
BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF EMLÉKEZETE. 

Tisztelt Társaság ! 
Nem alkonyodhatik be az 1913-ik év anélkül, hogy a Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság is gyertyát ne gyújtson annak a száz 
évvel ezelőtt született nagy magyar írónak tiszteletére, akinek emlé-
két a nemzeti élet .annyi tűzhelyénél olyan családias bensőséggel 
ünnepelték, mintha szelleme kizárólag annak a körnek tündöklött 
volna. 

Körülbelül ez az érzésünk Eötvössel szemben nekünk is, kik az 
irodalomtörténet műhelyében dolgozunk. Eötvösnek, akárhány téren 
működött és hatott, legállandóbb és legdicsőségesebb eszköze a betű 
volt. Működésének szinte egész területe beletartozik az írásművészet 
révén az irodalomtörténet tárgykörébe, melynek nem sok jelentősége-
sebb témája van ennél. Tisztán látjuk, hogy sok dolgunk lesz vele, 
annál több, mert voltakép még keveset végeztünk. A rendszeres, 
kimerítő elemzéssel majdnem minden művére nézve adósak vagyunk ; 
inkább összefoglaló jellemzések készültek eddig részint egész pályá-
járól, részint működésének egyes köreiről, de még életének és fejlő-
désének sok mozzanata felderítésre, gondolatszövetének összetétele, 
szálainak eredete, színeinek és formáinak művészete pontosabb meg-
határozásra vár. Mindez, valamint eddig felhasználatlan eszméinek 
forgalombahozatala jövendő sok munkanapnak a feladata lesz. De 
nyugodtan tekintjük e kötelességünket, mert a feladat méltó, s mert 
idő van rá elég. Eötvös nemcsak nagy téma, hanem olyan is, melynek 
ingere nem avul el. 

Ma letesszük a csákányt, a pörölyt, a mintázó vésőt, megtöröljük 
izzadt homlokunkat, s egészen átengedjük magunkat annak az ünnepi 
érzésnek, melyet egy meleg, nagy írói lélek, egy magában is ünnepi 
hatású írói személyiség szemlélete kelt bennünk. Ebben a hangulat-
ban foglalkozunk szellemi képének néhány vonásával. 

Ami Eötvösnél elsősorban feltűnik, az érdeklődésének és tevé-
kenységének hármas, majdnem egyaránt fejlett iránya : a rendkívül 
gazdag érzelmi élet, a nagy területet átfogó és mély gondolkodás és 
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akarati irányban igen jelentékeny alkotó ösztön. Ennek a kifejezése-
kép ott látjuk elsőrangú költó'ink közt, legkiválóbb tudós gondolko-
dóink és nagy államférfiaink közt. Ha filozófiai és költői műveket 
nem írt volna, min t politikus is nagyjaink közé tartoznék; ha nem 
lett volna olyan kiváló államférfi, regényeivel, mint költő akkor is 
kivált volna; s ha csak elméleti műveit és gondolatait tette volna 
közzé, akkor is egész írót és igen jeles írót látnánk magunk előtt. 
Ez a hármasság olyan jellemző rá nézve, hogy nincs még egy hasonló 
példa a mi szellemi történetünkben. Kortársai közül Széchenyi, 
Kossuth és többen írók is voltak, de nem költők, Teleki László, aki 
költő is volt, a rendszeres elméleti gondolkodás terén nem végzett 
jelentős munkát; csak barátja, Szalay László indult hasonlókép hár-
mas irányban, de költői törekvéseit liamar félbehagyta. Eégi közéleti 
nagyjaink között csak Zrínyi az, aki mint hadvezér, politikus, költő, 
egyaránt nagy, mint hadi ós publicisztikai iró kiváló, de ő sem volt 
rendszeresen készült filozófus. 

Ép oly jellemző azonban Eötvös egyéniségére szellemi élete e 
három irányának szoros egysége. Az akarat, az érzelem és a gondo-
lat nála a legszorosabban összefügg. Nincs gondolata, melynek érzés 
ne adna rezonanciát, nincs érzése messzeágazó intellektuális asszo-
ciációk nélkül ós se gondolata, se érzése erkölcsi vonatkozás nélkül. 
A költőben, de legalább a költő megett ott érezzük a bölcselőt és az 
államférfit ; a gondolkodóban érezzük a költő meleg szívét és meg-
jelenítő képzeletét, s az államférfiban a költő eszményiségét és a 
filozófus mélységét. A tevékenység ennyiféle iránya nemcsak ekkora 
fejlettségben, de ily erős egységben sem található más jelesünknél. 
Ez a tökéletes harmónia. A háromoldalú prizma ez, melynek akár-
melyik oldalához egyenlően támaszkodik a másik kettő s az egyiken 
behatoló sugár a másik kettőhöz is elhajlik. 

