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Dr. Madarász István : Életproblé-
mák. Sokat írnak és beszélnek ma arról 
a példátlan válságról, amelyben egye-
temes emberiségünk szenved. Poli-
tikusok, szociológusok és közgazdá-
szok kutatják, figyelik és tanulmá-
nyozzák a válság okait, tüneteit és az 
orvoslás módjait. De oknyomozásuk 
legtöbbször nem hatol elég mélyre, a 
tünetek feljegyzésében felszínesek ma-
radnak és panáceáik mindeddig ha-
tástalanoknak bizonyultak. Nyilván 
azért, mert a válság nem politikai, tár-
sadalmi vagy közgazdasági, hanem 
elsősorban világnézeti, lelki probléma. 
Függvénye annak a viszonynak, 
amelyben az egyes ember s az egyete-
mes emberiség az élet legmélyebb, te-
hát vallási problémáival szemben áll. 
Ezért fordulunk különös figyelemmel 
azok felé a művek felé, amelyek alkal-
masak arra, hogy az egymásnak ellent-
mondó rendszerek és tanok (spiritiz-
mus, teozófia) útvesztőiben biztos 
vezetőink legyenek. 

Dr. Madarász István c. apát új 
könyve, amelyben hitvédelmi elő-
adásainak második sorozata jelent 
meg, hivatott lelki vezető, igazi ponti-
fex hidépítő munkája : hídépítés a 
földről az égbe s itt a földön az em-
beriség boldogabb jövője felé. Széles 
látókör, modern tudományos vérte-
zet, ragyogó dialektika, nemes meg-
győződés a jellemző vonásai. Az értel-
mes ember vallása — írja — öntuda-
tos és személyes meghódolás az Alkotó 
nagysága előtt : megismerés és elisme-
rés. Az Istent kereső lélek sóvárgása 
Szent Ágoston, Musset Alfréd, Ler-
montoff ajkán szólal meg megindító 
közvetlenséggel. A lélek ősi vágya a 
végtelenre, létrehozza a primitív val-

lásokat, a fetisizmust, a samanizmust, 
a polytheizmust. Számos történeti 
példával bizonyítja, hogy az ókori 
vallási rendszerek fejlődés helyett 
visszafejlődést mutatnak. Az isteni 
kinyilatkoztatás fokozatosan elho-
mályosodott az ókori ember lelkében. 
Az Isten nélkül élő ember kálváriájá-
ról két előadás szól. A pogány isten-
kultusz eltévelyedéseitől a felvilágoso-
dás gőgös racionalizmusáig és a babo-
nás hiszékenység legmodernebb alak-
jáig, a teozófiáig, hasztalan kutatta 
annyi tudós az élet értelmét : Isten 
nélkül nincsen rá magyarázat. Az 
Istentől eltávolodott akaratnak is kál-
váriás az útja : Isten nélkül nincs 
erkölcsi győzelem, tiszta, büntelen 
élet, mint ezt a pogány ókor s a mo-
dern nagyvárosok erkölcsi felfogása és 
élete tanulságosan bizonyítja. A szerző 
dialektikai ereje talán az isteni kinyi-
latkoztatásról, a csodáról és a jöven-
dölésről szóló előadásban a legélesebb. 
A világos kérdésfeltevés, a pontos 
definíció, a feltehető ellenvetések tü-
relmes cáfolása, a tekintélyi és tárgyi 
bizonyítékok nagy száma és a kö-
vetkeztetések logikai súlya kiváló 
vitatkozóra mutatnak. — A kinyi-
latkoztatás írott forrásairól s ebben az 
evangéliumok valódiságáról, hamisí-
tatlanságáról és szavahihetőségéről ké-
szült előadás ismét más oldalról mu-
tatja be a szerzőt : forráskritikai meg-
állapításai modern fegyverzetű tudósra 
vallanak, a fejezet végén közölt idé-
zetek nagy irodalmi tájékozottságot 
árulnak el. A legszebb, kongeniális 
ihlettel írt és ezért legteljesebb hatású 
fejezet az ószövetségi Biblia zsoltárai-
ról szól. Az Úr oltárára helyezett szí-
nes, illatos virágokhoz finom kézzel 
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nyúl. A Sik Sándor fordításában közölt 
szemelvényeket s a hozzájuk fűzött 
megjegyzéseket olvasva, valóban az 
az érzésünk, hogy színpompás, illat-
terhes virágágyak között járunk. 
«01yan ez a könyv, mint egy drága, 
finom kézzel szőtt színes keleti sző-
nyeg, amely gyönyörűen tündöklik a 
szivárvány színeiben, amint a nap-
sugár éri, olyan, mint drágakövekből, 
alabástromból összeillesztett arabesz-
kes templomablak, amelyen átszűrő-
dik az istenhit s istenbizalom derűs 
verőfénye.» A két utolsó előadás a val-
lásos hit modern eltévelyedéseiről, a 
spiritizmusról és a teozófiáról szól. 
Ezeket a népszerű vélekedéseket a 
józan logika eszközével s a keresztény 
kinyilatkoztatáshoz való viszonyuk-
ban vizsgálja. A két tanulmány végén 
bibliográfia utal a kérdés irodalmára, 
bizonyítván a szerző alaposságát is, 
amivel ezt a két korszerű jelenséget 
tanulmányozta. 

