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L

Közvetlenül a kiegyezést követő időkben mintha ismét a negyvenes évekre
emlékeztető hevességgellángolna fel a Kossuth-Széchenyi ellentét, a maga ősi poli.
tikai formájában és összes politikai kíséröjelenségeivel.

Főleg a kultúrpolitika aktuális kérdéseiből kiinduló művekben olvashatunk 
természetesen az általános politika területére átcsapó - élesebbnél-élesebb hangú
támadásokat a Széchenyi-kultúsz ellen.

A korszak egyik híres kultúrpolitikusa, a később oly nagynevűSchwarcz Gyula.!
minden függetlenségi kultúrpolitikai megmozdulás agilis, fiatal spiritus rectora fulmi
náns támadást intéz terjedelmes művébens Széchenyi ellen. A kiindulópont Széchenyi
híres, a Kelet Népében körvonalozott és azóta oly sokszor félreértett kultúrpolitikai
paradoxonja. 8 Ebből kiindulva Schwarcz Gyula szeméreveti a legnagyobb magyar
nak, hogy rendszere arisztokráciai, hogy politikája nem demokratikus s hogy konzer
vatív volt lelke mélyéből, Ezek alapján megállapítja, hogy «... Széchenyi szerepe
szemben a magyar nemzeti közoktatásüggyel minden volt inkább, mint jótékony,
mi sem kevésbé mint tudományos. ll' Mindezek oka Schwarcz munkája szerint az,
hogy Széchenyinél hiányzik a kellő alapos és rendszeres ifjúkori képzettség, amiért
is szerző szerint (I867-ben vagyunk l) «... okozhatjuk az akkori osztrák katonai
nevelés kicsinyes egyoldalúságát és sajnálatra méltó rövidlátását Széchenyinél is ...•5

Még ennél is élesebb támadást olvashatunk a valóságban akkor már hasonlóan
Schwarcz Gyula szellemi vezetése alatt álló Évnegyedi Szemle 1868. évfolyamában.
E folyóirat egyik terjedelmes Széchenyi-cikkes talán a leghevesebb támadás Beöthy
Ákosig a legnagyobb magyar ellen. A szerzö könnyedén megbirkózik azzal a fogas
kérdéssel, mi is volt Széchenyi nemzeti munkájának valódi motívuma : .Az udvar
kegye, a kormány tetszése volt a sarkcsillag, mely Széchenyit egész politikájában,

1 Schwarcz Gyula 1838-ban született Székesfehérváron. 1856-58 között a pesti
egyetem hallgatója volt. Azután külföldi egyetemeken járt. Külföldi benyomásait
Magyar Iró Külföldön c. 1865-ben megjelent művében írja le, me ly tanulságos poli
tikai fejlődésének megismerésére is. Már 1864-ben a Tudományos Akadémia levelező

tagja, minek előtte több francia és angol nyelven publikált munkával gazdagította
a görög geológia tudományát az 1861-63-as évek között.

2 Az 1866-69. években füzetekben megjelent «A közoktatásügyi reform mint
politikai szükséglet Magyarországon» című műben, Ez egy kötetben is megjelent
s e kiadás tartalmazza Kossuth Lajos 1868 március 3-án kelt levelét Schwarcz
Gyulához.

8 E kultúrpolitikai paradoxon a politikai és kultúrdemokrácia, a politikai jogok
s általában a politikai nevelés kiterjesztésének és a népnevelés elrendelésének idő

rendbeliségére vonatkozik s mesteri kifejtést talál Komis Gyula könyvében: (lAmagyar
művelődés eszményei» I. kötet 526. s köv. l.

'Schwacrz, id mű 108. l.
5 Schwarcz, id. mű 108. l.
8 Évnegyedi Szemle a magyar társadalom, politika és közrnűvelődés köréből.

