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K I R Á L Y I T A N Í T V Á N Y U N K N A K R E N D Ü N K H Ö Z 

I N T É Z E T T E R E K L Y E S Z Á M B A M E N Ő L E V E L E . 

Steenockerzeel, 1930. dec. 15. 

Kedves Főapáti Koadjutor! 

A Mindenható kegyes jóvoltából elértem nagyko-
rúságomat és így iskolaéveim, melyek alatt szeretett 
Hazám legrégibb rendjének nagytudású és érdemes 
tagjai oktattak, befejezést nyertek. 

Befejezést nyert tehát szeretve tisztelt bencés ta-
náraim működése is, mely árvaságom és számkive-
tésem miatt — tudom — különösen nehéz és felelős-
séggel teljes volt. 

Ez alkalommal mélyen átérzett és kedves köte-
lességemnek tartom, hogy most, midőn a férfikor kü-
szöbét átlépem, szeretettel és hálával emlékezzem meg 
mindazokról, kik engem áldozatot nem ismerve, évek 
során át lelkiismeretesen és kitartóan oktattak. 

Soha el nem múló hálával gondolok a jövőben 
is Solymos Vendel, Blazovich Jákó, Weber Jácint 
Vlasics Róbert és Bánhegyi Jób szeretett tanáraimra, 
mert nekik köszönöm, hogy Istenben boldogult Atyám„ 



a Király által vetett alapból kiindulva, megismertem 
és bensőségesen megszerettem a magyar művelődés 
kincsesházát. 

Mindezért mindegyiknek külön-külön, valameny-
nyinek együttes érdemeiért és sikereiért pedig a Fő-
tisztelendő Szentbenedek-Rendnek fejezem ki hálás 
köszönetemet, különösen Bárdos Rémig főapátnak, 
kinek intézkedése folytán fent nevezett bencés tanárok 
Hozzám jöttek, és Kedves Főapáti Koadjutornak, ki 
a főapáti intézkedéseket továbbra is érvényben tartani 
szives volt. 

Az iskolai évek elmultával Köztem és a Főtisz-
telendő Rend közti kapcsolat nem szűnik meg, nem 
szünhetik meg, mert ezentúl a,,Magyar Bencés Deákok" 
nagy és értékes erkölcsi testülete tagjának tekintem 
magam. 

Soha el nem múló hálám zálogaként imádkozom, 
hogy a Főtisztelendő Rendnek vallásos és hazafias 
tevékenységét az Ur Isten állandó és bőséges áldása 
kisérje. 

OTTÓ. 



Tanulmányok. 
AZ ISKOLA FEJLŐDÉSI IRÁNYA. 

Az iskola — ha nem is olyan régi, mint maga az emberi-
ség, — de bizonyára egyidős magával a kulturával. Mindenütt, 
ahol a kulturának bármily kezdetleges foka van, már valami-
lyen iskola-szerű intézményt is találunk. Természetes következ-
ménye ez annak, hogy az ember társadalmi lény, tehát az is-
meretek továbbadása és a következő generáció nevelése már 
a műveltségnek kezdetleges fokán is bizonyos társadalmi be-
rendezéssel : az iskolával történik. 

Az iskola tehát főképen két összetevőnek eredője. Az 
egyik a kultura és vele kapcsolatban az embernek az a ter-
mészetes törekvése, hogy a megszerzett kultúrjavakat a követ-
kező nemzedéknek átadja. A másik pedig az a szintén termé-
szetes törekvés, hogy a fontos — az emberi társadalom össze-
ségét érdeklő — feladatok megoldását társadalmi szervezetek 
útján iparkodjék megvalósítani. 

Az iskola egyike a legrégibb társadalmi intézményeknek. 
A legkezdetlegesebb fokon is azt találjuk, hogy az iskolának 
megvan a maga sajátos társadalmi struktúrája, amely a vele 
egykorú egyébb szociális berendezésekkel szemben bizonyos 
tekintetben magasabb fejlődési fokot mutat. A társadalmi fejlő-
dés az emberiség történetében oda törekszik, hogy az egyének 
társadalmi súlyát lehetőleg azok az értékek határozzák meg, 
amelyeknek az illető egyén a hordozója. Ne a véletlen, ne 
valamely merev kaszthoz való tartozás, hanem az egyéni ké-
pességek és tulajdonságok határozzák meg azt a helyet, ame-
lyet az illető a társadalomban elfoglal. Ez az ideálisan demo-
kratikus berendezés az iskolában minden korban nagyobb mér-
tékben volt meg, mint más társadalmi szervezetekben. Az is-
kolában a tudás és a jóviselet adta meg a tanulónak azt a 
rangot, amely a társai között megilleti és az iskola volt mindig 
az az intézmény, amely saját keretein belül a társadalmi, va-
gyoni stb. különbségeket a tanulók között leginkább iparkodott 
nivellálni. Más szóval az iskolában már bizonyos szociális 
szempontok érvényesültek akkor, midőn más társadalmi beren-
dezkedéseknél még nem sikerült ezeket megvalósítani. 

Ha az emberiség történetén végigtekintve vizsgáljuk, hogy 
az iskola milyen szerepet töltött be az oktatásban és nevelés-
ben, egyéb tényezők mellett, azt találjuk, hogy ez a szerep ál-
landóan növekedett és jelenleg is növekedőben van. Ha meg-
rajzolnánk az iskola eme szerepének grafikonját, ha ábrázol-
nánk, mennyi rész esik a nevelésből és az oktatásból az is-
kolára, akkor egy folyton emelkedő görbe vonalat kapnánk, 
amely különösen a legújabb korban — a 19. század végén és 



a 20 században — hirtelen nagyon meredek emelkedést mutatna» 
Nemcsak arról van szó, hogy az iskola — mint más in-

tézmények is — az idők folyamán állandóan fejlődik, hanem 
arról, hogy az iskolának aránylag is mindinkább nagyobb szerep 
jut a többi nevelő és oktató tényezőkkel szemben. 

Ennek nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy a kultúra 
fejlődésével nagyon sok az olyan anyag, amit a szülők már 
nem tudnak gyermekeiknek átadni. A tanítás és nevelés mind-
jobban szakszerűvé válik. 

A szülők a gazdasági és társadalmi viszonyok újabb ala-
kulása következtében mind kevesebb időt tölthetnek otthon. 
Az apa — és sokszor az anya is — egész nap hivatalban, 
gyárban, vagy más munkahelyen van és így kénytelen gyerme-
két mind nagyobb mértékben mások gondjaira bízni. 

A legújabb időkben a szorosabb értelemben vett iskolán 
kívül tömérdek intézmény létesült, amely mind arra való, hogy 
az otthontól távol élő szülők nevelő és gondozó munkáját pó-
tolja. A csecsemő-otthon, óvoda, napközi otthon, az internátu-
sok különböző faja mind nagyobb szerepre tesz szert. Sokan 
olyanok is internátusba adják gyermekeiket, akik megfelelő is-
kolákkal bőven ellátott városban laknak. Hivatásuk azonban 
annyira lefoglalja őket, hogy kénytelenek lemondani, — vagy 
néha, sajnos, szívesen mondanak le — arról, hogy gyermekei-
ket maguk neveljék. 

A különböző iskolák szerepköre azért is megnövekedett, 
mert a legtöbb pálya, — ma már a legalacsonyabb fokozaton 
is, — okirattal igazolható iskolavégzettséget : bizonyítványt kí-
ván. Az iskola nemcsak mint tanító és nevelő intézmény, ha-
nem mint bizonyítványokat kiállító és így bizonyos jogosultsá-
got nyújtó hivatal is nagy szerephez jutott. A régi görög világ-
ban a tudományszomjas ifjak egy kiváló mester köré csopor-
tosultak, hogy ismereteket szerezzenek, de a tanulmányok el-
végzését igazoló bizonyítványokra nem volt szükségük. Manap 
nagyon kevés tanítványa akadna annak a kiváló lángelmének, 
aki csak ismereteket adna, de nem nyújtana egyszersmind va-
lami érvényesnek elismert bizonyítványt, amely kenyérkeresetre, 
állások elnyerésére képesít. 

Mindezek a körülmények előmozdították, hogy az iskola 
a nevelésben és oktatásban mind nagyobb tért hódított meg 
magának. Emellett még egy fontos szociális és gazdasági mo-
tívum is közreműködött. Az iskolákat rendesen nem a tanulók 
szülei tartják fenn, nem fizetnek annyi tandíjat, hogy az iskola 
abból fenntartható legyen, hanem a teherviselés egy nagyobb 
társadalmi egység : állam, város stb. vállaira nehezedik. A te-
hermegosztás így igazságosabb, mert a gazdagabbak nagyobb 
terhet viselnek, mint a szegények és ez utóbbiak is járathatják 
gyermekeiket olyan színvonalú iskolákba, amelyekbe nem járat-
hatnák, ha az iskolát a szülőknek kellene eltartaniok. 



Természetes, hogy az iskola ebben a megnövekedett sze-
repkörben mindinkább átalakult. Míg régebben inkább csak 
bizonyos tananyag közlésére szorítkozott, a többit rábízta a 
családra, addig legújabban előtérbe lép az a felfogás, hogy az 
iskola nemcsak tanít, hanem nevel is. Elsősorban az erkölcsi 
nevelést, a jellemképzést tekintette az iskola a tanulás mellett 
főfeladatának, legújabban azonban már a gyermek összes testi 
és lelki képességeinek fejlesztésére kiterjesztette működését. 

A régebbi iskola működése időben pusztán az előadási 
órákra, térben pedig főképen a tantermekre terjedt ki. A mo-
dern iskolatípusok, amelyek különösen egyes külföldi államok-
ban keletkeztek, a napnak úgyszólván mind a huszonnégy órá-
jában foglalkoznak a gyermekkel. Sokszor internátussal, vagy 
napközi otthonnal kapcsolatosak. Hatalmas játszóterek állanak 
a tanulók rendelkezésére. Esetleg szabad, vagy födött uszodája 
is van az iskolának. Különösen a gyengébb szervezetű gyer-
mekek számára épült úgynevezett „szabadlevegőjű," vagy erdei 
iskolák iparkodnak a testápolás terén lehetőleg mindent nyújtani. 
Több iskolának iskolaorvosa van, aki nemcsak a hatóságilag 
elrendelt ellenőrzést végzi, hanem rendszeresesen figyeli és ke-
zeli a gyermekeket. Egyes nyugati államokban van az iskolá-
nak pszichológusa is, aki a gyermekek szellemi képességeit 
vizsgálja különböző pszichotechnikai módszerekkel és állandóan 
ellenőrzi, figyeli szellemi fejlődésük menetét. 

Egy ilyen modern intézetben az osztálytermek az intézet 
épületének csak egy nagyon csekély részletét alkotják. A kü-
lönböző szertárak, műhelytermek, tornászó és sporthelyiségek, 
orvosi rendelők, a pszichológus rendelője, fürdőszobák, uszodák 
és más mindenféle helyiségek szinte elnyeléssel fenyegetik az 
osztálytermeket. Az iskola egészen külön kis állammá növi ki 
magát megszámlálhatatlan mellékintézményeivel. 

Természetesen még nem ez az általános típus. Egy ilyen 
iskolának a fenntartása óriási pénzbe kerül. A leggazdagabb 
állam sem engedheti meg magának, hogy az összes iskolákat 
így rendezze be. De valamennyi iskolánál tapasztalhatjuk azt 
a fejlődési irányt, hogy a tanulók nevelését mentől jobban a 
kezébe vegye, hogy a tanulónak egész testi és lelki fejlődését 
irányítsa, az iskola és a tanuló között mentől hosszabb kap-
csolatot hozzon létre. Az iskola ma már nem az a hely többé, 
ahol a diák reggel beállít, hogy onnan az utolsó csengetés 
után könyveit hóna alá kapva, a boldog szabadulás érzésével 
elrohanjon és csak másnap reggel jusson megint eszébe — 
némi aggodalmas, nyomasztó érzelmek kíséretében. 

Ez a nagyfokú átalakulás — mint már mondottuk — kü-
lönböző kulturális, társadalmi és gazdasági viszonyoknak ter-
mészetes következménye. Eredménye továbbá annak a belá-
tásnak, hogy az emberiség és az egyes nemzetek saját jövőjük 
felől döntenek avval, hogy miképen nevelik a gyermeket. 



Nem kell felejtenünk, hogy ez a fejlődés nagyon sok 
eredménnyel jár a nevelés terén. A régi primitív iskolával szem-
ben szinte felmérhetetlen a haladás. Szükséges is ez, mert hi-
szen a mai kor az embert sokkal nehezebb feladatok elé állítja,, 
mint a régebbiek. Az ú jabb generációt sokkal jobban fel kell 
fegyverezni a létért való küzdelemre, hogy helyüket megáll-
hassák. 

Rá akarunk azonban mutatni arra, hogy ennek a fejlődés-
nek vannak árnyékoldalai is. Az iskola a maga megnövekedett 
hatáskörével háttérbe szorít olyan tényezőket, amelyeknek pó-
tolhatatlan szerepük van. 

Ilyen mindenekelőtt a család. A család egy olyan társa-
dalmi alapegység, mint a molekula az anyagoknál, vagy a sejt 
az élő szervezeteknél. Istennek terve, hogy az emberiségnek 
egyetlen változhatatlan és örökös szociális alapeleme a család 
legyen. Ezt világosan láthatjuk a Szentírásból is. A többi ösz-
szes társadalmi szervezetekkel szemben semmiféle határozott 
és végleges parancsot nem találunk. Nincs például határozott 
kormányforma, amelyet Isten egyedül helyesnek nyilatkoztatna 
ki. Akarata, hogy tartsuk tiszteletben a fennálló társadalmi ren-
det, de nem az, hogy kizárólag valamely kormányformához,. 
vagy más társadalmi szervezethez ragaszkodjunk. Az emberiség, 
a társadalom fejlődik, halad, ennek megfelelőleg változnak az 
összes társadalmi berendezések. 

Ellenben azt, hogy Isten akarata szerint a család minden-
korra változatlan a lapja marad minden szociális szervezetnek, 
már abból is látjuk, hogy a házasságot szentségi rangra emelte. 
A házasság az egyetlen szentség, amely elsősorban és köz-
vetlenül itt e földi élet berendezésére vonatkozik. 

A családnak természetfeletti rendeltetése is van, de a ter-
mészetes világrendben is olyan fontos szerepet tölt be, amelyet 
semmi más nem pótolhat. Mindaz, ami a családi kötelékeket 
lazítja, az emberi társadalom kohézióját gyengíti és egyensú-
lyát bizonytalanná teszi. 

A szociális fejlődés sok olyan tényezőt termel, amely a 
család funkcióját átveszi és annak a kis egységnek működését 
bizonyos kollektív berendezésre bízza. Előbb láttuk, hogy ez 
a nevelésnél is így van. 

A családi nevelést az iskola a legtökéletesebb berendezés 
mellett sem pótolhatja. A napközi otthonok, internátusok min-
dig csak a szükség által indokolt pótlékok maradnak. 

Azt, hogy az iskola és a vele kapcsolatos intézmények 
a család rovására a gyermeket mindjobban a maguk hatás-
körébe vonják, egy másik körülmény elég szerencsésen ellen-
súlyozza, t. i., hogy az iskola és a szülők közötti kapcsolatok 
nagy fokban megerősödtek. A szülők és a tanárok kölcsönö-
sen beszámolnak egymásnak a gyermekről szerzett tapasztalata-
ikról és iparkodnak támogatni egymást a nevelés munkájában. 



Arra kell törekedni, hogy az iskola támogassa a családi 
nevelést, de ne vegye át a nevelés munkáját a családtól. Ne 
kösse le a tanuló idejét annyira, hogy alig maradjon belőle a 
családi élet számára. 

Az iskola a családdal szemben több tekintetben előnyben 
van. Az egyik oka ennek az, hogy a tanító vagy tanár peda-
gógiailag képzett egyén, míg a szülők a legtöbb esetben nem. 

Hogy a családi nevelésnek súlyát és megfelelő szerepkö-
rét a továbbiakban is biztosítsuk, arra kell törekedni, hogy a 
szülőknek is módot nyujtsunk a kellő pedagógiai ismeretek 
megszerzésére. Nemcsak rendszeres előadásokkal lehet azt el-
érni, — bár a megfelelő népszerű előadások szintén sokat ér-
nek — hanem alkalomszerű észrevételek közlésével, jó taná-
csokkal, esetleg egy jó könyv ajánlásával. 

A másik veszedelem abban rejlik, hogy a túlságosan fej-
lett iskolarendszer a gyermek egyéniségét majdnem teljesen 
abszorbeálja. A gyermekeket szinte lelki egyenruhába bújtatja, 
egyformává teszi őket és nem engedi, hogy kiki a benne rejlő 
különböző hajlamok és tehetségek szerint fejlődjék. 

Az iskolán kívül vannak más nevelő tényezők is, olyanok, 
amelyek nem tervszerűen nevelnek. Természetes, hogy ezek 
között vannak károsak, amelyektől óvni kell a gyermeket. Van-
nak azonban hasznosak is, amelyeknek hatásától kár meg-
fosztani a gyermeket. Az élet a maga milliónyi változatosságá-
val hatalmas nevelő tényező, az iskolának tehát nem szabad 
az életből mintegy kiemelni a gyermeket. 

Érdekes volna rendszeres vizsgálatot végezni abban a z 
irányban, hogy mi a különbség az olyan tanulók között, aki-
ket a modern, túlfejlesztett iskolatípusok nevelnek és azok kö-
zött, akiknek nevelésében nagyobb szerep jut az élet esetle-
gességeinek. Az eredmény valószínűleg az volna, hogy előb-
biek bizonyos ismeretekkel sokkal inkább fel vannak fegyve-
rezve, de viszont kevesebb az eredeti egyéniség közöttük,, 
mint az utóbbiaknál. Az előbbi csoportban a variabilitás — az 
egyéni különbségek köre, — továbbá az önállóság sokkal ki-
sebb lesz. 

Végül az iskola túlfejlesztésével a tanuló jobban elszige-
telődik attól az állapottól, amelybe tanulmányainak elvégzése 
után kerül. Ha az iskola nagyon is gondoskodik a gyermekről, 
készen rak elébe mindent, állandóan fogja a kezét, akkor na-
gyobb lesz a zökkenő, amely az életbe való kikerüléskor éri.. 
A fentebb vázolt iskolatípusok nagyobb igényeket fejlesztenek 
a gyermekben, mint amilyeneket az élet később ki tud elé-
gíteni. 

Röviden vázoltuk az iskola intézményének fejlődési irányát 
és megállapítottuk, hogy a legújabb kor különösen hatalmas, 
fejlődést mutat. Rá akartunk azonban arra is mutatni, hogy 
annak a fejlődési iránynak, amelyet az iskolák nagyrésze még: 



nem tudott követni, amelyet csak a legmodernebb iskolatípusok 
képviselnek — mintegy a menet élén haladva — lehetnek 
némi árnyoldalai is. Az iskola intézményeinek túlfejlesztése 
veszélyeket is rejthet magában. 

Az iskola tanítási anyaga mellett a nevelésre szolgáló in-
tézményei, berendezései is tetemesen bővültek. Az egészséges 
továbbfejlődés szempontjából koronkint szükséges lesz mind az 
ismeretanyagnak, mind pedig eme nevelési berendezéseknek 
gondos átvizsgálása és kiselejtezése. Csakis így óvhatjuk meg 
az iskolát attól az eltévelyedéstől, hogy túlméretezze saját sze-
repét. 

Ma már nemcsak a tanítás, hanem a nevelés terén is 
beszélhetünk a gyermek túlterheléséről. A tanításnál főképen a 
rendkívüli tárgyak — nyelvek, zene, rajz stb. — okoznak túl-
terhelést. A nevelésnél is fordulhatnak elő itt-ott túlzások. Nem 
lehetünk elég óvatosak, mikor arról van szó, hogy a gyermeket 
káros hatásoktól megóvjuk. Ellenben nem szükséges, hogy 
állandóan foglalkozzunk vele és még a pihenését is a szülők 
és nevelők irányítsák. Ne akarjuk a kisebb hibákat tűzzel-vas-
sal kiirtani, főképen azokat ne, amelyek a gyermekkor termé-
szetes velejárói és idővel maguktól is megszűnnek. 

A gyermek lelki kialakulására, megérésére időre van 
szükség. A mesterségesen gyorsan érlelt gyümölcs sohasem 
olyan zamatos, mint az, amelynél volt idő arra, hogy az érés 
folyamata a megfelelő nyugodt, lassú tempóban menjen végbe. 

Dr. Bognár Cecil. 

A ki életének elvesztése miatt aggódik, soha sem fog ör-
vendezni életének. Kant után. 

* 

A keresztény vallás isteni igazsága és ereje a megpró-
báltatásban mutatkozik a legfönségesebben, ilyenkor üli leg-
dicsőbb győzelmét. Keppler püspök. 

* 

A dél izzó hevében nem nyújt oly árnyas menedéket a 
kis báránynak a lombos fa, nem frissíti föl annyira, nem ta-
karja úgy be epedve várt hűsítő árnyékával, nem tudja oly éde-
sen rávonni a szunnyadás kellemes érzését, — mint ameny-
nyire felüdíti, felfrissíti a lelki aggodalmaktól agyongyötört szi-
vet a Szentírás lapozása, mely tompítja a fájdalom erejét, fu-
lánkját, visszaadja a lélek nyugalmát. Aranyszájú Szt. János. 



A RUTÉN FELVIDÉK GEOPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGI ÉLETE. 

A trianoni békében elszakított országrészek közül magyar 
részről a nagyobbrészt ruténektől lakott Északkeleti Felvidék 
részesül legmostohább bánásmódban. Csak néha-néha jön egy-
egy szűkszavú értesítés, hogy milyen ma a világ Ungban vagy 
Máramarosban. Ebben az eljárásban bizonyos lekicsinylés vagy 
helyesebben leértékelés van a többi elszakított területekkel 
szemben. Ez azonban nagy tévedés, mert a Rutén Felvidék épen 
olyan lényeges és szükségszerű része a Magyar királyságnak, 
mint Erdély vagy a többi elszakított terület. A vidék geopoliti-
kai és gazdasági értékét és jelentőségét nagy kár volna fele-
désbe menni engedni, mert életbevágó szálak kapcsolják nem-
zetünket ehhez a hegyes szegény területhez. 

Az Északkeleti Felvidék geopolitikai szerepe. 
Az Északkeleti Felvidék a Kisalföld után legkisebb a nagy 

magyar tájak között (22.000 km2.) Földjének a magyar állam 
szempontjából mérlegelendő értékét ez a tény egymagában 
azonban még nem dönti el. Mint gazdasági terület kétségte-
lenül utolsó helyen áll összes vidékeink között földjének mos-
tohasága miatt. Igaz, hogy nincs is még egy nagy tája ha-
zánknak, , amely a maga egészében annyira hegyvidék volna, 
mint az Északkeleti Felvidék. Erdély közepét nagy medence 
foglalja el, az Északnyugati Felvidéken széles folyóvölgyek, 
tág medence sorozatok vannak, itt ellenben egyedül a folyók 
aránylag szük völgyei jöhetnek a termelés számára tekintetbe 
és a vulkánikus hegységek alföldi lejtői. Gabonafélékben erő-
sen rászorul az Alföldre. Ez még magában nem baj, mert a 
hegyvidékeknél ez természetes. Ellenben nagy baj az, hogy 
viszont cserébe nagyon keveset tud adni. Són kívül más ásvá-
nyi terméke nincs, vagy csak jelentéktelen. Ezért nagy ipara 
nem fejlődhet ki. Egyedül nagy erdőségei jelentenek számára 
bizonyos többletet. Azonban erdőségeinek jó része védő erdő, 
amelynek gazdasági kihasználása épen azért csak erősen kor-
látolt határok között mozoghat. A gazdasági viszonyok szegé-
nyességéhez járul a csekély népesség, amely alig éri el az egy 
milliót, tehát az ország lakosságának 50,0-át. Se a gazdasági, 
se a népességi erő nem kölcsönzött tehát az Északkeleti Fel-
vidéknek a magyar állam életében nagyobb jelentőséget.. 

Nagy tévedés volna azonban mindezek alapján az Észak-
keleti Felvidéket mellékes, a többi vidéknél kisebb geopolitikai 
jelentőségű területnek gondolni, Az Északkeleti Felvidék szá-
zadokon át elsőrangú határterület volt. A köztudatból az a je-
lentősége azonban ma már csaknem teljesen kiveszett. Áz 
Északkeleti Felvidéknek, mint határterületnek jelentőségét fel-
színi szerkezete és helyzete ad ja meg. Míg másik két hegyvi-
dékünk erősen kiterjed az ország közepe felé, addig az Észak-



keleti felvidék mindössze két hegyvonulatból áll, amelyek a ga-
líciai oldalt is beleszámítva átlag 110 km-es hegyvidéket alkot-
nak. Ez a hegyvidék szolgál határúi az Alföld és Kelet-Európa 
táblás vidéke között, amelyek itt nyomulnak egymáshoz legkö-
zelebb. A hegyvidék 110 km-es szélessége természetesen tete-
mes, tekintélyes gát a két terület között, azonban ezt nagy 
mértékben lerontja az a sok folyó, amelyek mélyen bevágták 
völgyüket mindkét oldalon a hegyvidék belsejébe. A régi hosz-
szan húzódó gerinceket feldarabolták. Egyedül tetemes akadály 
ma már csak a határvonulat, amely egyúttal vízválasztó. Azon-
ban magán a vízválasztón is számos behorpadás, nyereg és 
hágó van amelyek rendszerint kényelmes összeköttetést nyúj-
tanak a galíciai folyók völgyéből a magyar folyók völgyébe. 
Kétségtelen dolog, hogy a magyar medencébe Kelet-Európa 
felől itt lehet legkönnyebben és leghamarabb bejutni. Ezért is 
volt az Északkeleti Felvidék ősrégi átjáró a két vidék között. 
Nem a véletlen okozta, hogy honfoglaló őseink szintén ennek 
átjáróin jöttek hazánkba. 

Az Északkeleti Felvidéken 26 út vezet át : 5 vasút, 9 el-
sőrangú műút és 12 rendes, kevésbbé gondozott kocsiút. Eze-
ken kívül természetesen még számos kisebb, jobban csak a 
szomszédos forgalmat szolgáló ösvény és csapás van. Az Észak-
keleti Felvidék sajátos vízrendszere következtében az utak kö-
zül hol több, hol kevesebb a völgyekben fut össze. Áttekinté-
sül legjobb a fővölgyek szerint csoportosítani az útvonalakat. 
1. Sáros megye nyugati részének útjai a Tarca völgyében Eper-
jesnél futnak össze. A Tarca völgyében halad a Neu-Sandec 
felé vezető vasút és országút, amelyek a Poprád szorosában 
hagyják el az országot. A Tarca mellékpatakját követik a Ti-
lic-Csigelkai és Zborói hágón átjövő és Barátfánál egyesülő 
utak. Eperjesnél tehát négy fontosabb átjáró útjai egyesülnek. 
2. Az Ondava völgye gyűjti össze a Pagony-hágó és a, Duklai-
hágó útjait. Ez talán a legfontosabb útvonal, mert az Északke-
leti Felvidék hágói közül a Duklai a legalacsonyabb (502), igen 
könnyen megközelíthető és végül, ami igen fontos, az Ondava 
egyenes völgye kitűnő utat nyit az Alföldre, míg egyéb fo-
lyók völgyei erősen kanyarognak. Ezért is használták az oro-
szok már 1849-ben is átkelésre. A világháborúban szintén rop-
pant erőfeszítéseket tettek, hogy kézrekerithessék. 3. Az Ondava 
völgyével fontosságban vetekszik a Labore völgye, amelyben 
melléfolyói révén öt átjáró útjai futnak össze. Legfontosabbak 
a Mezőlaborci-hágó, a Lupkovi-hágó, amelyen alagúttal megy 
át a vasút Przemyslibe és a Ruszkai-hágó. A Labore völgyének 
közlekedési központja Hornon na, ahol az öt átjáró útjai egye-
sülnek. 4. Az Ung-völgye a kárpáti harcok idejéből híressé vált 
Uzsoki-hágóhoz vezet, amelyen vasút is visz át Sambor és Lem-
berg felé. Az uzsoki hágó helyzete a védő számára igen ve-
szélyes, mert Galícia felől három uton is jól meg lehet közeli-



teni, a magyar oldalról ellenben egyedüli útja az Ung erősen 
kanyargó völgye. 5. A Latorca völgyében ismét négy átjáró 
útjai egyesülnek, melyek közül különösen fontos a Vereckei-
hágó műútja és a munkács-lembergi vasút, amely a Vicsa pa-
tak völgyét követi és alagúton töri át a határhegységet. 6. A 
Nagyág völgyében egyesülnek a Hideg-pataki, Priszlopi és a 
Tornyai-hágók útjai, a Tarac-völgye pedig a Ponther-hágóhoz 
vezet. Mindezek kisebb jelentőségűek, mint a már említettek, 
mert a galíciai oldalon itt a hegyvidék erősen kiterjed és nincs 
benne nagyobb település. 7. Ellenben fontos ismét a Fekete 
Tisza völgyében a Kőrösmezei-hágóhoz vezető út és vasút, 
mert Keleti Galíciát (Kolomea, Stanislau, Tarnopol) ezek kötik 
össze hazánkkal. A hágót más néven Jablonkai és Tatár-há-
gónak is nevezik. 8. Végül délen a Visó-völgyét a Borsa-hágó 
köti össze az Aranyos Beszterce völgyével. A háború alatt épüit 
ki a fontos máramarossziget-kinpojungi vasút, mely egyedüli 
összekötő út volt Magyarország és Bukovina között. 

A honfoglalás után az Északkeleti Felvidék fontos határ-
vidék lett egész terjedelmében. Az Alföldre nyiló völgyeket a 
magyarság fatorlaszokkal, árkokkal és földhányásokkal, ősi ma-
gyar hadi kifejezéssel élve : gyepűvel zárta el. Erre a régi szo-
káson kívül az utánuk nyomuló besenyőktől való félelem is 
késztette őket. Kétségtelenül ez az oka annak, hogy hazánk 
egyetlen más vidékén sem lehet a gyepű-rendszert olyan ösz-
szefüggően és olyan sokáig kimutatni, mint az Északkeleti Fel-
vidék területén. Érdekes, hogy a hegyvidék külső oldalán bi-
zonyos jelek szintén hasonló, de már szláv (orosz-lengyel) ha-
tárvédelmi rendszerre mutatnak. A két védelmi vonal között 
volt az Északkeleti Felvidék roppant erdőkkel borított határvi-
déke, vagy régi kifejezéssel a gyepű-elve1. A vízválasztókig 
természetesen ez is a kialakuló magyar államhoz tartozott, 
mert a főbb utak mellett királyi határőrök laktak, akik a hágó-
kat figyelték. Ezekhez később a királyi, vadászok csatlakoztak. 

Nagy tévedés volna azonban az Északkeleti Felvidéket a 
magyar középkorban a nemzeti érdeklődésből kieső, jelentékte-
len vidéknek tartanunk. Ennek épen az ellenkezője áll. Az Ár-
pádok idejében rendkívül szoros barátsági és családi össze-
köttetés volt a magyar királyi családok és a lengyel-orosz fe-
jedelmi családok között. A nyugatról fenyegető német vesze-
delemmel szemben a magyarság ismételten Kelet-Európa feje-
delmeire és népeire támaszkodott (I. Endre, 1. Béla, I. Géza, Szt 
László stb.). Sőt egyes királyaink még abban sem láttak ake-
dályt. hogy ebben az irányban terjeszkedjenek. IV. Béla alatt 

1. Tagányi: Gyepű és gyepüeive. Tört. Szemle 1913. 
U. a. Alte Grenz-schutzvorrichtungen undGrenz-Ondland. Ung. Jahrb 1922. 

104—1211 1. Hodinka : A munkácsi gör. kath. püspökség története 1910. 
65—71 11. Bonkáló : Die ungarländischen Ruthenen. Ung. Jahrb. 19^2. 
221 -227 . 11. 



az Északkeleti Felvidék hágóin át zúdult ránk a tatár vesze-
delem. Ez nálunk szerencsére csak rövid zivatar volt, de Orosz-
országra több évszázadig ránehezedett. Az egykori élénk ma-
gyar-orosz összeköttetés részben ezért is szűnik meg. Azonban 
helyébe lép a lengyel kapcsolat, amely politikai, gazdasági, sőt 
művelődési téren is maradandó eredményeket létesített és szá-
zadokon át tartott. Lengyelország felosztása (1772) azonban 
véget vetett ennek, mert Galícia Ausztria politikai és gazdasági 
vonzáskörébe került. 

Ez a helyzet lassankint megszilárdult és a magyar geo-
politikai felfogásra rendkívül káros hatással volt. Az ú jabb 
magyar nemzedék érzéséből nem veszett ugyan ki a magyar-
lengyel barátság emléke, de tudatából kiveszett az Északkeleti 
Felvidék roppant fontossága. A magyar kormányzat is bizonyos 
tekintetben elhanyagolta ezt a vidéket. A derék hazafias és val-
lásos ruténséget kiszolgáltatta a Galíciából és Volhiniából be-
özönlő kazár-zsidóságnak. Elfeledkezett arról, hogy itt a határ-
vidéken, ha nem ís bőségben, de megelégedésben élő és a 
hazához ragaszkodó népnek kell laknia. Elmulasztotta ezt a 
határvidéket megerősitetni, pedig tudott dolog volt, hogy a XX. 
század politikai viszonyai alapján ez volt a legveszélyeztetet-
tebb határvidékünk, amelyre az óriás orosz birodalom neheze-
dett. A világháború 1914.—15. évi téli kárpáti harcai bizonyság 
arra, hogy az orosz mennyire jól tudta, hol kell Magyar-
országra törni. A déli határt kivéve, Magyarország szivét az 
Északkeleti Felvidék felől fenyegeti a legközvetlenebb veszede-
lem, mert az Alföld itt van legközelebb a határszélhez. A tria-
noni feldarabolás élesen kidomborította minden elveszett vidé-
künk fontosságát és köztük az Északkeleti Felvidékét is. A cseh 
kezébe került hegyvidék elzár bennünket hazánk északi hát-
védjétől, Lengyelországtól, az egyetlen államtól, amellyel sem-
miféle népi és politikai surlódásunk sincs, és amelyhez az ősi 
barátságon kivül meglehetősen erős gazdasági és politikai ér-
dekek is fűznek. A mai helyzet viszont a legnagyobb bajt je-
lenti, mert a csehek terve szerint az Északkeleti Felvidék ösz-
szekötő híd Csehország és Oroszország között. Ennek a terv-
nek megvalósulása és állandósulása a magyar politikai és gaz-
dasági önállóság végét jelentené. 

Az Északkeleti Felvidék gazdasági értéke. 
Az Északkeleti Felvidék gazdasági állapotát röviden így 

jellemezhetjük : szegény föld, szegény lakosság. A gazdasági 
életnek egyetlen ága van csak, amely a megélhetésre elegendő 
alapot nyújt, az erdei gazdálkodás, vagyis fakitermelés és ha-
vasi pásztorkodás. A hegyvidék 22.0(30 km.2, területből u. i. 
10.500 km2, erdő, 6.500 rét és legelő. A szántóföld mindössze 
5000 km2, vagyis negyedrésze sem a területnek. A terület meg-
oszlásának kedvezőtlensége még kirívóbb lesz, ha a szántó-



földet a népességgel állítjuk arányba, amikor is kitűnik, hogy 
átlag egy kat. hold jut egy emberre. Ez a tény egymagában 
még nem mondható rossznak, mert a terjedelmes legelők és 
rétek igen jól kiegészítik a termőföld kicsiségét. Nagy baj azon-
ban, hogy az Alföldre néző igen termékeny (lősz, tufa, trachit, 
málladék) részek kivételével a földeket nagyon sovány szürke 
erdei talajok fedik, ami a jó terméseket lehetetlenné teszi. Hoz-
zájárul még a hűvös, csapadékos klíma, amely az igazi ke-
nyérgabona termesztését csak kevés helyen teszi valameny-
nyire is gazdaságossá. Sáros és Zemplén megyék területén, 
mivel a hegyvidék alacsonyabb, a búza és a rozs a szántó-
földek 15—20 %-át foglalja el, de már Ung, Bereg és különö-
sen Máramaros területén csak 3—5 %-át. Itt már a zab a fő-
termény, amely a szántóföldnek 30—60 %-át foglalja el. Mára-
marosban a kukorica foglalja el az első helyet, de kiterjedt a 
zab termés is. Mindenütt ven burgonya (20—40 %>). Intenzív 
földmivelést egyes kivételektől eltekintve természetesen nem ta-
lálunk. Ehhez a szegény lakosságnak nincs anyagi ereje, de a 
mostoha talaj és éghajlati viszonyok miatt jórészt kárbaveszett 
igyekezet volna az intenzív gazdálkodás erőszakolása. A ked-
vezőtlen földmivelési viszonyok miatt az Északkeleti Felvidék 
gabonában hiányt szenved. Ez kényszeríti a ruténeket, hogy 
nyarankint az Alföldön keressenek munkát. Az Alföldet és az 
Északkeleti Felvidéket ez a körülmény rendkívül szorosan 
összefűzi, ami idővel a lakosság szaporodásával csak nagyob-
bodni fog. 

A földmivelésnél kedvezőbb helyzetben van az állatte-
nyésztés, mert egyrészt hatalmas, a szántóföldet jóval felülmúló 
rétjei és legelői vannak, másrészt mert a nyirkos, csapadékos 
klíma a réti gazdálkodásnak igen kedvező. Az Északkeleti Fel-
vidék azonban még igen messze van attól, hogy fejlett állat-
tenyésztésről beszélhessünk. A viszonyok leginkább a szarvas-
marha és juhtenyésztésnek kedveznek, azért ezekből tartanak 
legtöbbet. A népességhez viszonyítva az Északkeleti Felvidék 
szarvasmarha állománya a Dunántúl és Erdély szarvasmarha 
tenyésztése mellé állítható, mert 400—450 darab esik 1000 la-
kosra. A minőségben azonban, különösen a rutének állatai 
messze elmaradnak a dunántúliak mögött. A lakosság vagyo-
nának egy jó részét azonban kétségtelenül a szarvasmarha ál-
lomány ad ja A juhtenyésztés az elmúlt évtizedekben szinte 
ugrásszerűen visszaesett. Sok község van, ahol 1895-ben 1000-
2000 juhot számláltak össze, mig 1911-ben alig egy-két százat. 
Egyedül Máramaros megyében tartja magát erősen. A sertés-
tenyésztés már nem éri el az Alföldek és dombvidékek szín-
vonalát, ami kétségtelenül a szűkös termelési viszonyokkal ma-
gyarázható. A hatalmas bükk erdők ugyan kiváló sertéstenyésztő 
területek volnának, de ezek a nagybirtokosok és a kincstár ke-
zében vannak. Ezekben a sertéslegeltetés erdőgazdasági okok 



miatt tilos, bár itt-ott az állam a ruténség támogatására bérelt 
ki magánosoktól vagy maga is adott ki bérért erdőket. 

A gyáripar az Északkeleti Felvidéken hazánk összes 
vidékei között a legfejletlenebb. Ennek legfőbb oka kétségtele-
nül az ásványi nyerstermékekben való szegénység, ami hegy-
szerkezetével függ össze. Egyes vidékein ugyan, nevezetesen 
a Máramarosban, sőt még Beregben is találtak vasércet, sőt 
több helyen művelés alá is fogták ezeket. Régebben számos 
kis vasbánya, hámor és szerszámgyár dolgozott itt. Mikor azon-
ban felvirágoztak az Északnyugati Felvidék és Erdély vasbá-
nyái, a máramarosiak nem birták a versenyt a gazdagabb és 
kőszénnel dolgozó bányákkal és hámorokkal. Nagyobbrészt te-
hát megszüntették az üzemet. Azonban egyik-másik még ma 
is működik pl. a dollai, rókamezői, gyertyánligeti vasgyár éo 
hámor, de termelésük jelentéktelen. Szén itt-ott szintén mutat-
kozik, de csak vékony rétegben. Nagyobb jelentősége van a 
petróleumnak, amelyre több helyen sikerült rátalálni (Kőrösmező, 
Dragomérfalva stb.), de igazi bőséges telepet még nem tudtak 
feltárni. A máramarosi gyémánt néven ismeretes hegyi kristály-
nak, valamint az ólom, ón és rézbányászatnak nincs nagyobb 
gazdasági jelentősége. Egyedül a sóbányászatnak van már 
századok óta nagy fontossága. Három nagy bányája közül 
legnagyobb üzeme a szlatinainak van. amely kétszerannyi mun-
kást foglalkoztat (650), mint a rónaszéki és a sugatagi együtt. 
A három máramarosi sóbánya évenkint egy mill. q. sót szol-
gáltat. A vasutak megépítése előtt a sófuvarozás sok embernek 
adott biztos és jó megélhetést, ma azonban ez már megszűnt. 

A nyers anyag hiány miatt a gyáripar főként a faiparra 
szorítkozik. Az Északkeleti Felvidéken kb. 23 helységben talá-
lunk nagyobbszabású fűrésztelepet, amelyek 15 millió pengő 
értékű fát dolgoztak fel évenként A fűrésztelepeken kivül több 
bútorgyár és üveggyár is van az Északkeleti Felvidéken. A 
gyáripar két legnagyobb üzeme azonban vegyi jellegű. Mára-
marosban a nagybocskói Klotild kémiai gyár és Ungban a pe-
recsenyi fapárló-gyár. A nagybocskói gyár 700 munkást foglal-
koztatott 1910-ben. Legfontosabb gyártmányai a kénsav, klór-
mész, glaubersó, szóda és a sósav. Cikkei igen jóhirűek és 
hazánkon kivül Galíciában is jó piacuk volt a háború előtt. 
Még jelentékenyebb a perecsenyi fapárlógyár Ung megyében 
az Ung folyó kiszélesedő völgyében. Ezt az állam állíttatta fel, 
hogy a rutének szegénységén segítsen. 

Mindent összefoglalva végső megállapításunk az Észak-
keleti Felvidék gazdasági életéről nem mondható kedvezőnek. 
A vidék azonban sokkal bővebb energiákkal rendelkezik, mint 
aminőre a mai gazdasági helyzet alapján következtetni lehet. 
A fejletlenséget, a visszamaradást épen az magyarázza, hogy 
ezeket az energiákat nem használták,eddig ki. A magyar kor-
mányzat sok jóindulatot mutatott az Északkeleti Felvidék iránt 



ismételten. Jó utak, vasutak kapcsolták bele a Magyar-medence 
gazdasági életébe. A rutének számára legelőterületet bérelt, 
svájci importált állatokkal iparkodott a szarvasmarha állományt 
feljavítani, kisebb állami mintagazdaságokat rendezett be a 
völgyekben, a magas hegyvidékeken pedig tejkezelő és állat-
tenyésztési telepeket. Majd gyártelepeket állított fel a lakosság 
foglalkoztatására. Mindennek kétségtelenül volt eredménye, de 
nem akkora, mint amekkorára számítottak. Ennek legfőbb oka 
az volt, hogy ugyanakkor semmit sem tett a kazárzsidó vesze-
delem ellen. A rutének földjei, legelői és marhái hamarosan a 
kazárok kezébe kerültek a rutének pálinkaszenvedélye és a 
kazárok uzsorakölcsönei miatt. Ez volt a legfőbb oka, hogy 
minden állami támogatás mellett is a rutének és oláhok nyo-
morúsága egyre nőtt. A szegénység igen jó anyag lett a pán-
szláv izgatók számára. A hűségükről és hazaszeretetükről min-
dig híres rutének területén is megindult a hazaellenes izgatás, 
amelynek egyik ismert eseménye volt a máramarosi-per, ami-
kor száznál több rutén állt hazaárulással vádolva a törvény-
szék előtt. 

Az Északkeleti Felvidék gazdasági életének jövő fejlődé-
se a jelen vigasztalansága mellett is biztató. Egyáltalán helyte-
len volna a vidéket, mint fejlődésre képtelen területet bemutat-
ni. Az északkeleti Felvidéknek u. i. sok alig, vagy egyáltalán 
ki nem használt erőforrása, energiája van. Az erdei gazdálko-
dás és az állattenyésztés még hatalmas fejlődésre képes, hiszen 
főként az utóbbi még igen alacsony fokon áll. Rendkívül nagy 
jövője van a gyümölcstermelésnek, mert a talaj, de különösen 
a klíma erre igen kedvező. A délre néző lejtőkön már eddig 
is sok almát, körtét és szilvát termeltek, a kivágott erdők he-
lyét pedig sok helyen mogyorósok foglalták el. Máramaros és 
Bereg hegyvidéki részei nemcsak az Alföldre, hanem Lengyel-
országba is szállítanak szép, féregmentes gyümölcsöt. Az Észak-
keleti Felvidék helyes gazdálkodással roppant tömegű és kivá-
ló gyümölcsöt tudna az Alföldnek és Lengyelországnak szállí-
tani. Okvetlenül meg kell emlékeznünk a vizierőkről is, amelyek-
ben az Északkeleti Felvidék hazánk leggazdagabb vidékei közé 
tartozik, mert folyói igen nagy esésűek és a sok csapadék miatt 
bővízűek. A kihasználható vizi energiát félmillió lóerőre be-
csülik, amelyből ma még igen kevés van kihasználva, hazánk 
hegyvidékei között a területhez viszonyítva az Északkeleti Fel-
vidék leggazdagabb vizierőkben. Ennek a hatalmas energiának 
kihasználása egészen új életet vihet majd a gazdasági, neve-
zetesen az ipari életbe. Sokat lendítene, ha az eddig jórészt 
tűzifának felvagdalt bükkrengeteg faanyagát szerszám és bútor-
fának dolgoznák fel. Rendkívül alkalmas végül az Északkeleti 
Felvidék a szövőipar számára, mert olcsó hajtóanergiát, olcsó 
munkaerőt tud adni, klímája pedig nyirkossága miatt épen 
olyan kedvező a gyapotszövésre, mint Anglia és Skótország 



nyugati részeié. Az Északkeleti Felvidék gazdasági élete tehát 
sokoldalú fejlődésre nyújt alkalmat, mégpedig aránylag nem 
nagy áldozattal A fejlődés irányai azonban azt is mutatják, 
hogy csak az Alfölddel való szoros kapcsolatban, azaz Nagy-
Magyarország politikai egységének keretében lehetséges mindez, 
mert az erdőkben gazdag, sok gyümölcsöt termelő és fejlett 
textiliparral rendelkező Csehországnak nem érdeke a földrajzi, 
történeti és nyelvi szempontból idegen „Podkarpatská-Rus'-
nak ipari megerősödése, mert akkor természetszerű versenytársa 
lenne az anyaországnak. Annál nagyobb érdeke ez azonban a 
magyarságnak, amelyre életbevágóan fontos, hogy az Észak-
keleti Felvidék visszakerüljön birtokába. 

Dr. Kalmár Gusztáv. 

Csak háromféle ember van : olyan, aki Istent szolgálja, 
mert megtalálta; ez az ember okos és boldog. Olyan, aki ke-
resi, mert még nem találta meg ; ez az ember okos, de még 
nem boldog. Olyan, aki él, anélkül, hogy keresné Istent, ez az 
ember ostoba és boldogtalan. Pascal. 

* 

Senki sem gátolhatja meg az embert szellemi fejlődésé-
ben, csak ő maga. Sem a testi gyengeség, sem a szellemi te-
hetetlenség nem lehetnek akadályai szellemi természete kifej-
lődésének, mert mindezeket legyőzi a lelkében növekvő szere-
tet; ha mindezek meg is maradnak akadálynak valaki szá-
mára, ez csak azért van így, mert kevés benne a szeretet. 

Lucy Mallory. 
* 

Nincsenek olyan szerény körülmények, a melyek közt 
a bölcseség meg ne nyilvánulhatna. Tolsztoj-

* 

Ha saját magadat akarod megismerni, akkor nézd meg, 
mit mivelnek mások; ha másokat meg akarsz érteni, akkor a 
saját szivedbe pillants. Schiller után. 

* 

Vannak a világon olyan emberek, akik nem törődnek 
semilyen isteni vagy természeti törvénnyel, hanem maguk alkot-
tak törvényeket a maguk számára és ezt a legszigorúbban 
megtartják, mint például a tolvajok és mások. Tolsztoj. 

* 

A jótékonyság csak akkor jótékonyság, ha áldozatot jelente 
Tolsztoj. 



MEMLINC. 

A flamand festészet zarándokhelye kétségkívül Bruges. 
Nem mintha a műkincsek szempontjából akár kvalitatíve, akár 
kvantitatíve Bruges volna a belga városok között a leggazdagabb 
— Bruxelles, Anvers felülmúlja. Azonban egyik helyen sem 
lépnek a kiváló alkotások elénk úgy összenőve a város életével, 
múltjával, egész lényével, mint Brugesben. Brugesben a flamand 
festészet nagy retable-ja, szárnyasoltára, amelynek kerete maga 
a város, a maga hangulatos, szinte áhitatos csendjével, 
csatornáival, régi szép házaival, őrtornyaival. A szárnyas oltár 
képeit évszázadokon át művészkezek festették : Jean van Dyck, 
Memlinc, Gérard, David, Jean Prévost, Lancelot, Blondeel, 
Porbus. 

Mielőtt ennek a szárnyas-oltárnak legszebb részeire, a 
a Memlinc-képekre tereinők figyelmünket, érdemes kissé 
közelebbről megnézni a keretet. Nemcsak azért, mert ez a keret 
magában is érdekes és értékes, hanem azért is, mert ez a 
keret belenőtt Memlinc költészetébe, mert „Memlinc művészetét 
igazában csak az ismerheti meg, aki elzarándokol Brugesbe" 
— amint egy belga író, P. Lambotta mondja. 

Bruges a csodálatosan gazdag mult,, a csendes, szinte 
néma jelen városa. A XIV., XV. században büszkén hordja a 
„Venise du Nord" (Észak Velencéje) címét — ma a kiváló 
belga költő, G. Rodenbach „Bruges la Morte", „Bruges halott' 
néven köszönti. Valamikor a „Groote Markton" (a nagy piacon) 
„éppen olyan nagy élénkség uralkodott, olyan tarka tömeg 
nyüzsgött, mint a velencei Szt. Márk-téren" (M. Pirenne), ma 
a világkereskedelem talán még a város nevét sem ismeri ! 

A város az alig 12 km. hosszú Reye folyócska, illetőleg 
az ezt felvevő Zwyn révén közvetlen összeköttetésben állt a z 
Északi tengerrel —- itt járt ki-be egész Európa kereskedelmi 
flottája. Ezen a réven lesz Brugesből a középkor utolsó 
századaiban Nyugat egyik legnagyobb kikötője, kereskedelmi 
gócpontja. (L. van der Essen belga történetíró egy 1457-ből 
való statisztikát közöl, amely szerint egy nap 3 velencei, 1 
portugál, 12 hamburgi, 2 spanyol, 6 skót, 42 breton hajó tartózkodik 
a 45—50 halászbárka mellett a kikötőben.) A várost ellepik 
Európa minden részéből, főleg azonban az olasz városokból a 
kereskedők, bankárok. Nem kevesebb mint 17 külföldi ál lamnak 
volt ez időben érdekképviselete a városban. Ez a nagy 
kereskedelmi forgalom, vitalitás egyrészt nagyfontosságú politikai 
tényezővé tette a várost, — törekvései előtt akárhányszor az 
uralkodóknak is deferálniok kellett — másrészt a jólétet, 
gazdagságot magasra szöktette. A polgárság hatalmasan 
meggazdagszik, fény, pompa ömlik el a városon. Amikor Szép 
Fülöp felesége, Navarrai Johanna 1301-ben bevonul a városba, 



a fényűzés láttára meglepődve fölkiált: „Azt hittem, én leszek 
itt az egyedüli királyné, de százával látom őket !" 

A nagy gazdagság folytán hatalmas lendületet vesznek a 
művészetek, főleg a festészet s az építészet. A flamand fajnak 
igénye volt a szép nemcsak ruházatban, hanem lakásában, 
középületeiben is. Azonban a brugesi középkori kereskedőtipusból 
hiányzik a velencei kalmár tüntető, hangos fényűzése. Ez a 
pszichikai adottság természetesen kiverődik a kor művészetén 
is : a sok szárnyas oltár a szárnyakon elhelyezkedő szebbnél-szebb 
portrékkal beszél, de nem kiabál a nagy gazdagságról, valami 
nemes, azt mondhatnám előkelő tompítottság a jellemző, ami 
azonban nem halványítja el a faji sajátságokat. Sajátságos 
momentum, hogy a művészek mind idegenből jönnek a városba, 
de jellemző a brugesi patricius-tipus gazdag, erős individualitására, 
hogy az idegen származás sem a festészetben, sem az építészetben 
erősebb tónusban nem árulja el magát : a gazdag város tud 
asszimilálni, saját egyéniségét érvényesüléshez juttatni. Még az 
uralkodó nagy építészeti stílusok is — valamennyi gazdagon 
van képviselve — bizonyos keretek között specializálódnak : 
Bruges szeret cizellálni, csipkézni, több érvényesülést enged a 
színnek mint a vonalnak, — még pedig finom Ízléssel — mindig 
téglával s nem kőből épít. A város polgárságának művészi 
érzékére, kultiváltságára jellemző, hogy egy J. Mouscron nevű 
kereskedő 1503-ban nem kisebb művésznél, mint Michelangelonál 
rendel Mária-szobrot, amely ma is büszkesége a Notre Dame 
templomnak s amelynek szépségét már Dürer Albert is 
megcsodálta. Ez a finom érzék egyik magyarázata annak, hogy 
a város templomai, középületei ma is zsúfolva vannak művészi 
termékekkel. 

A XV. században Bruges hanyatlani kezd, szerepét mint 
kikötő s mint kereskedelmi gócpont átveszi Anvers. S ahol 
va l aha oly gazdag, intenzív élet pulzált, ma a csend terjeszti 
ki szárnyait. . . Oly beszédes szimbólum : az egyik csatornában, 
amelynek vizét valaha hajók szelték, ma nyugodtan úszkál két 
fehér hattyú . . . Amikor keskeny utcáin, szebbnél-szebb régi 
házai között járok, rég elsuhant gazdag századok emléke a 
hűséges kísérőm. Belgiumban, amelyet szeretek hangyabolyhoz, 
a kitartó munka szimbólumához hasonlítani, amelyben oly 
élénken, egészségesen, határozottan lüktet ma a gazdasági élet 
mint Európa kevés országában, Bruges a csendes meditáció 
városa. Fromentinnek igaza van : az ember szinte fél itt hangosan 
beszélni . . . De — sietek hozzáfűzni — ez a csend nem a 
temető csendje, amelyben évszázadok porladnak. Rodenbachnak 
nincs igaza : Bruges lehet halott ' a kereskedelmi forgalom 
számára, de nem halott annak, aki szereti a nemes, az emberiség 
lelki mélységeiben megszületett kul turér tékeket . . . A Zwyn 
eliszaposodása megakaszthatta a hajókat, hogy a városba 
befussanak, s ekként leszoríthatta a kereskedelmi élet ütőerét, 



kikapcsolhatta Brugest a lázas világforgalomból, de nem 
iszaposithatja el azokat a kincseket, amelyeket évszázadok 
zsenialitása, szeretete a szép iránt alkotott ! A városra rászállt 
a csend, a nagypiac babiloni zaja elhalt, de e csendben jobban, 
érthetőbben, szebben beszélnek azok, akiknek a századokon 
keresztül is van mondanivalójuk. . . Bruges nem temető : 
nincsenek romjai, — még a házak is csodálatos erővel dacolnak 
a századokkal — van fénye, vannak beszédes, csodálatosan 
gazdag és eleven lelkű lakói . . . Jelen soraink ezek egyikének : 
Memlincnek szólnak. 

A Notre Dame-templom mellett emelkedik a Szt. János 
kórház. Az épület a XII., illetőleg a XIII. századból való. 
Szerzetesek lakták, akiknek élethivatásuk a betegápolás volt. 
Az épület ma is kórház céljait szolgálja. Ebben a századok 
viharaitól ugyancsak patinás ősrégi épületben, az egykori 
káptalanteremben helyezkedik el a világ legkisebb, de egyik 
legérdekesebb és legértékesebb muzeuma. Szerény, kis terem 
— minden disz nélkül. A terem lakója évszázadok óta Memlinc, 
a flamand Fra Angelico, „fleur sans épines", virág tövis nélkül, 
„der liebenswürdigste Meister." Csak a kandalló fölött lóg egy 
Van Dyck-kópia, különben a termet monopolizálja Memlinc. 
Ez a gyűjtemény valóban nem numerát, hanem pondérât. Az 
évszázadok viharai nem szokták kímélni az emberi teremtő erő 
emlékeit a festészet terén sem —- sok műremek egyik 
gyűjteményből, muzeumból a másikba sodródott. A brugesi 
csendet, nemes izoláltságot mintha az évszázadok is respektálták 
volna : a festő-fejedelem kincseit meghagyta azon a helyen, 
amely számára készült. S a káptalan-terem meleg, bájos 
lelkű remetéjéhez évről-évre művészetszeretők ezrei 
zarándokolnak . . . A brugesi szépművészeti muzeum igazgatója 
büszkén beszéli, hogy akárhány amerikai csak azért jön Európába, 
hogy — a brugesi remetét és gazdaglelkű társait fölkeresse . . . 

Ki volt Memlinc ? 
Eletéről vajmi keveset tudunk. Neve köré színes, megható 

legendák szövődtek, de ezeket a modern kritika ugyancsak 
szétszedte. Valószínűleg Mainzban vagy talán Memlingenben 
(a mainzi egyházmegye egyik községében) született 1430 táján. 
1467-ben már Brugesben találjuk mint jómódú polgárát a városnak, 
ahol 1494. aug. 11-én éri el a halál. Más biztos adatunk életéről 
nincs is. Brugesen kívül Bruxelles, Anvers, a párisi Louvre, a 
londoni National Gallery, Lübeck, Turin, Flórenc dicsekednek 
műveivel. Szárnyasoltárai közül egyiknek főrésze : Krisztus a 
keresztfán, Szépművészeti Muzeumunk tulajdona. 

Lépjünk be az egyszerű káptalan-terembe. A terem közepén 
forgatható asztalon van elhelyezve a festő legismertebb műve, 
Szt Orsolya szekrénye. A bejárattal szemben lévő falról köszönt 
bennünket alexandriai Szt. Katalin misztikus eljegyzésének 
képe, egy közepes nagyságú triptikon. A bejárattól jobbra eső 



fal mentében helyezkednek el Memlinc többi művei : a Keleti 
Bölcsek imádása, a Keresztlevétel, Martin van Nieuwenhove, 
egy fiatal brugesi patrícius diptikonja (egyik oldalon Madonna, 
a másik oldalon a patrícius portréja) s végül a Sambetha 
Sibylla néven ismert ugyancsak portré, amely Moreel Máriát 
ábrázolja. íme az egész muzeum ! 

A gyűjtemény leggyengébb darabja kétségkívül a 
Keresztlevétel. Sujetjében, elrendezésében egyaránt hű marad 
az ikonografia hagyományaihoz : Szt. János, a Szentszűz és 
Magdolna veszik körül a Megváltó holttestét. A kép Roger van 
der Weide, van der Goes hasonló képeitől messze elmarad. 
Sem a szereplők arca, sem a tájképi részek, sem a kolorit 
nem árulják el a mester kezét. Vannak műkritikusok, akik a 
képpel szemben egyenesen tagadják Memlinc szerzőségét. 

Martin van Nieuwenhove diptikonja már ugyancsak nem 
hagy semmi kétséget a szerző személyét illetőleg. A diptikon 
egyik oldala a fiatal patríciust, akiből később Bruges egyik 
vezető embere lesz, imában elmerülve ábrázolja. Ez a fiatal 
ember valóban imádkozik, kissé nyitott ajkairól szinte látjuk 
elszállni az imát: „en état d'oraison perpétuelle" (az örök ima 
állapotában) — jegyzi meg találóan E. Verlant. „Un peu d 'áme 
sur les lèvres, un peu d'infini dans les yeux" — lelkiség az 
ajkon, a végtelenség tükröződése a szemekben (A. van Acker). 
S ennek a gazdag lelkiségnek, az alázatos, elmélyedt, a végtelen 
bizalom szárnyain Égbe röppenő imának lesugároztatása oly 
kevés festékkel, oly szerény kolorittal történik ! 

A Madonna képe tipikus Memlinc-Madonna abból a 
korból, amikor az olasz röneszánsznak Északon még úgyszólván 
semmi visszhangja sincsen — a kép 1487-ben készült. Széles, 
finoman domborodó homlok, ovális arc, félig lecsukódott szemek, 
hosszúkás, finom metszésű orr, bájos ajkak, remek kezek, a 
pasztel világos, azuros koloritja, gazdag öltözet minden 
túlterheltség nélkül. A kedves jeleneten — a Szűz almát nyújt 
Gyermekének — elömlő bájt, békét csak fokozza az ablakon 
át a látható tájképről beömlő, szinte vasárnapi hangulat. Nem 
csodálkozunk, hogy a fiatal patrícius kezei imára kulcsolódtak, 
amikor a képre nézett . . . 

Valami csodálatos báj, szinte étheri finomság áramlik a 
lelkünkre, amikor a Keleti Bölcsek imádását ábrázoló, méretei 
szerint kis kép előtt állunk meg. A flamand miszticizmus és 
realizmus talán soha szebben egybe nem olvadt mint e képen. 
Memlinc egyik képén sem érezzük úgy meg, hogy a festő 
végső célja az ima . . . „A kép a hit legtisztább, legszebb, 
legmeghatódotabb aktusa, amit Memlinc valaha megfestett" 
(Fierens-Gevaert). A barlang ablakain ájtatos kíváncsiak néznek 
be, az egyik csodálatosan finom ujjaival imakönyvében forgat. 
A kíváncsiságon átcsillámlik az egyszerű, meleg, meghatódott, 
adoráló lélek. A barlangban, Édesanyja öléből fogadja a Kisded 



a Bölcsek hódolatát. Sem az Anyát, sem a Kisdedet nem olasz 
mester-ecset festette. De aki festette, művészetét hittel, hódolattal 
szőtte át. A Szentszűz a maga egyszerűségében is meghatódott 
méltósággal néz Gyermekére. Ajka körül a szomorúság és mosoly, 
ima és fájdalom valami csodálatos keveréke vibrál. Az egyik 
Bölcs a Kisded lábát csókolja. Nem hiszem, hogy festő keze 
alól valaha is finomabb, zajtalanabb mozdulat kikerült volna, 
amelyből hit, imádás csendül ki. S az egész jelenetre a barlang 
bejáratán, ablakain keresztül az utcáról, a tájról, az égről ömlik, 
ömlik a csend, a fény — a hullámtalan, felhőtlen, de mély élet 
csendje, fénye . . . 

A műkritikák többször szűkmarkúak a jelzőkben ezzel a 
képimával szemben : én sokszor, hosszan elnézem, szívom 
magamba koloritjának, sujet-jének finom illatát — hasonlít az 
ima illatához. 

Szt. Orsolya szekrénye a középkorban divatos gótikus 
kápolna-alakú ereklyetartó, 93 cm. hosszú, 86 cm. magas, 25 
cm. széles. Tető-szerű felső részét a nagy művész tanítványainak 
többé-kevésbbé sikerült képei díszítik. A két szélső (façade) 
lapon Szt. Orsolya képe szüzekkel, illetőleg egy Madonna-kép 
két apácával (talán az ereklyetartó ajándékozói !) látható. Az 
oldallapokon helyezkednek el a legendát tükröztető képek, 
szám szerint 6. 

A nem minden részében teljesen kikristályosodott legenda 
szerint Bretagne buzgó királyának, Nothusnak bölcs és szép 
leányát, Orsolyát, feleségül kéri a pogány angol király fia, 
Ethérius számára. Nothus, illetőleg Orsolya hajlandó a kérést 
teljesíteni, de követeli Ethérius megkeresztelkedését, valamint 
beleegyezését abba, hogy Orsolya 11,000 szűz társaságában 
Rómába zarándokolhasson. Ethérius a feltételeket elfogadta. 
Orsolya nagyszámú kíséretével Baselen keresztül Rómába megy, 
ahol Cyriacus pápa égi figyelmeztetésre ünnepélyesen fogadja 
őket. A leánysereget visszatértük alkalmával Kölnben megtá-
madja s lemészárolja egy barbár csapat. A barbár vezér csak 
Orsolyát kiméli meg, akinek szépsége megigézte. Azonban 
Orsolya is vértanú-halált hal, mert a pogány vezér kérését, 
hogy hozzá feleségül menjen, elutasította: maga a vezér oltja ki 
életét. 

Sokan ebben a képcsoportban látják Memlinc remekét. 
A kis kápolna falairól valóban csodálatos művészet sugárzik 
felénk. Különösen a 3-ik kép, amint Cyriacus pápa fogadja a 
szűzeket, kap meg bennünket. Nem beszélve arról a hihetetlen 
technikai felkészültségről, amellyel Memlinc csodálatos ecsete 
erre a kis felületre rálopta ezt a nagy s mégis individualizált 
tömeget — a minitürökről felénk mosolyog a festő szelíd bája, 
serenitasa, a középkor legendás költészetének minden varázsa. 
Ezek az arcok sem az olasz vásznakról ismert szépségek. Maga 
Szt. Orsolya sem lep meg bennünket szépségével. Azonban a 



rajzon, gesztuson, a vibráló színeken át meleg, hívő, megható 
lelkiség áramlik ki: „les energies silencieuses delapiétéflamande"-
Ez a bájos leánysereg egyszerű meleg hűséggel követi Orsolyát, 
nagyobb lelki emotiók akkor sem tükröződnek arcukról, amikor 
a halállal állanak szemben. Dramatikus erő nem lüktet a bá-
jos képsorozatban — mintha Memlinc paxos lelkén, ebben a 
finom tükörben még a Halál, a szenvedés torz vonásai is sze-
lidre simulnának . . . Ezek a képek az isteni szeretet s a már-
tiriumság örömének reflexei: mintha a kis Orsolya-kápolna e 
kettő muzsikáló szekrénye volna — szinte várjuk, mikor csen-
dül ki belőle lágyan, igazi vox coelestis-szel az ő „Magnifi-
cat"-juk . . . 

Egyik kiváló mükritikus, Vitet szerint a szekrény „inkább 
a türelem remeke, amely közelebb áll az ékszerészeihez, mint 
az igazi művészethez". Ezt a kritikát nem tudjuk akceptálni, 
de azt valljuk, hogy valóban nem Memlinc legszebb alkotása. 

Memlinc teremtő zsenijének egyik legszebb alkotása, fel-
tétlenül a Káptalanterem koronája alexandriai Szt. Katalin misz-
tikus eljegyzése. A kép közepén díszes trónon a Madonna 
foglal helyet, ölében a Kisdeddel. Tőle balra a kép előterében 
térdel Szt. Katalin, jobbra ül Szt. Borbála. A háttérben állanak 
Ker. Szt. János a Kisdedre mutatva s az evangelista Szt. János, 
egyik kezével tartva, a másikkal áldva egy kelyhet. A Szent-
szűz mellett jobbra és balra egy-egy angyal térdel: az egyik 
orgonán játszik, a másik nyitott missalet tart, amelyben a 
Madonna forgat. A Szűz fölött két kis angyal lebeg koronát 
tartva. A Kisded édesanyja ölébe kissé kihajolva jegygyűrűt 
húz Szt. Katalin újjára. Szt. Borbála elmélyedve egy könyv-
ben olvas. 

A szárnyas oltár a Megváltó, a Szentszűz, továbbá a két 
Szt. János mint a kórház védőszentjeinek dicsőítése, a kórhá-
zat vezető betegápoló testvérek kettős hivatásának: önmaguk 
átadása Krisztusnak, mint Szt. Katalin — s a karitatív munká-
nak — szimbolizálja Szt. Borbála — magasztalása. Az első 
tekintetre széteső sujet így fonódik egységbe. 

Az első, ami meglepetésünket mindjárt első tekintetre a 
szótlan csodálkozásig felszökteti, a rajz hihetetlen technikája, a 
fényelosztás művészete s a kolorit a m a melegsége, amely szinte 
áthidalja azt a keskeny, de mély szakadékot, amely — mond-
juk — az orgona liláját a spektrum ugyanolyan rezgésszámú 
színétől elválasztja. Színnel, vonallal s fényelosztással festő 
ritkán jutott közelebb az élet misztikumához. Bőrt, melyben az 
élet vibrál, szövetet, drágakövet vászonról olajfestékkel színben 
nagyobb hűséggel nem reflektáltattak. Fromentin szerint „női ke-
zekbe szerelmes festő rajzban, gesztusban, teltségben soha nem 
nyújtott tökéletesebbet, mint az a hosszúkás, bámulatosan kipárná-
zott, a gyöngyház színében mutatkozó kéz, amely egyik ujját a 
jegy-gyűrű felé tartja". Az orgonáló angyal mosolya, bájos tár-



sának könyvtartása, a koronát tartó angyalkák lebegése, a 
Madonna lapozása, Szt. Borbála olvasása — mind a rajz felül-
múlhatatlan remekei! Csodálkozva kérdezzük magunktól: mint 
lehet a sikra rálopni a fényintenzitás ama csodálatos fugáját, 
amely a csarnok-barlang oszlopain keresztül a tájról lágyan, 
puhán felénk cseng? 

S amikor a festő bravúrjának szépségével elteltünk, akkor 
kezdenek titokzatosan ránk áramlani, megcsendülni a kép tar-
talmi, eszmei szépségei. Bármily csodálatos is Memlinc hang-
szerelése, bármily megkapó ecsetjének, palettájának technikája,, 
műveinek szemlélését felejthetetlenül gazdag élménnyé nem 
ezek teszik, hanem az a gazdag lelki tartalom, amely a színek, 
vonalak mögül, illetőleg ezeken át csillog, mosolyog felénk. 

Az első, ami e képekből kiáramlik, valami csodálatos, gyer-
mekies, tisztatekintetü naivitás — e szót a maga eredeti értel-
mében véve, minden mellékzengés nélkül. Talán más szót kel-
lene használnom: pietas. Ez a költő meg van gazdagon á ldva 
a „la pureté et l ' innocence de l'oeir'-jel, a szem tisztaságával, 
ártatlanságával. Ez a középkor gazdag, egészséges embere, aki 
elfogódva, mély tisztelettel áll a „les saintes puissances d e 
1' Etre", a lét szent erői, objektivitása előtt. A világ még nem 
zsugorodott benne össze csak individuumá, aki maga teremt 
magának világot, történelmet, esztétikát, sőt vallást. Memlinc 
antimodern a szó gazdag értelmében; hisz a történelemben, a 
létben, hisz rendületlen hittel a kereszténységben. S ez a való-
ságba, a kereszténységbe vetett hit mint meleg, felhőtlen kék 
ég borul művészete, világfelfogása, lelke fölé, s az égbolt mint 
mosoly, derű, béke, báj tükröződik vissza költészetében . . . 
Memlinc boldog ember. 

Nem tudom, nem itt kell-e keresni annak magyarázatát,, 
miért támadt annyi rajongója ma annak a Memlincnek, akit már 
a XVI. század első fele oly könnyen elfelejtett. (Dürer 1520-ban 
Bruges-ben járva tudomást sem vesz a festőről!) A „candeur 
sacrée" ennek az agyon-analizált világnak szeméből, tekinteté-
ből ugyancsak hiányzik. Hisz szép, csilingelő nevekre keresztelt 
theoriákban, filozófiákban, de a nagy valóságok számára nincs 
hite . . . Koldus. S a koldus oda megy, ahol akarnak is, tudnak 
is adni! 

Memlinc a szó nemes értelmében realista. Ez nem az ő 
kizárólagos tulajdonsága: ez a flamand festészet egyik alaptulajdon-
sága. Úgyszólván összes alakjai portrék. Ezek az alakok úgy 
kerülnek a vászonra, amint a való élet adja őket. Egyetlen vo-
nás nem szorul le a vászonról azért, mert pl. egy esztétikai 
kánont sért. Az olasz festészet idealizálása teljesen hiányzik 
nála. Még a tájképeknél is a valósághoz való gyermeki hűség 
nyilvánul meg. Ez a realizmus nem a fantázia szegénységében,, 
hanem a valóság meleg szeretetében leli magyarázatát. 

Talán nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez a realizmus 



messze jár a modern pozitivista realizmustól. Memlinc realiz-
musa mentes minden sértő, bántó túlzástól. A sokszor nyers, 
brutális valóság s a vászon között egy finom szűrő lebeg, amely 
nem enged a képre ráömleni semmi sértőt: a festő finom egyé-
nisége ! Ezeket a képeket ugyancsak nem csapta meg az érzé-
kiség gőze: „toutes les innocences dans leur fleur!" Az igaz: 
Memlinc Szt. Jánosaiban nem lapul meg Bacchus, Madonnái, női 
szentjei nem a dekadens Róma érzéki szépségei, prófétái nem görög 
istenek, sibyllák! Ez a művészet minden szirmában, minden 
leheletében, minden szépségében keresztény. Fromentinnek eb-
ben is igaza van : ha.volt keresztény művészet, akkor Memlincéaz! 

S itt érünk Memlinc művészetének legmélyére, erről a 
pontról nézve bontakozik ki teremtő erőinek szépsége a leg-
jobban. A pietas, a realizmus költője meleg-lelkű, gazdag 
misztikus. 

Memlinc élete a XV. század második felére esik. Látta a 
„grands ducs d' Occident", a burdundi grófok szemkápráztató 
pompáját, városának hihetetlen gazdagságát, fényszeretetét. 
Műterme körül nyugtalanul, élete vége felé már viharosan csap-
kodnak ennek a kontrasztokkal megvert kornak hullámai, abla-
kain be-becsap a nagy szenvedélyek lángjainak kísérteties 
fénye. Nyugtalanság, vajúdó új kor új embertípussal, nagy szen-
vedélyekkel, szellemi raffinement-val gőggel, érzékiséggel, meg-
megrokkanó hittel. — ,ez Memlinc miliője ; ez a XV. századvégi 
Velence, Firenze — Északon ! De amig a két olasz centrumban 
a nyugtalan hullámok magukkal ragadnak ecsetet, palettát, vé-
sőt — Memlinc műterme marad „die Insel der Einsamkeit", 
ahol egy finom, mélységesen keresztény, misztikus lélek imád-
kozva festi képeit . . . Báj, csend, hit, öröm, meditáció — mű-
termében, képen, a festő lelkében. Ez a festészet valóban 
„sacra conversazione„cantique, joie, juhilation" a Szentszűz 
és a Gyermek körül. Bruges remetéje az alkotás titokzatos percei-
ben nem a régi Athén, nem a pogány Róma szívverését hall-
gatja — az ő műtermében, az ő lelkében az Evangélium mu-
zsikál . . 

Amikor a kis muzeumból kilépek s az utcai villamos csen-
getésére, lármájára föleszmélek, önkénytelenül is kérdem ma-
gamtól: honnan is jövök? Muzeumból vagy kápolnából? 

Blazovich Jákó. 



EGY BAROKK FŐPAP A GYŐRI PÜSPÖKI SZÉKEN.* 

Vázlat Keresztély Ágost herceg, a s z á s z kardinális é letéből . 
(1696—1725.) 

Győrben, a barokk templomok, a barokk festők, Maulbertsch, 
Tróger, Altomonte, Dorfmeister, a szép barokk polgári házak, 
barokk szobrok, az üdén megmaradt barokk dekorációk váro-
sában egy pillanatra felújítom azt a nagy lelkiáramlást, amely 
ennek a kornak jobb embereit ragadta Isten felé, ragadta a 
transzcendens célok felé. Nincs ebben különbség katolikus és 
protestáns között, az egyik úgy él-hal a maga egyedül üdvözítő 
egyházáért, mint a másik. A lelki eszközök mellett az ököljog-
nak ép oly kemény fegyvereit használja az egyik, mint a má-
sik. Kutyákat uszítanak a misézni menő kat. papra az egyik 
helyen, karhatalom hurcolja ki a kálvinista, luteránus prédiká-
tort, ludimagistert a másik helyen. A templomfoglalásokra a 
törvényes alapot ép úgy keresi az egyik, mint a másik. Való-
ságos harc folyik a vegyes házasságból született gyermekekért 
mindkét fél részéről. A halhatatlan lélekért folyik itt a harc 
mindenütt. Akinek a barokk szó említésekor csak aranyban, 
márványban csillogó templomok, paloták, fényűző, hódító ab-
szolút uralkodók, kiskirályos mágnások jutnak eszükbe, azok 
csak eyyik felét ismerik a barokk életstílusnak, még pedig a 
külsőséges felét; azok csak egyik típusát ismerik a barokk em-
bernek, a szerelem, a tudomány, a dicsőség, a földi halhatat-
lanság társadalmi ideáljáért küzdő ember típusát. Pedig van ott 
egy másik világ is, a jámborok, a misztikusok, a szentek vi-
lága tele új életérzésekkel. Az érzelmi életben a vallási érté-
keknek egészen új kincsesbányái tárulnak fel. A teljesen Is-
tennek, Istenben élő spanyol misztikusokban, Loyolai Szent Ig-
nácban, Szent Terézben, Keresztes Szent Jánosban, vagy az 
olasz Boroméi Szent Károlyban, a felebaráti szeretet francia 
hősében, Páli Szent Vincében (1586—1660), vagy a XVII. szá-
zad legnagyobb szentjében, a szeretettel térítő Szalézi Szent 
Ferencben (1567—1622), egészen új embertipusok alakulnak, 
egészen új életstílusok revelálódnak. 

