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feléből származik s Dionysius 
Exiguus apát nevéhez fűződik. Ezen 
időszámítást, mely Székely szerint 
hibás alapon áll, mert Kr. u. 1. éve 
az általa megállapított születési idő. 
pont előtti 5. évnek felel meg, Beda 
művei és Nagy Károly intézkedései 
honosították meg, általánossá azon-
ban csak a középkorban lett: a X. 
századig még maguk a pápák sem 
használták. 

Székely munkája a tudományos 
történelmi kutatás követelményei-
nek teljesen megfelel, a kérdés gaz-
dag szakirodalmát teljesen felöleli. 
Előadása gördülékeny és világos, 
bár nehéz chronológiai kérdést tár-
gyal; a Jézus-korabeli műveltségi 
állapotok leírása és rajzai élvezetes 
olvasmánnyá teszik. Irodalmunk-
ban hézagpótló munkája nemcsak 
a történetbúvárok és teológusok, 
hanem a művelt közönség érdeklő-
dését is méltán fölkeltheti. 

Lukcsics Pál. 

A falu költője. Egy modern német 
lírikus. Németországnak sok tekin-
tetben csak előnyére vált az, hogy 
nem ragadhatta ott magához egy 
város sem olyan mindent letipró 
kizárólagossággal a vezetést, mint 
például Franciaországban Páris. 
Berlin korántsem játszhatja ezt a 
szerepet még ma sem. Több műve-
lődési középpont van s ehhez képest 
sokkal szabadabban jut kifejezésre 
minden vidéknek a saját külön kul-
túrája. Színben és gazdagságban, 
egyéniségben, sokoldalúságban nincs 
hiány e miatt a szellemi élet te-
rén. Mindennek tudatában, mégis 
meglepődve veheti külföldi olvasó 
kezébe Jákob Kneip lírai költemé-
nyeit, mert ezek a mai modern vi-
lágban szinte páratlanul állnak itta 
maguk természetes, hamvas frisse-
ségükkel, közvetlenségükkel, naiv 
egyszerűségükkel és mégis őserőt 
eláruló földízükkel. A német falu a 
maga legszebb és mégis oly emberi 
tulajdonságaival, a régi vallásos 
hitével az egész gondolat- és érzés-
világa középpontjában, de emellett, 
azaz ezen át az összes gyarlóságai-
val, bűneivel, erényeivel, jó oldalai-
val, bánatával, örömével, hétköznap-
jával és ünnepével szólal meg ben-
nük. A nyelv ereje és keresetlen 
egyszerűsége még növeli a jó ha-
tást. Minden olvasó újult életkedv-
vel, ragyogó szemmel teszi le a 

könyvet, úgy érzi magát, mint egy 
igen jól sikerült, többnapos vidéki 
kirándulás után s eszébe sem jut 
azon gondolkodni, hogy valóban le-
hetséges-e ilyesmi az expresszio-
nista, hüpermodern, tépettidegű vá-
rosi irodalom korszakában. Ráadá-
sul sem az a nosztalgia nincs e köl-
teményekben, amely már az alexan-
driai kultúra nagyvárosi emberét az 
idillhez és a pásztorköltészethez ve-
zette, sem az a modern, a naturaliz-
mustól örökölt tudákosság, amely 
szaktudományos nagyképűséggel bá-
nik el a faluval, paraszttal, kisem-
berrel, vidéki intelligenciával. Ez az 
író nem nézi meghatott szentimen-
talizmussal a falut, de nem is tarto-
zik azok közé, akik azért mennek ki 
oda, mert a városról már elég rosz-
szat írtak s most már a parasztot 
akarják a saját lelki tisztátlansá-
guk érintésével megtisztelni. 

