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Prohászka - breviárium. (Összeállí-
totta : Brisits Frigyes. «Élet» kiadása.) 
Alighogy megpihent s elnémult «az 
örök élet vándora és énekese» (amint 
magát nevezni szerette): frissen han-
tolt sírjára a kegyelet koszorúi mellé 
egy műveinek s beszédeinek gyöngyei-
ből font koszorú is került. Oda került, 
pedig nem oda volt szánva. Rövid be-
vezetése — melyben a kis kötet egybe-
állítója mélyen és tömören jellemzi e 
breviárium gondolatainak megkapó 
gazdagságú forrását—még az élő Pro-
hászkáról beszél, ennek homlokára kí-
vánja irányítani a magyarság tekinte-
tét, «erre a fénylő gondolat-földre, ahol 
nem tört össze semmi abból, amit a 
történelem kereszténynek és magyar-
nak hitt és hirdetett». Bennünk most, 
a gyász első heteiben, szinte friss sebet 
szaggat fel ez a jelen időben tartott be-
vezetés. Szemünk a könyv címlapjá-
nak belső oldalára siklik, hol az egy-
házi jóváhagyás olvasható ; ennek 
kelte : 1927 március 26. Pontosan egy 
héttel utóbb elhanyatlott maga a bol-
tozatos, fénylő homlok, mely ezután 
immár csak a magyar katholikus társa-
dalom lelkében tükröződik. 

De tisztán és nemesen tükröződik eb-
ben a fehérfedelű könyvben is. Benne 
nem ragyogó gondolatszilánkok rapszó-
dikus egymásutánját kapjuk, a külön-
böző írói és szónoki megnyilatkozások-
ból vett szakaszokat kitűnő érzék tárja 
elibénk, úgy, hogy belső összefüggé-
sük, egy-tőről-sarjadt voltuk levélről-
levélre jobban kibontakozik. S a gyüj-
temény egésze nagy meggyőző erővel 
szolgálja azt acélkitűzést, mit elüljáró-
ban maga Prohászka igen határozottan 
fogalmaz meg Az én problémám cím 
alatt : «Lehet-e a keresztény világnéze-
tet beállítani a mai kultúrvilágba? Ez 
az én problémám». Tudja, hogy a mo-
dern embernek sajátos nehézségei van-
nak e világnézet kialakításában. E ne-
hézségekben kíván segítségére lenni s 
hogy arra lehessen, a maga nyelvén szól 
hozzá : «Én beszélni akarok a modern 
emberrel». 

S a modern emberrel, velünk mind-
nyájunkkal beszél az egész könyvben, 

annak mind a három gondolati főcso-
portjában. Az első A diadalmas világ-
nézet kifejtése, a maga vallásfilozófiai 
meggyőződésének, az objektív idealiz-
musnak megvilágítása, a magasba emel-
kedett gondolaté, mely egyedül hi-
vatott a robotos élet örömteíenségéből 
teljes plaszticitással kibontani az em-
bert, «ki hősnek és szentnek született». 
Lényünk hősi vonásait, értelmünk leg-
szentebb képességeit nem az emberinek 
s a tapasztalatszerűnek, hanem az is-
teninek megragadása által fejthetjük 
ki s ehhez a hit szárnya kell, mégpedig 
nem a gyermek hitéé, melynek nincs 
kételye, hanem az apostol hitéé, mely 
«az élet agnosztikus örvényei» fölött 
szárnyal, felszabadítva a kételyektől. 
Ez a «világfölényes lelkiség» ránk nézve 
ama legmagasabb csúcson épült mene-
dékház, hová a tudomány elefántlá-
bain soha fel nem juthatni, csupán az 
ihletett lélek sasszárnyain. 

A harmonikus ember eszményét 
bontja ki előttünk a könyv második, 
lélektani mozzanatokban rendkívül 
gazdag szakasza. Valamennyien egy 
életet kaptunk kialakítás és benső meg-
munkálás végett s valónk fausti vonása 
ehhez mulhatatlanul keres valami ér-
tékmérőt. De «mi az élet értéke? Ho-
gyan mérik az életet? Az aranyat élet-
tel mérik. Hát az életet mivel mérik? 
Az életet — Istennel mérik. Az életem 
annyit ér, amennyi isteni van benne. 
Amennyi isteni jóság, szépség, igazság, 
erény, törvény, harmónia van benne, 
mert ezek mind isteni értékek®. Ennyi-
ben herocentrikus Prohászka felfogása, 
de egészen a benső heroizmuson alap-
szik. E felfogást tükrözi történelem-
szemlélete is. A multban a világ, a har-
cok s veszteségek éjtszakáját látja, 
melybe fényt mindig csak felülről le-
hetett kérni ; ez a sötétség ott ül az em-
beriség véges, relatív létén, melyet harc 
és erőszak késztet folyton esélyek ör-
vényeibe s mellyel a kultúra tehetetlen. 
«Nem ember csinálja a világtörténel-
met, az csak olyan királyoknak, poli-
tikusoknak való napszám.» De aki vál-
lalt napszámába az isteni értékek 
maximumát bírja belevinni, aki a tör-
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ténelem sötétségeibe beleállítja az esz-
ményiség világosságát: az igenis hé-
rosz, a minden teremtménye nyelvén 
zengő Istennek «győzelmi éneke». 

