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érdeklődés nyilvánult meg mindenfelé, 
a szorosan vet t tudományos körökön 
túl is, az adatokban páratlanul gazdag, 
hiperkritikus túlzásoktól vagy a tör-
téneti igazságot nem megvilágosítani, 
hanem inkább elhomályosítani akaró 
törekvésektől egyformán mentes mű 
iránt, mely értékelésével és módszeré-
vel irányt jelöl a történetírásban. Minő 
értéket jelent Pastor munkájának ez a 
tulajdonsága, jól t ud j a mindenki, aki 
valaha is foglalkozott a renaissance-
pápák vagy a reformáció és ellenrefor-
máció korának analitikus boncolgatá-
sával vagy szinthetikus értékelésével. 

Ludwig Pastor e kényes, finom em-
berismeretet, biztos itélőképességet 
egyaránt kívánó problémák ezer Scyllá-
já t és Charybdisét ki tud ta kerülni az 
igazság sérelme nélkül, épen mert 
kutatásaiban, értékelésében csakis az 
igazság volt a vezetője. Igazságszerete-
tének és ezzel párosult bölcs ember-
ismeretének, higgadt világszemléleté-
nek, tárgyilagos történeti módszerének 
köszönhetjük, hogy ma e kor alakjai 
és eseményei nem egyoldalúan, min-
denütt csak az elszomorítót, a napfényt 
el nem biró sötétet l á t v a ; vagy az 
ellenkező végleten, jámbor szívvel 
dobva az elhallgatás fá tylát a kor 
kétségkívül sötét jellemeire és borzal-
mas eseményeire, jelennek meg többé 
szemeink előtt. Nem a meg nem értés 
fanyar közönbösségével nézi hőseit, 
tetteiket, mint az észak-német protes-
táns Gregorovius ; de épen úgy hiány-
zik belőle Demfle és tanítványai tör-
ténetszemléletének politikai hangula-
tokból merítő elfogultsága. Történetírói 
módszere koruk gyermekeit varázsolja 
elénk. Nem fedi el a bűnt, nem szépíti, 
de nem is halmozza szenzációkul a fél-
műveltség számára. Pastor az igazság 
szemüvegén át itél emberek és esemé-
nyek fe le t t ; ez a módszer elvezet a 
reformáció megértéséhez, de finoman 
érzékelteti az ellenreformáció, az olasz 
lélek ezen önmagából fogant szülötté-
nek szükségszerű létrejöttét is. 

Elegáns stílusa, mely mindig pár-
huzamban van az anyaggyüjtés gaz-
dagságával és a feldolgozás módszeres-
ségével, olyan tulajdonság, mely a 
legnagyobbak közül is csak keveseknek 
adatot t meg. Pastor e belső, kitünő 
tulajdonaihoz az a szerencse is párosult, 
hogy munkakedvvel, testi és lelki erő-
vel egyaránt birta négy évtizeden át 
a szinte emberfeletti munkát . 

A magyar tudományosság, melynek 
eredményeit annyi becses támogatás-

sal segítette elő, az első kötet megjele-
nésének negyvenedik évfordulóján, egy-
ben a tizedik kötet megjelenése alkal-
mával hálás szívvel tekint Ludwig 
Pastor felé. Tóth László. 