Ez a délről felszakadt új életstílus, ez a barokk vallásos 
embertípus hódította meg Keresztély Ágost szász herceget is. 
Észak és Dél már régen viaskodtak családjában. Valamikor 
elszakadtak Déltől s a német protestantizmus vezérei voltak 
a szász választók s a Habsburg császárok ellenfelei. De las-
sankint Bécs vonzókörébe kerültek, kiesett kezükből a gyeplő 
s Pfalzra és Brandenburgra szállt át a protestáns vezetőszerep, 
ők meg a bécsi császári politikának lettek támogatói. Politikailag 
tehát előbb megtértek, mint vallásilag. Lassankint azonban ezen 

*Mint székfoglalót felolvastam a győri Kisfaludy-Kör ülésén 1930. dec. 
21-én. 



a téren is érezteti hatását Lipót udvarának vallásos szelleme. 
Keresztély Ágost volt az első konvertita a szász választói csa-
ládban. 1666. okt. 9-én született. Harmadik íia Móric szász 
zeitzi hercegnek s unokája a híres I. János György szász vá-
lasztónak, aki a szász zeitzi oldalágat alapította. Atyját 1681-
ben elvesztette. Maga írja 1703. dec. 1-én, hogy kicsi gyermek-
kora óta különös vonzalmat érzett a kat. vallás iránt. A Szent-
lélek megvilágosítása, vezetése mellett semmi sem volt neki 
kedvesebb, mint ha a kat. vallásról hallott beszélni. Érdeklő-
dött is sokat, szorgalmasan tanulta az imádságokat. A kor szo-
kása szerint udvarmesterével sokat utazott. Legszívesebben kat. 
városokban tartózkodott. Templomokat látogatott. Megismerte a 
kat. életet, liturgiát, amely az egész embert, a testet is Isten szol-
gálatába állítja. Sokszor volt már azon a ponton, hogy áttér, 
de megsejtették s haza hívták. Gyámja, János György szászei-
senachi herceg kiváló protestáns lelkészeket adott melléje. Az-
zal is megfenyegették, hogy elveszti hercegségét, vagyonát.. 
Majd protestáns országokba küldték. Mivel azonban II. Jakab 
angol királynál is szorgalmasan résztvett a szentmisén, vissza-
hívták s újra megintették. Már fiatalon kiváló szivjóságot és 
szép szellemi képességeket árult el. A török veszedelem, Bécs 
ostroma megremegteti a nyugati kereszténység lelkét. Az ifjú 
Keresztély Ágost is ott küzd a török elleni háborúban a német 
nagymester oldalán s Buda visszafoglalásánál kiváló bravúrral 
tünteti ki magát. Ott van a franciák elleni harcban is 1689-ben 
a szász választó főhadiszállásán Schweinfurtban. De a háború 
za jában sem mulasztotta el szelleme művelését s különös ér-
deklődéssel bújta a kat. és protestáns teológusok vitairatait, 
amelyeket barátja és tudós tanácsosa, Pettenberg Fülöp Ignác 
münsteri kanonok ajánlott neki olvasmányul. Végre a kat. ta-
nítás szentségének felismerése és Isten kegyelme vonzódását 
meggyőződéssé érlelték. Aschaffenburgban hallott jezsuita pré-
dikáció hatása alatt, melyben Krisztus kínszenvedéséről és Szűz 
Mária fájdalmáról volt szó, megtért s 1689. júl. 14-én a frankfurti 
karmelita prior kezébe letette a hitvallást, meggyónt és megáldo-
zott. Megtérését azonban családja miatt még egy ideig titokban 
tartja. Mikor azonban papi hivatása is megérlelődött, 1691-ben 
József Kelemen kölni választó kezébe nyilvánosan is leteszi a 
hitvallást s megkezdi teológiai tanulmányait. Mint a kölni szé-
keskáptalan protokollumai mutatják, ezen év ápr. 21-én kano-
niát nyer a káptalanban. 1694. aug. 18-án, mint szubdékán le-
teszi az esküt s általában szabályszerűen jár az ülésekre szept. 
3-áig, amikor családi ügyben Szászországba utazik. 1695-ben 
mondta újmiséjét a kölni dómban a pápai nuncius és sok elő-
kelő ember jelenlétében. Febr. 25-től megint szabályszerűen el-
jár az ülésekre, mint szubdékán, okt. 4-én nagyprépostnak vá-
lasztották meg, melyhez okt. 5-én még a thezaurariusságot, a 
kincstárosságot is megkapta. Kanoniát kapott még Salzburgban,. 



Eisstädtban, Regensburgban, Lüttichben, Münsterben és Bres-
lauban. A konvertiták buzgóságával, egy finom erkölcsű lélek 
kedvességével, a szász hercegi korona fényével, a császári és 
királyi ház bizalmával körülövezett 29 éves főpap nagy tekin-
télynek örvendett Kölnben s csakhamar a császári politika leg-
főbb exponense lett a franciákhoz húzó Wittelsbachi József 
Kelemen érsekválasztóval szemben. A spanyol örökösödési há-
ború küszöbén a Habsburg ellenes, bajor Wittelsbach franciás 
politika szembekerül a Habsburg-párti szász politikával s utób-
binak győzelmével végződik. Keresztély Ágost 1696. ápr. 23-án 
jelenti a káptalannak, hogy elnyerte a győri püspöki széket s 
okt. 3-áig ott is tartózkodik. Miután Kolonics Lipót a győri püs-
pöki székből az esztergomi érseki székbe emelkedett, a győri 
püspöki szék újból Lipótnak egyik feltétlen bizalmasa, hű-
séges káplánja kezébe kerül. Mint püspöknek nagy öröme van. 
A kat. hitre téríti rokonát, Erős Gusztáv szász választót, a ké-
sőbbi lengyel királyt. Hogy ebben a megtérésben a lelki motí-
vum mellett mennyi szerepe van a politikának, utólag már ne-
héz eldönteni, de az bizonyos, hogy immár az ő lelkében is 
győzött Dél szelleme az Északin, a katolicizmus a protestan-
tizmuson. Megtérésének politikai jutalma a lengyel királyi trón 
elnyerése 1697. jún. 1-én bécsi és orosz támogatás segítségével. 
Ezzel Keresztély Ágost politikai hatásköre is bővül. Míg az új 
lengyel király hazájától távol van, mint főkancellár Keresztély 
Ágost intézi a szász hercegség ügyeit (1697—98). Közben Euró-
pában tetőfokra hág a Bourbon-Habsburg ellentét. Meghal a 
Habsburg spanyol király (1700). Trónjára XIV. Lajos Bourbon 
Fülöpöt (V.) ülteti (1701). Az európai hatalmak érdekeik szerint 
sorakoznak. Most, e fontos pillanatban Keresztély Ágost is be-
lekerül az európai politika, a diplomáciai harcok forgatagába, 
sőt katonai tudását is értékesítheti. A franciához húzó kölni vá-
lasztófejedelem mellett ő lesz a császár követe és főmegbízottja. 
Sem előtte, sem utána nem áll annyira a világtörténelem per-
gőtüzében, mint 1701—3-ig. A kölni nagyprépostság volt e né-
hány évben az északnyugateurópai császári diplomácia közép-
pontja. Az angol, a holland, a pfalzi, a brandeburgi, a mainzi, 
trieri, a kölni választók diplomatáinak sakkhuzásaiban irányító 
szerepe van. Sem győri püspöki tevékenységében, amely buz-
góságánál fogva gyümölcsöző volt s amely neki további emel-
kedést, sőt bíbort is szerzett (1706. május 17), sem prímási, esz-
tergomi érseki tevékenységében (1701. jan. 29-től koadjutor 
utódlási joggal, 1707-től Kolonics utódja 1725-ig), sem a regens-
burgi birodalmi gyűlésen betöltött császári főkomisszáriátusában 
(1716—25) nem jutott többé olyan fontos politikai szerephez 
a szász kardinális, mint kölni császári követsége alkalmával,, 
amikor Wittelsbachi József Kelemen kölni választót félreállásra 
kényszerítette, a választófejedelemséget Lipót pártjára vonta, 
Bonn megszállásáig igazgatta, a katonai hadműveleteket irányi-



totta s 1701-ben a német fejedelmek és szövetségesek a nagy 
aliansznak megkötésében is résztvesz. (Mindezeket Hans Ge-
rignek 1930-ban megjelent munkája bőven, kimerítően letár-
gyalja *) 

Ilyen irányító politikai szerephez többé nem jut, bár egyé-
niségét mindenki szereti, becsüli. Arnethnál olvasom Dolfin ve-
lencei követ jelentését, hogy a szász kardinálist a császártól 
kezdve lefelé mindenki részéről egyetemes szeretet övezi. Élet-
szentséggel párosult kellemes modora mindenkit lebilin-
csel. Lipót halála után I. József is kitünteti bizalmával. De 
az 1711-i trónváltozás után az u. n. konferenciának, a Habsburg 
örököstartományok minisztériumának minden közkedveltsége és 
tekintélye mellett sem lett tagja, pedig mint Magyarország prí-
mása szerette volna a magyar királyság ügyeit a konferencián 
képviselni. Hogy III. Károly király (VI. Károly császár) hogyan 
vélekedett Keresztély Ágostról, egy még 1709-ben a kiváló dip-
lomata Wratislaw grófhoz írt leveléből nagyszerűen kitűnik. Va-
laki a herceget a nápolyi helytartóságra ajánlotta. Erre írja Ká-
roly : „A szász kardinális nagyon jó ember, de egy olyan kor-
mányzósághoz túlságosan jó és lelkiismeretes, következőleg al-
kalmatlan ott, ahol erős, kíméletlen megoldásról van szó." De 
hogy szerette Károly is, mutatja, hogy Keresztély Ágost holt-
testét Pozsonyba vitette s Szent Márton templomában temettette 
el, ahol őt 1712-ben királlyá koronázta. 

Keresztély Ágost kedves, jóságos egyénisége a politika 
mellett főleg az egyházkormányzatban érvényesült. Több egy-
házi méltóságnak, javadalomnak saját személyében való egye-
sítéséből nem kapzsiságára következtetünk, hanem csak a 
grandiózus, barokk életformák kifejtéséhez szükséges eszközök 
megszerzésére. Fényes udvart tartott. Nagyszámú, ragyogó test-
őrség vette körül. Ásztala állandóan tele volt előkelő emberek-
kel. Palotája valóságos aziluma volt a szűkölködőknek. A pes-
tis alkalmával szinte az éhhaláltól mertette meg Pozsonyt. 
Külső szereplésénél fogva azt hihetné az ember, hogy a nagy-
úri politikus, pompaszerető diplomata főpap típusa. Pedig in-
kább etikusan orientálódó természete nyilvánul meg erényes 
életében, nem annyira tudós, elmélyedő, mint inkább gyakor-
lott és gyakorlati katolicizmusában. Ki hinné, hogy ez a fényes 
megjelenésű főpap ájtatos magányában véresre ostorozta magát. 
Közéleti tevékenységéből szívesen és sokszor vonul vissza a 
Pozsony melletti Máriavölgybe, hogy itt vezekeljen, bűnbánatot 
tartson, zsolozsmázzon, gyóntasson, hallgatásba merüljön Re-
mete sz. Pál fiaival. 0 is kora lelkiségének egyik markáns rep-
rezentánsa, akár csak elődje, Kolonics. Az egyedül üdvözítő 

*Hans Gerig : Der Kölner Dompropst Christian August Herzog von 
-Sachsen. — Zeitz Bischof von Raab. Verlag Ludwig Röhrscheid. Bonn. 1930, 



egyházban való mélységes hite, a konvertiták buzgósága erő-
sen kiverődik egyházkormányzatán is. De nincs meg egyénisé-
gében az a keménység, katonás vonás,„mint elődjében, a lo-
bogó, szlávvérmérsékletű Kolonicsban. 0 inkább a nyugodtabb 
szász vér önmérsékletével, bölcseségével, sőt szelíd humorával 
van megáldva. 

Első intézkedéseivel azokat a vallási szakadékokat akarja 
megszüntetni, amelyeket a protestantizmus okozott a magyar 
lelkekben. Első intézkedései a magyar lelki egység megterem-
tésének szólnak. Canonica visitatiókat rendel el az egész egy-
házmegyében, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes 
falvak szerint is tiszta képet alkothasson a helyzetről s a hely-
zetkívánta tennivalókról. Mindjárt 1696-ban megkezdődtek a 
munkálatok. Belőlük nyilvánvalókká lettek az egyházmegye 
bajai, amelyeknek orvoslását a püspök legfőbb feladatának te-
kintette. Alig hogy megismerte egyházmegyéjének állapotát, jön 
Kolonics érsek levele, melyben kérdést intéz hozzá, hogyan le-
hetne a magyar katolikus vallást régi fényébe visszaállítani s 
az akatolikusok hatalmát gyengíteni (1700. jan. 12.). A válasz 
megkönnyítésére több kérdést is csatol hozzá. Ezek a kérdések 
reformjainak irányát is mutatják. Miféle kihágásokat követnek 
el az akatolikusok az országos törvényekkel s a királyi rende-
letekkel szemben és hol ? Mely katolikus templomok vannak 
még akatolikus kézen ? Vannak-e olyan városok és falvak, me-
lyek nincsenek az artikuláris helyek között s mégis nyilvános 
vallásgyakorlatot tar tanak? Kik ott a földesurak? Minő 
egyházi birtokok vannak még világiak kezén ? Mikor ke-
rültek s kiknek a birtokában vannak ezek a birtokok? Van-
nak-e egyházi alapítványok s az alapító célját szolgálják-e? 
Vannak-e elpusztult plébániák ? Ezek mögött a kérdések mö-
gött a kat. megújhodásnak hatalmas programmja rejtőzik. Ko-
lonics, ha felváltotta is a máltai lovagok kardját a pásztorbot-
tal, a sisakot az infulával, harcias katonapap marad mindha-
lálig. Hadiparancsszerű kérdései nyomán nagy tevékenység in-
dul meg Győregyházmegyében is. így kerülnek vissza már 
1701-ben (Act. I. 553—554.) protestáns kézről a katolikusoktól 
épített templomok Ászáron, Bakonyszentkirályon, Cseszneken, 
Gyömörén, Győrszentivánban, Kajáron, Kisbéren, Láziban, Me-
zőőrsön, Mindszenten, Mocsán, Nyalkán, Pázmándon, Péren, 
Tápon, Tápszentmiklóson. A prédikátoroknak menekülniök kel-
lett. A püspöki javakon, pl. Zsirán, Péren földesúri hatalmát 
használta fel a katolicizmus megerősítésére. Mikor (1701. ápr. 6.) 
a húsvétét hívei között töltötte, nagy örömét fejezte ki az egy-
házmegyének hit dolgában való haladásán. Kéri is hive it, hogy 
az egyedül üdvözítő hit meggyökereztetésében állandóan támo-
gassák vikáriusát, főespereseit és lelkészeit. (Act. II. 107.). Ugyan-
ekkor köszönő leveleket küld a földesurakhoz, a nádorhoz, az 
Esterházy, Zichy, Batthyányi grófokhoz, akik birtokaikon erőre 



segítették a katolicizmust. S míg egyik kezében a hazai törvény-
könyvvel, az 1681.— 1687-i artikulusokkal, a földesúri joggal, a 
királyi rendeletekkel küzd a katolicizmus külső érvényesülésé-
ért, mondhatnám szinte mindent legyűrő, türelmet nem ismerő, 
abszolutista vallásos életérzéssel képviseli az egyház érdekeit 
kifelé, addig másik kezében a trienti zsinat határozataival s há-
rom nyelven kinyomatott hittani könyveivel igyekszik mélyíteni 
a hitéletet befelé. Nagy gondja van a papi fegyelemre, még a 
ruházatra is, a papnevelésre, a nép oktatására, a katekézisre, 
a népmissziókra, a szentségek méltó kiszolgáltatására, a házas-
ságok, főleg a vegyesházasságok körüli bajok megszüntetésére 
és a szerzetesekre. Céltudatos egyházkormányzatának igen ren-
des, gyors s nagy szakértelemmel dolgozó aula áll rendelkezé-
sére. Gyors ütemben jönnek válaszai, tapintatos intézkedései. 
Nagy bizalommal ajándékozza meg vikáriusait, a derék Matu-' 
sek Andrást s a nagyeszű és nagyenergiájú Kontor Istvánt. 
Szívesen meghallgatja egyházmegyéjének szenátusát, a kápta-
lant, plébánosait s a jezsuiták felterjesztéseit. Káptalanéval csak 
akkor jutott összeütközésbe, amikor ígérete ellenére négy alka-
lommal is privilegizált idegeneket helyezett a kanonoki stallu-
mokba. 

Keresztély Ágostnak következetes restaurációs tevékeny-
ségét a Rákóczi felkelés megbénítja ugyan, bölcs mérséklettel 
maga szüntet meg minden olyan intézkedést, amely a kedélye-
ket zaklatná, a prédikátorok visszatérnek, a kat. kézre jutott 
templomok elvesznek, de« a felkelés elmúltával újra felveszi a 
munkát. 1714. febr. 15-én rendeletet eszközöl ki a királynál, 
melynek értelmében a Rákóczi-mozgalmak idején tett erőszakos 
foglalások érvénytelenek. 1713—14-ben új canonica visitatiót 
rendel el, hogy új alapot rakjon a további fejlődésnek. 

A magyarsághoz való viszonyára jellemző, hogy az 1706-i, 
egyébként eredménytelen béketárgyalásoknál bölcs mérsékleté-
vel nagy népszerűségre tett szert magyar körökben. Az 1712— 
15-i országgyűléssel kapcsolatban pedig azt olvassuk Kolino-
vicsnál, hogy a sérelmek tárgyalása közben olyan magyaros 
felindulás vett raj ta erőt, mintha Attila egyenes leszármazottja 
lett volna. De áthatotta a magyar egyház szerzett jogainak ön-
tudata is. Mikor arról tárgyaltak, hogy a kancellária, ez a leg-
főbb magyar kormányszerv, mely eddig papi kezekben volt, 
egyszersmindenkorra világi kézre kerüljön, erélyesen bizonyko-
dott, hogy inkább az egész klérussal kivonul az országgyűlés-
ből, de ebben a pontban nem enged. A főpapság évszázados 
vezető hatalmáról egykönnyen nem akart lemondani. 

Barokk főpapoknál, főuraknál szinte elkerülhetetlen vele-
járó az építkezési szenvedély. Keresztély Ágost is lelkében hor-
dozta a széles barokk életformáknak megfelelő új pozsonyi, 
immár királyi kegy folytán hercegprímási palota tervét, de hosszas 
regensburgi szereplése és aránylag korai halála megakadályozta 



terve kivitelében. De nagyszombati és máriavölgyi építkezései 
megörökítik nevét. 

Befejezésül elmondhatjuk ,Bél Mátyással, aki Notitia Hun-
gáriáé novaejében Keresztély Ágost latin nevéből (Christianus 
Áugustus) szellemes és jellemző barokk szójátékot faragott : 
Nihil illi, Christiana submissione, toto vitae habitu, augustius 
unquam fuit, egész életformájában semmi sem volt keresztény 
alázatosságánál magasztosabb. S ha Győregyházmegye Ke-
resztély Ágost idején nem is élvezte a köztük lakó, velük érző, 
velük szenvedő atya szeretetének közvetlen melegét, még sem 
hiányzott egy felsőbb tekintély bölcs irányítása, céltudatos ve-
zetése, egy hivatása magaslatán álló, felelősségét mélyen átérző 
főpapnak szerető és tetterős gondoskodása. 

Ha a katolicizmus ereje Győr egyházmegyében még nem 
bontakozik is ki Keresztély Ágost püspöksége idején oly mér-
tékben, mint a század további folyamán, tagadhatatlan, hogy a 
térhódítás, a lelki alapvetés, a lelki elmélyedés s az anyagi, 
számbeli gyarapodás már az ő idején erősen megindul. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Míg e világon élünk, lehetetlen háborúság és kisértet 
nélkül lennünk. Kempis: Krisztus követése. 

* 

Ne tartsd magadat jobbnak másoknál, hogy valahogy 
alábbvalónak ne találtassál Isten előtt, ki tudja, mi lakik az 
emberben. Kempis : Krisztus követése. 

* 

Aki semmitől se fél, hatalmasabb, mint akitől mindenki 
fél. Schiller nyomán. 

* 

A felebaráti szeretet az Isten iránt való szeretet nélkül — 
növény gyökér nélkül. Az ily szeretet alapja vagy vonzalom 
oly emberek iránt, akik nekünk tetszenek vagy a hírnév haj-
szolása. Tolsztoj. 

* 

Jó, ha a test szellemi munkában elfáradt, de rossz, ha a 
szellemi képességek a testi élvezetekben fáradtak el. 

Tolsztoj után. 



Figyelő. 
A KERESZT ÉS A GYERMEKEK. 

A távolból-hallás problémáját már megoldották. Képzeljük 
el, hogy a távolba-látásé is meg van oldva. Csendes, magányos 
esten szobámban ülök. Előttem a fehér vászon, elegáns párok 
modern táncot lejtenek rajta. A hangosbeszélő a kisérő zenét 
közvetíti. A tánc és a zene képe ezer mérföldes távolnak világ-
városából jön a pusztai csendbe, hol én ülök. 

Egyszerre csak egy gonosz kéz összezavar mindent. A 
hangos-beszélő a muzsikába rekedt hangokat, durva szitkokat, 
velőtrázó sikoltásokat, haldoklók hörgését vegyíti. A vászon tartja 
a táncot, de egy-egy pillanatra a nagyváros nyomortanyáit, 
pinceoduit, börtöncelláit, kórházait, halottas kamráit löki elénk. 
S mi egy helyre varázsolva nézzük ezt a rémes haláltáncot, 
hallgatjuk ezt a pokoli heje-huját. Homlokunkat hideg veríték 
önti el, az izgalom fél óra múlva az idegeinkre, egy óra múlva 
az elménkre megy. 

Pedig mind ez micsoda csepp abból az iszonyú jajból, 
kínból, melyet a lét ezen a földgolyón magával cipel. A kín-
nak e mérhetetlen tengerében a legkeserűbb cseppek bizonyára 
mégis az ártatlan gyermekek kínjai. Jól mondja a költő : 

„Csak ha bimbó-fővel asznak 
A virágok: óh, ez fáj; 
Ha reménye új tavasznak. 
Most születve, sírba száll." 

Van-e kéz, mely a gondolatok, érzések, szavak és cseleke-
detek e hátborzongató zűrzavarába harmóniát vihet? Mely az 
életet elviselhetővé, sőt széppé, boldoggá teheti? — A kórház 
két, szomszédos szobájában két operált, súlyos beteg fekszik. 
Az egyik egy modern leány, a másik egy régi-módi asszony. 
A leány sokat sikoltoz s meg-megkérdi szorgos és hallgatag 
ápolónőjét : vájjon a szomszéd beteg is sokat jajgat? A válasz 
mindig egy: az nem. Az sokat imádkozik. Azt szereti a jó Isten. 
Annak nem fáj annyira. 

Való igaz. Annak nem fáj annyira, még akkor sem, h a 
egészen gyermek is a szenvedő. Ismertem egy gyermeket, aki 
fogait összeszorítva küzdötte ki magát a családját elborító ro-
mok alól. S ezer akadály, lelki-testi bajok ellenére elérte célját. 
Hogyan, miért? Egyszerűen azért, mert hite volt! — Egy kis 
magyar faluban kegyelemkenyéren vakációzott egy okos, bájos 
kis osztrák fiúcska. Sürgöny jött: anyja belehalt a gombamérge-
zésbe, atyja haldoklott. Rohan a fiú a gyilkos Bécsbe. A hal-
dokló atya kis fiát várta. Ajkára mosoly ül a haldoklónak, egy 
könnycsepp csordul ki szeméből, amely szem a szeretett fiú 



képét viszi a koporsóba. A kettős temetés másnapján már 
visszatért a kis osztrák a magyar faluba. Szomorú arcocskáján 
többé nem láttam mosolygást. Megkérdeztem: megnyugszol, 
édes fiam, Isten rendelésén? Megütődve nézett rám, a papra: 
hogyne-válaszolta — hiszen édes szüleim a jó Istennél vannak 
és énértem is imádkoznak. 

Kis falusi gyermeket készítettem elő az első szentáldozásra. 
A Ieghelyesebbik, a legokosabbik: a játékos kis Hathalmi Mariska 
tüskébe ugrott: tetanuszt kapott. Irtózatos kínjai voltak. Az első 
áldozás napján nem volt hatalom, mely ágyához köthette volna. 
Felöltöztették fehér ruhácskájába, koszorút tettek a fejére s ke-
zében égő gyertyával szoborrá meredve állta végig a szentmi-
sét s a nekik szóló szentbeszédet. Utána újra ágynak dőlt s 
merev görcsökben halt meg, mint egy kis hős. Nem panaszko-
dott, mert az nem illik a kis Jézus kis menyasszonyához! 

Több nagy szenvedőt is láttam a gyermeki sorban. Az ő 
láttukra érlelődött meg bennem az a szilárd meggyőződés, hogy 
az emberiség leggonoszabb rablói nem pénzt, nem életet rabol-
nak. Nem, hanem hitet rabolnak. Hitet, mely egyedül ad erőt 
a kereszt hordozásához! 

Egy könyvecske került a kezembe. Mártika, a kis kereszt-
hordozó: a címe, Gergely Jolán írta. A kiadó: Don Bosco 
Szalézi művei, Rákospalota. Aki ezt a könyvet elolvassa, az 
igazat fog adni az én erős kijelentésemnek. 

Mártika finom lelkű szüleinek első gyermeke. Egyfékezet-
len temperamentum. Egy fiucskának, egy csókolni való kis Rontó 
Pálnak nézett leányka. Minden fenyíték hiába. Csak egy érv 
előtt kapitulált: mit szól ehhez a kis Jézus? A kis Jézus egyre 
jobban a központi helyet foglalja el Mártika érzés- és gondolat-
világában. Ennek megfelelően Mártikán egyre több leányos báj 
ömlik el, bimbózó lelke egyre illatosabb virág lesz Isten és 
emberek előtt. Kimondhatatlan szerencséjére első sorban Márti-
kának, mert a kis Jézus súlyos keresztet helyezett vállacskájára. 
Mikor az égi Vendég elpször szállott le tiszta gyermekszívébe, 
akkor Mártikát már kínos, lassú hervadás, valami infekciótól 
származó halálos kór emésztette. Akik a kis beteget áldozni 
látták, azt mondották: ez az élő hit megtestesülve. Akik a láz 
gyötrő vízióiban sikoltozni hallották, azt mondták: ember ezt 
nem tudja kibírni és menekültek a kis szenvedő közeléből. 
Akik az iszonyú kínrohamok után kimerült arcocskáján a szelid 
mosolyt látták, azt mondották: a fáradt angyalkák lehetnek 
ilyenek. Mikor temették, az emberek meglepetve néztek a fel-
hők közül hirtelen felvillanó napsugárra; angyal repült az égbe, 
suttogták csillogó könnyek között. 

Millió ész, millió kéz gyártja a legelmésebb s a leghatá-
sosabban romboló fegyvereket. A legutolsó háború, még háború 
volt, habár világháború volt is. A legközelebbi háború már nem 
háború, hanem emberirtás, népek halála lesz. Hogy megvédel-



mezze az életet, a balgatag eszű ember készül kiirtani az életet. 
Emberek, testvérek, nem jobb volna-e olyanná lenni, mint 

eme kisdedek s elnyerni, mit ágyúitokkal agyonlődöztök: a 
íöldi és az égi boldogságot? Nem jobb volna-e inkább keresztet-
hordó, mint keresztet-osztó hősöket nevelni? De mit beszélek! 
A farizeusoknak botrány, a pogány materialistáknak gúny és 
nevetség az ilyen beszéd. A helyett fogjuk meg a kisdedek kezét, 
mi hivő felnőttek s vezessük őket a gyermek-keresztesek X. Pius 
óta (1906) egyre növekvő táborába. Vezessük őket ahhoz, aki 
keblére várja a kisdedeket. Neki egyedül van ereje legyőzni a 
világot: igába törni a matériát s diadalhoz juttatni a lelket. A 
lelket, amely Istenben virágos kertté, a mennyország előcsar-
nokává tudja varázsolni — még a kórágyon is — a világot! 

Nem, és ezerszer nem! Az Isten nem Káinnak, inkább 
Ábelnak szánt minket. Az örök kétségek bús költőjének ajkáról, 
a velőtszivogató kéjek mélységeiből is az eltemetett jóság zo-
kog fel: 

„Minden arcot, idegen arcot, 
Midőn elfog a titkos emlék, 
Legalább egyszer földeritni. 
Megragyogtatni be szeretnék!" 

Ki a magasokban lakozol, fogadd el helyettesítő elégtéte-
lül kis kereszthordozóidnak ártatlan szenvedését, hogy a hús és 
vér fiai ne csak akkor beszéljenek így, mikor már „Istenhez 
hanyatló árnyékok", hanem míg idejük és erejük van az érdem-
szerző cselekvésre: a békesség és jóság országának, a Te 
országod eljövetelének a munkálására! 

Kelemen Krizosztom. 

RÓMAI ROMOK - RÓMA SZELLEMEI. 
Római levél. 

Kedves Szerkesztő Uram, a Szemle már hatodik évfolya-
mába lép. Hidd el, öt évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy 
az első lustrum leteltével Rómából fogok gratulálni a második 
öt év megkezdéséhez. Mivel azonban az eddigi öt esztendő 
minden egyes számában irtam valamit, megengeded, hogy ezt 
a jó szokásomat (ugye te is annak véled) ezután is megtart-
hassam. 

Most megint újságokat keresek emlékezetemben, mikről 
beszámolhassak. De úgy látom, neked úgy is jó rendi króni-
kásod van, azzal meg nem akarlak untatni, hogy megint meg-
kezdtük az iskolaévet az Anselmóban, hogy a létszám teljes, 
megint öt világrész van képviselve hallgatóink közt stb. stb. 



Azért most inkább arról irok, ami annyira régi, hogy „örök"-
nek nevezzük — és azért új, mert örök. Magáról Rómáról. 

Ha most látnád és összehasolítanád két évvel ezelőtti 
benyomásoddal : te is újnak tartanád. Rómában alig lehet pár 
lépést tenni, hogy az ember ne lásson valami megújulást. A 
falakon kívüli Róma úgy épül, mint egy amerikai nagyváros. 
A régi Campagne mindig veszít, a város folyton nyer. A sza-
bad levegőt, pázsitot kereső embernek mindig nagyobb utakat 
kell megtennie, hogy kiérjen a hepe-hupás mezőkre, hol pineás, 
ciprusos dombtetőkön ódon házak és romok tűnnek elő. A fala-
kon belül pedig (és ez az érdekes) Róma azáltal újul meg, 
hogy a régi Róma kerül elő a földből, a szó szoros értelmében: 
a föld alól. Akármerre mész, szemed először a rombolást látja; 
nagyszabású rombolást, egész utcarészletek, házsorok dűlnek 
le napok, hetek alatt. Ha figyeled, miért ez a sok pusztítás, 
lassankint rájösz, hogy a rombolás után mindig marad valami; 
egy pár fal, a lapos, széles téglákról messziről látod, hogy a 
császárok korából való ; mint régész, — akár a pontos időt is 
megmondhatod a téglák formájából, az építési módból (én 
még nem vittem ennyire!). Vagy néhány oszlop, fríz, vagy legalább 
a régi épület alapfalai ; a föld alatt pedig most pincének látszó 
helyiségek, voltakép a régj épületek földszintje. Itt is, ott is — 
szobrok, régi freskók, torzók kerülnek elő. A Capitoliumon már 
gyűjti őket a Museo Mussolini ! 

Főleg a régi Róma középpontja, a Capitolium tája kap 
egészen új képet. Ügy képzeletben elvezetlek a Capitolium kö-
rül. Kezdjük az utat a Tiberis hajlásától, a Bocca di Verita-
tól, ahol még egy éve a csudaszép S. Maria in Cosmedin-
bazilika (oly épen maradt emléke az ősi keresztény templomok-
nak) idomtalan, otromba épületekkel, raktárhelyiségekkel volt 
körülvéve, melyek közül szép harangtornya alig tudott kiemel-
kedni. Most a templom homlokzata és a Tiberis közt szépen 
ápolt park húzódik végig. A parkban a régi szökőkút, mellette 
a kerek Vesta-templom egészen szabadon áll. A szem nyu-
godtan gyönyörködhetik karcsú formájában, szép korinthusi 
oszlopaiban. (Csakúgy mellékesen kivánná az ember, hogy a 
másik, egészen ép ókori emlék — a Pantheon is szabadulna 
már meg lehetetetlen környezetétől.) Ugyanitt a S. Maria Egi-
fiaca néven ismert pogány templom is megfelelő környezetet 
kapott. A szem a Tiberis partjától egyenes vonalban, széles, 
szabad téren át láthatja most a négy nyilású Janus-kapút, mel-
lette a velabroi Szt. György templomot és fölöttük a Palatínus 
festői fáit. A Bocca di Veritától közeledve a Capitolium felé — 
a S. Nicola in Carcere mellett kezdenek megint a régiségek 
kibontakozni. A S. Nicola jobboldali fala — most világosan 
mutatja, hogy bizonyára antik templom fala volt ; mellette a 
lebontott ház alapjai földalatti építkezéseket rejtenek. A Mar-
-cellus-szinháznak a Capitolium felé néző oldala már egészen 



úgy hat, mintha a Colosseum eliptikus hajlását másolták volna 
ide. A Tor dei Specchi-monostor (Római Szt. Franciska lakása 
volt, most az ő oblátái lakják) középkori homlokfala már nem 
szűk utcára néz, hanem széles uton át a zöldelő domboldalra, 
a domboldalra meredő hatalmas sziklára — és ha másból nem 
tudná az ember, legalább az ékes feliratból megtudja : ez a 
tarpei szikla, mely most ime megint visszanyerte ókori, termé-
szetes arcát az által, hogy a hetvenes évek óta oly buzgón 
eléje rakott szemét-épületeket elborotválták róla. 

Innét néhány lépés a Capitólium feljárata és az Ara coeli 
templom hatalmas lépcsője. Ennek baloldalán — megint rom-
bolás, a rombolásból romok maradtak meg ; egy kedves tre-
centó-fresko vonja magára a figyelmet a romfalon. A Piazza 
Venezia most legalább kétszer akkora, mint volt évekkel eze-
lőtt. A hatalmas gótikus Palazzo (most Mussolini székhelye) 
nyugoti oldala már teljesen szabadon bontakozik ki és vele a 
középkori Róma egyik legszebb épülete nyeri vissza esztétikai 
hatását. Az ember el se tudja gondolni, hogy a pápai uralom 
bukása után milyen érzéketlen Náthánok és más, a világot 
gseftnek néző emberek kezébe került az örök város kormány-
zása ! Mily nehéz most a sok szemetet elhordani, mit ők ide-
raktak ép a Capitólium tájékára ! Hisz még mindig itt áll a 
Viktor Emmanuel-emlék és a Traján-fórum közt egész csomó for-
mátlan, magas, piszkos bérház, mely egészen elrontja a Capi-
tólium környezetét. A Traján-fórum tőszomszédságában történ-
tek a legnagyobb ásatások mostanában. 

Legutóbb Fosi professor vezetésével néztük meg ezeket 
az ásatásokat. A Traján-fórum keleti oldalát a Via S. Eufemia 
szegélyezi, melynek folytatása a V. Alessandrina. Ebből a két 
utcából az ásatások után ép csak az út maradt meg. Az út 
pedig jó emelet-magasságban megy most a Traján-fórum és az 
út másik oldalán húzódó fórum-sor között, mely most egész az 
Augusztus-fórum végéig ki van bontva. 

Az ásatások és a bontások eredményekép most már leg-
alább képzeletben kiegészíthető az a basilika Ulpia, melynek 
öt hajóját, a hajókat osztó oszlopsorokat ép a régi Traján-fórum 
őrizte meg — részben. A bazilika hajóinak apszisai arra a domb-
oldalra támaszkodtak, melyen most a via Nazionale visz a S. 
Catherina templom felé. Az egyik-szélső hajó apszisát a záró 
félkör boltozatával meg is találták abban az épületben, mely-
ben a „Nero-tornya" (igazában középkori torony) emelkedik ki. 
A basilica Ulpia tőszomszédságában, vele párhuzamosn hatal-
mas fórumrészlet bontakozik ki, mely nyugat felé most kitűnő 
művészi elzárást ád a Traján-térnek. Széles átmérőjű félkört 
zár le az a kétemeletes Nerva és Trajánkori épület, melynek 
félköríves zárófala az ásatások legszebb emléke, a monumen-
tális római építészetnek igazi szemléltető példája. A nagy re-
neszánszkori és barokk-építők szerkezeti és díszítő motivumai 



albumszerűen jelennek meg rajta. A hatalmas épület talán áru-
csarnok lehetett ha jdanában . Továbbmenve a fórumsoron, (ezek 
mind császár-fórumok voltak), a roduszi keresztes lovagok pa-
lotája szomszédságában Mars Ultor templomának alapjait, tört 
oszlopait találták meg ; az Augusztus forumon egy másik tem-
plomot. (Venus ?) Hogy a tudománynak, műtörténetnek ezek az 
ása tások mennyit használtak, azt még alig tudják felbecsülni. 
A régi Róma térképe, a császár-fórumok összefüggő sora — most 
sok problematikus, pontozott vonalat húzhat meg miliméteres pon-
tossággal. A Colosseumtól a Tizenkét-Apostolig (Dodici Ap.) a 
Palatínust, Capitoliumot, a köztársasági és a császári forumokat 
most már könnyű rekonstruálni. Hogy az ása tásoknak gyakor-
lati haszna is van, az természetes. A munkanélküliség kérdé-
sét itt ilyen módon oldják meg. 

De azok, akik ezeket a rombolásokat, ásatásokat , kuta-
tásokat fizetik, akik az állam vagyonát erre áldozzák, nem 
pusztán a régészetnek akarnak kedveskedni, nem is azért bon-
tanak le utcákat, hogy legyen egy pár új pont Rómában, ahol 
magas, vézna, szemüveges amerikai és angol misszek, német 
tanárnők előbb a Baedekerben csinálhassanak, szemüvegüket 
is letéve, fölfedező utakat, hogy aztán kiolvashassák a könyv-
ből, hogy mit is látnak és mit kell látniok e helyeken. Nem. 
Mussolininak, a fascismusnak kedves lehet az archaeologia és 
még kedvesebb az utazók itt elköltött pénze — de a legfonto-
sabb számukra az, hogy a mai olaszba beleneveljék azt a tu-
datot : te a régi római imperiumnak vagy kései katonája , a 
régi Róma fénye ömlik el rajtad — ne csak az á rnyékában élj 
a régi fénynek ! Az utcáknak is le kell borulniok, a földnek is 
meg kell nyilnia, hogy a mai olasz-öntudat megkapja a római 
világimperium öntudatával való egységét. Hiszen kedves lát-
vány : a Konstantin-féle diadalív tá ján látni a gombozó gyere-
keket és érdekes a hata lmas félvad macska sereglet a Traján-
forumon. A Baedeckeres utazó mulat ezeken. De amikor a 
gombozó gyerekek felnőnek és lelkükben kialakult az új népi 
öntudat, a fascismusnak katonái lesznek és — ki tudja, tán 
megint a légiók járnak a diadalívek alatt — föl a Capitoliumra 
— borostyánosan. 

En nem tudom, hogyan és hogyan nem, de ez a sok 
ásatás, a földnek ez a megnyitása — idegenül hat rám. Vala-
hogy úgy érzem, kibontott temetőben járok, nyitott sírok közt. 
Még nagyon rajta van az ása tásokon a rombolás szaga. Azé a 
rombolásé, mely va laha eltemette a régi Rómát és azé, amely 
most megnyitja a temetőt. Miért nyitogatják a temetőket ? A 
csontokra kíváncsiak, vagy azt a lelket akar ják terhétől meg-
fosztani, melyre ez a mély földréteg másfél évezred alatt ra-
kódott r á ? A rómaiak a földbe távozó után azt a sóhajt küld-
ték : Have anima Candida ; sit tibi terra levis. Isten veled drága 
<ííehér) lélek ; legyen neked könnyű a föld ! Amikor a keresz-



ténység győzelme folytán halott lett a régi Róma, amikor Szt.. 
Ágoston nagy gyászbeszédét, a De Civitate Deiben (Isten or-
szágáról) megtartotta a halott római lélek, a halott impérium 
és kultura íölött, alig sóhajtott ily lágy sóhajjal utána. Hisz 
mond róla, a római lélekről sok jót is, de egyszerűen, megszo-
rítás nélkül candidanak, fehérnek, ártatlannak nem mondhatta 
azt a lelket, melyben a sötétség még elnyomta a világosságot, 
az ördögi lélek az Isten Lelkét. Nem is kívánhatta, hogy köny-
nyű legyen neki a föld. Hogy könnyű legyen az a föld a pogány 
Róma lelkének, melyen immár a vértanúk unokái járnak azok 
íölött, akik atyáik vérét vették ? Az új életelv, a keresztény sze-
retet bizonyára megbocsátott a holtaknak, de a földet nem 
kívánta könnyűnek Róma lelke íölött. Tán azért, hogy megint 
kiszabadulhasson a ló la? 

Bármily nehéz, vastag réteg rakódott is évezred alatt a 
régi Rómára, a föld mégis — könnyű maradt fölötte. A lélek 
csak kiszabadult a föld alól. Amit mi reneszánsznak nevezünk,. 
— nem más, mint az eltemetett római léleknek felszabadulása 
— földre, a föld fölé ! És — valljuk meg őszintén — egészen 
szűk, már nem is elemi iskolás okosság az, mely csak egy 
ilyen reneszánszt ismer — úgy a XV. század közepe tájékától.. 
Hisz — a római lélekben, ami jó volt, az sohasem halt meg, 
a kereszténység se temette el. Azt, ami benne természetes, 
egészséges erkölcs, szilárd jog, tökéletes államgépezet, törvény-
hozás, ha nem is eredeti, de mégis monumentális művészet 
volt, azt ép a kereszténység mentette meg, azt a Corpus Juris,, 
aztán Szt. Benedek Regulája, a római bazilika-templom és a 
német-római birodalom a középkor elejére átmentette és tovább 
őrizte. Szeretném, ha valaki ugyanoly német pedantériával ke-
resné pl. St. Gallen és Reichenau IX—XI. századaiban — a 
reneszánszt, mint ahogy már megtalálták a XV. században-
De az a föld a régi Róma fölött — könnyű maradt a római 
lélek azon rétege számára is, melyet jobban is eltemethetett 
volna.. 

És ezért nézek én valahogy idegenül ezekre az ásatásokra, 
Nem mintha nem szeretném azt a sok értékes művészi és tu-
dományos kincset, mely így előkerül. Nem is azért, mintha 
félnék azoktól a márványszobroktól, melyek előtt valaha töm-
jének égtek. Ezek az istenek már régen halottak; ezeknek 
tömjént már nem gyújtanak. Hát mi az, ami mégis aggaszt ? 

Nem szégyenlem bevallani : ahogy félek a temető föltöré-
sétől, a békén pihenő csontok összezavarásától (ehhez nem 
kell balladai hangulat és homály) ép úgy félek a lelkek meg-
zavarásától, mely a temető felásásokkal rendszerint velejár. 

És a halott Róma minden megbolygatója az emberi lélek 
megzavarodásával járt. Akkor is, midőn a középkori német-
római császárok elirigyelték Augusztusnak és utódainak már 
eltemetett világi imperiumát. Akkor is, mikor jóhiszemű kardi-



nálisok, rajongó régészek és művészek, ábrándozó filológusok 
vetették rá magukat a XV. században Róma föld alá került 
romjaira. Lett ugyan renascimento, de felszabadította a régi 
Róma minden ördögét ; a gőgöt, élvhajhászást, önzést (még 
ráadásul elnevezte szentnek), a kételyt, hitetlenséget, azután a 
babonát és herezist. Nem úgy jártak azok a kardinálisok, mint 
a bűvészinas ? Mily nehéz volt a barokkor egyházának meg-
kötni a sok elvadult szellemet, mely a földalatti Rómából sza-
badult fel — sirjának megbolygatása miatt ! És talán sikerült 
mostanáig megkötni őket ? A protestantizmus, a francia fölvilá-
gosodás, Napoleon impériuma — nem mind a régi Róma kó-
bor szelleme ? 

Most pedig tovább ássák Róma földjét. Attól félek, meg-
bolygatják a legmélyebb réteget is. Azt, amelyben az ősi római 
farkas pihen. Az ősöket szoptató farkas. A római lélek legsö-
tétebb erét tápláló szellem : a farkas. Mert van igazság ebben 
az ősi totem-szimbolumban. Nem látod-e a római impérium 
legelső kibontakozásában és fejlődésében : a ragadozó farkas 
útjait és igazán, farkasétvágyát, mohóságát ? Azt amely, ha 
kell, nőket rabol, ha kell, rabszolgákat ? Városokat foglal, majd 
országokat ? Népeket igáz le és világokat ? Az a farkas-anya 
a maga tejét adta Romulusnak és Rémusnak. Vérré vált utó-
daiban a farkas-tej. 

A reneszánsz Macchiavellije sacro egoismonak nevezi 
a farkas-étvágyat, a farkas ragadozó természetét. A világi im-
périum ősrómai formája, az univerzális monarchia — nem eb-
ből az ösztönből nőtt-e ki ? 

Igaz, azt mondják jámbor filológusok : de hisz ez a világ-
imperium adott a világnak kultúrát, vele tudományt, művésze-
tet, közigazgatást, törvényt, utakat. Megengedem, — sokat adott. 
Hozzáteszem, a sokhoz : adott hajót, hogy Egyiptom gabonáját 
Rómában tárolhassa, kelet kincseit itt csillogtathassa ; adott 
pénzesszekrényt, melybe a világ vagyonát összegyűjthesse. És 
ezekhez még : szájat is adott, mely mindent lenyeljen, gyomrot, 
mely mindent megemésszen. Adott, hogy kapjon többet, mint 
amit adott. Akárcsak a mai bankár. Az is ád — és vannak, 
akik jótevőjüknek mondják. 

Ezért félek én a régi Róma bolygatásától. Ma a világ 
úgyis tele van Róma kóbor szellemével. A túlfűtött nacionaliz-
mus mindenütt rejteget valamit a farkas-ösztönökből. Csak pa-
lástolja néha — állatiasságát. 

A keresztény Róma eltemette a régi Rómát, vele a világ-
imperiumot, a földnek egy jogar alatt való egyesítését, melynek 
a célja minden földi hatalomnak, vagyonnak, dicsőségnek, ura-
lomnak egy kézben való egyesítése. Ëz a civitas diaboli, „Ne-
ked adom a földek országa kincseit." Krisztusnak nem ez kell. 
A katolicizmusnak más a strukturája, erezete, abban nem 
farkastej, hanem a Bárány vére ömlik. A katolicizmus azt 



tartja : jobb adni, mint kapni. A világimpérium univerzalizmusa 
megfordítva, azt vallja : adni nem jó, csak kapni. Ez a farkas-
étvágy benne van abban a nacionalizmusban, mely most a 
világot darabokra tépte. És ne gondold, hogy a farkas megvál-
tozott akkor, ha áldozatát széttépte. Aztán ugyanis —• megeszi. 
Es ha, jóllakott — pihen, majd új prédára néz. 

Ásnak, sokat ásnak Rómában. A Capitólium farkasai most 
ketrecben vannak. Azoknak jut eleség. Igazán nem szeretnék 
a ketrec közelében lenni, ha egyszer kiszabadulnának. 

Na, nem ijesztgetem magamat. A Szt. Péter templom ku-
polájára nézek ; alatta pihen a galileai halász, aki a legyőzött 
civitas diabolira ráépítette a mennyek országát. 

Róma. 
Dr. Kühár Flóris. 

SZEGEDI IMPRESSZIÓK. 

. . . Andalogva járunk a szegedi templomtéren. A Foga-
dalmi Templom két tornya egyenkint emlékeztet a velencei 
Campanile-ra ; fent valamivel játékosabbak, kőbetétjeivel cifráb-
bak, mint a masszívabb olasz testvérük ; de a vörös téglás 
építkezés és az egyenes vonalak mégis ellenálhatatlanul Ve-
lencét juttatják eszünkbe, mikor a szegedi kéttornyos, kupolás 
dóm — nemsokára püspöki székesegyház — homlokzata előtt 
megállunk. És mintha a történeti idők járása teljessé akarná 
tenni az első benyomás illúzióját : a Campanile két év alatt 
kiegészült velencei testvérképzetével, a Doge-palota homlokza-
tának egy szegényebb, (sőt nagyon szegény) másával, azzal a 
két „pilonnal", négyszögű épületkiképzé>sel, melyek a Fogadalmi 
Templomot két oldalról környezik s egyúttal az előtte elterülő 
térséget komoly hangsúllyal megkezdik. A két pilon egyszerű 
vonalú háztetőkön, komoly ablaksorokon s az alattuk ritmiku-
san ismétlődő árkádok sorain át egy hatalmas U-alakú épü-
letnégyszögben folytatódik ; az U pedig Magyarország legszebb 
terét öleli körül. 

Álom vagy valóság-e, amit látunk ? A megtépett, elszegé-
nyedett, ezer gazdasági és kulturális nehézséggel küzdő Ma-
gyarország emelte-e ezt az árkádsort, alakította-e ezt a artiszti-
kus teret, a Nemzeti Nagyjaink Emlékcsarnokát s a gyönyörű 
Istenházát, benne Európa egyik legnagyobb orgonájával — vagy 
pedig csak álom-e mindez : egy régi, gazdag ország álma, vagy 
egy oly szerencsés népé, mint pl. a francia, melynek csak 
kezét kell kinyújtania az amerikai tőke és megértés felé — és 
máris felemelheti idegen segítséggel pompásnál-pompásabb in-
tézményeit ? 



A szegedi Templom tér igaz valóság. Kőbevésett doku-
mentuma annak a nemzeti akaratnak, mely áldozatot akar és 
tud hozni a legnagyobb műveliségért. A nemzet és a nagy 
alföldi város közös adófilléreiből emelt Valhalla : az Istennek, 
a művészetnek és tudománynak. Köveit, a sötétvörös „Klinkert", 
a Nagy-Alföld talajából emelték ki szakértő kezek s gyúrták 
Pantheonná. Otthont talál benne Isten épúgy, mint a templom 
szomszédságában a magyar szellemi világ, glóbus intellectualis 
52 kiemelkedő nagysága; — s az élők buzgalma számára a 
kémia, fizika laboratóriumai, — a püspöki residentia, a pap-
nevelő intézet és szent Imre-kollégium. Ha e térre lépünk, tör-
ténelmi levegő csap meg: jelenkorunknak egyik legfontosabb 
alkotása, a „trianoni évtized" történelmi erejű dokumentuma 
szól hozzánk, úgy, m i n h a már a mult tanulsága hangzana ki 
belőle. . . * 

Az öntudatos városépítő és városrendező politika nem 
régi keletű. Tény, hogy már a középkornak is volt érzéke bi-
zonyos városalakító artisztikumok iránt, épúgy mint a termé-
szet szépségeit is megérezte bizonyos fokig. Petrarca rajong a 
magas hegyfokokról megnyíló távlatokért és kilátásokért és 
Humboldt V. szerint ha a világ egy nagy képeskönyv, 
akkor ennek a könyvnek a legszebb lapjai a középkori kolos-
torok. De öntudatos tér- és utcaalkotó törekvéseket csak az 
újkor produkált, mely részben az egészségügy, részben a köz-
lekedés, részben pedig a művészeti hatások összetevőit és 
eredőit bírálva kezelte és az anyagi érdek, meg a véletlenség 
játékát kezdi alárendelni a terek és utcák artisztikumának. 
Szegednek Magyarország legújabb korában oly kultuszminisztere 
van, ki ezt a kulturtörekvést érvényre emelte s 1928-ban fel-
vetette egy tér alkotásának eszméjét, mely méltó, kerete lehes-
sen a befejezést nyert Fogadalmi Templomnak- Öntudatos esz-
tétikai elgondolásból született meg tehát az a Dóm-tér, mely-
nek nem sok hasonlója akad Eúrópában. Nem szerénytelenség 
az, ha együtt emlegetjük a mi Dóm terünket Európa híres 
tereivel : a velencei San-Marco, a párisi Vendôme, a veronai 
Piazza Dante, a San-Pietró tereivel ; hiszen tudjuk, hogy ezek 
közül több fölülmúlja a kis magyar várost történelmi múltjával 
és méreteivel is ; de végeredményben, művészi hatás tekinte-
tében méltóképen mérkőzhetik velük. A Scin-Pietro terét körül-
ölelő barokk oszlopfélkörök, a velencei San-Marco hangulatos-
sága, stb. oly unikumok, melyek minden összehasonlítás fölé 
emelkednek : de nekünk, magyaroknak is van már ily egyetlen 
és összehasonlíthatatlan terünk : a szegedi Dóm-tér. 

Mi teszi ezt az egész alkotást olv eredetivé és egyetlenné 
a maga n e m é b e n ? Talán nem csalódunk, ha ezt a mozzana-
tot a Nemzeti Emlékcsarnokban pillantjuk meg. Ha a bécsi 
egyetem udvarán járunk, hasonló gyűjteményt észlelünk : az 
•egyetem kiváló tanárait látjuk egy helyi jelentőségű emlékcsar-



nokban megörökítve. A németek Valhallája Regensburgnál m á r 
szélesebb prespektivájú, valamint a veronai is. A szegedi nem-
zeti Pantheon a veronainál változatosabb, művészibb felfogást 
tükröztet, viszont a német Valhallánál szűkebb körű és szeré-
nyebb, jobban illik szellemiekben való gazdayságunk mellett 
feledhetetlenül feltörekvő szegénységünkhöz. Mig a veronai 
arcképcsarnok (akárcsak a jénai eg\etem festett képeinek gyűj-
teménye), ismétlődő és unalmassá válható sorozatból áll, ad-
dig a szegedi Pantheon, mely Templom-teret körülölelő ár-
kád-sor alatt nyert helyet, sokkal változatosabb és artisztiku-
sabb képet ád. Stróbl Alajos hagyatékából ny< rt itt elhelyezést 
12 szobor, azonkívül megtaláljuk itt nagy királyaink, püspöke-
ink, orvos-jogász-történetíró-bölcselő-tudósaink, szépiróink, köl-
tőink s oly hőseink szobrait is, minő Körösi Csorna Sándor,, 
kik a magyarság olthatatlan szerelmétől vagy valami eszményi 
szenvedelemtől űzve, fajunknak fájdalmas szimbólumává vál-
tak. S a tervezők ujabb érdeme az az elgondolás, hogy e szob-
rok ne alkossák egyformán stilizált erdejét a nemzeti és em-
beri nagyság meg-megnyuló jelenségeinek, hanem mindegyik 
szobor önálló eredeti, korszerűen stilizált, egyéni műalkotás, 
legyen, bronzban vagy márványban, vörösrézben, homokkőben,, 
vasból vagy fajánszból ; innen a szegedi Pantheonnak ritka 
erejű változatossága. Es a szellemvilág mily változatossága 
tárul itt elénk ! Apácai Cseri János (egyik legszellemesebb mű)! 

épúgy helyet talált a Pantheonban, mint Madách, Bessenyei 
épügy, mint Petőfi, Semmelweiss úgy mint Nagy Lajos, Urményi 
József épúgy mint Vitéz János, Pázmány Péter úgy, mint Jedlik 
Ányos (akinek képét kegyeletesen megkoszorúzták a nyáron, 
összejövetelük alkalmával az őt annyira tisztelő — szikviz-
gyárosok). * 

A Templom-tér gondolata szoros összefüggésben van az 
egyetemi gondolattal is. Azok az artisztikus épületek, melyek 
a Fogadalmi Templomnak méltó keretet s udvart vannak hi-
vatva adni, elsősorban a „magas kultúra", a tiszta tudomány 
otthonai gyanánt vannak elgondolva. Az első benyomás, mely 
ezzel kapcsolatban bennünk felmerülhet, a „procul este profani" 
gondolata : az, hogy ide már nem érhet fel a gáncsnak, a kri-
tikának az a faja, mely valami „feleslegeset", túltengőt lát az 
egyetemi és tudományos kultúrában. A trianoni Magyarország 
általános helyzete, erőforrásainak jelenlegi szervezettsége, úgy 
mondják, nem bir el négy egyetemet — ennek a gondolatnak itt,. 
az új otthonban el kell némulnia. Ha egyszer a törvényalko-
tásban megnyilvánuló nemzeti akarat valóban arra az állás-
pontra helyezkedik, hogy kis országunk egyetemeinek üzemét 
leszállítani kívánná, az semmiképen sem történhetnék meg a 
szegedi egyetemmel, melyet Klebelsberg gróf kultuszminiszter 
oly masas fokra emelt s mely oly intézményekkel dicsekedhetik, 
mint a Pantheon fölé emelt természettudományi intézetek. És kü-



lönben is : a műveltség (Széchenyi szerint a nemzet legnagyobb 
java) felülről lefelé terjed, ez oly társadalmi törvény, melynek érvé-
nye kétségbevonhatatlan. A szegedi egyetem kisugárzó erejére az 
eddig legjobban elhanyagolt Alföldnek mily szüksége van, mutat-
ják azok a több évtizedes kísérletek, melyeket Szeged városa va-
lamely főiskola vagy egyetem elnyeréséért a múltban és közel-
múltban tett. Nem véletlen talán, hogy itten, Szegeden vannak 
oly értékes egyetemi intézményeink, együtt az ötezredik népis-
kolai épülettel, melynek emléktáblája a Kossuth Lajos sugárúti 
népiskola falát ékesiti. A legmagasabb művelődés és tudomá-
nyos kutatás, összhangban a Magyar Alföld erre legjobban rá-
szoruló népének müvelésével, ez az, ami a nemzeti Pantheon-
nak méltó szellemi hátteret ad. A magyar nemzet művelődé-
sének jövője nem kis mértékben a szegedi egyetem kezébe 
van letéve. S e gomdolat mellett őrt áll a Fogadalmi Templom 
elmélázó két tornya, de őrt állanak a tudós munka izgatottabb 
tempójú életet élő műhelyei is, a városban szanaszét, de leg-
ihletettebb helyükön, a Templom-téren leginkább. 

V. H. 

AZ ESZTERGOMI BENCÉS GIMNÁZIUM LÉPCSŐHÁZÁNAK 
FRESKÓI. 

Négy éve dolgozott már Királyfalvi Kraft Károly, ez az 
erős nemzeti érzésű, vallásos lelkületű, fajszerető, nagy nyelv-
tudású, sokat látott, sokat próbált magyar tanár és művész-
ember az esztergomi Szent István-gimnázium lépcsőházának 
freskóin, részint műtermében s könyveket bújva, nyolcvannál 
több tanulmányt készítve, részint a nyári hónapokban magu-
kon a falakon festegetve, míg elérte életének legszebb és leg-
meghatóbb napját, a lépcsőház freskóinak ünnepélyes felava-
tását Serédi Jusztinián bíbornok jelenlétében. 

Mielőtt magukat a freskókat méltatnám, megrajzolom ma-
gának a mesternek fejlődései, működését. Felvidéki magyar ne-
mesi s előkelő hivatalnoki családból származik. 1879. máj-
29-én született Bars megyében, Aranyosmaróton. Gyermekkori 
emlékei ehhez a lankás kis Magvar Alföldhöz s anyai nagy-
atyja révén a romantikus, bájos fekvésű Selmecbányához fű-
zik. A művészettel lelki ösztöne s festegető nagyatyja hatása 
alatt már korán eljegyezte magát. Családi balitéleteket leküzdve 
került az Andrássy-uti Mintarajziskolába és Rajztanárképzőbe. 
Nagy egyéniségek, Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Lötz Ká-
roly hatása alatt, külföldi bolyongásokon, 1900-ban a müncheni 
akadémián, majd két és fél évig a firenzei akadémián, Berlin-
ben, Londonban, a hazai tájakon, a Tisza, a Duna, az Alföld 



s a Felföld tájain járva, néha kenyérgondokkal küzdve, szép 
sikereket érve érik festői egyénisége, érnek emberi értékei. 

Megkezdi kiállításait a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnok-
ban. Az 1906-ban rendezett kollektiv kiállítása először mutatta 
b e a matyók színes világát s így reájuk irányította a magyar 

1. Auscutta, o fili. 

kultúrtényezők s a magyar társadalom figyelmét. Fest arcképe-
ket (József főherceg, Kerekes Pá! dr. államtitkár, Szercsényi 
Győzőné, Walter Gyula püspök, Lénárd Zoltán dr. egyetemi 
tanár, Miss Janotha, Viktória és Alexandra királynők udvar-
hölgye, a kiváló zongoraművész, Lady Bryce, Sir Th. Crosby, 
a londoni lord mayor, Bárczy István dr. polgármester, Zemp-
léni Árpádné stb.), magyar és idegen tájképeket, életképeket, 



vallásos képeket (Madonna a gyermek Jézussal, Krisztus sír-
batétele, Júdás csókja stb.). 

A háború alatt Esztergomban működött mint rajztanár a 
főreálban, képzőben és az iparostanonciskolában s a festőis-
kola vezetője. Ebből az időből való Csernoch János bíbornok 

2. Quaerite regnum Dei. 

és Wimmer Imre polgármester arcképe, nagyméretű kompozí-
ciói, a Szt. István triptichon, Elment a Mars batallion, Mene-
kültek, Kenyérvárók, Patrona Hungáriáé stb. 1918-ban a fővá-
rosba kerül a VI. kerületi polgári fiúiskolába s mint hazafias, 
vallásos ember fájó szívvel éli át a forradalmakat. 1920 óta 
újra csak a művészetnek él. Magyar és firenzei tájképein kívül 
(Libapásztorlánykák, Téli délután, Tanyai tó, Firenzei tavaszi 



est, Campo Santo, Ponte Vecchio, Firenze alkonyatban stb.), 
fest arcképeket (Plathy György, báró Rudnyánszky József, Zala 
György szobrászművész, Szecsődy Miklós geofizikus), de az 
egyházművészetről s a monumentális falfestésről sem feledke-
zik meg. A budai barlangtemplom részére mozaikot tervez a 
X. század stilusában, Patrona Hungáriáét Szt. Istvánnal és Szt. 
Gellért püspökkel. Festett több oltárképet (Madonna a gyermek 
Jézussal, Imádkozó Madonna, Stabat Mater Dolorosa, Szt. Fe-
renc a madaraknak prédikál). Megtervezte egy gót templom 
ornamentális és figurális kifestését s egy barokk templom meny-
nyezetét. Mindezekhez nagyon sok tanulmányt készített. Így ju-
tott el az esztergomi gimnázium lépcsőházának freskóihoz. 

Mint Székely Bertalan és Lötz Károly tanítványa, okulva 
mesterei al szekkó technikájának kudarcán, de megkerülve a 
régi nagy falfestő mesterek al freszkó technikájának nehézsé-
geit is, valami újszerű anyaggal s újszerű módszerrel próbál-
kozik, melyet legtalálóbban a nedvesített, a nyirkos falon való 
festés technikájának nevezhetünk. Mert míg az al szekkó tech-
nika értelmében a festékanyagot szerves kötőanyaggal, enyv-
vel stb. tapasztják a már teljesen kiszáradt falra, vakolatra s 
ez a szerves kötőanyag már magában hordozza a romlás csi-
ráit, addig az al freszkó technika a festékanyagot mindenféle 
szerves, romlandó kötőanyag nélkül magára a friss vakolatra 
rakja, ebbe beitatja, mely aztán a vakolattal együtt szárad meg 
s mint Giotto, Masaccio, Michelangelo freskói mutatják, a fal-
lal együtt él századokig, míg Székely és Lötz tévesen freszkó-
nak mondott, de száraz falra festett képei a pára s a téli hi-
degek következtében 40 év múlva, már megújításra szorultak. 
Leskovszky György, a budapesti Új Szent János kórház kápol-
nájának művészi kifestője írja,* hogy „a freszkó pótlására irá-
nyuló kísérletek eddig eredménytelenek. Az Ostwald feltalálta 
monumentális pasztell, mely utólag vízüveggel rögzítendő s a 
hasonló Keim-féle ásványfestés, úgy tudom, nem tudott általá-
nosan elterjedni." A kísérletezők közt van Királyfalvi Kraft is, 
aki Veres Zoltánnal már évek óta foglalkozik a különböző va-
kolatokkal, falfestési technikával, ezek betegségeivel és restau-
rálási, konzerválási lehetőségeikkei. A mult évben a székesfő-
város tanácsa a Műemlékek Országos Bizottságának tanácsára 
a budavári koronázó főtemplomnak megrongálódott falfestmé-
nyeit bízta rájuk restaurálás, konzerválás céljából. Munkájukat 
a különböző szakbizottságok ellenőrzése és osztatlan elisme-
rése mellett már be is fejezték. Lötz és Székely remekműveit 
a biztos pusztulástól megmentették. 

Királyfalvi Kraft az esztergomi gimnázium lépcsőházában 
eredeti alkotásokon is bemutatja művészetét, új falfestési mód-
szerét. Mielőtt fest, megnedvesíti a sajátos masszából gyúrt fa-

*Magyar Iparművészet. 1930. 1—2. sz. 17—19. 1. 



lat 's ebbe a nyirkos vakolatba itatja be romlandó kötőanyag 
nélkül a Kaim-féle festéket s még az Ostwald-féle eljárással is kon-

.zerválva biztosít neki hosszú életet. 
Az építészet adta helyzetet jól kihasználja. A lépcsőház 

íöldszinti részét sötét barna színre festett kőmintázattal erős 

3. Astricus abbas s. coronam s. regi Stephano portat. 

•alapnak szánta, hosy ebből nőjjön ki az emelet dísze. Az eme-
letet az utcára néző ablakos fal leszámításával 2—2, tehát 
összesen 6 mezőre osztotta. E mezőket szépen árkolt, kane-
lűrös, rózsaszínű pilaszterek választják el egymástól. A pilasz-
terek fejezete aranyos zöld színben ragyog. A pilasztereken a 
klasszikusoktól vett, egyre világosodó színű, szürke, zöldes-



barna márványgerenda, fogasdísz, aranyszínű tojásdísz, majd 
fehér kazettás mennyezet nyugszik. A Sz. Benedek-szobor s 
a kereszt háttere sugárzó aranymozaik. 

Ez az a tér, amelyet a hat freszkónak díszíteni kell. A képek, 
tárgya : 

4.[S. rex Stephanus conditor abbatiae s. moniis Pannoniae. 

1. Ausculta, o fili, Figyelemmel hallgasd f i a m . . . Szent 
Benedek regulájának első szavai, amelyeket két kedves tanít-
ványához, Maurushoz és Piacidushoz intéz. 

2. Quaerite regnum Dei, Keressétek az Isten országát, hir-
deti Sz. Benedek Monte-Cassinon, a ledöntött Apollo-szentély 
helyén felépülő új monostortemplom előtt. 



3. Astricus abbas s. coronam s. regi Stephano portat, 
Asztrik apát hozza a szent koronát István királynak. 

4. S. rex Stephanus conditor abbatiae s. montis Pannoniae, 
Sz. István megalapítja Pannónia szent hegyén az apátságot. 

5. Beneplacitum tuum in me perfice. 

5. Beneplacitum tuum in me perfice, Találd bennem a Te 
tetszésedet. Sz. Imre szüzességi fogadalma. 

6. Hazádnak rendületlenül. 
Első pillanatra szeműnkbe ötlik a nagy történeti festők 

tanítványa. Inkább elbeszélő, mint drámai vagy lírai természet. 
A jeleneteket a maga természetességében, lelkiségbe elmerített 
valóságukban adja. Előadása nem szűkszavú, de nem is bő-



beszédű. Az első két kép a maga egyszerűségében szinte mo-
numentális hatású. Tárgyilagos előadásán itt-ott, pl. Maurus és 
Piacidus alakjain, Szt. Imre fogadalmán s a Hazádnak rendü-
letlenül diákjain lírai melegség ömlik el. A világi kispapnak 
erősen patetikus a lakja nem sikerült. A pillanatok, amelyekben 

6. Hazádnak rendületlenül• • . 

a z egyes tárgyakat megragadja, kissé megszokottak. Nincs ben-
nük valami megkapó, rögtön magukkal ragadó eredetiség, pl. 
a korona bemutatása, a kitárt karokkal való fogadalomtétel, a 
felemejt kézzel való tanítás kissé elnyűtt mozdulatok. 

Értékes elemnek tartom a képsorozatban a változatos és 
elég tömör elrendezést, de szívesen látnék bennük valami lé-
iektani fejlesztest, szívesen venném, ha valahol ott lüktetne az 



egész kompozíciónak a szíve, mert így inkább csak szerves ösz-
szefüggés nélkül egymás mellé helyezett képeknek tűnnek fel 
a magukban véve érdekes jelenetek, Sz. Benedek nevelői, Hit-
hirdetői munkája, a szentkorona megérkezése, a pannonhalmi 
főmonostor alapításának történeti jelentőségű pillanata, Sz. Imre 
fogadalma s a mai bencések hazafias, vallásos nevelése. 

Ami még a képek formavilágát illeti, bár a freszkófestés 
alaptermészeténél fogva a fal díszítésére szolgál s mint díszítő 
művészet, kell, hogy inkább a síkban fejtse ki erejét, Király-
falvi Kraft is, mint sok nagy mester, különösen a barokkok, 
messze bemegy a térbe, távlati hatásokra törekszik, elhagyja 
a falsíkot, követi mestereinek, Lotznak és Székelynek szaba-
dabb mozgását. De meg kell említenem néhány elrajzolást, 
így a kis Maurus előrelépő lábát, vagy Sz. István kezét az 
alapítás tényénél. Feltűnhetik még néhány aránytalanság is, 
pl. a második képen Szt. Benedek alakja az előtte térdeplő-
kéhez s a mögötte álló szerzetesekéhez viszonyítva. De ez 
megmagyarázható abból, hogy a kép a lépcsőn felfelé menők 
békatávlatára számít, holott a fényképfelvétel egyszerű szem-
közti szemlélet alapján készült. Nehezebben érthetjük már meg 
Sz. Imre fogadalmán a két imádkozó szerzetesnek erős távlati 
hatását, holott ők is ugyanazon szobor előtt imádkoznak. 

Arctipusai elég kifejezők. Vannak köztük nyugodt, átszel-
lemült arcú szerzetesek, keményvonású magyar vitézek, ked-
ves diáktipusok, hívő, buzgó népi alakok stb. 

Még egy problémakörről kell megemlékeznem, a színek, 
a fény és árnyék, meg az atmoszféra testetlen világáról. Álta-
lában elmondhatjuk, hogy a freszkók színskálája tompább, mint 
az olajfestményeké, mert csak föld- és ásványfestékeket hasz-
nálhat a festő. Királyfalvi. Kraft freszkói meglepően gazdag, 
dekoratív színskálájúak. Örömet, díszt, életet, melegséget áraszt 
mindenfelé a mester színeivel. 

Az első képen a külvilág ragyogó fénye, mély égszínkékje 
az ólomkeretekbe zárt ablaküvegen, mint valami égi lencséken 
keresztül a benedeki békét és örömet sugározza az ablakokra 
s bájos reflexszíneket csillogtat meg az arcokon, a sárgásba-
hajló reverendákon, a Sz. Benedek lába alatt levő piros sző-
nyegen, a padlózat veresfehér kockáin s a bőrkötéses kódexe-
ken. Ez a gazdag színvilág a nyugodt tanulás és tanítás örömét 
árasztja lelkünkbe. 

A második képen az olasz napot gyújtja ki, szinte tüzet 
varázsol a kőfalakra, cseréptetőkre. Izzásba hozza azt a jel-
legzetes olasz, világossárga mészkövet, azt a lapis Tiburtinust 
s ennek tüzében, meleg hangulatában vonultatja fel a prédi-
káló Sz. Benedeket fiaival. A lépcsőre dobja a subiacói cso-
dás tövis nélküli piros rózsát. A hallgatók egy része is fény-
ben áll, színes ruhákban, a másik rész, az előtér alakjai, ár-
nyékban, sötétbarna ruhában vannak, hogy ezzel is fokozzák 



a képen az ellentétet s az ellentét révén a színek erejét. 
A harmadik képre is érdekes színeket varázsol a festő. 

Sz. István sárga palástjáról, sárga ruhájáról karminpiros díszek 
villannak elő. A falon a Patrona Hungáriáét angyalok társasá-
gában ábrázoló színszőnyeg, a lobogók, zászlók piros, fehér, 
zöldje, az apát fehér egyházi ruhája, a piros párnáról felra-
gyogó aranykorona, a ,páncélinges, sisakos kürtös zöld ruhája, 
a baldachin lilája az Árpádok pólyás címerével valóságos szín-
orgiát csapnak. 

A negyedik képen a felkelő nap kékbe-zöldbe márt itt 
mindent. Kék, lila, zöld barnás vörös színek táncolják végig a 
mezőt, kék szín verődik le a zászlótartó páncélingjéről, kék 
szín parázslik végig az alakokon, arcokon egyaránt. 

Az ötödik képen a fal szürkéjéből égi fényben ragyogtatja 
fel Magyarországot. Minden szem ezen csüng, minden mozdu-
lat erre irányul, minden érzés ezért hevül, minden könny ezért 
hull. Az ablakon keresztül kilátás nyílik a bazilikára. Az esz-
tergomi diákság minden kasztja képviselve van a képen. 

A hatodik képen bársonyvánkoson térdel az aranyszőke 
hajú, kékszemű Sz. Imre nehéz aranydíszű fehér-zöld ruhában, 
mellette illatoznak a liliomok s rózsák színei s a falak deko-
rációja. 

Ez a gazdag színvilág visz életet, melegséget a képeknek 
az öregek bölcseségével megalkotott formavilágába s az új 
technika friss, zamatos gyümölcsének íze teszi az esztergomi 
bencés gimnázium lépcsőházának dekoratív hatását igazán ne-
mes műélvezetté. 

A mindenképen szolidnak Ígérkező új technikának ez a 
mesteri kezelése érdemessé teszi a művészt, hogy a Műemlé-
kek Országos Bizottsága a pannonhalmi millenniumi emlék rom-
ladozó falfestményeinek konzerválását és restaurációját reá 
bízza. 

Dr. Mihályi Ernő. 

MAGYAROKNAGYASSZONYA-KÁPOLNAJERUZSÁLEMBEN. 

Krisztus Urunk földi életével kapcsolatos eseményeknek, meg-
váltásunk legszentebb emlékeinek nevezetes színhelye a Szentsír, 
Via dolorosa és az Olajfák hegye mellett a jeruzsálemi szent 
Sión hegy. E helyhez fűződik többek között az isteni szeretet 
legnagyobb csodájának, az Oltáriszentségnek szerzése is. Fáj-
dalmas szívvel kell megállapítanunk, hogy az utolsó vacsora 
terme, a cenákulum, a Szentföldnek legszomorúbb és legmeg-



gyalázottabb helye, mert ma J s pogány török kézen van, mecset 
áll a helyén s ott, ahol az Ur Jézus az Újszövetség szeplőtelen 
áldozatát, a szentmiseáldozatot szerzette s először bemutatta, 
nekünk, katholikusoknak, nemcsak miséznünk, hanem még han-
gosan imádkoznunk sem szabad. Az utolsó vacsora termének 
közvetlen szomszédságában történt a hagyomány szerint a Bol-
dogságos Szűz Mária csendes elszenderülésé, dormitio-ja. A 
protestáns II. Vilmos császár fejedelmi bőkezűségéből s a kato-
likusok iránt való jóindulatából e szenthely 1898-ban mohame-

. dán kézről a németországi katolikus Palesztina-társaság birto-
kába jutott, amely társaság az egész katolikus németség áldo-

7. A bencések Dormiíio-temploma és monostora Jeruzsálemben. 

zatkészségéből mihamar felépítette itt a Boldogságos Szűz Má 
ria tiszteletére Jeruzsálemnek legkimagaslóbb, páratlan szépségű 
templomát, a Dormitio Beatae Mariae Virginis-t. A templommal 
szoros kapcsolatban kolostor is épült, ahova a beuroni bencés 
kongregáció kapott meghívást. 1907 karácsonyán foglalta el a 
Dormitioban több mint 300 évig tartó száműzetés után szentségi 
trónusát az eucharisztikus Krisztus király s ugyanakkor hangzott 
fel itt először a beuroni bencések Istent dicsérő kórusi imád-
sága. 

