az a politikai 
felfogás, amely szerint Belgium függet-
lensége Angliára nézve életérdek, szá-
zados megszakítatlan hagyománnyal 
bír. Azt azonban már kevesebben tud-
ják, hogy 1887-ben, amikor Anglia és 
Franciaország az egyiptomi kérdés 
miatt szembe kerültek egymással s 
amikor Anglia szívesen beugratta volna 
Németországot a háborúba Francia-
ország ellen, Salisbury lord hivatalos 
lapja a következőket írta : «Az útjog-
nak időkénti használata egészen más 
dolog, mint egy terület állandó jog-
talan elfoglalása. Anglia Bismarcktól 
könnyen kaphat biztosítékokat az 
irányban, hogy a konfliktus befejezése 
után a belga terület érintetlen maradna 
épúgy, mint azelőtt . . .» (40. 1.) 

Azoknak, akik a világháború iszonya-
tának előidézőit keresik, figyelmébe 
ajánlhat juk az 1892-i francia-orosz 
katonai szerződés következő fejezetét : 
«Hogyha a hármasszövetség bármely 
tagja mozgósít, akkor az összes francia 
és orosz csapatok minden külön meg-
egyezés nélkül mozgósítandók és a leg-
nagyobb sietséggel és eréllyel haszná-
landók fel». (51. 1.) Mármost tudva azt, 
hogy a cár és a francia katonai meg-
bízott megegyeztek abban, hogy az 
általános mozgósítás azonos a hadüze-
nettel, világos dolog, hogy akár Orosz-
ország, akár Franciaország valamely 
komoly konfliktusa a hármasszövetség 
bármely tagjával szükségképen világ-
háborúra vezetett volna. Nem az orosz, 
vagy a francia békeszereteten mult 



218 
tehát , hogy a világháború nem tör t 
ki húsz évvel előbb, hanem csupán 
Oroszország katonai készültségének si-
ralmas voltán. 

Nem tudom, hogy az utolsó évek 
tapasztalatai, a «demokratikus nem-
zetek» őrült fegyverkezésének lát tára, 
hisz-e még valaki a «német militariz-
mus» elcsépelt jelszavában. Ha mégis 
akadna ilyen naiv egyén, ajánljuk neki, 
nézze meg azokat a statisztikai táblá-
zatokat, amelyeket a szerző könyve 
154—156. lapjain közöl. E rövid ismer-
tetés keretében elég lesz annyit meg-
említeni, hogy 1907-ben Németország 
62 milliónyi lakosából 629.000, a 
monarchia 48.2 milliónyi lakosából 
382.000(1), a 39.2 millió francia közül 
559.000(1), s a 150 millió orosz állam-
polgár közül 1,254.000 ember állott 
fegyverben. 1881—1910 között Német-
ország 25.2, Franciaország 26.9(1), 
Anglia pedig 30.9 milliárdot költött a 
hadseregére. 1913-ban azonban Francia-
ország újból át tér t a hároméves katonai 
szolgálatra s ugyanakkor a korhatárt 
21 évről 20 évre szállította le, míg a 
katonaköteles időt a 45. évről a 48. 
évig meghosszabbította ; így 1914-ben 
a francia katonaság létszáma 38 
milliónyi lakosság mellett 794.000 fran-
cia és 86.000 főnyi afrikai katonából, 
Németországé pedig 67 milliónyi lakos 
mellett 778.000 emberből állott. Ilyen 
volt a hirhedt porosz militarizmus, 
amelyet pedig bizonyos körök nálunk 
is előszeretettel cégéreztek ki ! 

Anglia azonban tudvalevőleg nem-
csak mint a belga semlegesség cham-
pionja támadta meg Németországot, 
hanem a tengeri hatalmát veszélyeztető 
hallatlan méretű német flotta-építke-
zés miat t is. (Ezt nem mi mondjuk, 
hanem mondja ma is pár millió német 
és magyar, aki szentül meg van győ-
ződve fa ja bűnös voltáról s mondotta 
Sir Edward Grey, az angol külpolitika 
vezetője.) Nos, a szerző okmányok 
alapján elmagyarázza, hogy az Asquith-
kormány tudatosan félrevezette az 
angol közvéleményt s hamis számok 
idézésével szándékosan pánikot idézett 
fel hazájában, hogy a parlamenttel 
megszavaztassa az új hadihajókat. 
Igaz, hogy elég szépen túlozott : azt 
állította, hogy Németország 1913-ban 
21 dreadnought felett fog rendelkezni, 
míg a valóságban — az általa is ismert 
flotta-programm szerint — 13 nagy 
német csatahajó elkészítéséről volt szó. 
Nem utolsó adat az entente módszeré-
nek erkölcsi mértékéhez ! 

S ha valaki nagyon kiváncsi lenne 
arra, hogy milyen forrásokból táplál-
kozott a németek ellen keltett gyűlölet, 
s hogy kik felelősek az entente-orszá-
gokban féktelenül űzött háborús uszí-
tásért , az hajmeresztő tényeket olvas-
hat e könyvben (— hivatalos levelezés 
alapján ! —) a francia sajtó korrupt 
voltáról. Oroszország óriási összegek-
kel fizette meg a párisi lapokat s azok 
úgy dolgoztak a háború előkészítésén, 
mint a karikacsapás. 

Sok hasonló érdekes példát lehetne 
még idézni, s talán érdemes is lenne, 
mert szerintünk ez eleddig kevéssé 
ismert tények feltárásában van a mű 
ereje, ez a célja. A diplomáciai akciók 
ismertetését megtalálja más, régibb 
munkákban is az olvasó s mindnyájan 
tud juk , hogy — sajnos — milyen 
kétségbeejtően bárgyú volt a német 
diplomácia Bismarck eltávolítása óta. 
Szomorú diplomácia s szomorú német 
politika, amely cél nélkül csörgette a 
kard já t gyakran, de komoly válságok 
idején visszavonult s sohasem ragadta 
meg az önként kínálkozó alkalmakat a 
központi hatalmak bekerítésének meg-
gátlására. 

Az a sok szenny, rágalom és gonosz-
ság, amit az entente kiteregetett a köz-
ponti hatalmak ellen, illő feleletben 
részesül Vági könyvében. 

Évszázadok óta minden nagy csaló-
dás után hatalmába keríti a magyar-
ságot a «Török áfium» szelleme : az 
elhagyatottság érzése, a kifosztott, 
szegény faj rádöbbenése, hogy meg-
csalták, s hogy csak a saját erejére van 
utalva. E felismerés késztette a szerzőt 
is könyve megírására. Fölösleges lenne 
világpolitikai polémiákba bocsátkozni 
a szerzővel s vitatni a Népszövetség 
hasznát, vagy ideájának hazug voltát 
s megtárgyalni egyéb, alig érintett 
súlyos kérdéseket. Yági könyvéből a 
magyar lélek tisztasága szól hozzánk, 
amely elszörnyed a diplomácia amorális 
módszerén, a hazugságokon, a megvesz-
tegetéseken, az önző indokú véres 
uszításokon. Azt azonban készségesen 
elismerjük, hogy a szerző sokat és 
becsületesen dolgozott a művén s minél 
több magyarnak el kellene olvasnia 
azt, hogy végre világosabban lássa már 
bukásának közvetlen okait. m—a. 

Nemzetélet és nevelés. (Gr. Klebels-
berg körlevele.) Ritka dolog, hogy mi-
niszteri körlevelekben a politikai apró-
pénzre felváltott közkeletű igazságo-
kon túl ú j eszméket és célkitűzéseket 
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