
lek régióiba tör, a lélekhez szól, lelket
erösítő, nevelő táplálékká nemesedik,

Bartók Béla Ady Endre mellett má
sodik volt a nagy magyar alkotók so
rából, akit az elmúlt évtizedek híva
talos szellemi fórumai a vádlottak pad
jára ültettek. A támadó nyilak nem
egyszer a vallás és erkölcs képviselői

felől röppentek művészete felé. Vád
pontnak elég volt annyi, hogy Bartok
az, ösztönök vad hajszáját míntázza
liangokká, hiányzik zenéjéből a lélek,
a szellem, a metafizikum.

Ez a kritika abban tévedett a leg.
durvábban, hogy az ösztönök Bartókja
mellett egyáltalán észre sem vette a
spirituális Bartökot. De súlyosan téve
dett akkor is, mikor nem látta, vagy

KÖNYVEK
GONDOLATOK A KÖNYVTÁR.

BAN. Szerb Antal összegyüjtött tanul.
mányai. Budapest, 1946. Révai.' 649 1.)

A vaskos kötetben összegyűjtött ta
nulmányok jóresze a huszas évek vé
gén új utak felé induló magyar iro
dalomtudományelső jelentős megnyí
latkozásái közé tartozik. Irodalomtör
téneti tanulmányait Szerb Antal a
Könyvek és az ifjúság elégiája című

önvallomásában maga is a szellemtör
téneti iskola magyar megnyilatkozásai
közé sorolja S azok legfőbb inspiráló!"
nak a német George, Gundolf és Strich
nevét említi meg. Valójában azonban
Szerb Antal még annyira sem volt a
weimari Németország divatos szellem
történészeinek egyszerű tanítványa,
amennyire ezt maga vallja. Lényegében
nincs sokkal' több köze a német szel
lemtörténethez, mint a zsákutcába ju
tott pozitivizmus módszertelensége el

.JEm lázadó bármely más modern histő
rikusnak, aki elégtelennek érezte az
öncélú anyaggyüjtés kispolgári eljárá
sait és az' aprólékos részletkutatások

ivalemelves rendszerezésére törekedett.
Ez az igény viszont a német szellem
'történet gondolkozásmódjának elfoga
'dása, sőf ismerete nélkül ís fellépett s
a történetírás új útjait olyan kutatók
is. Iézesan rkeresték, akík eleve tagad-

nem akarta látni, ,hogy az érzékiség. az
ösztönök világa, il fegtillzté\bb .metafizj~
kummá szublímálődík müvészetében.

A keresztény erkölcs tanítására is
rosszul emlékezett ez a kritika. Nem
akarta tudomásul venni a test .és léle'k
kompromísszumét, a test létjogosultsé
gát, igényét és értelmét. Olyan templo
mot akart építeni a művészetnek,

amelybe a testnek nincs bejárata. Kép.
telen volt megérteni, hogy Bartók Béla
művészete - végső lényegét tekintve
- spirituális művészet s azt, hogy
Benne maga.sfesiült~égű met~f,izikumés

magasfeszültségű'érzékiség szikráíegy
szerre pattannak. villannak, együtt vi
lágítanak egy új világ tájai felé.

Járdá~yi Pál

ták ci szellemtörténeti munkák bölcse
leti alapvetésül szolgáló német idea
lista filozófia -tételeit. .

Kétségtelen, hogy a filozófiai ihle
tésű ií,odalmi'vízsgálathoz Szerb Antal
a német szellemtörténészektől kapott
ihletést, különösen első tanulmányai··
ban (Kölcsey, Stefan George). Az is
kétségtelen,' hogya pozitivizmus kicsi·
nyességeiben már-már elvesző ma
gyaruodalomtudománynak frissítő szel
löt jelentettek a szellemtörténet által
felvetett új szempontok. Am a meg
merevedett pozitivizmussal való leszá
molásra Szerb Antal egyébként ,nElJ!'
csalf a német szellemtörténettől ka
pott bíztatást. A modern . francia
irodalomtudomány kiváló képvíse
lőít is jól ísmerte. Igya, fran
cia pozitivizmus nagyvonalú kép-

,viselőinek hagyományait s a '·po·
zítívízmus franciás, lélektaní irányát
-továbbépítő érzelemtörténettől (Mor
net, Hazard) és az európai irodalom
egységét kereső lit/érature comparée
módszerétől is jelentős indításokat ka
pott. Sőt elsősorban talán épp .a fran
cia irodalomtudománynak köszönheti,
hogy a pozitivista kutatások adathal
mazát nemcsak afilozófiaiihletésü
szellemtörténet 'elj árásaival közelitette
meg, hanem a lélektani elemzés és



. a > nemzeteket átfogó összehasonlítás
módszereível is.

.De nemcsak a lélektani elmélyedés
készségevkülönböztetí meg már igen
korán Szerb .Antalt német mintaképei
t61, hanem - mint említettük - a
franciás összehasonlító irodalomtörté
net módszereínek alkalmazása is. Iro
dalomtudományunkban az összehason
lítás módszere előtte sem volt isme
retlen, de jórészt csak' a "források" és
a "hatások" nyers feltárásában nyilat
kozott meg. Szellemtörténeti iskolán
kat - épp német példaképei miatt ....
szírrtén állandóan fenyegette az a ve
szély, hogy történelmünk értelmezését
német rámára hÚZZá. Szerb Antal azon
ban kezdettől fogva tovább tekintett
a Rajnánál. Alig van írodalomtörténé
szünk, aki olyan gazdag világirodalmi
tájékozottsággal nyúlt volna a magyar
irodalom egyes jelenségeihez, mint 6,
abban pedig mindenesetre oroszlán
része VaI)., hogy' írodalomtörténetíré
sunk eredményei európai távlatot kap
tak. Mepu "5 inspirá
ciójú tam,l\mányaiban is állandóan 
nem egysze)." talán túl merészen-francia
és angol é!~alógiákkal dolgozik, s néha
az az érzésünk, hogy Blaket csak a
korai magy~r romantika, Swinburnet
pedig a fiatal Babits és Tóth Arpád
megértéséhez olvasta:

Eljárásával így épp arra figyelmez
tet, hogy irodalmunk európai kapcso
latait sem érthetjük meg, ha csak il

német irodalomtörténet fel61 közele
dünk hozzá, s ezért tanulmányai vég
eredményükben jelent6s ideológiai
fegyvertárai lettek annak a szabadság
harcnak, melyet szellemi életünk leg-'
jobbjai a német szellem egyre jobban
erősbödő hatása eIlen folytattak. Fe}'
lődésének második szakaszában egyre
bátrabban dobja el mindazt, amit a né
me tektől tanult s, közeledik az iroda
lom reálisabb vizsgálata felé. Két nagy
szintézisében, Magyar irodalomtör té
netében és ViIqgirodalomtörténetében
helyenként már (ölényes iróniával be
szél ifjúkora német bálványairól, s a
"félig értett dolgok bűvöletéből" Ia
kadó régebbi, romantikus stílusát a rá
cíö józanabb régi6iból fakadó könv
nyed, szellemes causerie és a gyakran
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légüres térben gomolygó szellemtörté
neti kategóriáknál reálisabb szocíoló•
giai rendszerezés ígénye foglalja el.

