
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

Lengyel történettudós könyve Magyar-
országról. 

Warszawa, 1937. dec. 12. 
A lengyel-magyar történelmi kap-

csolatok elmélyítésén fáradozik évek 
óta a wilnai egyetem tudós histo-
rikusa : Marjan Zdziechowski. Im-
már negyedik ily tárgyú könyve 
hagyta el a sajtót, hogy lengyel meg-
világításban állítsa a világ elé törté-
nelmünk nehéz és szomorú napjait, 
amelyeket az igazságtalanság festett 
oly feketére. 

Legújabb könyvében «Magyaror-
szág és Lengyelország» a történelem 
fordulóján — címen rámutat a XI. 
század óta meglévő lengyel-magyar 
történelmi kapcsolatokra s elvezeti 
az olvasót a magyar történelem leg-
jelentősebb fordulóinak rugóihoz. 
Majd H. Pozzi könyve és egyébb 
adatok alátámasztásával rámutat 
arra, hogyan készítette elő a meg-
vásárolt külföldi sajtó Trianont, a 
világháborúval kapcsolatos tragédiát. 
Rámutat arra, hogy a «Temps»-ben 
annakidején megjelent «Levelek Ma-
gyarországból» hogyan készültek Prá-
gában s hogyan vált Benesék hiva-
talos orgánumává a «Temps». Jól 
tudja, hogy Tisza István gróf ellene 
volt a háborúnak és minden lépésnek, 
amely kitörését elősegíthetné, s hogy 
— ahogyan Pozzi mondja — a háború 
kitörésének kétségtelenül és egye-
düli oka az «orosz gesztus» volt, 
amelynek áldozatul esett aztán 
Magyarország. 

Könyve második fejezetében a 
«négyek»-ről beszél. Clemenceau, Or-
lando, Lloyd George és Wilson-ról, 
akiknek «szálka volt az ősi katolikus 
Habsburg dinasztia». A trianoni trak-
tátumot Tardieu művének mondja 

s rámutat arra, hogy május 3-án 
Tardieu hogyan állította a bizott-
ságot megmásíthatatlan tények elé. 
Pozziból idézi Jan Bratiano szavait: 
10 millióba került nekünk, egyszóval 
Erdélyt, Bukovinát olcsón vettük 
meg. Az 1918 évi «londoni paktátum»-
ról ír és szellőzteti Masaryknak a 
hajón mondott szavait (it is a fairy 
tale), mikor Amerikából Európába 
jött, ahol új állam várt az ő vezetésére. 
A szerző igazságtalanságnak tartja, 
hogy a háború okát a magyarságra 
hárítják s sajnálkozik a felett, hogy 
nemtörtént csoda, amikor «Európa 
legnagyobb szónoka» : gróf Apponyi 
Albert franciául, németül, angolul és 
olaszul tiltakozott az igazságtalanság 
ellen. 

Könyve harmadik fejezetében pe-
dig a Trianon utáni magyar állapo-
tokról ír. Ismeri Gömbös politikáját, 
az utódállamok bajainak indító okait. 
Egyszóval minden sorában teljes 
tárgyi ismeret és felkészültséget árul 
el Marjan Zdziechowski professor. 
A 40 oldalnyi terjedelmű könyvecske 
megérdemelné a magyar és propa-
ganda célra a többnyelvű fordítást. 

A magyarságnak mindenkor akad-
tak őszinte barátai lengyel földön is. 
Marjan Zdziechowski professor a leg-
bátorhangúbb magyarbarátok egyike, 
aki egyéniségével annakidején méltó-
nak mutatkozott arra, hogy Pilsudski 
marsai a köztársaság elnöki székét 
szánja neki, vagy Moscicki elnöknek. 
A professor értékes könyvéről alko-
tott véleményünket ez nem befolyá-
solja, de őszintén örülnünk kell, hogy 
ilyen barátaink vannak és ilyen is-
merői történelmünknek, ilyen merész-
hangú hirdetői igazságtalanságunk-
nak. 

sz. Csorba Tibor. 
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Oscar Márffy. Palpiti del coure 
Magiaro nella sua letteratura. (Anto-
logia in versioni Italiane.) G. B. 
Paravia §. C. Torino, 1937. XV. 

