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alulról, önmagából. A változtatások 
eleinte az utánzás gyarlóságai, önkén-
telen eltorzításai voltak. Később a 
XIX. század fejlődése folytán kialakult 
egy olyan-amilyen önálló polgári szel-
lem (és ez sem mindenütt), de ekkor 
sem, még kevésbbé a renaissance ide-
jén, egyszerre, tökéletes-készen, szánt-
szándékkal. És ha Nagy József szerint 
az új akarás fejtetőre állította az 
arisztokratikus értékeket, hozzátehet-
jük, ezt azzal a hittel tette, hogy 
lábukra állítja őket. 

Nagy József könyve világosan fog-
lalja össze az egyetemes problémákat 
és jó szolgálatot tesz azoknak, akik 
szeretnek elméletekben gyönyörködni 
és szívesen siklanak végig az emberi 
szellem hosszú vándorútján. A konkré-
tumok kedvelői pedig szintén találnak 
nekik megfelelő táplálékot a könyv 
függelékében, amely az egyetem és a 
modern gondolkodás összefüggését tár-
gyalja. L. D. 

Máriássyné Szemere Katinka: For-
dul a szél. — Versek. 1927. 646. Jó-
hangzású, kedves név előttünk Má-
riássyné Szemere Katinka neve, akinek 
nem egy bájos költeményében volt 
már alkalmuk gyönyörködni a Nap-
kelet olvasóinak. A kedves ismerős 
nevét örömmel üdvözöljük a sáros-
pataki Főiskolai Nyomda csinos ki-
állítású verses füzetén. Ez az örömünk 
egyre fokozódik és szinte boldogság-
érzéssé teljesedik, amint a kis vers-
gyüjtemény üde költészetébe felejtke-
zünk. Mert valóban el tudja velünk fe-
ledtetni az élet hétköznapjait, miköz-
ben ráeszméltet bennnüket az emberi, 
különösen pedig a női élet megható 
szépségeire. — Az első ilyen szépség az 
anyaság motívumában jelentkezik. Az 
ezzel kapcsolatos érzelmek szelíd hul-
lámzása adja meg az asszonyi élet fő-
irányát, aminthogy ez uralkodik Má-
riássyné költészetén is. Egész ciklusban 
esdekli az anyaság vágyát (Terem-e 
még? Eljön-e még?), ujjongja örömét 
(Advent, Hazafelé) és zokogja fájdal-
mát (Elment, Lábbadozóban). Meglát-
szik, hogy ez nemcsak költészetének, 
hanem életének is uralkodó motívuma, 
Benne a maga egyszerűen nemes lelké-
nek legtisztább lángja lobog. Ha ez a 
láng az enyészet sötét szelével viasko-
dik, akkor nem tudja bemelegíteni a 
fázó életet: 

Oly lassan, lassan jön vissza az élet, 
Oly hideg lett, hogy elment a remény, 

Oly különös a téli nap sütése, 
Oly idegen a meghitt lámpafény. 

A szobákat, hogy új ra végigjárom, 
Hol minden bútor támasz, védelem, — 
Csak összefut a szemem előtt minden : 
A bölcsőt, jaj, a bölcsőt nem lelem! 

(Lábbadozóban.) 

Szerencsére van a költő lelkének egy 
másik hatalmas szépsége, amely nem-
csak költészetének ad szárnyaló erőt, 
hanem őt magát is átsegíti az élet 
szakadékain. Ez a diadalmas életszép-
ség a reményteljes hit, amely nem en-
gedi elhalványodni a lélek ideáljait még 
a hétköznapok gondteljes szürkeségé-
ben sem: 

Úgy jön a gond is néha, mint a köd. 
Egy pillanat és mindent elborít, 
Minden kilátást elhomályosít, 
S mindenütt van, hiába kerülöd. 

Ahogy az Úr akarja, úgy legyen. 
Jöjjön a gond, mi nem félünk tőle; 
Csak a lelkünk nőjön ki belőle, 
És mindig süssön a nap a hegyen. 

Ugyanezt a fölemelő világnézetet 
hirdeti erőteljes metaforájával a «Tátra» 
című vers is : 

A mindennapi élet fölött áll, 
— Hogy fel is nézzünk, ne mindig 

hátra — 
A lelkünkben is a Magas Tá t ra : 
A fel-feltűnő örök ideál. 

Ennek tiszta ragyogását csak fo-
kozza az élet tragikus mélységeinek 
finom rajzú megéreztetése is. Igy vál-
nak minél teljesebb harmóniává szelíd 
hangjának és színezésének egyszerősé-
gükben is tetszetős változatai. Az 
anyaság érzésének szinte hiánytalan 
skálája és a hit szárnyaló himnusza 
után ki tudja hozni kedves hangú 
lantjából a tavasz játszi muzsikáját s 
az irredentizmus zengő énekét egy-
aránt. Ez utóbbi különös erővel és 
költőiességgel zendül meg «A magyar 
nóta» című versében, amely az ismert 
motívumot egyénítő szépségben kelti 
ú j életre. Amilyen egyszerűen tiszta és 
nemes a költő témaköre s megkapó 
őszinteséggel kibontakozó lelkülete, 
olyan könnyed és tiszta költészetének 
formája is. Szava természetes, hangja 
üde, sorai változatos ritmusúak Ver-
seiben szerencsésen egyesül a tartalom 
egyszerű szépsége a forma modern vál-
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tozatosságával. — A csinos kiállítású 
és belső szépségekben is gazdag verses 
füzet igazi értékét a benne megnyilat-
kozó nemes női lélek adja meg. A költő 
lényének és költészetének legszebb jel-
lemzését készen kapjuk tőle magától a 
következőkben: 

. . . Nincsenek ú j szavak. 
Könnyem van csak 
És meleg mosolyom. 