A Dormitio gyönyörű templomában a közeljövőben már 
magyar kápolna fogja hirdetni a világ különböző részeiből ide-
sereglett zarándokoknak a magyar nép hagyományos Mária-
tiszteletét. 



A Dormitio altemplomában díszes oltár jelöli azt a helyet,, 
ahol Szűz Anyánk szíve utolsót dobbant. Ez oltár körül hat 
kápolna-íülke van, amelyek egyikét a beuroni bencések az 1929. 
évi magyar zarándokok mélységes áhítatát látva, nekünk ma-
gyaroknak ajánlották fel művészi berendezésre. Egészen kivé-
teles megtiszteltetés volt ez reánk nézve, mert a németek 
tulajdonában levő Dormitioban a magyaron kívül egyetlen más 
idegen nemzetnek sem lesz szentélye. A ritka szerencsét termé-
szetesen a legboldogabb örömmel fogadtuk s a nagyobbrészt 
zarándokokból alakult kápolna-bizottság tagjainak, főkép Bozóky • 
Gyula ezredesnek lelkes agitációjára a kápolna művészi beren-
dezéséhez szükséges összeg majdnem hiánytalanul összegyűlt, 
sőt mire soraink napvilágot látnak, valószínűleg maga a kápolna 
is teljesen készen kiállítva lesz látható a budapesti ferencesek 
templomában. A legkiválóbb szakértők nyilatkozata szerint a 
kápolna valóban elsőrendű művészi alkotás. Magyar jellege 
főként az oltár feletti kupola gyöngyházzal és drágakövekkel 
gazdagon díszített mozaikképében jut kifejezésre. A mozaik fő-
alakja, a Boldogságos Szűz Mária, mint Patrona Hungáriáé a 
a kép közepén trónol. Tőle jobbra Szent István és Szent Imre,, 
balra pedig Szent László és Szent Erzsébet alakjai láthatók. A 
kupola alján ez a felírás olvasható: Patrona Hungáriáé ora pro 
regno Mariano. Az oltár alatt a középen a * „Boldogasszony 
Anyánk" első versszaka van bevésve. A négy ó-román stilű 
oszlopon nyugvó márványoltár homlokzatán pedig ez a felirat 
van : Magyarország kegyeletes hódolata. Az oltárba árpádházi 
szentek ereklyéi kerülnek és most van tárgyalás a velencei 
pátriárkává! arról, hogy Szent Gellért ereklyét is kapjunk. 

A kápolna felszentelésére Zichy Gyula gróf kalocsai érsek 
ápr. 14-iki indulással zarándoklatot vezet a Szentföldre.* Maga 
a felszentelés szertartása díszes ünnepség keretében máj. 2-án,. 
szombaton lesz. 

S majd ha a „Magyarok Nagyasszonya-kápolna" felszen-
telése után a jeruzsálemi Dormitio-ban felcsendülnek a magyar 
zarándokok a jkán a „Boldogasszony Anyánk" égbeszárnyaló 
melódiái, akkor mi, itthonmaradt magyarok egyesüljünk lélek-
ben a Szentföldön járó magyar testvéreinkkel s szálljon fel a 
mi szívünkből is a Magyarok Nagyasszonyához a meggyötört, 
ezer sebből vérző szegény hazánkért a buzgó imádság : Patrona 
Hungáriáé ora pro regno Mariano ! 

Kálovics Rezső. 

* E zarándoklatra vonatkozólag készséggel nyújt felvilágosítást Pilisr 
maróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes, Felsőgöd, Pest m. Hozzá küldi-
hetôk a magyar kápolnára szánt adományok is, 



Könyvek. 
Bölcselet. 

Dr. Trikál József, A lélek rejtett élete. — Szent István Társulat, 
Budapest, 1931. Szent István könyvek 89. száma. 192 oldal. Ára 4 P. 

Az élet tele van titokzatos és rejtélyes eseményekkel. Az utolsó évek 
története felforgatta a népek életét, de az egyes emberek lelkében is mély 
hullámokat vert fel. Olyan problémák és kérdések léptek előtérbe, amilyenek-
kel azelőtt csak kevesen foglal kőztök. Az emberi lélek látni és tudni akar ja , 
mi lesz vele, mi vár r á? A szellemi világ lakói segítségünkre és vigaszunkra 
vannak-e ? Vagyis a vallásos kedély a mai rendkívüli időkben a szellemek-
kel óhajt érintkezésbe kerülni. Az író és bölcselő figyeli ezeket az eseménye-
ket és átéli lelkében. Szerzőnk val lomása szerint az ő lelkét is elérték a je-
len idők misztikus áramlatai, nagy érdeklődéssel figyelte a fejleményeket. 
Sokat foglalkozott életében a lélek rejtélyeivel és az ember titokzatos lényi-
ségével. Szent Ágoston szavai visszhangzottak írónk lelkében: „Mit ér a lélek 
a testben, a testtől elváltán és az Isten előtt?" — E kérdésre és sok m á s 
kérdésre akar szerzőnk választ adni, a lélek rejtett életébe szent Ágoston 
szellemében és mintegy három körben bepillantani. — Az első és második 
fejezetben erre a kérdésre kapunk választ: „Mi vagy?" Nem anyag, sem 
Isten. Ember vagyunk. Rejtélyes életű ember. A harmadik fejezetben szerzőnk 
a lélek első körét tárgyalja: mire képes a lélek a testben? Ismerteti a lélek 
kettős életét, földi és mennyei arcát, rejtett kincseit. A negyedik fejezet a 
lélek második körét szemlélteti: mire képes a lélek, ha a testtől e lvál ik? 
Nagyon érdekes fejtegetésben olvashatunk itt a szellemek egymással 
való érintkezéséről a halottak megjelenéséről és arról is, vájjon hogyan látja 
az elvált lélek a világot. Haza látogathat e a lélek? A jövőt ismeri-e? Végül 
az ötödik fejezetben a lélek harmadik körét tárgyalva e kérdésre kapunk 
választ : mire képes a lélek az Istennel? A kegyelem működése, rendkívüli 
testi és lelki jelenségek a szentek életében a tárgya ennek a fejezetnek. — 
Nagyon sok élvezettel, érdeklődéssel olvastuk a jeles szerző művét, de külö-
nösen a negyedik és ötödik fejezetet. Ezért nem is tudjuk magunkévá tenni 
a szigorú és a valóságnak meg nem felelő önbirálatot: „Kérem az olvasóimat, 
tekintsék e művet . . . tökéletlen kezdetnek." Nagy érdeklődéssel várjuk ennek 
a „tökéletlen" kezdetnek a folytatását, hisz a szerző minden sora a magyar 
Iélekbölcseleti irodalom gazdagodását jelenti. A mai kor emberére csak buz-
dítólag és fölemelően hatnak írónk szavai ; „A lélek egész nagyságát, minden 
rejtett mélységét és isteni hivatását óhajtottam az olvasó szeme elé varázsolni. 
Tudd meg, hogy mi vagy? . . . Hogy minden földi természet koronája vagy, . . . 
hogy hivatásod e föld fölé szárnyal! Ne tapadj a földhöz! A cél felé tekints! 
Istentől eredünk . . . Isten fiai vagyunk . . , E szavak erejénél fogva leszünk .. -
ú j teremtmény, új ember." Fölséges feladatot tűzött ki magának az illusztris, 
szerző és ezt a feladatot kiválóan oldotta meg. 

Dr. Faludi Marcellin. 

1. Durandi de S. Porciano Traktatus de habitibus. Qaestio quarta (de-
subiectís habituum). Addita quaestione critica Anonymi cuiusdam ad fidem 
codicum manu scriptorum ed. Josephus Koch. (Opuscula et textus históriám 
ecclesiae atque doctrinam illustrantia. Series scholastica, édita curantibus M_ 
Grabmann et Fr. Pelster S. J. Fase. VIII ) Monasterii 1930. Typis Aschendorff-
80 lap, ára 150 M. 

2. Quaestio de universali secundum viam et doctrinam Guilelmi de-
Ockham, edidit Martinus Grabmann. (U. a. sorozat Frsc. X.) Aschendorff, 
Monasterii. 1930. 40 lap, ára 0' 95 M. 

1. Folyóiratunk 1929-iki évfolymában (3. szám) már ismertettük ezen soro-
zat néhány számát. A most megjelent ú jabb füzetek közül a nyolcadik Duran-



dus (-f- 1332) a készségekről írt munkáinak egy részét teszi közzé a készsé-
gek alanyóról. Ez a füzet kiegészíti tehát a kiadónak a VI. füzetben közölt 
Durandus-féle ismeretelméletét az angyali és emberi megismerésről és Duran-
dusnak további tudományos fejlődését is tanulságosan illusztrálja. A tomista 
iskolának egy névtelen szerzőjétől való függelék közlése is igen hasznos, 
mivel ez a t ámadás mélyebb betekintést nyújt a középkori bölcseletnek 
e sokat vitatott kérdésébe. 

2. Ugyancsak érdekes problémával foglalkozik a X. füzet, mely Grabmann 
professzor k iadásában Ockham Vilmos egyik tanítványénak a nominalizmus-
ról írt értekezését tartalmazza. Szerzőjét pontosabban nem ismerjük, mert 
a vatikáni könyvtár kódexében, mely ezt az értekezést tartalmazza, a név ki 
van vakarva. Ockham rendszerét világosan és tömören foglalja össze és ismer-
teti a realizmus bizonyítékait is. Épen ezért azok a főiskolák, ahol skolasztikus 
bölcselettel foglalkoznak, örömmel fogadhat ják ezt a füzetet is, mivel magá-
nak Ockhamnak eredetiben való ismertetése igen sok időt venne igénybe. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Vallástörténelem. 

Joh. Geffcken : Der Ausgang des grichisch-römischen Heidentums. 
Heidelberg. Winter 1929. 365. 1. 

A vallástörténet (és a világtörténet) egyik legérdekesebb jelenségét veszi 
Geffcken (akinek e téren már eddig is vannak érdemes munkái) ú jabb szem-
pontú vizsgálat a l á : a görög-római pogányság végét, kezdi munkáját a II. III. 
Kr. u. század fordulóján. Elevenen, érdekesen vonulnak fel e lőadásaiban a 
különböző kultuszok, misztériumok, az államvallás, a jóshelyek, szenthelyek. A 
kultusz mellett élénk megvilágítást kap a pogány vallásfilozófia és itt nagy hálára 
kötelezi az olvasót Plotinos, Prokies, Porphyrios és főleg Jamblichos kitűnő jelem-
zésével. A pogányság visszafejlődésének, térveszteségének első stádiumát a 111. 
sz. közepe táján állapítja meg; az időpont okozatilag össze esik a barbár 
háborúkkal és Decius bukásával. Végig kiséri a pogányság lassú elhalását az 
V. és VI századig. Nagyon érdekes jellemképet ád Julianus aposztatáról, kitűnő 
korképet Symmachus és Sz. Ambrus küzdelméről a capitoliumi Victoria-szobor 
körül. A könyv utolsó fejezetei „Ubergänge" címen a pogányságnak, főleg a 
neoplatonizmusnak és a kultusz egyes elemeinek a kereszténységre való ha-
tásairól tárgyalnak. » 

Geffcken műve mér csak azért is nagy nyereség, mert bőségesen fel-
használja a legújabban feltárt forrásanyagból a feliratokat és a papyruszokat. 
Előadása szemléletes, pontos, lelkiismeretes — és élvezhető. Minden monda-
tát igyekszik igazolni (a köny\ végére csatolt nagytömegű jegyzetben), de ez 
az olvasást nem zavarja. Mintája a könyv annak a német alaposságnak, mely 
egyforma lelkesedéssel, odaadással foglalkozik, ha arra kerül a sor, akár a 
bolhával, akár a milói Venussz. 1. 

Eleget dicsértünk már ezen a munkán. Az ilyen munkának és a német 
protestáns tudományosságnak természetéből fakad, hogy az író — minden 
tárgyilagosságra való törekvés mellett is beleviszi a mai vallásszemléletének 
szempontjait az ókorba és néha az a benyomásunk, Plotinos, Porphyrios, 
Julianus polémiája az akkori kereszténység ellen — a mai protestantizmus 
hadjárata a régi és mai katholicizmus ellen. Geffcken annyira beleszeret forrá-
saiba, melyek a dolog természete szerint — a pogányságot képviselik, 
hogy néha mindenütt kissé goethei vagy niestchei sóvárgást mutatna a pogány-
ság után és fá jna neki, hogy ma nnár nem ölnek bikát áldozatként és nem 
gyújtanak tömjént a Caesaroknak. így aztán gyakran igazságtalanná válik — 
é p a keresztények és a keresztény dolgok megítélésében. 

Igaz, a tárgyilagosságra való komoly törekvést itt se tagadhatjuk meg 
tőle. Amit az antik kultuszoknak a kereszténységre való hatásáról ír, főleg a 
liturgikus időpontok átvételében (dec. 25 pl.) és az ünnepi eszmének a keresz-
ténység rokon eszmejével való pótlásában, annak jórészét eddig is tudtuk — 



• és elfogadtuk. Hogy a kereszténység átvette a misztériumok terminológiáját, 
azt se tagailtuk. Hogy azonban a szentségi hatás, a szentségek lényegének 
keresztény felfogása, a pogány mágiával volna közösségben — azt Geffcken-
nek se hisszük el. Örülünk, hogy oly óvatosan ír a herosz-kultusznak és a 
polytheismusnak a szentek tiszteletére való hatásáról. A pogány ereklye hasz-
nálat és a keresztény ereklye tisztelet közt se lát szoros összefüggést. Okosan 
utasítja vissza pl. Usenernek feltevését, aki Sz. Pelágiát azonosította aphrod>te 
Pelágiával (ezt az ostobaságot Simonidesz tudatlan vallástörténete a magyar 
olvasónak is beadja!) ugyanígy kétségbe vonja Sz. Kozmás és Damianus egyezé-
sét Kastorral és Polydeukesszal, Sz. Theodorus-ét a pogány Menistennel, Sz. György 
lovagét az ókori sárkányölővel. — Ezek a megállapítások egy protestáns szer-
zőnél nagyon jól esnek, j^lei annak, hogy a tárgyilagosságért — önmegtaga-
dást is tud gyakorolni. 

Mégis van valami ebben a munkáben, amit erősen kell kifogásolnunk : 
a címében is kifejezett alapfelfogását, alaptendenciáját . Azt mondja : Ausgang, 
magyarul nehéz a szó jelentését itt egyszóval megmondani, Geffcken azt akarta 
bizonyítani : az ókori pogányság nem pusztult el, nem győzetett le, nem 
halt meg (azért nem használja a szót : Untergang, Niederlang stb ) hanem . . . 
Isten tudja, mi is lett vele, tán úgy mult ki, mint a rétekre aradó víz: meg-
termékenyítette a gyökérzetet és abban él tovább. Geffcken ugyan nem mondja 
pontosan így, de így gondolja. Hát ebben a felfogásban kettő tűnik elő. Hogy 
Geffcken nem hatolt bele a szellemtörténet beleélésével se a kereszténység, 
se a pogányság lényegébe. Mert ha akár egyikbe, akár a másikba bele-
hatolt volna, akkor látnia kellene: ilyen ellentéteknek nincs más kimenetjük 
(Ausgang), minthogy — az egyiknek pusztulnia kell. Nem látja azt (pedig ha 
pl. János evangéliumának az elejét olvasná, már az is elég volna), hogy a 
sötétség és világosság, az Istenszeretet és gyűlölet, Krisztus és a Sátán közt — 
nincs átmenet. Az egyiknek el kell vesznie, hogy a másik uralkodhassék. 

Ezért sajnálom, hogy az ókori keresztény irodalomnak a tárgyra vonat-
kozó legfontosabb művét Sz. Ágoston: De civitate Dei-jét ebben az egész 
rokon tárgyú munkában fel se használja. Vagy talán azt akar ja mondani : a 
Sátán legyőzése még nincs teljesen befejezve? Mert ebben igaza volna. A 
Sátán elmenekült a vereség színhelyéről. De idáig Geffcken nem jut el. 

Dr. Kühár Flór is 

Dr. Anton A n w a n d e r , E in füh rung in die Rel ig ionsgeschichte . Samm-
lung Kösel Band 96 a. Verlag Kösel —Pustet München, 1930. — 147 oldal. 
Ara 3'50 M 

A szerző jelen könyvecskében ügyes bevezetést közöl a vallástörténet-
hez. Erről a tudományágról, a vallástörténelem hatalmas anyagáról ilyen 
rövid, de amellett a vallástudományi módszer alapelveinek felhasználásával 
megírt, könnyen áttekinthető, világos könyv alig jelent meg akár a német, 
akár pedig a magyar könvpiacon. Azért azt hisszük hogy a teologusok épúgy 
mint a művelt laikusok örömmel fogadják e művecske megjelenését. Anwander 
különböző vallások szokásait, tanításait és elemeit méltatja nyolc fejezetben. 
Először is tisztázza a vallás, vallásosság fogalmát; majd a vallások másvilági, 
földöntúli elemeit ismerteti, mint amilyenek az Isten fogalma, az erkölcsi és 
fizikai jó és rossz alapja, a másvilági élet. A harmadik fejezetben tárgyalja 
a vallásoknak evilági, földi elemeit, mint pl. a tér és idő, az égbolt és a nap 
és hold, a légköri jelenségek, a növények és állatok stb. szerepe és befolyása 
az egyes vallásoknál. Nagyon érdekesen fejtegeti e két világnak egymásra 
való hálását ; a papi méltóságot a megváltás gondolatát és az áldozatot az 
egyes népeknél. Szó esik a vallásos társulatokról és az Egyházról, a vallások 
törvényeiről, egymáshoz való viszonyáról és a jámborságról. — E könyvecske 
a Kösel-sorozat 96. számával együtt (Dr. Wunderle , Einführung in die moderne 
Religionspsychologie) igen hasznos vezérkönyv, amely bő irodalmi kimutatása 
miatt is teologusoknak és az e tárgy iránt érdeklődő világiaknak egyaránt 
nagyon jó szolgálatokat tesz. 

—m— 



Egyháztörténelem _ 
Léonce de Grandmaison: Jésus Christ, sa Personne, son Message*, 

s e s Preuves . Edition abrégée , Paris, Beauchesne , 709 1. 48 fr. 
Korunk legmonumentólisabb Jézus életét írta meg a néhány évvel ez-

előtt elhunyt francia jezsuita. Az első k iadás is már halála után jelent meg 
2 nagy kötetben, most már a harmadik kiadást rendezik sajtó alá. A kiadók 
azonban gondoskodni akar tak azokról is, akik a két kötetes kiadást drágának 
tartanák és akiket a nagy tudományos appará tus elriasztana az olvasástól, 
azért egy összevont kiadást is adtak ki egy kötetben. A sajtó alá rendező 
Huby atya elhagyta a tudományos jegyzeteket, függelékeket, kihagyott azon-
kívül két iejezetet, melyek visszariasztanák a laikus olvasót, bármily becse-
sek is a tudósra nézve. Hisszük, hogy rövidített formájában is megtalálja az 
olvasó közönséget ez a munka, mely a nagy kiadásban már 12000 példány-
ban fogyott el, mely korunknak legnagyobb szabású Jézusélete. y. s 

Butler : Benediktinisches Mönchtum. 1929. Missions-Verlag St. Otti-
lien Oberbayern. 

Butler Downside-i apát Benedictine Monachisme c. munkájának a 
fordítása a jelen mű . . . Az angol munka német és francia fordítása után .. 
most mér igazán alig a k a d érdeklődő, aki Butler apátnak a bencés szerze-
tesség lényegéről írt munkájához hozzá ne férhetne. Mert ez a munka 
amellett hogy a Benedek-rendről írt munkák közül a legelső helyen áll, na-
gyon érdekes munka is főkép azok számára, akik a szerzetesi életnek a 
századokon keresztül való fejlődése iránt érdeklődnek. Hogyan érvényesül-
tek a Szt. Benedektől lefektetett alapelvek a századok során ? A kor, mely-
ben Szt. Benedek élt és reguláját írta, a szerzetesség számára átalakulás 
korszaka volt. A szerzetességet a nyugati ember és a római világ szükségle-
teinek megfelelően kellett szervezni, elvetve mindazt a keleti hatásokból, mi 
az intézmény életképességét veszélyeztette volna. Ezt a munkát végezte el 
Szt. Benedek. Felfogása regulájában és életrajzában található meg. Hű ma-
radt-e az utókor benedeki gondolathoz, ezt vizsgálja Butler a munka első 
részében. A különféle nehézségek, a századok folyamán megnyilvánult áram-
latok ellenére, elmondhatjuk, hogy az utódok hívek maradtak Szt. Benedek 
gondolatához. A Benedek-rend nem merevedhetett meg, mert minden intéz-
mény a7 évekkel és századokkal fejlődik. Élet csak ott van, ahol növeke-
dés és változás is van. A fő mindig az, kogy a szent alapító által lehelyezett, 
vitathatatlan alapelvek marad janak épségben. Bizonyára, a történelem folya-
mán voltak korszakok, — Butler főkép a XII-XV. századot jelöli ilyennek. — 
mikor alapvető elvekben történt szakadás, változás, mikor a kolostorban a szent 
alapítótól rendelt családias viszony megszűnt annak következtében, hogy az 
apát feudális országnagy lett sok helyen és nem kolostorának atyja. 

De ez a visszás helyzet a kolostorra kívülről ráerőszakolt visszaélés volt. 
A tudós szerző a benedeki élet minden megnyilvánulására kitér terjedelmes 
művében. Mindenütt azzal a mértéktartással szól a szerzetesi élet nagy kér-
déseiről, melyet csak a szerzetesi életben eltöltött sok év ad meg. A 
főérdeke a munkának, hogy nagy tudományára, élettapasztalatára támaszkodva 
a jelen helyzetet festi és a Sz. Benedek által lefektetett alapelveknek a jelen 
körülmények közt való megvalósításával foglalkozik. A tudós szerző munkáját 
szintén tudós, az augsburgi kolostor apá t j a fordította németre. S kik a bencés 
életbe betekintést aka rnak nyerni, jobb munkát nem találhatnának. 

J. s. 
La vivante actualité des Ordres Religieux. Páris, Spes. 
A szeparació után kiüldözött szerzetesek a háború után egymásután visz-

szatértek Franciaorszagba. A háborúban teljesített szolgálataik, a kat. megújulás 
következtében a közvélemény erősen mellettük volt, és így a kormányok nem 
mertek fellépni ellenük. A szabadkőműves Herriot próbálkozott, de kormá-
nyát a f rank romlása miatt a közfelháborodás elsöpörte. Azonban a szerze-
tesek se maradlak tétlen. Megalapították a hadviselt szerzetesek szövetségét, 
mely mindenfelé törekszik felvilágosítani a francia közönséget az igazságta-
lanságról, mellyel a francia állam sújt ja a szerzeteseket. Ennek a munkának 



eredménye a jelen kötet is, melyben hat tanulmányban a szerzetesrendek 
legkiválóbb írói vagy világhírű írók, mint E. Baumann ismertetik meg a kö-
zönséget a bencés, jezsuita, dominikán. karthauzi, franciskánus rend és az 
iskolatestvérek szellemével. Sok tanulságot nyújtó, jól megírt könyv. y. s. 

Edmond Renard: Le cardinal Mathieu, 610 1. Paris, Gigord. 
Ebben a munkában megelevenedik a francia egyháznak egyik legmozgal-

m a s a b b korszaka. Mathieu biboros hosszú pályáján (lö39 —1907) az egyházi rang-
létra minden fokán szolgálta az Egyházat. Volt káplán, tanár, plébános, püspök 
{Angers), érsekbiboros (Toulosue). A lelkipásztor, tudós és diplomata egyesül-
tek benne. Tudományos érdemeit a francia akadémia még a szeparació 
túlfűtött egyházellenes hangulatában is merte honorálni azzal, hogy tagjává 
választotta. Egyéniségénél és hivatalánál fogva a világegyház legjelentősebb 
eseményeit közelről szemlélhette, gyakran jelentős része volt intézésükben. 
Ezen változatos, cselekvésben gazdag papi lélek életrajzának olvasása 
sok tanulsággal jár ma is, mert ha ahhoz a nemzedékhez tartozik is, mely 
nem tudta megakadályozni Franciaországban az egyházüldözést, a katolikus 
megujulás előkészítésének egyik legjelentősebb tényezője volt. y. s. 

Leben und Regel des heiligen Vaters Benediktus. Herausgegeben 
von P. Cornelius Kniel. Beuroner Kunstverlag. 1929 

Örömmel jelenthetjük, hogy a regula és Montecassinó 1400 éves jubile-
umára készült szebbnél-szebb kiadások között megjelent a negyedik kiadás-
ban P. Kniel beuroni bencéstől a fenti cim alatt a Regula német fordítása és Szent 
Benedek élete. A bevezetésben elmondja, milyen okok vezették ezen munkának 
újból való kiadására. Majd méltatva Szent Benedek nagyságát és munkájának az 
egész emberiségre gyakorolt nagy hatását, német nyelven közli Nagy Sz. Gergely 
pápa Dialógusát, azután pedig Sz. Benedek Reguláját. Emeli a szép munka nagy 
értékét a díszítés. 7t> beuroni kép mutatja be Sz. Benedek csodáit, rendjének 
munkáját . A könyv első részében M. K. jelzéssel Benediktus an Mantecassino 
c. költemény olvasható, a munka végén pedig gyönyörű felvételekben látjuk 
Szent Atyánk munká jának két nevezetes terét : Subiacót és Montecassinót. 

Dr. Niszler Teodóz. 
Josef Narberhaus : Benedikt von Aniane. Aschendorff, Münster. 4'40 

M. 80 1. A Maria-Laach-i apótság k iadásában megjelenő Beiträge zur Ge-
schichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens című vállalat 16. fü-
zete ez a munka. 

A Benedek-rend egyik nagy alakjával foglalkozik a szerző. Vázolja azt 
a szomorú helyzetet, melybe a Benedek-rend a IX. század folyamán a kom-
mendátorrendszer és az egységes középponti irányítás hiánya miatt került. Ebben 
a hanyatlásban a Karolingek udvarában előkelő tisztségeket viselt aniane-i 
grófból Benedekrendi szerzetessé lett Benedek iparkodik a további bomlást 
megakadályozni, új lendületet adni a rendnek. Reformjának üdvös ha tása 
érezhető volt egész Franciaországban és a német birodalom egy részében is, 
azonban ez a hatás nem volt általános. Nem tudott igazában új korszakot al-
kotni a rend történetében. Minden üdvös oldala mellett is a benedeki gondo-
latnak egycldalú továbbfejlesztése volt, megrontotta az egyensúlyt az imádság 
és a munka között. Nagy érdeme, hogy ennek a mozgalomnak egyik ered-
ménye lesz Cluny. y. s. 

Edmond Renard : Renan. Les é tapes de sa pensée . Paris, Bloud et 
Gay. 224. I. 

A francia katolicizmus szomorú napjai elevenednek meg ebben a 
könyvben. A nagy apostaziák kora volt Renan kora (1823—1892), de va-
lamennyi között talán az ő egyházellenes munká ja ártott legtöbbet a vallásos 
életnek, mert még mint növendék hagyta el a szemináriumot s nem volt, ami 
úgy diskreditálta volna, mint pl. Lamennaist . Az egyén szeretetreméltósága,, 
írói készsége a legveszedelmesebb ellenséggé tette Renant. Annak az óriási 
rombolásnak a megérléséhez, mit Renan művei végeztek, ismerni kell a kort 
is. Egyrészt kellett a Renan-nak hitelt adó, őt ünneplő közönség, másrészt 
kellett egy gyengén védekező fél. Ennek a kornak, Renan fejlődésének a 
legjobb ismerője Edmond Renard, ki már két kötetes munkát közölt Renan-
ról. A jelen munka ügyes kivonat. Olvasása nagyon tanulságos. y. s -



Anse lme le Bail : La régie de Seint Benoit dans 1' Ordre de Citeaux. 
24 1. Maredsous, 1929. 

Ez a kis füzet a Revue Liturgique et Monastique-nek a Regula ezernégy-
száz éves jubileumára kiadott ünnepi számban jelent meg. A szerző alapos forrás-
tanulmánnyal tárgyalja, hogyan éivényesült Sz. Benedek regulája a cisztercita el-
gondolásában. Olvasása mindkét rendbelinek nagy haszonnal és sok élvezettel 
jár. y. s. 

Egyházjog. 
Hölscher Emil Erich, Sittliche Rechtslehre. Kösel-Pustet. München. 

1930. I. B. 8 352 S. II. B. 372 S. 
Hölscher, mindkét jognak doktora a leipzigi országos törvényszéknél 

ügyész, a hires Bindingnek és Sohm Rudolfnak tanítványa, az első kötetben hosz-
szú és fáradságos úton a jognak tárgyi alapjai után kutat. Az egész nagy munka 
a jogi positivismus ellen irányul és kiindulva annak teljes megbízhatatlanságá-
ból és elégtelenségéből iparkodik eljutni az igazi jogi problémákhoz. így tehát 
az első kötet a jognak előfeltételeit és lényegét vizsgálja, a jog és erkölcs közti 
viszonyt, továbbá a természetjognak (de nem a Hobbes és Rousseau-féle sub-
jectiv és egyéni u. n. természetjognak, hanem az igazi és tárgyilagos és egye-
temes természetjognak) a tételes joghoz való viszonyát. Hosszú sorban vonul-
nak fel előttünk a jogi pozitivisták tanításukkal, a protestáns jog- és erkölcs-
bölcselők és a szerző darabokra szedi egész rendszerüket. À jogi pozitivis-
musnak utolsó gyökeréig hatol el és kimutatja az egész rendszernek absurd 
voltát ; főleg a mindenható ál lamra való vonatkozásában. 

A második kötet az alkalmazott jogtanítást fejtegeti : az államot és az 
állami jogot, az egyházat és az egyházi jogot, az állam és az egyház közt 
való viszonyt, az erkölcsi tételes és az isteni jogot teszi vizsgálatainak tár-
gyává. 

A természetjogért való nagy harcban, mely a német protestánsok közt 
is újból kitört, Hölscher jogtanának alapvető jelentősége lesz a keresztény 
jogi felfogás védelmére és érvényesítésére. 

Igazi jogbölcseleti munka ez, melyet a bölcseletileg nem iskolázott 
olvasó nem csak nem élvezhet, hanem meg sem ért, mert folyton bölcseleti 
fogalmakkal dolgozik a szerző és mindenütt a dolgok mélyére iparkodik hatni 
és a végső alapokhoz eljutni. Élesen rávilágít minden egyes kérdésnél a ki-
rívó ellentétekre, a positivisták bizonyítékainak gyengéire, hibáira és obsurd 
következményeire, igazán kihúzza alóluk a gyékényt. Világosan bebizonyítja, 
hogy erkölcs nélküli jog nem jog, hanem non sens. Többször hangsúlyozza 
azt is, hogy a pozitivisták az ő egyoldalú és korlátolt felfogásukban, ha nem 
vigyázunk, meg sem értik bizonyításaink lényegét, mert más fogalmakat köt-
nek a szavakhoz és így könnyen elsiklunk egymás mellett, a helyett, hogy 
egymás ellen beszélnénk. A mindenható á l lamnak hívei és a természetjognak 
fanatikus gyűlölői, kik az igazi egyházi jognak még fogalmi lehetőségét is 
tagadják. Sohmmal, nagyot nézhetnek ezen mélységes és alapos bizonyítékok 
léttára, melyek igazán teljesen lerombolják az eddig bevehetetlennek tartott 
positiviste várat. 

Kár, hogy ezen teljesen a katolikus álláspontnak megfelelő kiváló 
munka egyházi jóváhagyás nélkül jelent meg. 

Schermann Egyed 

Dr. Schermann Egyed O. S B. A szerzetesjog elemei. Ára a szerző-
nél 2.20 P. könyvkereskedői úton jóval drágább. 

A C. I. C. megjelenése óta még a világi hivők is nagy érdeklődést és 
ismeretet mutatnak az egyházjog őket illető kánonaiban. Szerzeteseknek 
pedig, úgy az elöljáróknak, mint a többieknek az ügyek helyes intézése 
lehetetlen a kódex megfelelő ismerete nélkül, ami rövid terjedelmű, de 
világos kézikönyvek által érhető el. Nagyon célszerű volna, ha az egyházi 
•és világi személyek, valamint intézmények az őket érdeklő felvilágosításokat 
kátészerű kérdés és felelet összefoglalásokban kapnák. Addig is örömmel 
üdvözöljük dr. Schermann áldozatkészségét, ki a nehéz és problematikus 



könyvkiadási lehetőségek ellenére is a már régebben megjelent és elfogyott 
nagyobb terjedelmű „Szerzetesjog"-át kisebb terjedelemben újra sajtó alá 
rendezte. Felhasználta a legújabb forrásokat és döntéseket. A lapidáris stilus 
elkerülhetetlenül okozza, hogy néha ez a világpsság rovására megy. A 
kánonokra való hivatkozás többször csak a szám megadásával történik ; 
célszerűbb lett volna azok rövid tartalmát adni mert így a kódex nélkül 
egyes helyeken nem érthető és azok, akik latinul nem tudnak, egész képet 
nem kapnak. Megemlítem a következő elirásokat: 9. o. : „Szerzet (religio) 
mindennemű jóváhagyott szerzetes testületet jelent". A kánonban kifejezett 
meghatározás jobb. 9. o. : „Papi (clericalis) szerzet az, melynek számos tagja 
pap"; pontosan : melynek nagyobb számú tagja pap (és ahol a laikusok a 
szerzet kormányzatából k ivannak zárva). 10. o. : Félreérthető ezen kitétel :" Or-
dinariusok csak az exempt papi szerzetek nagyobb elöljárói". Világosabb 
lenne, ha a 198. kánon két pontja az eredeti sorrendben következnék. 10. o.: 
A szerzetesek osztályozása „kellékei" és „foglalkozás" szerint nem szerencsés 
kitételek. 23. o. : Nullius apát is választható csak relativ töbséggel ; termé-
szetesen két — abszolút többséget nem eredményező szavazás után — ha a 
jus peculiare ezt megengedi. 36. o. : 6. : Büntetés fenyeget, olyan 
bűntény miatt, melyért már bevádolták, vagy bevádolhatják, 37. o. : Érvénye-
sen, de tilosán vétetnek fel : 5. azok, kiket a szerzet felszenteltetni óhajt, de 
szabálytalanság, vagy más kánoni akadály miatt a felszentelésben gátolva 
vannak. 62. o. : Az Ap. Szentszéknek egyszerűen fenntartott kiközösítést von-
ják magukra az apácák klauzuráját megsértők ; itt kimaradt : „nemre" való 
tekintet nélkül. 68. o. : „tettleges bántalmazás" nem fejezi és meríti ki a 
»reális injuria" tartalmát. 

Dr. H. I. 

Erkölcstan. 

J. B. Dumas, Theologia Morális Thomistica. Vol. I. Theologia Morá-
lis Generalis. Pars I. De ultimo fine humanae vitae. De actibus per quos 
pervenitur ad beatitudinem aut impeditur beatitudinis via (ubi de conscientia). 
Parisiis, 1930. Editio P. Lethielleux. Pag. XVIII. + 290. Á r a ? 

Sok és különböző terjedelmű morális tankönyv és kézikönyv áll ma 
már a tanulók, szaktudósok és a lelkipásztorkodásban elfoglalt papok rendel-
kezésére. Mégis megvan ennek az új morális tankönyvnek is a rendeltetése,, 
célja és létjogosultsága. Dumas hat kötetben akar ja erkölcstani előadásait 
nyomda alá rendezni. Az általános erkölcstant két kötetben akarja tárgyalni, 
a részleges erkölcstant valamint a szentségekről szóló részt szintén két-két 
kötetben. Eddig csak az első rész jelent meg. Ez az első rész tárgyalja az 
ember végső célját és az ember erkölcsi cselekedeteit, ahol egyúttal a lelki-
ismeretről is szó esik. Az erkölcstan többi anyagát úgy akar ja a szerző be-
osztani, hogy a második kötetben szó lesz majd az erényekről, bűnökről, 
törvényről és érdemről ; a harmadikban az isteni erényekről, az okosság és 
igazságosság erényeiről; a negyedik kötetben az igazságosságról folytatólago-
san a lelkierősségről, mértékletességről és a tökéletességről ; az ötödik és ha-
todik kötetben pedig a szentségekről és az egyházi fenyítékekről. A szerző 
külön módszerrel tárgyalja az anyagot. Két dologban különbözik ez a kézi-
könyv a többiektől. Szent Tamás tanítását követi hasonló sorrendben és be-
osztással, mint az angyali doktor a Summájában . És ezt olyan hűséggel te-
szi, hogy a lelkiismeretről szóló anyagot nem külön fejezetben tárgyalja, ha-
nem az emberi cselekedetekről szóló részben. Elüt Dumas könyve a többi, 
erkölcstantól abban is, hogy nem annyira kazuisztikus formában dolgozza 
fel az anyagot, hanem szigorúan tudományos a lakban. Minden fejezetről és 
minden tárgyról tételeket állít fel — összesen 46-ot — úgy, amint ez a dog-
matikában szokás. Ezután kifejti a tételt, majd bizonyítja. Ezen a téren — 
úgy gondolom — szerzőnk teljesen eredeti munkát végzett. Bevallja, hogy er-
kölcstani e lőadásaiban is évek óta már ezt a módszert követte. Ha figye-
lembe vesszük azt, hogy a tételek megszövegezése a szerző stilusa, az anyag 
tudományos és inkább spekulativ módon való tárgyalása a tanulók m u n k á -



ját nagyon megrtehezítí: akkor azt kell mondanunk, hogy akár Noldin, akár 
pedig Prümmer nagyon gyakorlatias kézikönyve révén sokkal kevesebb fárad-
sággal ugyanazt az eredményt érhetjük el. Meg kell azonban állapítanunk, 
hogy a szerző elsőrangúan kidolgozott, alapos tudományos munkát végzett ; 
bár nagyon jó lett volna", ha a tételeket és különösen a lelkiismeretről és a 
különböző erkölcsi rendszerekről (a „systemata moralia"-ról) szóló tételeket 
gyakorlati esetekkel, példákkal is megvilágította volna. Ezeket a gyakorlati 
eseteket és példákat talán túlságosan is mellőzi. A szerzőt elismerés illeti 
meg végzett munkájáért , amiért is igen nagy érdeklődéssel várjuk e morális-
nak többi kötetét is. 

F - M . 

Lelkipásztorkodástan. 

Seb. Uccello, Epitome Morale-Asceticum de Sacramenti Poenitentiae 
Ministerio. Ed. Marii E. Marietti, Torino, 1930. — VII. + 513. oldal. Ára 
fűzve 15 lira. 

A gyóntatás a legáldásosabb, legérdemszerzőbb, de egyúttal nagy fe-
lelőséggel járó legnehezebb papi ténykedések egyike. Ennek a művészetnek 
az elsajátí tásához jelent meg Marietti k iadásában Uccello jeles műve. Szeren-
csés gondolat volt, hogy az eredetileg olasz nyelven megírt munkát latin 
nyelven is a nyilvánosság elé bocsátották, hogy így az összes lelkipásztorok 
és gyóntatok kiaknázhassák az e könyvben összehalmozott praktikus taná-
csokat, megismerhessék nagytudományú és szentéletü egyházi tekintélyek fel-
fogását és nyilatkozatait. Ot nagy fejezetben ismerjük meg a gyóntató felada-
tét, tulajdonságait és szükséges erényeit (mint amilyenek az életszentség, jó-
ság, alázatosság, istenszeretet, imádságos élet, atyai szív, tudomány, bölcse-
ség stb.). Gyakorlati tanácsokat és szabályokat ad az alkalmi bűnösök keze-
lésére, a kártérítés és hasonló ügyekben való eljárásra. Elsőrangúan ismerteti 
a gyóntató kérdezési, tanítói és orvosi feladatát. Különösen is figyelemre méltó 
a negyedik fejezet, ahol a lelkivezetés különböző módjait tárgyalja és útmu-
tatást ad a különböző lelkületek és lelkiismeretek megismerésére és vezeté-
sére ; és az ötödik fejezet, ahol az állapotbeli kötelességekről ír, a gyerme-
kek, ifjak, jegyesek és házasok, szülők, papok, betegek, világiak és orvosok 
lelkivezetését ismerteti. — Minden gyóntató csak nagy haszonnal fogja ol-
vasni ezt a kitűnő vezérkönyvet. 

Dr. Faludi Marcellin. 

Dr. Szántó Antal, A Katolikus Akció. Sopron, 1930. 113 oldal. Ára 2 P. 
A római kat. egyház a különböző korok bajaira mindenkor megtalálta 

és meghozta az emberiségnek az orvosságot, a támadások ellen pedig a meg-
felelő védőeszközöket. A XX. században, amikor a minden téren való szer-
vezkedés a jelszó, az egyház is mindenkit felölelő hatalmas védősereget akar 
az ellenséges indulatú szervezetekkel szembeállítani. A katolikus tömegeknek 
ezt a védőszervezetét nevezhet jük összefoglaló névvel katolikus akciónak. 
Ezt a ha ta lmas szervezkedést ismerteti szerzőnk jelen müvében. A könyv öt 
részre oszlik. Az első részben ismerteti a küzdelmet, melyet az egyház vív 
IX. Pius p á p a óta a szekularizmussal vagy laicizmussal szemben. A máso-
dik rész a kat. akció vezéreszméit ismerteti több fejezetben. Kis társadalmi 
dogmatikának lehetne nevezni ezt a részt, amely rövid pontokban hozza az 
egyház tanítását a különböző társadalmi kérdésekben kiadott pápai encikli-
kák precíz meghatározásaival, szavaival. Szól itt a szerző többek közt az 
egyénnek kötelességeiről és jogairól, a házasságról, családról, iskoláról, neve-
lésről, társadalmi tevékenységről, egyház és ál lam egymáshoz való viszonyá-
ról, a nemzetközi életről és Krisztus királyságáról. Teszi pedig ezt oly mó-
don, mint ahogyan csak az írhat, aki a laposan ismeri és áttanulmányozta az 
összes erre vonatkozó pápai okiratokat. A harmadik rész, a kat. akció szer-
vezetét, különösen az olasz kat, akció szervezetét ismerteti. Ezt a szervezetet 



XI. Pius pápa minta gyanánt állította oda a világ elé és kifejezte óhaját , 
hogy minden országban e minta szerint alakuljon meg és fejlődjék a kat. 
akció. A negyedik rész a magyar kat. akciót tárgyalja, a magyar szekulariz-
musról, a magyar kat. akció és egyházközségi szervezet egymáshoz való 
viszonyáról szól. Végül az utolsó rész gyakorlati útmutatásokat nyújt a kat. 
akció szervezetének megalakítására, a kat. akció apostolainak nevelésére. 
Meleg szeretettel köszöntjük a szerzőt, hogy jelen munkáját megjelentette. 
Nem mondunk sokat, amikor ezt állítjuk hogy a szerző ezen — az egy-
ház szellemében, szeretettel és nagy szorgalommal, hatalmas tudással megírt 
— aktuális tárgyú művének meg kellene lennie minden plébániai és szemi-
náriumi könyvtárban. Bér minden lelkipásztor, theologus és világi, aki az 
egyház ügyei iránt kissé is érdeklődik és lelkesedik, megtalálná ebben a 
könyvben hűséges barátját és tanácsadóját ! Beszerezhető e könyv vagy a 
szerzőnél: Sopron, Szt. György-u. 7; vagy Győrött a „Fehér Bolt"-ban, 
Baross-út 33; vagy a Szent István társulatnál. 

Dr. Faludi Marcellin. 

Lelkiélet. 

P. Ingbert Naab, 0 . M. C. P. Viktrizius W e i s s , 0 . M. C. Ein Lebens-
bild. 228. S. Verlag Kösel u. Pustet, München 1930. Kt. M. 2, Hin, M. 3, Gin. M. 4. 

Szentéletű jámbor pap, szerzetes életét ismerjük meg ebből a könyv-
ből. Csodálattal szemléljük lelkiekben gazdag életét, szép egyéniségét : a ne-
meslelkű, tanult szerzetest a szerény és vidám papot, a széles látókörű, tevé-
keny szervezőt. 

Eggenfeldenben született 1842-ben filozófiai és teológiai tanulmányai 
elvégzése után pappá szentelték. Buzgó lelkipásztor, majd a freisingi szemi-
ná r ium tanára és prefektusa. Az Ur hivó szózata azonban a bajor kapuci-
nusokhoz vezeti. Később, mint házfőnök és provinciális működik. 1924-ben 
fejezte be életét. 

P. Naab a modern követelményeknek megfelelő életrajzzal adózik P. 
Viktrizius emlékének. Pszichológiai hozzáértéssel irja meg munkáját . Előttünk 
fejlődik Viktrizius, akinek az Írásaiból ügyesen kiválasztott szemelvények is 
egyre jobban megcsillogtatják lelkének szép vonásait. Papok, papnövendé-
kek és a buzgó világi hivők lelki haszonnal olvashatják ezt az értékes élet-
rajzot. Pápai Nárcisz 

Die Geschichte des heiligen Tarcisius d e s Helden. Den Kindern ez-
zählt von Elisabeth von Schmidt-Pauli. Herder, Freiburg im Breisgau 1930. 

A könyv célkitűzése : a mai gyermekek lelkivilága elé hozni a szentek 
alakjait történeti mivoltukban. Szerzőjének sikerült teljesen megvalósítani. Élesen 
ellentétben áll a pogány társadalmi élet a keresztények rejtett szépséges, har-
monikus életével. Élesen szembetűnik a római ember felfogása az előítéletek 
nyomán a keresztényekről. Meglepő közvetlenséggel állunk a keresztények 
é le tében: előttünk van valóságban és megvalósulásában a mysteriumból való 
élet. Ezek a könyv tárgyi értékei. Művészi értéke stilusában és e lőadásában 
van. Stílusával a szereplők gondolkodásmódját tükrözteti, e lőadásával meg 
olvasóját teszi az események, felfogás, élet részesévé- Nevelő erejét abban 
látjuk, hogy föltárja a gyermek előtt a gyermeki gondolkodás ösvényein a 
kegyelmi, misztikus életet, amely Krisztus Testéből támad. Ha mi ilyen 
könyveket tudnánk gyermekeink kezébe adni, ha tanításunkba ilyen módon 
vinnénk be a keresztény gondolkodást, különösen a kegyelem eszközeinek 
felfogását, krisztusi életre virágozna a mieink lelke. A könyv igy nemcsak 
gyermekek, hanem szülők és nevelők számára is tanulság. 

Alfay Pongrác 

Die heiige Elisabeth von Thüringen. Von Franz Johannes Weinrich 
Ver lag Josef Kösel u. Friedrich Pustet, München. 

A szentekről eddig vagy történeti vagy jámbor életrajzot irtak. A törté-



neti életrajz nagyon is pazar volt és hiányzott belőle a kegyelem illata, a 
jámbor életrajz csodás és édeskés, hiányzott belőle a valóság. A franciák 
megkisérelték a biográfia azt a fajtáját, amelyikben szentünk történeti valósá-
gában éli a kegyelem gazdagságát csodáival és költői szépségeivel. Ilyen 
munkák Bertrand sz. Teréziája és sz. Ágostona. Első kísérletei a szentek művé-
szi életrajzának, de inkább szellemes és alapos művek, mint művésziek. 
Weinr ich sz. Erzsébetjét tartjuk az első igazi művész munkának. (Nem sza-
bad elfeledkeznünk azonban Harsányi Szent Asszony-áról a magyar irodalom-
ban. Nagyszerű költemény.) Sz. Erzsébet korának a lelke él az óriási, feszülő 
ellentétekben, annak a nemzedéknek minden dacos ereje feszül meg benne, 
azoknak az embereknek pompás erényei és nyers bűnei viaskodnak, sötéten 
terülnek szét a lefojtott és kitört vegy kitörésre kész szenvedélyek. í rásmódjá-
ban : képeiben, hasonlataiban, szavaiban él az időszak, élnek az emberek 
nyers vad mivoltukban. Ez az írásmód a finomság, gyöngédség legmagasabb 
fokát éri el kifejező erejével, lelketbontó-táró finom hangulatával, ahol a ke-
gyelem sugallatai termik meg azt a lelket, aki ebben a korban él engeszte-
lésül a bűnökért Sz. Erzsébet személyében. Az élő sz. Erzsébetet látjuk, hall-
juk, finomsága nem légiesség, hanem a természet megnemesítése. Megérez : 
zük mit teremt a kegyelem emberi lényből és hogyan formálja ki Isten az Ő 
szentjét egy korszak, egy társadalom adottságaiból a kor, a társadalom szá-
mára. Weinrich könyvén keresztül odajutunk a középkorhoz, ott találjuk ma-
gunkat sz. Erzsébetnél, és magunkévá tudjuk tenni halá lának 1931-ben be-
köszöntő hétszázados évfordulóját. 

Alfay Pongrác 

P. J. B. Gatz 0 . F. M., „Mein Leben ist Lieben, mein Lieben ist 
Leiden". Ein Lebensbild der seligen Kreszentia Höss von Kaufbeuren. 
Verlag Kösel-Pustet München, 1930. 205 oldal ; ára fűzve 2 M, kötve 4. M. 

A mai kor embere kritikus szemmel ugyan, de a mellett egyúttal embe-
rileg megértő szívvel is vizsgálja és nézi a szentek életét. Nem a rendkívülit 
és csodás jelenségeket tekinti a szentek életében a legértékesebbnek. Annak 
a szentnek, aki hatni akar a mai emberre, nem sztibad elérhetetlen magas-
ságban lebegnie ; e földön kell állnia és mégis az égig érnie. Egy ilyen szent-
nek életrajzát o lvashat juk P. Gatz jelen művében. Szent Ferenc hű lelkileá-
nya, boldog Höss Kreszcencia a szülői házban, mint szegény takácsmester-
nek leánya, nemeslelkű és vallásos szüleinek példáját követve serdül föl. 
A ferencrendi apácák kaufbeureni zá rdá jában a megpróbáltatások és szen-
vedések alkalmassá teszik őt arra, hogy hosszú éveken át az újoncok ma-
giszternője, majd élete végén a zárda főnöknője és mint ilyen a kaufbeureni 
zárda második megalapítója legyen. A szerző sok helyen a boldognak sza-
vait szó szerint idézve ecseteli a szeretet, imádság, vezeklés és engesztelés 
eme hősies mintaképét. „Az én életem szeretet : szeretetem szenvedés, mert 
a szeretet nem igazi szeretet, ha nincsen keresztre feszítve". Boldog Kresz-
cenciának ezen jelszava jellemzi őt a legjobban. A mai nehéz viszonyok 
közt élő emberiség részére bőséges vigasztalás kiapadhatat lan forrása e 
szenvedő szent élete. — in.— 

Dr. Dombi Márk: A szerzetes élet. Székesfehérvár. 1930, 199 1. 
Ára 3.50 P. 

Ezen könyv azok közé a könyvek közé tartozik, amelyeket az első 
percben nagy szeretettel köszöntünk a könyvpiacon, mert írója a szerzetes 
élett t elméletben és mint spirituális gyakorlatban is nagyon jól ismeri. Tudja 
annak szépségeit, de ismeri a nehézségeit is. Mindkettőt főleg olyanoknál, 
akik ezt még ismerni akarják. Figyelmes elolvasása után nem csalódunk. Jó-
csoportosításban megtalálunk benne mindent, amire a szerzetes növendéknek 
szüksége van. A könyv, mely az Előszó szerint aszketikai kalauznak készült 
a cistercita-rend noviciusai számára, ezen célja elérése mellett elérheti a to-
vábbi célját is : haszonnal olvashatják más szerzetesek is, világiak is, akik-
ben egyre nagyobb a törekvés a tökéletesség felé. 

À felosztás a következő : I. A keresztény és szerzetesi tökéletesség. Az. 



alapokat veti meg. A szerzetes fő-erényekről szóló rész igen praktikus és szép. 
II. Az önmegtagadás. Nagyon nagy lélekismerettel veszi az érzékek és lelki 
tehetségek megtagadását és a világgal való szakítást, amelyet Krisztus pél-
dájára azért vállal a szerzetes, hogy szerzetének szabályai szellemében an-
nál többet használjon a világnak. III. A szerzetes élet alaperényei és IV. a 
szerzetes élet legfontosabb gyakorlatai c. fejezetekben megtaláljuk az egyes 
erények és megnyilvánulások lényegét, a gyakorlati életben nagyon használ-
ható irányításokat a gyakorlásukra. V. A lelkiélet kegyelemforrásainál a li-
turgikus élet nagy szeretete érezhető. Az imáról szentségekről szól. Majd az. 
Ur Jézus áll lelkünk elé, aki felé visz bennünket a szentek és a Bold. Szűz 
életének követése. — Talán még jó volna itt egy kis részt beállítani a szen-
telményekről is. VI. Nagyon kedves a szerzetes élet jutalmáról szóló rész. 

A könyv kiállítása is szép és célszerű. Kívánatos volna, hogy minél 
többen olvasnák figyelemmel és odaadással . 

Dr. Niszler Teodóz. 

Fr. L. Thomas Regattieri O. P. T. : L'evangile eucharistique. Turin-
Rome, Marietti. 1928. XI. + 216 1. 

Az oltáriszentség iránt való mélységes szeretettől áradozó léleknek ked-
ves, üde. közvetlen hangú szentségimádási exhortációit tartalmazza ez a kis 
mű. Összesen tizenkét szentségimádási órára nyújt változatos, bőséges elmél-
kedési anyagot. Az egyes órák anyaga bizonyos alapjelleg megtartása mel-
lett négy különböző exhortációra van tagolva, melyek az imádságnak négy 
nagy célja szerint, mint az imádás, hálaadás, engesztelés és kérés exhortációí 
vannak egymástól megkülönböztetve. Ezekben az exhortációkban az Oltári-
szentségre vonatkozó legfontosabb hitigazságok nyernek megbeszélést, „az 
evangéliumnak eucharisztikus megvilágítását", mint a szerző kifejezi, a később 
megjelenő kötetek számára tartotta fenn. 

Franciául tudók számára a páratlan kedvességgel és valódi eucharisz 
tikus lélekkel megírt munkát melegen ajánl juk szentséglátogatási vezérkönyvüL 

Kálovics Rezső. 

P. Ludovicus I. Fanfani 0 . P. : De rosario B. M. Virginis. Taurini-
Romae. Marietti 1930 X + 215 1. 

Esser németnyelvű munká ja mellett (Unserer lieben Frauen Rosenkranz, 
Schöningh, Paderborn) a rózsafüzér imádságnak legrészletesebb és kimerítőbb 
ismertetését ad ja ez a tudományos alapossággal megírt munka. A rózsafüzér 
eredetének, lényegének, helyes imádkozási módjának megvilágítása mellett 
részletesen beszél a rózsafüzér társulatokról és a rózsafűzérrel szoros kapcso-
latban álló különböző ájtatosságokról. A rózsafüzér imádkozása által nyerhető 
összes búcsúknak teljes jegyzékét is megtaláljuk a műben. Talán nem lesz 
felesleges e helyütt az olvasók szíves figyelmét felhívnunk egy ú jabban en-
gedélyezett nagy kiváltságra, amely szerint mindazok, akik a rózsafüzér öt 
tizedét az Oltáriszentség (akár kitett, akár a szentségházba zárt) előtt elimád 
kozzák, teljes búcsúban részesülnek. A munka utolsó fejezete mintegy függe-
lékképen a rózsafűzérrel kapcsolatos különböző áldások szövegét adja . 

A munka elsősorban a rózsafüzér társulatok igazgatóinak számára ké-
szült kézikönyvül. De nagy lelki haszonnal, gyönyörűséggel és épüléssel ol-
vashat ják mindazok (papok és latinul tudó világiak egyaránt), akiket a Bol-
dogságos Szűz Mária iránt való tiszteletnek ezen legszebb és legkedvesebb 
ájtatossága, a rózsafüzér közelebbről érdekel. 

Kálovics Rezső. 

Walter János: Napsugarak a newcastlei- i kőszéntelepen. Komárom,. 
1930. 92. 1. Ára 120 P. 

Wal ter János, a piarista rend generalis-assistense ezen különös című 
munkájában husz évig tartó hitoktatói működésének java terméséből a va-
sár- és ünnepnapi szent leckékhez és evangéliumokhoz gyönyörű gondolato-
kat és példákat válogatott össze, amelyeknek kiadásával nagy hálára köte-
lezte a lelkészkedő papságot, mert ezen munkával rendkívül értékes és hasz-



nálható szónoki anyagtárt bocsátott annak rendelkezésére. Saját szavai sze-
rint egyedül az volt a célja a szerzőnek, „hogy a természetfeletti élet igaz-
ságai a való élet példái révén és hasonlataival minél biztosabban a hallga-
tók lelkébe jussanak." A munkában közölt szinte kivétel nélkül találó, érde-
kes. gyakorlati és a figyelmet fe keltő példák valóban nagyon a lkalmasak 
arra, hogy az apostoli lelkületű és buzgalmú szerzőnek nemes és fenkölt 
célja megvalósuljon- A munka három részben jelenik meg. Ez a most meg-
jelent első rész Advent első vasárnapjától Vizkereszt utáni első vasárnapig 
terjedő vasár- és ünnepnapi szentírási szakaszokat öleli föl. 

Kálovics Rezső. 

Szentírástudomány. 

Ószövetségi Szentírás. A Vulgata szerint Káldi György S. J. fordítása 
nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegy-
zetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás Bizottsága. Első kötet. A 
Szent István Tarsulat kiadása. Ára kötve 10 Pengő. 

Néhány éve indult meg a Szent István-Társulat keretén belül az a 
mozgalom, mely a Szentírásnak új kiadását óhajtotta a nagyközönség szá-
mára kibocsátani. Ennek a mozgalomnak volt a gyümölcse a nagy tetszéssel 
fogadott újszövetségi Szentírás-kiadás megjelenése kétféle alakban is, mely 
azóta már óriási példányszámban járta be az országot. A Szent István Tár-
sulat Szentírás Bizottsága most munká jának újabb eredményével lép a nyil-
vánosság elé : az ószövetségi Szentírás első kötetével, mely a Mózes első 
könyvétől a Királyok negyedik könyvéig terjedő részt öleli föl a Szentírásból. 
A fordítás és magyarázás munkáját Takáts Ernő dr. végezte. 

A munka mi rdké t i rányban: fordítás szempontjából is, magyarázatok 
tekintetében is kitűnően sikerült. A több, mint 1000 oldalas műnek már első 
át lapozása is kedvező ítéletre hangol bennünket, de még inkább a mü ala-
pos áttanulmányozásti. Az egész kötetet és minden egyes szentírási könyvet 
rövid, de alapos, talpraesett tájékoztató-bevezetés előzi meg. Ebből az olvasó 
kellőképen megismeri az illető könyv tartalmát, keletkezési idejét, szerzőjét, 
történelmi hátterét, célzatát. De a továbbiakban sem marad magára az ol-
vasó : a biztos kezű vezető legnagyobb gondját épen a szövegközti magya-
rázatokra fordította. Bámulatra méltó az a hatalmas exegetikai tudás, amely 
ezekben az apróbetűs jegyzetekben fel van halmozva. Mindamellett sohasem 
téveszti szem eiől, hogy munkája a nagyközönségnek szól és így sohasem 
bocsátkozik szoros értelemben vett tudományos vitába, csak kiforrott nézete-
ket közöl és mindig csak annyit mond, amennyi a szöveg megértéséhez 
szükséges. A jegyzeteket azonkívül át meg áthatja az Egyház nemes konzer-
vatizmusa, mely különösen a szentírástudományokkal foglalkozó katolikus tu-
dósnál elengedhetetlen kellék. 

. A fordítás nyelve szintén hagyományokat követ. Azokon a nyomokon 
halad, melyeken Káldi és Tárkányi jártak, mindössze jobban alkalmazkodik 
a mai nyelvhasználathoz. Sikerült a középutat megtartania : egyrészt nem tá-
volodott el a Szentírás nyelvének megszokott zamatos régiességétől, másrészt 
az elavult kifejezéseket újakkal pótolta és így nem vált idegenszerűvé. Azt 
az újítását is elismeréssel kell megemlítenünk, hogy olyan szavaknak a be-
szúrását, melyeket csak az értelem kíván meg, nyomdatechnikailag is (dőlt 
betűk) feltünteti. Megbízható, pontos névmutató és két térkép zárja le a művet. 

Takáts Ernő munká ja rendkívül alkalmas arra, hogy egyúttal azt a 
célt is szolgálja, melynek elérésén az utóbbi években német kulturkörzetben 
Storr, Paffrath, Peters, Dürr, Riessler stb. f á radoznak : arra, hogy a Szentírást, 
különösen pedig az ószövetségi Szentírást megszerettesse. A modern ember 
ha j landó u. i. arra, hogy az Ószövetséget azért, mivel több évezred kulturája, 
gondolkozásmódja, nyelve, miliője választja el tőle, elhanyagolja. Azonban 
az ószövetségi kinyilatkoztatás kevésbbé való megbecsülése nem lehet az Is-
ten terveiben. Ellenkezőleg. Az újszövetségi kinyilatkoztatás csak akkor bon-
takozik ki előttünk a maga teljességében, ha ismerjük az ószövetségi kezde-
íeket is, ha elvonul előttünk a kegyelemnek az az áradata, mely mindjárt a 



•bűnbeesés után indult meg a Megváltó megigérésével. A gyönge fénysugár, 
mely az Ószövetség hajnalán villant fel. Krisztusban lett azután fényes nap-
pallá. Az emberiségnek ezt a hosszú útját mondja el az Ószövetség a bűntől 
a megváltásig, Ádámtól Krisztusig. Az Ószövetség sem más tehát, mint az 
isteni szeretetnek a történelme. De csak akkor tudjuk értékeit megszeretni, 
ha kellőképen megismertük a tartalmát. Épen ezért örömmel üdvözöljük Ta-
káts Ernő művét és azt kívánjuk neki, hogy ez is olyan kedvező fogadta-
tásban részesüljön, mint a Szentírás eddig megjelent újszövetségi kötetei és 
legyen az ószövetségi Szentírás megszerettetésének sok szép eredményt arató 

-apostola. 
Dr. Zoltán Veremund. 

Joseph Sickenberger : Leben Jesu nach den vier Evangelien. Kurz-
gefasste Erklärung. V. Der Schluss des Wirkens ausserhalb Jerusalems (Bib-
lische Zeitfragen 13. Folge. Heft 1—2.) Aschendorff, Münster i. W . 1929. 120 
iap, ára 2.35 M. 

Sickenberger közismert „Jézus élete" az ötödik részhez érkezett el. Míg 
a legutolsó rész Szt. János evangéliuma nyomán tárgyalta a közvetlenül Jé-
zus szenvedése előtt történt eseményeket, ebben a kötetben a synoptikusok 
elbeszélését veszi sorra ugyanezen eseményekre vonatkozólag. A Galileán kí-
vül történt csodákat, a tanítványok oktatását, a synoptikusok Jézus Jeruzsá-
lembe való utolsó útját tárgyaló fejezetek mellett a legnagyobb rész Sz. Lu-
kács ú. n. „Reisebericht"-jét öleli föl, ez azonban nem annyira külső esemé-
nyeknek elbeszélése (mindössze három csodáról van benne szó), mint inkább 
Jézus azon tanításainak leírása, melyeknek sem időpontját, sem pedig helyét 
pontosan meghatározni nem tudjuk. Lényegében nem más, mint Jézus gali-
leai és júdeai tevékenysége közé beillesztett pótlás, melyről a többi evangé-
listáknál nem találunk említést (1. 45. s köv. lapokon). Sickenberger könyve 
érdekes bepillantást nyújt a synoptikusok munká jába és ennélfogva az evan-
géliumok mélyebb megértését, az Üdvözítő életében való elmélyedést segíti elő. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Dr. Andreas Eberharter : Der Dekalog. (Bibi. Zeilfr., 13/3—4). Aschen-
•dorff, Münster i. W. 1930. 67 lap, ára 1.30 M. 

A salzburgi hittudományi kar tudós tanára, Dr. Eberha-ter, ebben a 
munkájában a Mózes II. (Ex. 20, 1—17) és V. könyvében (Deut. 5, 6—18) 
leírt tízparancsolatra vonatkozó tudnivalókat foglalja össze. Kimutatja, hogy 
az említett helyeken található tízparancsolatnak végeredményben Isten a szer-
zője, nemcsak a sugalmazás ténye miatt, hanem azért is, mert minden er-
kölcsi törvény szükségszerűen a természettörvényhez tartozik, mindössze ezen 
törvényeknek a természettörvényhez való tartozási módjában van különbség. 
A tízparancsolat az emberi természetben gyökerezik, mert nemcsak fizikai, 
hanem erkölcsi létrend is van ; a Teremtő a leglényegesebb erkölcsi törvé-
nyek ismeretét pedig azért oltotta az értelmes emberi természetbe, hogy fön-
maradását és jólétét biztosítsa. A továbbiakban a tízparancsolat szövegét, be-
osztását, korát, kinyilatkoztatását, promulgálását tárgyalja a szerző, végül a 
tízparancsolat jelentőségére tér át : ez nem csak abban áll, hogy sarkköve 
lett az ószövetségi vallásosságnak, hanem mindenekelőtt abban, hogy minden 
időkre szakított minden pogánysággal, mely Isten méltóságával össze nem 
egyeztethető módon teremtmény előtt akar hódolni, bármiféle formában tör-
ténjék is ez. A racionalista kritika a tízparancsolatot sem kímélte meg, épen 
ezért Eberharter munkájában az a fejezet tarthat a legnagyobb érdeklődésre 
számot, mely a dekalogus mózesi korát bizonyítja. (Das Álter des Dekalogs, 
15. s köv. lapok.) Szerző is evvel a problémával foglalkozott a legbehatóbban. 

S ha másutt emiatt nem is jutott a modern kritikusoknak mindenre ki-
terjedő bírálatra hely az aránylag kis terjedelmű könyvben, mégis megnyugodva 
tesszük le a művet, mert célját : a dekalogusra vonatkozó általános tájékoz-
tatást sikerült elérnie. 

Dr. Zoltán Veremund. 



Dr. Ignaz Rohr : Die soziale Frage und das Neue Testament. (BibL 
Zeitfr. 13/5—6.) Aschendorff, Münster i. W . 1930. 66 lap, ára 1.35 M. 

A francia forradalommal megindult áramlatok és a világháborút követő 
nyomorúságos évek nehéz viszonyai egyre fokozottabb mértékben követelik 
korunk legégetőbb problémájának, a szociális kérdésnek krisztusi szellemben 
való megoldását. Rohr könyve ezen megoldáshoz nyújt szilárd alapot. Az első 
részben Krisztus magatar tását ecseteli a legkülönbözőbb társadalmi körökben, 
a második részben Szt. Pál világát és felfogását rajzolja meg erre a kérdésre 
vonatkozólag és kimutatja, hogy a népek apostola egészen más kulturkörzet-
ben is teljesen Krisztus nyomain halad ; a harmadik, befejező rész pedig a 
többi apostol szociális tanítását ismerteti. Szt. Jánosnak a Titkos Jelenések 
könyvében a modern Babylonról (Róma) megfestett társadalmi képével (18, 9 
s köv.) zárul Rohr tanulmánya. Napjaink feltűnő egyezést mutatnak Krisztus, 
korával, mikor az antik világ élte utolsó óráit romlott társadalmi és erkölcsi 
viszonyai miatt. Csak Krisztus elvei menthetik meg most is a társadalmat,, 
„mert más alapot senki sem vethet azon kívül, mely vettetett, mely Krisztus-
Jézus." (I. Cor. 3, 11.) Dr. Zoltán Veremund. 

Liturgia. 

Kardinal Ildefons Schuster O. S. B': Liber sacramentorum. V—VI. 
B. Pustet, Regensburg 203 + 225 1. 

Schuster kardinális hatalmas, kilenc kötetes liturgikus munkája fordí-
tásának korábban megjelent első négy kötetéről már megemlékezett folyóira-
tunk (1930. 4. sz. 370 1.) Ismertette a kiváló mű beosztását, szerkezetét,. 
kiemelte annak jeles tulajdonságait, értékeit. A most megjelent ötödik és hato-
dik kötet méltó folytatása az eddigi köteteknek. Az ötödik kötet Szentháromság 
vasárnapjától kezdődőleg Adventig terjedő vasárnapok liturgiáját tartalmazza, 
ezt megelőzőleg egy rövidebb cikk Keletnek a római liturgiára való befolyá-
sáról tárgyal, egy hosszabb, részletes forrástanulmányokon alapuló cikk pedig 
Rómának szerzetességével és liturgikus életével ismertet meg bennünket. A 
hatodik kötet a karácsonyi ünnepkörbe eső szentek ünnepeinek liturgiáját 
tartalmazza, amelyet szintén két cikk előz meg „A vértanuk ünnepei" és „Liturgia 
és jámborság" cimen. 

Az alapvető fontosságú és szinte korszakalkotó jelentőségű liturgikus, 
művet, amelynél mélyrehatóbb bevezetést az Egyház fenséges liturgikus éle-
tébe nem ismerünk, újból a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Kálovics Rezső. 

Dr. Petró József: A szentmise története. Budapest, Szent István társulata 
1931. 254 1. Ára 5 50 P. 

Petró József dr. egri theologiai tanár a liturgia-történetnek egyik leg-
hivatottabb és legszorgalmasabb tollú magyar művelője. A liturgia történetére 
vonatkozó eddigi részben önállóan, részben különböző folyóiratokban meg-
jelent értékes munkái után most egy nagyszabású összefoglaló művel koronázta 
meg eddigi munkásságát . Petró fenti művének megjelenése esemény a magyar 
liturgikus irodalom történetében. 

A munka két részre oszlik. Az első általános részben összefoglaló 
képet ad a szerző az egész szentmise változatos és érdekes történetéről. 
Megismerkedünk itt sok oly fogalommal, amelyre a részletes tárgyalás során 
gyakran történik hivatkozás. Ez az ál talános rész az egyébként nagyon át-
látszó szerkezetű és áttekinthetően megírt műnek legkevésbbé világos része. 
De nem is lehet ezen csodálkozni, mert a szentmisének rendkívül gazdag és 
bonyolult történetét 16 oldalon vázolni épenséggeí nem nevezhető könnyű 
feladatnak. 

A munka második, részletes részében a lépcsőimától kezdődőleg az 
utolsó evangéliumig a szentmise egyes kisebb részeinek 46 rövid fejezetben 
megírt világos, áttekinthető érdekes történetét találjuk. A szentmise történetére 
vonatkozó fontosabb irodalmat szinte hiány nélkül át tanulmányozta a szerző s; 



•ebből a gazdag, alig áttekinthető anyagból szerencsés kézzel mindig ki tudja 
választani azt, ami a szentmise jelenlegi fenséges liturgiájának megértéséhez 
szükséges. Mert ez a szerzőnek főcélja, a lehetőség szerint megértetni a leg-
szentebb áldozat minden egyes szövegrészét, minden egyes szertartását. Meg-
emlékezik ugyan könyvében a szentmise történetére vonatkozó még el nem 
döntött problémákról is, de sehol sem részletezi azokat, hogy így könyvének 
•áttekinthetősége kárt ne szenvedjen. Mesteri kézzel rajzolja meg előttünk a 
szentmise egyes részeinek változatos és igen sokszor meghatóan érdekes 
lörténetét. 

Petró művének legfőbb érdeme szerintünk a rendkivül világos szerke-
zet, áttekinthetőség, a munka minden részében szigorú következetességgel 
véghezvitt bámulatosan finom analysis. Egyik bírálója kifogásolta a synthesis 
hiányát a munkából. A munkának kifejezett célja azonban épen a szentmisé-
nek analytikus tárgyalása lévén, a jelzett hiány épen nem tekinthető 
ti ibának. 

A munkában előforduló kisebb hibák, tévedések, pontatlanságok, ke-
vésbé pontos kifejezések és homályos helyek az egész műnek érdemei mellett 
annyira eltörpülnek, hogy nem is tartjuk szükségesnek azok felemlítését. 

A legnagyobb örömmel üdvözöljük a kiváló művet, mint a szentmisére 
vonatkozó magyar irodalom legremekebb alkotásat. Biztosra vesszük, hogy 
a munka elterjedését nyomon fogja követni a magyar katolikusok most fej-
ledező liturgikus lelkiéletének nagyarányú megerősödése. 

Kálovics Rezső. 

1. E Roulin : Linges, ins ignes et vêtements liturgiques. Paris, P. Lethiel-
leux, 1930. XII. - f 316 oldal. 

2. On document du IXe s ièc le . Notes sur r ancienne liturgie de Metz 
(par Th. Klauser) et sur s e s ég l i ses antérieures à 1' an mil (par S. Bour). 
Metz, Les Arts Graphiques de Metz, 1929. 143 oldal. 

1. Egy ampleforthi (Anglia) bencés munká ja ez a könyv, melynek kiadá-
sát hosszabb gyakorlat és tanulmány előzte meg. Hasonló tárgyú könyv nem 
sok jelent meg századunkban, de ami van, az mégis mind értékes munka. 
Roulin könyve még sem felesleges, mégis újat ad. A dictionnaire d'archéologie 
chrétienne et de liturgie az egyházi ruhák történetét a X-ig századig adja . 
Braun jezsuita nagy tudással és szorgalommal megírt két könyvében az egy-
házi ruhák történetét, fejlődését egészen a legújabb időkig tárgyalja. (Die litur-
gische Gewandung és Handbuch der Paramentik). Roulin könyve nem történe-
tet akar adni, habár röviden erről is ir több helyen (hosszabban tárgyalja a 
kazula fejlődését), mikor célja elérése szempontjából szüksége van rá. Célja 
praktikus, ámbár nem a készítés technikáját tartja kizárólag szem előtt. Tár-
gyalási szempontja esztétikai. Az egyházi ruhák iránti szépérzéket, esztétikai 
készségünket akar ja fejleszteni. S ez nagyon fontos. Az istentisztelet fensége 
megkívánja, hogy mindaz, amit az Egyház az istentiszteletnél használ, szép, 
nemes, finom, s ha egyszerű is, de Ízléses, művészi legyen. Mindazok, akik 
szívükön hordják az egyházi ruhák szépségét, méltóságát, nagy haszonnal 
forgathatják Roulin könyvét. Különösen papoknak ajánljuk nagyon, hisz ők 
hivatottak elsősorban az egyházi ruhák megfelelő formájáról, szépségéről 
gondoskodni. De igen hasznos szolgálatot tesz mindazoknak, akik egyházi 
ruhák, istentiszteleti tárgyak készítésével, tervezésével foglalkoznak, ha ezt 
lélekkel, az istentisztelet iránti szeretettel akar ják végezni. De igényt tarthat 
e könyv arra is, hogy mindenki, aki az egyházi művészettel foglalkozik, aziránt 
érdeklődik, elolvassa. 

2. Az Un document;du IXe siècle már kisebb érdeklődésre tarthat számot 
nálunk, minhogy tárgya helyi jellegű. Metz város régi liturgiájáról s a XI. 
század előtti templomairól szól, s ez utóbbi teszi a könyv nagyobbik részét 
•(az első rész csak 14 oldalra terjed). Klauser találta meg a párizsi Bibliothèque 
Nationale-ban ezt a Metz város egyháztörténete szempontjából fontos kézira-

tot . A párizsi Bibi. Nat. 268 számú kézirata többek között magában fog-
l a l j a a statiók sorrendjét. Metzben a quadragesima elejétől egészen a húsvét 



utáni szombatig bezárólag. Könyvünk első részében Klauser a kézirat 
ezen részét ismerteti s ezzel kapcsolatban néhány problémát is vet fel. A 
második részben Bour történeti szempontból foglalkozik a talált adatokkal s-
az ott felsorolt templomok eredetéről, helyéről, történetéről ír. 

Dr. Kolos Bertold. 

Jahrbuch für Liturgiewissenshcaft . Herausgegeben von Dr. Odo. Casel 0 , 
S. B. IX. Band 1929. 342 1. (Veröffentlichungen des Vereins zur Pflege der 
Liturgiewissenschaft E. V. Maria Laach) 

Az Évkönyv első részét három értékes tanulmány alkotja. „Prophetie 
und Eucharistie" c ímen Casel az újszövetségi prófétaság intézményével fog-
lalkozik. A cikk tulajdonképen válaszirat, amennyiben Eisenhofen az eichsätti 
Klerusblatt hasábjain a szerzőnek az Évkönyv V. kötetében közölt cikkének 
néhány megjegyzésére reflektálva főleg dogmatikus szempontból tiltakozik 
azon felfogás ellen, mintha az ó-kereszténységben a „próféták" — Eisenhofen 
szerint laikusok — is mutathattak volna be szentmiséi. Casel jelen értekezésében 
a szentírásból és egyéb ó-keresztény emlékből azt bizonyítja, hogy a „prófé-
ták" igenis mutattak be eucharisztikus áldozatot, de egyben Eisenhofennel 
szemben azt is kimutatja, hogy megvolt hozzá a papi hatalmuk. A „próféták" 
ugyanis nem voltak laikusok, hanem a hierarchiához tartoztak, de papi rend-
jüket nem az apostoloktól, hanem közvetlenül Istentől nyerték s így rangban, 
középső helyet foglaltak el az apostolok és püspökök között. 