Tanulmányainak olvasása közben
állandóan úgy érezzük, hogy mint mín
den igazi tanulmányíró, irásuk közbell
a következő "nagy művekre" készült
s . kalandozásainak, - (mily színes,
sokfelé ágazó könyvtár körvonaíaí
bontakoznak ki kötetének csak név
mutatójábóli] - lázas újat és új abb ilf.
keresésének végső értelmét kezdettől

egy nagy irodalomtörténeti színtézís
ben látta.

Mint minden vérbeli irodalomkutató,
Szerb Antal is igen érzékenyen reagál
a szépirodalomtól kapott indításokra.
ezt az inditást pedig elsősorban a Nyu
gat nagy írónemzedékétől kapta, sót
úgy tetszik nekünk, hogy amikor 1\

magyar írodalomtörténet felé amesz
szibb nyugatról, francia, angol példák
fel61 közeledik, akkor is alázadásnak
azt az útját járja, mely a Nyugat-nem
zedék egyik sajátos tulajdonsága.
Régi irodahnunk átértékeléséhez a
modern magyar irodalom nagy élmé
nye is erős ösztönzést adott neki. Nem
lenne nehéz részletesen megmutatni,
hogy például míndaz, amit Berzsenyi
r61 vagy Vörösmartyról mond, egyút
tal Ady és Babits lelkes olvasójának
vaIlomása, vagy. hogy a korai roman
tika érzelmességének intuitív feltérésé
hoz dekadens líránk hangulatainak ét
ölelése is segítette. Eljárásának intui
tív jeIlegét sem feltétlenül a szellem
történet programjából vette át, erre
a Nyugat első nemzedékének esszéírói
legalább annyira ösztönözték. mint né,
met mesterei. Ezt az is bizonyítja, hogy
tanulmányai és Magyar Irodalomtör
ténetének egyes fejezetei az irodalom
tudomány apaprátusával nem egyszer
az előtte járó nemzedék szubiektív
eszméinek megáIlapításait viszi tovább.

Konzervatív írodalomtörténetírésunk
ban nem mindig élt elég érzék az iro
dalom vaIlásos gyökereinek m"l!érté.
sére, Szerb Antalban annál inkább éltl
magatartásából s elveiből a katolikus
szempontú irodalomtudomány már
csak ezért is sok termékeny ösztönzést
kaphat.

Baróti Dezső



Buxiey: JÓZSEF ATYA (The Grey
Eminency).

A longing to mquire
1nto the mystery ai this heart which

beats
So wlld, so deep in us - to know
Whence our lives come and where

they go.

Honnan jövök és hová megyek 
örök kérdések, amelyekre Huxley
könnyvének ez a pár sora oly gyönyö
rűen világít rá. József atya, Richelieu
kardinális bizalmasa és munkatársa fe
lei nekünk Huxley helyett is, de be
szél' az egész kor és annak a kivételes
írónak eltűnt időket felidéző képze
lete;

Huxley szerint mínden esemény, a
világ bármely táján történjék is, a vele
egyidejű és az öt megelőző események
ben leli gyökerét. A hétköznapi törté
nések felismerésére elég egy-két adut
t-al rendelkeznünk, a bonyolult törté
nelmi képek távlatához sokkal többre
van szükségünk. Ha az 1914-18-as há
borúnak eredetét keressük, meg kell
határoznunk annak nemcsak időben és
térben közeli és távoli okait, hanem
ezekat lélektani, szociológiai, politikai
és gazdasági szemszögből kell figye
lembe vennünk. A történelem egyetlen
eseménye sincs befolyás nélkül az
utána következökre és egyik mozzanat
nagyobb szerepet játszik a másiknA!.
A barát, akiről szólunk, így volt nagy
mozgatója a világtörténelemnek. és
mezitelen lábai, melyek közvetlenül
vm. Orbán pápa udvarába vitték,
továbbhaladtak a' történelem útján, és
'1914 augusztusához és 1939 szeptembe
'Iéhez vezettek. A bűn és őrület hosszú
láncolatának, mely jelenünket a mult
tal köti össze, egyik legfontosabb lánc
szeme a harmincéves háború. Sokan
kövezték ki ennek útját, de senki sem
jobban, mint Frencoís Leclerc du
Tremplay, a későbbi mezítlábas József
aty.a: a Szürke Eminenciás, Richelieu
tanácsadó ia.

l.';71-ben született, elsőszülött fia
d'Alencon herceg kancelláriának, Jean
Leclercnek és Marie de La Fayettenek.
Nyolcéves korában saiát akaratát kö
vetve indul Párizsba és a College de

Boncourt növendékeként az akkor szo
kásos könyörtelen testi fenyítések és.
gyenge táplálkozás között vértezi föl
magát a kapucinus-rend spártai éle
tére. Itt találkozik későbbi barátjával,
a francia mísztikus iskola legbefolyá
sosabb tagjával és a jövő kardinálisá
val, Pierre de Bérulle-lel. Diplomáciai
tudásának alapjait· a pápai udvarnál
veti meg, és midőn 1596-ban visszatér
Párizsba, új világ nyílik meg előtte. A
legnagyobb intellektusú és legbensőbb

lelkiéletet élő emberekkel kerül össze,
Ennek a körnek legfőbb alakja a nagy
mísztíkus, Mme Acarie és Bérulle, :tkik
mindketten a canfíeldí William Fitch
angol konvertitának, a későbbi Bennet
atyának befolyásos tanítványai. Fran
coís Ledere Bérulle-től nyeri első út
mutatását a magasabb életre és mind
végig hű marad nagy mesteréhez.

