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ban jelent meg. Benne Péterfy — René Lavollée La Morale dans l'Histoire 
című munkáját bírálva — korának a történetfilozófiai problémák iránt tanusí-
tott tartózkodását, vagy épen visszautasító magatartását panaszolja. E tudo-
mányt a módszer kérdései mellett a szakemberek gyanakodva s kételkedve 
oldalt hagyják vagy egészen elfelejtik. Péterfy az élő történettudományt ily 
elvi háttér nélkül a lélektelenné merevedés veszedelmétől félti. Tudományunk 
mestereit mindig oly írókban ismertük fel, kik a tények kapcsolatát a lehető 
legmesszebb kísérték és kötötték össze egyre általánosabb tényekkel. Az 
objektivitás elvét ettől az emberi szellemben önként felvetődő törekvéstől 
még ne féltsük : a tények pártatlan mérlegelésének kötelessége nem terjed ki 
egyszersmind az érzület elfojtására : «mihelyt egy történetíró e névre érdemes, 
mihelyt a tények bonyolult kapcsolatait keresi : alanyisága tehetségének, 
műveltségének minden erejével előtérbe lép». A történet filozófiája is örökké 
megteremtőjének tudományos és művészi ösztöneitől fog függeni. «Mert ha a 
szociológiai, pszihológiai kutatások még tízszerte több törvényt bocsátanak 
is a történetfilozófus rendelkezésére : egy Bossuet épúgy a földöntúli vezető 
gondviselésben fog hinni, mint egy Carlyle-i szellem az ő nagy embereiben.» 

Ily sorain át fakad fel legönkéntelenebbül Péterfy lelkének mély meta-
fizikai hajlama. Ilyenkor vallja ki legtisztábban, hogy benne csakugyan — 
mint egyik finom elemzője írta — «egy racionalista kor irracionális erői hány-
kolódnak». Ami szót ő a történetírás legmagasabb kérdései felől ejtett, valóban 
úgy volt mondva a tizenkilencedik századnak, hogy a huszadik is értsen belőle. 
Hozzánk is szól s a mi lelkünkből is beszél, valahányszor azt hangoztatja, mit 
neki nem annyira a kor s környezet ellenvéleménye, mint inkább valami belső 
sugallat kergetett az ajkára s amit legszebben talán Emerson-essayjének ebben 
a mondatában fogalmazott meg : «A szellemi dolgok végső kapcsolatában való 
hit az emberi műveltség legfinomabb életere». 

Rédey Tivadar. 

KIS KÖRÖK KIS KARIKÁI. 

Bennem nem lehet elnyomni a dali : 
kihajt szívem, újra meg újra kihajt ! 
Tavasz ostora űz : levelek ! viharok ! 
Villámlik a búm ! örömöm kiragyog ! 
Együtt karikázok a sugarakkal ! 
együtt trillázok a madarakkal ! 
Rím lesz minden lelkemben : játékos, gyermeki rím ! 
Igy játszanak egymással gyermekeim ! 
Ajkamon egy kis család mosolya ég, 
de ez a mosoly az emberiség ! 
Kis hullámokat verek, kis köröket, 
de így hódítom meg az Örököt ! 
Mert kis körök kis karikái 
által dübörögnek a népek csatái ! 

Gulyás Pál. 
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