Szerkeszti Gonda László. Pest. A szóban forgó cikk címe: Gróf Széchenyi István
viszonya az 1848-diki törvényes átalakuláshoz. Pócsi Zombath Mihálytól. Megjelent
a folyóirat összevont III. és IV. füzetében. melynek megjelenési éve 1868. Ugyanezen
számban Kossuth Lajos Tivadar cikke.
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sőt még a közgazdászatban is kalauzolta.s! E kegyhajháazáscé és a magyar alkot
mánnyal szembeni érzéketlenség lelki rugói között itt is szerepel az osztrák katonai
nevelés: «Széchenyi már zsenge ifjúságában a katonaságnál oly benyomásokat vett
föl minden inkább, mint simulékony lelkébe, miszerint hazájának valódi állami önálló
sága rá nézve utóbb csak közömbös vagy legfölebb másodrendű kérdés lehetett.s''
.A kétfejű sas iránti túlságos kegyelet»4 mellett még sokat megmagyaráz szerzö
szerint az a «rá nézve oly gyászos emlékű barátság, melyet az európai reakció fejével
Metternich herceggel kötött ...05 Ilyen motívumok alapján marasztalja el azután
a Legnagyobb Magyart azokban a kérdésekben, melyeket szinte vádpontok gyanánt
(kissé egész kora politikai gondolatvilágának vádpontjai gyanánt) állit fel: «rninő

álláspontot foglalnak el a gróf tanai a magyar állam souverainitása, minöt a nemzeti
demokrácia, minőt a népnevelés ügyével szemközt ?06

Vajjon mily természetű lelki motívumok húzódnak meg ezen és más, ezekhez
hasonló, e korbeli Széchenyi-ellenes támadások mögött? Tényleg a közoktatásügy
egyes kérdéseiért izguló, rajongó tudós-lelkeket lázitja fel Széchenyinek 1867 körül
már saját szempontjából objektíve alig veszélyes, elfelejtett és a negyvenes évek
légkörében fogant közoktatásügyi tézise? Vagy talán nem az elvont tudós, vagy
akár a lelkes kultúrpolitikus hangja ez, talán mégsem a homo teoretikus szenvedélye
fűti a Széchenyi-ellenes támadásokat?

2.

A kiegyezésutáni függetlenségi törekvésekkel kapcsolatos szellemi mozgalmak
legnagyobb része nem érthető meg az 1849 utáni emigrációval való közvetett vagy
közvetlen kapcsolat felderítése nélkül. Számos fontos kérdésre a közkeletű válasz az
emigráció évei alatt alakul ki s gyakran az emigrációból visszatérő politikusok foglal
koznak tovább a problémákkal. Vagy pedig hazai politikusok az emigrációval kapcso
latot teremtve adnak feleletet aktuális szellemi kérdéseire. Ha magának az emigráció
kimagasló alakjának, Kossuthnak, konkrét állásfoglalását az egyes kérdésekben nem
is ismerjük talán meg, a hozzá intézett hazai levelek tömegéből nagyon sok megma
gyarázhatatlannak feltűnő hazai aktivitás háttere világosodik meg, ha az emigráció
hatalmas iratanyagát megvizsgáljuk.

Ha például Schwarcz Gyulának ezen korból Kossuth Lajoshoz intézett leveleit
lapozzuk, felderülnek a Széchenyi-ellenes kultusz megszervezésének titkai s ezekben
a dokumentumokban azt a lelkületet is megismerjük, mely a Széchenyi-ellenes kultusz
hátterében leselkedett. Főleg egy 1867. évi levél? érdemel figyelmet.

3·

Az 1867. aug. 26-án Emsben kelt levél elsősorban Schwarcz angliai útjának
tapasztalatairól számol be. Azután rátér a legsürgősebbeknek vélt hazai feladatok
felsorolására :

1 Idézett cikk 69. l.
I Idézett cikk 69. l.
a Idézett cikk 70. l.
" Idézett cikk 70. l.
li Idézett cikk 70. l.
e Idézett cikk 89. l.
7 A következők egyes részeiben szószerint közölt levél a magyar nemzeti múzeumi

levéltárban található Kossuth Lajos iratai. 4776. szám. Kossuth Schwarcz Gyulához
intézett levelei közül e korból nem található egy sem a Nemzeti Múzeumban.
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«Legfontosabb most nézetem szerint is a párt megalakítása és a német
lap megindítása. (Szarvady megígérte, hogy egy ily német lapnak minden
egyes számából fogna valamit beékelhetni ahaute politique közlönyeibe.)
A pártot október elején mindenesetre megalakítjuk. Addig bajos, miután
Csanády, Madarász, Kállay stb. nincsenek Pesten. A német lapot megcsinál
juk, ahogy lehet. Henszlmannt lefoglalta Eötvös; Irányi német lapot nem
szerkesztene a világért sem; így tehát rájok nem lehet számítani. Hanem
Heckenast, hallom, saját kezére akar egyet maga szerkeszteni. Majd elcsinál
juk Böszörményivel a dolgot, 's rajta leszünk, hogy oly tárcacikkeket hozzon,
melyekből a Deák-párt és a Kossuth-párt vezetőembereinek kultúrai állás
pontjáról, illetőleg színvonaláról is halljon már egyszer igaz szót Európa.
Roppant fontosnak tartom, miként érinteni szerenesém volt, Széchenyi
fekély telt alakjának minél tudományosabb leá1cáztatását: ime Saint René
Taillandier a «Revue d. d. M.»-ban1 egy oly cikksorozatot nyit meg Magyar
ország államférfiairól, Széchenyijével, miszerént az embemek szíve vérzik,
látván, mennyire büntetlenül lehet mainapság a junker Széchenyire kenni
Kossuth Lajos minden érdemét, a junker Széchenyire, kiről a francia bérenc
firkász azt mondja vastagbőrű tudatlanságában, hogy sokkal szabadelvűbb