A kapucinus-rend abban az időben

Jézus társasága mellett az Egyház leg
hatalmasabb szervezetei közé tartozott,
Ha az örökkévalóság dimenziójával
nem számolnánk, akkor tagjait a mai
kommunista párt tagjaival azonosíthat
nánk, Hogy megértsük a tanítványt, is
mernünk kell a mestert és a mísztíkua.
tradíciót is.

Huxley az indiai Upanisáddal kezdi,
ahol a végső valóság egyszerre transz
cendens és immanens is és ahol a ví
lág teremtője és fenntartója Isten, de
birodalma bennünk van, A keresztény
ség metafizikáját a régiekből alkotta.
Jézus pedig a személyes mísztíkus Is
tenhez közeledve, az ótestamentum
személyes Istenével találkozott. Ez a
hagyományos héber misztikus elem
Szent Pál tanításában is jelen van,
Szent Ágoston pedig annak a Plotinos
nak a tanítványa, kinél a legvégső

valóság csak közvetlen misztikus ta
pasztalás révén érthető meg, és ahhoz
a Brahmához, világlélekhez hasonló,
aki az Upanisádok tanítása szerint egy
úttal Athma, a személyes lélek is. Az
úinlatonizmus és vele együtt a hindu
vallás Iegértékesebb" elemei így befo
lyásolták a IV. és V. században a ke
reszténv vallást. Ide sorolható Szent
Pál első athéni tanítvánva, Dionvsius
Areopazíte is, akinek hatása a közép
kor egész misztikus irodalmában ki-
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mutatható. Huxley otthonosan mozog
ebben a misztikus légkörben. Hason
latai mindig visszatérnek az indiai filo
zófia alapelemeihez és lemondóan
vallja be, hogy a XIX. század már csalt
pótmísztícízmust ismert; egy Wor.Is
worth természet- és egy Whitman tisz
tult szexuálmiszticizmusát. A középkcrí
misztikusokkal együtt vallja, hogy ó.:Z:

Istenhez való közeledés útját a szóra
kozások, földhöz tapadt érdeklődések

egymást követése súlyosan gátolja. Ez
napjainkban hatványozottan áll. Itt le
vonja a végső következtetést; agyen·
geelméjűségnek ez a szeretete építette
ezt a gyengeelméjű világot. Sajnos, a
XVII. század végén a mísztlcizmus el
vesztette régi jelentőséget. Ennek oka
részben a túlzott ortodoxiában, részben
a mísztíkusok üldözésében keresendő.

Igy törünk elő a sötétség felé, holott
az "emberi" az emberben elsatnyul ter
mészetfeletti látomás nélkűl.

József atya életében a nagy forduló
pontot a Richelieu-vel való találkozás
jelentette. Meggyözödéseik egyeztek.
Hitte, hogy Franciaország a Gondvise
lés eszköze és így Spanyolarszágnak,
Ausztriának és a hugenottáknak gyen
gitése az isteni tervvel azonos. Riche
lieu József atyának két nevet adott:
Ezekiel az egyik, Tenebroso-Cavernoso
a másik. E két név találóan utal a
benne rejlő kettösségre. Az első az
evangéliumi tanitás követőjét, a misz
tíkust, a Kálvária apácakongregáció
megalapítóját illeti, a másik mögött a
háttérben mozgó sötét politikus rejtő'

zik,' aki La Rechelle ostromának, a bar
mincéves háborúnak, a Gusztáv Adolf
fal való szövetségnek és minden csel
szövésnek közvetett előidézője. Hogy
is tudhatta a háborúkat kísérő nyomor,
a járványok és az akkor dúló kanniha
lízmus minden borzalmát szelíd fran
ciskánus életszemléletével másként
összhangba hozni, mint Richelieu elmé
letének segítségével, aki az egyén és
a közösség érdekeit élesen elkülöní
tette egymástól. Az egyén a sérelmet
azonnal megbocsáthatja, de a társada
10m érdekében csak jogos bosszúnak
van helye.

József atyának a saját kettős, mísz
tikus és reális világszemléletének hely-
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telenségével legelőször Regensburgban.
II birodalmi kongresszuson kellett szem
benéznie. Ott nyiltan szemébe vágtAk,
hogy háborút szit katolikus országok
között és eretnekekkel szövetkezík az
ellenreformáció ellen. Elgondolkoztató,
hogy épp azok, akik oly sokat foglal
koznak a Megváltó szenvedésével.
iniért nem példaadóan könyörületesek
és a kereszténység érmenek másik ol
dalán, a kereszt és könyörületesséli
oldala mellett míért találkozunk a hí
degvérű kegyetlenség undorító kellé
keivel? Jézus meghalt é~ magára v-il
lalta az emberiség büneit, de ennek a
könyörületes Istennek követéséből nem
adódik, hogy háborút viseljünk, kí
zsákmányoljuk a szegényeket, rabszel
gaságba taszítsuk szines embertársain
kat, sőt még üdvözítsük is őket a szen
vedés vállalásának boldog gondolaté
val, főleg akkor, ha mi magunk csodá
latos véletlen folytán nem vagyunk
abban a helyzetben, hogy vállalnunk
kell a szenvedést.

Huxley útjának eddig megtett szaka
sza nyomról-nyomra követhetö: Az "ElJ
múlnali az évex't-ben a kontemplácíö

embere nem e világból való, azok közé
tartozik, akik szentek akkor is, ha so
hasem emeltetnek az oltárra. Ez a
szent ember benne él a saját szennyé
ben és gennyéhen fortyogó világban,
a természetfeletti világosságtól ve
zetve, a szegények életét éli a szegé
nyekért. Csak ő érette érdemes, hogy
ez a föld "keserű levében", amely 
elsősorban az élnivágyás útján - mín
den emberi jelenségbe beítta magát, el
ne pusztuljon. A .Srerelem üt já" -ban
a "szent", a kontempláció embere kö·
zeledik a világhoz, hogy még jobban
eltávolodjék tőle. A szent most világfi,
aki átlát a szenvedély és életsóvárgás
egész komédiáján, de visszahull a re
ménytelenbe és hiábavalóba, mígnem
gyökeresen szakít a világgal és egy
magános hegytetőre nem megy reme
tének. Huxley maga is hir szerint meg
tette ezt a lépést. Eredményes politikai
reformokat Huxley szerint csak olyan
társadalomban várhatunk, ahol az egyé
nek a belső átalakulás egyetlen komoly
eszközéhez. a szemlélődéshez (contem
platio) folyamodnak. Ennek útját



egyéngethetik politikusaink, de vala
milyen úton-ruódon mindig belekerül
nek a totalitarizmus, a világi főhatalom

és erőszak útvesztőjébe. Ez a rendszer
pedig engedelmességet követel az élet
minden megnyilvánulásától és igy ter.
mészetesen a vallástól is. A vallás
ilyen körűlmények között sohasem le
het teocentrikus, Isten imádását alá
kell rendelni világi. sőt hatalmi célok
naki pedig a vele való egyesülés vágya
míndannyíunkban jelen van. A tech
nika fejlettsége, a nacionalizmus P.S a
háború mindmegannyi biztositék arra.
hogy a jövő valamilyen formában a
totalitárius rendszéré. Ennél a cend
szernél pedig alig képzelhető el lehető

ség a szemlélödésre, a nacionalista ál
misztícízmus leküzdésére.