Eszménv és akarat a valódi hősi vo-
nások, de épen ezek híján senyved a 
modern ember, az egyoldalúan kifej-
lesztett intellektualizmus s elcsökevé-
nyesedett voluntarizmus betege : «mély 
melankóliája, ez a tehetetlen dekaden-
cia, ez a nirvánás hangulat nem egyéb, 
mint betegség, melynek neve nem tüdő-
vész, nem agylágyulás, hanem esz-
ményvész s akaratsorvadás s ebből ki 
kell gyógyulnunk». 

E sokszorosan szenvedő modern em-
berhez azután valóban elevenig tapintó 
közelségbe lép a breviárium harmadik 
fejezetében, A győzelmes élet-ben. Itt 
mintegy mentőhorgot vet a fogalmak 
(ismeretek) s a külső formák (technika, 
civilizáció) szövedékébe reménytelenül 
belegabalyodott mai ember felé. «Minél 
nagyobb sikerrel kezelte s idomította 
az ember a külvilágot, annál szeren-
csétlenebb művésze lett a szép, a har-
monikus egyéniség kialakításának.» «A 
modern ember akar szép individualitást 
alakítani — mondja ismételten —, de 
oly szerencsétlen művész, ki önmagá-
val cáfol rá összes ideáljaira.» S innen 
éles pillantással fordul korunk irodalmi 
hyperkriticizmusa felé is : «A modern 
írók okoskodnak és gondolkoznak és 
kritizálnak ; kritikusok lettek s poéták 
lenni megszűntek». Eszmény s valóság 
kettéhasadásának beteg szentimenta-
lizmusa üli meg lelkünket, melyből úgy 
keresünk menekvést, hogy merőben a 
megismerésre helyezzük az élet súly-
pontját s a voluntarisztikus életszemlé-
letről — mely az eszméknek is cselek-
vésre képesítő átélését sürgeti — vég-
kép leszoktunk. Ebből fakad a tudo-
mánynak a multtal szemben elfoglalt 
lélektelen, mumifikáló irányzata is ; 
művelői a spirituális hatóerőket babo-
nákként lenézve, a racionalizmus ba-
bonásaivá lesznek, meleglelkű tudósok 
helyett rideg ismeretnábobokká ; holott 
«a nagy tudósok agyvelői nem halottas-
kamrák régi kultúrák számára, hanem 
izgalmas prófétai szervek, szenzóriu-
mok, melyek az eszmék meleg érinté-
sére reagálnak». 

Ilyen finom szenzórium volt a Pro-
haszka agyveleje is, hogy az ő szeren-
csés kitételét alkalmazzam rá : valódi 
«inspirált ész». Tudós volt ő, nemcsak 
tudása, hanem annak bensőséges, egé-
szen személyes ihletű átélése által is. 

Es költő is volt — ugyanebből a sze-

mélyes ihletből. Művészi világképe — 
noha a legvegyítetlenebb katholikum-
ból sarjad — az eredetiségnek, egyéni 
erőnek félreismerhetetlen jegyeit mu-
tatja. S ez eredetiség s egyéni íz meg-
érzik stílusán és nyelvén is, mely ezt 
a világképet közvetíti. Erre Brisits szép 
bevezetése is utal. Külön tanulmány 
kívántatnék ama szálak kimutatására, 
mik Prohászka formanyelvéből a mo-
dern magyar irodalmi stílushoz ve-
zetnek. 

S ezúttal nem kívánok szólni lényé-
nek meleg és hű magyarságáról sem. 
A Breviárium-nak kivált harmadik fe-
jezete lépten-nyomon őszinte tanusá-
got tesz e mellett. De egyéniségének 
erre az alaprétegére Pauler Ákosnak 
folyóiratunk legutóbbi számába írt 
mély tanulmánya már nagy nyomaték-
kal rámutatott. Rédey Tivadar. 

Farkass Jenő: Sötét az ég. Kun László 
király idejéből vett tárgyú történelmi 
regény viseli ezt a címet. A szerző a 
fiatal írói gárda tagja. Nevére akkor 
lettünk figyelmesek, mikor első könyve, 
a : «Gacs Andris hazamegy» című hosz-
szabb lélegzetű elbeszélés megjelent. 
Ez az írása friss, biztató igéret volt. 
Egy világháborúbeli magyar hadi-
fogoly kalandos történetét mesélte el 
benne Farkass Jenő, egyéni, színes 
hangon, érdekes perspektívákat nyito-
gatva fel hőse lelkében. E sorok írója 
foglalkozott akkoriban ezzel a regény-
kével és a hamisítatlan magyar za-
matot kedvelő olvasóközönséggel együtt 
sokat várt az i f jú író további munkás-
ságától. Azóta Farkass Jenő nem sokat 
hallatott magáról. 

Most, hogy új könyve került a ke-
zünkbe, egy kis csalódással állapít-
hatjuk meg, hogy Farkass Jenő — 
egyelőre legalább — nem váltotta 
be reményeinket. Nem mintha írói 
készsége nem fejlődött, nem teljese-
dett volna, hanem azért, mert ebben 
a «történelmi regény»-ben nyoma sincs 
már annak az egyéni hamvasságnak, 
annak a megkapó közvetlenségnek, 
mely első könyvét emlékezetessé tette 
számunkra. 

Talán épen az tölt el bennünket le-
hangoltsággal, hogy külsőségekben 
igenis, megállapíthatjuk a haladását, 
de ez a mesterségbeli fejlődés elnyomta 
benne azt a vonzó bájt, ami minden-
féle technikai tökéletességeknél erősebb 
hatást tud az olvasóra tenni. Akkor, 
abban az első könyvecskében úgy írt 
Farkass Jenő, ahogy valami titokzatos 