Három könyv. 
Lombroso leánya, Ferrero felesége 

könyvet írt a női lélekről. A két név 
nagy tévedésekre, még nagyobb el-
fogultságra jogosíthatta volna viselő-
jét, de szerencsére az írónőnek nem 
volt szándékában a rendszerezés. Tu-
dományos rendszeralkotásban nehéz az 
előí életek szubjektivitását elkerülni, 
megfigyelések, tapasztalatok közlésé-
ben könnyebb. Gina Lombroso leánya 
számára adott mintegy anyai tanácso-
kat és így nem került a sor beporoso-
dott elméletek újrahangoztatására. 
Nincsen távolabbi idő, mint a tegnapi 
mult és nincsen kellemetlenebb érzés, 
mint találkozni problémákkal, melyek 
nemrég váltak értelmetlenné szá-
munkra. Elméleteiben há t nem hat 
anakronisztikusan a könyv, de ez még 
nem jelent eredményeiben ujságot. 
Nincsenek benne Weiningeri túlzások, 
freudi indiszkréciók, de nincsenek kü-
lönösebb mondanivalók sem. Ismét be-
bizonyosodott a régi igazság, hogy csak 
a férfiak tudnak érdekeset mondani a 
nő lelkéről, mint ahogy a legkitünőbb 
női t ípusokat Madame Bovary-tól Du-
chesse de Guermantes-ig férfi regény-
írók teremtették meg. Gina Lombroso 
munkája mégis figyelemreméltó, mert 
egy hangulat és egy követelés csődjét 
muta t j a , a századvégén amely az 
emancipált nő elképzelt alakjához fűző-
dött. Ma a jámbor elgondolás brutáli-
san valóra vált, a nő helyzete gyöke-
resen megváltozott, százszorosan be-
teljesítve a kívánságokat és íme a 
«tudós nő»-típus megijed a nála is 
modernebb típustól és a családi tűz-
hely szépségét kezdi prédikálni. A kö-
vetelés, a felállított ideál tehát már 
nyiltan ellenkezőjére fordult, de a hang, 
az érzelmi tónus még a régi ; attól 
nehezebb szabadulni. A nő még min-
dig a meg nem értett ösztönlény, aki-
nek finom hangulatait , áldozatkész ön-
feláldozását, egész érzelemvilágát kép-
telen felfogni a durva, önző, absztrakt 
fogalmakkal vagy rideg érdekszempon-
tokkal dolgozó férfi, a nő helyzete még 
mindig tragikus. De a lázadozó han-
gulat már eltűnt, a jelszó most a bele-
törődés az adott viszonyokba, a férfit-
szolgálás megható megalázkodása. 



75 

Akadémiánk jubileuma alkalmából 
Kornis Gyula rajzolta meg az akadé-
mikusok szerepét a magyar filozófia 
történetében. Érdekesen muta t rá a 
szoros kapcsolatra, amely kezdettől 
fogva fennállott az akadémiai és filo-
zófiai törekvések között. Filozófusaink 
kevés kivétellel mind tagjai voltak 
az Akadémiának, mely hivatalos tá-
mogatásával nagy segítségükre volt 
munkálkodásukban. Nemzeti szempon-
tok és egyetemes filozófiai áramla-
tok irányítot ták a magyar bölcselet 
fejlődését. Kant és Hegel bölcselete 
heves vi tá t t ámasz to t t nálunk, de a 
reformkor hangulata is megtalálta a 
maga bölcseleti kifejezését a Hetényi-
Szontagh képviselte egyezményes vagy 
magyar filozófiában, mely tudatosan 
Széchenyi művéhez kívánt csatlakozni 
és nemzeti önismeretet sürgetett. A het-
venes évektől egyre jobban erősödő 
pozitívizmus épen úgy megtalálta a 
maga akadémiai képviselőit, mint a 
huszadik század elején reakcióként tá-
madó idealizmus. 

* 

A tahitótfalusi Sylvester-nyomda ki-
adásában megjelent Hastings, angol 
prédikátornak, a vasárnapi iskolák 
nagy szervezőjének egy beszédgyüjte-
ménye, mely érdekes és tanulságos 
példákat ad arra, hogy lehet az evan-
gélium nagy igazságait a gyermekek 
egyszerű lelkéhez közelebb hozni. Be-
vezetésül Csikesz Sándor egyetemi ta-
nár a falusi gyermekistentiszteletek 
szükségességét fejtegeti. Halász Gábor. 