A liturgia történetének kisebb részletkérdéséről értekezik P. Browe S. 
J. „Die Elevation in der Messe" címen és az Urfelmutatással kapcsolatos 
problémákat igyekszik tisztázni. A cikk hatalmas adattömegéből érdekesen 
bontakoznak ki a 12. század hiltudosainak az átváltozás időpontjára vonat-, 
kozó vitái, az egyháznak a Berengar-féle eretnekséggel folytatott küzdelmei és 
az Urfelmutatásnak ezekkel való kapcsolata, de az elevatiot bevezető tulaj-
donképeni okok világos kifejtésével adós marad a szerző. Ellenben pontos 
adatokat kapunk a sz. Test és Vér felmutatásának különböző időben történő 
elterjedéséről s az ezzel összefüggő egyébb szertartásokról (térdhajtás, csen-
getyű és harangszó, kivilágítás) és az ezek nyomában fellépő áhitatgyakorla-
tokról, sőt babonákról. 

A kötet harmadik értekezésében (Liturgie, Aufklärung und Klassiciz-
mus) A. L. Mayer a felvilágosodás korának liturgikus mozgalmait ismerteti. 
Ennek a kornak többnyire csak a szélsőségesen radikális képviselőit szokták 
emlegetni, pedig épen katolikus részről a mérsékeltek voltak többségben, akik 
megmaradtak a dogmák szilárd talaján és csak a — szerintük — lényegte-
len külsőségek (körmenetek, jámbor társulatok stb.) ellen küzdöttek. A kato-
likus felvilágosodásnak vannak tagadhatatlan érdemei is liturgikus téren. Ne-
vezetesen igyekeztek a hivő népet újra belevonni az istentiszteletbe, hogy a 
liturgia az egyéni áj tatosság ébresztője legyen; magát az istentiszteletet igyekez-
tek a sok mellékestől megtisztitva az eredeti nemes egyszerűségben vissza-
állítani és a figyelmet a lényegesre felhívni; végül a plébániai istentisztelelet 
a középpontba állítva a közösség gondolatát erősebben kidomborítani. H a 
mindezt a célt a felvilágosodás kora nem is tudta a maga egészében meg-
valósítani, sőt ha egyes dolgokban helytelen irányba is tévedt, mégis el kell 
ismerni, hogy legalább közvetve előkészítője volt a modern liturgikus moz-
galomnak. , 

Az Évkönyv második részében a liturgikus emlékek kutatása közben 
felmerült részletkérdésekről találunk értékes megjegyzéseket, a harmadik rész-
ben pedig az 1928. aug. 1-től 1929. dec. 31-ig megjelent és a liturgia tudo-
mányával összefüggő irodalomról kapunk alapos tájékoztatást. A 487 ismer-
tetett munka között jóleső érzéssel látjuk Szúnyog X.-nek, a magyarországi 
liturgikus mozgalom egyik úttörőjének : „A kat. újjászületés és a liturgia" cí-
men Szemlénkben megjelent értekezésének méltatását. by. 

Pius Parsch. Das Jahr d e s Heiles 1931. Klosterneuburger Liturgie-
Kalender. IX. Jahrgang. Verlag Volksliturgisches Apostolat Klosterneuburg. — 
2 kötet. Ára 4.50 M. 



Ki ne ismerné ma már, amikor most kilencedik alkalommal hagyta 
el a nyomdát, az egyik legelterjedtebb, a liturgikus mozgalmat felienditő, a z 
egyházi év megértését előmozdító közkedvelt évkönyvet ? ! Ezren és ezren 
várják a megjelenését és mindig van ú jabb és ú jabb mondani valója. A z 
idei évfolyamban újitás, hogy mindenütt tekintettel van a Schott-féle mise-
könyvforditásra. Mindennap jelzi, hogy a napi mise és annak magyarázata 
Schott k iadásában hol található meg. Különös érdemének tartom, hogy a 
liturgiában (szentmisében) előforduló nevezetesebb zsoltárokat ismerteti é s 
magyarázza. Fontos, hogy ezeket az örökszép imádságokat egyszerűbb laiku-
sok is megértsék és szívből imádkozzák. Sok embernek a szíve vágyát elé-
gíti ki az évkönyv idei száma. A függelékben a bűnbánati zsoltárokat hozza. 
A számos liturgikus illusztráció, valamint a színes képek csak díszére válnak 
a gazdag és értékes tartalomnak. Mindenki sok lelki élvezettel és haszonnal 
lapozhatja e két kötetet, úgyhogy a mostani (9-ik) évfolyam is méltóképpen 
sorakozik az eddig megjelent kötetekhez. 

Szépirodalom 

Grazia De ledda : Schiffbrüchige im Hafen. Roman. 8°, 255 1. Der alte 
und die Jungen Roman. 8,° 184 1. Berechtigte Übersetzungen aus dem 
Italienischen von Theodor Lücke. Verlag Georg Westermann Braunschweig 
Berlin Hamburg. 

Az 1927. évi szépirodalmi Nobel-dij kitüntetettjének, a nagy nevű olasz 
írónőnek két regénye jelent a fenti előkelő vállalat kiadásában német nyelven, 
mesteri fordításban, amely maradék nélkül visszaadja az eredetinek minden 
szépségét. Deledda regényeiben már történeteinek színtere is megragadja a z 
olvasó figyelmét ; Szardínia földje és népe sajátos, hamisítatlan eredeti-
ségével szinte e z exotikum hatásával van a nyugateurópai emberre. Az írónő 
pedig szívvel-lélekkel össze van forrva ezzel a különös, megragadó környe-
zettel, benne gyökerezik földjében, magáénak vallja és érzi lakóit, ismeri 
életüket, hagyományaikat, szokásaikat és míg ezeknek verista hűségű rajzával 
a couleur local varázsát eleve biztosítja, léleklátásának erejével és igazságá-
val egyetemes érdekűvé tudja tenni történeteit, éreztetni tudja az ál talános 
emberit hőseinek sorsában. A Schiffbrüchige im Hafen című regényében 
mélyen megindító szenvedések poklán keresztül találja meg egymást két 
agyongyötört lélek, egy igazságtalanul meghurcolt férfi és egy hűségesen 
kitartó nő. Másik szóban forgó regénye, Der alte und die Jungen, két fiatal 
szívnek a kölcsönös gyűlölet psychologiai gátláséból megértésbe, majd ellen-
állhatatlan szerelembe sodródását írja meg érdekfeszítő mozzanatokon keresz-
tül a boldog egyesülésig. Deledda művei méltán találtak e fordítások révén 
Németországban is megértő olvasóközönségre, amit a már megjelent második 
kiadás is bizonyít. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Marion Crawford: Don Orsino. Regény, fordította Pogány Kázmér. Budapest . 
A Szent István társulat kiadása 8°, 434 1. 

Ez a regény a harmadik és a befejező része annak a regénysorozatnak,, 
amely a Saracinesca hercegek családjának három nemzedékéről szól. Hőse, Don 
Orsino, az Itália unita megalakulását követő mozgalmas évtizedekben növek-
szik fel; nevelése arra az előkelő, nagyúri életmódra készíti elő, amelyet ősei 
folytattak, de amelyet ébredező tettvágyában önmagához és az új idők szel-
leméhez méltatlannak talál. A sors egy titokzatos múltú, szép és szellemes-
fiatal özveggyel hozza össze; ez a nő, Maria Consuelo határozott irányt ad a z 
ifjú hercegnek és megértéssel, bátorítással kíséri gyakorlati irányú működésé-
ben, amellyel ez hasznossá és tevékenyé igyekszik válni a társadalomban és. 
a munka nemesítő erejében férfiúvá érik. Kettőjük viszonya a megértő bará t -
ság és kölcsönös rokonszenv állapotából heves szerelemmé fejlődik, de Maria. 
Consuelo, akiben pedig az érzés mélyebb és erősebb, önfeláldozó elhatáro-
zással egy öreg, kétes múltú grófnak, Del Fericenek nyújtja kezét, mert úgy 



látja, hogy ezzel szolgálatot tesz Don Orsino jövőjének és igazi boldogságá-
nak. Mig ehhez a váratlan és indokolatlan, legkevésbbé sem előkészített be-
fejezéshez eljutunk, hajmeresztő részleteket tudunk meg a szegény hősnő 
származásának és sorsának izgalmas körülményeiről. Azért nevezzük szegény-
nek, mert mikor megismerkedünk vele, igazán méltóbb szerepet szánnánk 
neki, mint amilyent a szerző önkénye juttat neki. De így szerelmesével együtt 
lassankint egészen valószerűtlen figurává vál ik: papiroshősök mindketten, nem 
élő emberek. Maria Consuelo akkor, midőn sírig tartó, sőt örök szerelméről 
biztosítja epedő lovagját, minden érzés nélkül hozzámegy egy számára ide-
gen, ellenszenves vénemberhez, hogy át nem hágható korlátot állítson önmaga 
és egy hozzáillő, szeretett férfiú közé. Megnyugtató megoldás ez? Legkevésbbé 
sem. Inkább előjátéka egy tragédiának, amelyet azonban a szerző jóvoltából 
már nem kell végignéznünk. Pogány Kázmér fordítása magyaros, kifogástalan, 
de magával a regénnyel nem sokat nyert szépirodalmunk. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Zaymus Gyula újabb regénye i : Jack Guerison végzete . A „Magyar 
Nép" kiadása. 8°, 172 1. — Hárfadal. Szegedi Hírlap kiadása. 1931 8°, 108 1. 

Folyóiratunk olvasói előtt régóta ismerős a lelkipásztori hivatásán kívül 
szépirodalmunkban is termékeny és rokonszenves működést kifejtő író neve. 
Legújabb alkotásait nagy hangulati különbség választja el egymástól. A Jack 
Guerison végzete a detektiv-regény divatos műfa jának figyelmet érdemlő ter-
méke. Az ötlet, amelyen változatos és érdekes meséje felépül, nem éppen új : 
a műkedvelő detektívek — jelen esetben detektiv-pár, egy fiatalember s egy okos 
angol miss — rejtélyes és titokzatos bűnügy kiderítésén fáradozva, megszégye-
nítik a hivatásos nyomozókat. A kutatás során, mig a rejtélyes ügyre lassan-
kint világosság derül, a fiatal szivek sorsa bogozódik össze szétszakíthatatlan 
csomóvá. — A Hárfadal szentimentális mese egy hazánkba szakadt gárdatiszt 
ről, aki párizsi útján rabja lesz a szép és nemeslelkű Lucienne Surgére vonzó 
egyéniségének, de mielőtt sorsuk végleg találkozik, el kell temetniök a gyó-
gyíthatatlan betegségben elhervadó, halvány Piroskát, akinek utolsó napjait 
a gérdatiszt emberi jósága és részvéte aranyozta meg. A történet valószerűt-
len, az alakrajz bizonytalan és elmosódó, de a könyv minden lapját átható 
meleg líraiság, a poétalelkű író nosztalgiája a szépség, jóság és szeretet után 
nem egy olvasóban talál majd megértő visszhangra, különösen a fiatal leányok 
körében. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Irodalomtörténet. 

A magyar irodalomtörténet új sz intézise . Pintér Jenő Magyar 
Irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Első kötet • A magyar iroda-
lom a középkorban. Budapest 1930. Nagy 8o, 769 1. — Második kötet: A 
magyar irodalom a XVI. században. Budapest , 1930. Nagy 8o, 575 1. A 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 

Több mint husz esztendő mult el azóta, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia a Semsey-pályadíjjal jutalmazta egy fiatal irodalombúvár nagysza-
bású munkáját , amely négy kötetben igazi tudományos módszerű, egységes 
szempontú feldolgozását nyújtotta irodalmunk múlt jának a legrégibb időktől 
Kazinczy Ferenc haláláig. E szép siker hangyaszorgalmú, fáradhatatlan 
munkában eltöltött évek méltó eredménye, de egyúttal nagy ígéret is volt a 
jövőre nézve. Pintér Jenő, akinek neve azóta a magyar irodalomtudomány 
terén fogalommá vált, nem is maradt adósa közműveltségünknek. 1921-ben 
megjelent kétkötetes hatalmas műve, A magyar irodalom történetének kézi-
könyve már egészen a legújabb időkig terjedően összefoglalta és rendszerezte 
azt az óriási anyagot, amelyet Toldy Ferenc alapvető vázlata (1864) és Beöthy 
Zsolt kiváló tankönyve (1877) óta a részletkutatás felhalmozott, de amelynek 
kritikai megrostálására és egységes szempontú szintézisére nem akadt vállal-
kozó. Ez a mű megbecsülhetetlen szolgálatot tett a szakembereknek : világos. 



> könnyen áttekinthető összefoglalását adta az eddigi eredményeknek, kitűnő 
bibliográfiájával pedig nélkülözhetetlen kiindulópontja lett a további feladatok 
megoldásának. Legnemzetibb tudományunk népszerűsítéséről sem feledkezett 
meg Pintér Jenő ; középiskolai tankönyvén kívül a nagyközönség számára is bo-
csátott közre két összefoglaló művet, az egyiket képes kiadásban. Ez utóbbi 
tudományos szempontból is nagyjelentőségű, mert egy egész kötetben fog-
lalkozik a legutóbbi harminc esztendőnek irodalmával és higgadt, tárgyilagos 
értékelésben részesíti a legmodernebb ízlés- és stílusirányok képviselőit. Midőn 
e helyen röviden felidézzük Pintér Jenő nagy érdemeit, nem feledkezhetünk 
meg arról sem, hogy az ő agilitása hozta létre az Irodalomtörténeti Társa-
ságot és ennek Irodalomtörténet című folyóiratát, i rodalomtudományunk fej-
lődésének hathatós tényezőit 

Ügy látszik azonban, hogy Pintér Jenőnek legmonumentálisabb alko-
tása, igazi életmüve most van készülőben. Erre enged következtetni az a két 
hata lmas kötet, amely nemrég hagyta el a sajtót, és amelynek arányai egy 
koncepciójában, méreteiben párját ritkító tudományos mű létrejövését ígérik. 

Ebben az új kidolgozásban a szerző visszatért régi tervéhez : a leg-
szélesebb alapon építő, rendszeres, teljes és kimerítő feldolgozását kivánja el-
végezni az irodalomtörténeti kutatás anyagának : „Alaposságra, teljességre, 
tárgyilagosságra törekedtem," — írja az előszóban — alaposságra az írók ta-
nulmányozásában, teljességre az irodalomtörténeti szakirodalom egybegyűjté-
sében, tárgyilagosságra az esztétikai és történeti méltatásban." Nem új szem-
pontok ezek Pintér munká jában ; aki ismerte eddigi működését, az szinte ter-
mészetesnek és magától értetődőnek találja nála a gondosságot, megbízható-
ságot, a legapróbb részletekben is érvényesülő akribiát ; régi tudós erényei a 
régi fénnyel ragyognak új munkájában. 

Valamint képes irodalomtörténetében, úgy most is eltér a szerző a régi 
korszak-felosztásoktól és évszázadok szerint osztja fel az anyagot. „Ez gépies 
határjelölésnek látszik ugyan, — mondja megokolásában, — de megvan az az 
előnye, hogy egységet és változatlanságot ad a kereteknek, melyek közé az 
irodalom és irodalomtörténet anyagát elhelyezzük." Ezzel természetesen nem 
tegadja meg az önelvű, szorosan irodalmi szempontú szintézis és korszak-
felosztás jogosultságát, saját célkitűzésének sikerét ellenben hathatósan elő-
mozdítja. Kitűnik ez már az első kötetben is : a középkori irodalom szinte 
áttekinthetetlennek látszó anyagában a századok szerint való csoportosítás 
meglepő rendet és világosságot eredményez ; a korszakot egységbe foglaló 
világnézeti, művelődési folytonosság mögött jobban szembetűnnek azok a 
mozzanatok, amelyek az egyes periodusok egyéni, individuális vonásait is 
éreztetik és igazolják. Egyébként ez a kötet a maga egészében fényes bizo-
nyítéka annak a régi igazságnak, hogy hazánk Szent István királyunk óta 
megszakítatlan, élénk kapcsolatban állott a nyugati kulturával, amelynek 
minden jelentősebb hullámverése eljutott hozzánk is. Pintér Jenő irodalom-
fogalma, nagyon helyesen, a középkori magyarországi latinnyelvű irodalom 
termékeit is felöleli és így sokkal igazabb, hívebb, teljesebb képét nyújtja e 
kor magyar szellemi életének, mint azok az összefoglalások, amelyek csak 
a magyarnyelvű emlékeket vonják bele a tárgyalás körébe. Ezek a latinnyelvű 
munkák is a magyar lélek megnyilatkozásai éppen úgy, mint azok, amelyek 
nemzeti nyelvünkön szólalnak meg. „A humanista írók munkáit kivéve, val-
lásos szellem lengi át az összes irodalmi alkotásokat s ehhez járul az igen 
erős magyar érzés. A nemzeti öntudat az egyházi Írásokban és a világi kéz-
iratokban egyaránt megvan. Az írók hitvallóan katolikus meggyőződésüek, 
szigorú erkölcsi felfogásúak, nemzeti szellemtől áthatottak. Hogy vallásosságuk 
hangsúlyozása erősebb, mint magyarságuk hirdetése, ez a középkor jellemé-
ből és témáikból következik. Az istenfélelem magában rejtette hazaszerete-
tetüket is ; egyházi hivatásuk együtt járt nemzeti hűségükkel." (I. k. 738. 1.) 
Mi bencések, örömmel és hálával látjuk, hogy Pintér Jenő Rendtörténetünk 
irodalmi vonatkozású gazdag anyagát is teljes egészében beleolvasztotta ha-
talmas munká jába és minden elődjénél megértőbben méltányolta Szent Be-
nedek középkori magyar fiainak ezirányú érdemeit. 

Tárgyilagosság, alaposság, világosság jellemzi a szerző második kötetét 



is, amely a legterjedelmesebb és legmodernebb feldolgozása a protestáns kor 
magyar irodalmának. Gondos kézzel rajzolt politikai és művelődéstörténeti 
háttérben bontakozik ki előttünk az irodalom küzdelmes élete, határozott, 
biztos vonásokkal jellemzett írói egyéniségek harcolnak új eszmékért és meg-
győződésekért ; „emberfeletti feladat volt műveltséget terjeszteni és könyvet 
írni ebben az időben: Zápolya öldöklő századában ." Minden művelt magyar 
ember számára érdekes, izgató és tanulságos olvasmány Pintér Jenő műve, 
amely a magyarságnak léte fennmaradásáért vívott véres harcai mellett kul-
túrájáért folytatott hősi erőfeszítését örökíti meg, felbecsülhetetlen szolgálatot 
téve nemcsak a szaktudománynak, hanem egyetemes közműveltségünknek is. 
Szívből kívánjuk a tudós szerzőnek, hogy szinte emberfeletti vállalkozását a 
még hátralevő kötetek megjelenésével teljes és méltó siker koronázza. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. I. Band : Von der 
ältesten Zeit bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts . Von Dr. Béla v. Pu-
kánszky. Privatdozent an der Universität in Budapest. (Deutschtum und 
Ausland, herausgegeben von Georg Schreiber, Heft 34/36.) Münster in West -
falen. 1931. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. XX + 492 1., 22 képpel. 
Ára fűzve 17 M, kötve 19 M. 

Pukánszky Béla alapvető művének, A magyarországi német irodalom 
történetének német átdolgozásban való megjelenése eseményt jelent nemcsak 
a magyar germanisztika, hanem az egyetemes magyar tudományos élet törté-
netében is. Nemcsak azért, mert anyaga a hamarosan msgjelenő II. kötettel 
immár teljes lesz s egészen napjainkig kiterjed, hanem főként azért mert a 
magyarországi németség irodalma, mint a magyar szellemi élet egyik szerves 
része, végre méltó köntösben vonulhat be a német tudomány tudatába. 

A szerző hatalmas felkészültséggel oldotta meg feladatát, magas műve-
lődéstörténeti szempontok szerint rendszerezte nem mindig hálás anyagát. Csak 
kevés előmunkálatra támaszkodhatott. 

A jelen első kötet Bleyer Jakab dr. bevezető szavai s a szerző t e rmé-
keny szempontokban gazdag előszava után három nagy fejezetre tagozódik : 
I. Középkor ; II Hitújítás ; III. Barokk és ellenreformáció. A rendkívül gazdag 
(74 lap,) szakirodalom jegyzéke után 22 értékes illusztráció zárja a kötetet. A 
név- és tárgymutató a II. kötetre maradt. 

Szerzőnk célja az Előszó szerint kettős volt : egyrészt közölni akarta az 
eddig felkutatott anyagot s egyúttal bemutatni a hazai németség irodalmi tö-
tekvéseinek fejlődését; másrészt az eddig ismert anyag rendszerezésével az 
ú jabb kutatásoknak megbízható alapot akart adni s a tágabb értelemben vett 
magyar irodalomtudományt új adatokkal, ú j szempontokkal gazdagítani. A 
magyar és a hazai német irodalom fejlődésének párhuzamossága ugyanis 
kezdettől fogva szembeötlő. Egy forrásból merítettek, sőt néha íróik is közö-
sek voltak. A magyarul író németek (pl. Heltai Dávid) mellett ott vannak , 
a németül író magyarok (pl. Amadé László) is. Már a magyarok megtéríté-
sében s a kat. magyar állam megszervezésében is résztvettek a németek. A 
vármegyék institúcióiban, első királyaink törvénykönyveiben, a hűbérrendszer 
kialakulásában, a hadvezetés nyugati szellemű átszervezésében, az első káp-
talani és kolostori iskolákban stb. egyaránt megnyilvánul a német hatás. Nem 
is szólva a városok virágzó kulturális és vallásos életéről ! Német kolduló-
szerzetesek prédikáltak a városokban s másolgatták, fordítgatták a latin és 
német kódexeket. A humanizmus és a hitújítás eszméit a külföldi, főként a 
német egyetemeket látogató német diákok igyekeztek itthon is meghonosítani. 
Melanchton körében nevelkedtek a magyar protestantizmus első szervezői s 
a 16. sz. hazai német irodalmának munkásai . Német iskoláink átszervezői a 
híres német pedagógusok, Sturm és Trotzendorf tanítványai voltak. A ma-
gyar iskoladráma a bártfai Stockei Lénárd német iskolai színjátékainak hatása 
alatt i r du l meg. A felszabadító háború eseményeinek visszhangját a rengeteg 
hazai és német irat mellett egyidőben Tinódi krónikás-énekeiben is megta-
láljuk. A kat. el lenhatás hatalmas lendülete inkább a magyar irodalomnak. 



kedvezett. E korban tehát az hat erősen a hazai német irodalomra, különö-
sen Pázmány nagy egyénisége által. Bél Mátyásnak, a kor legegyetemesebb 
magyar tudósának szelleme a német piet izmusban gyökeredzik. 

A fenti töredékes, sokszor inkább művelődéstörténeti jellegű párhuza-
mokból is kitűnik, hogy a hazai németség műveltsége és irodalma a magyar 
műveltségnek és irodalomnak egy évezreden át hűséges osztályosa, ösztön-
zője és sokban alapja volt. 

Pukánszky könyvét nagy haszonnal értékesítheti munká ja közben a 
magyar irodalom, történelem és művelődéstörténet minden kutatója. A benne 
tárgyalt művek, írók és gondolatok lehetnek esztétikai és irodalmi szempont-
ból bármily kevéssé jelentősek, azért mégis az integer magyar műveltség egy-
egy tiszteletreméltó emlékét, küzdelmes multunk hagyatékát s egyben a szebb 
jövő reményét őrizzük bennük. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Maurice Souriau : Histoire du Parnasse , Paris, Spes, 466 1, 40 fr. 
M. Souriau a romanticismus történetének megírása után (L. Pannonhalmi 

Sz. 1929, 1. sz.) megírta egy másik neves költői iskola, a Parnasse történetét. A 
hatalmas munka a tudós egyetemi tanár múltjához illő összefoglalása ennek a 
XIX. századi költői iránynak. Teljességével felülmúlja E. Estéve-nek néhány 
éve megjelent ugyanilyen tárgyú munkáját . Az irodalomtörténetíró se marad 
semmiképen se mögötte. A nagy munkából világos képet kapunk arról, mit 
jelent a Parnasse fogalma, mit jelentett költőinek munkássága, mi volt a ha-
tásuk, mi marad meg belőlük mint állandó érték Az irodalomtörténelmi mód-
szer, a források lelkiismeretes használása mellett a szerző rendelkezik azzal 
a szükséges adománnyal is, mely ily nagy tömegben is biztos kézzel és el-
fogulatlanul választja ki az igazi tehetségeket, az utánzókat, annyi anekdota, 
szenvedélyes vita közül a tényeket. Parnasse igazi, elvitathatlan vivmánya 
a teknikában van, nem pedig a híres l'art pour l'art elvében, melynek nap-
jainkban egyre keves«. bb híve akad. A többi, mit annak idején mint nyere-
séget könyvelt el az a költői iskola : az erudició, az exotizmusnak külön-
féle fa j tá ja (indus, görög) a mult lomtárába kerülnek. Az érzés hiányáért 
ritkán kárpótólnak bennünket a plasztikus versek. A személytelenségnek a 
túlzása költői iskolának, mely hatni akar, nem lehet ál landóan irányelve. 
Akik a lelket keresik a költeményben, azokat a parnasszisták szenvedélyte-
lensége nem elégíti ki. Az iskola érdemét helyesen látta meg Barrés, mond-
ván : A parnasszet dicsérnünk kell, mint az aprólékos és gondos munkának 
az iskoláját . . . A legszerényebb költőknél is, kik Leconte és Lisle iskolájá-
ban tanulták meg a versírást ; az anthologiagyüjtő találhat olyan remekművet, 
mely fenntarthatja írója nevét és gazdagíthat bármely irodalmat . . Ennek a 
különös iskolának a megrajzolására, az értékeknek a salaktól való elválasz-
tására kevés a lkmasabb embert lehetne találni, mint a Histoire du romantisme 
français 3 kötetes és Histoire du Parnasse c. mű szerzőjét. 

Szalay Jeromos. 

Jean Calvet : L'enfant dans la littérature française. 2. k. 213, 231. 1. 
Paris, Lanore. 

A párisi kat. egyetem tudós tanárának cours publique-jeiből minden 
2—3 évben megszületik egy tudományos apparatussal megírt általános ér-
dekű könyv. Ez éven a mult évek előa'dását, „A gyermek a francia irodalom-
ban" címen tette közzé. 

A gyermeknek nem volt mindig olyan jelentős szerepe, mint Viktor 
Hugó költeményeiből következtetnénk (Lorsque l 'enfant parait). A gyermek-
szobára és da jkára volt utalva sokáig. . . Calvet megismertet bennünket, hogy 
hogyan foglalta el helyét az irodalomban, a francia irodalmon át megmutatja, 
milyen utat tett meg a róla szóló felfogás. 

„A gyermeket, mondta Calvet, csak azóta számítják az emberek közé, 
mióta Jézus Krisztus kis gyermek alakját vette fel . . . Ettől kezdve a gyer-
mek szent dolog lett. A művészet, mely glorifikálja a gyermeket, valójában 
keresztény művészet. Calvet gazdag sorozatát ad j a a legjobb francia Íróktól 



teremteti gyermekalakoknak. Kedves, vonzó gyermekarcok elevenednek meg 
előttünk. Vannak köztük mosolygók . . . elmélyedő haj lamúak, csintalanok, 
gyermekesen komolyak, néha szomorúak. Mindegyik magán viseli korának 
bélyegét. A hősköltemények gyermekalakjainál a nemzetség, a származás a 
fontos. A gyermek akkor számít, mikor már kardot forgat. A XVI-ik szá-
zadban azt keresik a gyermeknél, hogy mi lesz. A klasszikus korban a gyer-
mek nagyon háttérbe szorul. A nagy században alig találunk gyermekalakot 
a francia irodalomban, csak Feneionnal kezdődik jelentőségük. Ettől kezdve 
a gyermek irodalmi személyiség lesz . . . A forradalom se taszítja le őket 
trónjukról, sőt Rousseau hatása nyomán egyre többen irják meg gyermekkori 
emlékeiket. Chateaubriand, Alfred de Vigny. Michelet, Viktor Hugo boldog 
gyermekkoruk megéneklésével még jobban divatba hozták a gyermeket, A 
XIX. századtól egész sorát adja a szerző azoknak az íróknak, kik a gyermek-
kel foglalkoztak, kik gyermektipusokat alkottak. A munka élvezetes és tanul-
ságos olvasmány, bár a tanulság diszkréten marad mindig háttérben. A 2 
kötetet a gyermekek legjobb festőinek képei díszítik. 

Dr. Szalay Jeromos. 

Dr. Gábor G é z a : Zempléni Árpád. 1865—1919. Sopron, Vitéz Tóth 
Alajos könyvnyomdai műintézete. 1930. 8°, 19 1. 

Szerény körülmények között, anyagi gondokkal, emberi szenvedésekkel 
küzdve, futotta meg pályáját az a költő, akinek emlékét ma különösen a 
turánizmus hívei őrzik kegyelettel, mint ennek az eszmének első és legfana-
tikusabb megéneklőjét irodalmunkban. Izzó fajszeretete a rokonnépek énekei-
ben a magyar költészet ősi és végleg elveszettnek látszó motívumait kereste 
és vélte megtalálhatónak. Hite megcsalta ugyan, de buzgóságának értékes 
költői termékeket köszönhetünk : Bosszú c. osztyák hősi éneket, A kalapács 
c. finn regét és a Vasfó e's íme szerelméről szóló végül regét. Gábor Géza 
gondos és lelkiismeretes tanulmánya részletesen ismerteti a költő lírájának 
és epikájának egyéb termékeit is, függelékül pedig felsorolja a költő nyom-
tatásban megjelent műveit, kéziratait, idegen nyelven és az időszaki saj tóban 
napvilágot látott munkáit s a Zempléniről szóló tanulmányokat és élet-
rajzokat. Dr. Bánhegyi Jób . 

Wolfgang Stammler : Deu t sche Literatur vom Naturalismus bis 
z u r Gegenwart. (Jedermanns Bücherei. Abteilung : Literaturgeschichte.) Zweite 
durchgesehene Auflage. Breslau, 1927. Verlagsbuchhandlung Ferdinand Hirt. 
Kisoktáv, 148 lap, 32 képpel. Ára kötve 3.50 M-

A legújabb német iradalom tömör és mégis kimerítő rajzát nyújtó mű-
vekben a német irodalomtörténetírás nem éppen bővelkedik. A. Soergel szé-
les alapvetésű munkája (Dichtung und Dichter der Zeit, 2 kötet) nagyon is 
terjedelmes és főként drága ahhoz, hogy szélesebb körben elterjedhessen. 
H. Naumann híres könyve (Die deutsche Dichtung der Gegenwart) viszont 
meglehetősen alapos előképzettséget s nagy olvasottságot igényel. A többi mű 
is vagy az előbbi, vagy az utóbbi kategóriába esik. A ritka kivételek közé tar-
tozik a fenti könyvecske is. Szerzője a népszerűsítés nagy céljai érdekében 
ritka önmérséklettel háttérbe tudta szorítani önmagában a szaktudóst. Köny-
nyen érthető nyelven, világosan rendszerez. Sok mindent mellőz, de nem 
kerül el egy jelentős egyéniséget, egy alapvető problémát, egy termékenyítő, 
irányító eszmét sem. E nehéz feladatot ekkora ügyességgel est k olyan tudós 
oldhatta meg, mint Stammler. Minden sora mögött a tudása teljéből merítő 
szakember eleven irodalomszemlélete rejlik. Az egyes műfajokra vonatkozó 
legújabb elméleti művek jegyzéke, az időrendi tábla s a 32 illusztráció csak 
fokozza a mű értékét. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Lebensgut Aufklärung, Empfindsamkeit, Rokoko. Herausgege-
b e n von Prof. E. Schönfelder Studienrat und H. H. Schmidt-Voigt Oberstu-
• dienrat. Frankfurt a. M„ 1929. Verlag Moritz Diesterweg. 8°, 130 1. Ára kötve 
:2.90 M. 



A Diesterwegs Deutschkunde előző kötetéhez (Aus deutschem Barock; 
ismertetését 1. Pannonhalmi Szemle IV. évf., 403. 1.) csatlakozva a jelen 
kötet a német szellemi élet három következő szakaszát, a felvilágosodás, az 
érzelmesség és a rokokó korát öleli fel. A hivatalos irányelveknek megfele-
lően a benne közölt szemelvények a három korszak szépirodalmának, képző-
művészetének, tudományos i rodalmának és zenéjének legjellemzőbb tulajdon-
ságait tükrözik. A kellő mérséklettel közölt jegyzetanyag nem zavar ja a kép 
egységét. A Göttinger Hain a következő kötetre maradt, mert jellemző voná-
sai a Sturm und Drang-hoz utalják. A kor drámájára nem lehettek tekintet-
tel a szerzők, egyrészt helyhiány miatt, másrészt mert Lessing híresebb drá-
mái úgyis kötelező olvasmányok. A kiválasztás és elrendezés e kötetben is 
elsőrangú. A modern kutatás eredményei, főként a kritikus pontokon, kü-
lönös nyomatékkal érvényesülnek a legjobb szerzők idevágó műveiből vett 
bő szemelvényekben. A műmellékletek művészi és didaktikus szempontból 
egyaránt elsőranguak. 

Dr, Kurzweil Géza. 

Történelem. 

Takáts Sándor: Hangok a múltból. Atheneum. Budapest. 413 1. 
Takáts Sándor szorgos levéltári kutatásai alapján erős fajszeretettel már 

évtizedek óta világít be a magyar történelem sötét sarkaiba s miközben be-
világít, a magyar nyelvnek csodálatos, ódonzamatú muzsikáját játssza. A 
mohácsi vésszel sírbaszállt nagy magyar gondolatnak nincs nálánál mélabú-
sabb érzékeltetője. Kesereg magyar műkincsek pusztulásán, Bécsbe vándor-
lásán, udvari kémek, megbízottak, titkos rendőrök alattomos jelentésein, közben 
elénk állítja a mult képét a benne mozgó alakokkal pl. a műkincsgyüjtő Borne-
missza Pál püspökkel, a hírhedt Reiffenberg János komáromi főkapitánnyal, 
majd kedves visszaemlékezéseket közöl Jókai kertészkedéséről, Türr tábor-
nokról, az utolsó magyar bölcsről, Mikszáth Kálmánról, Mogyoródy Adolfról, 
a vörössapkások századosáról stb. 

Dr. Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században Budapest. 
Szent István Társulat kiadása. 200 1. 

A jezsuiták csinálják a történelmet, mások meg megírják. Micsoda 
hatalmas történelmi kútfőanyag halmozódott fel mindenfelé házaik feljegyzései-
ből, a história domusokból, levelezéseikből, irodalmi munkáikból. Paintner 
főigazgató hagyatékából Pannonha lma is gazdag anyaggal rendelkezik, amelyből 
majd Schermann Egyed szorgalmas tollából közölünk szemelvényeket. Meszlényi 
munká ja részben feldolgozott, részben összegyűjtött kútfők alapján megérezteti 
azt a nagy munkát, amelyet a jezsuiták a XVl. században a magyar katoliciz-
mus megújhodására végeztek. A jezsuita rend általános ismertetése után 
megrajzolja a magyar ugart, amelyen az Oláh Miklóstól Nagyszombatba, a 
Báthory Istvántól Erdélybe telepített jezsuitáknak kellett dolgozniok. Sajnos, a 
nagyszombati ház tűz-okozta károk következtében már 1567-ben feloszlott, az 
erdélyi jezsuitákat pedig az 1587-i medgyesi országgyűlés vallási féltékeny-
ségből származó végzése kergette számkivetésbe, pedig iskoláik olyan híre-
sek voltak, hogy protestánsok, sőt prot. lelkészek is oda járatták fiaikat. 
Fontos dolognak tartom annak a kiemelését, hogy a mai szegedi egyetem 
ősét, a kolozsvári akadémiát Báthory István 1581. máj. 12-én jezsuitaegyetemnek 
alapította, hogy ne keljen a magyar fiúknak külföldre járniok tudományért. 
Megérdemelné a jezsuita-rend, hogy további működése is hasonló méltatásban 
részesüljön. 

Dr. Horváth Detre : A multak emlékei a jelenben. Kőszeg. 1930. 61 1.. 
Horváth Detre éber szemmel őrködik Kőszeg műemlékeinek, művészi 

értékű síremlékeinek jókarban tartásán, történelmi hagyományainak őrzésén. 
Közben életrevaló problémákat vet fel, muzeumalapítást , az értékes levéltár jobb 
elhelyezését, használhatóvá tételét, Kőszeg idegenforgalmának, hirének-nevének 



emelését, az 1932-i nevezetes évforduló előkészítését stb. Sikert kívánunk ezen 
kitűnő eszmék megvalósításához. 

Huszár Károly : Szent Imre Album. Budapest. 1930. 160 1. 
Faulhaber bíboros mondotta, hogy a jubileumi Szt. Imre ünnepség az 

egyháztörténelem egyik legmagasztosabb megnyilatkozása volt. Ennek a hatal-
mas magyar kat. lelki élménynek mélynyomású, gyögyörű képekben lerögzített 
emlékeit tartalmazza ez a csekély 6 P-ért forgalomba hozott könyv. 

• Dr. Mihályi Ernő. 

Antike und Christentum. Kultur- und reiigionsgeschiehtliche Studien von 
Dr. Franz Joseph Dölger, II. kötet, 1. füzet Münster in Westfalen, Aschendorffsche 
Verlagsbuchhandlung. 80 1., 1930. — Egy füzet 5 RM, előfizetés esetén 375 RM. 

Az Antike und Christentum I. kötetéről (négy füzet) a P. Sz. 1930. V. 
évf. 1. sz.-ban adtunk hírt. Ismertetésünk végén kifejezett azon reményünk-
ben, hogy a továbbiak is ertékes és eszmekeltő anyagot fognak nyújtani az 
érdeklődőknek, nem csalódtunk. 

A jelen füzet kétségenkivül legfigyelemreméltóbb, egyúttal legterjedel-
mesebb értekezését illetőleg (Antike Parallelen zum leidenden Dinocrates 
in der Passió Perpetuae) a szerzővel nem mindenben értünk egyet, így főké-
pen Julius Faustus K. u. 1. sz.-ból származó sírfeliratának magyarázatában. 
Idevágó észrevételeinket másutt szándékozunk részletesen megtenni. — „Unserer 
Taube Haus" c. köv. értekezés, mint Tertullianus: Adversus Valentinianos 
2. 3.-hoz írt magyarázat azt bizonyítja, hogy Tért. korában a keresztény temp-
lomok magas, jóllátható helyen, keletnek fordulva épültek. — Reitzensteinnel 
szemben a harmadik értekezés (Die Bedeutung v. ßoCTTO^Eail'at in einem papyrus-
text des Jahres 152-151. v. Chr,) azt állítja, hogy a szóbanforgó papyrus nem 
bizonyíték az egyptomi keresztelésre vonatkozólag. — A két utolsó értekezés 
a Vöröstengeren és Jordánon való átvonulással, mint a keresztség szimbólu-
mával foglalkozik. 

Dölgernek a szakirodalomban való fényes jártasságát, különösen pedig 
a párhuzamos helyek összegyűjtésében és feldolgozásában megnyilvánuló 
nagy éleslátását e füzet ismét hathatósan bizonyítja. Dr. Rados Tamás. 

Baráth Tibor: A magyar állam adóügye 1605—1648. (Különlenyo-
mat a „Századok" 1930. évi folyamából.) 90 1. 

A Szerző töretlen ugaron jár, munkája hézagpótló irodalmunkban. A 
bécsi és budapesti levéltárak adatait veti össze a szakirodalom eddigi ered-
ményeivel s ez a lapon nyújt tanulságos és érdekes rajzot a 17. század első 
felének magyar adóügyi helyzetéről. 

Kimutatja, hogy az eddigi rendkívüli jövedelemnek jelzett adó akkor 
lesz az ál lamháztartás állandó és rendes bevételévé (koronapénz 1618). A 
magyar pénzügy azonban így is sorvadásban szenved. A jövedelmek túlnyomó 
részét felemészti az adminisztráció, hadi célokra csak csekély összeg jut. A 
szanálás i műveletek (régi adók felemelése, újak behozatala, a nemesség meg-
adóztatása) nem sok eredménnyel járnak, sőt ekkor vá lnak ki a szlavón me-
gyék is a magyar pénzügyi szervezetből. 

Külön fejezetben foglalkozik Dr. Baráth az adókezelő szervezet (pozso-
nyi és kassai kamara , dicatura) működésével s a hódoltság pénzügyi helyze-
tével. A tények egyszerű felsorolása világosan bizonyítja, hogy a török adó-
zási rendszer volt az, ami az alföldi falvak százait tette néptelenekké. Ez pe-
dig ismét egy argumentum Szekfű Gyula azon sokszor hangoztatott felfogása 
mellett, hogy történetünk minden későbbi szerencsétlenségének kútfeje a török 
hódítás és nem egyéb volt. 

Dr. Csóka Lajos. 

Alfons Dopsch : Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der 
Weltgeschichte 8. r. 294 I. Verlag Seidel und Sohn. Wien 1930. 

A. Dopsch, bécsi egyetemi tanár ma az európai kultúrtörténet legkivá-
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lóbb művelője. Új eszméket, új módszert vitt bele a kultúrtörténeti kutatásba, 
amelyet az értelmetlen és legtöbbször csak bele magyarázott és erőszakolt 
evolucionizmus eddig sok helyütt teljesen materialista felfogásba süllyesztett 
le. Dopschnak volt bátorsága ezzel szakítani. Az elavult evolucionizmus he-
lyett igazi művelődéstörténetet ad minden munkájában . Iránya igen szépen 
kidomborodik jelen munká jában is, amely azt az érdekes problémát fejtegeti, 
hogy a világtörténelemben hol és mikor jelentkezik a természeti és a pénz-
gazdálkodás. Materialista felfogás szerint természetesen a kettő között fejlő-
dés fokozati összefüggés van, vagyis először mindenütt természeti gazdálko-
dás volt, amelyet a műveltség fejlődése folytán kiszorított a pénzgazdálkodás 
(evolucionizmus). Dopsch alapos kritika alá veszi ezt a felfogást. Röviden át-
tekinti a keleti és mediterrán kulturnépek életét, majd áttér a közép- és újkor 
gazdasági életének jellemzésére. Kimutatja, hogy van ugyan fejlődés, de nem 
úgy, ahogyan a materialista evolucionisták hirdetik. A két gazdálkodás egy-
általán nem zárja ki egymást : a pénzgazdálkodás nyomai igen régen meg-
találhatók már, viszont a természeti gazdálkodás sok esetben ma is egyen-
rangú a pénzgazdálkodással. A világháború után pedig csaknem világszerte 
újból fölibe kerekedett a pénzgazdálkodásnak. 

Dr. K. G. 

A. de Bouard : Manuel de diplomatique française et pontificale, 
Paris, Picard, 397 1. + Album 54 melléklettel, 60 fr. 

Az Ecole des Chartes tudós tanárának a műve ez a diplomatikai kézi-
könyv, melynek célja : bevezetésül szolgálni mindazoknak számára, akik az 
oklevelekkel foglalkoznak, megadni a módszert. A munka első kötete egy há-
rom kötetes műnek. Az első kötet ál talánosságban foglalkozik az oklevelek-
kel, vagyis adja az oklevéltant, a másodikat a szerző a hivatalos, állami ok-
leveleknek, a harmadikat pedig a magánokleveleknek fogja szentelni, de az 
első kötet magában véve is önálló egészet alkot és megadja a szükséges be-
vezetést a diplomatikához. Minden szükséges kérdés előkerül a munkában 
könnyed előadásban, de mindig tudományos színvonalon. Bőséges utalások 
vannak a könyvben, az író kerül minden hiperkritikát. A munka minden tu-
dományos apparátus mellett is olyan élvezetesen van megírva, hogy a fran-
ciául tudó laikus is élvezettel olvashatja , még az oklevelek technikai kérdé-
seivel foglalkozó részt is. A kötet elején adja a diplomatika történetét. A ko-
moly elismerő hangot, mellyel a diplomatika megalapítói Mabillon és társai-
nak az érdemét méltatja, bencés folyóiratban a legnagyobb örömmel regiszt-
ráljuk. Az 54 mellékelt oklevél segítségével bárki könnyen viheti át az elmé-
letet a gyakorlatba. A munka belső értéke, külső kiállítása egyaránt méltó a 
nagyhírű kiadócég hagyományaihoz, mely a történeti segédtudományok mű-
velésének szolgálatában már eddig is annyi érdemet szerzett. 

y. s. 

Philologia. 

Brunner Emöd : A francia felvi lágosodás é s a magy. kath. hitvé. 
delem. Pannonhalma, 1930. 64 1. 

Magyarország szinte korunkig utolsó állomás a nyugati eszmetársula-
tok azon országútján, melynek vonalán ezek mai építő, majd romboló hatá-
sukat kifejtik. A Bibliothèque de I' Institut Français à 1' Université de Buda-
pest jelen füzete szintén bizonyítéka a magyarság nyugati kapcsolatának. 

A francia felvilágosodás és a magy. kath. hitvédelem harcának kiemel-
kedőbb mozzanatait ismertük ugyan már Eckhardt Sándor könyvéből (A fran-
cia forradalom eszméi Magyarországon), a részletek pontos kidolgozásának 
érdeme mégis Brunneré. Monografikus alapossággal s élénk vonásokkal raj-
zolja meg a Szerző a világnézetek azon küzdelmét, melyet a Regnum Maria-
num harcos apologétái: Csapodi, Molnár, Szvorényi, Poor, Alexovics, Zsivics,. 
Grigelv és Kenyeres vezetése alatt v ívnak Voltaire, Rousseau és társaik deiz-
musa, materializmusa ellen. 



Brunner értekezése érdekes és tanulságos olvasmány, mert betekintést 
enged vetnünk azon kath. munkába, mely a 18. század virágzó val lásossá-
gát védve gátat igyekszik vetni a 19. század szabadkőmives istentelenségének. 

Dr. Csóka Lajos. 

Altlateinische Inschriften, ausgewählt v. E. Diehl, Dritte neubearb . 
Aufl., Berlin, Verl. v. Walter de Gruyter v. Co. 1930, (Kleine Texte für Vorle-
sungen u. Übungen, hrsg. v. H. Lietzmann 38/40.) 124 1., 4.80 RM. 

Az 1911-ben megjelent 2. kiadáshoz viszonyítva e 3. kiadás jelentékeny 
gyarapodást tüntet fel. Hat fejezetben a római impérium kezdetéig hoz sze-
melvényesen feliratokat. Forrásul a Corpus Inscriptionum Latinarum (különö-
sen Ia.k.), az Ephemeris epigraphica kötetei, RitschI : Priscae latinitatis monu-
menta epigraphica, Fr. Bücheler és E. Lommatsch : Carmina epigraphica, H. 
Dessau : Inscriptiones latinae selectae és a legutóbbi években talált felira-
tok szolgáltak. A lap alján található jegyzetek az idézet helyét, szövegkri-
tikai és könyvészeti adatokat hoznak. A könyvecske végén található külön-
féle jegyzékek, különösen a feliratok szavainak hangtani, alaktani és mon-
dattani szempontból való csoportosítása fokozott mértékben emelik az egyéb-
ként is áttekinthető mű használhatóságát . D. gyűjteményében latin nyelvé-
szeti tanulmányokhoz alkalmas segédkönyvet kaptunk. 

Dr. Rados Tamás• 

Ch. Dumaine: Conversations latines, Train. Paris, 415 1'20 fr. 
Megbecsülhetetlen segédeszközt jelent ez a könyv reálgimnáziumok ta-

nárainak és tanulóinak számára. 249 oldalon 43 tárgykörből ad beszélgetési 
gyakorlatokat, klaszikus nyelven kitérve a modern tárgykörökre is. 160 oldalon 
pedig tárgykörök szerint csoportosított szótárt kapunk, melyben a modern élet 
kifejezéseit is megtaláljuk. A könyvben alig van saj tóhiba. Nagy érdeme még, 
hogy a római irodalom klaszikus helyeit és közmondáskészletét ügyesen 
bele dolgozza a beszédgyakorlatokba. 

Sz. G. 

Néprajz 

Josef Ringler: Deutsche Weihnachtskrippen. Eine Auslese deutscher 
Krippenkunst aus vier Jahrhunderten. Verlagsanstalt Tyrolia. Innsbruck-Wien-
München, 1929. ,Nagyoktáv, 31 lap + 105 műmelléklet. 

A szent Ej titka a középkortól fogva a művészet egyik legvonzóbb 
témája volt. Költők, festők és szobrászok versenyeztek egymással az ábrázo-
lásában. A német művészetben is korán felbukkan e motívum s a korai 
középkori kóruskönyvek naiv illusztrációitól a modern grafika kifinomult alko-
tásáig a legváltozatosabb formákban jelenik meg. 

Legeredetibb és legnépiesebb módon azonban a jászolművészetben 
fejlődött, hol a néplélek a szent titkot teljesen a maga sajátos elképzelése 
szerint testesítette meg. Németország különböző vidékein (Bajorország, Rajna-
vidék, a Szudéták vidékei stb.) és Ausztriában (főként Tirolban) a népművé-
szet ezen ága a többszöri eltiltás ellenére is a korai középkor óta fokozatosan 
fejlődött, sőt (mint pl. Münchenben) tudatos művészi kiképzést is nyert. A 
számos „Krippenverein" működésének sok köszönhető e téren. 

Szerzőnk műve a Tiroler Krippenverein húszéves jubileumára készült 
s így képanyagában elsősorban a különösen gazdag tiroli jászolművészet 
fejlődésére van tekintettel. 

Az idevágó irodalom fokozatos gazdagodása élénken bizonyítja azt a 
tényt, hogy a népművészet ezen alig méltatott ágának emlékei nemcsak a 
nép vallásos elmélyültségét tükrözik, hanem művelődéstörténeti s művészi 
szempontból is rengeteg tanulsággal szolgálnak. A vallás, a művészet és az 
élet elrejtett vonatkozásai meglepő világossággal tárulnak fel bennünk a 
figyelmes szemlélő előtt. 

Dr. Kurzweil Géza. 



Alfred Müller : Die sächs i schen Weihnachtspie le nach ihrer Entwick-
lung und Eigenart. 7. Heft der von A. Spamer und A. Zirkler herausgegebenen 
Sammlung „Sächsisches Volkstum"), Leipzig, 1930. Verlag F. Brandstetter. Kis-
oktáv, 136 1. Ara fűzve 3 M. 

A szerző célja e kis kötetben elsősorban az volt, hogy lehetőleg teljes 
számban összeállítsa és tárgyi csoportok szerint rendezze a szászországi kará-
csonyi népi játékokat, az egyes darabokat tartalmilag és formailag méltassa 
és másodsorban, hogy a még kiadatlan szövegeket közzétegye. Különösen 
értékes ez utóbbi szempontból a Gustau Mosen hagyatékából közölt kilenc 
érchegységi karácsonyi játék. 

A kötethez még két külön füzetet is csatolt a szerző ma is e lőadható 
darabokkal („Volkstümliche Christspiele aus Sachsen für Haus-, Schul- und 
Vereinsaufführungen"), A több helyen mellékelt dallamok különösen értéke-
sek e gyakorlati cél szempontjából. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Untergang der Dorfkultur? Von Pfarrer Joseph Weigert. 2. k iadás , 
124 lap. München, 1930 Verlag Knorr und Hirth. Ara fűzve 2 7 0 M. 

Weigert József mockersdorfi plébános ma a német néprajz egyik leghi-
vatottabb művelője, a korszerű népművelés és lelkipásztorkodás előharcosa. 
Egész lélekkel tanulmányozta hívei lelkivilágát s több száz cikkben s vagy 
tíz kisebb-nagyobb könyvben felhívta az illetékesek, különösen pedig a lel-
készkedő papság figyelmét a falu, a néplélek problémáira. 

Jelen, immár második k iadásban megjelenő könyvének az a vezér-
gondolata, hogy már a német falut is sodorja az ár. A parasztság nyelvében,, 
viseletében, életmódjában egyre jobban hasonul a városhoz; ősi mivoltával 
ellenkező célokra tör, ahelyett hogy a maga körében igyekeznék minél tökéle-
tesebbet alkotni s műveltségét szervesen továbbfejleszteni. 

Weigert bemutatja a régi falusi műveltséget, összehasonlítja a maiva l , 
melyet Dorfunkulturnak nevez s hatalmas befejező fejezetében rámutat meg-
újí tásának szükségességére és módozataira. A parasztság lelkében annyi meg-
becsülhetetlen ősi érték rejlik, hogy ha ezeket a nép vezetői veszendőbe h a g y j á k 
menni, a polgári társadalom katasztrofális összeroppanását nem lesz hatalom, 
mely meg tudja akadályozni. Ez Weigert könyvének megrendítő tanulsága . 
Felesleges hangsúlyoznunk, hogy egyúttal a magyar jövő egyik legégetőbb,, 
sürgős és alapos megoldásra váró problémája isi 

Dr. Kurzweil Géza. 

Heimat-und Volkstumspflege mint besonderer Berücksichtigung der 
Dorfcaritas, von Joseph Weigert. Freiburg i. Br. 1925. Caritasverlag. 8°, 84 lap. 
Ára fűzve 2M„ kötve 2"50 M. 

Weigert e korábbi műve mintegy alapja s egyúttal kiegészítése fentebb 
ismertetett könyvének. Az alapgondolatuk is körülbelül azonos: a szűkebb 
haza szeretete, az apák erényeihez, a népi jelleghez való ragaszkodás a falusi 
élet boldog és zavartalan fejlődésének egyetlen alapja . Amit e tulajdonságok 
mesék, mondák, dalok, viselet, szokások, házépítés és berendezés, nyelv stb. te-
rén, életbölcsességben és keresztény erénygyakorlatban létrehoztak, a n n a k 
megbecsülését, elsősorban a család, majd a rokoni, szomszédi és községi kö-
zös élet kötelékei révén kell beleoltani az új nemzedék lelkébe. így megis-
meri az szűkebb hazáját , büszke lesz reája s könnyebben ellentáll a modern 
látszat-műveltség csábításainak s óvatos lesz minden ki nem próbált idegen és. 
új dologgal szemben. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Deutsch-Österreich, (Österreich, Steiermark, Tirol) von F. Asanger,. 
K. d' Ester und H. L. Rosegger (Brandstetters deutsche Landschaftsbücher, 
Bd. XV.). Verlag F. Brandstetter, Leipzig. É. n, 8°, 472 1. Ára fűzve 4'30 M „ 
kötve 5'50 M. 

A lipcsei Brandstetter cég Heimatbuchjai magas irodalmi színvonaluk 



s előkelő köntösük révén immár fogalommá váltak. Többet érnek minden úti-
könyvnél, mert a táj a vidék lelke, múltja és jelene él bennük. Szóhoz jut a nép, 
dala iban és nyelvjárásában, a költő, a földrajz és a történelem tudósa, a 
nemzetgazdász stb. A régi és az ú jabb irodalom szemelvényei, a fényképek, 
színes műmellékletek és tollrajzok serege mind azt a célt szolgálja, hogy az 
illető vidék képe a művészet és tudomány tükrében megelevenedjék, élmény-
nyé váljon bennünk. Úgyszólván alig van oly német vidék, mely ezen im-
már harminckötetes gyűjteményből hiányoznék. 

A jelen kötetben elvonulnak előttünk a szomszéd Ausztria jólismert 
tájai, festői ódon városai, tavai, folyói; múltjának dicső napjai s egy évezredre 
visszanyúló költészetének legjellemzőbb termékei. Boldog ország, melynek 
közös megpróbáltatásaink keserű napjai után ennyi elidegeníthetetlen kincse 
maradt! 

Dr. Kurzweil Géza. 

Földrajz. 
Cholnoky Jenő : Az ember drámája. Nagy 8. r. 352 1. Singer é s 

Wol fner Budapest, 1930. 12 P. 
Kissé különös cím. Először szépirodalmi munkára gondolna az ember. 

De egészen más művel van dolgunk. Cholnoky az ember földi küzködését, 
a mindennapi kenyérért való harcát rajzolja meg munká jában . Tulajdonképen 
anthropogeografiai munka van előttünk, amely színes, érdekes leirásban 
tárgyalja az ember földi létezésének alapfeltételeit (levegő, föld, víz, tűz) és 
az élet feltételeit (élelem, védelem, kényelem). Cholnoky ismert érdekfeszítő 
e lőadásában rajzolja meg a gazdálkodás formáit : gyűjtögetés, halászat, va-
dászat ; az állatenyésztés különböző alakjait (sátoros pásztorkodás, szilaj 
pásztorkodás, havasi pásztorkodás, istállózó állattenyésztés.) A földmivelés 
ismertetésének keretében foglalkozik a rizstermelés és az öntözős gazgálko-
dás kulturföldrajzi fontosságával. A védelem és kényelem fejezetekben az 
elemi csapások elleni védekezés fajait, majd a ruházat, fegyver és a lakás 
földrajzilag jellemző formáit tárgyalja. Itt külön fejezetet szentel a képzelt 
lények ellen való védekezésnek. Ebbe belevonja a vallást is tárgyalásába. 
Könyvének ezt a részét aggodalommal olvassuk és félünk, hogy a fiatal vagy 
nem eléggé képzett olvasót akaratlanul félrevezeti. Hasonlóképen vagyunk 
az Előszóval. 

Dr. K G. 
Umberto Nobile : Im Luftschiff zum Nordpol. 8. r. 383 1. Union 

Deutsche Verlagsgesellschaft. Berlin. 1930. 9 M. 
Még élénk emlékezetünkben van Umberto Nobile 1928. évi híressé lett 

léghajós útja az Északi sarkvidéken. A jól felszerelt és pontosan kitervezett 
expedíciót azonban szerencsétlenség érte, mert a Sarkról visszatérőben lezu-
hant. A léghajó kétfelé szakadt. A személyzet egy része a léghajóval együtt 
örökre eltűnt, de a jégrezuhantakat is csak nagynehezen lehetett megmenteni. 
A világszerte nagy felindulást keltett szerencsétlenségért sokan Nobilét tették 
felelőssé. Roppant hajsza indult meg ellene, de ebben nem az elveszettek 
miatti őszinte fájdalom, hanem a politikai gyűlölet nyilvánult meg. Megme-
nekülése után Nobile vaskos könyvben megírta expedíciója történetét, amely 
egyúttal önigazolás is. Munkájában oly aprólékosan kiterjeszkedik mindenre, 
hogy élénken és teljes hűséggel elénk varázsolja az egész expedíció lefolyá-
sát. Számos megkapó érdekfeszítő részlet van könyvében, amely Németország-
ban egyetlen esztendő alatt négy kiadást ért. Különösen megkapó a lezuha-
nást követő események leirása. 

Dr. K. G. 
R. Samoilovits : SOS in der Arktis. 8. r. Union Deutsche Ver-

lagsgesellschaft. Berlin 1930. 9 M. 
Samoilovits könyve folytatása, vagy inkább kiegészítője Nobile köny-

vének. A szerencsétlenség hírére egész Európában megindultak a mentési mun-
kálatok. Még a Szovjet is megmozdult. Samoilovits tanár vezetése mellett el-



küldötte a Krassin nevű jégtörőt a lezuhant olaszok kimentésére. Samoilovits a 
Krassin útját és mentő munkáját írja le, de megemlékezik az egész expedí-
ció történetéről és a többi mentési kísérletről is. El kell ismernünk, hogy 
az orosz hajó becsületes munkát végzett. Érdekesen írja le Samoilovits a jég-
törő monstrumnak a jéggel való küzdelmét és a mentés történetét. 

Dr. K. G. 

Szociologia. 

' W e i s István. A mai magyar társadalom. Kiadja a Magyar Szemle 
Társaság. Nagy 8. r. 240 old. Budapest. 1930. Ára 10 P. 

A szerző könyvében a mai megcsonkított, háborúktól, forradalmaktól 
megviselt Magyarország társadalmát rajzolja meg. Először négy fejezetben 
sorba veszi és élénk, szemléletes módon kifejti a három hazai településforma : 
a tanya, falu és város társadalmi életét. Külön fejezetet szentel a fővárosnak, 
ami helyes, mert hazánkban a fővárosnak egészen más társadalmi élete van-
mint a többi magyar városnak. Sok mindenféle ok miatt fővárosunk sajnála-
tos módon bizonyos tekintetben idegen elem nemzetünk életében. Majd külön 
fejezetekben beszél a középosztályról, a felső négyezerről és a szegényem berek-
ről. Ezt a felosztást nem tartjuk szerencsésnek, mert a felosztás anyaga kettős ; 
a vagyoni állapot (felső négyezer, szegény ember) és a műveltség (középosz-
tály). Sokkal áttekinthetőbb a foglalkozási kategóriák szerint való tagolódás, 
amiről szintén szó van úgyan, de részletesebb feldolgozásban szerettük volna 
látni ezt a fontos, ma kétségtelenül legészrevehetőbb társadalmi rétegződést. 
Hiszen már falun is így kezd megoszlani a társadalom. Idejét mult kifejezésnek 
tűnik fel a felsőbb társadalmi osztályok emlegetése. Ez általános emberi szem-
pontból bántó a többi „alsóbb" társadalmi osztályokra. Nem tartjuk szerencsés-
nek a falu társadalmi rajzában a lelkészről, tanítóról, nevezetesen ezek tekinté-
lyi, vezetői szerepének lehanyatlásáról mondottakat. Részben nem igazak, rész-
ben egyoldalúan vannak beállítva (a jegyzővel szemben 1) Lehetnek, sőt vannak 
ilyen esetek is, de ezt általánosítani nem lehet. Az említett hiányok, hibák mel-, 
lett szívesen elismerjük, hogy Weis István munká ja úttörő jelentőségű mű 
amely világos, jól áttekinthető képet nyújt a folyton alakuló, hol csendesebben ' 
hol élénkebben forrongó magyar társadalomról. Le és fel egyaránt bátor és 
őszinte, aki nem rejti véka alá a mai kormányzatnak a magyar társadalom ellen 
elkövetett hibáit sem. A könyv nemcsak tanulságos, hanem élvezetes és lebilin-

.cselő olvasmány. 
Dr. Kalmár Gusztáv. 

Dr. Mihelics Vid: Az ú j szociál is állam. Szt. István könyvek. Ára 4 P. 
A szociális kérdés nemcsak a jelen kornak baja . Már az ókorban is 

nagyon sok gondot okozott. Javadalmak, földreformok, olcsókenyér akciók, 
kitelepítések, játékrendezések, munkanélküli segélyek akarták a problémát 
megszüntetni, de nem sikerült. A keresztény társadalom Krisztus tanítása 
alapján helyenként gyönyörű eredményeket mutathat fel; hogy nem mindenütt, 
az nem a tan hibája, hanem az emberi önzésé, amely különböző jogalapokra 
hivatkozva szembehelyezkedett vele s meggátolta érvényesülését. 

így lett a huszadik század küszöbén a legégetőbb probléma a szociális 
kérdés. Mihelics Vid gyönyörűen felépített munká jában több mint tíz európai 
állam alkotmányát vizsgálja (a magyart nem) és megállapítja, hogy az új al-
kotmányok a forradalmak szülöttei ; fejlődésük iránya demokratikus és szem-
behelyezkedik az individualisztikus liberalismussal. Céljuk az alsó rétegek 
gazdasági felemelése, bizonytalan helyzetüknek megszüntetése és társadalmi 
elismertetése. Ennek a célnak eléréséért kezdetben csak a munkásság harcol, 
majd kényszeríti az ál lamhatalmat a szociális, berendezkedésre, mit nemzeti 
érdekek is követelnek. Szociális szempontok vezetik az államot akkor, mikor 
megtagadja a magántulajdon sérthetetlenségét közszükséglet, hasznosság, ál-
talános közérdek címén, miben nagy segítségére van a természetjogi iskola 
alakulása, meg a középkori keresztény filozófia újjászületése. Az állami 



szociális munka a földreformmal indul. A bolsevizálódástól való félelem, a 
háborús Ígérgetések, meg a kapitalizmus veszedelme készteti a gyors munkára . 
Célja: a szociális kiegyenlítés, a konzervatív parasztság erősítése s a nemzeti 
elem támogatása. Hellyel-közzel szocializálással is próbálkoznak, de csak 
politikai s taktikai okokból. 

Az új alkotmányok a munkaerő védelmét is programmjukba vették. A 
munkát társadalmi kötelességnek deklarálják, kimondják : mindenkinek joga 
van a munkához, azért munkalehetőséget kell adni, munkát lanság ese-
tére pedig a munkanélkülibiztosító segíti. A munkával kapcsolatban felvetődik 
a bérkérdés, mit a gazdasági konjunktura, a jogrend, kulturális és hatalmi 
tényezők szabályoznak. Bérkiegészítést akar nyújtani a szociális biztosítás,, 
(betegség, rokkantság, özvegység, stb., esetére) meg a szövetkezeti mozgalom.. 
Fontos a személyiség védelme is, mert nélküle nincs hűség a munkavállaló 
részéről és gondoskodási kötelezettség a munkaadónál . (Család-, anya-, gyer-
mek védelem stb.,). Találkozunk már a munka alkotmánnyal is, melynek 
feladata kiegyenlíteni a munkaadó meg az üzem alkalmazottai között felmerülő 
ellentéteket, mivel a szakszervezetek nem terjeszkedhetnek ki mindenre s a 
szakszervezeti mozgalom sem egységes. 

A termelés nyugodt menetének biztosítása tette szükségessé, hogy a 
munkásság képviselete is bekapcsolódjék az üzemi tanácsba s neveztessenek 
u. n. funkcionális képviseletek, melyek saját hatáskörükben törvényeket al-
kothatnak. A munkás kamarák jogköre hivatási érdekképviselet, a gazdasági 
tanácsok pedig törvénykezdeményező joggal rendelkeznek. Egy fejezet a 
szociális igazságossággal foglalkozik, az utolsó pedig az emberi jogok fejlő-
désével, melyben igazat ad La Fúrnak, aki hangoztatja, hogy a fejlődés az 
örök joghoz való visszatérésben áll. Ezt a nagy felkészültséggel megírt művet, 
mely a mai kor legfontosabb problémájáról nyújt beható tájékoztatót az író 
világos előadása, gazdag irodalom, névmutató s a szociális kérdés fontossága 
is ajánlja. 

Sz. A. 

Vér ine : L a f emme et l ' a m o u r d a n s la soc ié té de demain . Editions 
Spes — Paris 215 1. 

Vérine asszony a mai párisi társadalom női kérdésének tanulmányozója. 
Optimista szívvel megérez minden jót, ami a családot, a hazát erősíti és szívó-
san igyekszik elhallgattatni minden keserű hangot. Honmentő munkát akar vé-
gezni s megalapít ja az Ecole des Parents párisi egyesületet, ahol a szülők 
megtanulhatják a jövő nemzedék nevelésének művészetét. 

Tollal is apostolkodik. Számos munkái közül „A nő és a szerelem" című 
valóságos propaganda könyv, hogy a francia leányifjúság lelkesedjék a keresz-
tényi, Isten akara ta szerinti szerelem szépségeiért, a családért s ezen keresztül a 
hazáért, a felebarátért. Ebben látja meg a mai chaosból kivezető útat és öröm-
mel állapítja meg, hogy a s zámos egyesület, a francia ifjúság komolysága, az 
újraéledő kereszténység biztos tünetei a társadalom renaissancejának. — A 
feministákkal á l landóan hadi lábon áll. Félti tőlük a szerelem honmentő szerepét, 
mely a család megerősítésében, a lemondásban látja meg a keresztény értelem-
ben vett egyenlőséget a férfival szemben és nem a törvényadta egyenlőségben. 
Édesanyának lenni szent dolog. A francia történelem női hősei például szol-
gáljanak. 

Akit h ivatása akár mint lelkipásztort, akár mint szociologust, vagy 
egyesületi vezetőt arra késztet, hogy felszínen maradjon és a női kérdésnek mo-
dern megszólalásairól tudjon, elmélkedje végig ezt a könyvet. Látni fogja be-
lőle, hogy nálunk a baj nem olyan nagy, de viszont kevesebbet törődünk vele, 
mint kellene. S hogy el ne érhessük a francia elnéptelenedés szomorú dicsőségét^, 
olvassuk Vérine műveit, ezekből megtanuljuk, hogyan előzhetjük meg a bajokat.. 

Sólymoss Vendel. 



Neveléstudomány, 

Dr. Faragó János : A jellem. Arad, 1930. — Vasárnap nyomdai mű-
: intézet. X X V I + 360 oldal. Ára ? 

Modern betegség a technika nagy vívmányainak napjaiban, hogy so-
kan az akaratnak rovására túlbecsülik az emberi észt. Ennek szükségszerű 
következménye az akaraterő hanyatlása, erkölcsi elpuhulás, jellemtörpülés. 
Nagyon vigasztaló jelenség azonban, hogy ma már nagyon sokan felismerték 
a veszedelmet és azért egyre hangosabban hangoztatják a jogászok, orvosok, 
nevelők, tanárok, lelkivezetők közös óhaját : Több akaratra, több lelkiisme-
retre, valódi jellemekre van szükség! Ehhez a jellemneveléshez akar jótaná-
csokat, útmutatást adni szerzőnk jelen művében. Arra akar választ adni 
aquinói Szt. Tamás tanítása alapján, hogy mi a jellem, mi annak alapja, 
alakja, mik a jellem kellékei és miként lesz az ember igazi jellemmé. Más 
szóval a jellem különböző okait boncolgatja szakavatott tollal és nagy szere-
tettel a szerző. Az ismeretes négy okot veszi alapul. A jellem anyagi oka — 
-causa materialis — vagyis a jellem a l a p j a : az emberi szervezet erői, az ész 
és az akarat, átöröklött haj lamok a vérmérséklettel. A jellem alaki oka — 
causa formális — amely tehát formát, lényeget ad : a keresztény erkölcsi vi-
lágrend és ennek fenséges eszményképe az Istenember, Krisztus. Céloka — 
causa finalis — vagyis a jellem kellékei : minden törekvő ifjúban legyen meg 
a lelkiismeret egyenessége, a szLvjóság, jómodor és az akaraterősség. A cse-
lekvő ok — causa efficiens — tárgyalásánál pedig F. a jellemképezés három 
fokát különbözteti meg. Az első fok az öntevékenység, ahol szó van az aka-
ratgyakorlat ál talános módjairól, a különböző erényekről, melyek a minden-
napi életünkben oly fontos szerepet visznek, mint pl. a bizalom, áldozatkész-
ség, önismeret, kitartás, önfegyelmezés, önuralom, önmegtagadás, józanság, 
szűzi tisztaság stb. A jellemképzés második foka : embertársaink segítsége és 
példája ; vagyis a család, az otthon és a szülők, az iskola, lelki vezető és a 
nevelő, a jóbarát, társaság, nagy és szent emberek vonzó példája. Végül a 
legfontosabb és leghathatósabb foka a jellemképzésnek az isteni kegyelem, 
melyet megszerezhetünk imádsággal, lelkigyakorlatokkal, Ielkiolvasmánnyal 
és a szentségekkel (különösen a bérmálás és a bűnbánat szentségével, vala-
mint a szentáldozással). Nagyon jó szolgálatot tesz e könyvecske és jótaná-
csokat ad mindazoknak, akik hithű és elvhű, kötelességtudó emberek akar-
nak lenni ; akik az igazi életművészetre, a jellemre akarnak szert tenni. Min-
den komolyan gondolkodó ifjú, jellemre törekvő diák, gyermeke jövőjéért 
aggódó szülő és nevelő igen sok haszonnal fogja olvasgatni és éppen azért 
meg is szeretni ezt a művet. Nagyon szép és nagyon alkalmas iskolai juta-
lomkönyv. 

Dr. Faludi Marcellin. 
H. Sesemann : Der Kerl- (Mutter-) Typus und der Schalk- (Hetären) 

Typus. (Forschungen und Werke zur Erziehungswissenschaft. Band IX., Wei -
mar, 1928. 63 I.) 

Elsősorban a nevelés sajátos nehézségeinek (Schwererziehbarkeit), de 
aztán az ember-ökonómiának („minden ember a maga helyén legyen") és 
bánásmódnak problémáihoz is nyújt szempontokat szerzőnk e rövid érteke-
zése, melyhez az elméleti alapot a modern pszichológia egyik nagy jövőnek 
és gazdag fejlődésnek elébe tekintő ágából, a karakterologiából („jellemtan") 
kölcsönözte. 

Mit adhat a „jellemtan" a neve lés tudománynak? Először is a konkrét 
egyéni jellem megragadásánál a megértés és értelmezés segítségével a tapasz-
talati jelekből, vagyis a jellemnyilvánulásokból (beszéd, írás [vö. grafologia], 
arcjáték, taglejtés, cselekvés, alkotás stb.) rányit e megnyilvánulások mélyebb 
rétegeire : a jellemvonásokra, majd ezeknek élő, valós egységére : a jellem~ 
egységre, aztán még mélyebben megragadja a jel lemvonások ezen élő egysé-
gének a lap já t : a ijellem-magot vagy alapjellemet (Grundcharakter), végül csak 
ezen egyetemes mozzanatok útján éri el a legmélyebb gyökeret, magát a 

• egyéni jellemet, amely az egyedesítés elvének (princípium individuationis 
metafizikai problémájával van elválaszthatatlanul összekötve. — A karakté-



rologia másodszor á tadja a pedagógiának azon komplexumot, hogy számolva-, 
a jellemváltozás tapasztalati tényével egyfelől megkülönbözteti a tiszta lélek-
tani eredetű jellem (van ugyanis etikai és esztétikai jellem is!) vál-
tozatlan és változó mozzanatait, másfelől tisztázza ezen jellemváltozást elő-
idéző velünkszületett (endogen) és külső (exogen) tényezők karakterologiai 
szerepét, melyek a jellemváltozást majd állandóan, majd csak alkalomszerűen 
befolyásolják és irányítják. Ilyen jellemváltoztató tényezők: az egyéni szabad-
akarat, a velünkszületett haj lamok, dispoziciók, tehetségek, terheltségek, át-
örököltségek, faji jelleg; továbbá a környező természet, az emberi környezet, 
a társadalmi helyzet, a kor világnézete, irányzatai, divatjai, értékelő állásfog-
Ialása az abszolút értékekkel szemben, ilyen transcedens tényező végül : a 
gondviselő Isten. — Ezek után harmadszor fontos segítsége nevelés szem-
pontjából a karakterologiai vizsgálatnak az, hogy megállapítja azon típusokat, 
amelyekben a legjellegzetesebbnek gondolt vonások, hajlamok, magatartások 
szerint a konkrét egyedeket el lehet helyezni. 

Már most szerzőnk, főleg a németeket követve (Klages, Utitz stb.), 
mindezen szempontokat többé-kevésbbé, ha nem is egyenlő mértékben, figye-
lembe is veszi ; legtöbbet mégis az imént harmadik helyen érintett tipologiai 
kérdésekkel foglalkozik és a megadott karakterologiai alapvetés után a peda-
gógiai a lka lmazásban a következő típusokat különbözteti meg: a fiúknál 12— 
15 év között mutatkozik a kópé (Kerl-) és vásott kölyök (Schalk-) típust ; a leá-
nyoknál 10—13 év között az anya (Mutter-) és a ledér nő (Hetären-) tipust. 
Ezen ellentétpárokba helyezett főtipusokon belül, ezek jellegzetes vonása inak 
kombinálásával melléktipusokat nyer szerzőnk, amely tipusok éles szem előtt 
tartása a nevelő számára a növendékekkel való megfelelő bánásmód és bi-
zonyos élethivatásokra való nevelés szempontjából igen fontos. Nem akarjuk. 
részletesen vizsgálni, hogy ezen szerzőnktől fölvett tipusok mennyiben jogo-
sultak, sem azt, hogy milyen mértékben mélyedt el a karakterologiába és ho-
gyan gondolja szerzőnk a karakt, alkalmazását a nevelés területén (ezt 
10 oldalon érinti,) annyi bizonyos azonban, hogy nem egy lesújtó észre-
vételünk volna egyes állításaival szemben (pl. a nevelés céljára vonatko-
zóan v. ő. 56. I.) De van ezen kis értekezésnek egy nagy érdeme s ez 
épen az, hogy számított a karakterologiának fontos alkalmazására a nevelői 
tevékenységben. Hogy e szempontból a követendő el járásoknak egyelőre 
csak körvonalai, főbb irányai bontakoztak ki, annak jórészt oka az is, hogy 
magának a karakterologiának is sokat kell még fejlődnie. 

Kollár Gedeon. 

Dr. Tóth Tihamér ; Cristus und die Jugend 8. (VI -J- 146) Herder. Kar-
tonban 2'60 M., vászonkötésben 3"50 M. 