József atya útjának végén. melyért
annyi áldozatot hozott, aggódva várta
abiborosi kalapot. De agóniáját nem
kisérte hála. A Szent Kollégium csak
bizonyos számú előterjesztést tehetett,
és a király nem akarta a jövő lehető

ségeit egy haldoklóért eljátszani.
Huxley, a nagy valóságismerő,

ebben a könyvében továbbhalad a
végső problémák útján. Könyvéből

'azonban az világlik ki, hogy saját evo
lúciójának útját nem sietteti nyugta.
lan sürgetéssel. Ahogya "Do what you
will" egyik essay-jének Szent Ferenc
portréját felcserélte a Szürke Emínen
ciás szerzetesével, ez jelentőségteljes

állomás, de nem utolsó szó fejlődésé

ben. Könyve azonban egy nagy szellem
belső fejlődésének tükrözéseként is út
jelző az erkölcsi zűrzavarok mai út

vesztőjében. Faragó-Réday Piroska

"HARC AZ ANGYALLAL.
avagy harc Malraux körül.

André Malrauxt a francia ifjúság
egy része mesterének tekinti. nemcsak
a nagy írót látja benne, hanem profé
tát, aki a Conquérants, Condition Hu
maine, Temps du Iviépris, Espair c.
regényeiben új filozófiát- is hirdet, a
forradalmi ember filozófiáját. Akik az
írókat skatulyázni szeretik, beskatu
lyázták a marxisták közé és az exísz
tencialisták előfutárjának tekintették
és már-már napirendre tértek fölötte,
mindaddig, míg meg nem jelent e.Hurc

az Angyallal" (La Lutte avec l'Ange)
cimű regénye. A töredékregény, mely
nek kézirata a háború alatt részben el
pusztult, nem tökéletes mű, mégis iz
galomban tartja a kedélyeket. Napja
inkban Malraux Franciaország politikai
életében is nagy szerepet játszik, 
akár annakidején Chateaubriand vagy
Lamartine -, tehát mondanivalójának
különös súlya van, ezért kavarognak
még mindig a viták új hangú regénye
körül, mellyel kapcsolatban egyesek az
író pálfordulásáról beszélnek. Egyéb
ként is rengeteg cikk, tanulmány jele·
nik meg Malrauxról, legutóbb az ifj-ú
kritikusnemzedék egyik jelentős tagja,
Gaetan Picon könyvében hitet tesz
mellette, mcsterének vallja, aki Stend
hal és Gide után irányt mutat neki
és sok fiatal társának. Picon, akiben
több a lelkesedés, mint az eredetiség.
az író utolsó regényét nem látszik is
merni, ezért nem veszi észre benne az
új vonást és főleg hősi és atheista hu
manizmusát hangsúlyozza ki.

Ezzel szemben a kitűnő kommu
nista író. Georges Mounin nem min
den szemrehányás nélkül írja az új
Malraux-könyvvel kapcsolatban, hogy
szerzője, aki a kommunizmus ügyét
látszott szolgálni, most letért a marxi
vonalról és Pascal metafizikai nyugta
lanságának tüneteit mutatja. Szorongva
teszi fel a kérdést, hogy mi az emberi
élet értelme? Eddigi műveiben a válasz
határozott volt: az, hogy a ránknehe
zedő fatalitás tudatára ébredjünk és'
azt úgy organizáljuk, hogy emberi
sors legyen belőle. Ez a gondolat, mely
Maulraux humanizmusának a magja,
ahogy azt Claude Mauriac oly meg
győzően kifejti (Gazetta des Lettres
okt. 12.), még összeegyeztethető vala
hogy a marxizmussal.

A "Harc az Anovcllal' azonban
Malraux lelki fejlődésében új korsza
kot jelent. Itt tűnik fel először egy új,
nyugtalanító elem: a metafizika. A re
gény két főhősét, a politikus atyát Pos
író fiát ugyanaz a kérdés izgatja: van-e
valami, aminek segítségével a fata li
tás fölé emelkedhet az ember? Itt már
többről van szó, mint tudatosításról,
organizálásról: ez transcendencia, gya
núsan keresztény melIékzöngékkel! (Az
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exisztencialisták azt mondanák: meg
futamodás, a probléma kijátszása.) Sőt

- horribile dictu! - a könyv egyik
alakja azt mondja, hogy uz igazi sztv
béli irgalmasság segítségével jobban
megismerjük az embert, míntha elcl
vassuk a világ összes remekíróját. Ezt
a paradoxont a regény határozottan
alátámasztja: az egocentrikus atya és
fiú, mindketten háborús szenvedéseik
nyomán, találkoznak a másikkal, a
szenvedő embertárssal és ekkor jutnak
el igazán önmagukhoz, mert rátapintd
nak az ember titkára.. (A malrauxi hó
sök eddig nem hittek az emberben, még
kevésbé az ember titkában], Regényei
ben eddig is megvolt az emberi szoli
daritás érzése, de itt egészen más szí
nezetet kap és nem véletlen, hogy a
gáztámadás jelenetében megint kicsú
szik a száján a tabu-szó: irgalmasság,
bármilyen szemérmesen használja is {os
igyekszik utólag visszavonni. Milyen
messze vagyunk a Hódítól{ jégcsapos
agyú Ubermenschétől, aki nem azért
küzd a kínaí kommunisták pártján,
mintha szeretné a kínaiakat, vagy Iel
kesedne a marxista tanokért. hanem
mert a forradalom teremti meg szá
mára a légkört, melyben intenzíven tud
élni, számára csupán ez az intenzitás
a fontos.

