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Nagy Endre

AZ ÚRI KÖZÉPOSZTÁLYTÓL A POLGÁRI 
RADIKALIZMUSIG

Horváth Barna levele Jászi Oszkárhoz

Az itt közölt levél írója, Horváth Barna, olyan nagy emberek visszfényében sejlik fel 
előttünk, mint Jászi Oszkár és Bibó István: a figyelem a nyolcvanas évek kezdetén 
terelődött rá, azzal összefüggésben, hogy Bibó a második, majd az első nyilvánosság
ban megjelent. Horváth ugyanis tanára volt Bibónak a szegedi egyetemen, mintegy 
ő fedezte fel, s Bibó elsőjelentősebb munkája, a KÉNYSZER, JOG, SZABADSÁG teljes egé
szében az ő elméletének keretében fogalmazódott meg, olyan általa kidolgozott fogal
mak felhasználásával, mint szinopszis, formális és materiális objektivizáció. A hetvenes évek 
második felében a vele készült interjúban Bibó ezt a hatást és ezzel kapcsolatos nagy
rabecsülését kis méltató esszének is beillő elmélkedésben igazolta vissza:

„Horváth Barnanyugat-európai típusú tudós volt, Becsben és Angliában járt előzőleg, mielőtt 
professzor lett volna, Bécsben Kelsent hallgatta, aki egy hallatlan szép, egy kissé formalista, nor
matív logikai épületnek volt a felépítője; Angliában ellenben Harold Laski tanítványa lett, aki 
a munkáspárt balszárnyának volt az ideológusa. Horváth Barnának volt egy finoman prezentált, 
semmiképpen sem harcos, liberális anarchista álláspontja, és ebben a liberális angol szocialisták
hoz állott közel. Ugyanakkor a tudományt szenvedélyesen komolyan vevő, igazi jóféle európai 
értelmiségi jelenség volt.

...Jogszociológiai álláspontot képviselt a Kelsenék erősen normatív jogelméletével szemben, és 
azonkívül nagyon érdekes és tanulságos gondolatmenetei voltak, például a természetjog konzer
váló és forradalmasító szerepéről. A természetjog, a klasszikus jogelméletek központi fogalma ál
talában mint konzerváló, a fennálló hatalmat -  egyházi és világi hatalmakat -  igazoló nagy 
rendszer jelent meg a történelem folyamán, és az oktatásban Horváth Barna a görög szofistáktól 
kezdve pontosan rámutatott a természetjog másik egyenrangú szerepére, a forradalmasító szerep
re. Egyszóval Erdei Ferenc nagon szerette, nagyon szívesen hallgatta Horváth Barnát. Én ké
sőbb Horváth Barnának lettem a tanítványa, ő küldött ösztöndíjra, őneki lettem a magántanára 
is, egyszóval nekünk szorosabb volt a kapcsolatunk.” (Huszár Tibor: Bibó  István. Beszél
getések, politikai-Életrajzi dokumentum ok . Magyar Krónika, 1989. 24.)

Ki is hát ez a „jóféle európaijelenség”, s miként jutott oda, hogy Jászival levelet váltson?
Horváth Barna 1896-ban született Budapesten, olyan családból, amely ahhoz a so