volt, mint Wesselényi. Megírtam a dolgot Böszörményinek,s megkérvén.
hogy irasson minél előbb ez ügyben valamit lapunkban. Én még az ősszel

megtetetem a rendszeres attaqueot Lopresti Arpáddal" Széchenyire, egy
éssaiszerű röpirat alakjában; ha sikerűl, ennek nagy hatása lesz, már csak
azért is, mert Lopresti mágnás; de ez magában véve nem elég; egyes könyv,
egyes cikk nem törhet rést: egy egész irodalmat kell támasztani a Széchenyi
cultus ellen, mert a Széchenyi-cultus, selon ses effets, nemzetellenes osztrák
cultus is. Ezért egy rengeteg pápai kálvinista diákot, ki azonban valódi génie
és igen szép tanúlmányokat tett a magyar speciálismusokban, fölszóllíttatok,
mihelyt hazajövök, Pestre, hogy ott jogi tanúlmányai mellett egész éven át
szakadatlanul, majd egy, majd más politikai, szépirodalmi vagy képes lapba
belebeleékeljen valamit Széchenyi káromlásaiból, 's fölnyissa szemét a mi
elgyengűlt elméjű közönségünknek, 's megtanítsa különbséget tenni a pártok
hazafisága, fölvilágosúltsága közt, Böszörményi még eddig nem akart bele
menni a dologba; kerülte az öszveütközést e téren, megadván magát azon
szerencsétlen nézetnek, hogy a politikai téren nem jó az öszveütközések számát
növelni. Igen növeini nem jó; de fölismerni a már kész bajt, ez más. Mintha
az öszveütközések nem lennének sokszor meg már a dolgok természetében,
's mintha a publicista, ki agyonhallgatja azokat, nem adna fegyvert az ellen-

1 Saint René Taillandier a Revue des deux Mondes 1867 aug. füzetében egy
cikksorozatot kezdett meg «Les hommes d'état de Hongrie» címmel.

2 Böszörményi László, az 1869-ben fogságban elhúnyt ellenzéki hirlapíró, a
Kossuth-irány hivatalos lapjának a Magyar Ujságnak lelkes szerkesztője.

8 Lopresti neve alatt önálló munka Széchenyiről nem jelent meg.
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ség kezébe, fölbátorítván a reactio szócsavaró népszerű álprófétáit a hazugság
munkájának háborítlan folytatására a becsületes, de tudatlan tömeggel szem
közt. Ha bármi uton Böszörményi megérthetné. hogy a hazug Széchenyi
cultus lerombolása nem jön ellentétbe Kormányzó úrnak taktikájával : mind
járt segítve lenne a bajon.s

4·
Ecce Politicus! - vagy helyesebben: ime a nemzeti Hőssel szembenálló poli

tikai szenvedély egyik formája. Ime az «attakirozó» politikus, ki rendszeres támadá
sokat szervez a legnagyobb magyar ellen, ha pillanatnyi politikai érdekeit sérti a
nemzet kultusza. A népművelési rendszer elvi kérdései, a demokratikus és feudális
nevelési eljárás problémái, általában a kultúrpolitikai szempontok nagyrészt csak
ürügyek a politikai támadásra. Itt tehát a történeti hősök és az aktuális politika
kapcsolatának oly formáit látjuk, mely eltér a korszak végének politikai attitüdjétől:
amikor is - mint közismert - általában inkább úgy került relációba politika és nem
zeti hős, hogya Politika a maga bágyadt és lényegében Széchenyivel ellentétes század
végi rendszere számára kisajátítani igyekezett a Legnagyobb Magyart s kétes értékű

tevékenységénél a maga formájára míntázott," - most már Kossuthtal nem szemben
álló - Széchenyire hivatkozott.