Az olasz-magyar kultúregyezmény 
megkötése óta intézményesen megin-
dult számos olaszországi egyetemen 
és főiskolán a magyar nyelv és iro-
dalom tanítása. Az olvasóközönség 
örvendetesen egyre növekvőbb érdek-
lődését és a magyar irodalmi mult-
ban tájékozódni kívánó egyetemi 
hallgató vagy irodalomkutató maga-
sabb igényeit is megnyugtatóan elé-
gíti ki Márffy Oszkár úttörő fárad-
sággal szerkesztett antológiája. 

Nyolc évi olaszországi egyetemi 
előadásainak gazdag tapasztalatait 
felhasználva egyfelől biztosítani kí-
vánja a magyar irodalmi tanítás 
rendszerességét, másfelől nemes fel-
adatának tekinti az első olasznyelvű 
klasszikus antológia összeállítását. 
Szerkesztői és műfordítói eljárása sok 
szempontból bizonyult gyümölcsöző-
nek. Szerencsés kézzel válogatta ösz-
sze a magyar irodalom egész területé-
ről mindazt, ami az olasz lélek és 
érzésvilág megindítására alkalmas. 

A szélesebbkörű olasz olvasótábor-
nak most nyílik először alkalma, hogy 
az irodalmi fejlődés keretében ismer-
hesse meg irodalmunk kiválóságait, 
Petőfi, Arany, Jókai, Madách, Ady 
stb. műveiből az eddig készült java 
műfordítások nyomán közöl szemel-
vényeket ; szép számmal vannak 
azonban olyan íróink, akiket először 
szólaltat meg olasz nyelven. A ré-
gebbi és az újabb klasszikusok közül 
Balassa, Mikes, Faludi, Amadé, Cso-
konai, Berzsenyi, Kazinczy, Szé-
chenyi, Vajda, Lévay, Vargha Gyula 
stb. irodalmi súlyuknak megfelelően 
először Márffy Oszkár antológiájának 
tolmácsolásában jutnak el az olasz 
olvasóhoz. A költemények átültetése 
közös munka eredménye, amennyi-
ben a versbeöntés művészi feladatát 
költők avatott tollára bízta. Ezzel az 

eljárással biztosította az antológia 
irodalmi értékét. 

A magyar irodalom egyéni íze és 
európai színvonala meggyőzően bon-
takozik ki a fejlődés különféle foko-
zatain. Szándékosan mellőzte az élő 
írók közlését, az antológia második 
kiadása azonban a nemrég elhunyt 
nagy költők és írók : Surányi Miklós, 
Kosztolányi Dezső, Tormay Cecil, 
Juhász Gyula, Pekár Gyula műveivel 
gyarapodva az újabb irodalmat is 
kimerítőbben fogja képviselni. Ez 
már csak azért is kívánatos, mert 
Tormay Cecil műveiből maga D'An-
nunzio fordított, Pekár Gyulát és 
Surányi Miklóst Franco Vellani Dio-
nisi, Kosztolányi Dezsőt pedig Anto-
nio Widmar tolmácsolta olasz nyel-
ven. 

Az antológia szerzőjének végül 
köszönettel tartozik a magyar iro-
dalomtudomány is, amennyiben az 
egyes írókról és irányokról, valamint 
az irodalmi kapcsolatokról jellemzést 
nyujt s az olvasó biztosabb irányítása 
céljából a jelentősebb irodalomtör-
ténetírók megállapításait közli. (Riedl 
Frigyes, Gyulai Pál, Horváth János, 
Pintér Jenő, Császár Elemér stb.) 

Az antológia a Paravia vállalat 
ízléses, tárgyhoz méltó illusztrációk-
kal gazdagon díszített kiadása. Olasz-
országi várható szíves fogadtatását 
Arturo Farinelli bevezetésül közölt 
leveléből következtethetjük, hézag-
pótló szerepére pedig Hankiss János 
előszava utal. Szabó Mihály. 