A kiváló ifjúsági írónak könyvei külföldön is ép oly kedvező fogadta-
tásban részesülnek, mint itthon. Ebben a könyvben megkísérli a szerző, hogy 
mint szólna az isteni Üdvözítő a XX. század ifjúságához. A Szentírás egyes 
eleneteihez fűzi értékes gondolatait, megjegyzéseit, buzdításait, hogy így széppé 

nemessé tegye az ifjú lelket, megőrizze a bűntől, vagy a bűnbeesettet megtisz-
títsa és visszavezesse Krisztushoz. Az író három részre osztja az Ür Jézus életét. 
A gyermek, a tanító, a szenvedő Krisztussal kapcsolatban kiszedi az evangéli-
umokból az i f júság számára a pedagógiai tanulságokat, mint értékes gyöngyö-
ket. 

Az előadási mód végig lebilincselő. Finom érzékkel találja meg Tóth 
Tihamér azt a hangot, amellyel az ifjú lelkéhez lehet szólni. Kezében á kulcs, 
mellyel az ifjú szivek zárját meg lehet nyitni. Mint az ifjúság melegszívű barátja 
szeretettel oktat, bátorít és ha kell, sebeket gyógyít. Az if júságnak t íródott, de 
felnőttek is tanulsággal olvashat ják ezt az értékes munkát, mely valóban nye-
resége ifjúsági irodalmunknak. dr. Sárközy Pál. 

Ifjúsági irodalom 

Dr. Szendy László: A XX. század ifjúsága a III. jamboree tük-
rében. II. k iadás . Szombathely, 1930. 136 1. 



Már második kiadásban forog kézben Dr. Szendy ügyes írása a III. cser-
késztalálkozóról. Könyvének elején a birkenheadi jamboree lefolyásának napló-
szerű ismertetését olvassuk. Ezután mérlegeli a szerző, dicséri, kritizálja a meg-
jelent nemzetek cserkészeit. Vizsgálódásainak alapja a tíz cserkésztörvény. Az 
elsőrangú pedagógus sokoldalú megfigyeléseit mindvégig érdek'ődéssel olvas-
tuk. Az ifjúság szerető barátainak figyelmébe ajánljuk. 

p. n. 

Blaskó Mária : Építsünk együtt. 191 1. Ára díszkötésben 5"80 P. 

Kriston Endre : Patkó Pista. 60 1. Ára díszkötésben 3'50 P. 

Dr. Lintnerné F. Vilma : Jézuska pajtásai. 40. 1. Ára díszkötésben 
2-80 P. Félvászonkötésben 180 P. 

Pongrácz Irén grófnő : Klárika hercegnő kalandjai. 74 1. Ára díszkö-
tésban 3'50 P. Budapest. A Szent István Társulat kiadásai. 

E négy díszes kiállítású könyv mutatja, hogy a Szent István Társulat a z 
idén is gondolt a kicsikékre. Szép, tanulságos, jellemfejlesztő olvasmányokkal 
kedveskedett. 

1.18—14 éves gyermekek számára írta a népszerű ifjúsági író kedveshangú 
regényét, amelyben felnőttek számára is megfontolásra szolgáló komoly kérdé-
seket fejteget. A mai élet szociális problémájába állítja regényének meséjét. A 
Ciklamenkertért folyó küzdelemben a tanult- és munkásosztály gyermekei ellen-
ségeskedéssel, gyűlölködve néznek egymásra. Lelkük nemes vonásainak szem-
lélése, egymás jó tulajdonságainak megismerése azonban összefűzi szivüket. 
Szeretettel, megértéssel együtt építenek. 

2. Kriston Endre könyve második kiadásban jelent meg. A szülői fenyíték 
elől menekülő, mindent romboló Patkó-Pista kalandjait mondja el ez a könyv 
7—10 éves gyermekeknek kedvesen, tanulságosan és mindvégig érdekesen. 

3. Jézuska pajtásai is második díszes kiadásban jelenik meg kicsike ol-
vasóinak gyönyörködtetésére. A gyermek Jézus alakját kedvelteti meg a zsenge 
gyermekszivekkel. Jóságos segítőjüket, barátjukat tanulják megszeretni ebből 
a könyvből. 

4. Klárika hercegnő kalandjaiban is sok szépet tanulhatnak a lelkes 
kis olvasók. Pongrácz grófnő bájos leányalakja kedves közvetlenséggel jelenik 
meg előttünk. 

Mind a négy díszes kiállítású könyvet Márton Lajos megszokott kedves 
alakjai illusztrálják. Kár, hogy kissé drágák ezek a könyvek. Szegényebb szülő 
nem tudja megszerezni gyermekének a léleknemesítő olvasmányokat. 

p. n. 

5. Bokor Malvin : Az utolsó Árpád. Regényes életrajz. Szent István 
Társulat, 1930. 222. 1. 

A 13. század utolsó negyedében vagyunk. Kun Erzsébet szeszélyes as_:-
szony-uralma s a degenerált Kun László nemtörődömsége gyorsan ragadják 
az örvény felé Magyarországot. E szomorú napokban Velencében tűnik fel a 
magyarság reménycsillaga. Itt neveli a korán özvegységre jutott Morosini Tho-
masina egyetlen fiát, kit a velenceiek Estei Andreának hívnak ugyan, atyja 
— II. Endre fia — azonban Árpádházi Endrének nevezett. A 10 éves herceg 
ettőlfogva Lodomér esztergomi érsek irányítása mellett unokaöccse, a kis Hont -
pázmán Tódor társaságában nevelődik nyelvben is, lélekben is magyarrá. Ta -
nulmányai elvégzése után hazajön Endre s birtokul megkapja az ország dél-
nyugati részét Veszprém székhellyel. Az uralmát féltő Kun Erzsébet azonban 
nem nyugszik. Nemsokára Albrecht osztrák herceg fogságába juttatja, honnét 
csak a szerencsétlen király halálakor tudják kimenteni hívei s viszik Fehérvárra, 
hogy királlyá koronázza Lodomér a dicső Árpádok utolsó sarját. 

Az elődeiben és egyéni éleiében is sokat szenvedő Endre mindvégig ér-
deklődésünk és rokonszenvünk középpontja. Szelíd lelke irtózik a vértől, hábo-
rútól s mégis győz a kötelesség szava : „Árpád utolsó gyermeke, amíg lélegzik, 
nem hagyhatja idegenek prédájára Attila örökségét." Kár, hogy a koronázás. 



utáni 10 év történetének néhány, krónika kivonatszerű adata nem adja meg 
e szívet-lelket nemesítő regénynek harmonikus befejezését. Ép így sajnáljuk, 
hogy Kun László forrongó korának sem találjuk meg azt az igazán plasztikus 
rajzát, mit — a velencei jelenetek bizonysága szerint — elvárhattunk volna 
Bokor Malvintól. 

Dr. Csóka Lajos. 

Vegyes . 

Dr. Ehik Gyula, Prémek é s prémes állatok. Szent István Könyvek 
94. szám. 

A Szent István könyvek immár tekintélyes számú kötetei között 
eddig csak néhány akadt olyan, amelyik a tudományoknak manapság 
legnépszerűbb ágával, a természettudományokkal foglalkozott. Ezért különös 
érdeklődései fogadjuk Éhik szakavatott tollából megjelent s tárgyánál fogva is 
közérdeklődésre igényt tartó és valóban hézagpótló művet. 

Az egyes prémes állatokat nem rendszertani sorrendben, hanem prém-
kereskedelmi fontosságuk szerint tárgyalja. A fajok egymásután történő leírását 
értékes szómagyarázatokkal kezdi, majd jellemzi, leirja az állatot s annak va-
dászatát, végül tájékoztat a gereznák, v. i. bőrök kereskedelmi áráról. 81 féle 
prémes állatot és prémet ismertet így a Szerző, mégpedig azokat, amelyek a 
magyar vámtar i fában és a magyar szaklapokban szerepelnek. A bevezetésben 
a prémkereskedelem érdekes történetét adja . 

A könyv előre megszabott terjedelme természetesen meggátolta Szerzőt 
abban, hogy e tárgyról kimerítően irjon. De amit nyújtott, az nemcsak ügyes 
általános tájékoztató, hanem már részletekbe menő szakszerű, de mégis köz-
érthető útmutató, amelyet haszonnal forgathat nemcsak a zoologus, a tanár és a 
tanítvány, hanem a szűcs és a bundát vásárló közönség is. 

Gál Geláz. 

Mészöly Jenő: Szibéria, a nagy temető. Budapesti Hirlap nyomdája . 
8o, 228 1. 

Egy nyugalmazott ezredes írja meg ebben a könyvben hadi fogságának 
élményeit. Arról a földről tért vissza nagy szenvedések és megpróbáltatások 
után, amelyben százezer magyar testvérünk alussza örök álmát ; méltán nevezi 
tehát Szibériát nagy temetőnek. A szerző nemcsak a magyar mártírok szenve-
déseit írja le, akiket a világháború forgataga erre a messze földre sodort, ha-
nem a ha ta lmas orosz birodalom összeomlásáról, ennek okairól, előidéző 
tényezőiről is tájékoztatja az olvasót és rámutat arra a lehetőségre, hogy Szibéria 
kiaknázatlan természeti kincseivel, gazdag termőföldjével a mainál szerencsé-
sebb körülmények között, a távolabbi jövőben az elszaporodott emberiség egyik 
éléstárává válhatik. Mészöly könyve a szerző széles látóköre, sokoldalú művelt-
sége, folyamatos, kellemes előadása, érdekes és tanulságos tartalma miatt jog-
gal számíthat minden művelt magyar figyelmére. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Technik des wissenschaft l ichen Arbeitens, Zeitgemässe Mittel und 
Verfahrensweisen, eine Anleitung, besonders für Studierende von Prof. Dr. Jobs. 
Erich Hey de, 1931, Junker und Dünnhaupt, Berlin, VI + 9 5 1 , 4o,'3-80 RM. 

Heyde jelen könyvének célját cime fejezi ki: időszerű segédeszköz akar 
lenni különösen a tudományos munka kezdetén állók számára. A szerző mon-
danivalóját két nagyobb fejezet keretében ad ja elő. 

Az első a cédulázással (Die Kartei) foglalkozik. A kisszerűség bélyegét 
magánviselő lista,- illetve füzetrendszerrel szemben a kereskedői üzemben már 
jól bevált, sőt a hivatalokban is már majdnem teljesen meghonosodott (Block, 
Kartothek), gazdaságosabb cédula-rendszer mellett foglal állást. Ennek lépésről-
lépésre való megvalósítási módját mutatja be. A cédulák D/iV-formáját ajánl ja , 
mégped ig a DIN A 6-ot (== 14, 8 X 10, 5 cm, Deutscher Industrie-Normen-
Ausschuss). Részletes utasítást nyújt ezek kiállítására, kezelésére vonatkozólag. 



Az abc rendszer mellett megemlíti az amerikai Dewey-\.ő\ feltalált u. n. tize-
des-osztályozási módszert (Dezimal-Klassifikation, DK) is, előnyeivel és hát-
rányaival. Sőt azzal, hogy a cédularendszer körébe akar ja vonni a tudomá-
nyos szempontból fontos újságcikkeket, különlenyomatokat, kivonatokat, to-
v á b b á leveleket, könyveket, sőt fényképfelvételeket stb. a cédulagyüjteményt 
a dolgozó szoba valóságos szellemi központjává avatja. 

A második fejezet a tudományos irásbeH munfedf (Die Schriftliche Arbeit) 
tárgyalja. Beszél bevezetésképen a vázlatkészítésről, majd az anyag felkutatá-
sának módjáról : minő művekhez kell először nyúlni és minő sorrendben, ho-
gyan kell a könyvtárakat felhasználni stb. Majd az anyag feldolgozási módjá-
val kapcsolatosan ügyes tanácsokkal szolgál arra vonatkozólag, hogyan kell 
helyesen olvasni, hogyan kell az olvasottakat felhasználnistb. Az anyag formába 
való öntésének módját illetőleg is (sorközök, egyoldalra írunk, szakaszok, jegy-
zetek készítési módja, többszörös átnézés különféle szempontból stb.) sok 
hasznos felvilágosítást nyújt. Legvégül még a mű sajtó alá való rendezésének 
módját tárgyalja meg 

Mindezt röviden, élénk, sőt azt mondhatnánk szellemes e lőadásmód ke-
retében teszi. Nem csekély érdeme, hogy egy-egy tanácsának behatóbb meg-
ismerését a lkalmasan szolgálhatják a jegyzetekben található könyvészeti ada-
tok, megjegyzések. A tudományos munka mezejére lépni készülők, de azok 
is, akik az első lépéseken már túlvannak, hasznos útbaigazítást nyerhetnek 
Heyde gyakorlati, sokszor aprólékosságig menő, de azért h iábavalónak még-
sem mondható tanácsaiból. 

Dr. Rados Tamás. 

A halál biztosabb, mint a holnapi nap, mint az éjszaka 
a nappal után, mint a léi a nyár után. Az éjszakára és a 
télre előkészülünk, miért nem készülünk elő a halálra ? Elő 
kell készülnünk. A halálra való egyetlen előkészület — a jó-
ságos élet. Mennél erényesebb életünk, annál kevésbé félelmes 
és annál könnyebb a halál. Szent ember számára nincs 
halál. 

Tolsztoj. 



Benedictina. 
RENDI HÍREK. 

Hol van Szt. Benedek sírja ? P. Emmanuel Munding a 
Palimpsesttexte aus Cod. lat. mon. 6333. c. beuroni bencés ju-
bileumi kiadványban végleg eldönti a Szt. Benedek földi ma-
radványainak helyéről szóló vitát. P. Munding egy reichenaui 
8. századi kódexből a beuroni palimpsest-intézetben vegyi úton 
előhívott szöveg alapján megállapította, hogy Szt. Benedek és 
Szt. Skolasztika földi maradványai Montecassinónak a lombar-
doktól történt elpusztítása után is még jó ideig ott maradtak, 
majd 672—74-ben a franciaországi Fleury-apátságba kerültek s 
máig is ott vannak . Idők folyamán sok monostor kapott ezekből 
az ereklyékből, 757-ben maga Montecassinó is, de Szt. Benedek 
holttetemének legnagyobb része a Fleury-plébánia birtokában 
van. P. Munding szorgalmas tanúlmánya évezredes vitás kérdést 
döntött el. 

A beuroni festőiskolának legidősebb tagja, a 82 éves P. 
Paulus Krebs, a mult év okt. 19-én ülte fogadalmának 40 éves 
fordulóját. 25 templomot, kápolnát festett ki s rengeteg mennyi-
ségű egyházi felszerelést tervezett. Mióta a kat. hitre tért, azóta 
teljesen hivatásának él ez a szeretetreméltó mester. P. Desiderius-
Lenznek leghűbb tanítványává lett s papjává annak a bencés 
kongregációnak, amelyből a liturgikus mozgalom kiindult. Az 
újszövetségi áldozatba, mint az igazság beteljesedésébe való 
teljes elmerülés hatja át gyermekded művészetét. Nincs nagyobb 
öröme, mint a szentségi Üdvözítő szolgálata. Istenfélelem és 
ünnepélyesség sugárzik le alkotásairól. Valamikor sok lelki har-
cot vívott, de győzött s most az igazság békés birtoklásának 
napja ragyog le kézvonásairól, Jézus Krisztus benső barátsá-
gának sohse szűnő crédója, boldog allelujája cseng ki templom-
freszkóiból. 

A német bencések és ciszterciták vesztesége a XIX. sz. 
eleji egyházi vagyonrablás alkalmával. 1930-ban mult száz 
esztendeje, hogy az egyházi vagyonrablás viharaitól elpusztított 
német monostorok közül az első, az alsó bajorországi metteni 
apátság, amelyet még Nagy Károly alapított, újból helyre állt. 
Metten százéves jubileuma csak bevezetés a következő évek 
és évtizedek hasonló ünnepsorozatához. Érdemes ebből az 
alkalomból egy pillantást vetni arra a veszteségre, amely Német-
országnak Szt. Benedek regulája alatt élő monostorait érte az 
1790—1815. évek között. Németországot körülbelül a mai hatá-
rok között vesszük. (Elszász-Lotharingia 13 monostora, amelyet 
Napoleon törölt el, akkor sem tartozott Németországhoz, a 
versaillesi békében Lengyelországhoz csatolt országrésznek 416> 
monostora pedig már a hitújítás szellemének esett áldozatul.) 



Az egyházi vagyonrablás Badenben 24 (Reichenau, 1806), 
Bajorországban 101 (Augsburg. St. Ulrich, 1802., Benediktbeuern, 
Ettal, Metten, Niederalteich, Ottobeuren, 1803.), Hessenben 19 
(Fulda, 1802J, Poroszországban 153 (Maria-Laach, 1802.), 
Württembergben és Hohenzollernben 17 (Neresheim, Wein-
garten, 1802.), Szászországban 1, összesen 315 monostornak 
zárta be kapuit. Nagy az adóssága Németországnak a Szent 
Benedek regulája alatt élő szerzetesekkel szemben, de, úgy 
látszik, már megkezdte a törlesztést. (Benediktinische monat-
schiít. 1930. 516. s köv. 1.) 

Itt említem meg, hogy Sörös Pongrác 76 magyar elenyé-
szett bencés apátság múltját tárta fel, köztük van Lébény, Ják, 
Béla, Garam-szentbenedek, Mura-keresztur, Somogyvár, Vértes-
keresztur, Telki, Szent-Jobb, Csatár, stb. Mikor támad fel ezek-
ben újra a bencés élet, mikor indul meg bennük újra Szent 
Benedek regulája alapján a szerzetesek vallási és kulturális 
munkája ? 

Nagy tűz volt Mettenben. A metteni apátság gazdasági 
épületei, amelyeket az 1929. jul. 4-i vihar erősen megrongált s 
csak nemrégiben hoztak helyre, Szt. Bertalan apostol vigiliáján 
kigyulladtak. Az állatokat nagy nehezen megmentették, de 
2000 q. széna és 150 q. gabona áldozatul esett a tűznek. Az 
épületek fala is erősen megrongálódott. 

Az Oberammergauhoz közeli Ettalban 600 éves jubileumot 
ültek. 600 éve mult, hogy Bajor Lajos császár Mária kegyképét 
Itáliából elhozta s a csendes völgyben az ettali apátságot meg-
alapította. A jubileumi ünnepségek október első napjaiban zaj-
lottak le. Az ünnepség fényét nagyban emelte Faulhaber bíbor-
nok, Albrecht herceg, a Wittelsbach-ház képviselője, a bajor 
kultuszminiszter, a salzburgi főapát s az augsburgi, müncheni, 
scheyerni, niedertaichi, neresheimi, plankstetteni, st.-ottilieni, 
wettenburgi, scheftlarni, ottobeureni apátok stb. megjelenése. 

Göttweigben a novemberben elhunyt tudós apát, Fuchs 
Adalbert, a bécsi tudományos akadémia tagja helyére Dr. Hart-
mann Strohsackert, kilbi plébánost választották meg, aki 1899-
től a dogmatika tanára volt a római Anzelmiánumban, 1908-tól 
rektor s csak a háború kitörésekor tért haza, ahol göttweigi 
perjel, majd kilbi plébános lett. Az új apát 60 éves. 

Az 1317-ben megszüntetett délolaszországi bencés monos-
tor Nociban új életre kelt a pármai bencés apátság és egy 
jámbor nő, Laura Lenti Bacile áldozatkészségéből. Alapkövét 
1930. aug. 18-án tette le a pármai apát. 

Lengyelországban, mely a klüni reform idején termékeny 
talaja volt a bencés szellemnek, a prágai emausi apátsághoz 
tartozó lubini perjelség nagyszabású kollégiumot épít, melynek 
könyvtára máris 1600 kötet számlál. 



A Rómában megtartott VIII. nemzetközi orvostudományi 
kongresszus 1930. szept. 29-én elzarándokolt Montecassinóba, 
ahol ünnepélyes ülés keretében nagy bronzplakettet nyújtottak 
át a püspökfőapátnak hálából azokért a nagy érdemekért, ame-
lyeket Montecassinó a középkorban az orvostudomány területén 
szerzett. Főleg a nagy bencés triumvirátus emlékének hódoltak, 
Alfanus, Konstantinus Africanus és Johannes Afflacius Sarace-
nus emlékének. Ők tették orvosi tudományukkal világhírűvé a 
salernói egyetemet. Nagy érdeklődéssel tanulmányozta a kon-
gresszus a monostori könyvtár középkori orvosi könyveinek 
kiállítását. 

A st.-ottilieni bencés missionáriusok lapja, a Missionsblát-
ter, szép eredményről számol be. 38 új missionáriust küldhettek 
a koreai és afrikai missiókba, 72 noviciusuk, 460 szeminaristá-
juk van s 6000-re teszik a mult évben megkereszteltek szá-
mát. Az első koreai diákok most végezték be gimnáziumi tanul-
mányukat a Szt. Benedikt-Tokwonban levő kolostori iskolában. 
Wonsanban most vették íel az első benszülött koreai nővéreket 
a noviciátusba. A keletafrikai peramihói szemináriumban a fe-
kete tanulók száma egyre növekszik. Eshoveban most vették 
íel az ,első fekete kispapokat. 

Uj bencés monostor Afrika szivében. Közép-Afrikában, a 
kongói katangai apostoli prefektúrában kisebb állomásokon már 
20 éve működnek a bencés missionáriusok. A háború megbé-
nította működésüket, de azóta új lendület viszi őket előre. Ma 
már a katangai kat. élet virágzó. Kapotoweban 1930-ban alapí-
tották meg a bencések a Szt. Gellért-monostort, ahol először 
hangzott fel Közép-Afrikában az Egyház hivatalos liturgikus 
imája a bencések kórusában. A kapotowei monostor egyelőre 
a Brugge melletti belga Szt. András-apátsághoz tartozó perjelség, 
6 felszentelt pappal és 6 testvérrel. Van elemi iskolájuk és kis-
szemináriumuk. A liturgikus élet, a földmívelés és a különféle 
mesterségek megkedveltetésével igyekeznek hatni a környék 
lakosaira. 

P. Amelli apátot, aki a Vulgata szövegének kritikai kiadá-
sában nagy érdemeket szerzett, 60 éves papi jubileuma alkal-
mával a Szentatya külön levélben üdvözölte. 

A pekingi egyetem új kancellárja. Az amerikai Szt. Vince-
apátság (Latrobe, P a J főapátja, hivatkozással nagy elfoglaltsá-
gára, lemondott a bencések vezetése alatt álló pekingi kat. 
egyetem kancellárságáról, amelyet eddig az alapítás címén 
viselt. Helyébe a Szentszék P. Francis Cloughestyt nevezte ki, 
aki kezdettől fogva ott működött az egyetemen, mint a fizika 
tanára, aki a kínai nyelvet írásban is, szóban is kitűnően kezeli 
s a kínaiaknál kiváló külföldi tudós hírében áll. 

Kelemen Krizosztom főapád koadjutor úr 1204. sz. 1930. 
alatt pásztorlevelet adott ki, a nyomorenyhítő akció megszerve-

zésére , vagy ha már megvan, akkor odaadó támogatására. 



Horváth Lajos és Keller Lajos lazarista missziósatyák 1930. 
nov. 16. és 23. közt szépen sikerült népmissziót tartottak Győr-
szentmártonban. A gyónások száma 1850 volt. 

Dr. Strommer Viktorin Esztergomban dec. 5—8-ig konfe-
renciabeszédeket mondott külön az urak s külön a nők szá-
mára, Kiskunhalason Szt. Imre-tríduumot tartott s dec. 8-án Bu-
dapesten a bazilikában prédikált. 

A bencés öregdiákok seregszemléje. A Katolikus Bencés 
Diákok Egyesülete 1930. nov. 26-án tartotta meg évi rendes 
közgyűlését a bencés reálgimnázium tornatermében. A köz-
gyűlést Kelemen Krizosztom íőapáti koadjútor nyitotta meg. A 
tisztikar megválasztása után (Térfi Dezső és Khuen-Héderváry 
Károly gróf alelnök, Bánhegyi Jób dr. főtitkár, Fekete Ödön 
ügyész, Mihályi Ernő dr. pénztáros, Térfi Béla volt miniszter,, 
az egyesület tiszteletbeli tagja) az egyes osztályok, a pannon-
halmi, budapesti, esztergomi, győri, pápai és soproni számoltak 
be működésükről. Térfi Béla helyére a budapesti osztály elnö-
kévé vitéz Berkó István ezredest választották meg. Végül Czobor 
László ny. alispán, boldogult Csemoch bíbornok osztálytársa, 
a bencés diákok nesztora, mondott mélyérzésű megemlékezést 
volt tanárairól. A közgyűlés után vacsora volt a Pósch-féle 
étterem különhelyiségében. 

Esztergomban 1930. nov. 10-én délután avatták fel az 
esztergomi bencés gimnázium lépcsőházában Királyfalvi Kraft 
Károly freskóit. Az ünnepségen megjelent Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás, Petri Pál kultuszállamtitkár, az Országos 
Képzőművészeti Társaság képviseletében pedig Vastagh György 
alelnök. A gondolatokban gazdag avatóbeszédet Lepold Antal 
dr. prelátuskanonok mondotta. A bencésrend ősi hagyományait 
követi — mondotta Lepold prelátus — amikor a művészetet 
támogatja, amikor a művészet nyelvén is tanítani akar. Méltatta 
a freskók jelentőségét, amelyek Istent és a hazaszeretetet szim-
bolizálják. Meleg szavakkal emlékezett meg Kraft Károlyról, 
Lötz és Székely Bertalan tanítványáról. Strommer Viktorin ál-
dotta meg a freskókat, majd Vastagh György az Országos Képző-
művészeti Társulat köszönetét fejezte ki a bencés rendnek. 

A Pannonhalmához közeli Ravazdon ismételten találtak 
már különböző korú régiségeket. Legutóbb a Tótokhegyen, Né-
meth Sándor szőlejében egy római mécsest ástak ki, az u. n. 
Szőlőhegynek Ravazd felé néző déli oldalán, SteindI István fő-
jegyző szőlőjében pedig öt népvándorláskori sírt találtak. A 
keletre néző csontvázak mellett egy-egy kis kezdetleges művű 
agyagpohár, vagy vékonyfalú csésze volt. Ettől a csoporttól 
délre, kb. 75 lépésre egy koronggal készített, nyakán hármas 
bemélyített gyűrűvel díszített agyagpohár volt a csontváz mellett. 
A leleteket, amelyek közt egy késpenge is volt, a pannonhalmi 
múzeumban helyeztük el. Az ásatás érdekes tanulságul szol-
gált a főiskola hallgatóinak. 



AZ OBLÁTUS ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG. 

A központi igazgató üzenete a szövetségeknek. Az 193L 
év fontos dátum az oblátus szövetségeink életében. Ebben az 
esztendőben lesz tíz éve annak, hogy a rendi nagykáptalan 
kimondta az évszázadokon át pihenő oblátus intézmények fel-
élesztését. Ez idei közgyűlésünknek ezen tíz évre való vissza-
tekintés jegyében kell majd megtörténnie. 

De ez az évforduló int az egyre fokozottabb munkára és 
ezen munka elmélyítésnek akarunk útat nyitni, midőn a Pan-
nonhalmi Szemle ezen évfolyamában külön rovatot kezdünk 
ügyeink megbeszélésére. Ezen rovat lapjai külön lenyomatként 
is kaphatók lesznek. így igazán elérhetjük azt, amit már 1927-
ben írt a Pannonhalmi Szemle, hogy lesz az oblátusoknak hi-
vatalos lapjuk. Köszönet ezért a Pannonhalmi Szemle Szer-
kesztőségének ! 

Ebben a rovatban a központi igazgató üzenetén kívül a 
benedeki szellem elmélyítésére adunk irányítást. Erre a szel-
lemre pedig szükségünk van, ha szövetségeink el akar ják érni 
a maguk elé tűzött célt és így hasznára akarnak lenni a tár-
sadalomnak is. Ezen szellem szükségességét könnyen érezzük 
és látjuk, ha csak egy-két jellemvonásra mutatok is most rá. 
Kívánja először is az Isten szeretetét és az Isten ügyei iránt 
való lelkesedést. Hogy pedig napjainkban erre nagy szükség 
van, elég gondolni az életre. Nehéz napokban, megpróbáltatások 
között könnyű lelkeket ölni az izgatóknak, könnyű lelkeket elsza-
kítani az Úrtól és ellenségeivé tenni mindannak, ami az Istenre 
vonatkozik. Az apostoli lelkek munkája nem is lesz eredmé-
nyes, hacsak a maguk lelkében nem ég nagyon meleg sze-
retet az Isten iránt. A szentbenedeki szellem pedig ezt sürgeti 
a legnagyobb mértékben. Ezért midőn a jócselekedetekről be-
szél Szent Atyánk, a szíve szerint írva idézi a Szentírást, hogy 
legelőször az Istent kell szeretni, még pedig teljes szívünkből, 
teljes lelkünkből és minden erőnkből. 

A szent benedeki szellem másik fontos alkotó eleme a 
felebaráti szeretet, amelyet az evangéliumtól átitatott lelkével 
második kötelességünknek mond Szent Atyánk. Es a Regulát 
forgatva látjuk, hogy ebbe a szeretetbe hogyan viszi bele a 
megbocsájtás, tűrés szellemét. Érezzük az Atyának szívét do-
bogni abban a megértő szeretetgyakorlásban, amit ő kíván az 
apáttól és benne mindazoktól, akikre valakinek gondja van 
reábízva. 

Ennek a kettős szeretetnek állandó gyakorlása teremti 
meg a lelkekben a várva-várt és mindenkitől óhajtott békét és 
örömet. Hogy a felebaráti szeretetre és a békére, örömre meny-
nyire szükségünk van, megint csak egy pillantást kell vetnünk 
arra az életre, amely hirdeti, hangosan kiálltja a szeretet fon-
tosságát, de láthatjuk — tud ölni, irtani szeretetet. Ennek kiir-



tásával tud teremteni békétlen tömegeket és akar látni sok 
szenvedést és fájdalmat, hogy így létesíthessen forradalmakkal 
ú j társadalmi rendet. 

Találunk majd módot Szent Benedek szellemének ismer-
tetése közben arra, hogy megmutassuk szellemének szépsége 
mellett a szükségességét is. Keressük a módot, hogy ezt a 
szellemet minél jobban meg tudjuk szerettetni szövetségünk 
tagjaival, hogy így ők is tudják majd terjeszteni széles körök-
ben azt, aminek fontosságáról megvannak győződve. 

Ebben a rovatban akarjuk megismertetni egymással az 
egyes szövetségek életét. Ezért kérem a szövetségek vezetősé-
gét, szíveskedjenek minden hónapan az összejövetel után min-
dig megküldeni a jelentést nekem egy hónapi működésükről. 
Ha néha kevés jelenteni való lesz is, ha talán hosszú hóna-
pokon át mindig csak azt írják is meg, hogy miről beszélt a 
helyi igazgató úr, milyen kérdések kerültek elő a megbeszé-
lések idején, nem baj. Egymástól tanulunk és merítünk lelke-
sedést. Nagyon szeretném, ha ezen kérésem minden szövet-
ségnél megértésre találna. 

Ebben a rovatban tudjuk majd kidolgozni, hogy az egész 
intézmény élete évről-évre tökéletesebb, jobb legyen. Mert itt 
tudjuk majd megbeszélni esetleges hibáinkat, itt ismerhetjük 
meg erőinket. Ezért kérem a szövetségeket a havi jelentéssel 
kapcsolatban írják meg gondolataikat és óhajaikat is. 

Végül még azt kérném, hogy szíveskedjenek jelezni, 
mennyi példányban kívánják ezen külön lenyomatot, hogy 
a tagok is megkaphassák és esetleg az intézmény ismertetése 
érdekében másoknak is odaadhassák. Egy-egy példány árát 
csak későbben tudom jelezni. 

Szent Benedek Atyánk szellemének terjesztését célzó 
ezen munkára a jó Isten áldását és a szövetségek szíves tá-
mogatását kérve nyitom meg ezen új rovatot. 

Dr. Niszler Teodóz. 

ELINDULÁS. 

Az ősrégi római városka, Nurzia templomának hajlott bolt-
ívei alól lép elénk hangtalanul halkan, az Aniciusok szent le-
ánya : Skolasztika. 

A templom sötét falain a nyaktól a lábújhegyekig redőzött 
stóláikban fehér szüzek világítanak, akiknek szép fejük tartásán 
és sugaras szemük befelénézésén látszik az elhivatás. Kezük-
ben életük s győzelmeik jelvénye : a pálma, liliom és rózsa, 
jegyesi bokrétába fűzve; a lábuknál meg a mártírhalál kegyet-
lenül emberi eszközei : kard, pallós, fűrész, ólmos ostor, törött, 



szöges kerék. íme bizonyságuk, hogy az ő boldog életük halálba 
s jegyességük vérbe került. Ágnes, Cecilia, Ágatha, Lucia s 
velük a többi szent szüzek így állják körül az oltárt, s világí-
tanak mint magas, fehér gyertyaszálak a mise szent áldozata, 
Jézus Krisztus elé. 

, Ez az ő hivatásuk : annak áldozatává lenni, aki maga 
az ÁLDOZAT s ebbe a mindent odaadásba beleszépülni. 

A fiatal leány, Skolasztika előtt hányszor fölvetődhetett 
életének eme nagy kérdése : miképen lehetséges ez ? - Áldo-
zattá lenni és beleszépülni ? ! 

És elvonulnak előtte Jézus Krisztus jegyesei, mint a ma-
gasba lángoló tűzoszlopai a mindent odaadásnak s mosolygó 
leányajkak halkan suttogják : látod, így. Fehéren s mégis vérbe-
borultan ; mosolyogva s máris haldokolva ; az életet sugároz-
tatva s mégis halotti lepellel leborítva. Mert a Jézus Krisztus-
nak odaadott életet az önmaga teljes megsemmisülése hordozza. 
Hogy hol ég el lángja, vagy ki és mi töri össze alabástrom 
ampulláját, ó, az olyan mindegy. Az igazán lényeges az oda-
adás és a Jegyes által való elfogadottság. Mert tudni kell, hogy 
őhozzá senki sem közeledhetik, csak az, akit ő hív. És azt is 
tudni kell, hogy ezt a hívást várni nem lehet, csak kiimádkozni. 
De ha egyszer hallatja szavát, akkor menni kell minden uta-
kon, mert az Isten csak egyszer hív. 

így nézte és így hallgatta a fiatal leány, Skolasztika Róma 
szent szűzejt, akik Nurzia őskeresztény templomában neki vi-
lágítottak. És addig nézte, addig hallgatta őket, mig ő maga is 
testvérükké lett. Szólt hozzá Jézus Krisztus a Jegyes szavával, 
hívta őt, ahogyan csak az isteni Jegyes tud hívni. 

Skolasztika erre a hívásra élete teljes odaadásával felelt. 
Tudta, hogy egyedül csak a katholikus egyház birja a nagy 
titkot, a misztériumot, hogy a. lélek jegyesi kapcsolatban élhet 
az Ür Jézussal. Nem azt érezte, hogy lemondott, hanem azt, 
hogy végtelenszer többet kapott. Átéjte, ,mily kimeríthetetlen 
gazdagság és szeretet-tenger az, ami az Úristenben van. Az 
embert ki lehet meríteni, csak az Úristen a végtelen. 

Amig Skolasztika hivatása ily tavaszi üdeségben, egy-
szerűségben és bájoló szépségben bontakozik ki, addig távol 
Nurziától, távol a családi békés otthontól, a szubiákumi erdők 
rengetegében él a fiatal remete, Benedek. Öt is kora ifjúságá-
ban hívta az Isten és miután megízleltette vele édességét, Szub-
iákóban a lélek és test nagyon emberi harcai elé állította. A 
test a földi szerelem, a lélek meg az égi szerelem tüzében égett. 
Az egyiknek meg kellett halnia. Az emberi szerelem halt meg 
olyan kemény tusa után, hogy vérbeborult tőle a test és ebből 
a kiömlő szűzi vérből nőtt ki Benedek pálmaága. 

Skolasztika jegyesi boldogságára is ráhajolt ez a pálmaága 
csakhogy más alakban. Az élete annyira egy úton járt Bene-
dekével, hogy annak szenvedéseiben is részt kellett vennie. 



Mert a lélek minél jobban megérik a misztikus lelkiéletre, az. 
Istennel egyesült életre, annál boldogabb, de annál nagyobbak 
a szenvedései is. A lélek az Istennek átadott életben parallel 
éli az elnyugodott nagy szeretetet és a szenvedést. Ha nem 
volna szenvedése, nem birná el a boldogságot. Mint ahogy a 
pálma is csak akkor virul, ha koronája napsugárban, gyökere 
meg vízben áll. Kell, kell az emberi lélek Istennel egyesült 
életébe a szenvedések halk kisérő hangja, hogy annál inkább 
kicsendüljön a prim-hang boldogság éneke. Hogy Skolasztika 
jegyesi életében mi lehetett a kisérő hang, azt valamiképen a 
női lélek törvényeiből lehet sejteni, anélkül, hogy a Benedeké-
hez hasonló erős harcokra kellene gondolnunk, 

A nagyon kidolgozott, harmonikus életben a lélek és test 
között is szorosabbra fűződik az összetartozás. A test szolgálja 
a lelket, de amint szolgál, a lélek fölszabadítja, mint jó test-
vérét és segítőtársát az Isten útján. A lélek és test együvé 
tartozása nem a kegyelmi állapot ellen van most már, hanem 
úgy a lélek, mint a test a maga természeti útját akarja járni s 
innen a szenvedés. A lélek is szeretetre van teremtve, a test 
is. Ha egy úton járhatnak, akkor nincs probléma, közös tör-
vényük, a szeretet által új életeket hoznak elő a családi élet-
ben. Azonban ha a lélek egy magasabb ráképesítéssel, a hiva-
tással egészen Istennek adja magát, a testi szeretet összes tör-
vényeivel kikapcsoltatik, fölfüggesztetik. A lélek mintegy külön-
váltan éli az ő törvényét, a szeretetet s ebben őt a test nem 
követheti. Benedeknek ez véres küzdelmet válltott ki. Skolasz-
tikát amint hisszük, ettől megkímélte az Isten. De annál inkább 
kellett dolgoznia teste meghódításán, hogy lelkének ne ellen-
sége, hanem segítőtársává legyen. Ez pedig csak akkor követ-
kezik be, ha az Istennek átadott jegyesi élet nem ellentéte a 
családi életnek. 

A szeretet törvénye az új élet, akár a természetes, akár 
a természetfölötti állapotban. Mivel pedig az új élet a régi élet-
ből sarjad ki, ez a természetes életben anyai vérbe, a termé-
szetfölötti életben a lélek vérébe kerül. Ez a vér itt is, ott is 
az áldozat és a szeretet, mely élteti ; itt is ott is az áldozat 
boldogsága. Az áldozat mindig szenvedésből nő ki, de minél 
nagyobb benne a szeretet, annál nagyobb a boldogsága is» 
úgy a természetes, mint a természetfölötti élet állapotában. 

Az Istennek átadott életben ez a törvényszerűség érvé-
nyesül. Benedek és Skolasztika életében lényegileg a törvény 
egy, de természetszerűen az egyiknél férfiasan, a másiknál nő-
iesen érvényesül. Ez azután Benedekben férfiasan szép, Sko-
lasztikában nőiesen szép, és nem egymás alatt vagy fölött, de 
egymás mellet egyek, egészek, együvé tartozók. 

így Indul el Skolasztika a hivatás útján. Szűzies szépsé-
gét az Úr jegyeseinek fehér fátyola takarja és erre a fátyolra 
hullik szelíden, szépen, életének lilioma a pálmaággal 

s. Balázs Benedikta. 



AZ OBLÁTUS ÉS OBLÁTASZÖVÉTSÉG HÍREI. 

A budapesti Szt. Skolasztika Oblata Szövetség október 
8-án tartotta második közgyűlését. A beszámoló szerint a mult 
munkaévben havonkint konferenciabeszédeket mondott Szunyogh 
Xavér igazgató „Krisztus a mi lelkünk élete" címen. Volt két 
liturgikus hetük. Tartottak lelkigyakorlatot. Kiadták a Béke és 
Öröm. c. imakönyvet. Seckauban tanulmányozták a liturgiát. A 
közgyűlésen jelen volt Kelemen Krizosztom főapáti koadjutor 
úr, aki gyönyörű beszédben szólt hozzájuk, ott volt Horváth 
Győző kalocsai felszentelt püspök úr is. A nyáron meglátogatta 
a Szövetséget Stotzingen Fidél apátprimás. — Programmjukba 
vették a havi konferenciák folytatását (az igazgatójuk Sz. Gertrud 
lelkületéről beszél), a liturgikus szentmise hallgatást gya-
korlatba veszik, liturgikus énekeket tanulnak, 4 évig tartó aka-
démiát rendeznek a bencés szellem megismerésére és mélyíté-
sére. Zászlót készítenek. Zarándoklatot rendeznek. 

Elnöknőjük Szegedy Maszák Aladárné. 
Tagjaik száma 21 fogadalinas, és 4 beöltözött, 18 jelent-

kező. Két halottuk van : Kun Nikoletta fogadalmas és Rédey 
Zoltánné jelölt. 

A kőszegi Szt Benedekrendi Oblátus és Oblátaszövetség 
három gazdagműsorú kulturestét tartott s a kőszegi bencés 
templom Szt. Benedek oltárát művészien restauráltatta. 

HALOTTAINK, 

f FOJTÉNYI EMIL JÁNOS. 

A fiatal kidőlése a munkából mindig megható, fájdalmas 
ilyen hír járta be 1930 október 23-án a déli órákban a pápai 
székházat és jött Pannonhalmára. Fojtényi Emil a hatalmas 
erejű fiatal bencés tanár alig néhány percnyi küzdés után a 
halál áldozata lett. A neki mindig kedves Győr, ahol tanári 
működését kezdte, ahová minden alkalommal olyan szívesen 
ment vissza Pápáról is, többé nem engedi el őt. 

Vigan ment utoljára Győrbe, a vasúti állomásról első útja 
a jó kármelita Atyákhoz vezette és ott megtisztult lélekkel és 
mint mondják, jó kedvvel vonult a kórházba, ahol egyik leg-
jobb barátja operálta már régebben gyötrő vakbele miatt. Azu-
tán egyre jobb hírek jöttek felőle. Igazgatója már meg is egye-
zett vele, hogy mikor megy el érte, hogy hazakísérje Pápára, 
midőn elhangzik a hihetetlennek látszó jelentés, hogy egyik 
győri rendtársa jelenlétében a győri katonapap barátjától meg-
erősítve a szent kenet szentségével, visszaadta lelkét a Terem-
tőnek. 



Elkísértük utolsó útjára a győri temető bencés kriptájába 
és közben lefutott lelkünk előtt rövid, de sok munkával díszí-
tett élete. Kőszegen született 1899. március 4-én. A Rendbe 
lépett 1915. aug. 6. 1918 április 7-én egyszerű, 1922 május 28-
án ünnepélyes fogadalmat tett és ugyanezen év junius 29-én 
áldozópappá szentelték őt. Tanári pályáját Győrött kezdte. Itt 
hamarosan vezetője lett a cserkészcsapatnak, amelyben meg-
alapította a fúvószenekart és a zene iránt való nagy szeretet-
től lelkesítve mindaddig vezette, mig rendi elöljárósága Pápára 
nem helyezte őt. Ugyancsak Győrött sokat fáradozott a regatta 
ügyében. A társadalomban népszerű volt. Pápán a tanári munka 
mellett szeretettel töltötte be a cserkészparancsnoki tisztet és 
boldog volt, hogy új rajzászlókat szerezhetett csapatának. Szí-
vesen végezte az Emerikána pápai famíliájában a kancellári 
munkát. Ezért gyászolta őt osztálya, mely Pápáról elment Győr-
be a temetésre. Ezért tett gyászfátyolt a pápai Emerikána kon-
ventje és famíliája az emerikánás jelvényre. Es amint a sirhoz 
vitték őt, a gyásszal bevont cserkészparancsnoki jelvény látása 
a győri cserkészek fúvószenekarénak gyászindulója és a diá-
kok gyászdala könnyeket csalt ki sokaknak szeméből. Es mi-
dőn, imádkoztunk érte, eszünkbe jutott, hogy kifürkészhetetlenek 
az Úristen útjai és ezért megnyugszunk szent akaratán. 

Dr. Niszler Teodôz 

t RÓZSA VITÁL JÁNOS. 

Még csak néhány nap választott el bennünket az öröm 
ünnepétől, a Karácsonytól, midőn megérkezett a gyászos hír, 
hogy a zalavári apátság perjele, Rózsa Vitái János hosszas 
betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

Tizszer kondult meg az elmúlt évben a Rend gyászha-
rangja, a testvérszíveket tizszer döntötte mély szomorúságba a 
könyörtelen halál. Mikor tizedik testvérünk koporsója is bezá-
rult előttünk, alázatos szívvel Isten akaratában megnyugvó lé-
lekkel sem mondhattunk mást : Legyen meg az Úr akarata , 
legyen áldott szent neve. 

A halál gondolata megrendíti szivünket, szomorúság tá-
mad lelkünkben az élet elmúlásán, bárkivel szemben mutatja, 
is hatalmát a kegyetlen halál. A szomorúság, a fájdalom an-
nál nagyobb, minél közelebb állt szivünkhöz az, akit a halál 
elragadott tőlünk. A zalavári apátsági konvent Rózsa Vitáiban 
elvesztette jó perjelét, a Rend tagjai pedig jó testvérüket. Zár-
kózottsága mellett is nemeslelkű jó testvér volt, szerette Rend-
jét, szerette nagy családja minden tagját, hűséges fia volt kö-
zös atyánknak, Szt. Benedeknek, buzgó papja Egyházának. 
Nemcsak szerzetes testvérei fájlalják elköltözését, fájdalmat: 
éreznek mindazok, akik ismerték, mindazok, kiknek tanítójuk 
volt. 



51 évig működött példás buzgósággal a Rendtől kijelölt 
munkatereken. Egy évet töltött hitszónoki pályán, 29 éven át 
dolgozott mint tanár Esztergomban, Komáromban, Pannonhal-
mán, két éven keresztül vezette a komáromi főgimnáziumot, 
mint igazgató, 1912-től a zalavári apátság perjele volt. Amióta 
rátette kezét az ekeszarvára, nem nézett hátra soha, erős aka-
rattal, példaadó buzgósággal ment előre, kitűzött célja felé. 
Minden törekvése az volt, hogy a reábizott lelkeket az égnek 
nevelje s hogy tanítványaiban jó hazafiakat adjon édes ha-
zánknak. Nemes jó szívét emlegetik a hadikórházak sápadt be-
tegei, fáradhatatlan munkásságát pedig azok az egyesületek, 
melyeknek tagja, vezetője volt, természetes tehát, hogy a hálás 
emlékezés parancsszavára igen sokan résztvesznek a fájda-
lomban, melyet a jó ember, jó pap és jó tanár halála széles 
körben okozott. 

73 évig élt. Az Úr megadta még a megboldogultnak azt 
a kegyelmet, hogy aranymiséjét elmondhatta, de csakhamar 
megelégelte betegsége okozta szenvedését s Magához szólította 
őt. Boldog az, ki élete utolsó pillanataiban jól eltöltött munkás 
életre tekinthet vissza. A fáradhatatlan munkás élet után nyu-
godjék békében és sírja felett virrasszon a szerető és hálás 
emlékezés ! 

Vidóczy Asztrik. 

A lélekben van egy mozdulatlan csendes pont : ott van 
a jó Isten. 

Az isteni hang nagyon halk. Ha az ember tele van zson-
gással, nem hallja. 



A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
kaphatók a következő kiadványok : 

A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend Története. Szerkesztették : Erdélyi 
László dr. és Sörös Pongrác. 

1. A pannonhalmi főapátság története. 1. (996 —1243) vászonköt. 25"—P 
II. „ „ „ „ 2.(1243—1404) „ 23 — „ 

III. „ „ „ 3 . (1405-1535) „ 24—, , 
IV. „ „ „ „ 4. (1535—1708) „ 25 - „ 
V. „ „ „ „ 5. (1709-1802) 25 - „ 

VI. A) „ „ „ „ 6. (1802-től) „ 23 - „ 
VI. B) „ „ „ „ .6. (1802-tőU „ 30 - „ 
VII. A zalavári apátság története 23'50 „ 

VIII. A bakonybéli apátság története 1.(1023—1548) „ 23— „ 
IX „ „ II. (1548-tól) „ 23"- „ 
X. A tihanyi apátság története. I. (1055—1701) „ 25 — „ 
XI. „ „ „ „ II. (1701-től) „ 25— . 
XII. A) A dömölki apátság története . „ 23"— „ 
XII. B) Az elenyészett bencés apátságok 2250 „ 

Az egész mű ára vászonkötésben 340"— P, papírkötésben minden kötet 1 P-vel 
olcsóbb, az egész sorozat 326'— P. 

A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyvei 1910/1 l>től 1916/17-ig. 
Évfolyamonkint fűzve 5 P. 

Villányi Szaniszló : Néhány lap Esztergom város é s megye múltjából, 
1891. Fűzve 3 — P. 

Villányi Szaniszló : Győr vár é s város a XVI. é s XVII. században. 1882. 
Fűzve 2'— P. 

Sáringer Kandid : Pannonhalma éghajlata Fűzve 3"— P 
' Cramer-Nóvák.: A keresztény anya Vászonköt. 1'— „ 

Jeney Ernő : Ünnepi vasárnapi é s alkalmi egyházi be-
szédek. 1902 Fűzve 5"— „ 

Jeney Ernő: Útmutatás gyümölcsfák tenyésztésére. 1896. „ 1*50 „ 
Sörös Pongrác: A pécsváradi bencés apátság. 1905. . ,, —'50 „ 

„ „ Forgách Ferenc élete —'50 „ 
Kurzweil Géza : A forma mint kifejezőeszköz Klopstock 

ódaköltészetében. 1928 3 — „ 
Sztachovics Rémig : Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf 

dem Heideboden in Ungarn. 1867. . 3'— „ 
Molnár Bertalan : Szent Benedek rendszabályai. 1929 3'50 „ 
Ugyanitt kapható : „Szt. Benedek Regulája" 1400 esztendő törvénykönyve 
latin-magyar nyelven, vászonkötésben . . . . 3.50 

I 
I 

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 

PAX Tel. 171. 

Pápa, Főutca 9. 
könyv-, zenemű-, 

Írószer- és papíráru 
kereskedése, 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapir, másolópapír, 
miliméterpapir és vázlatpapirok méterenkint és 
tekercsenkint minden minőségben. író-, másoló-, 
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Kato-
likus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági 
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyok b 
választékban — Bel- és külföldi irodalmi művek 
és kegytárgyak nagy raktára. Bárhol, bárki áltat 
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, el-

jegyzési és esküvői meghívók Ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 
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üasiíti állomás: Pannonhalma. 
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Folyósítunk 

átveszünk 

mezőgazdasági mívelés alatt álló ingatla-
nokra a forgalmi érték 40°/o-ig kamatozó 
és hosszú lejáratú törlesztéses kölcsönöket 
évi 8% kamat mellett. A kölcsön igénylé-
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Eladunk és vásárolunk 
járadékokat, értékpapírokat, valamint idegen 
pénznemeket. 
gyümölcsözésre pénzbetéteket betéti köny-
vecskére vagy folyószámlára 3 napi fel-
mondásra 67?*/,, 3 heti felmondásra 772-s 
kamatozás mellett. Betétek befizetéséhez 
postai befizetési lapokat díjmentesen kül-
dünk és a visszafizetéseket is költségmen-
tesen teljesítjük. 

Á l l a n d ó tőkebefektetésre Â ^ r œ 
tokosok Országos Földhitelintézete által 
kibocsátott aranydollár pénznemre szóló 
7°/o-s zálogleveleket eredeti kibocsátási 
áron. Ezen záloglevelek teljesen adó és 
illetékmentesek, katonai házassági óvadé-
kok, testületek, alapítványok, gondnokoltak, 
árvák, nyilvános felügyelet alatt álló inté-
zetek és hitbizományok pénzeinek elhelye-
zésére alkalmasak. Tájékoztatót kívánságra 
bérmentve küldünk. 

Díj és költségmentesen S ' Ä m i n d e n 

T e s s é k s z o l g á l a t a i n k a i igénybe v e n n i ! 



AZ 1879. ÉVI XXXIX. T Ö R V É N Y C I K K A L A P J Á N 

L É T E S Í T E T T 

K I S B I R T O K O S O K 

ORSZ. FÖLDHITELINTÉZETÉNEK 
7 S Z Á Z A L É K O S 

ÉS AZ ÉSZAKAMERIKAI E G Y E S Ü L T Á L L A M O K 
P É N Z N E M É R E S Z Ó L Ó 

ÜRÍlNYDDLLáR ZÁLOGLEVELEI 
K VÁLÓAN ALKALMASAK TÖKEBEFEKTETÉSRE. 

A záloglevelek mindenkori napi árfolyamon 
a Puszta Járási Takarékpénztár Részvénytársaságnál 
Győrszenlmártonban vásárolhatók. 

A záloglevelek legkésőbb 35 év alatt sorsolás útján 
fizettetnek vissza és ugy a visszafizetés, , mint a kama-
tok fizetése Eszakamerikai Egyesült Államok pénz-
nemében, aranydollárban történik. A kamat 7°/o és két 
egyenlő részletben : április és október 1-én esedékes. 

A záloglevelek 100 és 1000 dolláros címletekben 
kaphatók. 

Az intézet 50 évvel ezelőtt, külön törvénycikkel 
(1879 : XXXIX. t.-c.) alapíttatott. Az intézett alapítványi 
tőkék jegyzése útján jött létre. Alapítói az állam, a király, 
József főherceg, főpapok, megyék, városok, községek, 
testületek és az akkori közélet számos előkelősége. 
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Tanulmányok. 
A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME. 

Szentséges Atyánk, XI. Pius p á p a 1930. dec. 31.-én közzé-
tett „Casti connubii' kezdetű körlevelében1) az apostoli tanító-
hivatal tekintélyével taglalja a keresztény házasság mindazon 
problémáit, a melyek közt való elirányítás a mai tévtanok és 
erkölcsi lezüllés következtében az Egyház legfőbb tanítójának 
gondja és kötelessége. Ez a körlevél nemcsak azért fontos, mert 
vele a főpásztor védelmezi a Krisztustól rájabízott nyájat a kor 
betegségeivel szemben ; ebben a körlevélben nemcsak az er-
kölcsök őre hallatja szavát a házasság leromlásával szemben ; 
nemcsak az egyházjog törvényeit állítja oda vaspántként, hogy 
megakadályozza a társadalom alapsej t jének leomlását ; itt a 
keresztény házasságra vonatkozó dogmatikus tanoknak fölsége-
sen szép és tökéletes összefoglalását ad j a a pápa, úgyhogy a 
körlevél sok pontban mintegy lezárja a házasságra vonatkozó 
hittételek kifejtésének, magyarázásának fejlődését, határozott 
válaszát a fölmerült kétségekre. Ez a körlevél bár nem ád oly 
dogmatikus definíciót, mely dogmakihirdetésnek számítana (mint 
pl. a Szeplőtelen Fogantatás kihirdetése 1854-ben az „Ineffabilis 
Deus" bullával), de annál bőségesebben ád dogma-kifejtést, 
magyarázatot és annál a laposabban alkalmazza a dogmát gya-
korlati kérdések megoldására. Ilyen a lkalmazás pl. a körlevél 
állásfoglalása a fajegészségtanból levont téves tanokkal szem-
ben, melyek egyes egyedek házasodó jogát akarnák megvonni, 
vagy illetők nemzési képességét korlátozni. Ezen tévedések kö-
rül még legutóbb nagy viták voltak — a kath. erkölcstudomány-
ban is. 

1. Célkitűzésünk. A nagyterjedelmű körlevélben foglalt összes 
eszmék kibontása — teljesen elég volna a házasság dogmati-
ká jának felépítéséhez. Mivel nem jó sokat markolni és keveset 
fogni, azért ezen tanulmány tárgyát is korlátozzuk a címben 
felvett igazságra és vizsgáljuk azt, mit tanít a „Casti connubii" 
a házasság szentségi kegyelmére vonatkozólag. 

Ha tárgyválasztásunk elvontnak is látszik, nem kell men-
tegetőznünk azzal az általános igazsággal, mely minden dog-
mának, még pl. a legelvontabb Szentháromságtannak is, a lelki-

i) Act. Ap. S. XXII. (1930) 539-592 . 



életre vonatkozó jelentőségét hangsúlyozza. Elég rámutatni arra, 
hogy a házasság intézményének bomlásához a mai társadalom-
ban két ok vezetett. 

Az első ok : a házasság természetes céljának, jellegének 
megtagadása és felbontása. A házasság természetes főcélja 
ugyanis : a gyermek ; életadás, életnevelés. Emellé társulnak a 
másodcélok : a házastársak kölcsönös egymásrautaltsága, segít-
sége az életközösség által és a nemi vágyaknak (concupiscen-
tia) a természeti és tételes isteni törvények keretében való fe-
gyelmezése a házasságban megengedett kielégítés által. A há-
zasság ezen céljainak felbontásából származnak a legveszélye-
sebb társadalombontó jelenségek, a nemzés korlátozása, (egyke 
és hasonlók) mely által a házasság elveszti főcélját ; a házas-
társi kötelék meglazítása (próbaházasság, válás, végül bolsevista 
szabadszerelem) ; a nemi ösztön féktelenségének proklamálása, 
mely főcéllá teszi — a céltalanított, természetes rendeltetésétől 
megfosztott kiélést és így a nemi életet az állaténál is alábbvaló 
nívóra sülyeszti. 

A másik ok, mely a házasság megrontását leginkább elő-
segítette : a keresztények közti házasság szentségi méltóságának, 
tehát természetfölötti jellegének tagadása, vagy figyelmen kívüí 
hagyása. Tudjuk azt, hogy a természetfölötti élet, a kegyelem 
világa ráépít a természet rendjére. Nem pusztán úgy, mint ahogy 
a boltozat épül a falakra és pillérekre ; nem is pusztán úgy, 
mint ahogy a vakolat elsimítja a kőfal durva felületét ; hanem 
úgy, ahogy a tőben oltott vadalanyba beillesztik a nemes ágat 
és az fejlődésével az egész fának új jelleget, más lombot, szebb 
virágot, nemesebb, gazdagabb termést ád. Vágd le a nemesített 
törzset tőben ; a gyökerekből a vadhaj tás fog újra sarjadni ! így 
járt a mai világ a házassággal is. Luther — bár nem tagadta 
a házasság természetes célját, de tagadta — szentségi méltósá-
gát ; a regalista, gallikanista, jozefinus állambölcselet szét akarta 
vágni az eggyéforrott természetes és természetfölötti intézményt, 
a házasságot, mely egyszerre — természetes kötelék és szent-
ség is ; a XIX. sz. törvényhozása tényleg szét akarta választani 
a „polgári" házasságot — a szentségtől. És mi lett az ered-
mény ? A szentségi mivoltától megfosztott házasság — elvesz-
tette természetes jóságát, nemzetépítő, államfenntartó, családot 
és egyént öszekötő, nevelő hatását és úgy járt, mint a tőben 
levágott oltvány : alulról csak a vadhajtások törtek elő a gyö-
kerekből. Ha a természetfölötti elemet ki akarják vágni a ke-
resztény kultúrából, maga a természet is fölborul. A nem-szent-
ségi házasságot találóan mondja a nép : uad-házasságnak. Igen : 
vad az ; de nem csupán úgy, mint ahogy az erdők vadalma-
fája, mely még vár arra, hogy megnemesítsék ; hanem úgy, mint az 
elhagyott parkok dísznövényei, melyeket vagy megfojt a bozót, a 
gaz, dudva, mely talajukból támad, vagy gondozás híján vissza-
vadulnak — arra a formára, mely az őserdőben volt sajátjuk. 



Ezek alapján világos a hásasság keresztény reformjának 
az útja : visszaadni a házasság szentségi méltóságát és ezáltal : 
helyreállítani a házasság természetes céljait és azok egymás-
közti rendjét. 

íme, ez a cél magyarázza meg azt is, miért akarunk a 
házasság szentségi kegyelmével foglalkozni. Világos ugyanis, 
hogy szentség és kegyelem összetartozó fogalmak. Ügy viszony-
lanak egymáshoz először : mint jel a jelentéshez, szó a gondo-
lathoz, szimbólum az eszméhez ; másodszor pedig : mint erő a 
hatáshoz, ok az okozathoz. A szentség : a jel ; a kegyelem: en-
nek a jelnek a jelzettje, tartalma, jelentése. A szentség az ok ; 
a kegyelem ezen ok okozata. 

2. A kérdés története. Ezt a viszonyt a régi, skolasztikus 
axióma fejezi ki bámulatos tömörséggel : Sacramentum efficit, 
quod figurát : a szentség létrehozza azt, amit jelképez. Ebből 
az axiómából az is kiviláglik, hogy ha meg akarom tudni, mi-
lyen kegyelmet közöl valamely szentség, azt kell vizsgálnom, 
milyent foglal magában, mint jel, vagyis minő kegyelmet jelent. 

Mert hogy a keresztények közti házasság szentség, valódi. 
Krisztustól alapított szentség, az kat. hitünk kinyilatkoztatott 
hittétele és kihirdetett dogmája. Ebből a szentség-fogalom egy-
szerű elemzése által tudjuk és hisszük, hogy a házasság ke-
gyelmet közöl a felvevőkkel, akik egyúttal a házasság kiszol-
gáltatói is, vagyis magukkal a házasságot kötő felekkel. A ke-
gyelem-közlés tényé ről tehát nem lehet semmi kétség. Azonban 
a házasság szentségi kegyelmének mibenlétéről, minőségéről 
voltak, főleg a kezdő skolasztikában eltérő vélemények a hit-
tudósoknál és az egyházjogászoknál. Az egyházjogászok (kano-
nisták) ugyanis inkább a házasság jogi oldalával, szerződés-
jellegével foglalkoztak és így náluk néha a házasság szentségi 
mivolta elhomályosult. A kezdő skolasztika pedig az ókeresz-
tény hagyomány forrásait, a keleti és nyugati szentatyák tanát 
a középkor elejének kulturális válsága miatt nem ismerte egész 
bőségükben és így, bár kifejezetten tanította a házasság szent-
ségi jellegét és a kegyelemadás tényét, (mint pl. Petrus Lom-
bardus), de a szentségi kegyelem mibenlétét alig keresik más-
ban, mint a házasságnak a nemi élet rendezése, szabályozása 
terén való feladatában, ezáltal a nemi bűnök meggátlásában 
(remedium concupiscentiae). Aquinoi sz. Tamás az, aki a kinyi-
latkoztatás forrásaiból ; főleg sz. Pál efezusiakhoz írt levelének 
5. fejezetéből és az egyházi hagyományból világosan levonja 
azt a tételt, hogy a házassági, kegyelemnek nemcsak ily bűn-
akadályozó, tehát negatív hatása van, hanem elsősorban pozi-
tív a hatása, mert gyarapítja a megszentelő kegyelmet és a 
házasság céljainak megvalósítására bőséges segítő kegyelmeket 
közöl.1) 

i) Suppl. qu. 42, a. 3. Ugyanitt foglalkozik sz. Tamás az említett tév-
ianokkal is. 



Amit ifjúkori művében, a Sentenciás-könyv Commentárjá-
ban sz. Tamás csak tapogatózva ismert fel (azt mondja saját 
nézetére : probabilius), azt teljes határozottsággal hirdeti nagy 
hitvédő művében, a Summa contra Gentes-ben (IV. 78). Azt 
mondja ugyanis a rá ja jellemző tömörséggel : 

„A házasság, vagyis a îérîi és a nő életközössége, akik 
gyermeket akarnak létrehozni és nevelni az Isten tiszteletére, 
az Anyaszentegyház szentsége. Ezért a házasságot az Egyház 
szolgái által meg is áldja. És miként más szentségekben a külső 
jelek által valami lelki adomány van kifejezve, ugyanugy ezen 
szentségben is a îérîi és a nő életszövetsége által Krisztusnak 
az ő Egyházához való kapcsolata íejeződik ki az apostol azon 
szava szerint (Eph. 5, 32.): „Nagy ez a titok (mysterium) ; én 
pedig azt mondom : Krisztusban és az Egyházban." Mivel pe-
dig a szentségek létrehozzák azt, amit jelképeznek, hinnünk 
kell, hogy a házasulok ezen szentség által kegyelemben része-
sülnek, mely által Krisztusnak és az Egyháznak egységébe tar-
toznak. Ez a kegyelem számukra nagyon is szükséges : hogy 
úgy törődjenek a földi és testi célokkal, hogy ezáltal Krisztus-
tól és az Egyháztól el ne szakadjanak." 

Amit sz. Tamás a hit íényének mintegy gyújtópontjába 
állítva lényeglátó szemmel így megvilágított, azt a későbbi hit-
tudomány ugyanúgy tanította. Amikor tehát XI. Pius a keresz-
tény házasság reíormjáról elmélkedik, voltakép csak összegyűjti 
a házasságra vonatkozó katolikus tanítást, támaszkodva a ha-
gyomány legnagyobb képviselőire, sz. Ágostonra és sz. Tamásra. 
Sz. Ágostontól veszi át a házasság céljairól és javairól való 
tanítást, amikor kifejti, hogy a házasságnak három java van : 
a gyermek, a hűség, a szentség (proles, fides, sacramentum).1) 
Sz. Ágoston ugyan a „sacramentum" szót átvéve az apostoltól 
(Eph. 5, 32.) még nem használja kifejezetten szoros jelentésé-
ben, a kegyelemközlő jel Íogalmában ; hanem tágabban, mint 
szent dolognak külső jelét. Azonban ép sz. Ágostonnak határo-
zott tanítása az, hogy az újszövetség rendjében nincsenek már 
puszta jelek, hatástalan, kegyelmet nem adó jelek (In Ps. 73. 
v. 2. M. L. 36. .930), szerinte az újszövetség szent jelei nem-
csak igérik az Üdvözítőt, hanem meg is adják az üdvösséget. 
És így sz. Tamás teljes joggal mondja, hogy a keresztények 
közti házasság, mely az Apostol szerint a legszentebb viszony-
nak, Krisztus és az Egyház bensőséges kapcsolatának a jele, 
nem maradhat az újszövetség rendjében puszta jel, szimbólum, 
hanem szükségképen kegyelmet adó jel, tehát szoros értelemben 
vett szentség, egyike a Krisztustól alapított hét szentségnek. 

3. A Szentírás tana a házasság kegyelméről. A kegyelem 
adja meg tehát a keresztény házasság szentségi méltóságát ; 
a kegyelem emeli a megváltás üdvrendjének magaslatára ; ez 
adja meg az ószövetségi és a későbbi, de nem keresztény há-
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zasság fölött való kimagasló jellegét. A házasságot már a pa-
radicsomban Isten alapította és megadta neki természetes cél-
jainak elérésére a maga áldását (Gen. 1, 28.), úgyhogy a házas-
ság természeti intézménye is szent és az erkölcsi rend keretében 
álló. Minden érvényes házasság részesedik valamiképen abban 
a csodálatos szimbolikában, mely által az árnyképszerűen is, ha 
az ószövetség homályán keresztül is, de mégis — rámutat arra 
a szeretetre, mely által az ószövetségben Isten a választott nép-
pel kötött frigyet, szövetséget és az idők teljében egyszülött 
Fiának készített menyekzőt az emberiséggel a parábolák szerint. 
Mégis — a keresztények közti házasság messze felülmúlja a 
természetes rend keretében álló házasságot, mert már nemcsak 
jel, hanem kegyelmet adó szentség. Nemcsak rámutat a legszen-
tebb valóságra, hanem — beléje is kapcsolja a házasfeleket 
abba a természetfölötti életközösségbe, mely Krisztusból az ő 
titokzatos testére, az Egyházra árasztja a Megváltó vérével 
szerzett kegyelmeket. 

Sz. Pál azt mondja : Nagy misztérium a házasság, mely-
ben „az ember elhagyja atyját, anyját és hitveséhez csatlako-
zik és ketten lesznek egy testben." Nagy misztérium, titkos, jel-
képes valóság, mely mögött isteni, szent dolgok rejtőznek. Ami-
kor sz. Pál rámutat a házasság „nagy misztériumára" a követ-
kező mondatban, mintha csak félre akarná lebbenteni a misz-
térium fátylát és egy pillanatra látni engedi ennek a misztérium-
nak a magvát, a velejét. „Én pedig ezt Krisztus-ra és az Egy-
ház-ra mondom." Ez a helyes fordítása a görög eredetinek 
(Eph. 5, 32.) Eis Christon kai eis tén ekklesian. A latin (Krisz-
tus ban és az Egyház ban) nem elég pontos. Ha a megelőző 
részt is hozzávesszük, melyben (a 22. verstől kezdve) sz. Pál 
már ennek a misztériumnak a fényében szemléli a házastársak 
életét, kötelességeit, a férfi és a nő viszonyát, mint az érzéki 
világba vetített árnyékát Krisztus és az Egyház szeretetben, ál-
dozatban, önátadásban, kegyelemben gazdag egyesülésének, 
akkor ennek a mondatnak misztikusan mély jelentéséhez is 
hozzá tudunk férkőzni. Sz. Pál Krisztusra és az Egyházra mondja 
Ádámnak a Gen. 2, 24-ban mondott, általa előbb hallgatóan 
idézett szavait (Eph. 5, 31.). Nem tudom másként sz. Pál eme 
szavait magyarázni, mint úgy, hogy Ádám szavaiba mintegy 
behelyettesítem Krisztust és az Egyházat. Eszerint tehát : amikép 
a házasságban elhagyja az ember atyját, anyját és hitveséhez 
csatlakozik, — úgy hagyta el Krisztus az ő mennyei Atyját (és 
anyját) és csatlakozott az ő Egyházához és lettek ketten egy 
testben. Hogy mit akar sz. Pál ezzel a mondattal, már előbb, 
ugyancsak Ádám szavaira (Gen. 2, 23.) való rejtett utalással 
eléggé kifejezte (Eph. 5, 29.) „Senki soha saját testét nem gyű-
löli ; sőt ellenkezőleg táplálja és ápolja, akárcsak Krisztus az 
Egyházat, mert mi az ő testének tagjai vagyunk, húsából és 
csontjaiból valók" (V. ö. Gen. 2, 23. „Ez (Éva) csont az én 



csontjaimból, hús az én húsomból"). Ezzel bizonyítja sz. Pál, 
hogy a férfinak szeretnie kell saját hitvesét, miként saját testét. 

Nem hiába mutat rá sz. Pál a házasság misztériumának 
velejére, nem hiába hivatkozott arra az éltető, tápláló, ápoló, 
kegyelemre, melyet Krisztus az ő Egyházára áraszt. Hiszen 
tagok vagyunk Krisztus testében, az ő húsából és csontjaiból. 
A keresztény házastársak pedig ezen felül megvalósítják házas-
ságkötésük által az ő misztikus életközösségének érzékelhető 
jelképét, úgyhogy a házasságkötés magának a ..Nagy Titok-
nak" fátylává szimbólumává válik. Természetes tehát, hogy 
maga a házasságkötés megkülönböztetett módon részelteti a hitves-
párt Krisztusnak éltető, tápláló, ápoló kegyelmében. Erről a ke-
gyelemről sz. Pál másutt is beszél. A korinthusiakhoz írt első 
levelében a keresztények és pogányok közt kötött, akkor, az 
Egyház kezdetén még általánosan megengedett (később azon-
ban a valláskülönbség bontó akadályával tiltott) házasságról 
beszél. Azt mondja, hogy a hívő házasfél megszenteli a nem-
hívő felet. (I. Cor. 7, 14. sk.) A hívő házasfél a saját kegyelmét 
árasztja át mintegy a nem-hívő félre az Apostol szerint ; ebben 
a megszentelésben, megtisztításban a gyermekek is részesülnek 
valamikép, mert az apostol szerint : „fiaitok különben tisztátala-
nok volnának, már pedig szentek". Minden bizonnyal a fiúk 
azért szentek, mert a hívő fél gondoskodott arról, hogy meg 
legyenek keresztelve. De amikor az apostol a nem-hívő félnek a 
hívő által történő megszenteléséről beszél, nem gondol a ke-
resztség által történő megszentelésre, hanem föltételezi, hogy a 
nem-hívő nincs megkeresztelve. 

Sz. Pál ezen kijelentésére támaszkodva állapítja meg 7er-
tullianus, hogy a házasság a keresztény fél számára ilyenkor is 
kegyelmet ád. (Ad uxor. 2. 7.) Es azt hiszem, ez a magyarázat 
egészen helyes. A nem-hívő fél nem részesül ugyan közvetle-
nül a házasság szentségi kegyelmében, hiszen — nem lévén 
Krisztus testének tagja, Krisztus éltető kegyelme közvetlenül 
nem áradhat rá. De sz. Pál szerint közvetve, a hívő fél része-
síti őt a megszentelésben. Ebből az is következnék, hogy a ke-
resztény fél számára minden érvényes házasság szentség ; (te-
hát az is, melyet pl. a valláskülönbség akadálya alól szerzett 
felmentéssel köt meg pl. izraelitával). Ez a nézet ugyan ellen-
kezik főleg az egyházjogászok körében vallott felfogással, mely 
az ilyen házasságot a keresztény fél számára sem tekinti szent-
ségnek, de viszont dogmatikai szempontból helytállóbb ez az 
általam is vallott felfogás, mely a kinyilatkoztatás forrásainak 
helyesebb magyarázatára támaszkodik. 

4. A házasság kegyelmének mibenléte. Ha mindezeket 
egybefonjuk, akkor már nem nehéz a házasság szentségi ke-
gyelmeinek mibenlétét, sajátos jellegét is meghatározni. Tudnunk 
kell ugyanis, hogy az üdvösség rendjében nem hiába van hét 
szentség és nem pusztán egy. Minden egyes szentség ugyanis 



saját céljának megfelelő jellegű kegyeimet ád, mely az előbb 
mondottak szerint a szentségi jel jelentésének felel meg. Sz. 
Tamás ezt a gondolatot úgy fejezi ki, hogy a szentségi kegye-
lem úgy viszonylik a kegyelemhez általában, mint a fajfogalom 
(species) a nemfogalomhoz (genus). 

a) Megszentelő kegyelem. Sz. Pál tanítása szerint a há-
zasság kegyelme a hívőt megszenteli és vele, rajta keresztül 
megszenteli a hitvestársakat és a gyermeket. Ezt a tételt a nor-
mális esetre (ha mindkét fél keresztény) alkalmazva azt látjuk, 
hogy a házasság a keresztény házastársakat hitvesi mivoltuk-
ban megszenteli. Az ember a megszentelésben (megszentelő 
kegyelemben) először a keresztség ben részesül, amidőn az ere-
deti bűnt és a cselekedeti bűnöket Isten megbocsátván, az em-
berben helyreállítja a megrontott isteni képmás szépségét, rend-
jét, őt megigazulttá teszi, saját isteni életének közösségébe 
vonva őt megszenteli, fiává fogadja és az örök boldogság örö-
kösévé teszi. Ezt a megszentelést gyarapítja a Krisztusban való 
nagykorúság szentsége, a bérmálás ; növeli Krisztus testének 
szentsége az Eucharistia ; és ha a bűn által elvész ez a meg-
szentelés, helyreállítja, visszaadja : a bűnbánat szentsége. 

Mint látjuk, a házasság szentségének célja nem az, hogy 
az embert a bűn állapotából emelje át a megigazultság állapo-
tába (hisz erre két más szentség szolgál : a keresztség és a 
bűnbánat — a „holtak" szentségei) ; nem is az, hogy ezt a 
kegyelmet az emberi élet általános keretei számára fejlessze, 
hisz erre a bérmálás, az Eucharistia és az utolsó kenet szolgál) 
hanem az, hogy a házastársakat sajátos hivatásukra szentelje 
meg. A keresztény házasság tehát hitvesi mivoltukban, hitvesi 
hivatásukra szenteli meg a házastársakat. Amilyen egyszerűen 
hangzik ez, annál fönségesebb a jelentősége ennek a kegye-
lemnek. Mert ha már a természet rendjét szolgáló házasság is 
nagy dolog az Isten terveiben, hisz a Teremtő saját teremtő 
erejét ruházza mintegy át a házastársakra és a természetes 
házasság is hozzájárul ahhoz, hogy a világteremtő Atya kép-
mása rárajzolódjék a férfi arcára, mennyivel magasabbá válik 
a szentségi házasságban a házastársak méltósága ! A szentségi 
házasság ugyanis már nemcsak a természet célját, az emberi 
nem fenntartását szolgálja, hanem közvetve magasabb, termé-
szetfölötti célt is. Hisz ez a házasság adja az Egyháznak, Krisz-
tus jegyesének az új tagokat ; a keresztény anya ad ja át gyer-
mekét az Anyaszentegyháznak, hogy a test szerint szült gyer-
mek újjászülessék, az isten fiává szülessék a keresztség vizé-
ben ! A keresztény házasság gyarapítja a szentek nemzedékét, 
az Isten házanépét, nemcsak a természetes élet forrásait árasztja 
tovább, hanem eszközévé válik az Isten világmegváltó terveinek. 