A könyvet nemcsak tartalma, ha-
nem megírásának módja, a szó és toll 
avatott mesterének stílusművészete 
is kedveltté fogja tenni a teológiai iro-
dalom új termékei iránt érdeklődő 
olvasók körében. (m.) 

Komáromi János : Hé, kozákok ! 
(Genius-Lantos kiadás.) A könyvnap 
olcsó kiadású könyvei a magyar iro-
dalom legjavát teszik hozzáférhetővé 
a kevésbbé tehetősek számára. A köny-
vek ára tehát nem azok értékmérője 
egyúttal, inkább azt mondhatnók, 
fordított arányban van a könyv igazi 
értékével. Mert csak a legjobbak ké-
pesek arra, hogy amateur-díszek és 
merített papiros nélkül is kedvenceivé 
váljanak a komoly olvasónak. Ebben 
a csoportban is az elsők között van 
Komáromi János regénye, a «Hé, 
kozákok !», amely a könyvnapon for-
galomba hozott olcsó kiadása révén 
lett újra aktuálissá. 

Nem először olvassuk és mégis min-
dig lenyügöző erővel hat. Valóságos 
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irodalmi honfoglalás ez a könyv. Mint 
ahogy Mikszáth megismertette és meg-
szerettette velünk a palócföldet és né-
pét — ki sejtette volna, hogy ami 
akkor néprajzi sajátosságnak s helyi 
érdekességnek tetszett, szétdaraboltsá-
gunknak napjaiban a magyarság lelki 
egységének a megmentése lett ! — úgy 
hódítja vissza Komáromi könyveiben 
szűkebb hazáját, a Tisza és Bodrog 
szögletét, az elrabolt határvidéket. 
Maroknyi magyar éli itt keserves, 
munkás életét és mégis megmarad ma-
gyarnak, kevélynek és duhajnak, ku-
ruc hetykeséggel, erővel és jókedvvel 
győzve a kicsinyes gondok és súlyos 
munka malomkő-terhét. 

Komáromi megelevenítő ereje eb-
ben a könyvében teljesedik ki mindent 
egybefogóan. Nem véletlen, hogy en-
nek a földdarabnak költője borongó, 
elmélyedő természetű ember s írásá-
nak szomorkás hangulata az olvasó 
szívéig szivárog. Könyvében termé-
szet, hagyomány, misztikum, emberi 
sorsok átlelkesülnek egy különös zárt 
magyar életté. Vele teljesebb a ma-
gyarság lelki egysége, tudatosabb a 
vesztés fájdalma s a visszaszerzés aka-
rata. Az író szülőföldje bűvkörében él, 
valósággal megszállottja annak. Költői 
erejét az «Esze Tamás», a «Hé, kozá-
kok !» és a «Régi ház az országútnál» 
c. műveiben érezzük nagynak és ren-
deltetésszerűnek. 

A hagyományok, emlékek hű visz-
szaérzésében, a gyermeki benyomások 
friss életté fonódásában mutatkozik 
meg Komáromi legsajátabb írói tulaj-
donsága. A kozákok tánca a borgőzös 
szobában rembrandti erővel megfestett 
kép, s ahogyan nő és távolodik fel-
felvillanóan az elalvó kis fiú szemé-
ben, ez a szavak festői erejének és 
pszichológiai finomságának egyaránt 
remeke. A főkozák legendás méretű, 
szoborszerűen plasztikus, de húsból-
vérből való élő emberalakja szinte 
előttünk áll. Ismerjük, megértjük nagy 
fellobbanásaiban, nagy kirobbanásai-
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