Adalbert Bangha S. J.: Welt und 
Überwelt. Das ewige Reich im Kampf 
der Zeit. (Verlag Felizian Rauch, 
Innsbruck-Leipzig). 

A «világnézet« ma újra tömegeket 
átható erővé vált, követeli az állás-
foglalást mindenkitől, attól a «polgár-
tól» is, aki a világháborút megelőző 
korban és talán még a világháború 
után is a legújabb időkig, szívesen 
zárkozott a maga szűkkörű életének 
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apró gondjai közé. Ma a «polgárnak» 
ez a bor és pipafüst mellett politizál-
gató, elvekért helytállástól irtózó 
alakja, a tipikus biedermeier polgár, 
erősen időszerűtlenné vált. A háborúk 
a szemlélő előtt mint világnézetek 
összecsapásai jelennek meg, s még 
tisztán hatalmi törekvésektől fűtött 
harcok is eszmék küzdelmévé válnak a 
kor képzeletében, s az ezt erősen irá-
nyító sajtó beállításában. A polgár ed-
dig nyugodt, családias életébe való-
sággal betör az eszme, a világnézet, s 
érthető, ha a lelkek bizonyos fokig 
megzavarodnak, jelszók után indul-
nak s csak kevéssé veszik fontolóra, 
milyen eszmei valóságot, vagy eszmék 
milyen elszomorító hiányát takarja 
egy-egy hangzatosjelszó, politikai 
vagy szociális programmá dagasztott 
jelige. 

Éppen ezért van égetően nagy 
szükség olyan művekre, amelyek a 
logikailag iskolázott elme rendszeres-
ségével, a szónok meggyőző erejével 
és a gyakorlott író vonzó előadásában 
a világnézeti hagyományok öntuda-
tára ébresztik a kortársat, megadják 
életének azt a pozitív tartalmat, 
amelynek hijján könnyen válik a 
nagy eszmék retorikus kellékeit bőven 
alkalmazó, de az élet kérdéseinek 
megoldására alkalmatlan program-
mok hívévé, törekvések vak eszkö-
zévé. 

Bangha Béla új, németnyelvű 
könyve, mely mintegy tömör össze-
foglalása a szerző egész tanításának 
s a katolikus tannak, ezt a mindenre 
kiterjedő világnézeti útmutatót adja 
a kor átlagemberének kezébe. Nem 
akar rendszeres apológétika lenni, s 
több is apológetikánál: az véd, cáfol 
és támad, ez a már hallomásból, iskolai 
tanulmányokból ismertet mélyíti ki, 
teszi ismét tudatossá ; tömören és 
hatátosan foglalja össze mindazt, 
amit egy katolikus átlagembernek 
vallásáról és önmagáról tudnia kell 
ahoz, hogy a földi szempontból hasz-

nos, nem-evilági szempontból üdvös 
életet élhesse. Az öntudatos katoli-
cizmus páratlanul használható kézi-
könyve, melynek időszerűségét éppen 
az adja meg, ami a katolicizmus és 
a logika időfölötti érvényessége benne. 

Hogy miről van benne szó, meg-
mondja már a könyv címe is ; a cím 
és akár a tartalmi kivonat is azonban 
csak halvány és kevéssé hű képet 
ad arról, ami talán a leglényegesebb: 
a ma szociális és politikai viszonyai 
közt, világnézeti zűrzavarban élő 
ember számára teszi égetően aktu-
álissá az örök katolicizmusnak nem-
csak «korszerűen» ható eszméit, ha-
nem egész dogmatikai rendszerét, s 
abból is a legnehezebb problémákat 
érintő részt. Evilág, túlvilág, Isten 
és ember, bűn és büntetés, ezek a 
komoly és nagy elmélyedést követelő 
kérdések Bangha páter avatott elő-
adásában nemcsak hogy megvilágo-
sodnak, hanem egyedül világosakká 
is válnak. 