A könyv befejező részében valóban
pascal! mélységeket ér el a regény.
Egyik hőse, az író, akit az ember fr,·
leg csak úgy érdekel, mint regény
anyag, aki míndlg azt nézi, mi az, ami
őket elválasztja e;,;ymástól, a gödörbe
futott harckocsiban, melv három tár
sával fogva tartja őt, eqvszerre csak
megérti, mervik az a nag" titok, mcly
a különféle embereket összeköti és va
lami hallatlan nagy méltóságra emeli;
rádöbben arra, hogy minden teremtett
lény közőrt. egyedül a:.. ernber az, mely
t.:(ljd, hogy meg kelJ halnia. A ~.i1lái

előtt, közös szoronuás olyan kapcsola
tot teremt közöttük. mely minden más
kapcsolatnál mélyebb, intimebb. Nem
az öröm kapcsol össze, melynek Ior
rása kezdettől fogva mérgezett, hanem
a fájdalom és szorongás.

A regény hose érzi, 'togi' a szeron
gás gyökere természetfölötti... Es fel
lázad: az élet célja mégis csak a bol-
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dogságI Úgy érezzük, Malraux is fel
lázad a szíve mélyén, mert nem igaz}
pascali típus, nem a szentséget keresi,
hanem a boldogságot, mint Stendhal.
Igaza van André Rousseaux-nak (Revue
de Paris, okt.), ő a két tipus tragikus
keveréke, mint korunk annyi szelleme,
akik az üdvösség emberének hősi ál
arcát viselik, mégis a boldogságot ke
resik. Az igazi hős, mondja André
Rousseaux, életét adjá, hogy valamit
vagy valakit megmentsen. beléegvezik
abba, hogy életét elveszítse, Malraux
emberei azonban meg akarják nyerni
az életüket.

Az író új lelki attitűdje egyébként
elmélyíti líráját és olyan drámai Ie
szültséget, olyan akcentust ad '\ könyv
nek, mely a töredékregény hiányossá
gait elfelejteti. Néhány lapja olyan in"
tenzttású, hogy azokban nemcsak Mal
raux művészete, hanem a modern re
gény is csucspontját éri eJ. Kár, hogy
most megjelent antológiájába (Scéues
Choisies) keveset vett fel belőle az író
és éppen nem a pascaJi részeket. Ki

. tudja, milyen szemérmesség tertotta ó!
vissza' Füzesséry Katalin

P: KIRÁLY (KÖNiG) KELEM EN
O. F. M.: Hitlerizmus és kereszténység.
A németországi evangélikus hitvalló
egyház tuuca a nemzeliszocializmussal.
(Ferences missziók kiadása.)

Ez a könyv, mint írójának elősza

vából kiderül, még a háború alatt, a
hitleri Németország ősszeomlása előtt

íródott. Talán hátránya, hogy nélkü
löznie kell olyan adatokat, amelyek
most már könnyebben hozzáférhetőek

volnának, de ennél sokkal nagyobb
előnye, hogy így frissebb, élménysze
rűbb és mindenekfelett meggyőzőbb,

mert bizonyítja, hogy írója nem a vál
tozott viszonyokból merítette meggyő

ződését, hanem mint bizonyosmérték
ben külső megfiovelő, már ke~d 'Wil
fogva helyesen ítélte meg a sötétség
nek amaz erőit, amelyek itt keresztény
kultúránk megdöntésére szövetkeztek.
A könyv célja: bebizonyítani, hogya
német protestantizmus, szemben az el
hangzott vádakkal, nem "feküdt le"
minden további nélkül a nemzeti szo
cializmusnak, hanem a kezdeti pasz-



szívttásból egyre élesebb harcba ment
.it·· és ~ harcnak később szépszámú <il
dozata is lett. P. Király (Kőnig) Kele
menről - aki mint a berlini magya
rok lelkésze. a hitlerizmus uralomra
jutásától kezdve közvetlen megfigye
lője volt az eseményeknek - köztudo
mású, hogy. leglelkesebb előharcosa a
katolikus-protestáns megbékülésnek és
bizonyára ezért vállalkozott katolikus
pap létére éppen az evangélikus hit
valló egyház küzdelmeinek megírására.
Ez az oka viszont annak is, hogy' a jó
indulatú elfogultságnak egy nemével
kezeli a kérdést és menteni igyekszik
olyasmit is, ami csak nehezen ment
hető és amiről éppen Niemöller lel
kész, a hitvalló evangélikusok nagy ve
zére mondott kemény ítéletet az össze
omlás után. Ilyen például a protestáns
egyházaknak az a kezdeti állásfogla
lása, amely nem törődve esetleges nit
beli vagy világnézeti aggályokkal, a
nemzeti szocializmus mellé állt, mert
azt remélte, hogy ilyen módon vissze
kaphatja államvallási jellegét, elveszi
tett, kizárólagos pozicióját. Akaratla
nul is bizonyítja továbbá a könyv,
hogy a racionalizmusban való elseké
lyesedés valóságos melegágya volt
imnak a sok szellemi bolondgombá
nak, amit a hitlerizmus rövid uralko
dása alatt kitermelt. A könyv egyik
legfőbb érdeme, hogy riasztó kontú
rokkal bontakozik ki belőle az a hát
borzongató szellemi sötétség és zűr

zavar, amiből ez a mozgalom kisarjadt
és amitől lényegében és vezetőiben

soha nem távolodott el. Hogy Rosen
berg XX. századi mítosza, amelyről

megjelenésekor egyetlen német tudo
mányos lap nem emlékezett meg, mert
a német tudományosság takargatni
való szégyenének tartották, később

milliós példányokban kelhetett el és
vált tízmilliók szellemi táplálékává,
bizony keserves csődje nemcsak a
nagyhírű német tudományosságnak, de
az egész a kereszténységtől elfordult
eurónai kultúránknak. És ter ieszthettk
a [óhlszernű ancolszészok a legkitűnőbb

demokratikus katekizmusokat a nérne
tek között, a kiút lT'égis csak a német
ségnek és ve1e el"yütt eP'P"Z Furópának
nagyarányú rekrisztianízálódása. Ez a

tanulsága a német hitvalló egyház
küzdelmeinek és P. Király Kelemen ki
tűnő könyvének, amelynek kapcsán
csak az a kérdés tolul fel, vajjon hol
késik az éji homályban a nemzeti SZl)-

. cializmusnak egy szenvedélymentes,
komoly, részletekbe menő és világné
zeti sikon tartott bírálata, amely vég
érvényesen meggyőzné azokat is, akik
csak a számukra esetleg rokonszenves
politikai törekvések szemüvegén ke
resztül nézve az eseményeket, nem
vették észre, hogy aminek szekerét
tolták, amivel politikai szenvedélytől

elragadtatva együtt szaladtak, száza
dunk egyik legnagyobb és legvesze
delmesebb aposztáziája volt.