A nemzet igazi történeti értékeinek és a politika annyiszor hatalmi szenvedé
lyektől fűtött akaratának kapcsolata gyakran történik e két forma valamelyikében.
A hatalmon lévő politikusnak nem elég a tömjénezök tábora s gyakran úgy találja,
hogy saját személye nincs eléggé megvilágítva a hatalom fényes napjától, hanem
még a kísérteties órák sejtelmésfényű ragyogását is szeretné élvezni, a misztikus
holdfényt. mely eddig a holt nagyságok sírja felett ragyogott. S hódolóí, igazelói és
bátoritói táborában ott szeretné látni (természetesen úgy téve, mintha ő hódolna) 
az igazak szívében élő, rég elhúnyt héroszt is, akit gyakran nyilván csak a biológiai
lét hiánya tart vissza a kétesértékű dicsőség elleni tiltakozástól ... A másik típus az
«attakirozó politikus», kinek nem elég az élő ellenség, hanem még a nemzetért a lángoló
önfeláldozás halálában elmultat is támadja és támadtatja, enyhe fogalmat adva arról,
hogyan harcolhat az élők ellen.

A szellem bármely irányú embere, épúgy, mint a tisztult eszmékért kűzdő

politikus elfordulva e kicsinyes formáktól: a történelem igazi nemzeti hőseit hódolat
tal és tisztelettel kell hogy nézze átlag-emberfeletti időtlen nagyságukban, azzal a
tisztelettel, melyet az a misztikus Magasság is megkövetelhet, ki ilyen hősökkel meg
ajándékozza a Nemzetet. Ennek az Akaratnak nemzetvezetö útjai kiszámíthatatla
nok, a világ fergeteges áramlatában egyik napról a másikra új vezetők és új fényben
ragyogó régi héroszok mutathatják a járható utat. Ezért a történelem tényleges nagy
a.akjait nem szabad sem a politikai kisajátitással veszélyeztető, sem az attakirozással
értékromboló sötét akaratok zsákmányjának átengedni.

1 V. ö. Szekfű Gyula: Három Nemzedék id. von. megállapításait.
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A TÖRTÉNETIRÁS Ú) ÚTJAI
című gyüjteményes kiadványból is ismerjük Szekfű Gyula egyik cikke nyo
mán a «néma történész» típusát. A békevílág pozitívizmusának e jelensége
csak a történeti adatokat bányászta ki, csak ezeket «közölte» kiadványaiban
és cikkeiben. A szorgalom volt egyetlen erénye s még azokat a kérdéseket
sem merészelte legalább is eldönteni akarni, melyek egész okmánytárát
kiadta. Lelke korlátozottsága miatt képtelen volt mínden szintézisre, még
saját szaktudományának területén belül is. Amikor ez a típus uralkodott
a magyar történetírásban. akkor a nagyközönség történeti érdeklődését

egészen harmad- és negyedrendű elemek elégítették ki.

A magyar történetírás Szekfű és Hóman nevéhez fűzödő reneszansza
után a nagyközönség és a történetírás közötti kapcsolat megteremtése a
történészek részéről biztosítva van. Mesterek és tanítványok egész sora fára
dozik ezen.

A történetírás és az élet kapcsolatát más részről fenyegeti veszély.
Egyes törekvések, kűlönbőző célú és szándékú erők, a dilettántízmus lovagjai
és az alapjában történetellenes irányok saját képükre és tudatlanságukra
teremtett történeti beállítás segítségével tudatosan vagy akaratlanul törté
netellenes s a magyar tradíci6kkal ellenkező, olyan törekvéseket támogat
nak, melyek nemzetünket ki akarják szakítani az egyetemes keresztény kultúr
közösségből és a magyar tradíciókból. Dílettánsok mindig voltak és mindig
lesznek. A történelmet mindig fel fogják használni történetellenes és tudatlan
elemek. Korszakunkban e törekvések a diktatúrák miazmás légkörében ve
szélyesebbek. mint máskor. Másrészt korszakunkban az a feltűnő, hogya
szaktudomány, az akadémikus körök s ezek folyóiratai míly megdöbbentő

közönnyel térnek hallgatással napirendre e törekvések felett. A Gyulai Pál
féle tradici6k e megszakadása végzetes eltol6dást jelent. Az élet hangos
egyéniségei zavartalanul támadhatják a Tudományt, a tudomány közöm
bösen nézi törekvéseiket. A legújabb időkben egyes társulatok gesztusait,
előadássorozatait s kiadványait szemlélve, olyan jelenségeket is láthatunk,
mírrtha e dílettáns törekvéseket nyiltan vagy burkoltan támogatnák is.