Madártávlatból adott kultúrhis-
tóriai képei, elmélkedései is meggyő-
zik azt az olvasóközönséget, amelyre 
elsősorban számít; a nagyobb tör-
ténelmi műveltségű olvasó számára 
pedig fölösleges volna bővebb rész-
letezésekbe bocsátkoznia. De érez-
hetőleg nem is azoknak írt, akik már 
amúgyis foglalkoznak akár történet-
tudománnyal, történetfilozófáival, 
akár, ha laikusok is, teológiával; 
ez a mű elsősorban a legszélesebb 
nagyközönség érdeklődésére tarthat 
számot, ám ugyanakkor, mint az 
igazán színvonalas népszerű művek, 
a szakszerűbb tudomány számára is 
igényes összefoglalások. 

Bár válnék Bangha páter könyve 
minél szélesebb körökben közkinccsé ; 
bár követné a kitűnő német könyvet 
mielőbb a magyar fordítás, amelyet 
semmiképen nem tehet fölöslegessé 
az, hogy eszméi, gondolatmenetei 
nagyrészt megtalálhatók Bangha pá-
ter többkötetes szónoki művében. 
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A szó, ha nagy hatással is, elhangzott, 
a prédikációk gyüjteménye pedig 
már terjedelménél fogva sem pótol-
hatja ezt a munkát. Ennek, magyarul 
is, ott kellene lennie minden iskola, 
minden leventeotthon, cserkészcsapat, 
minden társadalmi egyesület könyv-
tárában, ott minden katolikus ma-
gyar család asztalán. Schütz Antal 
tudományosabb igényű nagyszerű 
műve, az Örökkévalóság mellett a 
Welt und Überwelt talán a leghasz-
nálhatóbb és leghatásosabb, mint 
bevezetőjében Muckermann is írja, 
legmegindítóbb ilyen tárgyú munka ; 
Bangha páter fölismérhetetlen élet-
művének tömör foglalata, egy rend-
szeres elme, ízzó temperamentum, 
modern készültségű harcos és pompás 
készségű szónok szép ajándéka a 

művelt Európának. Legyen szép aján-
déka annak a magyarságnak is, amely 
nyelvi okokból egyenlőre nem férhet 
hozzá. Rónay György. 

Magyar zongorista sikere Rigában. 
Károlyi Gyula, a kiváló magyar zon-
goraművész legutóbb Rigában hang-
versenyezett a rigai Nemzeti Opera-
házban. A magyar zongoraművész-
nek műsora is magyar volt. Nagyobb-
részt Liszt-szerzeményeket adott elő. 
Az egész rigai sajtó, különösen a 
Rigasche Rundschau és az orosz 
nyelvű Sewodnja Wetscherom is ter-
jedelmes tanulmányokban, nagy elis-
meréssel emlékeznek meg a hangver-
senyről, amelynek rendezése körül 
Rold Krause magyar konzul nagy 
buzgósággal fáradozott. 

N A P K E L E T - E S T 
A BUDAPESTI HORTHY MIKLÓS KOLLÉGIUMBAN 

( IX. , ÜLLŐI-ÚT 51.) 

március 22-én este nyolc órakor. 
1. ROHRINGER SÁNDOR PROFESSZOR üdvözlő szavai. 
2. KÁLLAY MIKLÓS bevezetője. 
3. SZABÓ SÁNDOR szaval. 
4. EYSSEN IRÉN énekel. 
5. SOMOGYVÁRY GYULA verseiből szaval. 
6. MOLNÁR KATA novellát olvas. 
7. MOLNÁR IMRE énekel. 
8. MIHÁLY LÁSZLÓ verseiből szaval. 
9. MARÉK ANTAL novellát olvas. 

10. FELVINCZY TAKÁCS ALICE hegedül. 
11. RÉDEY TIVADAR befejezője. 

A N A P K E L E T minden közleményeért írója felel. 
A szerkesztésért és kiadásért felelős: KÁLLAY MIKLÓS. 
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