Sz. Pál a korinthusiakhoz írt első levelében (I. Kor. 7, 14.) 
és a Timotheushoz írt első levélben (I. Tim. 2, 15.) mélységes 
igazságra tapint rá. Az egyikben azt mutatja meg, mily nagy 



jelentőségű a házasság szentsége az isteni praedestinatio rend-
jében, az első kegyelem, a megszentelő kegyelem praedestina-
tiójában. A hívő fél megszenteli a hitetlent, mondja sz. Pál. 
Mit jelent ez mást, mint hogy a házasság szentsége — eszköze 
az isteni Gondviselés természetfölötti útjainak ! Azáltal, hogy a 
házastársakat összeköti, hogy különböző érzésvilágú, lelkületű 
embereket összeforraszt, nemcsak az a célja, hogy a szíveket, 
az érzelmeket — tegye eggyé, hanem az is, hogy az egyik fél 
által a természetfölötti életet is á tadja a másiknak. íme a ke-
resztény hitves feladata, isteni elhivatása a mai világban ! Akár 
férfi, akár nő : szentelje meg házastársát, vigye közelebb Krisz-
tushoz, az Egyházhoz, segítse a bűnbánatban, segítse az Úr 
testéhez való járulásban ! De nemcsak a házastárs megszente-
lését célozza a házassági kegyelem, hanem — a házasság gyü-
mölcsének, a gyermeknek megszentelését is. Ezáltal is beletar-
tozik a házasság a praedestinatio rendjébe. Bámulatos, mily 
mélységek rejlenek néha a Szentírás egy-egy gondolatában. A 
hívő szülő gyermekei szentek lesznek, mondja sz. Pál. Es az 
egyháztörténet, a szentek élete nem ennek az igazságnak az 
illusztrációja? Nem látni-e néha — egész családfákat, melyek-
nek ágai — szentek, mert a törzs is szent ! Sz. István és B. 
Gizellából sz. Imre sarjad szent ágként ; sz. Erzsébetnek leánya 
B. Gertrud ; unokahúgai B.,Margit, Kunigunda, Jolánta ; test-
vérei a jámbor, szűzi életű Álmos herceg és a honmentő, mély-
hitű IV. Béla ! Sz. Blanka fia sz. Lajos (IX.), király ; már előbb : 
sz. Monika könnyeivel sírja és imádkozza ki Ágoston megtérését. 
Sz. Bernát fia a szentéletű Aleth anyának és Tiszteletreméltó 
Péter cluny-i apát a jámbor Raingardis asszonynak. A házas-
ság szentségi kegyelme — azokban, akik épen tartják, őrzik, 
hívő életükkel együtt működnek vele : hozzájárul a gyermekek 
megszenteléséhez. A másik helyen, a Timotheushoz írt levélben 
(I. Tim. 2, 15.) Sz. Pál még többet is mond. „Az asszony a 
gyermekek szülése által fog üdvözülni, ha megmarad a hitben, 
a szeretetben, a szentségben, s a józanságban". — Ritka helyen 
beszél a Szentírás ily világosan arról, mi a föltétele és biztosi-
téka egyes emberek számára az örök üdvösségnek és nem pusz-
tán az első kegyelemnek. íme, sz. Pál az üdvösségre való prae-
destinatio isteni,titkait nyilatkoztatja ki — az asszony számára, 
akin rajta van Éva bűnének büntetése, aki viseli nehéz hiva* 
tásában az eredeti bűn ráeső terhét, mert „fájdalommal szül 
és férje hatalma alatt leszen" (Gen. 3, 16.), mert az Úr meg-
sokasította szenvedését, sz. Pál szerint az Úr Jézus ezt a terhet 
változtatta át az asszony számára az üdvösség zálogává, ha 
megmarad a hitben, szeretetben, a szentségben és a józanság-
ban. Az Isten nem veszi el a fájdalmat a gyermekszülő anyá-
ról ; de ezt a szenvedést üdvözítő, örök életre segítő szenve-
déssé teszi. Krisztus keresztjének árnya rávetődik a gyermek-
ágyas anyára és ő még a legnagyobb veszély idején is nyu-



godtan nézhet erre a keresztre. Salvabitur per filiorum genera-
tionem. Üdvösségét nyeri el ! Mily jó volna, ha a keresztény 
anyák — nem a kuruzslókhoz, gyilkos orvosokhoz járnának, 
nem ott keresnének szabadulást, ahol halál vár a magzatra és 
kárhozat az anyára, hanem annál, aki biztosítja számukra az 
örök élet boldogságát, ha a megfogant életet az Isten akarata 
szerint hordozzák, világra hozzák és Isten gyermekévé nevelik. 

Azt hiszem, hogy mindezzel maga a kinyilatkoztatás mu-
tatja meg, milyen a házasság szentségi kegyelme, mint megszen-
telő kegyelem. A kegyelem hitünk legnagyobb titkai közé tar-
tozik; elégedjünk meg azzal, hogy látjuk, tudjuk — meglétét, 
hogy hisszük valóságát és akiket az Isten ezzel az ajándékkal 
emel a keresztény hitves méltóságára, azok érezzék és éljék át 
a kegyelemmel rájuk áradó isteni életfolyamot. 

A házasságot ez a kegyelem teszi bizonyos fokig hasonlóvá 
sz. Ágoston szerint az egyházi rend szentségéhez. Sz. Ágoston1) 
párhuzama nagyon találó. Ahogy az Ür speciális szentséggel 
ékesíti, hivatásuknak megfelelő kegyelmek bőségével ruházza 
föl azokat, akikre a krisztusi és apostoli papság által az áldozat 
bemutatását és az emberek megszentelését bízza, ugyanúgy éke-
síti fel sajátos hivatásukra a házastársakat is a szentség kegyel-
mével, mely által ők is, méltón szolgálhatják az Isten terveit a 
keresztény családban. És — ha akarjuk, — ezt a párhuzamot 
kibővíthetjük azzal is, hogy mind a két szentség — más és más 
módon —• az áldozatos, önátadó lélek erősítését szolgálja. A pap 
— lelkiatyja lesz a hívőknek, tehát szüksége van arra, hogy lelke 
az önszeretet kereteiből minél jobban kiemelkedjék, hogy Krisz-
tussal együtt saját magát is, testét, vérét, vágyait, egyéni ambí-
cióit oda tudja tenni az áldozat oltárára — az Egyháznak, a 
híveknek szolgálatára. A keresztény szülőket a szentségi kegye-
lem nemcsak egymáshoz kapcsolja, hanem lelküket kiemeli az 
érzéki szerelem önzése fölé és életüket, munkájukat — áldozatul 
kívánja a harmadik : a gyermek számára. Hányszor fejeződik ki 
tragikus mélységében ennek az áldozatnak valósága : az anya 
meghal, a gyermek él. És a férfi, akin a család fenntartásának, 
kormányzásának, gyermekei jövőjének gondjai szántanak baráz-
dát ! Az a párhuzam az egyházi renddel- ugyancsak találó, sőt 
mondhatjuk : a házasság áldozata sokszor — a vértanusághoz 
is hasonlítható. Es a vértelen vértanúság, — néha nehezebb, 
hosszabb, nyomasztóbb, mint a hitért való hősi halál. Viszont ; 
ezért is foglalkozunk a házasság kegyelmével, hogy a hívő lássa 
azt, hogy Isten nem ád keresztet anélkül, hogy az ember vállát 
hozzá ne edzze ; nincs oly áldozat, melynek elviselésére az Isten 
erőt ne adna. A házastársak a szentségi kegyelemmel kapják 
meg az erőt ,hivatásuk áldozatainak, ha kell, vértanuságának 
elviselésére. Es ezt ma ugyancsak kell hangsúlyozni, hisz mond-
hatjuk, ma tán sokakban nem annyira a hit hiányzik, hanem 

1) (De nupt. et concupisceniia 1. I . e . 10.) 



a hit ereje, a keresztény remény. A társadalmi, gazdasági bajok 
közt — nem mernek ráhagyatkozni az Úrra és inkább megszegik 
az ő szent törvényeit, inkább eloltják a kegyelmet, semmint hogy 
ráhagyatkoznának arra az egysze ű igazságra, melyet a közmon-
dás is találóan fejez ki : „Ha az Isten bárányt ád, legelőt is ád 
hozzá". Igaz, hogy az Isten föltételezi azt is, hogy mi az ő 
kegyelmével éljünk, azzal együtt működjünk. Ha pedig az ember 
az Isten kegyelmével együtt működik, cselekedeteivel magát a 
kegyelmet gyarapítja és az örök élet koronájára szerez érdemet. 
Ezért a házastársi hivatás cselekedetei, az isteni törvények kere-
tei közt, — nemcsak hogy nem vétkesek, hanem erkölcsileg jók 
és érdemszerzők. Salvabitur per filiorum generationem, mondja 
sz. Pál. 

6. Segítő kegyelem. Ezzel azonban eljutottunk a házasság 
szentségi kegyelmének másik mozzanatához, a segítő kegye-
lemhez is (gratia actualis, gratia adiuvans). A hittudomány kö-
rülbelül azt a viszonyt állítja fel a megszentelő és segítő kegye-
lem közt, mely pl. a képesség ípotentia) és a képességből folyó 
tett (actus) közt áll fenn. Az értelem, mint képesség arra szolgál, 
hogy a gondolkozás tényeiben, a fogalomalkotásban, ítéletben, 
következtetésben — ténylegessé váljék, aktualizálódjék. A meg-
szentelő kegyelem is valahogy hasonló módon alapja annak, 
hogy az ember a természetfölötti élet üdvözítő és érdemszerző 
cselekedeteivel gazdagodjék. Es mivel minden emberi cselekvés-
nek kiindulópontja az értelem és az akarat, az Isten a megszen-
telő kegyelemmel ékesített lélek értelmét és akaratát a ténylege-
sítő (actualis) és segítő kegyelemmel hozza mintegy mozgásba, 
megvilágosítván az értelmet és megindítván az akaratot a kegye-
lem természetfölötti erejével. 

A házasság szentségi kegyelme nem pusztán ornatusa, dí-
sze a léleknek, hanem életfakasztó, tevékeny erő. Nemcsak meg-
szentel, azaz lefoglal az Isten szolgálatára, hanem erőt is ád a 
házassági hivatás Istennek tetsző gyakorlására. Hogy milyen 
irányúak ezek a segítő kegyelmek, melyek a házastársak lelkét 
az üdv tényeire indítják, azt sz. Pál kifejezi akkor, amikor a 
házasságot Krisztus és az Egyház egyesüléséhez hasonlítja. Azt 
mondja ugyanis, hogy Krisztus táplálja és ápolja az ő Egyházát. 
Nutrit et fovet eam (Eph. 5, 29.) Táplálja és ápolja tehát egy-
házának azon tagjait, akik a házasság szentségével az ő „nagy 
misztériumát" fejezik ki. A kinyilatkoztatás ezen szavaiból leve-
zethetjük a házasság segítő kegyelmeinek célját, természetét. 

Ennek a segítő kegyelemnek első és főcélját abban látjuk, 
hogy magát a házasságot, a házasságkötésből, mint szentségből 
származó köteléket (vinculum) fenntartsa, erősítse. A házasság-
kötés ugyanis elmúló tény, de belőle állandó, egységes és fel-
bonthatatlan kötelék származik, mely a házastársakat életük 
végéig úgy kapcsolja egymáshoz, hogy egyrészt minden mással 
való nemi érintkezést a szentség erejével kizárjon, (= a házasság 



egysége), másrészt magát a köteléket teljesen kivéve az egyéni 
önkény megmásító, lazító törekvéseiből, azt bensőleg és a be-
végzés (consummatio) után külsőleg is teljesen fölbonthatatlanná 
tèszi, úgyhogy a keresztények bevégzett házassága teljesen föl-
bonthatatlan, még az egyház sem bonthatja fel. Ebben valósúl 
meg a Krisztusi szó : Amit Isten egybekötött, ember el ne vá-
lassza. 

Tudjuk azt, hogy a természet Alkotója maga is gondosko-
dott arról, hogy a házastársi köteléket óvja, erősítse, fenntartsa 
— a természet erőivel. Ilyen természetes erők : maga a nemek 
egymásrautaltsága, mely által férfi és nő a természetes élet 
rendjében egymást mintegy kiegészítik és támogatják. Ezért kü-
lönböztette meg Isten a két nemet egymástól különböző, mégis 
egymásrautalt testi és lelki tulajdonságokkal. Magának a termé-
szetnek érdeke, követelménye a házassági kötelék állandósága. 
Ezt a köteléket erősíti az egymásrautaltságnak tudati, érzelmi 
kifejezése, a nemek egymáshoz való vonzalma, a szerelem 
által. A házasságot lelkileg előkészítő és a házasságot fenntartó, 
erősítő szerelem — a természet rendjében is az Isten gondolata, 
a természet Alkotójának akarata. Végül még ha ezek az erők 
nem is volnának a természet rendjében elégségesek a házassági 
kötelék épségben tartására, ott van még „az a hatalmas harma-
dik," (Gárdonyi szerint), aki itt igazán hatalmas — : maga a 
gyermek. A gyermek, a szülők házasságának gyümölcse, akkor 
is indítóerő a házastársi kötelék fenntartására, mikor már sem 
a nemi egymásrautaltság, sem a szerelem ereje nem tartja össze 
a szülőket. Még mindig ott van : a hatalmas harmadik. 

Amit a természet Alkotója akar a természet erejével, azt 
a keresztény házasságban tökéletesíti a kegyelem erejével. A 
segítő kegyelem irányítja, fejleszti, mozgékonnyá teszi azokat 
a természetes erőket, melyek a házassági kötelék egységét és 
szilárdságát szolgálják. A nemek egymásrautaltságát felemeli 
a hitnek és a megváltott életnek régiójába. A keresztény hitve-
seket már nemcsak a test és a természetes érdekek kapcsolják 
egybe. Ok az Isten házanépévé váltak, a keresztény ház a názá-
reti háznak a mása kell hogy legyen, azért nemcsak a nemi 
életben egészítik ki egymást, hanem üdvösségük útjai is azono-
sokká válnak. A hitvesek egymást szentelik meg az apostol sze-
rint, egymás hitét, reményét ápolják, egymásban erősítik az 
Istenszeretet tüzét, közösen vállalják a felebaráti szeretetnek és 
egyéb erényeknek gyakorlását. Ezekben támogatja őket a szent-
ség a maga kegyelmével. Természetes, hogy a kegyelem elmé-
lyíti, gazdagítja, bájjal, lelkiséggel, magasabb örömök kincseivel 
árasztja el egymáshoz való szerelmüket, mely a kegyelem fényé-
vel megvilágítva már nemcsak a testet becsüli meg egymásban, 
nem is pusztán a lélek természetes adományait, hanem meg-
becsüli a keresztény hitves testében : a Szentlélek templomát, 
az örökkévaló élet magvát, és a keresztény lélekben a megvál-



tott, megszentelt ember isteni szépségét, ragyogását. Ez a kegye-
lem hárítja el a házasság egységének akadályait, ez ad erőt az 
idegen személyekhez tapadó vonzalmaknak, az érzékiség per-
zselő indulatainak leküzdésére, ez kapcsolja össze a lelket és 
a testet, úgyhogy igazán egy szív — egy lélek uralkodjék a 
házastársakban. A kegyelem ad ja meg a hitvesi hűség áldoza-
taihoz az erőt, akkor is, amikor a másik fél hűtlenségét kell el-
viselni, akkor is, midőn betegség vagy más okok a házastársi 
élet nagy áldozatait kívánják. 

Mivel pedig a házassági kötelék életfogytig tartó és csak 
az egyik fél halálával szűnik meg, az Isten az ő szentségi kegyel-
mével mindvégig erősíti, támogatja ezt a köteléket ; az ártatlan 
fél a házasság szentségi kegyelmét akkor sem veszti el, ha a 
másik vétkesen elhagyja vagy hűtlenné válik hozzá. Az elha-
gyottak ilyenkor is bizhatnak a szentség erejében, melyet az 
Isten nem von meg tőlük. 

A házasság segítőkegyelme másodsorban a hitvesi hivatás 
gyakorlását mozdítja elő. Ez a hivatás nem merül ki a gyermek 
létrehozásával, hanem folytatódik annak fölnevelésével, átjárja a 
házasság egyéb feladatait, a helyes házvezetést, a családról való 
gondoskodást, a család méltóságának, jövőjének biztosítását. 
Ezer alkalom — és mindebben ott áll segítőként, megvilágító-
ként, ápolóként az a kegyelem, melyről sz. Pál mondja, hogy 
tápláló és ápoló kegyelem. Igen, a házasság kegyelmei erre is 
kiterjeszkednek. Legelőt keresnek a báránykáknak, orvosságot 
a betegeknek, eleséget az ég madarainak, ruhát a mezők virá-
gainak. Az Isten nem hagyja el az övéit és hogy hagyná el 
Krisztus azokat, akik test az ő testéből, csont az ő csontjaiból ? 

A házasság szentségi kegyelmei azt a célt is szolgálják, 
hogy az eredeti bűn által féktelenné vált érzékiséget tompítsák, 
az ösztönöket alárendeljék a természet és kegyelem célszerűsé-
gének és alávessék az értelem uralmának. A Megváltó amikor 
visszaállította a házasságot eredeti, a Paradicsomban adott tör-
vényei és korlátai közé, amikor eltörölte mindazt az engedményt, 
amit a mózesi törvény is megadott ; a házasság egységének és 
felbonthatatlanságának védelmére nemcsak eltörölte azt, ami 
„kezdettől nem így volt" (Mt, 19, 3 sk.), hanem gondoskodott róla, 
hogy az új törvény kegyelemmel is puhítsa a „szív keménységét" 
és erősítse a lélek törvényét. A házasság szentségi kegyelme 
tehát gyógyító, orvosló kegyelem is (gratia sanans). Feladata 
az is, hogy egyensúlyt teremtsen az érzékiség, ösztönélet és a 
szellem között, hogy a „test törvénye" ne lázadozzék a lélek 
ellen, hanem a lélek uralmát helyreállítsa az érzékiség (concu-
piscentia) fölött és a megváltott embert a házasság által is alá-
vesse — az Istennek. Tévedtek Petrus Lombardus és Duran-
dus, mikor a házasság szentségének nem tulajdonítottak más 
hatást, mint azt, hogy a nemi élet tényeit kimentse a bűntől és 
hogy szabályozza az érzékiséget. Hisz ha csak ez volna a ke-



resztény házasság szentségének a hatása, nem különböznék 
lényegében a nem-keresztény házasságtól. Ennyi hatása ugyanis 
a nem-keresztény házasságnak is van. Az is megengedett teret 
nyújt a nemi ösztön kielégítésére és szabályozza az érzékiséget, 
mint azt sz. Tamás szépen kifejti (Suppl. 42, 3. in corp.). 

Láttuk azt, hogy a házasság kegyelmei a házasságkötés-
ből, mint szentségkiszolgáltatásból és szentségfölvételből szár-
maznak (matrimonium in fieri), de a házassági kötelék szilárd-
ságát és a házastársi hivatást szolgálják. Ebből levontuk már 
azt a következtetést, hogy a szentségi kegyelem nem múlik el, 
nem szűnik meg a szentség kiszolgáltatásakor, hanem megma-
rad addig, amíg a házassági kötelék (matrimonium in facto esse) 
megmarad. Most csak az a kérdés, mi történik akkor, hogyha 
a hitvestársak egyike, vagy mind a kettő — súlyos bűn elköve-
tésével elveszti a kegyelem állapotát, így a szentségi kegyelmet 
is ? Vájjon, ha aztán az illető bűnbánatot tartván visszaszerzi 
a kegyelem állapotát, — visszaszerzi-e ezáltal a házasság szent-
ségi kegyelmeit is ? Ez a kérdés a házassági kegyelem feléle-
déséről (reviviscentia) szól. A feleletet igenlőleg adhatjuk. Két 
okból. Az egyik : ezen szentség kegyelmének céljából követ-
keztet. Mert ha a házassági kegyelem a kötelék megmaradását 
szolgálja, addig van rája szükség, amíg a kötelék fennáll. Az 
isteni Gondviselés ha meg is vonja ezt a kegyelmet a bűnös-
től, nem menti fel őt a vállalt kötelességektől és ha megtért, 
nem szűnik meg őt kegyelmével továbbra is támogatni. A má-
sik ok — a többi szentségek analógiájából következtet a házas-
sági kegyelem feléledésére. Mert a mai dogmatikában elfogadott 
elv az, hogy azon szentségek kegyelme éled fel, melyek vagy 
állandó szentségi jegyet adnak (keresztség, bérmálás, egyházi 
rend), vagy bizonyos okok miatt az adott esetben ismételhetet-
lenek (mint pl. az utolsó kenet ugyanazon betegségben). Már 
pedig — bár a házasság nem ád szentségi jegyet (caracter), de 
állandó köteléket teremt a felek közt, úgyhogy ezen kötelék 
fennállása idején — a házasság is ismételhetetlen. Az adott 
praemissák szerint tehát — kegyelme feléled, ha a házasfél a 
bűn állapotából megtért a kegyelem állapotába. 

Ennek a tannak is megvan a gyakorlati jelentősége, mint 
azt könnyű látni. Aki a hit szerint gondolkozik, azt egyrészt 
sarkalja arra, hogy a kegyelem állapotát megőrizze, másrészt 
pedig ösztönzi arra, hogy ha bűnbe esett, iparkodjék a szent-
ségi kegyelem segítségét visszaszerezni. Viszont — ez a tan 
alkalmas arra, hogy a szerencsétlen, megcsalt vagy elhagyott 
házastársakat ösztönözze — élettársuk bűnének megbocsátására, 
megtérésüknek imádsággal, jó példaadással, kitartással való elő-
mozdítására. Jogosult ugyanis reményük, hogy a megtérő bű-
nösnek az Isten mindent visszaád és a házasság kegyelmével 
annak békéjét is felújítja. 

íme ezeket lehet a házasság szentségi kegyelméről a hit-



nek forrásaiból levezetni, ha alkalmazzuk a hittudományi gon-
dolkozás segítőeszközeit. Nyilvánvaló, hogy ezek a gondolatok 
sz. Tamás teológiai rendszerének erejéből valók. 

Összefoglalás. Befejezésül mindazt, amit mondottunk, rö-
vöden összefoglaljuk Szentséges Atyánk körlevelének szavaival. 
A körlevél nem hivatkozik ugyan itt kifejezetten sz. Tamásra, de 
aki összeveti szavait azzal, amit sz. Tamásból már idéztünk, 
látja, hogy a „Casti Connubii" idevágó tanítása — egyenes lo-
gikai következménye sz. Ágoston és sz. Tamás tanának a ke-
resztény házasságról. 

Ezeket mondja XI. Pius a házasság kegyelmeiről1) : 
„Amikor a hívők a házassági beleegyezést megadják, meg-

nyitják maguknak a szentségi kegyelem kincstárát, amelyből 
természetfölötti erőket nyernek, hogy hivatásukat és kötelessé-
güket híven, szentül, mindhalálig állhatatosan gyakorolhassák. 

„Ez a szentség ugyanis azok számára, akik — miként 
mondják — akadályt eléje nem vetnek (obicem non opponunt), 
nemcsak a természetfölötti élet, állandó alapját a megszentelő 
kegyelmet gyarapítja, hanem ezenkívül sajátos adományokban 
részesíti őket, lelkük jó indulatai, a kegyelem csirái által, növelve 
és tökéletesítve a természet erőit ; hogy a hitvesek ne csak 
eszükkel érthessék, de lelkük mélyéig érezzék és erősen tartsák, 
hathatósan akarják és tettel megvalósíthassák mindazt, ami a 
házastársi állapotnak, céljanak és kötelességének megvalósítá-
sához tartozik ; végül jogot ad számukra, hogy a segítő kegye-
lem (gratia actualis) támogatását mindannyiszor leesdekeljék, 
valahányszor hivatásuk kötelességeinek betöltésében rája szo-
rulnak. 

„Mivel pedig a természetfölötti élet rendjében a Gondvi-
selésnek az a törvénye, hogy az emberek az eszük használa-
tára már megérett korban felvett szentségek gyümölcseiben csak 
akkor részesednek teljesen, ha a kegyelemmel együtt működ-
nek, a házasság kegyelme nagyrészben használatlan, a szántó-
földben elrejtett kincs marad, ha a hitvesek a természetfölötti 
erőkkel nem működnek, ha a kegyelemnek beléjük vetett mag-
vait nem ápolják és fejlesztik. Ha azonban a maguk részéről 
megteszik azt, ami tehetségükben áll és a kegyelem szavára 
tanulékonynak mutatkoznak, — hivatásuknak mind terhét vi-
selni, mind feladatait gyakorolni tudják és ezen nagy szentség 
arra megerősíti,, megszenteli, mintegy felavatja őket. Mert, — 
ahogy azt sz. Ágoston tanítja, — miként a keresztség és egy-
házi rend az embert felavatja és segíti a keresztény élethivatás 
helyes betöltésére, vagy a papi méltóság viselésére, úgyhogy 
ezek szentségi segítségét sohasem nélkülözik, majdnem azon 
módon (bár nem a szentségi jegy megadása által) részesíti Isten 
azokat a hívőket, kik házasságot kötöttek, a szentségi kegyelem 
segítségében, úgyhogy ezen szentségi segítség és kötelék erejé-

AA. S. 554—5. 



tői sohasem lesznek megfoszthatok. Sőt, miként a szent egyház-
tanító hozzáteszi, ezen szent köteléket még a házasságtörők is 
tovább hordozzák, bár már nem a kegyelem dicsőségére, hanem 
a bűn bűnhődésére, miként a hitehagyott lélek, ha Krisztus hű-
ségéről letér, még hitszegése után sem veszti el a hitnek ama 
szentségét, melyet az újjászületés vizében magára vett"1) 

„A hitvesek tehát, kiket a szentség arany köteléke nem 
terhel, hanem inkább ékesít, nem akadályoz, hanem inkább 
erősít, minden erejükkel legyenek rajta, hogy házasságuk ne-
csak a szentség erejével és jelenlétével, hanem saját gondol-
kozásukban és erkölcseikben is mindvégig élő képe legyen 
Krisztus és az Egyház bőven termő egyesülésének ; hisz ez min-
den bizonnyal a legtökéletesebb szeretetnek áhítatos nagy misz-
tériuma". 

Ezek Szentséges Atyánk szavai. 
Az egyház legfőbb tanítója így foglalja össze azokat az 

igazságokat, melyeket a hittitkok mélyét kutató teológia a hit-
től világoskodó szemmel a házasság szentségének misztériumá-
ban meglátott. Nagy titkot revelál a házasság szentsége. Nem-
hiába rejti magában a természetes élet forrását, a társadalom 
alapját ; titok, misztérium az élet forrása ; még mélységesebb 
titok a természetfölötti élet forrása, melynek a házasság szim-
bóluma is, ható oka is. Szimbóluma annak a kimondhatatlan 
önátadó szeretetnek, mellyel „Krisztus szerette az Egyházat és 
önmagát adta érette a végett, hogy megszentelje és megtisztítsa 
a víz fürdőjében az élet igéjével' (Eph. 5, 25—6). Hatóoka 
annak a kegyelemnek, mely Krisztus áldozatos szeretetéből át-
áramlik a keresztény családra. 

Társadalomreformátorok, kik új világ alapjait akarjátok 
lerakni — vigyázzatok, ne nyúljatok magához a szegletkőhöz ! 
Fajbiológusok, ne felejtsétek el, hogy a keresztény házasság 
arra szolgál, hogy az Istennek neveljen fiakat, egészséges, az 
örök élet épségére kiválasztott nemzedéket ! Akik a családot 
akarják megújítani, megmenteni, újítsák meg a családot a há-
zasság szentségének kegyelmével. 

íme — így hatol bele a dogma — az életbe 1 
Dr. Kühár Flóris. 

*) S. Aug. De nupt. et concup. 1. 1. c. 10. 



HOMO OECONOMICUS. 

A történelem, ez a grandiózus dráma a legújabb kutatá-
sok, elmélyedések nyomán egyre jobban veszít abból a földa-
raboltságból, mozaikszerűségből, ahogyan még a közelmúlt is 
rekonstruálta magának a lezajlott évszázadokat, évezredeket. 
A modern történelemszemlélet szerves egészként látja a multat. 
S amint a dráma tisztul, különböző embertipusok reprezentatív 
alakjai lépnek elénk. 

A szép Graeciában a homo artis, a szép embere jár-kél, 
épít Parthenont, Akropolist, Ereichteiont, lehel gazdag életet a 
márványba, viaskodik a lét problémáival, teremt csodálatos 
mélységű filozófiai rendszereket, amelyekben már ott örvényle-
nek úgyszólván az újkor összes kínzó problémái. Róma típusa 
a homo belli : szervez olyan légiókat, amelyek lába alatt dü-
börög a Föld, kolonizál, megépíti a történelem legimpozánsabb 
államát, évezredek számára teremt jogrendszert. — A középkor 
ember-tipusa a seigneur, az úr-ember. Tiszteli a nőt, szereti a 
trubadur-költészetet, a tornajátékot, a harcot. Rajong, áldoz a 
szép gótikus dómokért, hatalmas várokért. Idealista. Szereti a 
fényt, a luxust, bőkezű, a pénzt megveti, elve : „Usus pecuniae 
est in emissione ipsius" (Szt. Tamás) — a pénz arra való, hogy 
kiadassék. Ki is ad ja bőven : kiadásai mindig nagyobbak mint 
bevételei, ezért is megy gazdaságilag tönkre. De mindig tudja, 
hogy van lelke is s erről „die irae" elszámol. . . Ezért tud ve-
zekelni is. . . 

S ki ül a XX. század szövőszékénél ? 
A homo oeconomicus, a bourgeois, a kapitalista, a nagy 

vállalkozások, hatalmas gazdasági erőfeszítések, energia-fölhal-
mozások, szédületes dimenziók, a lázas élettempó embere. Ez 
már a mi kortársunk, akinek mentalitásából, pszichológiájából 
egyre több vonás verődik ki rajtunk is. Ez az embertípus már 
nemcsak a fényes börzenegyedek s a gyárvárosok lakója : ott 
ólálkodik a magyar tanyák, falvak körül s büszkén, hatalmi 
öntudattal járja a magyar városok utcáit. Ez az újkor nagy he-
retikusa, aki többet rombolt a lelkek világában, mint a törté-
nelmi mult folyamán bármelyik egyházszakadás vagy forrada-
lom. Ennek az embernek lelkét terheli a munkástömegek de-
christianizálódása, a többi társadalmi rétegek lelkiségének her-
vadása, fagya. Ennek a típusnak tehát jobban a szemébe kell 
néznünk ! 

A tipus egyik legjobb ismerője, Werner Sombart éles 
megfigyeléssel állapítja meg, hogy itt „a gyermeki lélek egysze-
rű jellegzetességei közé való visszaesés egy módjával" állunk 
szemben. 

Ez az ember mindenekelőtt a nagy számok rabja. A tech-
nika-, sport-teljesítmények sokszor szédületes számai úgy tűzbe 
tudják hozni, mint a XII. sz. emberét a keresztes háborúk esz-



méje. A nagy számok közül is az a legigézőbb, amely pénzt 
reprezentál. Pénzzel már jachtot, palotát, Rembrandt-képet, időt, 
menyasszonyt. . . 

Második igénye a gyorsaság, a folyton fokozódó tempó. 
Bálványa a rekord. Megdöbbentő crescendo-val hangzik szün-
telenül a „Hajrá!" — nemcsak versenyeken, hanem technikai 
üzemekben, közlekedésben, gazdaságban, sőt az életben. . . A 
barokk-ember nem örült úgy, amikor a Szt. Péter-kupola a ma-
ga felségében készen állt, mint a newyorki mérnök, amikor né-
hány hét alatt szinte kiugrik a földből az új felhőkarcoló. Sajtó, 
kinó, telefon, rádió, közlekedési eszközök csak úgy döntik az 
élmény-objektumokat a tudatéletre — a ritmus szédületes. Mi 
vagyunk „das Zeitalter des Rekords" minden vonatkozásban. 
„Die ganze Kultur ist in einen Grad von Tätigkeit geraten, 
unter dem die Erde bebt" (Spengler) — az egész kulturéletet oly 
fokú tevékenység láza kapta el, hogy reng alatta a Föld. 

A harmadik tulajdonság az újszerűség után való vágy, a 
szenzáció éhség, Minden évnek más a tánca, minden évne-
gyednek más a divatja. A párisi Louvre szinte üres, de a Ga-
leries Lafayette kirakatai előtt tömegek ál lanak : a Louvreban 
minden régi — a Lafayetteben minden új. Amint a gazdag 
gyermek a karácsonyfa alatt játékszertől-játékszerhez rohan, 
úgy csap a kor szenzációról-szenzációra, felfedezésről-felfede-
zésre. Nem három napig, csak néhány óráig tart minden csoda. 
Lelki világába semmi sem rögződik, semmi semmi sem fixáló-
dik. Szellemi világán egy évtized alatt több elmélet robog át, 
mint a múltban egy évszázadban. 

Végül szinte gyógyíthatatlan hatalmi viszketegben szenved. 
Egy nap a sajtóban, előadásokban ezerszer felsoroljuk magunk-
nak, mi mindent is győztünk mi le : tengert, levegőt, távolságot. 
S csak néha-néha rezzenünk össze, amikor egy pillanat alatt 
városok dőlnek romba, amikor a sok lóerejű repülőgép vala-
hol a magasságban összeütközve a kőszáli sassal lezuhan. . . 
De a megdöbbenésben is ott ágaskodik a kérdés : mi dolog az, 
hogy itt a Földön merészkedik még jelentkezni más hatalom is 
mint a homo sapiens. Nem tudom elhallgatni Sombart egy ke-
serű megjegyzését ; „A valóban nagy nemzedék, amely az em-
beri lélek mélységes problémáival viaskodik, nem fogja magát 
nagynak érezni azért, mert néhány technikai találmánya sike-
rült. A mi korunk, amelyből hiányzik minden nagyság, úgy 
örül éppen ennek a hatalomnak, mint a gyermek". Mély tra-
gikum rejlik abban, hogy az az embertípus, aki pontosan ki-
számítja a gép teljesítőképességét, aki otthonos a világűrben 
csak úgy mint az atóm kicsi világában, hebeg, dadog, amikor 
azt kérdem tőle, mi végre vagyok a Földön, mi az élet értel-
me, mi a lelkem sorsa ! ? 

Ez az embertípus a gyermeklélek gyarlóságaiból megépí-
tett keretet ugyancsak nem tölti ki nemes értékekkel. Ez a 



legnagyobb mértékben neveletlen, ösztönös gyermek veszedel-
mesen antiszociális. Nemcsak az ideális értékek szűntek meg 
számára centrális életértékek lenni, hanem maga az ember 
sem érdekli őt. „Der lebendige Mensch mit seinem Wohl und 
Wehe , mit seinen Bedürfnissen und Anforderungen ist aus dem 
Mittelpunkte des Interessenkreises herausgedrängt worden" (Som-
bart) — az élő ember a maga boldogságával és fájdalmával, igé-
nyeivel és követeléseivel ugyancsak elsodródott az érdeklődési 
kör középpontjából. Hová tünt az előbbi kor meleg gondolata, 
amely szerint az ember „mensura omnium rerum". Az egész 
életnek tengelye az üzem, az üzlet, a materiális erők szenve-
délyes fokozása. A mód, a felhasznált eszközök ez emberek 
semmiféle lelkiismereti nyugtalanságot nem okoznak . A lucri 
rabies, a nyereség dühe erkölcsi, szociális tekinteteket kímé-
letlenül félrelökve hajtja, űzi az egyetlen cél, a vagyoni siker, 
a pénz felé. Ennek az embertípusnak nincs szíve. 

Ebben a sivár életben, amely Sombart szerint „mit dem 
Kopfe balanciert und mit den Händen läuft" (a fejjel egyensú-
lyoz, s kezein jár), a szellemi világ alapjaiban eltolódott. A 
homo oeconomicus „kijár a szabad természetbe" — írja egy 
másik alapos ismerője, K. Eschweiler — „higiénikus okokból. 
Szereti az irodalmat, örül a művészet alkotásainak — de csak azért, 
mert lelkileg fölüdítenek. Oda-odafigyel a filozófia problémáira 
— de csak azért, mert azok homály-borította mélységei jól hatnak 
a kereskedelem, technika, gazdasági üzem unalmas átlátszósá-
gával szemben." Hangoztat bizonyos erkölcsi elveket is, de 
csak azért, mert a gyárüzemnek, a gazdaságnak szüksége van 
megbízható gépészekre, üzemvezetőkre, munkásokra. Tudomány-
kultuszának fő elve a Comte-i jelszó: „Voir pour prévoir!" — 
minél többet látni, ismerni, tudni, hogy a jövő minél jobban 
biztosítva legyen. Művészet, tudomány, etika elvesztettek minden 
jogos relativ öncélúságot, autonomiát, merő eszközökké sülyedtek 
az egyetlen cél, a materiális erők fokozásának szolgálatában. 

Világnézetileg ez az embertipus a földbe-gyökerezettség-
nek, a Diesseitsgeistnek megdöbbentő példája. Metafizikai 
orientáltsága nincsen, ennek hiányát nem érzi. Az élet számára 
nem metafizikai, hanem gazdasági probléma : az ő metafizikája 
a kamat- és valószínűségszámítás. A szellemi energiákra, ame-
lyek metafizikai kérdések bogozgatására elfecsérelődnének, neki 
másutt van szüksége. Az Egyházzal szemben legtöbbször nem 
ellenséges érzületű, sőt esetleg templommal és pappal is meg-
ajándékozza a gyártelepet. Nem azért, mintha az lelki igénye 
volna, hanem mert a munkástömegekkel szemben ez még min-
dig a legjobb egyensúlyozó tényező. Azután meg a teljesen át-
racionalizált, technikummá laposodott életet is meg-megzavarják 
családi események, szerencsétlenségek — s ezek számára az 
Egyház még mindig tud olyan eszközöket rendelkezésre bocsá-
tani, amelyek esztétikailag, kedélyileg jól, csillapitólag hatnak. 



Ez a sikerült gép módjára szabályozott, ellélektelenitett 
ember csak akkor kap szívdobogást, csak akkor ver nyugtala-
nul a pulzusa, amikor aranyat, bőrze-tudósítást, érték-papirost 
lát. Van még egy szenvedélye : a munka. Munka-láza soha 
nem esik. „Alle Lebenswerte sind dem Moloch der Arbeit geop-
fert" — minden életérték a munka Molochjának van odadob-
va. Hiába szól a vasárnapi harang, hiába küldi szelid figyel-
meztető fényét a Földre az esticsillag : a munka tovább zaka-
tol szünet, kímélet, pihenés nélkül. Ez a kegyetlen ember a 
lelkiélet igen sok pontján rombolt, de talán sehol oly végzete-
sen, mint e téren : az Egyház által évszázados küzdelmek árán 
megszentelt, konszekrált munkát újra ez paganizálta, meg-
szentségtelenítette. Nemcsak szociáletikai vonatkozásban zuhant 
vissza a munka a pogányság mély pontjára, hanem teljesen 
elvesztette ima-jellegét, tehát lelkét is. Ez a testet-lelket ölő 
munka már nem a paradicsomi parancs teljesítése, ez a Pénz-
bálványnak szánt áldozat. Aki ma nem érti, mit jelent ez, majd 
megérti, ha nem sikerül a mélységbe rohanó világ szekerét 
megkötni 10—20 év múlva. Két szárnyat adott az Isten az em-
bernek : ima és munka, s ezeken vár ja őt a másik partra, 
h a z a . . . E két szárnnyal szállt át Krisztus is a 33 éven. Egy szárny-
nyal csak le lehet zuhanni. A homo oeconomicus már régen 
elfelejtette az imát. 

Milyen szellemi, korpszichológiai erők működtek ez em-
bertípus kialakításában ? 

Jostock helyesen jegyzi meg, hogy elhibázott és igazság-
talan anyakönyvezés volna a homo oeconomicust egy szellemi 
tényező, áramlat számlájára irni. A keresztes hadjáratok, a zsi-
dóság, a társadalomnak a röneszánszban megindult atomizá-
lódása, az angol filozófia, a nemes fémek, elsősorban az arany 
nagyobb halmozódása, a kereskedelmi élet megélénkülése, a 
vállalkozási kedv emelkedése — ezek mind közreműködtek. 
Van azonban három tényező, melyek döntő szerepet játszot-
tak : a kálvinizmus, különösen az angolszász puritanizmus 
alakjában, a kanti filozófia s a gép. 

Max Weber (Sombart mellett e téren egyik legnagyobb tekin-
tély) kimutatta, hogy a kálvinizmus a kapitalizmus egyik főforrása.* 
A kálvinizmus a predestinációs tannal sötét, hideg árnyé-
kot vetett az életre, amelyre az angolszász lelki világ erősen 
reagált. Az élet legkomorabb kérdése az lett, vájjon a kivá-
lasztottak közé tartozik-e valaki vagy sem. A kiválasztottság 
legerősebb bizonyítékát a skót fölfogás abban találta, mily buz-
gósággal, intenzitással tölti be valaki az életsors által kiszabott 
munkakört. Elképzelhető, hogy ezzel a metafiziko-theologiai háttér-
rel milyen fontossághoz, értékeléshez jutott életvezetésben a mun-
ka. Történelmi tény, hogy kapitalisztikus gondolkozás a protestáns 
országokban előbb vert gyökeret, mint a katolikus államokban. 

* Seidernek s egyéb auktoroknak is más a véleménye. (Sz.) 



Kant sarkaiból emelte ki Aqu. Szt. Tamás szép, melege 
valóságokkal kitöltött világnézetét. Az ember már nem annak 
a fölséges fugának egyik akkordja, amely az élettelennel kez-
dődik s a tiszta szellemi lényben, az angyalokban csendül el, 
hanem a lét központja, autonóm hordozója, egyedüli valósága 
a teljesen elmosódott „Ding an sich" s a létében nem bizo-
nyítható Isten közt lebegve. „A szellem az emberben teremti és 
kimeríti a valóságot" (Eschweiler). „A világ nem más — írja maga 
Kant — mint jelenségek összessége, az emberi szellemi élet 
élményeinek : képzeteinek, érzeteinek, gondolatainak halmaza". 
Hogy aztán ez az ontológiailag és etikailag abszolút autonómi-
ával fölruházott ember, akit a hatalomvágy mindig fűtött, aki a 
paradicsomi bűvös mondatot : „Eritis sicut dii !" soha el nem 
felejtette, egész szenvedélyével ráveti magát a hatalmasan fej-
lődő természettudományok nyújtotta lehetőségekre, igyekszik a 
természetet leigázni, indusztrializálni — ezen ki csodálkoznék. 
Indusztriálizálni pedig a XIX. században annyit jelentett, mint 
a homo oeconomicus légkörét megteremteni. 

A homo oeconomicusnak van egy hatalmas szövetségese: 
a gép ez a vasban, fában, anyagban kikristályosodott, konkre-
tizálódott célgondolat. A kor büszkesége, épülő bábeli tornya 
a technika. A civilizált területeken az előretörő ember kiirtotta 
az őserdőket, de helyükbe ültette a gyárkémények erdejét. . . 
A gót dómok magas, karcsú tornyai csodálkozva néznek körül, 
hogy a Föld fölött a magasságok, amelyekben eddig csak ők 
s a pacsirta imádkoztak, hogy benépesednek. Az új jövevé-
nyeket ők nem értik. . . Kőből megszületett „Sursum corda !" 
a gót torony — mindenestül a Földbe kapaszkodik s erre a 
Földre füstöt, kormot okád a gyárkémény. . . 

A gép az újkor szüleménye, de eszméje ott vibrál már a 
középkori s még inkább a röneszánsz-ember gondolatvilágában. 
Spengler egyenesen a régi barátcellákban keresi a bölcsőjét, 
ahol a szerzetesek csendben, az imával váltakozva hallgatják 
a „lét taktusát", ritmusát. Csakhogy ezek a cellalakók a termé-
szeti erők, a lét ritmikus lüktetésében a Teremtőt dicsőítő him-
nuszt is hallgatták, hallották. . . Az újkorban, a természettudo-
mányok hatalmas előretörésének századaiban, az egyre erősödő 
metafizikai elvonatkozásban a gép eszméje is elracionálizáló-
dik, elpogányosodik, s amikor a XIX. században diadalmasan 
bevonul a modern életbe, már több köze van a pogánysághoz 
mint a kereszténységhez. Dessauer a gépnek ez a lelkes, opti-
mista trubadurja ugyan ma is egyenesen apologétát lát a gép-
ben : „Technik ist Begegnung mit Gott. Durch sie zieht sein 
Schöpfergeist in unsere Zeit, den Morgen der Menscheit" — a 
technika találkozás az Istennel. Rajta keresztül vonul az ő te-
remtő Szelleme korunkba, az emberiség hajnalhasadásába. 
Guardini is inkább optimizmusra hajló : „Mir ist es, als spüre 
ich alle die Kräfte am Werk. Ein gewaltiges Heransteigen. Ich 



weiss im Grunde nichts mehr zu sagen als dass ich aus tief-
stem Herzen glaube: Gott ist am W e r k ! " — úgy érzem, hogy 
minden erő munkában áll. Hatalmas fölfelétörés. . . Igazában 
nem tudok mást mondani, mint hogy lelkem mélységével hi-
szem : Isten munkálkodik!" 

Azonban a kulturfilozófusok, szociológusok nagyobb része 
«gyre fenyegetőbb veszedelmet Iát benne. Berdiaeff szerint a 
technika bevonulása a XIX. század életébe „une des plus 
terribles révolutions" — a legborzalmasabb forradalmak egyike. 
A kiváló dán szociológus, Hendrik de Man megállapítja, hogy 
a „technika bűnténnyel vádoltan áll a kulturfilozófia Ítélőszéke 
előtt !" Eberle, a kiváló osztrák iró ezt a rövid, de súlyos val-
lomást teszi ; „Die neuzeitliche Technik ist vom Bösen" — az 
újkori technika az ördögtől jön. — A technika ellen íölvonulók 
közt egyik legelszántabb támadó Diesel Jenő, a hasonló nevű 
motor föltalálójának fia. Keserű vádakat emel ellene : elmecha-
nizálta a munkát, kilökte az embert a természetes életviszo-
nyokból, meglazította a kulturélet eddigi alapjait, megteremtette 
a proletáriátust, a nagy-város tipust s mindenekelőtt mint ször-
nyű „atra cura" döbbent ránk a jövő háború képéből, rémsé-
geiből. 

íme, a modern bábeli torony már inog, a bálvány presztí-
zsét tépi-szaggatja a komoly kulturszemlélet. A nagy áradat, 
amelyre 30—40 év előtt alig mert valaki gondolni, az „Umwer-
ten der Werte" a gépet, ezt a legpozitívabb, legbiztosabb vív-
mányt is elkapta. Szeretném ezt a tényt élesre beállítani : ez a 
kor különböző kulturjelszavakkal hatalmas tömegeket szakított 
le a keresztény világnézetről, s ime, e jelszavak leghatalmasab-
bika, a technika élet-megváltó evangéliuma is csődbe jutott. . . 
A kor, amely oly szűken mérte a hitet Krisztussal szemben, 
vakon dobta oda magát, világnézetét a legkülönbözőbb kultur-
áramlatokba s ma a sok csalódástól keserű a lelke. . . 

Oh igen, a gép nyomán fakadt áldás is. Sokkal adós ne-
ki az egészségügy, a tudomány. Nagy embertömegeknek adott 
kenyeret is, a mai civilizált emberiség 2/3-a a technikából él. 
Komforttal, kényelemmel bélelte ki az életet legalább is bizo-
nyos városnegyedekben — „die Heide grast friedlich auf der 
fetten Weide" (a nyáj nyugodtan legelészik a kövér legelőn), 
jegyzi meg maró gúnnyal Sombart. De ezzel aztán körülbelül 
le is zárhatjuk a technika „Követel"-rovatát a korral szemben. 

S mit rabolt el tőlünk, mivel fenyeget bennünket ? 
A technika tömegeknek adott kenyeret, de ezeket a töme-

geket mindenestül kiszolgáltatta a lelketlen homo oeconomicus-
nak, aki ezeknek a tömegeknek agyát, fizikumát, s mindenek-
előtt lelkét mint egy citromot kifacsarta. Ha a XIX. század gé-
pe adott kenyeret, a XX. századé kezdi elvenni. Komoly szocio-
lógusok megdöbbenve nézik a gép tökéletesedését. Áldás-e az 
emberiségre az a gép, amely egymaga képes az Egyesült-Ál-



lamok üveg-szükségletét előállítani ? A közelmúltban egy láda-
gyár Amerikában egy tökéletesebb gép beállítása következté-
ben mintegy 300 munkását bocsátotta el. Hogy örüljek annak 
a gépkonstrukciónak, amely naponként 1.076.000 drb. téglát 
állít elő, s kezelésére csak két ember szükséges ? Szép-szép, 
mérnök urak, ti papjai a technikának, ez a hatalmas lendület, 
ez a nagy termékenység, amelynek perspektívája szinte a vég-
telenben vész el : de én azt kérdezem, az én fejem, az én szi-
vem attól fáj, hogy hol talál kenyeret a többi üveg-, téglagyár-
tási munkás ? E kor horizontját már átlépték szomorú, sápadt 
légiók, „das Millionenheer der Männer mit verwelkten Händen" 
(Faulhaber bíbornok), a hervadt kezű milliók — mit csináljunk 
velük ? Csodálatos kenyérszaporításhoz más erő kell, mint 
amely a gépben zakatol ! 

Az látott jól, aki a gép, a technika mögött egy vigyorgó 
démon sziluetjét látta meg. A kor szomjasan, mámorosan szívta 
magába a technika biztatását: „Eritis sicut dii!" — ma kezd-
jük már fölismerni, hogy a gépből ugyanaz beszél, mint a pa-
radicsomban az almafa alatt. . . 

A technika egymásután szabadít föl eddig titokban, csend-
ben meghúzódó energiákat. Ez szép, Isten is így gondolta, ami-
kor a nehéz útra bocsátott bennünket. De mi lesz — s itt ül 
a z én sötét gondom — ha ezzel, a természet rejtett erőinek 
fölszabadítására győzelmesen vivott harccal párhuzamosan ha-
lódik az etika, a lelkiismeret ? Mi lesz, ha ezek az erők lel-
ketlen kezekbe kerülnek ? Egy kis előizt már kaptunk ebből a 
világháborúban. A mának is van egy kis figyelmeztetője a szá-
munkra ; az orosz szovjet hideg vérrel tette a kést a dumping-
tervezettel a civilizált polgári világ nyakára. E szörnyű gazda-
sági és szociális jelenség fölött nem lehet azzal napirendre tér-
ni, hogy a terv nem fog sikerülni, hogy ez csak propagandisz-
tikus erőlködés. Itt a megdöbbentő az, ami már is kétségbe-
vonhatatlan tény, hogy a készség, a lelketlenség, a szándék 
megvan ! Ma nem sikerül — ki ad biztositékot, hogy holnap 
nem sikerül ! — Ugye, indusztrializálódás, gép nélkül ez a po-
koli terv sohasem született volna meg ! 

Mi lesz ezzel a világgal, ha újra kilobban a háború vész-
tüze ? Katonai szakemberek döbbenettől meg-megremegő kéz-
zel festik a jövő háború képét, amely mellett Verescsagin ké-
pei ártatlan, gyermek-képeskönyvbe való illusztrációk. A kémia 
azon az úton van, hogy az emberiséget olyan gázbombákkal 
a jándékozza meg, amelyek néhány perc alatt egész városok 
minden életszikráját kioltják. Ne is rajzolgassuk tovább ezeket 
a megvalósulás határán álló lehetőséget, kilátásokat. . . 

Mit szűrjünk le következtetésként mindebből ? Üzenjünk 
háborút a technikának, sújtsuk átokkal a gépet ? Kár is volna, 
eredménytelen is volna. 

Nem az a baj, hogy a gépek zúgása fölveri immár az 



egész világ csendjét, hogy ez a Föld innen-onnan egy nagy 
gépházzá lesz. Ismétlem : ez beleilleszthető Isten gondolatai 
közé. Az a baj, hogy ennek a hatalmas gépháznak kulcsa a 
homo oeconomicus kezében van, hogy a technika fölött ez a 
szó szoros értelmében lelketlen ember rendelkezik ! 

Nem vagyok én szörnyen igazságtalan ezzel az emberrel 
szemben ? 

Nemcsak az én, hanem London, Páris, Amerika álmát 
nyugtalanítja a már említett dumping-terv. A világ gazdasági s 
ezen keresztül állampolitikai, társadalmi életének forradalmasí-
tására egy oly grandiózus elgondolás, hogy az ember haj landó 
egyenesen a sátánt keresni mögötte. íme csak néhány adat ! A 
folvó évben az 5 évre szabott terv szerint 500 új gyárüzem in-
dul meg Szovjetoroszországban — ezek közt az Uraiban a vi-
lág egyik legnagyobb vas-gyára. A fakitermelést még vagy 60 
percenttel fölfokozzák. A gyári munkások száma 14 millióról 16 
millióra szökik — ezek fölött a Szovjet föltétlenül rendelkezik. 
Lecsapolás következtében közel 10 millió hektárral nagyobbo-
dik a gazdasági termelésre alkalmas terület. Ezzel szemben, 
hogy védekezik a kapitalisztikus ember, a homo oeconomicus ? 
A nagy uráli vasgyárat a clevelandi Artúr K. McKee & Co. 
cég épiti. Ford mostanában kapott 25 millió dolláros, a Gene-
ral Electri Co. pedig 26 millió dolláros megrendelést a Szovjet-
től. 50 amerikai nagy cég áll élénk kereskedelmi nexusban a 
Szovjettel. Több mint 2000 amerikai mérnök és technikus dol-
gozik Oroszország indusztriálizálásán. Amikor az illetékes ame-
rikai körök arról gondolkoztak, hogy az olcsó orosz fát, ame-
lyet természetesen Európa sem vett meg, nem eresztik be Ame-
rikába, a terv ellen a legélénkebben annak a Hearstnak lapjai 
tiltakoztak, aki egyébként vezércikkekben lelkesen harcol a 
Szovjet ellen. íme, ez a homo oeconomicusnak lelkiismerete 
akkor, amikor valahol megcsendül a pénz. . . Hogy az orosz 
vallásüldözéssel szemben a világ megelégedett néhány sürgöny-
nyel, vezércikkel — ezt megértem : a lelkek ügyét ez a világ már 
rég száműzte a maga értéktáblájáról. De hogy a gazdasági 
fronton megindult hatalmas orosz támadásra úgy felel, mint a-
hogy röviden jeleztem, azon csak a javíthatatlan optimista nem 
döbbenik meg. Aki e jelenségek mögött nem látja meg a mai 
ember szörnyű lelki eltorzulását, aki a homo oeconomicusban 
nem ismeri föl a legbarbárabb barbárt, aki valaha az emberi-
ség történetében kóborgott, rombolt, — az vak. 

E kornak van egy szörnyű triumvirátusa : arany, technika, 
homo oeconomicus. Az első kettőn változtatni akarni szegé-
nyes megmosolyogható romantika volna. Marad tehát a harma-
dik : a homo oeconomicus. Ezzel kell valamit kezdenünk. Ez 
az elracionalizált ember, aki a technika pokoli zajában nem 
hallja már a harangszót, a gyárkémények füstjétől, az arany 
vakitó fényétől nem látja az Eget, a sok bár, mozi, szinház, 



bank, sporttelep, gyár között nem találja már meg a templomot, 
az én fájó, sötét gondom. 

Mit csináljunk tehát vele — kérdem újra. 
Tudom, hogy adandó feleletemért a szociológusok, kultur-

filozófusok rajongóknak, romantikusoknak kijáró mosollyal meg-
mosolyognának. De ez a mosoly sem tudja összetörni az én hitem 
szárnyait. Egyszer Pilátus is szánakozó mosollyal kérdezte 
Valakitől : „Tehát király vagy Te ?" S a Rab válasza ez volt : 
„Te mondád." S a Rab évezredek királya lett. . . Akitől én, a 
homo religiosus jövök, az egy istenien komoly és felséges órá-
ban néhány halásznak azt is mondot ta : „Bízzatok Bennem, Én 
meggyőztem a világot !" Igazságát két viharos évezreddel iga-
zolta. Én tehát a gúnyosan mosolygó filozófusok és szociológu-
sok során áttörve e szásszor és ezerszer bántalmazott, félretolt, 
kimosolygott, de sem filozófiában sem szociológiában soha le 
nem győzött Krisztus után futok s kérve-kérem, sürgetem : 
„Uram, akit szeretsz, beteg. Jöjj, gyógyitsd meg!" 

Blazovich Jákó 

Raboljuk el a gyermek ajkáról a mosolyt és mi vagyunk 
a világ legnagyobb gonosztevői. Keppler püspök. 

* 

Sohasem fog rosszat mondani másról az, aki önmagát 
igazán ismeri. Szent Ambrus. 

* 

A valódi keresztény tökéletesség négy főrészből áll : 1. a 
világ megvetése 2. senkinek meg nem vetése 3. önmagunk 
megvetése 4. a megvetés megvetése (vagyis ne legyünk büsz-
kék arra, hogy erényesek vagyunk). Néri szent Fülöp. 

* 

Az erény elérésének első szabálya az, hogy az ember 
csak saját tökéletesedésére gondoljon, ne pedig az emberek 
dicséretének kilátása irányítsa cselekedeteit. Si-king. 

* 

A jóság mindenen győz, maga pedig legyőzhetetlen. 
Tolsztoj, 



A SZELLEMI TULAJDONSÁGOK ÖRÖKLŐDÉSE * 

Mendel Gergely 1865-ben mutatta be keresztezési kísérle-
teinek eredményét a brünni természettudományi társaság előtt. 
Az ő zseniális meglátásait és a kísérleteiben felfedezett törvény-
szerűségek fontosságát azonban kortársai nem tudták felfogni. 
Csak 1900-ban három másik botanikus, Correns, Tchermak és 
Dëvries tudta igazán értékelni Mendel eredményeit. Pár év 
múlva az angolok egyik legnagyobb morphologusa, Bateson 
mutatta ki Mendel törvényeinek általános érvényességét a nö-
vény és állatvilágban. Az öröklődés mechanizmusára, a törvény-
szerűségek és az ezeket módosító rendellenességek megmagya-
rázására 1910-ben adta át a nyilvánosságnak Morgan a chro-
mosoma elméletet. Mindössze ezeken az eredményeken épült 
fel a modern öröklődéstan, melynek útja jelölve van, de végső 
célját még látni nem tudjuk. 

A kísérletek bebizonyították, hogy a fizikai, vagy helye-
sebben szomatikus (testi) tulajdonságok pl. szín, nagyság, alak, 
határozott törvényszerűséggel öröklődnek, de öröklődnek physi-

*) A tudós szerző különben érdekes cikkének magállapításait nem tud-
juk teljesen magunkévá tenni. Anélkül azonban, hogy vele a részletekre vo-
natkozólag polémiába bocsátkoznánk, félreértések elkerülése végett szükséges-
nek tartjuk megjegyezni a következőket : 

A szellemi tulajdonságok végső alapja, tulajdonképeni hordozója az 
egyszerű, osztatlan emberi lélek. A lelket nem szüléinktől örököljük, hanem 
a szüléinktől örökölt testünkhöz mint éltető, megelevenítő erőt teremti hozzá 
az Isten létünk első pillanatában. Mivel tehát a lélek nem öröklődésnek, ha-
nem közvetlen teremtői közreműködésnek az eredménye, azért szorosabb ér-
telemben véve nem beszélhetünk a lélek tulajdonságainak, a szellemi tulaj-
donságoknak öröklődéséről sem. A lélek azonban itt a földi életben mint nél-
külözhetetlen eszközre, mindennemű működésében feltétlenül rászorul a testre, 
amellyel a legszorosabb együttműködésben, a legbensőbb egységben van. 
Nem bontakozhatnak ki a lélek tulajdonságai akármilyen testben, hanem csak 
azon tulajdonságok érvényre jutásához alkalmas, megfelelő testben nyilvánul-
hatnak. Mivel tehát bizonyos szellemi tulajdonságok feltételezik bizonyos örök-
lődő testszervezeti alapok meglétét, azért így tágabb értelemben mégis beszél-
hetünk a szellemi tulajdonságok öröklődéséről. Vannak azonban olyan lelki 
tulajdonságok is, amelyeknek öröklődéséről semmiképen sem beszélhetünk, 
legfeljebb ezen tulajdonságokra való haj lamosság örökléséről. Ilyenek az er-
kölcsi tulajdonságok, az erények és bűnök. Sz. 



ológiai jellegek is, pl. immunitás, egyes betegségekre való ha j -
lamosság, életkor, stb. Az öröklődéstan kutatói azonban tovább 
mennek és törekszenek kimutatni, hogy az öröklődés törvény-
szerűségének a szellemi tulajdonságok, a karaktert s az intel-
lektust felépítő elemek is alá vannak vetve az öröklés törvé-
nyeinek. Már 1869-ben a legtöbb biologus előtt ismeretes Galton 
„Hereditary Genius" című munkájában felhalmozott adattömeg-
ből, hogy az ember értelmiségi, szellemi tulajdonságai bizonyos 
kapcsolatban vannak a leszármazással. Már ekkor meglátták 
azokat a tényeket, hogy kiváló egyének, csak kiváló szülőktől 
származtak. Azonban a szellemi tulajdonságoknak ily irányban 
való analizálása nem tudott megindulni. Ennek kettős oka volt, 
az első, hogy az öröklődés törvényszerűségét még akkor nem 
ismerték biztosan. A második oka és a legfontosabb az volt, 
hogy az értelmiség kialakulásában a környezetnek, helyesebben 
a nevelésnek feltétlen értéke mellett foglalt állást az általános 
közvélemény. 

Azonban a kritikailag feldolgozott családfa vizsgálatok r á -
mutattak arra, hogy az intellektus vagy értelmiség bizonyos 
értelemben egy adottság, ennek lehetőségeit az elődöktől örö-
köljük. Csak példaképen említjük meg három családnak ebből 
a szempontból való adatait. Az első : az Edwards család. Ada-
taink szerint 1667-ben Richard Edwars nőül vette Elisabeth 
Tuttlé-t, kiváló, tehetséges család leszármazottját. Egy gyerme-
kük volt Timotheus* Edwards, aki szintén kiváló család leányát 
vette feleségül. Az ő gyermekük Jonathán, Amerika egyik leg-
élesebb elméjű gondolkodója, brilliáns teológus, Princeton pre-
sidentje. 1900-ban már 1394 leszármazottja van ennek a család-
nak. Az utódok között van az Egyesült Államok helyettes pre-
sidentje, három szenátor, több kormányzó, igen sok kongresz-
szus-tag, 14 kollégiumi igazgató, 60 professzor, 60 doktor, több 
mint 100 pap, 75 katonatiszt, 60 ismert nevü író, 100 jogász,. 
30 biró. 

Amikor Richard Edwards 1691-ben elvált feleségétől és 
elvette Mary Talcott ; egy közepes jelentőségű, szellemileg egy-
általában nem kiváló család tagját, ebből a második házasság-
ból leszármazott utódok közül a történelem egynek nevét sem 
jegyezte fel. 

Bizonyos szempontból érdekesebb a Kallikak család. A 
köztársasági háború idején Martin Kallikak egy értelmiségét 
tekintve fejletlen, hülye nővel lépett házasságra. A házasságból 
hét generáció után 480 egyén származott le. 143 hülye volt,, 
csak 46 volt észbelileg normális, 36 törvénytelen, 33 erkölcste-
len, prostituált, 24 alkoholista, 3 epileptikus, 82 halt meg cse-
csemőkorban, 3 közülük bűnöző és tolvaj, 8 pedig egész életét 
szégényházban élte le. A háború után Martin másodszor nősült 
és akkor egy tekintélyes család nagyon intelligens leányát vette 
el. A 496 leszármazottjuk között 2 volt csak alkoholista és 1 



erkölcstelen, a többiek doktorok, jogászok, birók, professzorok 
kereskedők es földbirtokosok. Különösen figyelemre méltók ezek 
az adatok mert itt az utódok egyazon környezetben nevelődtek 
\ e ™ [ koddart joggal mondhatta, hogy az örökölt tulajdonságok 
különbségé okozta a két leszármazási ág nagy különbségeit. 

A harmadik család a Bach. 1520-ban született Hanns 
bach, aki ismert nevű zenész volt. Unokái Lips és Johannes 
szinten zeneszek utóbbit emiatt Spielmann is nevezték. Lipsnek 
t> gyermeke közül 1 kiváló zenész, unokái közül pedig egyik 
zene-professzor volt. Johannesnek 5 fia volt, ezek közül 3 ze-
nész. Az egyiknek három generáció után 24 leszármazottját 
ismerjük, ezek közül 8 zenész. A másik zeneértő gyermektől 
szármázott Bach János Sebestyén, elsőrendű zene tehetség ő 
a tfach csalad másik ágából nősült s az 58 leszármazott közül 
I I mutatott kiváló zenei tehetséget. Adataink szerint 8 gene-
ráció alatt 136 személy közül 50 volt zenész. 

Amint látjuk a fenntebbi adatokból az öröklődés ténye 
eppen ugy áll a szellemi tulajdonságokra is mint a testiekre 
l ehat bizonyos értelemben elődeink függvényei vagyunk. Ezzel 
ellen etben a mai berendezkedés mellett az állam irányítói a 
neveles mesterei, az etika tanítói még azon az elven vannak 
hogy minden ember saját jellemének, értelmiségének, szellemi 
magasba lendülésének egyedüli építő mestere. Azt hiszik hogy 
olyanok vagyunk mint egy letörült tábla, melyre azt írhatjuk 
amit valasztunk. A velünk született adottságokat a környezeti 
hatasok toké etesen módosíthatják. Az öröklődéstan eredmé-
nyeit szem előtt tartva, mi is elfogadjuk azt, hogy nem kész 
jellemet örökölünk, hanem csak lehetőségeket, egy bázist, mely 
bázison a fej ődésnek tényezői, a fizikai és szociális környezet 
kibontakoztathatja az örökölt kincseket, vagy felfedheli öröksé-
gul kapott hiányainkat. Azonban feltétlenül bizonyos tény hogy 
az orokolt lehetőségek vagy hiányok lesznek alapjai szellemi 
eletünk íejlodesének. Ily értelemben beszélünk adottságról mely 
nem jelent mast, mint hogy értelmiségünk jellege és tulájdon-
sagai az elet küszöbén nincsenek ugyan előre meghatározva 
de az egyeniseget alakító jellemvonások csírái lehetőségükben 
mar megvannak. A környezet, a családi,, társadalmi és iskolai 
neveles ïeladata ezeket a lehetőségeket valósággá tenni Sok-
szor azonban nemcsak jó, hanem az egyén és a társadalom 
szempontjából káros adottságok lehetnek jelen a fejlődő egyén-
ben Ilyen esetekben éppen a nevelésen, a külső környezet erején 
múlik mennyit tud tenni, mit tud elnyomni, lefojtani. Egy bizo-
nyos hatang a külső tényezőknek eredménye biztosítva van 
de nem azon túl. Hülyét, szellemileg degeneráltat, az értelmiség 
oly tokara soha sem tud a nevelés eljuttatni, mint amilyenre a 
közepes értelmiségek feljutnak. Az értelem fejlődési képessége 
veges, ha elerte a maximumot, utána minden munka hiábavaló 
az egyent az ertelmiség skáláján előbbre nem visszük. 



Különösen Angliában és Amerikában foglalkoznak a szel-
lemi tulajdonságok öröklődésével és a külső tényezőknek az 
értelmiségre való hatásával. Ma már a lélekbúvárok az értelem 
elemzését, a szellemi tulajdonságok öröklődéséből kiindulva 
igyekeznek elvégezni. A legnagyobb nehézség, hogy nincs el-
fogadható mérték a szellemi tulajdonságok különbségeire. A 
biológusok és statisztikusok igen gyakran népszerű vagy psycho-
logiai megkülönböztetéseket használnak a szellemi tulajdonsá-
gok öröklődésének tanulmányozásánál. A biológusoknak s a 
lélektan kutatóinak azonban karöltve kell dolgoznia. Amikor 
ugyanis fizikai jellegekről beszélünk, akkor nem csak a nagy 
értelmi különbségek lebegnek szemünk előtt, pl. hülyeség és a 
zenei tehetség, melyeknek öröklése teljesen elfogadható tény; 
hanem értjük azokat a kevésbbé meghatározható tulajdonságo-
kat, melyeknek szerepe felépíteni azt, amit mi temperamentum-
nak, adottságnak, jellemnek nevezünk. Éppen az egyes alkotó 
elemeknek a különbsége, illetve ezeknek különböző változatban 
való öröklése vezethet egyeseket a szellemi és erkölcsi romlott-
ság útja felé, mig másokat az a szellemi és erkölcsi ideál meg-
valósítása felé. 

A laikus elme a tehetség öröklődésének tanulmányozásá-
nál legtöbbször ott téved el, amikor látja, hogy egy tehetséges 
apa gyermekei maguk nem mutatják az atyjukban nagyon is 
feltűnő és értékes képességeket, pedig ily esetben csak egy nem 
kívánatos tulajdonság öröklődött át a kívánt és értékes helyett. 
Az is lehetséges, hogy annak a képességnek egyik szükséges 
alkotó eleme hiányzik az öröklődött tulajdonságokból. Evvel 
mindig számolnunk kell. A szellemi tulajdonságok legnagyobb 
része, pl. a lángelme, egymástól sokszor független belső ténye-
zők kölcsönös tevékenységének eredménye, s így érthető, hogy 
a kivételes tehetségek létrehozó tényezői már ritkábban jelen-
nek meg, különösen ha a csiraanyagban még más jellegek is 
vannak jelen. 

Közismert tény, hogy az emberi egyéneket egymástól szel-
lemi, illetve az értelmi különbségek választják el és ezek a 
különbségek a leszármazással öröklődnek. Ezzel kapcsolatban 
van egy fontos, ma még vitatott kérdés, mellyel sokan foglal-
koznak. A probléma ugyanis az, hogy van-e az egyes ember-
fajták között értelmi különbség és mily módon öröklődik e z ? 
Davenport Jamaicán végzett kísérletei azt mutatják, hogy faj-
különbségek nem csak a testi jellegeknél, de a szellemieknél 
is feltalálhatók és öröklődnek. 

A rendellenesség természeténél fogva jobban felhívja a 
figyelmet, mint a normális, éppen azért sokkal több adat és 
ezekből vont következtetés birtokában vagyunk, ha szellemi 
rendellenességek, illetve kiválóságok öröklődésével foglalkozunk. 
Azonban a közepes értelmiség értelmi és jellembeli összetevői-
nek tanulmányozása, ezen összetevők fejlődési képességének a 



nevelés területén való értékesítése még fontosabb feladata len-
ne az örökléstani kutatásoknak, hiszen ez az osztály teszi a 
népesség törzsét. Sajnos e téren csak a kezdet kezdetén vagyunk. 

Az értelmiség legalsó fokának egyikén a hülyék állanak. 
Ezeknél a legtökéletesebb nevelő módszer sem képes az értel-
miségi fokot feljebb emelni az öröklött kapacitásnál. A szellemi 
fejlődés nagyon korán megáll és a gyakorlat nem tudja azt 
tovább vinni. Ilyen esetben be lehet szüntetni a nagy türelmet, 
kitartást és energiát követelő tanítómunkát és testi gyakorlatokra 
kell áttérni, ha azt akarjuk, hogy ebből az egyénből a társada-
lom mégis valami értéket kapjon. Az ilyenek értelmiségi foka 
pl. 20 éves korban is egy 4—5 éves gyermek értelmiségi foká-
val ér fel. Emellett van még egy másik veszély is. A ki nem 
fejlődött szellemi adottságok teljesen szaturálva lehetnek olyan 
lehetőségekkel, melyeknek kibontakozása esetén az illető egyén 
és ennek utódai a társadalom valóságos csapásai lesznek. Itt 
nem segíthetnek a legnagyobb bőkezűséggel felszerelt intézetek 
és hajótörést fog szenvedni az életüket egészen nekik áldozó 
nevelők türelme. Pheidias márványtömbből faragta ki Zeus 
arcának halhatatlan vonásait, a homokkő szétporladt volna 
vésője nyomán. Épp úgy az értelmileg gyenge egyéneket neve-
lők, mivel nem áll rendelkezésükre a megfelelő anyag, sohasem 
fognak a hülyékből oly egyéneket faragni, kiknek szeméből fel-
lobogjon az értelmiség fénye. 

Sokan azt hiszik, hogy az egyöntetű nevelés ugyanazon 
társadalmi osztályok keretén belül uniformizálná a népesség 
megfelelő rétegeit. Éppen ellenkezőleg, a nevelés csak kiemeli az 
egyéni különbségeket. Viszont ha két teljesen hasonló öröklött 
szellemi adottságokkal biró egyént ugyanazon fizikai környezet-
ben nevelünk, de egyiket tanítjuk, a másikat elhanyagoljuk, a 
végső kifejlődésben a két egyén szellemi téren nagy különbsé-
get fog mutatni, annak ellenére, hogy ugyanazon lehetőségekkel 
indultak neki az életnek. Ugyanis mig a testi tulajdonságoknál 
két tényező határozza meg a különbségeket : az örökség és 
fizikai környezet, addig az értelmiségi különbségnek meghatá-
rozása e két tényezőn kivül még egy harmadiktól : a szociális 
környezettől is függ. Az igazi kutatás célja az, hogy ez a har-
madik említett tényező milyen mértékben hat az öröklött képes-
ségekre, vagy értelmi hiányokra, pozitív, esetleg negatív irányban. 

Cyril Burt kísérletei, melyet London iskoláiban végzett 
különböző szociális viszonyok között élő, egykorú egyéneken, 
azt mutatják, hogy az értelem nagy mértékben befolyásolható 
a szociális környezettől. Ugyanazon társadalmi osztály egyénei 
között megtörténik, hogy nagy különbségek jelentkeznek az 
értelmiség terén,, ilyenkor az öröklött belső tényezőket kell fele-
lőssé tennünk. Érdekes jelenség, ha összehasonlítjuk a társa-
dalmi osztályok értelmiségére vonatkozó középértékeit, azt lát-



juk, hogy ezen középértékek különbségei kisebbek, mint ugyan-
azon osztálynak egyénei között található különbségek. 

Amikor tehát szellemi tulajdonságok öröklődéséről beszé-
lünk, akkor három tényezővel kell számolnunk, az örökléssel, 
a fizikai és szociális környezet hatásával. Az értelem kialaku-
lásánál bizonyos, hogy legfontosabb tényező az elődöktől 
örökségül kapott adottság, de fontos a fejlődésbe belejátszó és 
azt módosító két másik tényező is. A fejlődés lehetőségei sok-
kal nagyobbak, mint annak valóságai, s nincsen egyén, aki 
remélhetné, hogy minden öröklött tulajdonsága felszínre jut. Az 
ember életében a fejlődés minden pillanatában a társadalmi, 
erkölcsi, szociális, morális és fizikai ösztönzések szüntelenül 
belejátszanak. Sokszor ezért egyik-másik egyénben teljesen el-
fedve maradnak az öröklés kiváló adottságai. A szokás, a gon-
dolatvilág, a törekvések, ideálok, felelősségérzet, az erkölcsiség 
mind a szociális környezetnek, az isteni kegyelemnek és neve-
lésnek adományai. Az ember szellemiségét a fejlődés ország-
útján egymásután érő előbb említett hatások alakítják végső 
formába. Az igaz, hogy az öröklés a fejlődésnek határt szab. 
Ez a határ azonban nem olyan szűk, mint hisszük és ezen 
belül az egyénnek birtokában lesz mindig a szabadság és a 
felelőségérzet tudata, melynek segítségével megfogja találni élet-
célját és kiépítheti harmonikus életét. 

Dr. Koller Pius. 

\ 

Az ideál tenmagadban lakozik. Elérésének akadályai szin-
tén benned vannak. A helyzet, melyben vagy, szolgáltatja az 
anyagot, melyből eszményedet meg kell valósítanod. Carlyle. 

* 

A világot eszméink segedelmével látjuk, abban a világí-
tásban, melyet eszméink adnak neki. A gyűlölet —• mintha 
fekete szemüveget tettünk volna fel — homályosnak és sötét-
nek tünteti fel. Lucy Mallory. 

* 

Miként a fényes csillagok is akkor gyúlnak ki, mikor egé-
szen besötétedett, épen úgy sokan a hit fényes napjához is a 
fájdalom bús éjszakáján át értek. Keppler püspök. 

* 

A szenvedés jó szónok: megtérített sokat, kik már sen-
kire sem hallgattak. , Keppler püspök. 

* 



ZILAHY LAJOS. 

A nemzetek életének is megvan a viharzónájuk, mint a 
levegőrétegek kavarodásának, és gigásziak, szeszélyességükben 
is nagyok, merészek, sokszor megdöbbentők azok az alkotások, 
melyek a nemzeti lélek viharainak mélyéből vajúdnak életre. 
Pazar pompájú, megbűvölő az egy ember belső világa is, de 
mi ehhez képest a nemzet élete, micsoda chaotikus erők, esz-
mények, fékevesztett szenvedélyek kavarognak ebben az őrü-
letesen forrongó kráterben ? ! 