D. K.

ÚJ BÖLC'iELETTÖRTÉNET
(Bertrand Russel: History of Western

Philosophv.]

Nyugat gondolkodásának egyetemes
története. Kilencszáztizenhat oldalon.
Rövid előszavában így határozza meg
a szerző azt, amiről szó lesz: "Minden
szembeszökön bebizonyított ísmeret
- meggyőződésem szerint - tudo
mány; minden a szembeszökő bizonyí
tás körén túleső hitcikkelyszerűség: 
teológia. Ám teológia és tudomány kö
zött: senki-földje. (No Man-Land.) S
ezt mindkét előbbinek támadásai érik.
Ez a senki-földje: ez a bölcselet". (10.
old.) Es már indul is a mű, A bölcselet
történet. Felette szokványosan. A kö
zépiskolai tankönyvek megszokott mód
ján. Korszakok és iskolák elavultan
régi felsorolása. Pár szinte adomázó
adat a közvetlen környezetre s a be
lőle kinőtt egyes bölcselőre vonatko
zóan. Néhány oldal, nem is gondolko
dástani összefüggésben bemutatott ta
nítás. ]js? Más! Jöjjön a következő is
kola vagy bölcselő! És mégis! Valami
egészen különös igézete van ennek a
könyvnek, az emberi lelket itt nvuea
ton keresztül-kasuliárta gondolatok ez

.idevasvil1ázásának. Hogyan határozzuk
meo? Mihez hasonlítsuk? Valami dús
buriánzás benyomása marad bennünk.
Dusé, és lYa"dag renils'7prt"'l oné. V,,:
jon az ősbozót - a dzsunzel - szfn
pompájára kell gondolnunk? Vagy
Raffael világtörténelmi méretekre nőtt
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és .sokasodott Athéni' Iskolája elevene
dik még itt? Ennek isteni nyugalmából
lép ki a .bölcselőknek ez az egymáson
keresztül-kasul nyomuló nyüzsgéset
Nem és neml Egész más szín, íz és
illat társul emlitett benyomásunkhoz.
Szakszerű-gazdagon berendezett kísér
leti intézet. Egyik termében: egy aszta
lon kocsonya-anyag. Ezen - górcső'

alatt láthatóan: parány-lények - .bak
tériumok - tülekedése. Ki oszlás útján
szaporodik itt a szemünk előtt; ki 
(új csodája a rég keresettnekI) - ős

nemzés, "generatio aequívoca" ,alapján.
Széditő irama és összevisszasága a sza
porodásnakl Szédítő falása a tenyészet
elapja kocsonya-anyagnak. Fogy, el
fogy, itt előttünk, teljesen az egész
tenyészet-alap. A, rajta és belőle élő

egész tenyészettel egyetemben. as mí
nekutána itt az asztalon nincs is már
semmi, míre ' figyeljünk1 aszrevesszük,
akit eddig nem láttunk: az itt kísérle
tező tudóst. as- megesik szive csaló
dottságunkon és íme szól hozzánk. Amit
pedig mondt

"Mindebből látható: a mindenség
állománya - ("stuff") - történések 
(events) -, riem pedig feldareboltsá
gok [partícles). Amit eddig ilyen fel
darabolt rész-egésznek hittek, az csak
történések sora. A tötténésekilyen so
fai helyettesítik a rész-egészeket. Fon
tos' természeti - fizikai ...:..tulajdonsá
gaik vannak és véppen ezért méltók
fígyelmünkre . " ..Az anyag nem része
á világ végéredrriényszerűanyag-alap

[ának, csak alkalmas csomóba [bun
del) kötése a történéseknek. A termé
szettan -' fizika - az anyagot anyag
talanabbá tette, a lélektan a szellemet
kevésbbé szellemszerűvé. (While phy
sics has beeri makíng mátter ,less mate
fial psychologvhas been niaking mínd
léss mentaL) ,

... A bölcselők Plátótól William
Janiesfg tűrték. hogy gondolkozásukat
az, épületes ihatáskeltésnek vágya be
folyásolja:, feltételezvén, hogy a böl
cselmí .rendszerek az embereket _eré
nyesebbekké tehetik, érveket találtak
fel ~ legtöbbnyire 'álckoskodókat -,
~ogy bebizonyitsák: .rendszerük igaz.
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Ez ellen foglalok én állást. Az ilyen
élébeítélések és rögeszmék ellen. Mo
zegjanak bár az erkölcstán síkján
vagy az értelmi megismerésén .. " Plá
tótól kezdve a bölcselők azt hitték, az
a feladatuk, ..bizonyitékokat" keresse
nek arra, hogy van Isten s hogy a lé
lek halhatatlan.

... Ezért hamisították meg a gondolko
kodástant. A mennyoiségtant ezért tett
déstant. A mennyiségtant ezért tették
titokzatossá, misztikussá. Azt követel
vén, hogy mélyen beléjük rögzött elébe
itéléseiket és hitcikkelyszerű rögesz
méiket (bias) égbe kukkantó látomá
sokként tiszteljük. Mindezt elsöprfk
most az útból a bölcselők, akik a gon
dolkodástani elemzést (..logícal analy
sis") vallják a bölcselet feladatának.
mert elutasítják maguktól még a gon
dolatát is, hogy van valami "magasabb
rendű" ismeretmód, amellyel fölfedez
hetünk a tudományos ész elől rejtett
igazságokat. Ezért a szerénységükért az
a jutalmuk, hogy megvilágíthattak nem'
egy igazságot, melyet eddig a mete-:
fizika köde takart... tárgyilagos mód·'
szer alapján, melynek lényege, hogy ft

bölcselő visszafojtja kutatásaíban min
den hitét és indulatát, kivéve a tiszta
értésre vágyást." Mívelhogy ami ama bi
zonyos kísérleti kocsonya s a rajta hem
zsegő parány-lények elfogytán marad?
Új kinyilatkoztatás. A bölcselet ezentúl
már csak: 1. az ész szerkesztése tisz
tára fogalmi gondolkodásban. Logika
2. Mind az eddig vihart keltő kérdése
ket rossz nyelvtani és mondattani :.....
("bad grammar") - fogalmazésra visz
szavezető j6 bölcselmí nyelvtan, rnon-
. dattan és szótár. 3.A tiszta gondolkodás'
tanból levezetett mennyiségtan. E há
rom-egy bölcseletben azután felold a
tudás anyaga ("mind stuff") minden ma
radandóságot. Minden gondolat-alapot.
Mindent, ami eddig lehetövé tette:
hogy a bölcselet ilyenekre gondoljon,
mint: Isten létezése; vagy: lélek hal
hatatlansága; vagy: természetfölötti lá
tás (intuitio, mystica). Helyettük jöjje
nek az új bölcselmí igazságok és alap
vetések; ilyenek pl.: ..Az, hogy "két
kezem van, ezt jelenti: "Itt van egy



olyan a, hogy mellette itt ez a b
olyan, hogy ennek alapján a' és b nem
azonosak és hogy bármi legyen is x,
ez a mondat "X az én kezem", esek
akkor igaz, ha x: vagy a, vagy b". 
Quod erat demonstrandum.