Kneip egyik könyve „Der leben-
dige Gott. Erscheinungen, Wall-
fahrten und Wunder" (Az élő Isten. 
Jelenések, búcsújárások és csodák) 
címen jelent meg Jénában 1919-ben. 
A katholikus német faluba vezet, de 
ezt csak arról vesszük észre, hogy 
szentek is szerepelnek benne —néha 
a legkedvesebb humoros beállítás-
ban, — egyébként azonban semmi 
tendencia, semmi egyházi, vagy más 
hasonló gondolat nem merül föl, 
sőt ez az egész vallásosság a legmo-
dernebb és legkiábrándultabb lélek-
nek sem lehet más, mint rokonszen-
ves, mert olyan művészi tökéletes-
ségben jelenik meg, hogy a mai kor-
tól kedvelt tudományos, filozófiai, 
költői mítoszok bármelyikével föl-
veszi a versenyt. Éppen ez tette a 
könyvet a protestáns északnémetség 
kedves olvasmányává is. Mindjárt 
első költeménye gyönyörűen bizo-
nyítja ezt az általánosérvényű, vá-
lasztékos szellemét, de egyben ked-
ves közvetlenségét is. ,Die alte Kir-
che" (A régi templom) ennek a címe, 
amely egy csapásra személyes jóis-
merősünkké teszi Szent Pétert, 
Szent Vendelint, az Atyaistent ma-
gát, akik éjjel, miközben a falu al-
szik s a szilfákban a szél zúg, szo-
borfülkéikből kilépve, ősdédapai, jó-
indulatú, de mégis dörgő hangon 
beszélnek — le és föl sétálva a 
templomban — a faluról, tűzvészről, 
aratásról, az állatokról, a búcsúról, a 
papról... Szűz Mária nevetve, édes, 
tisztacsengésű hangon szól közbe 
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egy mellékoltárról. Így tart ez reg-
gelig, az apostolok csoszogó lépése 
egész éjjel hallszik s csak virradat-
kor hal el. Jóleső biztonságos érzés-
sel követjük ezután az ilyen véde-
lem alatt állóknak tudott falusiak 
életét a következő költeményekben 
hétköznapjaikon, vasárnapjaikon, 
ünnepeiken át. A régi templom jó 
öreg szentjei sem nem büszkék, sem 
nem érzékenykedők. Megjelennek hí-
veik közt a kocsmában is, sőt vi-
tába elegyednek velük ott, mint ezt 
az „In der Schenke" (A csapszék-
ben) című költemény aranyos hu-
morral tudja előadni. Heten néznek 
be ide a szentek, senkitől fel nem is-
merve. Szent Pongrác a világ értel-
méről és rendjéről keveredik ha-
marosan dühös vitába Pfülf-fel, az 
órással, akinek semmi sem tetszik 
ezen a sártekén. Rott szabó, az em-
beri jogok hirdetője Szent Vendelint 
még hazugságra is bírja. Schnatz 
egy harmadik szenttel a pápáról vi-
tatkozik, míg Szent Pál öklével nem 
csap az asztalra és a maga tempera-
mentumos módján az örök kárho-
zattal meg nem fenyegeti a sok csö-
könyös bűnöst. Erre Trott, a kovács 
azt adja válaszul, hogy fütyül az ő 
Istenére, meg ráadásul mind a hét 
ördögére is, ne beszéljen itt mint 
valami sekrestyés, vagy halálmadár 
— s egy káromkodással lehűtve ma-
gát, újra töltet. A szentek semmire 
sem mennek ezekkel a pogányokkal, 
sőt csaknem alulmaradnak, mire 
azonban elhívja őket az Ür. Más 
esetben Szent Lambert vall szégyent 
az emberekkel szemben, mikor a 
faluvégen fölállított szobra talapza-
táról leszáll annak a láttára, hogy a 
fiatal tanító a legistenfélőbb leány-
zóval suttogva sétál az erdő felé. A 
pacsirtadal visszariasztja Lambertet 
útjáról, melyen a kettőt megfigyeli. 
A visszatérő szigorú szentre a Szűz-
anya hamiskásan rámosolyog és a 
kis Jézust tartja felé. 

A költemények nagyobbik része 
persze súlyosabb dolgokkal foglal-
kozik: megjelenik előttünk a falusi 
egyszerű ember a maga szenvedései, 
fájdalmai, betegsége, halála, eltéve-
lyedései, bűnei óráiban is. Meg-
figyelhetjük kemény munkája mel-
lett. Láthatjuk, mikép hódol a babo-
nának, mikép okoz bajt szívtelensé-
gével, melyről érezzük, hogy ugyan-
abban a műveletlenségben gyöke-
rezik, melyben erényeinek egy 