Hányszor megcsodáljuk az égbenyúló hegyóriásokat, a 
vadul kavargó felhőcsatákat, a tenger viaskodását, és milyen 
közönbösen, mennyi nemtörődömséggel, milyen boldog, gyer-
mekes nyugalommal járunk a lelkek kohója mellett, fölött ! Az 
idegesség, az élethajszolás lázában micsoda Istent kísértő, bol-
dog „nyugalom" ! 

Es az irodalom, a művészet a szeizmográf műszeres pon-
tosságával jelzi a feszülő életet, méri az életet söprő erők 
próbálkozását, az utolsó percek nagy összesűrűsödését, — hogy 
gyönyörködjünk benne ! Van-e nagyobb valami, mint embernek 
lenni s az emberek között művésznek, írónak születni ? 

Zilahy is a magyar nemzetnek ebbe a viharzónájába szü-
letett bele, amikor még egyik regényében (A két fogoly) utolsót 
lobban a békés idők tavasza-nyara, hogy beboruljon az ég s 
utána — ki tudja, meddig — csak a reménye maradjon, éljen 
az új magyar tavasznak, termelő nyárnak. Szeszélyesek ennek 
a z időnek az alkotásai, sok köztük a torzó, mint amilyen a 
lelkek élete, amikor csak tapogatózva megyünk előre ! Az esz-
mények burjánzó földje szakad föl a viharban, a viharverés 
után, s csoda-e, ha a sok dudva közt annyira egészséges szemre, 
lélekre van szükség, hogy ne bodzából akarjanak elefánt-csont 
trónust faragni, ne beteg, halálra vált lelket akarjanak életnek 
indítani ! 

A rengő földön, a társadalom eresztékeit rázó szenvedé-
lyek viharában kétszeres feladat századoknak beszélő Panthe-
onokat állítani, embereket márványba faragni, nagy lelkeket 
szavakba mintázni ! És Zilahy írásain is érezni, hogy munkája 
közben reng a föld, viharzó orkánok csapnak át a lelkén is. 
De van ereje, tehetsége, eszménye, hogy megint életté, művé-
szetté forrassza nagy elgondolásait, s töretlen lélekkel indítsa 
őket útnak, melyről nincs visszafordulás. 

Zilahy Lajos egyénisége legteljesebben A két fogoly c. 
regényében nyilatkozik. Érdekes egyéniség az író. Erős fantá-
ziával, realizáló, megjelenítő erővel rajzolja a béke utolsó esz-
tendejét és a háborúnak az embereket szétválasztó, önmaguk 
ellen fordító, áthidalhatatlan tragédiákba süllyesztő katasztrófáit. 



Az első részben inkább a könnyebb elbeszélő, a társa-
dalomnak, a békebeli társadalomnak felületes világszemlélője-
ként jelentkezik a regényben, akit megkap az utolsó éveknek 
a nyugalmas, békés csendje, amely mintha csak sejtetné az 
elkövetkezendő világégést : vad erővel indul neki az élethajszo-
lásnak, tobzódásnak. Eléggé mindennapi, romantikus a mese-
kezdés : két fiatal szív összekerül, egymáséi lesznek, nagyon 
rövid időre, hogy azután szétszakadjanak és egymás foglyai 
legyenek. Az író maga is érzi, hogy az első rész terjedelmében 
is csak bevezetésnek számít, mindössze prologus ahhoz a ha-
talmas infernushoz, amelybe belekerült a férj, hogy többet sohase 
találkozzanak, illetőleg az utolsó találkozás a halálnak, az élő 
halottnak szól, s ez a finálé befejezetlennek, nehéz, nyomasztó 
megoldásnak hagyja a regényt. 

Az író emberábrázoló, viharokat támasztó ereje a máso-
dik kötetben áll elénk : a háború borzalmainak a bemutatásá-
ban, de még inkább a hadifoglyok életének a rajzolásában. 
És igazi művészi tehetséggel rajzolja egymással párhuzamosan 
a két fogolynak az életét, amint örökösen egymáshoz vonzód-
nak a távolságok hatalmas űrén keresztül is, hogy lassacskán 
mindinkább eltávolodjanak egymástól, mert valahogyan érzik 
részben az akadály legyőzhetetlenségét, de még inkább azt, 
hogy mindketten élnek. Áz élet s a fiatalság az a két legyőz-
hetetlen erő, amely ezt a két fogolyt összeláncolja, csak azért, 
hogy ezeknek a láncoknak a széttépésére kényszerítse őket. 
Szimbolikus ez az életelgondolás, de valójában az élet, legalább 
is a háborús élet igazsága, mindennapi esete jelentkezik benne.. 

Igazi értéke ennek a regénynek az az életátalakulás a fér-
fiben és különösen a nőben, ahogyan elős?ör tetszik neki ez 
az újszerű, sok könnyet, sok keserűséget, fájdalmat, önmarcan-
golást nyújtó élet, és amint lassan mégis belefásul a férfi az 
élet igazságtalanságába, a hiábavaló jövővárásba, amelynek 
nem látja a végét, nem látja, hogy a messze, ködös távolsá-
gért érdemes áldozatot hozni. Másrészt az egyénnek ez élettel 
való erőpróbájában mindig az egyén marad alul, amikor a ter-
mészet törvényei alól függetleníteni akarja magát. E miatt a nő-
nek is tetszik ez az újszerű állapot, amelyben messze vágyó-
dik az elszakított férje után, de lassan — észrevétlenül elerőt-
lenedik ebben a várakozásban. Szürkévé, egyvonalú unalmas 
üteműekké változnak ezek a napok, és hamarosan belenyúl az 
életébe az élet követelőzése. És az írónak kitűnően sikerült 
rajzolnia, hogy mint enged magának mindig több és több szabad-
ságot, mint bontja ki egymás után börtönének a falát, amelyet 
valamikor tavaszi hangulatban, életkívánásban maga vont 
maga köré. 

Másfelől ottan van a férj az orosz fogolytáborban. Az ő 
élete még rettenetesebb ; nem annyira a testi szenvedés, mint 
inkább a léleknek az élet után való vágyakozása, a régi világ-



nak visszakívánása és az a keserű gond, bizonytalanság miatt, 
hogy vajon a másik fogoly az övé-e? Es amikor a szabadulás 
pillanatában látja, hogy nem érdemes arra a másik fogoly, hogy 
utána törje magát, megroppanik, kiszaad belőle az,élet kívá-
nása, elveszik az akaratereje, az élet követelése. Es hogy a 
másikon segítsen, hogy ne álljon a másik boldogulásának az 
útjába, meghal. Olyanformán, hogy evvel kikerül az élők sorá-
ból és az életet elpusztítja a maga számára is, bármennyire 
beleilleszkedik is az új körülmények közé, bármennyire próbál 
is új alapot teremteni életének, még egyszer visszaszerezni az 
élet szeretetét, az élethez való ragaszkodást, és bár víziójában 
szétszakadnak egy pillanatra a hómezők, egy pillanatra előtör 
a virágnyilás, de ahol a virágnak nincsen illata, nincsen szine 
és messze, idegen tájakról kerül erre a részre, csak azért, hogy 
egy pillanatra önmagára leljen, lássa az élet értékét, és annál 
nagyobb legyen az ellentét, amely az élő világban a halált je-
lenti : a maga készítette halált. 

Az elgondolás romantikus voltával és a távolságokat áthi-
daló intenzív érzelmi életet kívánó összeköttetésben van ennek 
a halálnak a lényege. De ahogyan peregnek a napok, ahogyan 
a két ember körül ott nyüzsög Európa két végső része, reális 
színeiben, életvalóság ábrázolásaiban maga az élet tombol kö-
rülöttünk. Ezek a romantikus motívumok közben csak azért ki-
sértenek, hogy az élet örömeiben vagy a pokol kínjaiban az 
ellentéteket fokozzák, az életet mélyítsék, de sem az élmény-
kibontás, sem a jellemrajzolásban, sem az előadásnak az élet-
ből fakadásában és a mindennapi élet fölé emelkedésében nin-
csen gátló hatalmuk ; művészetté engedi szélesülni azt a két 
embernek hatalmas, életátfogó tragádiája, amelyben így mesz-
sziről nézve nem is a két embernek, hanem az életsorsoknak 
sokszor ötletszerű szétszakadása s összetalálkozása, kölcsönös 
emberi gyarlóságokon múló széttörése teszi mélyebb jelentősé-
gűvé, hatalmas értékké ezt az alkotást. 

Az író a meseszövésben, hangulatrajzolásban, esemény 
kibontásban mindig az élet ütemével hangsúlyozottan bontja 
szét a történést. Van ugyan néhány bele nem illő epizód, ille-
tőleg a realitásnak felesleges hangsúlyozása, de ez inkább a 
kortörténeti, világnézeti könnyebb fajsúlyúságnak a bemutatása 
akar lenni, és nem igen érezzük ezeknek a részletjeleneteknek 
önmagukért való kiélezését. 

A kompozíció igazi művészete a második kötetre esik, a 
a két élet párhuzamos bemutatására. Itt mindig érezzük, hogy 
ez a kettő ezer mérföldes távolságok ellenére is egymás mel-
lett él ; de amikor úgy érezzük, hogy az egyik helyzete a másik-
nak életszerű továbbfolytatása, akkor meg viszont a tér áthi-
dalhatatlan akadálya vonja szét az egymás mellett és együtt 
élő két fogolyt, hogy evvel térbeli és lélekrajzi rabja legyen 
egyik a másiknak. És amikor maguk akarták is a börtönüket, 



ép a térbeli távolságok miatt ne lehessen hatalmuk hozzá, hogy 
a szétválasztó falakat lerontsák. 

Az élet ereje izzik és működik ebben a regényben, azért 
önmagát kibontó, életet ábrázoló, élő valóságokat bemutató a 
regény a jellemekben is. Nagy területű az író emberismerete. 
Ismeri különösen a belső világnak önmagunkkal szembeforduló, 
tragédiákat rejtő világát. Azt a világot, amely külsőségekben 
sokszor csak alig fodrozó formában, közönbös arcban, legfel-
jebb üres tekintetben nyilatkozik, de amikor önmagunk életét 
éljük bennük, akkor a szenvedélyeknek önmagunkkal ellentétbe 
kerülésében, az élettragédiákban annyi ezer összetevőjüket bontja 
ki az író, hogy, túlságosan bonyodalmas, erősen differenciált. 
Innen érthető, hogy a regényben a tragédiák iránt fogékonyabb, 
egyéni emberek kerülnek egymás mellé, akiknek az élet ifjúsága 
sok derűt és romantikát juttat, de azt is csak azért, hogy annál 
élesebb legyen az ellentét, a hirtelen rákövetkező megpróbálta-
tásokban, és annál mélyebbé szélesüljön a lélekanalizisük, az 
önmagukkal és egymással ellentétbe kerülő egyéniségük. 

A regény előadása közvetlen, színes és szemléletes. Az 
életboldogságnak és a könnyű óráknak megvan a derűs, ele-
ven tavaszi hangulatuk. Mindig érezzük, hogy az életnek melyik 
formája lobog a szavakon keresztül, és különösen, amikor a 
második részben az élet nagy tragédiája kerül a szereplők éle-
tének középpontjába, elsúlyosulnak a szavak, elmélyül a mon-
dat ritmusának az üteme. Erezzük a fogolytábornak önmagával 
ellentétbe állító kínos valóságát, a szavakból mintha a szibé-
riai tél hidege áradna, de még többször az embernek önmagát 
kínzó tépelődéseit és a belőle szabadulni nem tudó tragikum-
nak életet pusztító kegyetlenségét. 

A többi alkotásaiban : regényeiben (Halálos tavasz, Szép-
apám szerelme, Valamit visz a víz stb.), színműveiben (Az 
ezüstszárnyú szélmalom, Süt a nap, Zenebohócok, a Fehér 
szarvas, Tábornok stb.) mindenütt a zűrzavaros idők összetor-
lódó problémái foglalkoztatják. Néha erőszakolja a témát, a 
tragikus ellentéteknek szembeállítását, közben hiányzik az élet-
nek azon nagyvonalú szemlélete és igaz átélése, amely az al-
kotásokat minden viszonylatban a tülekedő életen felül emel-
kedő alkotásokká tenné, a nélkül azonban, hogy színtelen ide-
álizmusba vagy a másik végletben a puszta naturalizmusba 
süllyednének. De ezek nem értéket pusztító jelenségek, hanem 
annak bizonyságai, hogy az író benn állt az életforgatag közép-
pontjában s magának is van egészséges életszemlélete, művészi 
hitvallása, mely erősen fogékony a szélsőséges kilengések iránt, 
de egyéni erejében szilárdan egyensúlyozott arra, hogy irodal-
munkban számottevő, értékes életeket formáljon, melyek ma-
gyar földben gyökereznek és odahullatják gyümölcsüket : a ne-
mes, esztétikai élvezetnek ma annyira ritka adományait. 

Dr. Hein Tádé. 



A GYŐRI PÜSPÖKSÉG 1629-BEN. 

Már több hónapon át foglalkozom Rómában a Vatikáni 
Levéltárban a XVII. század második feléből való nunciusi 
jelentések kutatásával, amelyek azonban egyháztörténeti szem-
pontból nem elégítették ki reményeimet, amig végre különféle 
tapogatózások után a Congregatio Concilii levéltáránál álla-
podtam meg. E levéltárat a magyar történetkutatás csak na-
gyon kis mértékben használta fel. Pedig különösen egyháztör-
téneti szempontból elsőrangú képet ad püspökségeinkről. Ide 
futnak ugyanis be a XVI. sz. végétől kezdve a Földkerekség 
püspökeinek jelentései egyházmegyéikről. Magyarország szá-
mára a négyévenkinti jelentés volt kötelező. Bár püspökeink 
— különböző okok miatt — nem mindig küldték be pontosan 
jelentéseiket s a beküldött jelentések sem maradtak mind fenn, 
mégis a megmaradt relációk az egyháztörténeti fejlődésnek 
legbecsesebb dokumentumai közé tartoznak. 

A következőkben magyar fordításban közlöm — bár nem 
szórói-szóra, de semmi fontosat ki nem hagyva — a győri püs-
pökség állapotáról szóló 1629-ből való információt1) Nem szo-
ros értelemben vett püspöki jelentés ez, de minthogy a Con-
ciliiben őrzött győri püspöki relációkat kerek száz évvel előzi 
meg, még az utóbbiaknál is nagyobb fontosságú. Az információ 
írója, amint elejéről, végéről, a magyar nevek és viszonyok 
ismeretéből kitűnik, magyar pap lehetett. A jelentéstételre Ró-
mából kapott felhívást, mert az elején mentegeti magát, hogy 
későn felel a megjelölt pontokra, de ezt az alaposabb megis-
merés kedvéért teszi. Már két éve tartózkodik Győrött, tehát a 
leírt dolgoknak nagyrészt szemtanúja — jegyzi meg. Nevét az 
iraton sehol sem lehet megtalálni. Mondanivalóját tizenhárom 
pontba szedi. Cikkünkben ezt a sorrendet tartjuk meg, bár 
közbe jobb csoportosítást is csinálhatnánk. Minden bekezdés 
a jelentés egy-egy pontjának felel meg. Ezt a jelentést csak 
ízelítőnek szántuk, mert a relációk fejlődéstörténeti feldolgozása 
Rómában a speciális magyar részletmunkák hiánya folytán 
lehetetlen. 

Győr nem szabadkirályi, hanem csak mezőváros — mondja 
a jelentés — és Magyarország leghíresebb erődje, mind a ter-
mészet, mind pedig az emberi kéz munkája folytán. Oly közel 
fekszik a hódoltsági területhez, hogy a törökök nem egyszer a 
vár kapujáig merészkednek s ilyenkor az útjukba akadókat 
megölik. A vártól dél felé nincs egyetlen kis falu sem, mely 
nem volna adófizetője a töröknek. A vár területe a káptalan 

l) Iníormatio de Episcopatu Jaurinensi, anno 1629. Hat és fél oldalas 
latinnyelvű jelentés. (A Congregatio Concilii levéltárában Jaurinensis címszó 
alatt, a püspöki relációk közt.) 



birtoka. — Győr három társadalmi osztálya : az egyházi, a 
katonai és polgári. Az egyháziak a püspöknek, a katonák a 
helybeli ezredesnek vagy vár-prefektusnak, a polgárok — mint 
földesúrnak — a káptalannak engedelmeskednek. A várat há-
rom hajózásra alkalmas folyó veszi körül : a Duna-ág, a Rába 
és a Rábca. Magyarország megyékre van fölosztva. Győrmegye 
élén a mindenkori püspök áll, mint főispán. Tehát tekintélyé-
vel fölötte áll az összes megyebeli nemeseknek, nekik arra 
hivatott bírák által igazságot szolgáltat, a nemesek jogait és 
kiváltságait hivatalból védi, a vonakodókat megfékezi és köte-
lességükre kényszeríti, a bűnösöket megbünteti és más hasonló 
megyebeli tisztségeket tölt be. Győr nagyobb Pozsonynál, de 
kisebb Nagyszombatnál. Az erőd és bástyái kivételével kevés 
jelentősebb épülete van, csaknem kizárólag kunyhókból és 
alacsonyabb házakból áll ; a katonák kunyhói, barakkjai igen 
szűkek, nem sokkal tágasabbak a polgárok házai sem ; mivel 
látják, hogy azokat, akik nagyobb mértékben építkeznek, any-
nyira megrakják katonákkal, hogy inkább a katonák a ház la-
kói, a gazda pedig családjával együtt egy sarokba kénytelen 
meghúzni magát. A német várőrség, mely az erődöt a legna-
gyobb gonddal őrzi, körülbelül 900 gyalogosból áll ; ezeken 
kívül van még a várban mintegy 500 magyar gyalogos és lovas. 
A polgárok legnagyobb része a lutheránus és kálvinista tévelyt 
követi. De a falakon belül nincs szabad vallásgyakorlatuk, sem 
prédikátoruk, hanem egy olasz mérföldnyire a szomszéd faluba 
mennek, ahol prédikátort tartanak és ott jönnek össze. A kano-
nokoknak módjukban állana a prédikátort onnan elzavarni. 

A Bold. Szűzről nevezett székesegyház 4—5000 embert 
tud befogadni, de benne a közönséges munkán és anyagon 
kívül semmi érdemes néznivaló nincs. Három-hajós; a középső 
és északi hajót az eretnek katonai parancsnokok egykor lefog-
lalták és gabonaraktárnak használták. Csak a déli szárnyat 
hagyták meg a kanonokoknak, ahol ők — a legnagyobb zaklatás 
s az isteni dolgok megvetése mellett, és a gabonaraktár eretnek 
kezelőinek arcfintorításainak közepette — végezték az istentisz-
teletet. II. Rudolf alatt az egész templomot visszaadták rendel-
tetésének, fazsindellyel fedve megvédték az eső ellen, a szenny-
től, piszoktól megtisztították és rendbehozták, úgy hogy a temp-
lom tisztességét illetően semmi kívánnivalót sem hagy maga 
után. 

A győri püspökség az esztergomi érsek alá tartozik. 
A káptalanban a rangsor a következő : nagyprépost (az 

eredeti szöveg csak egyszerűen praepositus-t mond), olvasóka-
nonok (ki a káptalani hiteleshely írásbeli teendőit végzi), ének-
lőkanonok, őrkanonok, (aki a székesegyház őre, az összes ka-
nonokok közt neki van szinte a legnagyobb jövedelme.) Az 
említetteken kívül még nyolc kanonok van. Ezek rendszerint 
a különböző kerületek foesperesei. Hivatalbeli kötelességük 



kerületük plébániáit vizitálni, a hibázó plébánosokat meginteni, 
szükség esetén ügyeikkel a püspökhöz fordulni. Nagyrészüknek 
egykori szerzetes apátsága vagy prépostsága van, amelyeket 
részint a török, részint az eretnekek elpusztítottak és a konvent 
szétszóródott. Az ilyen javakból nem megvetendő jövedelme-
ket húznak. 

Győr lelkipásztori gondozása a következő : a népnek 
szóló magyar prédikációkat a kanonokok mondják, közbe-közbe 
a jezsuiták is, még pedig a székesegyházban. A német kato-
náknak a ferencrendiek saját templomukban prédikálnak. Ná-
luk gyónnak és áldoznak a németnyelvű katolikusok is- A 
többi szentségeket számukra vagy a német káplán szolgáltatja 
ki, vagy a kanonokok közül valamelyik németül tudó. 

A székesegyház az istentisztelethez szükséges fölszereléssel 
el van látva, amelyet a jelenlegi püspök, Dallos Miklós 
jelentékenyen gyarapított. 

A katedrálisban őrzik Szent László király koponyáját, 
nagy művészettel kidolgozott ezüst foglalatban. Azt mondják, 
hogy ezt a váradi templomból hozták ide. Más hasonló érde-
mes látnivaló nincs. 

A püspök háza szűk és nem méltó ily főpaphoz. A püs-
pöki kúriát ugyanis, mely fekvésénél és épületeinek fényénél 
fogva egyaránt elsőrangú, Miksa császár idejében a helybeli 
katonai parancsnok számára foglalták le, aki most is benne 
lakik. A püspök pedig kénytelen zsellér módjára a püspökvá-
ron kívül személyzetével együtt szűk lakásban meghúzni magát. 

A püspökség jövedelme a püspök hozzáértésétől és élel-
mességétől függ ; a mostani püspöknek úgy látszik van rá 
gondja, de azért nagy méltóságának teljesen megfelelő sze-
mélyzetet tart. A püspöki udvartartás évi 5—6000 német fo-
rintba kerül. Az évi jövedelem (a gabona és bor ára szerint 
változó) 16—20.000 magyar forintra tehető. Főként bor- és ga-
bona tizedből áll. Ha az eretnekek nem tették volna rá kezüket 
a püspök tizedeire, az évi jövedelem 30—35.000 írt lehetne ; 
de sok eretnek uraság saját erejére s az eretnek magisztrátusok 
segítségére támaszkodva, magának tartja vissza a tizedet és 
csekély fizetéssel elégszik meg. A püspökség egyébként senki 
számára semmiféle pénzügyi kötelezettséggel nincs megterhelve. 

A székesegyház egyúttal plébániatemplom is. Ezenkívül 
van még Győröit az obszerváns ferenceseknek templomuk és 
kolostoruk. A jezsuitáknak — kik körülbelül 2 éve telepedtek 
itt le, mondja az informáló — egyenlőre még csak kápolnájuk 
van a maguk és tanítványaik használatára, míg majd valamely 
jótevő templomot és kolostort épít nekik. Más templom és 
kolostor nincs, sem kórház. 

Az egyházmegye nagy kiterjedésű, több megyét foglal 
magában ; Győr —, Sopron —, Vasvár (így !) — és Mosonme-
gyét teljesen, de kiterjed Pozsony- és Komárom megye egyes 



részeire is. Sopronmegyében két város van : Sopron és Kismar-
ton, Győrmegyében : Győr, (nevét mindig latinul írja.) A többi 
megye csaknem kizárólag kis mezővárosokból és falvakból áll. 

A jelenlegi püspök Győrött szemináriumot alapított s e 
célra 21.000 frtot adott, hogy az összeg évi hozama örökre 
arra fordíttassék. A célnak megfelelő házat Altabat János ka-
nonok adományozta ; jámbor férfiú, aki életszentségben és a 
szegények iránti bőkezűségben a kanonokok közül a leginkább 
kiválik. Jelenleg 12 klerikus van a szemináriumban, akik a jezsui-
táknál tanulnak. Ha az idők nyugodtabbak lennének, többet 
is el lehetne tartani, mert a jelzett összeghez az említett kano-
nok még 1.000 birodalmi tallért adott. A szeminárium növen-
dékei nagyobb ünnepeken s az előttük való napon az isten-
tisztelet alatt a katedrálisban palástba öltözve és ezüst pász-
torbotokkal szokás szerint fölékesítve (? sceptrisque seu pedis 
argenteis pro more ornati) az isteni szolgálat fényének emeléséhez 
nagyban hozzájárulnak. 

A püspökség nincs üresedésben, hanem választott püspö-
ke van, aki már kb. 8—9 éve legmagasabb barátainak segítségével 
és a saját pénzáldozatai ellenére sem tudja Rómában megerő-
sítését elnyerni. Azt mondják, az az oka ennek, hogy azok. 
kikre az ilyen megerősítő levelek gondja rá van bízva, annyi 
pénzt kívánnak, amennyit a püspök — mint mondja, — meg-
fizetni nem tud. Ez alkalommal jó lenne figyelmeztetni Barberini 
bíborost, hogy az ilyen megerősítésbeli nehézségek és halasz-
tások a legnagyobb kárral járnak. Mert a püspökök, mihelyt 
a császártól kiválasztatnak, mindjárt elfoglalják székeiket és 
hiánytalanul megkapják jövedelműket, mintha már meglennének 
erősítve. De a pápai megerősítés előtt mégsem szentelhetők 
püspökké s ezért püspöki rend nélkül maradnak, legtöbbször 
segédpüspökük sincs s így semmiféle püspöki funkciót nem 
végeznek. így tehát a megerősítés késése leginkább a híveknek 
árt, a püspöknek viszont semmit sem, sem joghatóságát,1) sem 
jövedelmét illetően. A jelentés írója végül megjegyzi, hogy so-
kak üdvösségére szolgáló cselekedet lenne, „ha Méltóságos 
Uraságtok kivinné, hogy püspökeink megerősítése a római au-
lában könnyebben és gyorsabban menjen végbe." 

Eddig szól a jelentés, mely ugyan nagy részben nem 
mond nagy újdonságokat, mindamellett koránál, egységénél és 
természeténél fogva a legnagyobb figyelmet érdemli meg. A 
Győri Püspökségről hét úgynevezett püspöki reláció van a 
Congr. Concilii levéltárában 1800-ig a következő évekből : 1730, 
1752, 1757, 1762, 1766, 1771, 1775. Ezek az egyházmegye éle-
téről bővebben szólnak és nagyon érdekes fejlődési fokait ad-
ják már nem annyira a külső, protestáns körökben folytatott 
diadalmas hódító munkának, mint inkább a belső restauráció-

*) A tényleges helyzetre nézve, nem pedig a jogszerintire áll e meg-
állapítás. 
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nak, az egyház kebelén Délül a lelkek intenzivebb gondozásá-
nak, a meglevő keretek és szervek kor és szaporodás megkí-
vánta kitágításának. Hiszem, hogy ha az összes magyar püs-
pökségek jelentéseit 1800-ig sikerül felölelnem, ez a végtelenül 
becses és sokoldalú anyag, kiegészítve a püspöki levéltárak 
fontosabb okmányaival, elsősorban a vizitációkkal, az eddigi 
irodalom lelkiismeretes számontartása mellett, a magyar egy-
háztörténet parlagon heverő földjén új csírákat és új vetést 
fog teremteni. 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Az orvos nemcsak akkor érdemel dicséretet, ha betegét 
pompás kertekbe, fürdőkbe, friss forráshoz vagy dúsan meg-
rakott asztalhoz vezeti, hanem akkor is, ha éheztet, koplaltat, 
ágyba a szoba négy fala közé kényszerít, ha tán még a nap-
fénytől is óv, az ablakot óvatosan zárva tartja, befüggönyözi, 
ha vág, éget és keserű orvosságot nyújt. Bármit cselekszik, 
a gyógyulásért teszi. Nem igazságtalanság-e zúgolódni Isten 
ellen, ha ő is hasonlóképen bánik velünk. 

Aranyszájú szent János-
* 

Oly magasan áll az ember a méltóságban, mint a mily 
mélyre kerül a szenvedésben. Nietzsche. 

* 

A jelentősebb szenvedés nélküli életben sokszor elhan-
golódnak a lélek húrjai. A fájdalom az a kulcs, mellyel újra 
felhúzhatjuk, felhangolhatjuk azokat, hogy összhangzón zeng-
jenek és az Isten lelke égi dallamokat játszhassék rajtuk. 

Keppler püspök. 



Figyelő. 
HÓMAN ÉS SZEKFLJ MAGYAR TÖRTÉNELME. 

A II. és V. kötet ismertetése. 

A liberális kor kommunista és trianoni megalázása után 
a vallásos és nemzeti magyar gondolkozás fölébredt, magára 
eszmélt és első feladatának tekintette, hogy a magyar történeti 
múltnak új igazi nagy emléket emeljen s tükörnek maga elé 
állítsa a maga igazi megismerésére. Nem bízott meg a liberális 
kor millenniumi tíz kötetes történetírásában. Aztán már 30 év 
telt el azóta. A millenniumi történetírók nagy tanítványaitól 
akartak új életrajzot kapni a magyar nemzet számára, oly 
tudósoktól, kik a régibb történetírásnak nyíltan ellenmondottak 
és revíziót ígértek, s erre nagy tehetségüknél, korábbi tudós 
irodalmi munkásságuknál és tekintélyes állásuknál fogva valóban 
leginkább látszottak alkalmasoknak. E két történettudós Hóman 
Bálint és Szekfű Gyula, a budapesti Pázmány tudományegyetem 
magyar történettanárai. 

Nem teljes irántuk sem a bizalom. Feltűnt, hogy valamint 
a francia akadémia negyven halhatatlanja és a tudós, szépíró, 
művész világ nagyjai épen korunkban egyre bátrabban színt 
mernek vallani vallásos és katholikus irányban, így Hóman és 
Szekfű is magyar világi tudósok részéről szokatlan bátor hangot 
ütnek meg s nem tagadják, hogy katholikusok és hogy eddigi 
történetírásunkban a tárgyilagosság rovására érvényesült a 
katholikus-ellenes tendencia, amelyet az igazság érdekében ki 
kell küszöbölni s a nagy részében katholikus magyar multat 
jogaiba kell iktatni. 

Ne féljen senki se emiatt a magyar történet szándékos 
meghamisításától. Hóman is, Szekfű is bátran kimondják véle-
ményüket, ámbár ez néha nem hízelgő a magyar egyházi 
rendre. Hóman bátran kivágott oly elméletet az egyházi vagyon 
eredetéről, amely nem erőssége a katholicizmusnak és jól 
megfontolva a történeti valóságtudománynak sem. A katholicizmus 
érdekében sohasem kell irányzatos tudományt művelni. A 
katholicizmus az igazság minden terén katholikus akar maradni, 
vagyis egyetemes érvényű, mely nem pártos, nem egyoldalú, s 
minden hamisítást elutasít, megvet. 

Hóman és Szekfű hét kötetre tervezték új magyar történel-
müket, s ebből a jelen folyóiratban behatóan ismertettük már 
az I. és IV. kötetet. Nemrég jelent meg a II. és V. kötet s ezek 
bemutatására most kerül a sor. 

Fölvetem magamra nézve az illetékesség kérdését, hogy 
szabad-e, illik-e bírónak lennem, mikor elég sok dologban eltérő 



kis magyar történelmet adtam ki s így megvan a kísértés arra, 
hogy pártos bíró legyek, kinek maga íelé hajlik a keze és ítélete. 

Kijelentem, hogy nem akarok bíró lenni, csak szakértő, 
becsületes kalauz, ki lehetőleg azt mutogatja, ami a kiállításban 
látható, s emellett fölhívom a figyelmet a kritikus pontokra. 
Nem ítélek, nem döntök, mert erre a döntésre egyetlen író nem 
is képes akkor, mikor vitatható kérdésben állást foglalt. De 
szakértő voltomról bizonyságot tettem és azt is erősen fogadom, 
hogy pártatlan kalauz akarok lenni. 

Hóman II. kötete a magyar középkor közepét tárgyalja, 
Imre királytól I. Károly haláláig (1196 — 1342). Az én történeti 
új rendszeremben ez a 9—12-ik nemzedékkor, a szentkoronás 
hűbéri lovagkor kilenc nemzedékkora közül a négy első. Aztán 
hátra lesz még Hóman harmadik kötetében a magyar lovagkor 
öt utolsó nemzedéke a mohácsi csatáig. 

A hétkötetes vállalat második kötetében Hóman elméletként 
kifejezi készségét arra, hogy 1200 körül már újkori mozgalmakat 
lásson. Külföldi tudósokra hivatkozik s ezekkel együtt vallja és 
önállóan bizonyítgatja, hogy ott már megszűnt a középkor, vagy 
legföllebb a kései középkor következik. Ötletnek ez nem új, 
mert hiszen a protestáns reformáció előfutárait már régóta 
meglátták II. Frigyes császárban s a középkori hitegység ellen-
ségeiben, az albyakban, stb., de azért tagadhatatlan, hogy — 
elfogadva az előfutár hasonlatát — a király és hadserege 
rendesen jó messze van még a szórványosan bujkáló és fel-
tünedező kémek és előfutárok mögött. Az ötlet pusztán elméleti 
jellegű, mert gyakorlatilag még sokáig kell magyar középkorról 
beszélni 1200 után. Sőt sok dologban a magyar középkor még 
650 évig tart III. Béla fiaitól kezdve. 

Hóman szép új kötete negyedfélszáz negyedrétű oldalra 
terjed, a végén tíznél több oldalon kettős hasábok apró szedé-
sében nagyon becses bibliográfiái jegyzetekben sok forráskritikai 
észrevételt találunk és igazolásokat az újítások támogatására. 
Legutóbb a szerző háláját fejezi Bartoniek Emma doktornő 
bibliográfiái gyűjtő és megbeszélő munkájáért. — A kötet külön 
címe: a rendiség kialakulásának kora Hat fejezetének címei: 
nagyhatalmi törekvések ; az Aranybulla korának politikai és 
társadalmi mozgalmai; tatárveszedelem, osztrák és cseh háborúk; 
oligarchia ; küzdelem a trónért és hatalomért ; a rendi állam 
közhatalmi szervezetének kiépítése. 

A hétkötetes nagy mű következetes beosztásán már sem-
miféle tanács sem változtathat. Pedig a nem szaktudós sok 
olvasó részéről olykor elhangzik az az észrevétel, hogy a 60—70 
oldalnyi nagy fejezeteknek sokszor súlyos eszméket hengergető 
kavargása, titáni mozgalmassága fárasztó. Nincs a figyelem 
pihentetésére más, mint egy-egy szétválasztó csillag. Az a sok 
alcím, mely a fejezetcímek alatt többnyire olvasatlanul marad, 



könyvesztetikai szempontból talán tetszetősebb, de a hetven 
oldalnyi súlyos szövegek tagolására alkalmasabb lehetett volna. 
De bizony már változtatni nem iehet. így a történeti elbeszélés 
áradata hasonlatosabb a regények formájához, mert az író tolla 
épp oly izgatottan rohan tova, mint amily türelmetlenül siet a 
regény olvasó a bonyodalmak végső megoldása felé. 

A rendi alkotmány kialakulása mint főcím helyes. A 
törvényhozó, főpapi, bárói, nemesi rendek, főleg ez utóbbi kettő, 
az Árpádkor utolsó századában jutnak oly öröklődő nagy és 
közép vagy kis birtokokhoz, amelyek alapján képesek hadi 
szolgálatokat teljesíteni, a nagybirtokosok egyszersmind kir. 
íőtisztségeket vállalni, bíráskodni, s nagy befolyást gyakorolni 
a törvényhozásra. A főpapok ezt Szent István óta gyakorolják 
állásuknál fogva ; a kir. ispánok rendje is megvan mint hivatali 
rend, de függetlenebbül s öröklő alapon csak az Árpádkor 
végén jut törvényhozó joghoz az ispáni vagy bárói rend és a 
lovagi vagy serviensi köznemes rend. A második és harmadik 
rend kialakulása 1267 körül megy végbe, a városi rendé a XIV. 
század végén kezdődik és több század alatt terjed el. De a 
törvényhozó jogot megelőző birtokállapotok úgy a bárói és 
nemesi, mint a városi rendre nézve a tatárjárás körül alakulnak 
ki s új erőre emelkednek Anjou I. Károly uralma második 
felében. Ezen korról szól Hóman II. kötete. Tele van igen 
fontos, alapvető társadalmi, hadi, gazdasági és politikai reformok-
kal, s ezek lelkes, eszmékben gazdag, modern, tudós meglátóra 
és értelmezőre, helyenkint nagy jellemfestő szónokra találnak 
Hóman Bálintban. 

A nagyhatalmi törekvések c. fejezetben II. András a 
főszemély (az Anjoukori krónikák és Hóman szerint Endre). 
Eddig is tudtuk, hogy András király terveiben megvillant egy 
kis időre a latin császárság elnyerésének reménye, de Hóman 
története ezt egy 35 oldalnyi fejezet tengelyévé erősíti. Pauler 
Gyula is élénken jellemzi az Árpádkirályokat, hanem Hóman 
az egyénjellemzés művészetét valóságos bravúrrá fokozza és 
II. Andrásban különösen azt látja meg, amit eddig mások 
nagyon kevéssé vettek észre: a koncepciózus, az újító eszmékben 
gazdag és nagyratörő királyt. És meg kell adni, hogy Szent 
Erzsébet franciásan könnyed, szellemes, ambiciózus atyját 
gazdag megokolásokkal állítja magas polcra. 

Mikor az aranybulla társadalmában a nemes és kir. 
serviens neveknek egészen új értelmezést adtam, a magyar 
jogtörténet egyik fiatal egyetemi tanára baráti elfogultság címén 
elhárította magától tanulmányom bírálatát, egy öreg egyetemi 
jogtörténet-professzor pedig óvta a Szent István Akadémiát az 
értekezés kiadásától, mert a Szekfű—Rákóczy-féle botrányok 
megismétlődésétől tartott. Aztán megjelent a tanulmány a 
Fejérpataky-Emlékkönyvben s nem lett semmi botrány, ellenben 
Hóman Bálint megértette és fontosnak találta anlaz új álláspont 



jelentőségét s értékesíti. Ezért hálás vagyok neki s megnyugtatom, 
hogy a servienseket mint 2—3 eke föld birtokosaivá lett lovagokat 
sohasem tartottam szolgaállapotúaknak. Voltak azonban servi-
ensek már Szent László kora törvényeiben, kik helyhez kötött 
szolgák, s voltak lovas seruiensek, a katonatiszti jobbágyosztály 
testvérei, kik szintén helyhez kötött fuvarosok az uradalmi 
falvakban, s voltak szabad serviensek, kik mint szabad emberek 
telepedtek le a szabados serviensek közé. Végül voltak serviensek 
a johannita és templarius lovagrendben mint páncélos csatlósai 
a rendi nemes lovagoknak. Ezen legutóbbi serviensek leg-
hasonlóbbak a szabad kir. serviensekhez, akik közé fölemelte 
IV. Béla király a vályi székely század és sok m á s szabados 
osztály vitéz tagjait, kik ezentúl páncélos katonai szolgálatot 
teljesítenek a király seregében, noha egyszerűen megmaradnak 
korábbi várőr-falusi kis telkükön, tehát nem lesznek 2—3 eke-
föld, 300—400 hold föld birtokosai. Akár szolgából lett, akár 
szabad eredetű a szabad kir. serviens, szegény telkes vagy 
többszáz holdas, csatlós vagy lovag, mindenképen lovagkori 
páncélos vitéz és a legtöbb magyar nemesnek őse. Ilyen 
serviensek kapták az aranybullát s 40 év múlva a nemes címet, 
mely előbb a kiváló nembeli gazdag vagy előkelő állású 
embereket jelentette, s amelyet az aranybulla korában a normann 
eredetű báró cím váltott föl a kir. főtiszti családoknál . A nemes 
cím kiterjedése körét illetőleg némi különbség van Hóman Bálint 
felfogása s az enyém közt, de ez nem nagyon lényegbe vágó. 
Ő sokat emlegeti az első foglalásii nemeseket, s az ősi foglalású 
birtokokra nézve azt vallja, hogy ezekben nem volt dominium-
jog vagyis szabad rendelkezés, hanem csak ősiség, a rokonok 
öröklése. Itt kénytelen vagyok fölhívni Hóman figyelmét Szent 
István 5., 6., 35. törvénycikkelyeire, amelyekben minden birtokra, 
még a kir. adományokra is elismeri, biztosítja a dominiumot, 
a szabad rendelkezést, s Kálmán király törvénye is ezt fönn-
tartja a Szent István adta és régibb, tehát ősfoglalású birtokokra, 
meg a saját szerzeményre s csak a szent király utódainak 
adományaira nézve mondta ki — muló hatással — a feudum 
jelleget, az első fokú férfirokonok kötelező öröklését vagyis 
ősiségét s ezek nemlétében a fiscus háramlásjogát. Ezek oly 
világos törvények, hogy Hóman Bálint nagyon könnyen 
kiküszöbölheti a köztünk levő kis nézeteltérést. Éppen ezen 
alapon ajánlom a patrimonialis és a rendi birtokrendszer 
szembeáll í tásának mellőzését. Mert könnyű meggyőződni, hogy 
Patrimonium volt az ősiség előtt és ősiség után is. Azelőtt a 
Patrimonium fiörökös nemlétében elidegeníthető, az ősiség után 
pedig nem lehet róla szabadon rendelkezni. A patrimonialis szó 
tehát egyáltalán nem korjellemző, de igenis az a dominium szó, 
amelyet Hóman Bálint elég gyakran használ „domän" németes 
alakban, csak más mellékjelentéssel. Igen könnyű itt közös 
nevezőre jutnunk. 



A rendi alkotmány kialakulása korát én elsősorban szent-
koronás hűbéri lovagkornak nevezem. Hóman Bálint a szent-
korona tanáról majd később fog beszélni, mert a jog- és 
alkotmánytörténetírók Nagy Lajosnál kezdik ezt a misztériumot 
emlegetni. Misztérium, mert mintha az égből hullana alá, 
egyszerre csak megpillantják, de okát adni nem tudják. Meg-
pillanthatnák azonban már 1205-ben, II. András király koronázó 
esküjében. A királyok koronázó esküje ez időben bővül az 
integritási esküvel, hogy a királyi javakat épségben megőrzik. 
A külföldön megtalált elbeszélés III. András koronázó esküjéről 
a Boldogasszony birtokának épségét említi. II. András idejében 
a pápától háromszor kérnek és kapnak jóváhagyást ahhoz, 
hogy a magyar király a koronázó esküje ellenére tett adományait 
vissza szedhesse, még ha egyháziak kapták is. (1221, 1225, 
1228). Ugyanezen időben gyakran emlegetik a perpetuitates szót 
és a szent koronát. Ez adatok kombinációjából alakul ki a 
szentkorona örökségének épségét ígérő koronázó eskü, mely 
1205"ben kezdődött Anonymus vérszerződésével és András 
herceg könnyelmű Ígéreteivel, ispánlázító hatásával szemben, s 
vele kezdődik a szentkorona birtokjogának a tana, amely 
birtokjogból már csak lovagi hűbéreket lehetett kapni „örök-
joggal" (iure perpetuo, iure hereditario), a közeli férfi rokonokra 
átszálló joggal. — Sajnos, Hóman Bálint a perpetuitates szó 
értelmezésében oly ötletet követ, amelynek nincs jogosultsága, 
s ahelyett, hogy a trónörökösök jogát védő „perpetuitates" 
(sacre corone) = szentkorona „örökségei" nagy jelentőségét 
fölismerte volna, fölállította az „örökre adott" és „öröklő joggal 
adott" birtokok különbségét, holott ezek közt nincs különbség 
a rendiség korában. Hanem van egy más különbség: a Patrimo-
nium és a vásárolt vagy szerzett birtok közt. Amarról nem 
rendelkezhetett a nemes, emerről igen, éppúgy, mint Kálmán 
törvénye szerint a Szent István-féle adományról s a korábbi 
ősfoglalási földről. 

Ezzel aztán ki is merítettem a vitás kérdések körét Hóman 
új kötete ismertetésében. Mert az „olygarchia" vagy oligarchia, 
mint az Árpádkor végére nem illő, testületi együttműködéssel 
járó görög köztársasági államforma nevének mellőzése után 
Hóman kötetét már csak dicséretekkel jellemezhetjük. Különös 
nagy gondot fordít a magyar lovagkor nemes, bárói nemzet-
ségeiből kormányra került nevezetes férfiakra. Ezeket hivatali 
listákban táblázatosan is bemutatja. Gondos és részletes család-
fákat közöl, szép térképeket rajzoltatott, pl. arról is, hogy a 
pannonhalmi apátság háznépei mily számarányban csoportosultak 
vagy szóródtak el földrajzilag. A tatárjárás történeti előzményeit 
messze időkre kimutatja. A magyar országgyűlés angolos 
parlamenti elnevezésére fönnmaradt két adatot s a bárók külön 
tanácskozását nem aknázza ki, de annál gazdagabban foglal-
kozik az Anjou I. Károly (nem Róbert) idejében végbement 



pénzügyi stb. reformokkal, amelyekben Hóman specialista 
szakértő. S éppen mert specialista, szerettük volna, ha az I. 
Károllyal kezdődő rendes, a Zsigmonddal kezdődő rendkívüli 
adó előtt levő adómentes századokból kiradírozná már a régibb 
iratokból ott felejtett és tévesen adónak vélt szabad dénár nevű 
földbért és az önkéntes csapatokhoz hasonlóan gyűjtött önkéntes 
adományokat, a kollektát. Vegye észre azt is, hogy a határvám 
világosan megvan Kálmán törvényében, ennek a neve harmincad 
a váradi szabadságlevélben (1209) és kedvezményes leszállítása 
a nyolcvanad. Velencének (1217), később másoknak is. 

A kényesebb kérdésekre nagyobb súlyt helyezve, mert 
alapvető fontosságúak, Hóman Bálint kötetével érdeme szerint 
foglalkoztunk s ha nem is mint bíró, hanem mint kalauz a 
gazdag kötet érdekességeire fölhívtam a figyelmet s minden 
mondani valómat abban összegezhetem, hogy a kiváló szerzőnek 
melegen gratulálunk s könyvét őszinte örömmel és nagyra-
becsüléssel ajánljuk az olvasók hazafias, tudományos érdek-
lődésébe. 

* • * * 

Hóman és Szekfű két kötete két külön írói egyéniséget 
tárnak elénk. Hóman mint diadalmas vadász űzi-hajtja a nagy 
vadakat, a nagy történeti problémákat, bár a kisebbek vagy 
mélyebben fekvők mellett néha elrobog, máskor melléjök lő ; 
de azért gazdag, értékes zsákmányt gyűjt és száguldása nagy-
vonalú, energikus. Szekfű az elmélyedő, gyalogjáró természet-
búvár és festőművész módjára kalauzolja olvasóit a törökkori 
Magyarország romjain és részvevő szívvel nézegeti, mutogatja 
az egykori magyar lakosság gyászos sorsát, megaláztatásait és 
régibb múltja, gazdagsága, kulturája pusztulását, lakóhelye, szép 
földjei elvadulását, ahova aztán idegen balkániak férkőznek be, 
hogy folytassák és betetőzzék a török kor átkos végzetét. Itt 
nem annyira problémák, történeti nagy kérdések érdeklik a 
törökkori puszták szakértő kalauzát, mint inkább az az értékes 
és nagybecsű az Ő munkájában, hogy sokat meglát, mit mások 
kevésbbé méltattak figyelemre, s az eddigieknél mélyebb, igazabb 
történeti valóságot tár föl arról a másfél századról, amelyet 
Takáts Sándor gyönyörű korrajzai szinte megszerettettek velünk. 
Csakhogy a szeretet, bámulat, nagyrabecsülés nyomában gyakran 
vissza kellett sülyednünk annak a kérdésnek a titkába : miért 
lett hát mégis annyi pusztulás és átkos emlék, mindig máig 
szükséges alföldépítő munkásság a letűnt, szerencsésen kiűzött 
török uralom u t án? A teljesebb, igazabb képet Szekfű rajzolja 
meg. Föllebbenti a török kor díszes, tarka fátyolait s meg-
mutogatja szelíden, bölcsként, érzelmi kitörések nélkül, részvevő 
szívvel a török díszítésekkel betakart szennyet és gyászt, az 
ott agyonsebzett, teljesen kifosztott és végvonaglásban halódó 
magyart. 

Szekfű Gyula a Magyar történet V. kötetét egyszerűen a 



tizenhetedik századnak nevezi. Nem mondja meg ' mindjárt, 
hogy mit talált, minő egységet, egy-két szóval kifejezhető történeti 
értéket látott meg a közömbösen hangzó évszám mögött. De 
visszaemlékezem az előző kötet bevezetésére. Ott Szekfű 
szembeállított nagy vallási és alkotmány jogi ellentéteket, amelyek 
a kirobbanásig feszültek, sőt Bocskayval ki is robbantak és 
végül némi nyugvó pontra jutottak ; a két királyválasztásból és 
török hódításból eredő nagy bajok létrejöttét mind elvonultatta 
szemünk előtt ; de e megoszoltságnak s a nagy ellentétek 
feszültségének további következményeit, a tragédia bonyodal-
mának kibogozását az V. kötetre hagyta. En e kötetet tehát így 
nevezném : A reformációs török kor ellentéteinek végső küzdelme 
és eredményei. Hozzáteszem, hogy e küzdelem, a török teljes 
kiűzése s a nemzet kibékülése, hálája 1723-ban záródott le, 
akkor tetőzte be az 1687. évi örömet és hálát, az első nagy 
sikerek nagy érzelmeit. 

Szekfű V. kötete 427 lapra terjed. Itt is megbecsülhetlen 
értékűek a 64 hasábnyi apró szedés bibliográfiái és kritikai 
jegyzetei. A kötet három részre, 5, 3, 3, összesen 11 fejezetre 
osztja be tárgyalását. Az első részben a törökkori magyar földről 
és népéről szól nemzetiségek és társadalmi kulturfokok, (jobbágy, 
nemes, városi) osztályok szerint. Ez a beható tárgyalás csaknem 
a kötet felét tölti ki s legrészletesebb a nemzetiségek betelepe-
désének előadásában. A második rész a vallás és alkotmány 
címén támadt küzdelmekről és mozgalmakról beszél, kapcsolatban 
az erdélyi fejedelemséggel. A harmadik rész a bécsi abszolu-
tizmust és a török kiűzését ismerteti mélyen járó betekintéssel 
s a viszonyok nagyon alapos tudásával. 

Az egy évszázadot jellemző kötethez Szekfű hét térképet 
tervezett és rajzoltatott meg Gergely Endrével, hogy bemutassák 
az Alföld pusztulását, a nemzetiségi bevándorlást, az erdélyi 
fejedelem birtokait és külön a Rákócziak jószágait 1648 körül, 
a török pusztító átvonulásait tíz évvel utóbb, a protestáns 
templomok visszaadását 1681-ben, s a török kiűzését a karlovici 
békéig. A mellékletek másik csoportja a viselettörténeti képek: 
székely ferences, magyar iskolamester, közszékely, oláh juhász, 
ökörhajcsár, vándorlegény, köznemes és fia a jobbágyukkal, 
két városi polgár és két jobbágy, nemes kisasszony, szebeni 
polgármester, kálvinista lelkész, magyar főnemes, hímzéses 
magyar díszszoknya és vállfűző, templomépítő kath. főúri pár, 
kurucok. Egy protestáns rajz Sámbár jezsuitát akarja gúnyolni, 
hogy haszontalan gyúrja a teknő sarat, mikor két kálvinista 
lelkész bányászcsákányokkal bánik el vele. 

Hóman Bálint államtörténeti, Szekfű Gyula művelődés-
történeti rendszerben dolgozik. A kettő nincs szeges ellentétben 
egymással, mert amaz is foglalkozik művelődési viszonyokkal, 
de túlnyomó benne mégis a királyi politika minden ága, míg 
Szekfűnél ez kisebb részt foglal el s annál inkább mutogatja 



szélesen, részletesen, mikroszkopikus figyelemmel a társadalmi 
és művelődési állapotokat, fejlődéseket. Mindkettőnek a tárgya-
lásmódja újszerű, nagyon gazdag : amott egymásra torlódnak a 
gyors mozgásban levő nagy események és vitás kérdések, itt 
nyugodt, biztos, jól megkülönböztetett rajzokban gyönyörködünk, 
amelyek kiszélesítik és minden irányban megvilágítják eddig 
gyűjtött ismereteinket. 

Az én művelődéstörténeti rendszeremben szintén első a 
föld- és néprajzi környezet mint történeti színtér és természeti 
tényező bemutatása. Aztán következik az ú jabban nagyon 
szükségesnek érzett együttes, rövid kortörténei, mint a művelő-
déstörténeti sok irányú fejlődésnek időrendi egységes kerete. 
Majd szólok a történeti tényezőkről : az államfőről és udvaráról, 
majd az egyházi és világi társadalmi osztályokról, tovább az 
alkotmányról, melyben meglátjuk, miképpen osztja meg az 
államfő közhatalmát, kivált a törvényhozást a közjogi társadalmi 
osztályokkal, a rendekkel. A törvényhozás áttekintő, össze-
hasonlító képe megadja a kor legjobbjainak programmját a 
közbajok orvoslására s a jobb jövő előkészítésére. Ezen történeti 
sztatika után következik a történeti dinamika : az állam és 
társadalom más más funkciója, nevezetesen első helyen a 
művelődésvezető hitélet és szellemi munka (iskola, irodalom, 
művészetek), s a régi hagyományokat ápoló családi és társadatmi 
szokások, majd a belső közbiztonságon őrködő és atyáskodó 
közigazgatás, a külső közbiztonságot adó diplomácia és hadügy, 
az ezekhez első sorban szükséges adó, pénzügy, őstermelő, 
ipari és kereskedő gazdálkodás, végül a főhibákat és erényeket 
mérlegelő bíráskodás, melynek állapotából és működéséből a 
korábbi fejezetek tartalmát is figyelembe véve pompás befejezést 
adhatunk az egész kor jellemzésére és más népekhez, korokhoz 
viszonyító értékelésére. 

Szekfűnél a három rész és fejezeteik összesen tizenegy 
darabban számra megközelítik az én fejezeteimet, de ott a 
címek ismétlődéseket mutatnak ilyformán : I. Föld és népe, 
1. talajviszonyok, 2. társadalom, nemzetiség, 3. nemzetiség, 4. 
alsóbb kulturájú társadalom, 5. felsőbb műveltségű társadalom. 
— II. Erdélyi politika és vallásügy, 1. alkotmány, 2. fejedelem, 
3. vallás. — III. Bécsi abszolutizmus, 1. a Wesselényi össze-
esküvésig, 2. Lipót-féle abszolutizmus, 3. török kiűzése. 

Szekfű nagy vonzalmat és tehetséget tanúsít a magyar 
művelődéstörténetre, de erre még nem állapította meg igazi 
rendszerét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fontos dolgok 
elhanyagolását látnók munkájában. Figyelme kiterjed mindenre, 
nem nagyol el semmit, aprólékosan kidolgozza a részleteket 
is, mint a nagy festőművészek, de nem választja szét, mint a 
pedáns tudósok. 

Az ismertetés immár jól túlnőtt a szokott kereteken, azért 
nem áldozok tovább annak az élvezetnek, hogy Szekfű és Hóman 



művének érdekességeit, szépségeit mutogassam. Az általános 
jellemzés eléggé ajánl ja őket, sőt nem is közepes mértéket 
alkalmaz reájuk, mert megérdemlik a dicsérő jelzők felső fokát. 
De nehogy a dicséreteket bárki félreértse, hasznosítani igyekeztem 
ezen ismertetést oly észrevételekkel és összehasonlításokkal, 
amelyek még nagyobb tökéletességet keresnek, amire mindnyájan 
törekedni akarunk. A szellemi és erkölcsi élet útján lehetetlen 
azt mondani, hogy most már álljunk meg, nincs további haladás. 
Ily megállapítást Hóman és Szekfű tűrne legkevésbbé. Nagy 
érdeklődéssel várjuk további köteteiket. 

Dr. Erdélyi László. 

AFRIKAI EMLÉKEK. 

1882-ben egy vasakaratú ember, Abbot Franz Pfanner, — 
Ferenc apát, akkor még csak perjel a boszniai Mariastern nevű 
trappista monostorban, több szerzetessel vállalkozott arra, hogy 
eleget tegyen a meghívásnak : Délafrikában a bantu törzsek 
megtérítésén és civilizálásán munkálkodni. Ezek alapították meg 
a világhírű Mariannhill-i trappista missziót. Nagyrészt ugyanazon 
útvonalon jutottak el Európából Délafrikába, melyen első izben 
1904-ben magam is elértem oda néhány útitársammal. Ezek 
közt egy magyar ember is akadt : Domonkos Albert, aki előbb 
a pápai Kat. Legényegyletnek volt elnöke és hasonlókép a 
trappisták közé akart belépni. Sopronból indúltunk el július ele-
jén és Linz volt az első állomás, hol egy-két napot töltöttünk 
az ottani Mariannhill-i missió prokurátoránál, Stanislaus testvér-
nél. 0 tartott néhány hónappal előbb Sopronban általános 
érdeklődés mellett előadást a Dél-Afrika-i trappista missióról. 
Würzburgban néhány németországi postuláns csatlakozott hoz-
zánk, közöttük egy volt protestáns konvertita festő, majd két 
kis diák, kik szüleikhez utaztak a Transvaalban fekvő arany-
városba, Johannesburgba. Hamburgon át Londonba vitt az utunk, 
mely alatt izleltetőül először szenvedtük el a tengeri betegség 
kellemetlenségeit. Londonból haladéktalanúl Southamptonba igye-
keztünk, hogy az egy hónapig tartó nagy tengeri utat megkezd-
jük. Hajónk csak Las Palmas szigetnél állott meg, hogy szenet 
vegyen fel, egyébként szakadatlanul folytatta útját három héten 
keresztül egészen a Jó Reménység Fokáig, vagyis Fokvárosig. 

Mikor Diaz Bertalan, a hires portugál utazó 1488-ban 
visszatért csodálatos utazásáról, mely alatt — mint ő gondolta 
— elérte az afrikai kontinens legdélibb pontját és megoldotta a 
feladatot: tengeri utat találni Kelet Indiába, egy térképet nyúj-
tott át a portugál királynak. Ezen a térképen a jelzett déli pont 
Viharos Foknak (Cabo Tormentoso) volt nevezve a rettenetes 



szélvészek miatt, melyekkel ott találkozott. „Nevezzük inkább 
a .Jó Reménység Fokának" mondá a király (Cabo de Bon Es-
peranza). Azóta is így nevezik. Most természetesen, angol lévén 
egész Dél-Afrika, Cape of Good Hope a neve. Kevés város 
van a világon, melynek gyönyörű, regényes fekvése felülmúlná 
Fokvárost, Cape-Town-t. A sokat emlegetett Tábla Hegység, a 
Table Mountain valami egészen egyedül álló sajátságos jelleget 
kölcsönöz az egész vidéknek. Sokat lehetne Fokvárosról mon-
dani, de csak azt emelem ki, hogy itt van a világ egyik leghí-
resebb, gyönyörű botanikus kertje. Legszebb épületei a kormány-
zósági paloták, a katolikus és az anglikán katedrális, a Cape 
University és a Sout African College. Leginkább feltűnt nekem 
egy Párisba is beillő, előkelő fényes üzlet, mely Buddha val-
lású istentiszteleti tárgyakat, bálványokat, pogány rózsafűzéreket, 
imagépeket stb. árult és csillogtatott kirakataiban. Fokvárosnak 
körülbelül 300.000 lakosa közül ugyanis csak a fele fehérbőrű 
és keresztény, a többi szines, a fekete vagy a sárga fajhoz 
tartozó és Afrika meg Ázsia legkülönbözőbb népei képviselve 
vannak benne. Ezek pedig többnyire hindu pogányok. Néhány 
mecset is van itt, melyek a többi ázsiai stílben épült házakkal 
együtt éles ellentétet tüntetnek fel mindazzal, ami modern, 
nyugati. Fokváros az Amerikából és Európából keletre, Ázsiába 
és Ausztráliába irányuló hajózás egyik nagy stációja, mint 
Durban is Natalban s ez az oka, hogy a világ legtarkább em-
berkeverékét láthatni itt a dokkokon és az utcákon. Itt ettem 
életemben egyik legizletesebb és mindenesetre legolcsóbb va-
csorámat egyik január végén, a szüret idejében : egy kitűnő 
délafrikai fekete szőlőfajtát, melyből két penniért annyit kaptam, 
hogy bőségesen elegendő volt egy jó vacsorára. 

Fokvárostól még vagy egy hétig tart a tengeri út Durban 
városig, melyet Port Natalnak is hívnak. Durbantól vasúttal egy 
óra távolságra van Pinetown városka, honnan egy félóra alatt 
érünk az utazás végcéljához, Mariannhillbe. Mikor mi augusz-
tusban, 1904-ben oda érkeztünk, akkor már a templom és a 
többi főbb épületek, refektórium, hálótermek, műhelyek legna-
gyobb részben be voltak fejezve. De máskép volt, mikor Ferenc 
apát az ő társaival először érkezett arra a tájra, ahol ma a 
nagy monostor áll. 

Milyen emberfeletti munkát végeztek a pionírok ! Mennyi 
hősies áldozatot hoztak a nagy ügy érdekében ! Mit találtak ők 
ott akkor? Embernagyságú bozótot, félelmes fenevadakat, ren-
geteg őserdőket, emberevő pogány törzseket és egész külön 
kell kiemelni a mindenfelé hemzsegő kígyókat. Nem hiába 
kaptak épen a trappisták meghívást missiós munkára arra a 
vidékre. Mivel a trappista Regula már magában olyan sok le-
mondást és áldozatot kiván, úgy gondolkoztak, hogy épen ilyen 
Rend tagjai vállalkoznak leghamarább a bantuk közt az evan-
gélium hirdetésére. Hát hiszen igen, vállalkoztak és legalább a 



pionirok és még néhány százan utánuk az Egyház legszigorúbb 
Rendszabályát összekötötték a külső missió áldozataival és 
pedig akkor, mikor azok az alapítás idejében a legnagyobbak 
voltak és majdnem 25 éven át mint trappisták éltek és haltak 
meg Afrikában. Azonban sajnálatos, úgy látszik, mintha vala-
hogy az a prózai közmondás teljesedett volna be, hogy egy 
rókáról nem lehet két bőrt nyúzni. A legszigorúbb szerzetes 
szabályzat és a pogány missióval járó áldozatok aránylag csak 
kevés léleknek látszottak elviselhetőknek. Legalább is ez a fel-
fogás győzött a kisebbségen, mely ragaszkodott a Regula sér-
tetlen, változtatás nélküli megtartásához. Abban egyeztek meg, 
hogy némely pontban enyhítéseket kérnek Rómától, de megma-
radnak trappistáknak. Az eredmény igen nagy meglepetést 
okozott. Róma ragaszkodott ahhoz, hogy a trappista aszkézis 
semmiben csorbát ne szenvedjen, de mivel a missiót is meg-
akarta menteni, a kért enyhítéseknél jóval többet adott, kivette 
Marianhillt a trappista Rendből és fontossága miatt egy egész 
új missió kongregációt alakított belőle, a mariannhilli Missio-
nárius Kongregációt. Azóta körülbelül hasonló szabályzat vált 
kötelezővé mint amilyen a redemptoristáké vagy a lazaristáké, 
de Szt. Benedek Regulája alapján. A köztudatban, sőt még a 
postán is még mindig mint trappisták szerepelnek és a fekete 
szemináriumhoz legközelebb lévő vasúti állomás neve ma is 
La Trappe. 

Sok mindent kiirtottak már a missionáriusok : bozótot, mo-
csarakat, fenevadakat és különféle vadságokat az emberekből, 
de a kígyók minden fajtája most is majdnem csak úgy alkal-
matlankodik mint kezdetben. Ha talán valamivel kevésbbé ma-
gában a centrumban, Mariannhillben, de annál jobban a ma 
már 40 körül járó külső stáción. Mariannhillben a maga nemé-
ben ritka és érdekes két múzeumot építettek. Egy Délafrikai 
Múzeumot, mely kicsinyített kiadásban hasonló ahhoz, t. i. a 
gyűjteményeket tekintve, amit az ember Londonban a British 
Múzeumban láthat Afrikából és Afrikáról. Egy másikat is épí-
tettek, melynek a neve Kígyó Múzeum. Ebben láthatók a dél-
afrikai összes fajok, kicsinytől nagyig, a kevésbbé veszedelme-
sektől a legveszedelmesebbekig. Egy különösen rettegett fajta 
a mamba, mely körülbelül egy méter hosszú kifejlett stádium-
ban, fekete színű és marása könnyen halálos kimenetelű. Meg-
történt, hogy erős ökröt mart meg ilyen mamba s az állat egyet 
ugorva a levegőbe, holtan rogyott össze. A feketék elég gyakran 
szenvednek ezektől a csúszó-mászó bestiáktól, de szerencsére 
igen jó ismereteik vannak a sokféle gyógyhatású növényfajtákról 
és számos ellenszert tudnak sikerrel használni veszedelmes 
csípések esetén. 

Feltűnő, hogy a közel félszázados, mondhatni együttlakás 
a kígyókkal a missionáriusok és missiós nővérek között még 
egyszer sem tett kárt. Pedig mily gyakori az a mindig borzadá-



lyos eset, hogy kígyót találnak a nővérek vagy a missionáriusok 
ágyukban, szekrényükben, hogy kígyó jön be az iskolába az 
ellemi iskolások közé, a teológiai szemináriumba, a templomba 
és egyéb helyiségekbe. Park-Reynie állomáson : az Indiai ó c e á n 
partján, csak néhány lépésnyire a tenger hullámaitól, úgyhogy 
az oltártól az ember a vizet látja, hol nekem is alkalmam volt 
néhányszor missionáriuskodni, egy fiatal óriás kígyót találtak a 
nővérek a kápolnában igen nagy rémületükre. Mariathalban, 
Ixopo mellett a szemináriumban öt és íél éven át nekem is 
szokásom volt minden este lefekvés előtt kígyóvizsgálatot tartani. 
Főleg az ágy alatt és magában az ágyban a szalmazsákban volt 
ez a vizsgálat szükséges, mert a hűvös éjszakákon ott szeretnek 
a bestiák meleget keresni. Egy alkalommal rá is léptem egy ily 
kellemetlen és veszedelmes állatra. Máskor a temetőben, hol 
egy kitűnő helyet találtam a teljes elvonulásra s ahol, lévén a 
Dogmatika tanára, leginkább ennek a legmagasztosabb tudo-
mánynak mélységeibe és magasságaiba szoktam elmerülni, 
egyszer csak azon veszem magam észre, hogy farkasszemet 
nézek egy gonosz indulatának látszó kígyóval. Szerencsére si-
került egy a közelben talált kővel a bestia fejét összezúzni. 
Valóban nem hiába kapott lábra az afrikai missiókban az a 
közmondás, hogy minden missionáriusnak és missiós nővérnek 
két őrzőangyala van, annyi a veszedelem ott. Találkoztam egy 
laikus trappista testvérrel, kinek a tigris az egyik karját csak-
nem teljesen összemarcangolta a retteneles élet-halál küzdelem-
ben melyet egymással folytattak és csaknem csoda számba 
megy, hogy mégis élve megmenekült. Borzalmas az oroszlán 
ordítása a missió állomás közelében és az állatok is megremeg-
nek tőle való félelmükben. A Mariannhill közvetlen szomszéd-
ságában lévő őserdő közelében sem épen biztonságos a járká-
Iás már csak az ott sűrűn lakozó és néha gonosz indulatú 
majmok miatt sem. A skorpiókat, moszkitókat, az álomkórt 
okozó csecse-legyet és több efajta afrikai benszülöttet pedig 
nem ritkán veszedelmesebb ellenségnek kell tartani a legna-
gyobb fenevadnál, az elefántnál is és nehezebb is ellenök 
védekezni. 

Ferenc apátnak és társainak kezdetben csak arra lehetett 
törekedniök, hogy a vad zulukat valamennyire megközelíthessék. 
A trappisták úgy rekrutálódtak, hogy főleg zeneértők mentek 
ki, mert ez szükséges volt a térítés megkezdésére és később is 
mindig nagy súlyt helyeztek a szép éhekre és zenére. A zuluk 
ugyanis bámulatos zenei érzékkel megáldott nép. Egyszerre, 
minden készület és próba nélkül tudnak partiturában énekelni 
és pedig oly harmonikus összecsengéssel és finom érzéssel, 
hogy ez mindig bámulatba ejti a zeneileg képzett művelt an-
golokat is. 

A zulu faj a bantu néptörzseknek az elitje mind külső 
fizikai formákra, mind tehetségekre nézve. Azonban nagyon 



harcias, bosszúálló, vérszomjas nép. A kereszténység térfogla-
lása előtt állandó háborúskodásban éltek a különböző törzsek 
egymással. Nem is tudtak a missionáriusok egy ideig hozzájuk 
férkőzni, mert a többi közt az a veszedelem is megvolt, hogy 
rövidesen pecsenyéül fognak szolgálni egy zulu banketten. 
Azért nem is prédikáció volt az első térítő eszköz, hiszen a 
szokatlanúl nehéz zulu nyelvet előbb úgyis nagy fáradsággal 
és huzamos időn át való megfeszített tanúlással kellett elsajá-
títani. De ha szinte a nyelvek adományában részesültek volna 
is, a vad zuluknál akkor sem lehetett volna szónoklással kez-
deni. Előbb bizalmukat kellett megnyerni. Ezt pedig leginkább 
egy jobb fajta fúvós és vonós zenekarral sikerült lassanként 
elérni. Szívhez szóló, a földről az égi magasságokba hívogató 
és szelídítő hatású harmóniák és melódiák zendültek meg a 
missionáriusok instrumentumain a völgy alján és a köröskörül 
levő hegyekről eleinte ugyan félénken és gyéren, később azon-
ban mind bátrabban és sűrűbben szálingóztak és közeledtek a 
feketék a csábító, édes hangok felé, mint ahogy a méhek a 
méz után mennek. 

Itt eszembe jut a legzseniálisabb zeneszerzőnek, Beetho-
vennek mondása, hogy a muzsika magasabbrendű kinyilatkoz-
tatás, mint a filozófia. Ha mindjárt csak bizonyos magyarázattal 
lehet is ezt esetleg aláírni, de az tény, hogy sok esetben kitűnő 
előkészítő, a szívet hangoló eszköz a tételes kinyilatkoztatás 
befogadására és azután is a lélek szárnyalására az Isten tisz-
teletnél is.. Ezt az Egyház gyakorlata bizonyítja és a többi közt 
már Szt. Ágoston beszél róla. Es hogy nemcsak a vad zuluknál 
volt kitűnő eszköz az örök igazságok befogadására, hanem 
egészen másféle körökben is, arra ugyan nem afrikai, de ame-
rikai és európai emlékeimből tudnék példákat felhozni. New-
Yorkban és Chikágóban a híres paulisták, kik egyenesen a 
protestánsoknak a kat. Egyházba való visszatérítése céljából 
alakultak, esténként teljesen elsőrangú zenészekkel, főleg orgona 
művészekkel tartanak fölséges egyházi koncerteket és azokra 
is sok esetben úgy tódulnak a műveltebb protestánsok, mint a 
méz után a méhek. így aztán hangolódik a szívük a missiós 
szentbeszéd meghallgatására és befogadására, mely közvetlen 
utána következik. Állandóan legalább egy-két tucat konvertita 
jelölt van náluk a kat. vallásra előkészítő oktatáson, mint ne-
kem Chikágóban a paulista atyák mondották. Egyébként néhány 
híres benediktinus kolostorról is lehetne hasonló eseteket fel-
hozni, főleg a pennsylvániai Szt. Vince bencésekről, kiknek 
kolostora egyetemmel van összekötve. Valamiféle más kiadás-
ban a beuroni főapátság történetében is nem egy érdekes eset 
bizonyítja a méltó, kiváló zene és ének csodás hatását a lélekre. 
Épen a napokban mondotta nekem egy előkelő méltóságú és 
nemkevésbbé előkelő lelkületű egyén, hogy a stuttgarti rádió-
állomáson át a világnak leadott beuroni novicius beöltöztetést, 



vesperást, orgonajátékot és éneket lélekben térdenálva hallgatta 
végig, mivelhogy fizikailag nem térdelhetett le. 

Tehát a vad zuluk a zene révén lettek a kereszténység 
befogadására hozzáférhetők. Ez volt az evangélium útkészítője 
és marad jórészt ma is a szív számára közvetítője. De évekig 
tartott míg a felnőttekkel is lehetett kezdeni valamit. Sokáig szó 
sem lehetett arról, hogy a keresztségi oktatásban részesülhes-
senek. Még a hosszú, egy két vagy három évi katechumenátus 
sem volt velük megkezdhető. Meg kellett elégedni azzal, hogy 
gyermekeiket átengedték a missionáriusoknak az iskolába. A 
lassú előhaladásnak a kereszténység felé az volt az egyik leg-
főbb oka, hogy a polygamia nagyon is általánosan elterjedt volt. 
Különösen a törzsfők és a jobb módúak között, kiknek farmjain 
elég bőven volt ökör, szarvasmarha, tünt föl a soknejűség 
csaknem legyőzhetetlen nehézségnek, mert mint kereszténynek 
természetesen csak az első feleségüket tarthatták volna meg. 
A zulu lányok még most is a szó szoros értelmében „eladó" 
lányok és semmi beleszólásuk sincs abba, vájjon tetszik-e nekik 
a kérőjük vagy inkább helyesebben vevőjük vagy sem. Egy-két 
ökörért megvásárolható a zulu leány és ha a „lobola", a vétel-
árként szerepelő jegyajándék a férfi részéről le van fizetve, 
övé a leány. 

Említettem, hogy 1904-ben, odaérkezésemkor a világhírű 
Mary-Anne-Hill vagyis Mária-Anna-halma csaknem minden ré-
szében készen állott már. Ezenkívül a missiós munka is java 
virágzásban volt nemcsak a főmonostorban, de a több mint 30 
külső stáción is, közöttük az anyaház után a legnagyobb és 
legszebb állomáson, melyet East Grigua Landban alapítottak és 
Lourdesnek neveztek el, hol hét hónapig nekem is alkalmam 
volt működni. A főmonostorban akkor körülbelül 200 laikus 
trappista testvér, 30 klerikus és 50 novicius volt a 10—12 fel-
szentelt papon kívül. A nagy hiány miatt alkalmas munkaerők-
ben nekem mindjárt mint novíciusnak dispenzációval teológiai 
és latin tanárságot kellett vállalnom. Az akkori tanítványaim 
leginkább Németország, Ausztria és Svájc különböző részeiről 
rekrutálódtak, de voltak lengyelek is köztük, sőt francia is akadt, 
mint általában az összes többi mariannhilli trappista szerzetes 
közt is. Hogy telt el a két évi noviciátus és a rá következő, 
mintegy másfél évi fogadalom nélküli trappista oblátusság ideje, 
melyet első ízben Afrikában a mariannhilli missióban töltöttem 7 
Hogy az az öt és fél év, melyet másodízben ott töltöttem, tehát 
az összesen 9 afrikai é v ? Az első három és fél év teljesen 
úgy, ahogy a trappista rendben szokás. Itt tehát most szólanom 
kell az Egyház e legszigorúbb Rendjéről, melyről nem egy va-
lótlan dolgot is szoktak mondani. 

A trappista rendben Szt. Benedek atyánk Reguláját akar-
ják szórói-szóra megvalósítani, egyik másik pontban pl. a silen-
tiumban még megszigorítva. Hivatalosan tulajdonkép Ordo Cis-



terciensium Reformatorum a nevük és Szt. Bernát szigorú asz-
kézisének szelleme az ideál benne. Lássuk a napirend néhány 
pontját. Fölkelés köznapokon reggel két óra előtt öt percei és 
két órakor már mindenki kijelölt helyén van a templomban, 
hol csak egy nagyon gyér mécs-fény ad némi misztikus vilá-
gosságot. Ugyanis a kórus-szerzetesek most betéve mondják a 
Bold. Szűz kis zsolozsmáját. Ez körülbelül fél óráig tart. Azután 
fél óra elmélkedés — legalább Mariannhillben a kövön térdelve. 
Három órakor az officium divinum, az egyházi zsolozsma, a 
Nocturnusok és a Laudes lassú, ünnepélyes tempóban. Vasár-
nap és ünnepnapokon legalább a Laudest éneklik, nagyobb 
ünnepeken az egészet, azért vasárnap és ünnepnap reggel egy 
órakor, sátoros ünnepeken 12 órakor van a felkelés és ilyenkor 
ebéd után van egy óra szieszta. Majd az első hivatalos szent-
misék következnek a Bold. Szűz tiszteletére, az élő és meghalt 
jótevőkért. Azután studium a kórus-szerzeteseknek. Hat órakor 
a prima Capitulummal a káptalan-teremben. Itt szokták a kü-
lönféle tanításokat tartani a kommunitás részére. Meg van ha-
tározva mikor van a Sermo Major, mikor a Sermo Minor, a 
Regula magyarázatok stb. Csütörtökön van a Capitulum Missae 
vagyis a sz. mise liturgiája kerül tárgyalás alá s a rubrikák 
ellen esett legkisebb hiba is, melyet akár maga a miséző, akár 
mások vettek rajta észre. Ezeken a csütörtöki kapitulumokon 
csak a felszentelt papok vesznek részt, a novicius papok épúgy 
mint a fogadalmasok. Nagy hálával leszek ezekért a közös 
megbeszélésekért, szigorú kritikákért egész életemben, jóllehet 
hogy a penitencia és elégtétel jegyében folytak is le, épúgy 
mint a capitula culparum. Az ilyen capitulum culparum lényege 
nyilvános önvádolás, s mások vádolása egymáson, a testvére-
ken észlelt külső hibákról a szabályok és konstitúciók ellen. 
Ilyen hibák nagyon könnyen esnek a legjobb akarat mellett is, 
mert a szabályzat minden alkalomra és minden percre aprólé-
kos precizirozással előírja még a kezeknek, fejnek, testnek 
tartását is. 