kat emlegetett úri középosztályhoz, keresztény középosztályhoz tartozott, amelyből 
Bibó is jött. Mint 1944-45-ben angol (!) nyelven írott önéletrajzából kitűnik, a kisne- 
mesi eredetű család kiterjedt rokonsága (Horváth Barnának hét nagybátyja és öt 
nagynénje volt) foglalkozás, rang, vagyoni helyzet tekintetében ennek a középosztály
nak úgyszólván legtarkább egyvelegét vonultatta fel a gazdag püspöktől a miniszte
riális hivatalnokon keresztül a nagygazdáig, de található benne zeneszerző, költő és 
politikus is. Az ilyen dzsentroid környezet predesztinál a. „hatalom védte bensőségbe” való 
beilleszkedésre, mégis mindig voltak „disszidensei” ennek az osztálynak, akik a mér
sékeltebb vagy radikálisabb polgári körökhöz csatlakoztak.
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Hogy miként ment végbe az érzelmi és intellektuális fejlődés, melynek nyomán 
Horváth Barna 1950-ben az alább közölt levelében úgy érzi, hogy segítségért Jászi Osz
kárhoz kell fordulnia, akivel csupán egyszer találkozott, 1947 végén, mikor Jászi ha
zalátogatott, nos, e fejlődési folyamatot majd egy Horváth Barna-monográfiának kell 
felfejtenie. E helyütt csak néhány jelentősebbnek látszó momentumra utalunk már 
említett önéletrajza alapján (Horváth Barna: Forradalom és alkotmány. ELTE 
Szociológiai Intézete, Budapest, 1993). Atyai nagyapja az 1848-as szabadságharcban 
alig tizennyolc évesen tüzér hadnagyságig viszi, majd amikor a bukás után besorozzák 
a császári hadseregbe, Lombardiába kerül, ahol egy császárellenes összeesküvésben 
vesz részt, amiért várfogságra ítélik. A kiegyezés után Nagykörösön polgármesterré 
akarták választani, amit azzal utasított vissza, hogy: „amíg Habsburg uralkodónk van, 
semmiféle közszolgálatot nem vállalok”. (Lásd erről az epizódról a Horváth Barna 
egyik unokatestvérével készített interjút. Szabad Föld, 1993. március 9.) A családban 
azt mesélték, hogy az anyai ág homályos rokoni kapcsolatban állt a jakobinus perben 
kivégzett Hajnóczy Józseffel. Vajon ez Horváth Barna számára valamiféle anticipáci- 
ója volt kedves költője, Ady Endre „eb ura fakó ”-protestálásának? Naplóbeli reflexiói 
szerint is fontos motivációs tényező volt az a tapasztalata, hogy a kiterjedt rokonságban 
az elismerést nem az érdemhez, hanem a ranghoz és vagyonhoz igazították. Voltak 
rokonok, akiket Horváth Barna jelentékteleneknek látott, de vele ők azt éreztették, 
hogy apja alacsonyabb tisztviselői osztályhoz tartozik. Az ilyen élmények, mint írja, 
nyilvánvalóvá tették számára „a dolgok megállapodott rendjének ürességét és korhadtságát”. 
Másutt idegenkedve nyilatkozik a dzsentri stílusú mulatozásokról: „A nagy magyar mu
latozások katasztrofálisnak bizonyultak, mert oda vezettek, hogy az egész népből kiszívták az el
nyomással szemben álló életerőt.” De talán legfontosabb ifjúkori élménye, mely „a dolgok 
megállapodott rendje ürességének és korhadtságának” felismeréséhez és a változtatás igé
nyéhez elvezette, első szerelme, egy „gesztenyebarna zsidó szépség” volt, akit nem vehetett 
feleségül, s aki később egy népbiztos felesége lett. Horváth Barna így írja le e szerelem 
előli megfutamodását és ennek hatását pályájára: „Emlékezetemben ő a forradalmat teste
síti meg, és döntő hatást gyakorolt nézeteimre. Vele szembeni tévedéseimet könyveimben és tana
imban akartam jóvátenni. Harcoltam a pacifizmusért. Egy pillanatig sem inogtam meg az im
perializmus elleni harcomban. Mint anarchistát és kozmopolitát ócsároltak. Tettem valamit a 
»Machtslehre« megtöréséért. Rettenetes nyomás alatt hirdettem a demokráciát és szocializmust és 
a harcot az antiszemitizmus ellen. A legvadabb harcok közepette első szerelmem eleven emléke, 
valamint tudatalatti befolyása volt az én legerősebb védőbástyám elméleti nézeteim frontvonalán, 
és kitartott akkor is, amikor minden barátom elhagyott, és az ég a fejemfölött összeomlani látszott. ” 
A lehetséges motivációs tényezők sorában végezetül említsük meg egyik nagybátyját, 
aki modernista zeneszerző és zongorista volt, akit a fiatal Horváth Barna zseninek tar
tott, s aki radikális politikai nézeteket vallott, Jászi Oszkár követője volt.