Szellemi életének e nagy ós összefüggő kiterjedéséhez jellemzőleg 
hozzájárul intenzitása mind a három irányban és a három irány 
egységében. 

Amit ' Eötvös gondolati téren produkált, az a magyar szellem 
történetében a legáltalánosabban elismert érték. Mint gondolattermelő 
ós gondolatközlő egyaránt kitűnő. Ő a legnagyobb magyar bölcselő és a 
legnagyobb magyar bölcseleti író. Megfogadta, épúgy mint Szalay, a 
Széchenyi intését, liogy nincs szebb elmemulatság, mint a társadalmi 
élet rejtvényeinek a megfejtése. Tanulmányozta a történeti és társa-
dalmi élet ható erőit, viszonyukat, törvényeiket. Főleg az államtudo-
mányok ós a társadalom filozófiájával foglalkozott. Tanulmány, tapasz-
talat és gondolkodás állottak rendelkezésére ritka 'mértékben. Lehet, 
hogy a doktrína erősebb tényező volt gondolkodásában, mint a meg-
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figyelés, s gyakran az életet is a teóriák szemüvegén át látta, legalább 
is erősebb volt benne az elméleti hajlam, semhogy a teoretikus 
eszmék asszociativ közrehatását a tények megfigyeléséből egészen 
kirekeszthette volna ; de kétségtelen, hogy rendkívül becses közvetlen 
megfigyeléskészlete is volt — közéleti pályája bőven szolgáltatta — s 
épen elvonó, egyeztető ós rendszerező gondolkodásával tudta az 
élményi anyagból oly készséggel kiemelni az általános elemeket. 
Amit ő e célra tanult, az nem volt iskolás ismeret ; az egyetemen 
akkor ilyen irányban keveset hallhatott ; többet tanult irodalmi úton, 
utazásaiban, érinkezéseivel. 

Nagy hatással volt rá nem annyira a német filozófia, mint főleg 
a francia állambölcseleti irodalom és a nyugateurópai államformák 
helyszíni tanulmányozása, ezek közt az angol intézmények szelleme. 
De az írók inkább indító és képző hatással voltak rá, nem követte 
őket szorosabban, mint ahogy önálló szellemek szokták. Ifjúkorától 
fogva egy hasonló témájú művet tervezett, mint Chateaubriand, meg 
akarta írni a keresztény polgárosodás történetét. A forradalom után 
meg akarta írni a francia forradalom történetét, mint kevéssel azelőtt 
Lamartine a Girondiakét. De amint belemélyedt a problémákba, 
eredetibb koncepcióra jutott: megírta ezek helyett a század mozgató 
eszméinek bírálatát a közéleti rendszer és intézmények elemzésével 
és kereste a helyes irány kritériumait. Hogy Montesquieu és Kousseau 
idevágó művei hatottak rá, érvelésük rendszerével és irodalmi for-
májukkal, az csak akkor volna különös, ha anachronizmus volna ; de 
mert Eötvös később élt, csak természetes. Eötvös műve tartalma a 
saját értelmi munkájának gazdag eredménye. Általán mindazt, amit 
tanult és amit tapasztalt, rendkívül erős gondolkodási folyamat alá 
vetette. Mindent szeretett kapcsolni, értelmileg feldolgozni. E mű elvi 
fejtegetései gyakran ma is meglepően tanulságosak és találók, így 
pl. választójogi gondolatai. Eredeti jelentőségét fényesen bizonyítja az 
európai állambölcseleti irodalom méltányló ítélete. S amily klasszikus 
mű a maga nemében A XIX. század uralkodó eszméi, ép oly klasszi-
kus termése a magyar aphorizmus-irodalomnak Eötvös Gondolatai, 
részint azok, amelyek ily cím alatt vannak összegyűjtve, részint a 
műveiben pazar kézzel elszórt szentenciák. E reflexiók Eötvös egyik 
legfőbb írói jegyét alkotják. Gazdagságuk jellemző az íróra, de ben-
nük is meglátszik az írónak erkölcsi jelleme és művészi sajátossága. 
Akkoriban valóságos irány volt az egyetemes irodalomban is, nálunk 
is az erkölcsi tótelek kedvelése. Nálunk Kölcseynél, Széchenyinél talá-
lunk sokat, Fáy meséi is voltakép efféle ,gondolatok'. De Eötvös gon-
dolatai irodalmi szellemükre és irodalmi formájukra nézve különböz-
nek a többiektől. Legköltőibbek, legtöbb bennök az érzés és legélén-
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kebb a kép. Már Salamon észrevette, hogy céljukra és irodalmi szer-
kezetükre nézve leginkább hasonlítnak Pascal gondolataihoz, gyakran 
öltenek fejtegetésszeríí alakot, s mint Pascal az atheizmus ellen jegyezte 
össze gondolatait, úgy Eötvös a materializmus ellen szól. De Eötvös 
gondolatai sokkal líraibbak és melegebbek. Hogy nincs bennök annyi 
malicia, mint Larochefoucauldéiban s több az optimizmus, az nem 
von le szellemességükből semmit, ellenben növeli vonzó és megnyug-
tató hatásukat. E gondolatok szebbjeiben rendkívül mély és finom 
intuíció jelentkezik. 