-y. -r.

ÚJ DANTE-KÖNYV. Robert l. John
műve, Bécs, 1946.

Néhány évvel ezelőtt jelent meg
az akkor magyar vendégszeretetet
élvező illusztris pap-történész Dante
tanulmánya az Officina kiadásában; a
nehéz idők közepette is méltón nagy
feltűnést keltett könyvecskét a szerzö
csak kutatásai bejelentésének tekin
tette, ezeknek teljes ismertetését ké
sőbbre ta-rtotta fenn. A középkori
k.ultúrtörténet minden érdeklődéje

örömmel 'üdvözli a kész művet, mely
nemcsak Dante megértésének a kulcsát
tartalmazza, hanem éles fényt vet a
quattrocento általános eszmevilágára is.
Ez utóbbit természetesen csak olyan
mértékben, amennyire Dante megértése
szükségessé teszi: mivel Dante műve

mélyen gyökerezik korának szellemé
ben és problémáiban, a betekintés is
mély kellett· hogy legyen.' Igaz, hogy
a Commedia sok költölen remek rész
letét minden korismeret nélkül is él
vezhetjük: Paolo és Francesca epizód
jának megítéléséhez teljesen elegen
dők a tisztán esztétikai knítéríumok.
Ez utóbbiak . azonban csődöt kellett,
hogy mondjanak akkor, ha az egész
mü értelmét és koncepcióját. akarjuk
megérteni - a Commedia· megértésé
.hez sokkal több "kulcsra" és kommen
tárra van szükségünk, mint Goethe
Faustiéhoz. Ezeknek a· _kulcsokna1{" ét

\e~nagyobb része az idők folyamán el
kallódott és azt, amit Dante kortársai
bizonyára azonnal megértettek, néhány
generáció múltán már senkisem értette
meg. Amit a kommentátorok nagy se
rege nvujtott, rendszerint álkulcsnak
bizonyult; aki segítségükkel próbált a
nagy művön végiQbotorkálni,' a kielé
gületlenség érzésétől nem tudott meg
szabadulni.· Pedig már 100 évvel ez
előtt akadt két Dante-kutató. G. Rossettl
és E. Aroux, akik a valóságnak nyo
mára akadtak; ez a valóság Dante

hozzátartozása az éppen az ó korában
feloszlatott templomos lovagok' rendjé
hez. Ez a középkorban igen nagy sze
repet játszó lovagrend a laikusok kö
zött is rendelkezett egy "harmadrend"·
félével, és ennek tagjai lelkileg mé
lyen átérezték azt a - valószínűleg

keleti befolyásokból táplált - gnoszti
cizmust, amely a rend világfelfogásirl
jellemezte, természetesen szigorúan a
katolikus kereszténység keretein b,,·
Iül. A rend feloszlatása, melyet Szép
Fülöp francia király nyomására a
viennei zsinat elhatározott, nem any,
nyira dogmatikai, mint hatalompolitikai
okokra volt vísszavezethető, az ezzel
összefüggö események minden részle
tükkel együtt mélységesen érdekelték
mindazokat, akik, mínt Dante, a templá·
riusok szellemi bűvkörében éltek.
A viennei zsinat eseményei, V; Kele
men pápa, Nogaret. Vilmos és Noffo
Dei kétes szerepei adják az egyik kul
csot a' Commedia megértéséhez; egy
további kulcs Dante szimpátiája Joa
chim di Flore tanításai iránt, aki az
egyházi rendek szegénységénak volt
Szent Pereneén is túlmenő apostola.
A harmadik kulcs végül Dante politi
kai világnézete, melyet a "Monarchia"
teljes vtlágosségében fejt ki és am'ely
nemcsak számüzetésének volt oko
zója, de .megmagyarázza a kor - sok
személyíségéhez, így VIII. Bonifáchoz
való viszonyát is. Mindezek a világ
nézeti tendenciák nem jutnak nyiltan
kifejezésre, hiszen a művet ez esetben
az eretnekség vádjával illették volna:
a trubadúrok "dolcestil nuovov-ja se
gítségével, szerelmi szímbólumokkal
(ide tartozik Beatrice is, aki a templá
rius ok .gnózisát jelképezi), kell, hogy
a művész elmondja, amit nyiltan meg
rónia nem szabad. John nagy érdeme,
hogy ezen ,;kulcsok" segítségével az
Isteni Színjáték tényleges alapgondo
latát felfedezi és segítségükkel a nagy
mü főbb vonásait megmagyarázza. A
mindig érdekes, világos munkával a
középkorí kultúr- és irodalomtörténet
egy fordulópontiához jutott el, melyet
többé ném nélkülözhet senki. Ji.. könyv
szép kiállítása az újonnan 'meginduló
osztrák könyvkiadást dícséri.

Fischer Antal
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Pilinszky János; TRAPÉZ ÉS KORLÁT.
(Versek. Ezüstkor kíadésa.)

Tizenkilenc verssel jelentkezik 1946
májusában Pilinszky János. Kötet~t

négy müértö barát költségén adjak k~.

A vékony, igényes verskötet pessz~

mistaéletszemléletü köitöink sarat
növeli. Ha csak ennyi volna érdeme,
kevés volna róla a szólni való. De
Pilinszky költői egyénisége rendkivül
vonzó, jó rímképessége. dallamos so
rai hamar megfogják a fület és a szí
vet. Szomorú, világfájdalmas mondani
valójából az ifjúság tündéri csillogása
árad. A műértő barátok érdemes köl
tőt, tehetséget, sőt egyéniséget párt
fogóltak.