Vélhetőleg ilyen élmények vezették Horváth Barnát a progresszió táborába. A gaz
dag belső fejlődéssel szemben (amelyről 1929-től 1973-ig bekövetkezett haláláig két 
év kivételével naponta vezetett, negyvenhat füzetnyi naplója tanúskodik) külső esemé
nyekben szegény életút áll. A háború miatt -  amelyben, mint nagyapja, tüzér főhad
nagyként vett részt -  csak 1920-ban szerezte meg jogi diplomáját. Először különböző 
hivatalokban dolgozott jogászként, de már ekkor foglalkozott jogelméleti kérdések
kel: ennek elismeréseként lett egyetemi tanár, 1929-től Szegeden, majd Budapesten. 
1935-ben jelent meg főműve, a Rechtssoziologie , amelyet 1971-ben újra kiadtak 
(első magyar nyelvű kiadása folyamatban). Munkássága az általános szociológiaelmé
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let, a jog- és morálfilozófia területére is kiterjedt, s az ő nevéhez fűződik az első hazai 
közvélemény-kutatás. A GÉNIUSZ PERE című művében Szókratész és Szent Johanna 
esetének elemzésével a jog kultúraelméleti megközelítésére tett úttörő kísérletet. 
1945-ben a Polgári Demokrata Párt egyik vezetője, ugyanebben az évben beválasztják 
az Akadémiába (amelyből az újjászervezés után kihagyták, s tagságát csak 1991-ben, 
a rehabilitálások során állították vissza). Az alábbi levélben is vázolt okok miatt 1949- 
ben elhagyja az országot, először Ausztriába, majd az Egyesült Államokba távozik, ahol 
a New York-i New School fór Social Research tanára lesz, 1957-től pedig az Amerika 
Hangja magyar osztályán dolgozik nyugdíjba vonulásáig. Idehaza időközben az ún. 
szocialista jogelmélet persona non gratának nyilvánítja.

Horváth Barna pályája úri középosztálybeli indulásához képest atipikusnak mond
ható. Mégis megtestesít egy másik századunkbeli értelmiségi típust, azt, amelyik túllép 
a rendi társadalomszerkezet és ennek megfelelő politikai rendszer értékvilágán, s a 
mérsékeltebb vagy radikálisabb polgársághoz, sőt eszmeileg a polgári radikálisokhoz 
csatlakozik. Minden egyéb különbségük ellenére olyanokra gondolunk, mint termé
szetesen Bibó, de olyanokra is, mint Babits, Kosztolányi, Szekffí Gyula vág}' -  a ma 
élők közül -  Keresztury Dezső. S ha ők a kisnemesi ősökkel rendelkező családok le- 
származóiként az úri középosztályból jöttek, akkor talán megkockáztatható az az állí
tás, hogy volt ennek az osztálynak egy rétege -  amelyet másutt „nemzeti urbánus ré
tegnek” neveztem (1. Magyar Hírlap, 1992. november 14.) -  s amelyet Rónay György 
egyik irodalmi esszéjében úgy ír le a múltra is visszatekintőén, hogy „ehegyek lankáin, 
eldugott udvarházukban ilyesmi is volt: honfierény és emberség, s legalább őrzése egy jobb, igé
nyesebb, európaibb magyarság hagyományainak

*

Az alább következő levél a Horváth Barna-hagyatékban, az MTA Kézirattárában ta
lálható. Jászinak a levélre adott válaszát lásd Jászi Oszkár VÁLOGATOTT LEVELEI. 
(Szerk. Litván György és Varga F. János, Magvető, 1991. 525-527. o.) Horváth Barna 
egy tanulmányát s műveinek válogatott bibliográfiáját lásd Medvetánc, 1985/2-5.

HORVÁTH BARNA LEVELE JÁSZI OSZKÁRHOZ

Salzburg, 1950. augusztus 27.

Kedves Oszkár,
nem vagyok benne biztos, hogy emlékszel-e rám. Amikor utoljára Pesten jártál, akkor 
a Teleki Intézetben1 találkoztunk Bibó, Eckhart2 és Csécsy3 társaságában. Azután a 
Podmaniczky utcában hallottam érdekes és szinte megrázó beszámolódat.4 Azt gon
doltam tehát, hogy egyrészt talán érdekelni fog, amit egyes közös barátainkról el
mondhatok, másrészt pedig nekem most különösen hiányoznak a testvéri kapcsola
tok,5 amelyek felvételénél elsősorban is rád gondoltam.