A tizenhétéves Eötvös hódolatát az irodalom patriarchiája, Ka-
zinczy utolsó műve neki ajánlásával viszonozván, ezeket a sorokat 
intézte hozzá : «Nevekedjél, kedves ifjú, 's légy a' kit várunk . . . De 
emlékezzél, hogy csak a' tiszta ragyog.» Soha gondolatmag jobban 
meg nem fogamzott, mint ez. A kis aphorizmusért ezer meg ezer 
más termett, s Eötvös egész élete a ragyogó tisztaság mintája lett. 

Hogy érzelmi élete mily gazdag, alig kell említenem. Már ter-
mészettől is nagy érzékenységét a legmétyebb és legfinomabb érzésű 
anyák egyikének hatása nevelte, érzelmeit foglalkoztatták és differen-
ciálódni segítették az ismert nagy ellentétek, melyeket környezetében 
látott. Ifjúkorában maga is súlyos érzelmi válságokon ment át. Erzés-
világának irodalmi és költői formálódását fiatalkori olvasmányai, 
Schiller, Goethe, Kölcsey mozdították elő. Belesodródott a nagy 
közérzések folyamatába is. Megragadta lelkét a magyarság nagy érzése, 
a szentelt fájdalom, és a reformkor láza, a romanticizmus lendülete, 
az emberiség egyetemes küzdelmeinek és csalódásainak hangulata, a 
szentimentalizmus, a világfájdalom. Ekkoriban az érzelem szinte kul-
tusz-tárgy volt nála s lelke mintegy tobzódott a szenvedésben. De ép 
lelki szervezete kilábolt ez ernyesztő hangulatból s egészséges, alkotó 
szeretet vált uralkodó érzésévé, mellyel keblére öleli az egész hazát, 
az egész emberiséget, mindenekelőtt a szegényeket, a jogtalanokat és 
elnyomottakat. Ez érzelem természetes kiegészítője nála érzelmi élete 
teljes kifejlődésekor a szatíra, a gúny és a humor. Amily erősen vonz, 
oly erősen taszít is. Ez érzelmi kincsét csak kis részben tolmácsolták 
szoros értelemben vett költeményei, de annál nagyobb mértékben 
regényei és szónoklatai, melyeknek egyik varázsa érzelmi elemeikben 
rejlik. 

De meg volt áldva az activitás erényével is. Főúri származása is 
szinte utalta a közéleti pályára ; ifjúkori eszményképe, Kölcsey is azt 
tanította a Parainesisben, hogy a társaságban élő embernek köteles-
sége is résztvenni a társaság ügyeiben s aki csak gyűjti az ismerete-
ket, de nem használja fel embertársai javára, annak tudománya kietlen, 
mint a cellájába zárkózott remete erkölcse. Tehetségei, a kor hevii-
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lete, barátainak közügyi törekvései is mind a gyakorlati politika felé 
terelték, s megadatott neki, bogy a XIX. század két legnagyobb po-
litikai eredményében, az 1848-iki és az 1867-iki alkotásokban előkelő 
része volt. 

Gondolat, érzelem és akarat közül, melyik volt mégis a legfőbb? 
Melyiket tekintsük a prizma természetes alapjának ? 