E nehéz időkben a magyar katolikus történészek munkaszervezete
legsürgősebb feladatának tartja, hogy éberül, vígiliás lélekkel tartsa számon
e törekvéseket, melyek a Történelemre hivatkozva, vagy történelmi érvekkel
akarják befolyásolni a magyar sorsot. Nagyon j61 tudjuk, hogy elsősorban

a szaktársulatok, az akadémikus körök feladata lenne e munka elvégzése.
Mivel ők ezt elmulasztják, a katolikus történetírói tábor fiatal erőire hárul e
munka. E munkát elvégezzük, már csak azért is, mert meg vagyunk arról
győzödve, hogy objektív kritikával, az igazság kiderítésével a nemzeti
kultúrának is szolgálatot teszünk. A magyar kultúrának nem lehet érdekében,
hogy olyan törekvések nyerjenek történeti igazolást, melyek magyar törté
nelmi tradiciókkal s a történelmi igazsággal ellenkeznek.

Ez azonban csak a munka kritikaí oldala. A már most közel félszáz
tagot számláló katolikus történetírói munkaközösség alkotó történetírói mun
kásságának, magyar katolikus egyháztörténeti tanulmányaiknak és szak
tudományi kritikájának lesz szentelve a REGNUM magyar történettudományi
kiadvány, mely ez évben évkönyv formájában jelenik meg.

Örömmel jelezhetjük, hogy a REGNUM első kötetének megjelenése
biztositva van. A munkaszervezet tagjai már dolgoznak előállításári s az
közel 700 oldalnyi terjedelemben ez év folyamán napvilágot lát. Tartalmáról,
a benne megjelenő cikkekről s kritikai attitüdjének természetéről a Vigília
legközelebbi számában értesítjük mozgalmunk barátait.
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Szentek élete az év minden napjára.
Szerkesztette: Dr. SCHÜTZ ANTAL.
Irták: Balanyi György, Sch1ltx Antal, Sebes
Ferenc, Szamek József és Tomek Vince piaris
ták. - Négy kötet. 1553 lap.

A szentek életét azért állítja elénk az Egy
ház, hogy példájukkal neveljen. Ök az evan
géliumi élet lángelméi. Krisztusnak a meg
váltás nagy rnűvében segítőtársai,mert hősies

küzdelmükkel megmutatják, hogy minden
emberi gyarlóságon lehet győzedelmeskedni,

hiszen maguk is majdnem kivétel nélkül gyar
lóságokkal küzdö, igazi emberek voltak, nem
pedig hideg, rideg márványszobrok, Életüket
olvasva nemcsak megismerjük, de meg is sze
retjük őket s könnyebben követjük életútju
kat. A Szentek Életét nagy erkölcsi haszon
mellett azonban igazi gyönyörűséggel is olvas
hatjuk, mert az érdekes, izgalmas, regényes élet·
történetek egész sora vonul el eMttünk. Igy még
nem adták elénk egyházunk életének kima
gasló csillagait!
A 4 kötetes munka bolti ára szép papiron,
fűzve, kötetenkint P 3.-, félvászonkötésben.
kötetenkint P 4.-, díszes egészvászonkötés
ben, kötetenkint P 4.50, együtt P 18.-

A lengyel-magyar kulturális kapcsolatot szol
gálja: NAGYSOLYMOSI J . Alengyel irodalom
címü kötete. mert világos, átfogó képet tár a
lengyel irodalom iránt érdeklődő olvasó elé.
Fejezetei fontosságuk szerint rövidebben vagy
hosszabban, de minden esetben kimerítő,

pontos képet és megbizható tájékozást
adnak a lengyel irodalom termékeiről és
szelleméről. Bolti ára P z.60.

A legteljesebb modern világföldrajz második
és utols6 kötete:

KALMÁR G. Négy világrész földje és népei.
(Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália.)
Európa földje és népei címü, korábban meg
jelent kötetét egészit! ki e mü teljes vi/dg
!ö/drajud. Röviden, de világosan, a földrajz
tudomány legmodernebb módszereivel ismer
teti anyagát és mindenütt figyelembe veszi
a kutatások legújabb eredményeit. E most
megjelent kötetnek ára P 4.80.