Novemberben jöttem ki feleségemmel6 ide, rendkívül fárasztó, egy éjszaka és há
rom nap tartó gyalogtúra után, de szerencsére minden incidens nélkül. Fiam7 már 
egy évvel előttünk kijött, és ’49 májusa óta az USA-ban van, ahol mint bioche- 
mikus Szent-Györgyi mellett működött Woods-Hole-ban, majd az ő megbízásából 
Jungeblut8 mellett a Columbia Egyetemen. Engem ez év márciusban meghívott a New
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School fór Social Research New Yorkban Professor of Law minőségben. Azóta folyik 
itt vízumügyem, amely szeptember végéig állítólag el fog dőlni.9

Nekem ’49 szeptemberéig aránylag védett volt a helyzetem. A szegedi egyetem ta
nára voltam, de beosztva az Akadémiához, ahol nyugodtan hagytak dolgozni. Ez azért 
történt, mert ’45-ben a Polgári Demokrata Párt Budapest képviselőjeként beküldött 
az ideiglenes Nemzetgyűlésbe,10 és Teleki Géza,11 akivel a szegedi jogi kar újrafelál
lítása ügyében szorosan összeműködtem, ezt a beosztást adta, hogy kéznél legyek Pes
ten. Később Szent-Györgyi javaslatára Ke rész túr)'12 a Felsőoktatási Tanács elnökévé 
nevezett ki, és ez az igen érdekes funkció, amelyet a tanács feloszlatásáig, 1948-ig lát
tam el, szintén Pesthez kötött. Ami benne szép és tanulságos volt, az abban állott, hogy 
minden katedrabetöltésnél mi adtunk véleményt a miniszternek. Ez úgy történt, hogy 
bizottságba hívtuk össze a kérdéses tanszék tárgykörének legkiválóbb művelőit -  aka
démikusokat, a többi egyetem ordináriusait és esetleg egyebeket is - , akik sorban el
mondták nézetüket, amit kötetlen eszmecsere követett, és ebből rendesen egyhangú
lag született meg a Tanács véleménye, amelyet viszont a kormány hol követett, hol 
nem. Tanúskodhatom amellett, hogy ez szép, hasznos és a tudomány autonómiájának 
teljesen megfelelő eljárás volt, amely ajövőben is követésre lenne érdemes. Számomra 
viszont azért volt tanulságos, mert úgyszólván az összes tudományszakok személyi gar
nitúrájával és belső viszonyaival páratlanul behatóan megismerkedhettem. Szinte 
folyton bámultam, hogy mennyi az igazán kiváló konkurens jelölt olyan nehéz szak
tárgyakban is, mint matematika, geológia, filozófia, ókortudomány, statisztika vagy 
római jog. Amikor aztán a „fordulat” bekövetkezett, s a kormányt az ilyen finom el
járásmód többé nyilván nem érdekelte, akkor szép csendben feloszlottunk. Ebben a 
valóban mintaszerű véleményező eljárásban a magyar tudományos élet legjobbjai és 
legkiválóbbjai részt vettek, és én, akinek ez az elnökösködés talán életem legkedvesebb 
élménye volt, állíthatom, hogy az eljárás mindvégig teljesen alkotmányos volt, és nem 
volt eset, amely miatt bárki is szemrehányást tehetne magának, habár természetesen 
egyetlen bizottsági tag sem tévedhetetlen.