Ózdy Béla: A rózsaszínű ház. Zam-
sztág Rudolf Odysszeája a «régi jó-
időkében játszik, egy i s t enhá t amgö t t i 
városkában, különös emberek között. 
Az újdonsült klasszika-filológus tanár 
ide toppan be egy júliusi napon azzal 
az elhatározással, hogy a hegyek kö-
zött eldugott városkában kikúrálja 
vizsgákra készülésben elgyengült egész-
ségét s az őszre, csendben, félrevonulva 
megírja doktori értekezését, Homérosz 
világáról. A filozopteri tervek elé nem 
várt akadályok tornyosulnak. Az első 
egy nyulánk leányzó : Hedvig szemé-
lyében. Igaz ugyan, hogy a kisasszony 
támogat ja is munkájában, midőn a 
nagy görög epikus nőalakjaira tereli 
figyelmét s ebbeli tanulmányához, 
Nauzikáa szerepében, bőséges áldozat-
készséggel szolgáltat adatokat a fa j tá -
jabeli örök nő testi-lelki mivoltáról. 

Csakhogy Zamsztág hamarosan rájön 
arra, hogy szaporodó ismeretei doktori 
értekezése szempontjából nem jelen-
tenek hasznosítható értékeket. Uj szál-
lást keres h á t : dolgozni akar. Az ér-
telmes Nauzikáa azonban jól tud ja , 
hogy bármerre kalandozzék is a férfi, 
kit egyszer foglyul ej tet t , akkor tér 
vissza hozzá, amikor épen akarja. Ugy 
is lesz. Zamsztágot csak rövid időre 
t ud j a tőle eltávolítani a munkavágy 
s egy ú j nő, a rózsaszínű ház titokzatos 
Kirkéje, ki mögötte rejtőzik. Egy kü-
lönös kaland után, összetört tagokkal, 
kórházi ágyon fekve, ú j ra visszakerül 
hozzá Odysszeusz, kit most már Pene-
lopé gondjával ápol és — őriz I thaká-
ban. Sikerrel, mert megtanulta, hogy 
kell magát változatossá varázsolni és 
örökre magához láncolni az alkotni 
vágyó férfit. Ez elpusztíthatatlan vá-
gyakozással keresi az ú j asszonyt, az 
«igazit», aki nem ismert élményekkel 
«alkotóképességének határkövéig t u d j a 
majd lendíteni». 

Ez a szimbolikus értelmezés nem 
mindig van szervesen beleágyazva a 
bonyodalomba s így csak a kötet végén 
világosodik meg igazán. Ekkor érti 
meg az olvasó, hogy az érdekes 
Odysszea s a különös német városka 
mulatságos figurái mögött mélyebb 
igazságok rejtőznek. De az a felfogás, 
mellyel szerzőnk ezeket értelmezi, nem 
igen vezeti az élet értelmének maga-
sabb szempontú értékeléséhez. A teg-
nap szempontjai ezek, a szkeptikus, 
kiábrándult , a maga kis életének gyö-
nyörűségeiben élő tegnapé, melynek a 
nagy dilettáns, Anatole France volt 
körülrajongott művésze. A ma és kü-
lönösen a keserves magyar ma, mást 
keres a regényben. A maga szörnyűsé-
geken átment életét. Kifosztottságának, 
nyomorúságának képét, az örök Tibor-
cok torkot szorongató panaszának sza-
vát . Az ú j magyar írókat várja , akik 
megmutat ják neki e szörnyűségek ér-
telmét s a belőlük kiemelkedő holna-
pot. Természetes hát , ha a kritika, mely 
érzi az idők szükségletét, nem lelkese-
dik e regény életfelfogásáért. De tisz-
tán művészi ér tékei t : a mese érde-
kességét és leleményességét, a jellemek 
életszerűségét s a könnyed elbeszélő 
stílust készséggel elismeri. A Danubia 
Magyar Irók sorozatában jelent meg 
Pécsett, a jeles grafológusnak, Richter 
Aladárnak finoman megrajzolt címlap-
jával. 

—ót. 
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