KOROMPAl J. Az örök élet ére"ségijén
A bécsi Pazmaneum lelkes, korán elhúnyt
spirituálisának posthumus munkája ez a
könyv. Egész életén át arra készült ez a buzgó
fiatal pap, hogy jól megállja helyét az örök
élet nagy érettségi vizsgaján. Maga sem hitte,
hogy harmincnyolc éves korában kell számot
adnia készültségéről. «Ezerkilencszázharminc
kettő július 30-án - írta előszavában a
szerző - szólitott fel az Vr a felelésre, amikor,
mint derült égből jövő villámcsapás, várat
lanul földre terített a szélütés ...D Irásában
összefoglalta azokat a főbb kérdéseket és
tételeket, amelyekre felelnie kellett, azért,
hogy segítsen más embertásain, akik hasonló
feladat előtt állnak. Az Istenben harmonikusan
megnyugvó szenvedés értelmének valósdggal zsol
Ura ez a könyv! A 94 oldalra terjedő ízléses
könyv ára P Z.-.

Minden katolikus embert érdekel:

SZALAYJ. A katolikus gondolat útja az új
kori Franciaországban. (XIX.XX. század.)
De Maistre állapítja meg a francia nemzetről,

hogy nyelve mellett prozelitizmusával (térítő

szellemével) mozgatja a világot. A francia
irodalmat át- meg átjárja a vallási eszme,
melyet terjeszteni, magasztalni iparkodik, vagy
amely ellen küzdeni akar. Szalay Jeromos
munkája a XIX. század irodalmában mutatja
be a katolikus gondolat sorsát, fejlődését a
francia irodalomban. A könyv bolti ára P 4.z0.

P. J. DRINCK O. M. I.: Szabadságot,
munkát, kenyeret.
Előadások a szociális kérdésről XIII. Leó éS
XI. Pius pápák körlevelei nyomán. Fordi
totta Gdlos Berndt, Régi hiányt pótol ez a
könyv. Mindenki érzi, hogy szocíális téren
igen sok a tennivaló és hogy - végre már
tenni, dolgozni is kell. De a gazdasági élet
kusza össze-visszasága, a szociálís problémák
bonyolultsága, a különböző elméletek tarka
sokasága ugyancsak nehézzé teszi a meg
indulást. Drincknek ez a kötete rendszerbe fog
lalja az egész kérdést s a diadalmas világnézet
reflektorával végigsuhan minden bajon, mín
den problémán, elméleten s rávilágít a kérdés
egyetlen biztos megoldására: a Quadrage
simo Anno örökérvényű megállapitásaira.
A hatalmas anyagot Drinck rendszere nagy
szerüen csoportosítja s míndenkí számára
érthetővé teszi. Aki a szocíálís kérdést és az
Egyház szocíális álláspontját megismerni
s másokkal szószéken, egyesületi előadásokon
megismertetni akarja, Drincknek ezt a nagy
szerü művét nem nélkülözheti. A 200 oldalas
könyv ára P 3.zo.

SIGRID UNDSET : Merici Szent Angela.
Sokszor hangoztatták már, hogy a katolikus
Egyház nem engedi érvényesülni a nőt s a
katolikus középkor csak rosszalólag szól róla.
Erre a vádra válaszol a nagynevil írónö s
mintegy feleletül Merici Szent Angélának, a
Szent Orsolya-rend alapítönöjének életét tárja
elénk. Ékesszóló példája ő a katolikus Egyház
tökéletes, az emberi haladást századokkal
megelőző lelkiségének. A XVI. század e nagy
szentjének élete korszerű, épületes és tanul
ságos, igéző szépségekben gazdag olvasmány
forditása Aradi Zsolt szakavatott tollát
dicséri. Az ízléses kiállitású könyv (52 oldal)
ára füzve Pl.60.

STADLER FRIEDA: Valaki vár engem
cfmü könyve hallatlan sikert ért el. Első,

többezer példányos kiadása 1934 május végén
jelent meg és november elején már a második
kiadás került forgalomba. Ez csak azzal ma
gyarázható, hogy Stadler Frieda a Ma nyel
vén, a Ma érzéseivel szól a Ma leányaihoz
s meleg hangjával, vallásos sugárzásával meg
lepő könnyedséggel igazitja el a nőt hármas
hivatása és életcélja tekintetében: az Élet
társ, az Embertestvérek, az Úristen felé.
A könyv bolti ára P 2.20.
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