E versekből az életre ítélteknek, a
hivatással verteknek szépséges, szo
morú pesszimizmusa zeng. Olykor még
el-elakad e tempó. Valami belső elé
gedetlenség, majdnem türelmetlen ide
gesség hajszolja, hogy máris tovább,

•kijusson abból az életérzésből. amit
oly zengően kifejez. Mintha legéret
tebb versei alján is az égne, kimond
hatatlanul, hogy hiába fejezte k'
maradéktalanul: nem ez az, amire oly
szomjasan epedt: Igazi forrongó költő,

A lélek trapézain, a lét korlátai -közt,
valóság és a való fölötti között röp
penve, lezuhanva, szökni vágyóari és
megkötözötten végzi bűvészmutatvá

nvaít az élni ítélt, ki megszületní nem
kivánt. Hontalan a földön és ismerőse

a világegyetemnek.
..... az éjszaka trapézain
röpülsz tovább, emelkedsz,
a rebbenő való fölél
Kegyetlen néma torna,
még csak nem is kiálthatok.
Követlek szivdobogva,

merészen ellököm magam,
megkaplak és ledoblak,
elterülünk hálóiban
a rengő csillagoknakI ..."

(Trapéz és korlát.)

A kozmikus életérzés ritkabecsű

költői képekben fejeződik ki Pilinszky
nél s legmaradéktalanabbul a kötet
jegjobb, maradandó értékű versében il

Halak a hálóban" címűben:

.. .. ... Csillaghálóban hányódunlt
partravont halak,
szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap.
Suttogón hiába hiv az
elveszett elem,
szúró kövek-kevicsok közt,
fúl dokolva kell
egymás ellen élnünk-halnunkl
Szivünk megremeg:
vergődésünk testvérünket
sebzi - fojtja megl ..."

Ezért a zseniális strófáért egymagá·
ban megérdemli a komoly figyelmet.
A ..Halak a hálóban" költői világképe:
az egyetemes determináltság, a bűnhö

désre rendeltség. az emberi sors arány
talanságnak sikoltó iszonya, a hitetle
nül kitért reszkető egyetemes emberi
lélek vergődő szikrázása, - végig
vonul egész kötetén. A legszebbjei en
nek a kötetnek az Éjféli fürdés, a Ti
los csillagon, a Gyász, a Te győzz le,
a Téli ég alatt, Késő kegyelem és a
Könyörgés anyámért.

Szép, nyugtalanító költészet ez; fel
ajzza a veleérzést s talán a legtalálóbb
kritikát és legdfcsérőbb szót azzal
mondíuk, ha bevalljuk: ugyanazt a
nyugtalanító belső feszültséget ülteti el
az olvasóban, - amiből a költő véqsö
kiteljesedésre sóvárgó sorai születhet
tek. lqruicz Rózsa

Délkelet-Európa félhivatalos katolikus hírügynöksége a

MAGYAR KURIR
Szerkesztőség: BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 7.
Igazgató·fliszerkesztli. J AM BO R D EZ SÖ.
AZ ..Osservatore Romano". a Votikón Ródióic és a
.N C W C News Service" budapesti szerkesztősége.
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MÉSZÁROS LAJOS l 00 O
EGYHAZI M TV S .MESTER
ÚJ CíME:

BUDAPEST, VIII.,BAHGHA BhA.UTCA 7. SZ.

ÁLLANDÓAN RAKTÁRON TART
ÉS KÉSZIT MINDENFÉLE EGY,
HÁZI SZEREKET, KELYHET
SZENTSÉGTARTÓT, KERESZTET,

]av'tás e Aranyozás e EzUstözé. stb.

MINDEN KÖNYVET MEGKAPHAT
a

SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
könyvesboltjaiban

Budapest, IV., Kecskemétí-utca 2.

BALASSAGYARMAT.
Rákóczi fejedelem-utca 22.

CEGLÉD,
Kossuth Ferenc-utca.

DEBRECEN,
Szent Annu-utca 10-12.

GYÖR,
Deák Ferenc-utca 2-

PÉCS,
Széchenyi-tér 17.

SZEGED.
Kárász·utca 14.

Gyár: IX., FEREMC-KÖRúT 22.
Telefon: 187-085, 181-372.

KönyvárJe~é~etkészségesen kald a Idad6hivatal,

Bucfcge.t, VIII., Suntkirályi-utca 30.

PUT.OKIJE.6
rum· é. 1i1c6rgyára ajánlja:

"Gyomorbarát» , Meggy, Chery-Brandy, Triple-See, Kávé,
Csokoládé, Cacao, Chaireuse liklJrkülönlegesslgeit,
«Házi Dió» pálinkáját, "Putnoki Brandip-t, .Családi
Runo-ot 45, 50, 55 és 60% szesztartalommal,

Barack, Cseresznye,
Szilvapálinkd it.



DEMÉNY IMRE
ORGONA- ÉS HARMÓNIUMÉPITÓ

BUDAPEST, VI., LÁZÁR.UTCA 13.
(az Operánál)

Or g o n á k, orgonajavitásck,
átépítések, tisztltáa, hangolás szolid áron.

Harmóniu,mok,
templomi, lakolal, magánhaszntlatra.

Pedálos hannóniumok pontos orgonaméretekkel, Táskaharmönlumok, SzakszerűJavítások
AHJEGYZÉK. KATALÓGUS DIJTALAN I

T A K A R Ó F É L É T, Z S Á K Á R U T

KRUPPA CÉGNÉL VEGYEN!!!
Olcsó, szolid árak, jó kiszolgálás.

T a k a r Ő, gyapjúból és szőrböl, extrameleg, normál- méretű 9:;.-

prima kecskeszőrből,könnyű és meleg •... 121.

Hátizsák, börözve, tartós mínőségű ••••••••••..••••.•......• 32.

Szalmazsák, teljes méreLű, prima kenderanyagból •.......... 35.20

Kenderzsák. 56 X 122 cm méretü, 70 dekás .........•....... 12.13

46 X 140 cm méretű, SO dekás ••••....•....... , 13.8G

KAPHATÓ:

KRUPPA G.
BUDAPEST, VIII., MIKSZÁTH KÁLMÁN-TÉR 4.

KORDA-ÉPűLET.

ARANY,
EZÜST, ÉKSZER
VÉTEL, ELADÁS Kehely, ciborium, szentségtartó

nagy választékban.

DR. BAJ MÓ CZUU~ WIHTERMAHTEL TERÉZ
Budapest. VII., Rákóczi.út 10., I. em. 2.