(Úgy mondanám.) 
Gulyás Sándor. 

Godefroid Kurth: A modern civili-
lizáció kezdetei. Budapest. 1928. Szent 
István könyvek 52—53. Fordította 
franciából: Dr. Michel Károly. 

XIII . Leó pápa egyik legnagyobb 
gondolata az Egyház és az állam viszo-
nyát tisztázza. Szerinte az Egyház fő-
célja természetfölötti: a lelkek üdvö-
zítése, tehát eltér az emberek földi bol-
dogulását elősegíteni akaró állam cél-
jától, de a történelem mégis azt mu-
tat ja , hogy az az állam virágzó, amely 
katholikus elvek szerint rendezkedik 
be. Vagyis, noha a katholicizmust nem 
lehet az állam szolgálatába állítani, 
mert célja magasabbrendű, az állam 
saját érdekében cselekszik, ha az Egy-
házat szolgálja. 

Godefroid Kurth, a neves belga tör-
ténész, könyve ezt a gondolatot illusz-
trálja a történelemmel, időszámításunk 
első évezredével. A könyv tehát beval-
lottan célzatos. A célzatot, az alap-
gondolatot, a bevezetés tűzi ki. Kurth 
azt ta r t ja a legjobb civilizációnak, 
amelyben az ember legkönnyebben el-
érheti célját. Mivel pedig az ember 
célja a másvilági boldogság elnyerése, 
legjobb a katholikus civilizáció. Ez a 
könyv egyik vezéreszméje, a másik 
XIII . Leó pápa gondolata, amit a 
szerző így fejez k i : «És így az Egyház, 
bár mindenekelőtt a mennyet keresi 
és a földön mint idegen megy keresztül, 
oly törvényeket ad az embernek, melye-
ket az nem hághat át és amelyek meg-
tartása jólétének záloga. Jóttevő egy-
ségében átöleli az összes államokat és 
minden családot, hogy mind jobban 
és jobban egyesítse és egy családba és 
egy államba olvassza őket. Beleönti 
lelkét az emberi intézmények törékeny 
formáiba, azokat természetük fölé emeli 
és saját örökkévalóságából ad nekik 
valamit». (27. 1.) 

A könyv a nagyközönség számára 
készült, ezért különösen ez az utóbbi 

szempont domborodik ki. A római biro-
dalom bukásának okát a pogány szel-
lemben látja a szerző, amely az államot, 
mint valami istenséget tiszteli. Ez a 
tisztelet később, mikor az állam minden 
tevékenységét egy személy teljesíti, a 
császár istenítésévé alakul át. Az aria-
nus országok bukásának pedig az volt 
az oka, hogy a vallást az államnak 
rendelték alá és a hitből kizárták az 
érzelmi elemeket. Ezzel visszafordultak 
a pogány racionálizmushoz, ami vesz-
tüket okozta. De nemcsak negatíve 
mutat ja be ezt a gondolatot, nemcsak 
azt bizonyítja, hogy a nem katholikus 
államoknak mért kellett elpusztulniok, 
hanem leírja azt is, hogy az Egyház 
hogyan működött a szolgálatába álló 
államok érdekében : hogyan javította 
meg egy időre a római birodalom erköl-
cseit, hogyan édesgette hozzá a barbá-
rokat, majd amikor a gyökereiben 
romlott Rómában a pogányság szelle-
mét nem tudta megváltoztatni, hogyan 
épített ú j államokat a vad és csak ra-
bolni meg rombolni akaró barbár 
népekből. 

Kurth módszere célja szolgálatában 
áll. A kort nem lefesteni akarja, hanem 
vezérgondolatát alkalmazza erre az idő-
szakra. De akaratlanul is jellemzi e 
századok minden forrongását és bizony-
talanságát, majd azt a megnyugtató 
időt, amikor a lelkek behajlanak 
Krisztus «édes igájába». Főcélja mégis 
a bizonyítás. Mivel a katholicizmus 
szellemi eszközökkel új í tot ta meg a 
világot, a pogányság hibáit is szellemé-
ből vezeti le, hogy az összehasonlítás 
könnyebb és a tanulság kézenfekvőbb 
legyen. Módszerének másik jellemző 
elemét a logikus, egymáshoz fűződő 
gondolatok alkotják, amelyek mind egy 
cél felé, a vezérgondolat felé törnek. 
Kurth lelki világának ez a harmóniája, 
egy célhoz való igazodása nemcsak 
értelmi téren fejlődött ki, hanem ér-
zelmi életében is. Stílusa lendületes, 
mondataiban a meggyőződés heve lük-
tet. Nincs a könyvben egy jelző, vagy 
kérdőjel sem, amely ne egységes világ-
nézetből, szilárd hitből fakadna és 
amely szem elől tévesztené célját : 
a meggyőzést. 

A «Szent István Könyvek» nagy körül-
tekintéssel összeválogatott sorozatához 
méltó ez a könyv is, amelyet Michel 
Károly dr. lelkiismeretesen és gondos 
szeretettel fordított le. 

Fábián István. 
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