1949 nyarán már látszott, hogy az Akadémiát is „gleichschaltoltatni” fogják, s hely
zetem ott tarthatatlanná fog válni. Értésemre adták, hogy tanszéket kell ellátnom, de 
saját tárgyamat, a jogbölcseletet nem bízhatják rám, mert az marxistáknak fenntartott 
„ideológiai” tárgy. Ezért megbíztak a nemzetközi jog ellátásával a pesti egyetemen. 
Ezt szeptembertől november közepéig el is láttam. A tanévnyitó már tejesen „gleich- 
schaltolt” szovjetegyetem képét mutatta. Előadásaimra viszont özönlött a hallgatóság, 
több száz hallgató volt rendesen a teremben. Gondosan készültem, és az előadások 
teljesen szakszerű, a legkiválóbb szakírók -  Oppenheim-Lauterpracht, Ross, Guggen- 
heim, Verdross13 -  figyelembevételével készült szövege jegyzet céljára ki is van szedve, 
és azt sikerült kijuttatnom Amerikába is. A vészes az volt, hogy a hallgatóság túlságosan 
ünnepelt, különösen olyankor, amikor a teljesen objektív előadást a Szovjetre nézve 
nem éppen hízelgőnek gondolták (megszálló hatalom jogai és kötelességei, hadifog
lyok jogi helyzete stb.). A nemzetközi jogot negyedévesek hallgatták, és azok között a 
középosztálybeliek arányszáma jóval magasabb volt, mint az alsóbb évfolyamokon. 
Amitől féltem, bekövetkezett. A kommunista diákok gyűlésen tiltakoztak előadásaim 
ellen, s a dékán14 figyelmeztetett. A kommunisták azt mondták, hogy a karon három
féle tanár van. Vannak először is a valódi marxisták, vannak azután polgári tanárok, 
akik legalább megértést és alkalmazkodást mutatnak, és végül van két tanár, aki még 
engedményeket sem tesz, és úgy ad elő, mintha marxizmus-leninizmus nem is lenne
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a világon. Ez a két tanár szerintük Eckhart és én. A dékán figyelmeztetése kétségte
lenné tette, hogy a tanítás szabadsága számomra végleg megszűnt, s ezért felhasznál
tam a kínálkozó alkalmat, és elhagytam az országot. Mivel ’ 29-ben neveztek ki Sze
gedre, éppen húsz évig tartott otthoni professzori működésem. Nem tudom, vajon 
Eckhart helyén van-e még, burkolt formában olyasmit írtak, amiből arra következte
tek, hogy nem. Most az új tanév kezdete előtt dől el, hogy mik lesznek a további vál
tozások.

Bibő István legkedvesebb tanítványaim egyike volt. Én habilitáltam, majd a szegedi 
tanszékre való kinevezésénél is véleményezéssel közreműködtem.15 Melegszívű, jó 
ember és igaz ember, akinél az, hogy magát a szegényparasztság ügyével azonosította, 
bámulatos, a végső konzekvenciákkal is számoló elhatározás volt. Politizálását nem szí
vesen láttam, attól anyja is igen féltette. Viszont finom helyzetelemzései mély benyo
mást keltettek, és a kommunistákból azonnal a leghevesebb ellenzést váltották ki. Első 
tanulmányát elkobozták, majd egy gyűlésen Lukács Györgyöt és Révai Józsefet vo
nultatták fel ellene.16 Bibó ezután a Kelet-európai Intézet alelnöke lett, és ebben a 
minőségben fogadott téged. De ott sem maradhatott, és „ideológiai” tanszékét sem 
foglalhatta el.17 Kúriai bírónak akart visszamenni, éseztmeg is ígérték neki, de közben 
ezen a vonalon is nehézségek támadtak. Az ügy sokáig húzódott, és még nem volt 
elintézve, bár biztató jelek mutatkoztak, amikor eljöttem.18

Csécsyt jobban ismered, mint én. Együtt vettek fel a testvéri láncba vele ’46 tava
szán. Kitűnő előadói és gondolkodói képességeiről volt alkalmam a munkákon meg
győződni. Ot is tiszta embernek tartom, csakúgy, mint Bibót, és közös vonásuk, hogy 
a polgárság felett egyaránt pálcát törtek, anélkül hogy a marxizmussal azonosították 
volna magukat. Imre közelebbi kapcsolatba került egy másik kiváló tanítványommal, 
akit te is ismersz, Szabó Józseffel, aki Szegeden a közjog tanára.19 Örülök annak, hogy 
úgy látom, becsülik egymást. Szabó teljesen intranzigens, hajthatatlan ellenfele a re
zsimnek, tüzes, lánglelkű ember, és olyan szókimondó, hogy állandóan rettegtünk ér
te. Ugyanakkor hallatlanul tehetséges és munkabíró, valósággal ontotta könyveit. Ve
lem szemben ő volt a leghívebb tanítvány, hetenként felkeresett, és együtt szőttük a 
menekülési terveket. Családja miatt nem tudta megvalósítani a kijövetelt. Bibó és 
Csécsy messzebb mentek politikailag, mint józan megítélés szerint talán helyes lett vol
na, de Szabó nem tántorodott meg. Viszont mindhárom tejesen tiszta ember, és is
merve tehetségeiket, elkallódásukat a legsúlyosabb veszteségnek tartanám. Mindent 
meg kellene tenni megmentésükre, ha majd alkalom nyílik rá. Egyáltalán, ha lesz még 
magyar önállóság, a legfontosabb kérdések egyikének tartom a helyes differenciálást, 
megkülönböztetést az emberek viselt dolgainak megítélésénél. Ezen nemcsak a durva 
megtorlási és bosszúvágy megfékezését értem, hanem azt a kétségbevonhatatlan ki
értékelést is, hogy még a jövő számára teljesen elveszett, a rendszerrel magukat telje
sen azonosító és megbocsáthatatlan lépéseket is elkövetett embereknél is -  túlkom- 
penzációképpen-e, nem tudom -  nemegyszer váratlan, meglepő segítségre talál az, 
akit a rendszer elejtett vagy üldöz. Ez a rejtett ellenállásnak egyik alakja, amiről na
gyon sokat lehetne beszélni. A mi barátaink nem követtek el semmit, legfe^ebb jóhi
szemű áldozatai voltak egy optikai csalódásnak, nagy emberi értékeik és képességeik 
megmentése tehát elsőrendű érdeke lenne az esetleg még eljövendő új magyar köz
életnek.