Úgy tetszik, hogy Eötvös akarati irányban volt legkevésbbé erős. 
Sokszor hallottuk a tételt, hogy Eötvös eszméit mások valósították 
meg. a kivitel dicsőségétől elesett. Csakugyan ő sokszor habozó, nem 
elég határozott a cselekvés pillanatában. Energiája aránylag hiányos-
nak, visszamaradottnak látszik. 

Azonban Eötvös egyéniségének mégis az akarati oldal az igazi 
alapja. Egész gondolatjárása és érzésvilága elsősorban erkölcsi jellegű 
és gyakorlati célú. Bölcselete akarati kérdések körül forog, a gyakor-
lati életre vonatkozik. Még költészete is a jóra, a hasznosra irányul. 
Eszthetikai meggyőződésót is a célszerűségből származtatja le és az 
igazi tendenciózus regényt irodalmunkban neki köszönhetjük. О hir-
dette, hogy a költészet kedves játékká aljasul, ha elszakad a kor nagy 
érdekeitől, s kit nem hevít korának érzeménye, szakítsa ketté lantja 
húrjait. Igenis voltak duzzadó akarati ösztönei ; irodalmi tevékenysége, 
mellyel eszméi érdekében oly kitartóan küzdött, ékesszóló jele akarati 
következetességének. De az akarat terén sokszor beérte az előkészí-
téssel : az elméleti megfontolással és az érzelmi érdeklődéssel, s a 
végrehajtás előtt megállott. Ennek oka nem okvetetlenül az akarat 
abszolút gyöngesége, hanem inkább az értelmi működés és az érzelmi 
elem viszonylagos erőssége. A mérlegelés művelete, az erkölcsi kényes-
ség, a felelősség gondja megnehezíti az elhatározást. Az akarás fie-
lyességének kritikája ós sugallása elfogyasztja az energia nagy részét 
s a kivitelre kevés marad. A Hamletek nem gyors cselekvők, s az 
életben a természetes munkafelosztás az elmélkedők eredményeit meg-
valósítás végett gyakran mások kezébe játssza át. Ehhez járult leta-
gadhatatlan arisztokratikus ízlése, mely mintegy visszariadt a túlságos 
realitástól. Mintegy hiányzott a lelki organuma is, hogy a tömegekre 
hasson. Gondolkodásának elvonó, általánosító iránya nem kedvezett a 
konkrét tárgyakra irányuló elhatározásoknak. Mint huszonhatéves 
iíjúnak a népvezéri szerep is megfordult a fejében. «На majd a nép 
megindul szózatimnál» — írja 1839-ben. Később talán mikor Dó-
zsáját írva. a maga lelki alkatát is elemezte — rájött maga is, hogy 
nem forradalmi ember, s 48-ban Lamberg meggyilkolása után mene-
kült. De nem egy nagy tény eszméje az ő fejéből pattant ki, s a 
szabadságharc bukása után az elsők egyike volt, kik a romok közt az 
új alkotásra gondoltak. Épen ebbeli buzgólkodásai során adódott elő 
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az a kritikus helyzet, amikor a konkrét viszonyok megítélésében való 
biztossága nem mutatkozott csalhatatlannak. A nemzeti-lét vissza-
állítását kezdetben igen szerény keretek közt képzelte s még a biro-
dalmi egység elvi álláspontját is elfogadta. Bizonyos, hogy e pontban 
nem jól Ítélte meg a helyzetet s hogy az idő Deáknak adott igazat, 
aki jogfeladásról hallani sem akart. De Eötvös már a negyvenes évek 
izgalmai k^zt is folyton egy új Mohács képzetével vesződött ; a sza-
badságharc leverése az ő érzékeny lelkére úgy hatott, mintha kínzó 
sejtései valósultak volna meg s örült, ha valaminek megmentésére 
lehetséget látott. Viszont azonban utóbb senki jobban meg nem itélte 
Magyarország és Ausztria egymáshoz való viszonyát. A helyes kive-
zető útnak egyik iránymutatója s a dualizmusnak egyik első meg-
pendítője volt. 

Egészben véve elvitázhatatlan tény, hogy Eötvös ethikus és gya-
korlati filozófus, hogy költőnek is ethikus és irányzatos, és hogy a 
magyar nemzet fontos akarati elhatározásainak lélektani előzményei 
nem egy ízben az ő agyában játszódtak le. Ez nagy históriai jelen-
tősége Eötvös gondolkodó munkájának. 