része is. Minden bajban, bűnben és 
szenvedésben egy hatalmas erő 
mégis segítségére van: a maga ősök-
től örökölt, organikusan fejlődött, 
tiszteletben tartott világnézete és az 
ezzel összefüggő szokások, a mind-
ebben rejlő hit, amely egyáltalán 
nem egyenlő a vallással. A tragikus 
fordulóponthoz az öreg lelkésznek 
a halála visz el bennünket („Der ge-
treue Knecht" — A hűséges szolga), 
amely epikus erővel van szemeink 
elé tárva. Érezzük, hogy egy derék 
harcos dőlt ki vele a sorból, akinek 
hőstette egy életen át való kitartás 
volt ezen az őrhelyen. Az Atyaisten 
maga lép koporsójához és búcsúz-
tatja el: „Nun ruhst Du, Freund, Du 
Guter! Treuer Aldermann", barátjá-
nak mondja hűséges öreg szolgáját. 
Igaza van. A következmények rövi-
desen megmutatják, hogy az Úrnak 
sincs maradása már sokáig ezen a 
helyen. Ez az igazi germán Atya-
isten, aki inkább Wotan, semmint 
az ószövetség Jehovája, aki meg-
értő, jóságos úr s nem könyörtelen 
parancsoló, aki népszerű, igazságos, 
méltányosságra néző, velük egy vi-
lágból való uralkodó, ismeri, szereti 
népét, megérti azt, tudja mi válik 
javára, mitől kell visszatartani! En-
nek a méltóságteljes, de jóindulatú 
öreg Istennek ki kell vándorolnia a 
maga szenteivel a régi templomból, 
a faluból, amikor oda a meghalt hű-
séges szolga helyébe egy új vikárius 
vonul be, akinek szemet szúr a sze-
rinte „ízléstelen" régi „lom", aki 
reformálni akar mindent a maga 
városban belerögzött nézetei szerint 
(„Auswanderung der Heiligen" — A 
szentek kivándorlása). Ennél meg-
kapóbb közvetlenséggel, reálisabb 
éleslátással és mégis mindent át-
itató poézissel talán még soha ki 
nem fejezték ezt a modern tragé-
diát: a falu és a város közti szaka-
dék még soha olyan vésztjósló, 
olyan szédületes mélységben nem 
tárult föl előttünk. Ez a „feiner ge-
schniegelter Herrensohn", a finom-
kodó, kinyalt urak-gyermeke, aki 
senkit, semmit nem ismer a falun, 
de nem is akar ismerni, aki senkit 
nem tegez a munkában megörege-
dett derekabb lakosok közül sem, 
aki talán ideiglenes számkivetésnek 
nézi a sivár vidéket, ez a maga tud-
tán kívül a fő méregkeverő, aki a 
maga gőgös félműveltségében nem 
értheti meg a régi szellemet s nem 
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látja be, hogy az ő új szellemét nem 
adhatja át ennek a népnek, még ha 
ez neki való volna is, mert ő nem 
ért ehhez, mert ő lelkileg idegen e 
néphez, sőt ellensége talán, amint a 
nép is csakhamar vele szemben el-
fogulttá lesz. Teljesen megértjük azt 
a finom iróniát, amely a költő sza-
vai mögött lappang, mikor a fenn-
héjázó új ember szájába adja a szó-
zatot: „új szenteket szemeltem ki 
számotokra!" Tudjuk, hogy ezek 
már nem lesznek, nem lehetnek 
szentek, mert a hitet, az ideálokat 
nem lehet úgy cserélni, mint az el-
hordott ruhát. És megindul a régi 
szentek vándorcsapata ki a faluból, 
élükön maga az Atyaisten halad, 
aki a határban keserű szóval válik 
meg öreg segítőtársaitól: „Eure 
Zeit ist um in diesem Land", a ti 
időtök lejárt ebben az országban! 
Érezzük, tudjuk, mennyire igaza van 
és milyen sok értelemben igaza 
van: a régi szentek mellett az ideá-
lok, a becsület, az emberi érzés kora 
is lejárt, itt már ezentúl a hideg, a 
számító ész fog uralkodni, amely 
felebarátjában a kizsákmányolásra 
rendeltetett egyedet látja csak, a 
vallásban bizonyos formaságok kö-
telező betartását, e földi életben kü-
lönleges alkalmat mindenfajta ál-
lati ösztön kielégítésére. 

Így találja el a költő a probléma 
középpontját s ezzel is igazolja, 
hogy őt egy magasabb, megértőbb, 
szeretetteljes hit vezeti. Hogy ez 
egészen egy modern, sok lelki küz-
delmen átment ember hite, azt több 
a kötetbe foglalt önvallomás-jellegű 
költemény is mutatja. A legszebbek 
közül való az, amelyben egy dobogó-
szívű, csodátváró, először minis-
trálni készülő kis legénykét mutat 
be s érezteti velünk az első nagy ki-
ábrándulás, csalódás keserűségét, 
amely lelkét eltöltötte, mikor ez a 
fényes csoda, ez a nagy esemény el-
maradt, mikor kitűnt, hogy ez csak 
az ő ifjúi lelkében élt vágyként, re-
ményként, de a szürke valóság az 
más. 