Amikor Bibóval utoljára beszéltem, célzást tettem rá, hogy ha legálisan nem enged
nek -  a Wiener Juristenverein20 meghívott-, akkor illegálisan is megpróbálok kijutni.
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Ő elmondta, hogy teljesen kiábrándult, mert az oroszok már nagyobb mértékben el
vesztették realitásérzéküket, mint annak idején Hitler. Kis gyermekei miatt ő nem 
menekülhet, itt kell átvészelnie az időt, míg az országot felszabadítják, akkor pedig 
csak azt remélheti, hogy a még eltűrhető baloldalhoz fogják számítani. Számomra 
rendkívül fájdalmas, hogy ezek a kitűnő és nagy képességű emberek, akik idekünn 
dolgozhatnának, most teljes tétlenségre kárhoztatva és beláthatatlan veszélyeknek ki
téve vesztegetik el legjobb éveiket!

Persze idekünn is nehéz megállnia a talpán a szegény menekültnek. Szűkén vagyok 
én is, amíg új egzisztenciát alapíthatok. Pénzemet21 amennyit sikerült kihoznom, no
vember óta feléltem, és keresetre szert tennem nem könnyű. Ha szeptemberben meg
kapnám a vízumot, akkor még hajszál híján elkerülöm a nyomort, mert repülője
gyünk már be van fizetve. Ezért remélem, hogy nem kell kéregetővé válnom. Ha azon
ban tudnál közvetíteni valamiféle segítséget a hatalmas és gazdag amerikai testvéri 
lánc részéről, őszintén meg kell mondanom, hogy arra most lenne a legnagyobb szük
ségem, különösen, ha reményeim nem válnak valóra. Ettől függetlenül is azonban 
szeretném, ha valamelyik páholy tudna rólam, mint a pesti Korvin-páholy mestertag
járól, aki most minden testvéri segítség nélkül bolyong a nagyvilágban, és érezném 
azt, hogy törődnek velem, gondomat viselik és utamat egyengetik, vagyis hogy a vi
lágot átölelő testvéri lánc élő valóság.

Nekem a kőmívesség kedves, meleg élmény volt, amely most igen hiányzik. Sok 
igazi értéket láttam ott, és idősebb korban is meleg barátság tudott kifejlődni. Legfel- 
emelőbb élményem pedig az volt, hogy ennek a kitűnő pesti polgárságnak, amelynek 
bizalmát a régi és az új üldözések alatt egyaránt sikerült kiérdemelnem, épp a haladó 
s kőmíves eszmékért élő része mennyire intakt és immúnis az ideológiai fertőzéssel 
szemben! Az egészséges gócok száma nagyobb és ellenállása erősebb, mint általában 
képzelik!

Remélve, hogy előbb-utóbb láthatlak, és akkor még sokat fogok tőled tanulhatni, 
őszinte tisztelettel és testvéri szeretettel köszönt

Horváth Barna
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Szűcs Jenő olyan történész volt, aki akár az Árpádokról írt, akár Dózsáról, a máról 
gondolkodott. Ez a „politikusi” alkat a XX. század nagy magyar történetírói közül leg
inkább Szekfű Gyulával rokoniba -  azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy vi
lágnézetének oly hajlékony alakítására, aminőt Szekfűnél tapasztalunk a HÁROM NEM-