De azzal a megállapítással, hogy Eötvös lelki tevékenységének köz-
pontja az akarati rész volt, nincs ellentétben az, hogy mégis a gondolat 
az, amiben legjobban kitűnt. Ez az akarat szolgálatában állt, de annyi 
eszmét termelt, amennyit a maga egyéni ereje meg sem valósíthatott. 

Kultúrájában, mely tehetségének ez irányait fejlesztette, hazai 
motívumok egyesültek európai eszmékkel és formákkal. Akaratát a 
magyar élet ösztönző hatásai kötötték magukhoz, de lelkén átvonul-
tak» a művelt emberiség nagy érzés és gondolatfolyamai is. Termelt 
gondolatokat az egyetemes emberiség számára is ; gondolatjárásában, 
ízlésében, irodalmi formáiban erősebb volt az európai, mint a külön-
leges magyar jegy ; de gondolkodásának súlypontja mégis a hazai föld 
volt, egyetemes kulturájú nagy tehetségét a hazai törekvések szolgá-
latába állította. Egyike lett a magyarság és a művelt népek szolidari-
tása legkitűnőbb megtestesüléseinek, amely szolidaritás képzete ebben 
a korban eszmévé emelkedett. 

Jobbkor ezekkel az adományokkal és készülettel nem érkezhetett 
volna, mint a magyar reformkor idején. Széchenyi kijelölte a nem-
zet számára a munkakört, de azt be kellett tölteni. Az Eötvös nagy 
érzései, nemes humanizmusa, egyetemes látóköre, költői hevülete és 
filozófiai mélysége még a nagy egyéniségek akkori gazdag választéká-
ban is megbecsülhetetlen értékek voltak, mikor Magyarországnak má-
ról holnapra olyan bonyolult feladatot kellett megoldania, hogy társa-
dalmilag, gazdaságilag, erkölcsileg és politikailag újjászülessen, nem-
zeti önállóságát visszaszerezze, de a régi alapot egyidejűleg át is ala-
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kítsa, és szabadságot adjon a nép millióinak, mikor maga is csak 
küzd szabadságáért. A magyar önállósági, demokratikus ós művelődési 
törekvéseknek szükségük volt egy oly eszményi és termékeny lélekre, 
amely átment az egyetemes kulturemberiség lelki válságain, kiépült 
csalódásaiból s tisztult világnézetre jutva megújult hittel emberi 
lehetőség szerint a legmegbízhatóbb irányeszméket hirdeti. De szükség 
volt e hatalmas szellemi és erkölcsi értékekre, melyeket a tapasztalás 
és gondolkodás csak fokozott, alkotmányos életünk helyreállításának 
bonyodalmai közt és az újabb nemzeti munka kezdetén is, különösen a 
nemzeti köznevelés szervezése körül. О megtette szolgálatát korának, de 
úgy. mintha az egész jövendőt kellene szolgálnia, s megtette szolgá-
latát nemzetének, de úgy, hogy az egyetemes emberiség is előtte 
lebegett. Ezért legjobban szolgált korának és nemzetének s hatása túl-
terjedt korán és nemzetén. 

Irodalmi működésének első nagy értékei ugyanazok, mint pályá-
jának értékei. Inkább eszméivel és érzéseivel gazdagította irodalmun-
kat, mint formailag fejlesztette. Gondolati hatása páratlan. Erzéskincse 
a magyar prózában kivételes : mélyebb, szélesebb, változatosabb ér-
zésre tanította az olvasóközönséget és a lelkiélet részletesebb elem-
zésre Íróinkat. írói fejlődése e . tartalmi irányban örvendetesen ha-
ladt. A Karthausiban volt némi ernyesztő, bódító hatás is : gyönge 
lelkekre, a kétségek martalékaira nem mindig hatott erősítőleg ; de 
még a Karthausi is fiatal erőt éreztetett dúsan buzgó érzésvilágával. 
Később, a Falu jegyzőjében a Magyarország 1514-ben az é rzés 
teljesen egészséges és erősítő. Művei eszthetikai jelentőségének fele-
részét történeti jelentőségük és erkölcsi hatásuk alkotja. Épen iro-
dalmi művei is olyanok, hogy egyszerre szólnak nekünk és az em-
beriségnek, s egyszerre a maga korának és a későbbieknek. Voltak 
már magyar írók, akik a művelt emberiség számára dolgoztak. De 
Temesvári Pelbárt és a történetírók egykor, a Bolyaiak újabban latin 
nyelven írtak. Pázmány magyar nyelvű munkáival keltett érdeklődést, 
de hazai célból fordították le a nemzetközi tudományosság nyelvére, 
hogy a külföldi szakférfiak felelhessenek rá. Eöfvös műveit a külföld 
érdeklődése önként kereste fel s igyekezett fordításban a maga hasz-
nálatára megszerezni. A magyar nyelvű könyv Eötvösnél válik először 
az egyetemes irodalmi élet tényezőjévé. 