Ennek az értékes könyvnek a 
szerzője nem áll magában, hanem 
egy kis irodalmi társaságnak a 
tagja. Maga ez a kötet a társaság 
gyüjteményes kiadásában már a 
négyes számot kapta. Josef Winck-
ler és Wilhelm Vershofen állnak 
még költőnk mellett. Folyóiratuk is 
van: 1912-től, a társaság megalakí-

tása évétől a háború kitöréséig 
Quadriga címen, 1918 ősze óta 
„Nyland, Vierteljhrsschrift des 
Bundes für schöpferische Arbeit" 
néven. A társaság tagjai közt na-
gyobb számú ipari munkás is van. 
Egyik sem hivatásos író, azaz nem 
az irodalomból élő ember. Pozitív, 
építő munka a céljuk minden téren. 
Ez a szellem jut kifejezésre kiadvá-
nyaikban. Vershofen főként az ame-
rikanizmus ellen szállt sikra. „Das 
Weltreich und sein Kanzler" (A vi-
lágbirodalom és kancellárja) Ame-
rikának a Világ-Mam-Monarchiává 
való fejlődését vázolja. „Amerika" 
három cikke közül az egyik előadja, 
hogy miképp lopják el a híres Sza-
badság-szobrot kijavíttatás örve 
alatt! 

Mindez a tevékenység, munka az 
összeomlás szomorú esztendeje óta 
is nemcsak azt mutatja, hogy Né-
metország koránt sincs még a sír 
szélén, hanem azt is, hogy fiai na-
gyon is tudják, érzik, hogy mik a 
bajok, hol követték el a hibákat s 
ott igyekeznek most hatványozott 
erővel javítani, építeni, segíteni. 
Mindenekelőtt le kell győzni azt az 
önmagáért való munka-kultúrát, 
amely csak a nyereséget tartja 
szem előtt, csak gazdasági előnyök 
szerint értékel mindent, amely ellen 
a német gondolkozók legjobbjai 
szálltak és szállnak síkra mai nap 
is, így keresetlen nyelvű szép ön-
életrajzában legújabban ismét az 
ősz Eucken. Mint a X I X . század 
elején a romantikus Wackenroder, 
Tieck barátja olyan szépen kifejezte 
már, az után vágyódnak a jobb lel-
kek ma újra, hogy életük napjai-
ból egy egységes nagy művet tor-
nyosítsanak égnek, amely életmű-
nek a világrend egészében értelme, 
helye, rendeltetése legyen. Ugyan-
az jut kifejezésre mindebben, amit 
a darmstadti „Schule der Weis-
heit" elmult őszi ülésén leszögeztek 
a német népléleknek a relativiz-
mus elleni ellenszenvéről: a felüle-
tes francia, avagy a kalmár angol 
megelégedhet azzal, hogy minden 
bölcseségünk kiinduló és végpontja 
a bizonytalanság, a változás; a 
mértéknélküliség, a relativ legyen, 
de a mélyebben érző és gondolkozó 
német itt soha meg nem állhat. In-
kább visszamenekül elhagyott, túl-
haladott kultúrfokokhoz, vigaszt, 
erőt onnan merít, a babona is drá-
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gább neki, semmint a semilyen-
fölfogás, a modern szempont- és 
állásponttalanság. A határozott, 
erős akarat ennél a népnél lesz 
meg és marad meg, bármilyen szen-
vedéseken kell is átmennie, s az 
esetleg rombadűlő városi kultúr-
központok itt fognak legkönnyeb-
ben új, erős emberanyagot kapni az 
újraépítéshez. 

A mi népünk egyben erősen ha-
sonlít a némethez, benne sincs meg 
az az üzleti szellem, amely pl. az 
angolon kívül a franciát jellemzi, 
ha kisebb mértékben is. Nincs meg 

az az itt meglelhető nekikeseredett 
munkakultúra, amely minden kis-
emberből negyvenötéves korára tő-
kepénzest akar csinálni. Ez nem 
feltétlenül hiány, sőt erény, de föl 
kell ismerni annak, számítani kell 
vele. Viszont hiányzik az erős tra-
dició, a történeti tudatnak az a tel-
jessége és az a bensőség, amely a 
német népnek erőt, menedéket, hi-
tet ad az ilyen válságos küzdelmek 
idején. Ezeket kell növelnünk min-
den áron, minden eszközzel, hogy az 
elanyagiasodást megakadályozzuk. 

Koszó János. 