De megvolt Eötvös műveinek artisztikus hatása is. Az érzelmes, 
a szatirikus társadalmi, és a tragikus történeti regény úttörőjét, az 
állambölcseleti irodalom alapvetőjót tiszteli benne. Nem mesemondó, 
de jó helyzetrajzoló és lélekrajzoló, szellemes előadó. A kompozícióban 
kevésbbé erős, de felfogásban mély. Példát adott íróinknak, hogy a korba, 
a tárgyba és a jellemekbe mélyedjenek el. A lirizmus, a szónoklat 
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bölcseleti pathosza és költői melegsége, az ő prózájában jelenik meg a 
legdúsabb virágjában. Az aforismus nála ölt legművészibb és legjellem-
zőbb alakot. Stilusa és versritmusa nem kiválóan magyaros de nyelve 
fennkölt díszes, hangulatos és hangzatos. Irodalmi műveinek művészeti 
oldalán is európai jelleg ömlik el s az ő egyéniségének ünnepi szelleme. 

Az irodalomtörténet fejlődéstörténet. Foglalkozik a nagy áram-
latokkal. de foglalkozik az egyéniségekkel is. Mert az irodalmi fejlő-
dés nem sima folyamat, hanem izületei, csomópontjai vannak. Szük-
ség megérteni azoknak a nagy összegyűjtő agyvelőknek a mnnkaját, 
melyek az eszmék áramlását felfogják, egymással keresztezik, a maguk 
szerkezetén átszűrik, feldolgozzák ós ismét szétárasztják. Az egyénisé-
gek a szellemi vérkeringés szívkamarái. Ők differentiálják a hatásokat. 
Nélkülök nincs modosulás, nem támadnak új változatok, lehetetlen a 
fejlődés. Eötvös is ilyen nagy, egyetemes lelki folyamatokat felfogó, 
átdolgozó, új gondolatokat létrehozó szellem volt, a legmunkásabbak 
egyike. Szerepe nem szorítkozik arra. hogy pl. az emberiség szellemi 
munkájának eredményeit a mi számunkra feldolgozza, hanem együtt 
gondolkodik a nagy világproblémákon a kor első fejeivel, s általa a 
magyar szellem részt vesz az egyetemes emberiség eszméinek átgon-
dolásában. A liberalizmus, a demokrácia, a kultura, az erkölcsiség, a 
szabadság, a nemzetiség, a haladás kérdése, az érzelmi élet jogainak 
kérdése, az egyéni szabadság biztosításának kérdése a közösségi intéz-
mények egyensúlyozása keretében, mindezek központi tárgyai gondol-
kodásának, s művoi e nagy gondolatfolyamatok magyar feldolgozá-
sának nemes és becses monumentumai. 

Sőt a nagy irói egyéniségek nemcsak azzal hatnak, ami belőlük 
közkincscsé válik, amit más lelkek a maguk gyarapítására áthasonít-
hatnak, hanem lényüknek azzal a feloldhatatlan, megközelíthetetlen 
részével is, ami nem sajátítható el. Sympathikus módon megérezzük 
bennök a különlegesnek varázsát, az emberi lélek hatalmát és ere-
detiségét. És az emberiség e kiváltságos példányait nemcsak csodáljuk, 
hanem szeretjük is, s mintegy boldogoknak érezzük, mert el sem kép-
zelhetjük. hogy olyan adományok birtokában mások lehessenek mint 
boldogok. A nagy egyéniségek a szellemi történet üdvözöltjei. 

Eötvös is egy fényes, hatalmas egyéniség, mely temérdek hatást 
közölt veliink, melytől sokat átvettünk, de még mindig nincs szét-
hordva. Bármennyire fogjuk tanulmányozni és megérteni, mindig 
lesz benne valami megoldhatatlan, a személyiség isteni magva. Hála, 
csodálat és szeretet azért, amit vettünk tőle, s annak, ami benne 
állandó ! 

NÉGYESY LÁSZLÓ. 