A nyilvános penitencia ezekért a capitulum culparumban 
megtárgyalt hibákért különféle alázatossági gyakorlatok végzése 
szokott lenni. így például gyakori penitencia : koldúlni az ebé-
det. Abban áll, hogy az asztali ima elvégzése után az első 
elöljárónál kezdve és tőle lefelé haladva az ember térdelve 
odatartja tányérját és kap mindegyik szerzetestől egyetlen kanál 
levest stb. Ha már eleget koldúlt össze, akkor a Refektorium 
közepén leül a földre, illetőleg egy feltűnően alacson zsámolyra 
és igy költi el ebédjét. Szent életű, korban előhaladt novicius-
mesterünk is többször kapta és végezte ezt a penitenciát az 
egész kommunitás előtt, tehát saját noviciusai előtt is, elragadó 
alázattal. Egy másik azt szabja meg, hogy a penitens egy perc-
cel a déli ima végzése előtt menjen a Refektoriumba, feküdjék 
le egész hosszában a küszöbre és maradjon prosternálva, míg 



az egész kommunitás átlép rajta. Ez Mariannhillben a 200-nál 
jóval több szerzetes miatt elég kellemetlen satisfactio volt. Bár-
miféle, például akár csak jellel, mozdulattal elkövetett tisztelet-
lenségért, szeretetlenségért, vagy elmulasztott tiszteletadásért az 
illető prosternál a sértett testvér előtt vagyis egész hosszában 
a lábai elé fekszik, hol addig marad mig a másik fel nem emeli 
és magához nem öleli. Ez a gyakorlat az esti imával kapcso-
latban szokott lenni. 

Nagyobb külső hibákért, főleg a silentium megszegéséért, 
melyet mint a trappista Regula egyik fénypontját féltő gonddal 
ápolnak, nyilvános vagy helyesebben félig nyilvános disciplina 
azaz önostorozás jár. Ez úgy megy végbe, hogy a káptalan-
terem egyik szögletét félkörben elzárva, hátat fordítva mintegy 
spanyolfalat állnak a noviciusok s az elégtételt adó derékig 
levetkőzve megostorozza magát annyi ideig, míg a kommunitás 
hangosan elimádkozza a Miserere zsoltárt. Noviciátusom ideje 
alatt egyszer egy idősebb pap-szerzetes is részesült ebben a 
penitenciában, aki előbb magasabb rangú katonatiszt volt a 
német hadseregben. Lélektanilag könnyen magyarázható tény, 
hogy a többi közt épen a mélyebb spirituális irányzatú katonák 
mutattak hajlamot és előszeretetet szerzetes hivatás esetén a 
trappisták közé belépni. Ugyanis mint a katonaságnál, úgy e 
szerzetben is szigorú a fegyelem, minden mozdulat szabályozva 
van és mintegy kommandóra megy minden. Természetesen mig 
a katonáktól nem lehet sokkal többet kívánni mint a külső fe-
gyelmet, addig a szerzetben mindennek lelkiséggel kell lehető-
leg átitatva lennie. Egyébként a beuroni bencéseknél is elég 
szép számmal találkoztam olyanokkal, akik előbb a hadsereg-
ben szolgáltak, mint katonatisztek. 

A disciplina használata általánosan kötelező a trappisták-
nál. Ez nem más mint vékony kötelekből font ostor, melyen 
több kemény csomó van alkalmazva s melyet a trappista a 
vánkosa alatt tart. A vánkos nem valami puha párna, hanem 
épúgy mint a szalmazsák, szecskával hihetetlenül keményre 
tűzött valami és legalább Mariannhillben leginkább a kőhöz 
lehetett volna hasonlítani. Onnan veszi elő, mikor minden 
pénteken hajnalban e célból a dormitoriumokba vonul fel a 
kommunitás. Minden hálóteremben egy szerzetes, t. i. az elő-
imádkozó már előbb elvégezte a disciplinât és a Miserere 
zsoltárt mondja hangosan. Ez alatt teljesen besötétített ablakok 
mellett derékig meztelenre vetkőzve történik az önostorozás. 
Ez szenvedéssel jár ugyan, hiszen ez a célja, fizikai fájdalom-
mal is penitenciát tartani személyes és idegen bűnökért, de 
egyúttal a test szenvedélyeinek üdvös megfékezése a . fenyíték 
által és a lélek uralmának biztosítása a test fölött. 

Mindamellett az igazság az, hogy a trappista Regula sze-
rint való fáradságos napi munka s persze nem kevésbbé a jó 
lelkiismeret miatt édesebb nyugvás esik a nagyon kemény fekvő 



helyen, mint valami luxus ágyban. Ez igy van annak ellenére 
is, hogy a subtropikus klima, főleg a forró nyári hónapokban, 
novembertől áprilisig nem utolsó penitenciává teszi a teljesen 
felöltözötten való éjjeli nyugalmat. A trappista ugyanis csak a 
szandálját vagyis a saruját meg a skapuláréját veti le mielőtt 
lefekszik, de a nappali skapuláré helyett is felölt egy másikat, 
egy gyűröttebb éjjeli skapulárét. Ezzel kapcsolatban azonban 
nem kell azt gondolni, hogy Mariannhillben akkor a trappista 
korszakban valamiféle középkori elmaradottság lett volna a 
testi tisztaság tekintetében. Ugy hiszem, ez az egy körülmény 
elég lett volna arra, hogy az egész trappista életmód inkább 
taszítson, mint vonzzon. Amit a híres Vacandard Szt. Bernátról 
írt életrajzában „jótétemény"-nek nevez, t. i. hogy a régi cister-
cita kolostorokban legalább az arc és kéz megmosása volt 
megengedve, az Mariannhillben természetesen szintén szokás-
ban volt reggel két óra előtt öt percei. Ez azonban vajmi kevés 
lett volna. Volt és van ott több mint egy féltucat fürdőkabin, 
kitűnő zuhannyal felszerelve és a kerti, mezei vagy erdei munka 
után mi noviciusok is sorban élveztük mindennap az Égnek 
különösen Afrikában oly nagy jótéteményét, az áldott vizet, 
mely nemcsak tisztító, de felüdítő hatással volt a verítékes, 
fáradt testre. Vasár- és ünnepnapra külön, nagyon tiszta, hogy 
úgy mondjam, makulátlan fehéres drapp színű habitusunk volt 
nekünk, kórus noviciusoknak ugyanily színű skapuláréval. A 
fogadalmas kórus-szerzetesek skapuláréja fekete, a laikus novi-
ciusok és fogadalmasok habitusa és skapuláréja pedig barna 
színű. 

A koszt a lehető legegyszerűbb, úgy hogy gyomorrontás 
nem igen fordúl elő. A trappista Regula a reggelit ugyan nem 
ismeri, de éppen akkortájt, hogy ott voltam, kaptak engedélyt 
a nehéz munkára és a klímára való tekintettel, egy kis .fekete 
kávéra és köleskására. A reggeli azonban nemcsak a trappista 
Regulából maradt ki, de ki volt az hagyva például, mikor VI., 
VII. és VIII. osztályú gimnazista kispap voltam az esztergomi 
szemináriumban, annak a napi rendjéből is. Hogy ez a beosz-
tás a fejlődő fiatal szervezetre előnyös volna, azt persze sohase 
gondoltam, vagy állítottam. De Afrikában a kitűnő déli gyümöl-
csök gazdag, változatos fajtái miatt, melyek ott oly bőségesen 
teremnek, nekem legalább annyira megfelelő, sőt üdvös orvos-
ságszámba menő volt a koszt, hogy elég súlyos természetű 
gyomorbajomból az afrikai trappista vegetáriánus diéta gyógyí-
tott ki. Csak természetes, hogy ezért egész életemben, praktikus 
módon is hálás maradok. Szigorú csak az, hogy a trappisták-
nak még a tej és tojás sincs megengedve a betegeket kivéve. 
Az ú. n. szigorú böjtök sem éppen túlságosan számosak. A 
kenyéren és vízen való legszigorúbb böjt az egész évben csak 
egyszer van előírva : nagypéntekre. A narancserdők oly számo-
sak, hogy az egész éven át jut belőlük az asztalra ; hasonló-



kép a nagykiterjedésű banánföldek igen Ízletes és tápláló ele-
delt szolgáltatnak. Hát még a sokféle ananász, a kenyérfa 
gyümölcse, a fekete szőlőfajok és egyéb delikateszek, melyek 
Európában vagy Amerikában természetesen nem kerülnek a 
keményfából készült, lehető legegyszerűbb trappista asztalra. Az 
egyik teremből az ablakon kinyúlva narancsot lehetett volna 
leszakítani, ha ez a trappista novíciusnak meg volna engedve. 
De nincs megengedve, mint ahogy Rómában a Tre Fontane 
nevű trappista kolostorban is a vendéglátó és csicseróne sze-
repét vivő trappista, aki engem kitűnő, az eukaliptus illatára 
emlékeztető likőrrel kinált meg, szintén nem ízlelhette meg a 
nemes nedűt, mert nem volt rá engedélye. A Refektorium ékes-
ségei közé épúgy hozzátartozik a halálfej, mint pl. a kárme-
litáknál. 

Étkezés előtt és után hosszú asztali imádság van előírva, 
melyben a Miserere is szerepel. Ez utóbbit sajátságos peniten-
ciális testtartásban végzik a trappisták, derékszög alatt oly mé-
lyen meghajolva, hogy a két kéz csaknem érinti a földet. Ugyanily 
reverenciát ír elő a Regula az Oltáriszentség előtt is térdhajtás 
helyett, valamint a templomba való bemenet és onnan való 
kijövet alkalmából. Maradjunk egyelőre lélekben ez alázatos 
adoráló helyzetben, míg megint találkozunk. 

Szilágyi Oszkár. 

SOLESMES. 

A solesmes-i bencés apátság neve napjainkban fogalom 
az egész katolikus világban. Neve elválaszthatatlanul össze 
van kötve a művészi gregorián énekkel és azokkal a szolgála-
tokkal, melyeket a kolostor egy század lefolyása alatt az egyházi 
tudományoknak főkép a liturgia terén nyújtott. A Szemle 
olvasóinak vél szolgálatot tenni, mikor a nagyhírű kolostort 
velük megismerteti, mint azt már az 1928. májusi számban 
Maredsous-val, a belga bencések középpontjával tette. 

Solesmes, melynek neve ma az úgynevezett francia 
kongregációt, a maurinusok utódját juttatja eszünkbe1) a francia 
forradalom előtt jelentéktelen kis perjelség volt._ A Sarthe 
département-ben (Bretagne) fekvő perjelségnek 10—lb szerzetese 
volt rendesen. Bár alapítására nézve elég régi (1010), a híres 
bencés apátságok, St. Denis, St. Germain-des-Prés mellett 

i) Franciaországban a solesmes-i kongregáción kívül vannak még más 
bencés kolostorok is, melyek a subiaco-i kongregációhoz tartoznak, de ezek 
kevesebb szerzetessel rendelkeznek, munkakörük se annyira speciális, mint 
Solesmes- é. 



nagyon is háttérbe szorult. Felemelkedése a Benedek-rend 
restaurálásával kezdődött. 

A francia forradalom egy százados előkészítés után le-
döntötte a régi rendszert. Az első áldozatok között voltak a 
szerzetesek, akik pedig, mint a jelenben is, a legnagyobb 
szolgálatokat nyújtották Franciaországnak. 1789-ben a francia 
nemzetgyűlés elrendelte a kolostorok feloszlatását. A Benedek-
rend több mint 60 apátságából széjjel szóródtak a szerzetesek. 
Hontalanokká lettek az egyszerű lelkek mellett olyanok is, kik 
a francia tudománynak örök díszei. Kérdezhették ők is az isteni 
Mester szavaival : Melyik jócselekedetünkért akartok megkövezni? 
A XVII-XVIII. század folyamán a francia bencések az összes 
bencések élén álltak, a bencés és francia névnek nagy 
becsületet szereztek. Erdemüket az Egyház legádázabb ellenségei 
is elismerték. Voltaire egyik munkája után azt mondja : Érzem, 
úgy dolgoztam, mint egy bencés. A francia nyelv szótárába 
belekerült a bencés munka kifejezés a sok türelmet és kutatást 
kívánó munka jelzésére.1) A párizsi nemzeti könyvtár kézirat-
tárában több mint ezer kötetet tesznek ki az általuk össze-
gyűjtött oklevelek másolatai. Ezekből nagyon soknak az 
eredetije elpusztult a forradalom barbár pusztításai következtében. 
Montalembert mondja :2) Mindezektől örökre meg lettünk volna 
fosztva, ha a maurinusok nem adták volna magukat erre a 
nélkülözhetetlen munkára, és ha a francia forradalom előbb 
jött volna, mint ez a nagy munka, ha nem is teljesen befejezett, 
de legalább szilárdan megalapozott és meglehetősen előre-
haladott nem lett volna. 

A vég nem volt minden dicsőség nélkül. Mert ha voltak 
is gyengék, 40 vértanút mutat fel a kongregáció, köztük kettőt 
1929-ben helyezett oltárra az Egyház. 

Több mint 40 esztendő mult már el a forradalom óta, de 
a Benedek-rend restaurálására még mindig nem került rá a 
sor. Azok, kik átélték a viszontagságokat, öreg koruknál fogva 
nem rendelkeztek az ilyen nagy munkához szükséges energiával. 
Kisérleteik nem sikerültek. A Gondviselés ezt a nagy feladatot 
egy világi papnak, Prosper-Louis-Pascal Guéranger-nek tartotta 
fenn (1802-1875.). 

A Benedek-rend restaurátora Sabléban, Solesmes-től három 
kilométerre fekvő városban született. Gyermekkorában gyakran 
látta Solesmes elhagyott kolostorát, szép kolostori templomát. 
A mans-i egyházmegye papja lesz. A liturgia, egyháztörténet 
terén szép munkásságot kezd, egyik jelentős tagja volt annak 
a kis csoportnak, mely Lamenais, Montalembert, Lacordaire 
vezetésével az Avenir körül csoportosult, hogy a restauráció 
ernyesztő légkörében az Egyházat fenyegető veszélyeket kivédje. 
Ezektől csak akkor vonult vissza, mikor Lamenais-t heve, gőgje 
az Egyházzal való meghasonlásba viszi. 

1) L. Hatzfeld-Darmesteter : Dictionnaire de la langue française. 
2) Mélanges d'art et de littérature, 548 1. 



E bencés élet restaurálása az ifjú papnak, kit ezután 
egyszerűen csak dom Guéranger-nak nevezünk, már 1825-ben 
kedves gondolata volt. Tervének megnyerte baráti körét, 
Chateaubriand-t a „Kereszténység szelleme" című nagyhatású 
munka íróját. De mennyi nehézségbe ütközött a terv meg-
valósítása I Franciaországban a forradalom után sem a napoleoni 
konkordátum, sem a restauráció nem biztosította a szerzetesek 
szabadságát. Az egyes rendek lassanként megkezdték a kolostori 
életet, de helyzetük még mindig bizonytalan volt. Még jobban 
növelte a bizonytalanságot az 1830-as forradalom, mely vallás-
ellenes volt és Lajos Fülöp személyében hitetlen királyt ültetett 
a trónra. Az ő rendszere nem igen volt alkalmas, hogy alatta 
egy szerzetesrend gyökeret verjen. Jöttek azután máshonnan 
is az akadályok. Az örök emberi gyöngeség, a féltékenység 
olyan erős volt, hogy majdnem sikerült neki elgáncsolni ezt a 
keletkezőfélben levő intézményt, mely ma az Egyháznak egyik 
dísze, erőssége. Végre is sikerült legyőzni a nehézségeket. A 
kor legkiválóbb szellemei tanúsítottak érdeklődést a gyönge, de 
sokat igérő palánta iránt. Az ő támogatásukkal sikerült legyőzni 
a nagy anyagi nehézségeket, a tervvel nem roko.nszenvezők 
ellenkezését. 1833-ban jul. 11-én, Szt. Benedek ünnepén dom 
Guéranger vezetésével három felszentelt pap és négy laikus testvér 
a vesperással megkezdte 43 évi szünetelés után a szerzetesi 
életet. A környékbeli papság kiséretében vonult fel a kis csapat 
az első ünnepélyes istentisztelet végzésére. A felvonulás közben 
énekelték a zsoltárt : In convertendo Dominus captivitatem 
Sión, facti sumus sicut consolati (Ps. 125.). 

Hogy az Ur hazahívta rabfiait Sionnak 
Olyanok voltunk mint akik álmodnak. 
Szánk akkor eltölt az öröm szavával 
Es a mi nyelvünk vigassággal (Sik S.) 

Gondolta-e valaki a jelenlevők közül dom Guéranger-n 
kívül, hogy ebből a kis magból a jelen terebélyes fája fejlődik 7 
Mert folytonos viszontagság között is állandó a fejlődés befelé, 
kifelé egyaránt. Kialakulnak a szokások, írásbafoglalást nyernek 
a konstitúciók, a kolostorból pedig új rajok repülnek ki új 
kolostorok- alapítására. Az épületes szerzetesi élet, a rend 
tudományos munkássága nagy becsülést szereznek a Szent 
Benedek-rend új ágának. IX. Pius a kongregáció alapítóját 
püspökké, majd bíborossá akarja kinevezni, de dom Guéranger-
nak sikerült elhárítani a nagy megtiszteltetést. Helyette dom 
Pitrát nevezte ki a pápa bíborossá 1865-ben. 

Dom Guéranger 1875 ben halt meg egy szentnek halálával. 
Még ő építtette át a kolostor templomát valóságos katedrálissá, 
látta kongregációjának terjedését, láthatta azt a jótékony hatást, 
mit műve gyakorolt. A beuroni kongregáció alapítóí Maurus 
Volter testvérével, Placidus Volterrel együtt Solesmesbe mentek 



kolostoruk megalapítása előtt, hogy ott a szabályok megvalósítását 
tanulmányozzák. 

Alig hunyta le a szemét dom Guéranger, megkezdődtek 
az üldözések. 1880-ban katonai erővel zavarják ki a szerzeteseket, 
akik a környék jóindulatú polgárainak a házaiban vonják meg 
magukat várva az egyházüldöző, szabadkőműves rendszer 
felváltását. 12 évig tartott ez a nehéz helyzet, hogy a szerzetesek 
Solesmes község magánházaiban voltak kénytelenek meghúzódni. 
A kolostor temploma helyett a község kis templomában gyűltek 
össze a kórus megtartására. S ez a lehetetlen helyzet nem 
csüggesztette el a szerzeteseket. Semmi ellanyhulás a szerzetesi 
élet terén. A noviciusok, a felvételt kérők egyre számosabban 
jönnek, most már Franciaországon kívül is új kolostoroknak 
vetik meg alapját (Silos Spanyolországban, Wisques Angliában). 
Végre 1895-ben újra elfoglalhatják kolostorukat. 1896-ban még-
kezdik a régi kis kolostor folytatásaképen a Sarthe partján dom 
Mellet vezetése mellett az új szép gótikus kolostor építését. 
Dom Guéranger álma teljesedéshez közeledett. A művészetté 
alakított istentisztelet a szerzetesek által épített művészi kolostor-
ban talál helyet, az istentiszteleten kívül rendelkezésre álló 
időt pedig az egyházi tudományokkal való foglalkozás tölti ki. 
Azonban mindez csak álom volt. A szerzetesek 1898. április 
10-én foglalták el az új épületet és már három évre, 1901. szept. 
20-án elhagyták a lakosság rokonszenvétől kisérve. Szám-
kivetésbe mentek inkább, mint hogy elfogadják a szabadkőműves 
kormánynak a lelkiismereti szabadságot sértő rendelkezéseit. 
A francia bencések, mint a többi szerzetesrendek is, Belgium-
ban. Hollandiában, Angolországban, Olaszországban találtak 
menedéket. Solesmes a szomszédságában alapított bencés apáca-
kolostorral együtt Angliába költözött. A férfikolostor Wight 
szigetén Appuldurcombe-ban telepedett meg, majd a sziget déli 
részén Quarr-Abbey-t alapították. Közben jött a háború. A 
francia kormány, mely nem adott hajlékot a szerzeteseknek, 
behívóival megtalálta valamennyit. A háború után a többi 
szerzetesrendekkel együtt ők is visszatértek azzal a megokolással, 
ha a haza vérüket és fáradságukat nemcsak elfogadta, de 
követelte is, adjon hajlékot is nekik. A bencések 1922-ben 
tértek vissza Solesmesbe, de megtartották angolországi kolostorai-
kat is. 1922 óta ismét Solesmes a francia kongregáció középpontja. 
A majdnem 40 évig tartó üldözés semmit se vett el a rend 
életerejéből, sőt a fejlődés egyenesen csodálatos. 1880-ban az 
üldözés megkezdésekor az egész kongregáció 125 tagot számlált, 
1910-ben már 495 a rendtagok száma. A háborúban elesett 
16 rendtag, 1920-ban mégis többen voltak 500-nál, pedig a 
háború alatt az új tagok felvétele majdnem lehetetlen volt. 

Az építkezés a helyzet bizonytalansága miatt ma sem 
befejezett, de polgári rendszer még egyszer nem forgatja ki 
őket úgy kolostorukból, mint 1901-ben. A szerzetesi élet ma 



zavartalanul folyik, a kolostor régi áldásos hatását gyakorolja 
egész Franciaországra, sőt annak hátárain kívül is. 

A történeti áttekintés után röviden ismertetjük dorn 
Guéranger elgondolását. 

Dom Guéranger-ról azt mondhatjuk, hogy benne tervek 
éltek, eszmék forrtak. Ezek számára keresett ő megfelelő élet-
formát. Az ő terveinek, felfogásának a benedeki forma felelt 
meg legjobban. Ennek különféle fajtája közül is az ihlette főkép, 
melyet a maurinusok tanulmányozása közben tanult megismerni. 
Az ő elgondolásában, mint minden más benedeki formában is, 
a középpont a kórusi imádság és a liturgia. Ez megfelelt a 
Benedek-rend jelszavából az első tagnak : ora (imádkozz). A 
jelszó második részének, a labora-nak (dolgozz,), a tudományos 
munkával akart meg felelni. Kezdetben nem is akart mást, 
mint feltámasztani a régi maurinus kongregációt. Mivel azonban 
az előző század folyamán a kongregáció több tagját a janze-
nizmus vádjával illették, a név az illetékesekben aggodalmat 
keltett. Dom Guéranger lemondott tehát a maurinus névről, de 
elgondolásában a maurinusokat tartotta szem előtt és a Regulát 
magyarázó, alkalmazó konstitucióit is nagyrészt az övékéből 
vette. Nagyjában az ő elgondolása egyezett nagyon sok, a 
kolostorokon kívül élő jóakaratú ember felfogásával, akik szerint 
a bencés kolostornak valóságos egyetemnek kell lennie. Dom 
Guéranger is azt tervezte, hogy az ő kolostorában majd művelik 
a teológiát, az egyháztörténelmet, tudományos folyóiratot adnak 
ki, lesz nyomda, hol a maurinusok ki nem adott munkáit 
bocsájtják sajtó alá, kiadják saját műveiket. Mindenki speciális 
munkaterületnek szenteli magát, az egyházi tudományok egyetlen 
jelentős ága se marad művelés nélkül. 

A mindennapi élet, a szerzetesség történetének, a kolostori 
szokásoknak és az emberi léleknek mélyebb ismerete azonban 
alaposan módosította ezt a felfogást. 

És épen ez a módosítás adta meg az életképességet 
Solesmes-nek, tette lehetővé, hogy Solesmes az egyházi 
tudományoknak, a liturgiának is megtehesse azokat a szolgála-
tokat, melyek a kongregáció örök dicsősége maradnak. A 
kolostor elsősorban az istenszolgálat iskolája, nem pedig tudósok 
gyülekezete. Még olyan népes kolostorokban is, mint a mostani 
Solesmes, (kb. 80 felszentelt rendtag) és ahol semmi más 
munkakör (lelkipásztorkodás, tanítás) nem foglalja le a rend-
tagok erejét, nem sok azoknak a száma, akik önálló munkássá-
gukkal tűnnek ki. A tudósok mellett vannak téglahordók, 
anyaggyűjtők, a többire nézve pedig áll a Regula intézkedése : 
ad janak neki más munkát, hogy ne henyéljen, vagyis ezek a 
házi teendők végzéséből veszik ki jobban a részüket, az 
istentisztelet végzésén kívül. A maurinusok is több mint 2000 
ember közül kapták azt a tudós gárdát, mely a maurinus nevet 
azután fogalommá tette a tudomány történetében. Hasonlókép 



van ez a bollandistáknál, kik az Acta Sanctorum szerkesztésére 
a belga jezsuita provinciából kapják a hat tagból álló társasághoz 
az új tagokat. 

Dom Guéranger-ban 40 éven át folyton módosult, alakult 
az eredeti elgondolás, de rendjével együtt sohasem tévesztette 
szem elől azt a hivatást, melyet a Gondviselés nekik kijelölt. 
Mert majdnem száz év történetét tekintve, lehetetlen meg nem 
állapítani, hogy Solesmes-nek a francia katolicizmus fejlődésében 
jelentős szerep jutott. Az Isten a lelkeket különböző utakon 
vezeti. Jézus-társasága, mely a lelkek megközelítésének minden 
eszközét használja, a harmincas években már erős Francia-
országban, jótékony hatását a vallási élet minden terén érezteti. 
Két nagy speciális munkatér várta még munkásait : a galliká-
nizmus elleni küzdelem az istentisztelet terén és a prédikációnak 
olyan fokra emelése, hogy az ismét képes legyen a tömegeket 
a templomokba vonzani, mint Bossuet, Bourdalou idejében. 

S íme» honnan szemelte ki a Gondviselés erre a külön-
leges hivatásra embereit ! Onnan, ahonnan, emberi ésszel azt 
mondanók, kár lenne elvonni a munkásokat, abból a kis 
társaságból, mely ebben az időben Franciaországban az Egy-
ház szabadságáért vívott küzdelmet jelentette. Mondtuk fentebb, 
hogy a legnagyobb hatású harcos, Lamenais, heves egyénisége 
és a körülmények folytán meghasonlott az Egyházzal, Monta-
lembert élete végéig harcosa maradt politikai és irodalmi téren, 
Guéranger restaurálta a Benedek-rendet, Lacordaire pedig a 
dominikánusokat. Amint fentebb mondottuk Guéranger-ról, hogy 
egyéniségének, terveinek számára a Benedek-rendben kereste 
meg a kereteket, ugyanez áll Lacordaire-re is, ki a prédikátorok 
rendjét restaurálta Franciaországban és ért el az Egyház 
számára sokkal nagyobb eredményeket, mint a XVII-ik század 
nagy szónokai. 

Guéranger a gallikánizmus elleni küzdelemnek egyik leg-
nagyobb alakja a XIX. századi Franciaoszágban. Szerzeteseivel 
együtt az Egyház tanítása és liturgiája terén hatalmas munkát 
végzett. Aki ismeri a mult század eleji francia viszonyokat, az 
tudja, micsoda megoszlás volt. A XVIII. századi vallástalan 
irodalom, a forradalom propogandája a hivők nagy tömegeit 
vitte a vallástalanságba. A régi bajokhoz, a gallikánizmushoz 
janzenizmushoz járult a kétféle papság, a papság polgári 
alkotmányára az esküt letevők és az esküt megtagadók csoportja. 
Azután a hipokrita vallásszabadság, mely minden lendületet 
megakadályozott, ha azzal a kormányok nem rokonszenveztek 
vagy féltek tőle. De valamennyi között legveszedelmesebb volt 
a gallikánizmus, mely már XIV. Lajos idejében az Egyház 
egységét veszélyeztette, a forradalom alatt és után is az Egyház 
pozícióját gyöngítette. A külön francia szokások, a francia egy-
házat megillető állítólagos privilégiumok és ezekkel összefüggő 
fegyelmi kérdések sok nehézségnek, széthúzásnak voltak 



előidézői. Ez ellen a szellem ellen Lamenais indította meg a 
harcot, de ez a küzdelem csak elméleti téren mozgott. Senki 
sem foglalkozott a gallikánizmus veszedelmével a liturgia és a 
nyilvános imádság terén. Pedig a janzenista és gallikán tanok 
itt is végezték munkájukat. Századok folyamán a liturgiába, a 
nyilvános istentisztelet végzésébe különleges, a rómaitól eltérő 
szokások csúsztak be. Dom Guéranger ezen a téren vette fel 
a küzdelmet a janzenizmussal is gallikánizmussal. Aki tudja, 
hogy Franciaországban az istentisztelet népies formái (népének 
nagymisén stb.) majdnem egészen hiányoznak, az könnyen 
megérti a régi, Szt. Celesztin pápától hangsúlyozott tételt : Lex 
credendi lex orandi, mit úgy fordíthatnánk, hogy az imádság 
egyformasága magával hozza a tan egyformaságát. 

Dom Guéranger életcélja volt, hogy Franciaországban 
mindenfelé érvényre jusson a római liturgia. Ezt munkálta 
művei hosszú sorozatával, melyek közül a legjelentősebb a 
több rendtársával együtt irt Année liturgique (egyházi év) 15 
kötete. Ebben a munkában az egyházi év során tudományos, 
aszketikus szempontból egyaránt magyarázza az Egyház szer-
tartásait. A középpont természetesen mindig a szentmise. 
Ennek a munkának a tudományos értéke elsőrangú, jótéteményei 
pedig a lelkiéletre kiszámíthatatlanok. 

De nemcsak elméletet adott Solesmes, hanem az elméletet 
átvitte a gyakorlatba is. Istentiszteleteinek szépsége az egész 
világból vonzza Solesmes-be a látogatókat, akiknek egyrésze 
a breviáriummal kezében követi a karimádságot. írók, püspökök, 
egyetemi tanárok, művészek gyakori vendégek a kolostorban, 
ahol mindenben követik a házirendet. A szerzetesek négykor 
kelnek, félötkor kezdik a matutinumot és laudest s hatkor fejezik 
be. Utána vannak a csendes misék, XU 8-kor prima, 9-kor a 
mindig énekes konventmise, mit megelőz a tertia, sexta és 
követ a nona. Délben ebéd, utána egy órai rekreáció, 4-kor 
vesperás, Va 7-kor konferenciabeszéd, 7 kor vacsora, 8-kor 
kezdődik a kompletórium, Va 9-kor a megfelelő antifóna elének-
lésével befejeződik a nap. 

Ez a napirend a kongregáció más és más kolostoraiban az 
időpontot illetően nem mindig ugyanaz, de a fegyelem és a 
szabályszerűen elvégzendők mindig ugyanazok. A karimádság-
ban rendszerint csak a himnusokat és a himnusszerű részeket 
éneklik, de pl. a vesperást mindig egészen éneklik és nagyon 
gyakran szentségkitétellel fejezik be (salut). 

A szerzetesi élet két szárnnyal tartja fenn magát : az 
imádsággal és a munkával. Az imádság a monasztikus rendek-
ben és így a bencéseknél is a liturgikus imádság, amin az 
Egyház nyilvános és hivatalos istentiszteletét értjük, főkép a 
szentmisét, a karimádságot1) A karimádság, az officium divinum 

i) Liturgia görög er-detű szó, mai elfogadott jelentése istenszolgálat 
templomszolgálat. 



a konventmisével együtt a monasztikus szerzetesi életnek a 
középpontja. Gasquet bíboros azt írja : A szerzetesi társadalom 
középpontja az ő isteni Királya. A kolostor a királyi udvar, az 
officium divinum, a karimádság az isteni fölségnek teljesített 
mindennapi szolgálat és tiszteletadás. Az opus Dei a kolostori 
életnek a koronája. A szerzetes számára ez a munka minden-
nél előbbrevaló, aminek a szerzetesi hagyomány mindig 
ünnepélyes kifejezést is adott (Sketch of Monastic History, XIII.). 

A karimádságra nézve nem számít a világ felfogása, nem 
hogy egyesek esztétikai élvezetet találnak benne, főkép külső-
ségeiben. Nem döntő az sem, hogy divat folytán kiránduló 
csapatok, utazók programmjába belekerült egyes kolostorok 
megnézésénél. A döntő mindig az, hogy a karimádság a 
szerzetesség alapításától kezdve a szerzetesi élet középpontja, 
az ősegyház imádságos életének a folytatása, az egész Egyház 
nevében történő angyali szolgálat. „Az Egyház istentiszteletének 
a középpontja a szt. mise, az eucharisztia, aminek a karimádság 
dicsőséges kísérete, előkészülete, kisugárzása. Szt. Benedek és 
a régiek szerencsésen választották meg az elnevezést, mikor a 
liturgiát a maga egészében opus Dei-nek, munkának nevezték. 
Olyan munka ez, melynek egyetlen és közvetlen tárgya az Isten. 
Olyan szolgálat, mely főkép kedves az Istennek. Ennek a 
munkának 0 a főcselekvője de azt akarja, hogy az emberek 
keze és a jka által fejeződjék be (P. Delatte : Commentaire sur la 
règle de St. Benoît, 152 1.) 

Ebből az officium divinumból újul meg az istentisztelet 
népies formája. Ide jönnek elmélyíteni lelkiéletüket azok a jámbor 
világiak, kiknél nem divat vagy eszteticizmus a liturgikus isten-
tisztelet, de kiknek számára felemelő, boldogító tudat az egyházi 
évvel együtt élni, végezni azt a bensőséges, költői imádságot, 
melyet mélységben, átérzettségben, hatásban soha felül nem 
múlnak, kezdeni a napot, mint keresztény eleink tették, átadni 
magunkat a nap szükségleteinek annyira megfelelő zsoltárok 
hangulatának. A szerzetes reggel ép úgy kezdi meg munkáját, 
mint keresztény eleink a katakombákban, ugyanazon imádsá-
gokat imádkozza, mint ők, mondván : Mindenható Isten, ki 
megadtad nekünk, hogy a mai nap kezdetéhez is elérkezzünk, 
add meg mára is a kegyelmet, hogy semmi bűnre ne hajoljunk, 
hanem minden gondolatunk, beszédünk és cselekedetünk a Te 
parancsod teljesítésére irányuljon . . . Az esti imádság, a 
completorium himnusainak és az időszaki antifónáknak az esti 
csendben elhaló akkordjai megadják a szerzetesnek a bizony-
ságot, hogy mint a zsoltáros, ő is békességben alszik el és 
megnyugszik, mert az Úr kiváltkép megerősíti őt a reményben 
(Ps. 4). Semmi nyugtalanság sem gyötri, hanem szívével, 
lelkével a mennyei bárány kíséretében érzi magát és fejezi be 
a napot mondván : A királyi széken ülőnek és a Báránynak 
áldás és tisztelet, dicsőség és hatalom, mindörökkön örökké 



(Apoc 5). Az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által 
tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké, Ámen (Rom. 16). 
Jöjj el, Uram Jézus ! Ámen. (Apoc. 22). 

Ennek a karimádságnak, opus Dei-nek az egész világon 
első mesterei a dom Guéranger hatása alatt álló bencés 
kolostorok, köztük első helyen Solesmes, melynek szép kar-
imádsága, gregorián éneke különösen nagy ünnepekre tömegesen 
vonzza a hozzáértő jámbor hivők és a kíváncsiak tömegét. E 
sorok írója 1926 pünkösdjén volt Solesmes-ben, elcsodálkozott, 
mennyi látásból ismert párizsi emberrel találkozott. Ugyanakkor 
ott volt Zita királyné őfelsége, kinek három nővére a szom-
szédos Szt. Cecilia apátságban apáca, Sixtus pármai herceg stb. 
A sokáig háttérbe szorított gregorián éneknek a jónevét Soles-
mes állította vissza és a X. Piustól kezdeményezett egyházi 
énekreformnak elméletben, gyakorlatban egyaránt Solesmes 
volt az egyik legfőbb tényezője.1) 

* * 
* 

[A liturgikus imádságról szólva, szükségesnek tartjuk, hogy 
szószerint adjuk a német liturgikus mozgalom egyik legtekinté-
lyesebb harcosának, a berlini egyetemen a keresztény bölcselet 
tanárának a véleményét, mely mindenben fedi a miénket is. 
Ő „A liturgia szelleme" c. munkájában, miután kifejti, a liturgikus 
imádság közösségi jellegét, azt mondja : Az ájtatosságnak ezen 
objektiv és szigorúan meghatározott szertartású formái mellett 
vannak más formák is, melyekben a személyi, az egyéni elem 
hangsúlyozottabb. Ilyenek a népies ájtatosságoknak megnyilvá-
nulásai, például a népénekek, a szentolvasó közös mondása, 
az Oltáriszentség imádásánál mondott imádságok, mindazok az 
ájtatosságok, melyeknek különleges céljuk van. Ezek a formák 
egy vidéknek vagy egy kornak határozott bélyegét hordják 
magukon. Az ájtatosságnak ezen népies formáiban az egyéni 
épülés szükséglete sokkal jobban ki van elégítve. Ez az oka 
annak, hogy a liturgikus élet szabályai és formái nem szolgál-
hatnak abszolút kánonul a nem liturgikus imádságoknak. Soha 
nem követelhetjük, hogy a liturgikus forma legyen a közös 
ájtatosság kizárólagos formája. Ez súlyos tévedés volna, mely 
félreismerné a hívő nép lelki szükségleteit. Ellenkezőleg, jó, ha 
a liturgikus istentisztelet mellett a népies ájtatossági formák 

*) Ujabban a Solesmes-i bencések énekét gramofonlemezekre is fel-
vették: a Compagnie Française du Gramophone, Paris, 5 boulevard Haussman 
12 dupla lemezt vett fel a legszebb miserészletekből. A dom Gajard által 
szerkesztett kisérő albumok részletes magyarázatokat adnak és hozzák a 
szövegeket hangjegyekkel. Egy lemez ára 39 fr. Ezek a lemezek úgy adják 
a gregorián éneket, amint azt Solesmes-ben éneklik, mert nem az erre a 
célra kiválogatottak énekét, hanem az egész konvent énekét vették fel úgy, 
amint azt az istentiszteleteken éneklik. A lemezek a kisérő albumokkal együtt 
lehetővé teszik, hogy mindazok a kolostorok, szemináriumok, intézetek, amelyek 
a „keresztény őseinktől örökölt" éneket meghonosítani akarják, ezt különösebb 
nehézségek nélkül megtehessék. A német és angol kritikák szerint az eddigi 
összes ilynemű felvételek közül a solesmes-iek sikerültek legjobban. 



erősödnek, szabadon fejlődnek a helyi, társadalmi követelmé-
nyeknek, a faj nemzeti és történeti követelményeinek megfelelően. 
Valóban egy tévedésnek se lennének oly súlyos következményei, 
mint annak, mely feláldozná vagy minden áron a liturgiához 
akarná alkalmazni a népies ájtatosságnak végtelenül értékes 
formáit. (Romano Guardini-Harcourt : L'esprit de la liturgie, 
103—105). Ezek a gondolatok főkép nálunk nagyon megszív-
lelendők, hol a népies formáknak olyan értékes fajai fejlődtek 
ki, melyek a legnehezebb időkben a magyar katolicizmus 
erősségei voltak. Az idegenek becsülését és bámulatát vivták, 
ki a mi szentségi és Mária-énekeink, melyeknek főforrása az 
Egyház liturgiája, a breviárium himnusai. Másokat a mult 
szentelt meg, mint a Boldogasszony Anyánkat. Ezek nagyon 
hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar katolicizmus az utolsó 
száz év nagy válságát, a közömbösséget sikerrel élte át.] 

Az istentiszteletből fentmaradó időt tanulmányokra fordít-
hatják azok, kiket képzettségük, hajlamuk erre alkalmassá tesz. 
Ez a tudományos munkásság a kongregáció száz éve alatt, ha 
nem is olyan mértékben, mint kezdetben dom Guéranger 
álmodta, nagyon szép eredményeket ért el. Nincs az egyházi 
tudományoknak olyan ága, melyben dom Guéranger tanítványai 
ne jeleskedtek volna. Olvasóinkat nem untatjuk hosszú fel-
sorolással, csak néhányat említünk meg. A Migne-féle latin 
és görög egyházatyák kiadásában a bíborossá lett dom Pitrának 
jelentős része volt, liturgikus munkáik Solesmes-t liturgikus 
centrummá tették (Année liturgiques, Institutions liturgiques, Te 
Deum, Sacramentaire gélasien, Anaphore apostolique et ses 
témoins), korszakalkotók az ő kutatásaik (Mélodie grégoriennes, 
Liber gradualis, Processionale monasticum, Liber antiphonarius, 
de főkép dom Mocquerau müve a Paléographie musicale) és 
a legjelentősebb tényezői voltak az egyházi zene reformjának. 

Hogy milyen szellem irányítja ezt a munkát, arra a két 
legilletékesebb tanút idézem, „Ki kell jelentenünk, mondja dom 
Guéranger, hogy hibás az a felfogás, mely a Benedek-rendi 
kolostort összetéveszti egy állandóan munkában levő akadé-
miával, melyben mindenki csak azért lélekzik, hogy szüntelen 
tanuljon és írjon, a kolostori élet lényege nem ez." Dom Delatte 
pedig, aki 30 éven át állt a kongregáció élén és aki Szt. 
Benedek regulájáról a legalaposabb magyarázatokat írta, azt 
mondja regulamagyarázataiban : „Azon a napon, melyen a 
tanulmányok oltárán feláldoznánk a konventi életet, az officium 
divinum ünnepélyességét, a kolostori fegyelmet és az állandó-
ságot, elveszítjük a szerzetesi élet lényegét és létezésünk alapját." 

Itt említjük meg, hogy Solesmes-ben kapta meg a végső 
simítást dom Guéranger irányítása szerint Montalembert Szt. 
Erzsébete, Sainte Elisabeth de Hongrie, mely a szent nevét az 
egész világon ismertté tette és annyi szolgálatot tett már a 
magyar ügynek. * * * 



Ez a kis ismertetés nem akart kimerítő lenni, arra sem 
pályázik, hogy hangulatos leírást adjon egy kolostori napról 
vagy hétről, hanem halvány ideát akart adni Solesmes jelentő-
ségéről, munkaköréről, mit úgy vélt elérhetőnek, ha ismerteti 
keletkezését, azokat a körülményeket, melyek döntőek voltak 
a solesmes-i koncepció kialakulásában. 

Befejezésül két fontos kérdést kell érintenünk, melyeknek 
megvilágítása főkép Magyarországon nagyon fontos, ahol nem 
egyszer szólnak hozzá megfelelő tudás és a szükséges diskréció 
nélkül ilyen kérdésekhez. Lássuk tehát az elsőt : 

A Benedek-rendben a munkakör különfélesége szerint ala-
kultak ki a különféle típusok. Nem vallana széles látóköre bárme-
lyiknek tulajdonítani az eredeti elgondoláshoz való hűséget. Az 
ilyen felfogás egyrészt igazságtalan, másrészt tudománytalan, 
a tényeket nem ismerő. Minden életreképes intézmény fejlődik 
az idővel, alkalmazkodik az idők változásához. Ami esetleges, 
azt elkoptatja az idő, míg az alapelvek, a lényeges mindig 
megmarad. Szt. Benedek regulájában több helyen előre látta, 
hogy idővel majd bizonyos változásokra lesz szükség. Ezek 
meg is történtek hamarosan Szt. Benedek halála után, azt 
mondhatjuk olyan mértékben, ahogyan bizonyára a szent rend-
alapító nem is gondolta. Nagy Szt. Gergely a rendet az angolok 
megtérítésére szólította fel. Ezzel a primitiv keretek nagyon 
megváltoztak. De ki merné kétségbe vonni, hogy ezzel a ténnyel 
nem kezdődött a rend új dicsőséges korszaka s hogy nem 
ezzel a dátummal kezdődnek a nyugati szerzetességtől az 
emberi művelődésnek nyújtott felbecsülhetetlen szolgálatok, 
mihez képest hol maradnak a számban talán jóval nagyobb 
keleti szerzetességtől nyújtott teljesítmények ? 

A történelem folyamán Szt. Benedek-rendje nagyon gyakran 
állt nagy fordulópontok előtt. Ha ilyenkor egy nagy szellem új 
utat mutatott a munkakör terén, a válság évei után elkövetkezett 
a virágzás, ellenkezőleg a dekadencia, a hanyatlás. így pl. a 
török uralom elején a magyar ág kihalt, mert a javadalomélvező 
kommendátor, Fejérkövi István nyitrai püspök önzése akadály 
volt, hogy a rend új munkakörrel, védett területen tovább létezzék. 
A szerzetesek osztrák kolostorokban vonták meg magukat. 
Ellenben a II. József-féle feloszlatás után Somogyi Dániel és 
Nóvák Krizosztom oly irányt adtak a rend fejlődésének, mely 
immáron 130 év óta állandóan felfelé ívelő pályát mutat. 

Ugyanígy van Solesmes esetében is. Dom Guéranger egy 
teljesen kihalt rendet restaurált, annyira, hogy nála nincs is 
meg a folytonosság, mert noviciátus nélkül pápai engedéllyel tett 
fogadalmat 1836-ban a római Szt. Pál apátságban. Egyénisége 
és a körülmények adták meg az új kongregációnak a karakterét. 
Nem vehette volna be például programmjába a lelkipásztor-
kodást, mert ezt a világi papság nem tűrte volna meg, nemi 
alapíthatott volna tanítórendet, mert ezt a francia törvények 



nem engedték meg. Egy példa még jobban megvilágítja a 
kérdést. A beuroni kongregáció megalapítója Volter Maurus a 
monasztikus szerzetességről szóló nagy munkájában (Praecipua 
vitae monasticae elementa) a munkáról szóló részben azt 
mondja, hogy a Benedek-rendi élettel legösszeférőbb foglalkozás 
a tanítás. Mégis a már több mint hetvenéves beuroni kongre-
gációban ma sem foglalkoznak tanítással, mert megalapításakor 
hazájuk viszonyai olyanok voltak, hogy erre nem is gondolhattak,, 
közben pedig kialakult munkakörük. De ugyanezen kongregáció, 
Belgiumban mihelyt lábát megvetette, azonnal iskola felállítására 
gondolt. (Maredsous).1) 

A második megjegyzésünk azokra vonatkozik, kik a 
bencés élet ilyen felfogását elítélik, mondván, hogy akkor, 
mikor falvak vannak pap nélkül, nem szabadna 70—80 papnak 
egy kolostorban csak saját lelke üdvével törődnie. Tetszetős 
szemrehányás, de nem állja meg a helyét és nagyon kevéssé 
ismeri egyházát az, ki ilyen felfogással van annak egyik jelentős 
intézményéről. Abban a nagy változatosságban, melyet a kat. 
egyház mutat, ennek a formának is megvan a maga helye és 
jelentősége. Erre az életformára áll az Ur Jézus mondása, hogy 
ez a jobbik rész, mit az ember választhat. Ez a forma hivatás 
kérdése. Azok, kik ezt választják, nem valószínű nagyon sok-
szor, hogy az egyházirendbe lépnének, ha nem követhetnék 
szívük sugallatát. Azután a lelkekre való hatásból is kiveszi ez 
az életforma a részét. Tudományos munkásságuk, művészetté 
alakított imádságuk hatása kiszámíthatatlan. Es ide tartoznak 
a jámbor hívő lelkeken kívül számtalan fagyos, hideg lelkek,, 
kiknek a megnyerésére az isteni kegyelem az ő imádságukat 
használja fel. 

íme, rövid ismertetése a Benedek-rend egyik új, de már 
hatalmas ágának. A cikkíró, ki a franciától oly távol eső nemzet 
fia s kinek a világháború következményei még nagyobb szaka-
dékot állítottak. Solesmes-ben úgy érezte, hogy otthon van és 
annak ellenére is, hogy a magyar és a solesmes-i munkakör 
között nagy különbség van, látta, hogy ugyanaz a Regula 
táplálja, élteti Solesmes-t, mint a magyar kongregációt, mind-
kettőnek a jellemzője a pax, a béke, jelszava pedig a munka-
kör különbsége mellett is : Ut in omnibus glorificetur Deus — 
Mindenben dicsőítessék az Isten. 

Dr. Szalay Jeromos. 

Ezekkel a kérdésekkel a cikkíró bővebben foglalkozik Szt. Benedek 
és rendje című már készen lévő és hamarosan megjelenő munkájában-



Könyvek. 
Bölcselét . 

J. Gredt 0 . S. B. : Elementa Philosophiae Aristotelico—Thomisficae. 
Editio quinta emendata. Herder, Freiburg i. Br. 1929. 2 k. XXIII + 503 + 
XVII + 465 1. Ára fűzve 21 M. 

Gredt tankönyvének IV. kiadása 1926-ban jelent meg és három év 
múlva már új kiadás vált szükségessé. Nem azért, mintha újabb kutatások 
és megállapítások folytán használhatatlanná lett volna, hanem nagy elterjedt-
sége és kedveltsége miatt. Ez a körülmény eléggé igazolja kiváló értékeit ; 
annál is inkább, mivel bőségesen rendelkezünk a skolasztikus bölcselet jobbnál-
jobb tankönyveivel. 

Az I. kötetet folyóiratunk 1927. évfolyamának 185—187. lapjain mér 
ismertettük és eléggé kiemeltük értékes tulajdonságait, de egyszersmind rámu-
tattunk egyes hiányaira is. Mindezeket megtalálhatjuk az új kiadásben is. 

A II. kötet a metafizikát és etikát foglalja magában. Gredt a metafizika 
tárgykörét részint összeszűkíti, részint pedig kitágítja. Osszeszűkíti, amennyi-
ben a természetbölcselet és lélektan teljesen metafizikai jellegű kérdéseit a 
természetbölcselet körébe utalja és az I, kötetben tárgyalja. Másrészt ki is 
tágítja, amennyiben nem egy ismeretelméleti kérdést metafizikaiként kezel. 
Gredt szerint a metafizika a lételméletet (ontologia), az ismeretelméletet (noe-
lika v. kritika) és a természetes Istentant (theodicea) öleli fel. A metafiziká-
nak ilyetén felfogása eltér ugyan a szokásosabb felfogástól és beosztástól, 
de bizonyos tekintetben tudományosabbnak tűnik fel és helytelennek sem 
mondható. Hisz az ismeretelméletben is vannak nyilvánvalóan metafizikai 
jellegű kérdések, viszont az etikának metafizikai kérdéseit a természetes 
erkölcstan keretén belül szokás tárgyalni, mint az alkalmazott erkölcstan 
általános és alapvető elveit. Didaktikai szempontból azonban mégis könnyeb-
ben és gyorsabban áttekinthető és világosabb a skolasztikus bölcselet szo-
kásosabb beosztása. 

A szépet a jó különös fajtájaként, tehát a lét (ens) transzcendentális 
tulajdonságaként fogja fel. Azonban inkább csak megemlékezik róla, mintsem 
behatóbban tárgyalná. Pedig mint koiunk egyik annyit meghányt-vetett kérdése 
szilárdabb megalapozást és bővebb kifejtést is megérdemelt volna. 

Az erkölcsiség legfőbb, végső szabályát az örök isteni törvényben, 
nem pedig magában az isteni lényegben látja. Habár ez a vélemény nem is 
azonos sem a bölcseleti, sem a theonomikus erkölcspozitivizmussal, mégsem 
fogadhatjuk el s a jó és rossz különbségének végső alkotó normáját inkább 
magában az isteni lényegben gyökerezőnek tekintjük. 

Ha Gredt egy kissé bővebben kiterjeszkedett volna a tapasztalati lélek-
tan, az ismeretelmélet, a természet- és erkölcsbölcselet terén található jelen-
tősebb modern véleményekre és ezeknek alapjaira is, könyve nem annyira 
lapszámban, mint inkább értékben és világosságban gyarapodott volna. De 
még így is teljesen megbízható vezető legalább is a skolasztikus bölcseletben. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Ágazatos hittan. 
Dr. Fr. Diekamp : Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des 

hl. Thomas. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. Aschendorff, Mün-
ster i. W. 1930. 2 k. X I V + 380 + X + 585 1. Ára fűzve 22.70 M.; kötve 
.26.45 M. 

Diekamp dogmatikai tankönyve először kézirat gyanánt jelent meg. Elő-
nyei és kiválóságai azonban arra bírták a szerzőt, hogy a kézirati kiadás el-
fogyása után átdolgozva nyilvános kiadásban is közrebocsássa. 14 év alatt 
5 nyilvános kiadást ért meg. A szakkritika mindegyik új kiadást kedvezően 
fogadta, bái nem mulasztotta el rámutatni egyes hiányira sem. Ez utóbbi kö-



rülmény azonban csak hasznára vált, mert a szerző minden megjegyzést ala-
posan fontolóra vett. Mindegyik új kiadása az előbbivel szemben nagy hala-
dást mutat : újra átdolgozott, megfelelően bővült, a rokon szaktudományok 
eredményeinek figyelembevételével készült, a kor színvonalán áll, a legújabb 
irodalmat és kutatások eredményeit is felöleli. Azonban az is megtörténik,, 
hogy valamely fontos és értékes művet nem vesz fel a közölt irodalom közé, 
vagy pedig valamely mű megjelenési évében, helyében és kötetszámában is 
téved, máskor meg nem a legújabb kiadást említi. 

A szerző kettős célt tűzött ki maga elé. Egyrészt könnyen kezelhető 
tankönyvet akart tanítványai kezébe adni, másrészt pedig a kat. teológia ú. 
n. thomista irányzatát akarta még jobban megalapozni és éryényre juttatni. 

Előbbi célját sikerült is elérnie. Módszere, melyet az egyes hitigazsá-
gok kifejtésében, dogmatikai bizonyításában és bölcseleti megokolásában kö-
vet, didaktikai tekintetben nemcsak kifogástalan, hanem dicséretet is érdemek 
Bizonyításai mindenütt világosak és szabatosak, ha mindjárt nem is minden-
kor meggyőzők. Nyelve könnyen gördülő, a német tudományos nyelv nehéz-
kességeitől teljesen ment. A német nyelven megjelent kat. ágazatos hittan-
könyvek között tankönyvnek legalkalmasabb. 

Második célját csak részben tudta megvalósítani. A thomista irányza-
tot szívós következetességgel védi és hirdeti. A vitás kérdésekben mindig 
ennek a megoldási kísérleteit fogadja el, ezeket iparkodik világosan összefog-
lalni, megalapozni és alátámasztani. Azonban ezt az irányzatot csak azoknál 
tudja hiánytalanul érvényre juttatni, akik teljesen azonos körű és értelmű 
alapfogalmakból, alapigazságokból indulnak ki. De akik ugyanazoknak az 
alapfogalmaknak és alapigazságoknak egyéb mozzanatait is gondosén mér-; 
legelik, nem hódolnak meg bizonyítékai előtt, habár kénytelenek is elismerni 
valószínűsítő erejüket. Ha tisztán a thomista irányzat szemüvegén keresztül 
vizsgáljuk az egyes vitás kérdések bölcseleti megoldását, még akkor is azt 
kell vallanunk, hogy nem mindig és minden tekintetben maradék nélkül ki-
elégítők és megnyugtatók. 

Az I. kötet a bevezető részen kívül, amely a teológia fogalmával, kivá-
lóságaival, egységével és felosztásával, továbbá az ágazatos hittan (dogma-
tika) tárgyával, forrásaival (Szentírás, szenthagyomány, az Anyaszentegyház 
tanítói hivatása) feladatával, felosztásával és történetével foglalkozik, az egy 
Istenről és a Szentháromságról szóló katolikus tanítást öleli fel. A közvetle-
nül, de bennfoglaltan kinyilatkoztatott igazságok éppen a bennfoglalt közvet-
len kinyilatkoztatás fogalmának még tökéletesen ki nem alakult, szabatosan 
körül nem határolt tartalma miatt nemcsak egyszerű felsorolást, hanem bő-
vebb kifejtést is megérdemeltek volna, hogy ebben a nagyfontosságú kérdés-
ben is annál tökéletesebb ismereteket közöljön. Hiányzik az Isten megisme-
résének fenomenologista elmélete és ennek megfelelő bizonyítékokon nyugvó 
visszavetése. Dicsérettel kell azonban megemlítenünk, hogy Isten tulajdonsá-
gaival kapcsolatban nem feledkezik meg az ő szépségének és méltóságának 
tárgyalásáról sem, a pantheizmussal és monizmussal szemben elég behatóan 
igazolja az ő világfelettiségét és személyi jellegét. 

A II. kötet három részre tagozódik. A teremtés tanával kapcsolatban 
szól a világ kormányzásáról, a természetes és természetfeletti rendről, az an-
gyalokról, a leszármazási elméletről, az ember természetéről, természetfeletti 
adományairól, az áteredő bűnről. Sem a több, sem az egy törzsű fejlődés el-
méletét nem tekinti a Szentírás tanításával ellenkezőnek. Az emberre nézve 
ugyan a közvetlen teremtés híve, de az ember test szerinti leszármazásának 
lehetetlenségét egyáltalán nem látja bebizonyítottnak. A második részben a 
megváltás tanát (a megtestesülés titka, célja, előkészítése, a Megváltó sze-
mélye és műve, a Bold. Szűz Mária anyai méltósága és egyéb kiváltságai) 
fejti ki. Helyén való lett volna a szentekről szóló katolikus tanítást is a meg-
váltás tanával kapcsolatban tárgyalni. A harmadik rész a kegyelem lényegét, 
szükségességét, hatásosságát és kiosztását, a bűnös megigazulását, a termé-
szetfeletti érdem mivoltát és kellékeit hozza. 

Örömmel várjuk a befejező III. kötet új kiadásának mielőbbi megjele-
nését is. Dr. Hegyi Dámján. 



Dr J. Gspann : Summarium Theologiae Dogmaticae. Parisiis, 1930. 
— P. Lethielleux. — V I + 571 oldal. 

A dogmatikai irodalom szerzőnk jelen művével ismét gazdagabb lett. 
Mivel pedig minden új munkának, ha nem akar nagyon kitaposott utakon 
járni, valami újat is kell nyújtania, azért szerzőnk csak a legszigorúbb érte-
lemben vett dogmatikai anyagot tárgyalja, elmellőzve mindent, ami a teoló-
giának más szakába tartozik. Több kisebb kifogás emelhető a szerző stilusa 
és latin nyelve ellen. Tudományos munkában kellemetlenül hat még a mo-
linislára is az, ha komoly dogmatikai rendszert — és itt a tomizmusra gon-
dolok — olyan egyszerűen intéznek el, mint ezt szerzőnk tette. Ezeket leszá-
mítva Gspann az anyagot a molínizmus szellemében nagyon világos anyag-
beosztással, rövidsége mellett is határozott és világos meghatározásokkal és 
fogalmakkal, talpraesett, ügyes bizonyítékokkal dolgozta ki. Nagvon is észre-
vehető jelen munkán, hogy szerzője hosszú tanári tapasztalat és praxis alap-
ján írta meg ezt a kompendiumot. — fm — 

Lelki pásztorkodástan. 

Fr Ter Haar, De matrimoniis mixtis eorumque remediis. Ed. M. E. 
Marietti, Torino, 1931. — VIII + 195 oldal. Ára 11 lira. 

A lelkipásztorkodás legkényesebb és legnehezebb kérdései és feladatai 
közé tartozik a vegyes házasság kérdése. Minden plébános és lelkipásztor 
érzi, de különösen érzik azok, akik vegyes vallású vidéken laknak, mennyi 
kár származik éppen a vegyes házasságokból az Egyházra és a hívekre. így 
pl. a német püspöki kar csak néhány évvel ezelőtt állapította meg azt a szo-
morú tényt, hogy a vegyes házasságok révén egy évben több lélek vész el 
az Egyház számára, mint amennyit nyer az összes missziókban együttvéve. 
Ez a tény késztette többek között szerzőnket arra, hogy az ordináriusok, plé-
bánosok és lelkipásztorkodással foglalkozó papok részére olyan teológiai és 
pasztorális kézikönyvet jelentessen meg, amely nehéz hivatásukban prakti-
kus tanácsokkal siet a segítségükre. Az egész könyv három fejezetre oszlik. 
Az első fejezetben a pápáknak a vegyes házasságokra vonatkozó állásfogla-
lását és azon okokat ismerteti, amelyek miatt az Egyház tiltja és ellenzi e 
házasságokat. Kitűnő statisztikai adatokkal igazolja a szerző a maga igazát. 
(V. ö. a függeléket !) A második fejezet a vegyes vallás akadálya alól való 
fölmentést tárgyalja. Bőven ismerteti és fejti ki a föltételeket, melyek mellett 
fölmentés kapható. Szerzőnk lelkiismeretességét és mindenre kiterjedő gon-
dosságát hirdeti ez a fejezet, amikor különösen is kiemeli és hangsúlyozza 
az erkölcsi felelősséget. A harmadik fejezet kimerítően ismerteti az óvószere-
ket, módokat, melyek segítségével elejét vehetjük a vegyes házasságoknak. 
Itt különösen is ki kell emelni eredményessége és érdekessége miett azt az 
eljárást, amely Amerikában oly szépen szokott beválni. T. i. Amerika sok 
püspöke elrendelte, hogy az akatolikus felet a házasság előtt több héten át 
oktatni kell a katolikus vallás tanításaira, különösen pedig a házasságra és 
a házastársak kötelességeire vonatkozó hitigazságokra. Ezen oktatás nélkül 
nem kapható fölmentés a vegyes vallás akadálya alól. A liverpooli egyház-
megyében pl. a katolikus Egyházba való visszatérések 70°/o-a ennek az ok-
tatásnak köszönhető, A függelékekben ,a szerző egyrészt ügyes tanácsokat 
közöl, hogy miként kezelje a lelkipásztor azokat, akik fölmentéssel vagy anél-
kül kötöttek vegyes házasságot, másrészt pedig nagyon tanulságos és érdekes, 
bő statisztikai kimutatásokat hoz a németországi, hollandiai, angol és az Egye-
sült Államokban levő állapotokról. Sajnálattal említi a szerző, hogy Európa 
többi vegyes vallású országairól — és így Magyarországról is — nem állottak 
ilyen statisztikai adatok a rendelkezésére. — Csak örömmel üdvözölhetjük 
szerzőnknek nagy tudással, praktikus érzékkel és alapossággal megírt érdekes 
és hasznos munkáját. —i—n 

Liturgia. 
Prayers from the Eastern Liturgies by Donald Attwater (A keleli 

liturgia imádságai). Burns Oates & Washbourne, London 1931. 110 old. 3/o shill. 



A keleti liturgia néhány gyöngyszemét gyűjtötte össze a szerző. Beve-
zetésében világosan szemünk elé állítja a liturgia változatosságában rejlő 
szépségeket s röviden jellemzi az egyes keleti liturgiákat. Ezek mindegyikének 
legszebb imádságait megtalálhatjuk Attwater gyűjteményében. A nyugati ci-
vilizációban élő ember előtt talán szokatlan a keletiek költőies, sokszor a 
pathos magaslataira emelkedő képzelő ereje, azonban minden esetben meg-
ragadja a mi lelkünket is. 

Az abesszíniai liturgia ragyogása megcsillan imádságuk magasztos 
hangjában, a sziriai liturgia pedig szemünk elé varázsolja a keleti lélek mély-
ségeit. Szent Krizosztom dicsérő himnuszai, Szent Bazil fenséges kolloquiumai, 
szinte felemelnek bennünket s megtanítanak arra, hogyan tekinthetünk bele 
a transzcendentális világba a keleti lélek mélységein keresztül. 

A könyvhöz Gabrol bencés apát írt bevezetést s abban kiemeli, 
hogy a keleti s nyugati egyház közötti kapcsolatot teszi szorosabbá ez a gyűj-
temény, mert ebből megtanuljuk, hogy a forma változatossága melleit is egy 
Úr, egy Isten körül pereg le mindkettő liturgiája. Koller. 

The Mass, its origin and hystory by Dom Jean De Puniet. (A szent-
mise eredete és története.) Burns Oates & Washbourne, London 1931. 204 
old. 6 shilling. 

De Puniet az oosterhouti Szent Pál kolostor bencés apátja egyike a 
legkiválóbb liturgikus íróinknak, Könyvének bevezető részében az áldozat lé-
nyegével foglalkozik s kifejti az ó- és újszövetség áldozatának a fogalmát. 

Első részben tárgyalja a szentmise eredetét és történetét. Rámutat az 
utolsó vacsora és a kereszthalál áldozati jelentőségére. Történelmi adatokra 
támaszkodva, kimutatja, hogy az első pünkösd után megalakult gyülekezet 
középpontjává a „kenyér-szegést" tette. Szent Pál troasi tartózkodása alatt 
szintén „megszegte a kenyeret", ami nem volt más, mint teljesítése Krisztus 
parancsának : „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Részletesen foglal-
kozik a Didaché, az apostoli tradíciók „anaphora"-ival s Szent Gergely mi-
séjével. 

Könyve második részében a szentmisét s annak részeit tárgyalja, ér-
telmezi. De Puniet ezzel a legértékesebb könyvek egyikét adta liturgikus iro-
dalmunknak. A katolikus életünk centrumáról tájékoztat bennünk s épen ezért 
nagyon hasznos volna, ha mennél többen olvashatnák magyar nyelven is. 

Koller. 

Office Psa lms by Geraldine Hodgson. (Az Officium zsoltárai.) Burns 
Oates & Washbourne, London, 1931. 106 old. 6 shilling. 

A hampole-i remetének : Richard Rolle-nak zsoitármagyarázatait adja 
a szerző. A bevezető részben nagy tudással összegezi Rolle-ra vonatkozó el-
lentétes elméleteket s igyekszik tisztázni nemcsak azt a kérdést, hogy Rolle 
pap vojt-e vagy csak egyszerű remete, hanem azt is : mennyiben használta 
szent Ágoston Enarrationes-ét s Lombardiai Péter Catena-it. Könyve e része 
egyháztörténeti fontossággal bír s adat a középkori zsóltármagyarázatok iro-
dalmához. 

Második részben a vasárnapi zsoltárokat ismerteti s magyarázza Rolle 
elmélkedései alapján. Némely helyen szinte ágostoni magaslatokra emelked-
nek s úgy látszik elfogadható ama vélemény, hogy a hampole-i remete zsol-
tármagyarázatai szoros kapcsolatot mutatnak szent Ágoston Enarrationes című 
munkájával. Koller. 

Schott — Gregorianische Messgesänge für das Volk. Die ständigen 
Messgesänge. Freiburg im Br. 193i. Herder. Kartoniert 0.80 M. 

Az elterjedt Schott-féle misekönyvnek kiegészítése a grüssaui apátság 
szerzeteseinek e munkája. X. és XI. Pius pápának óhajtását viszi közelebb 
a megvalósuláshoz, hogy a hívő nép is megismerje s a liturgia szépségétől 
lelkesülve a pappal és az énekkarral felváltva énekelje is a legegyháziasabb 
éneket, a gregoriánéneket. 

A vatikáni graduáléból a hét legkönnyebb koráimisét, két Credo-t, két 



Tantum ergo-t, az Asperges-t, a Vidi a q u a m - o t í s a főpapi áldást közli. A 
régi korális hangjegyeket az általánosan ismert hangjegyekkel helyettesíti. A 
latin szöveg mellett a fordítást is adja. Néhány kiejtési szabállyal s minde-
nekelőtt az előadási jelekkel emeli a füzet használhatóságát. Módszere egy-
szerű és világos s a cél elérésére alkalmas. Gál Geláz. 

Vallástörténelem. 
Dr. W. Schmidt : Handbuch der vergle ichenden Religionsgeschichte. 

Ursprung und Werden der Religion. Theorien und Tatsachen. Münster, i. W . 
1930. XV + 291 1. Ára fűzve 6.80 M. ; körve 8.25 M. 

A vallás eredete és kialakulása négyféle alapon kutatható : lélektani, 
ismeretelméleti, kultúrtörténeti és teológiai alapon. A lélektani és ismeretel-
méleti kutatás a szoros értelemben vett vallásbölcselet körébe tartozik s ezért 
Schmidt, mint célján túlmenőt, mellőzi, habár megállapításait figyelembe is 
veszi. A teológiai alapon való vizsgálódást szintén kerüli. Habár a kinyilat-
koztatás ténye és különböző fokozatainak szerves fejlődése a legtörténetibb 
valóságok, mozzanatok és alakulások közé sorozandók, igazi kultúrtörténeti 
adottságok, habár továbbá a kultúrtörténet-ethnológiai szemlélet a kinyilatkoz-
tatás történetétől teljes tökéletességgel soha el nem választható és végső elem-
zésben csakis a kinyilatkoztatás történeti vizsgálata deríti fel előttünk mara-
déktalanul, kielégítő és biztos módon a vallás eredetét és mutat rá az eredeti 
vallás számtalan irányú átalakulásának egynéhány okaira, mégis helyesnek 
kell elfogadnunk e kétféle vizsgálódás megkülönböztetését és szétválasztását, 
még pedig a következő szempontból. Az elmúlt másfél évszázad különböző 
-szellemi irányzatai, mint pl. a racionálizmus. ideálizmus, materiálizmus, evo-
lucionizmus, mind megtermették a maguk összehasonlító vallástörténetét, a 
rendelkezésükre álló adatok alapján alkottak ugyan értékes megállapításokat, 
de mivel a kinyilatkoztatás történetét kiszorították szemlélődésük forrásai kö-
zül és elfogultságból származó alaptételeket vettek fel kiindulási pontul, az 
előre, legalább is nagy körvonalakban megalkotott elméletekhez kerestek iga-
zoló tényeket, hozzáidomítottak történeti és ethnológiai igazságokat. A vallás 
nemcsak természetfeletti, hanem egyszersmind legnagyobb természetes, földi 
érték is ; ezért megalapozása, megvédése és alátámasztása, tisztán természe-
tes forrásokból merített érvekkel is az igazi lelki kulturát megvető és csorda-
embereket kialakítani akaró irányzatokkal szemben szent érdek, magasztos 

kötelesség, a tudomány legnemesebb hivatása. Ennélfogva méltán választja 
Schmidt a lisztán kultúrtörténeti etbnológia vizsgálódási mód-zerét, forrásait, 
eszközeit kitűzött céljának elérésére. És mindjárt hozzátehetjük : teljes sikerrel is. 

A másfél évszázad alatt keletkezett, egymást kölcsönösen megcáfolni 
törekvő elméletek hiányait, tévedéseit, forrásaiknak elégtelenségét, rejtve ma-
radt vagy kifejtett alapelveiket Schmidt a tőle megszokott szabatossággal és 
kérlelhetetlen bizonyító erővel fedezi fel. Bebizonyítja, hogy ezek az elméle-
tek a tertiär, secundär és primär kultúrájú népek vallására támaszkodnak, 
tehát olyan vallásokra, amelyek nyilvánvalóan bizonyos fokú, ferde irányú 
fejlődésen mentek át, míg a teljesen primitív kulturájú népek vallását figye-
lembe sem veszik. Pedig ezeknél a népeknél a maga nemes egyszerűségében 
és csodálatos tisztaságában csillog az egy Isten eszméje. Az egy Istenben 
való hit tehát nem az emberi kultúra fokozatos fejlődésének mintegy befejező 
fcsúcspontja, hanem ott áll annak megindulásánál és ha elhalványult, ködös 
körvonalakban is, mint régi emlék tovább él az emberi gyarlóságtól és a 
csapongó emberi képzelettől megromlott vallásformákban is. Ebből azonban 
nem következik a kultúra és az Isteneszmén alapuló vallás ellentétessége, 
összeférhetetlensége. Csak a zabolátlan, fékevesztett és egyensúlyából kilen-
dült egyoldalú kultúra nem fér össze a vallással és annak tisztaságával ; a 
belső, lelki kultúrával harmonikusan haladó, a lélektől inspirált külső kultúra 
•csodálatos módon épp a vallásba, az Isteneszmébe mélyeszti életet, lüktető 
rugalmasságot és elbájoló szépséget szívó gyökereit. 

Schmidt tankönyvnek szánta művét, vezérfonalul a tanári előadások és 
hallgatók számára. A négy kötetre tervezett „Ursprung der Gottesidee" c. mo-
numentális művének, amelyből már két kötet megjelent, didaktikai tekintet-



ben is sikerült összefoglalása. Francia, olasz és angol nyelven is megjelent' 
Aki röviden tájékozódni akar az összehasonlító vallástörténelem fontos 

és érdekes kérdéseiben, bátran veheti kezébe Schmidt nagyértékű, világos 
nyelvű és meggyőző erejű könyvét. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténelem. 

L. von Pastor: Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mit-
telalters. Herder, Freiburg i. Br. 

XIV. B. : Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutis-
mus von der Wahl Innozenz' X. bis zum Tode Innozenz' XII. (1644—1700.) 
1—7. Auflage. 

1. Abt. : Innozenz X., Alexander VII., Klemens IX. und X. (1644—1676.) 
1929. XVIII + 666 1. Ara fűzve 18 M., vászonkötésben 22 M., félbőrkötésben 25 M. 

2. Abt.: Innozenz XI., Alexander VIII., Innozenz XII. (1676—1700.) 
1930. XXXVI + 667-1226 I. Ára fűzve 16 M., vászonkötésben 20 M., félbőr-
kötésben 23 M. 

XV. B. : Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutis-
mus von der Wahl Klemens' XI. bis zum Tode Klemens XII. (1700—1740.) 
1—7. Auflage. 1930. XXXVI + 820 I, Ara fűzve 21 M., vászonkötésben 25 M., 
félbőrkötésben 28 M. 

A Kelettel való gyakoribb érintkezés, a klasszikus görög és római mű-
veltség renaissancea és a vallási forradalom, amely a protestantizmusban 
érte el diadalát, nemcsak elhomályosították, hanem sok esetben gyökerestül 
kitépték és újakkal pótolták a pápaság virágkorának uralkodó eszméit és 
eszményeit. Ezek az eszmék megvonták az egyén és felsőbbség, a szabadság 
és kötöttség, a polgár és államhatalom kölcsönös viszonyának egészséges 
határait, áldásos kiegyenlítődést hoztak létre a rombolásra hajlamos emberi 
természet törekvései és kilengései, valamint az ezeket fékező erők között. A 
keresztény köztársaság eszméje, — ha nem is teljesen és tökéletesen — mégis 
elég magas fokban megvalósult, A fékevesztett önérdektől el nem homályo-
sított látású emberek az egyházban, a pápaságban látták nemcsak örök, ha-
nem ideiglenes céljaiknak is leghathatósabb előmozdítóját, egyéni öncélúsá-
guknak, szabadságjogaiknak biztosítóját és védelmezőjét, a fejedelmi önkény 
jogosult fékezőjét és büntetőjét, a vallási és politikai élet organikus fejlődé-
sének, megnemesülésének és emelkedésének, békét és biztonságot teremtő 
kölcsönhatásának középponti mozgató szervét, igazi szívét. De amilyen mér-
tékben meggyengült Kelet, a renaissance és a vallási pártütés káros befolyása 
következtében a kereszténység középkori nagy eszméinek lendítő és átütő 
ereje, épp olyan, sőt talán még nagyobb mértékben megduzzadott a fejedel-
mek önkényuralmi törekvéseinek sikere és nemcsak a polgári jogokat, sza-
badságot, az egyéni öncélúságot fenyegette elnyeléssel, hanem még az egyház 
hatalmát is iparkodott magába felszívni. Az isteni és embeii jogokat sem-
mibe sem vevő fejedelmi abszolutizmus még a legnemesebb vallási értékeket 
és érdekeket is pusztán eszközöknek tekintette saját hatalmának intenzív és 
extenzív kiszélesítésében, az alattvalók érdeke és üdve mellékes szemponttá 
satnyult, a hatalom korlátlansága lett az egyetlen, végső cél. Ennek a feje-
delmi abszolutizmusnak legkiválóbb megtestesítője a napkirály, XIV. Lajos. 

A fejedelmi udvarokban és az előkelők kastélyaiban a pompaszeretet 
mindig magasabb fokra hágott, míg az alsóbb osztályok anyagi és társadalmi 
jóléte mindig mélyebbre sűlyedt. Az egymással folytonosan torzsalkodó feje-
delmek harcai nem egyszer az anyagi erők legvégső megfeszítését és kime-
rülését okozták, ami aztán magával rántotta a lelkek állandó forrongását is. 
Ennek következtében a töiök veszedelem is mindig jobban elharapódzott. 

Az abszolutizmus még a nemzeti egyházak megalapításétól sem irtó-
zott. Ennek a törekvésnek egyik legkimagaslóbb jelensége a gallikanizmus, 
amely nemcsak a pápaság egyházfőségi jogainak csorbítására, megszünteté-
sére, hanem ezzel egyszersmind a francia uralkodó egyházi kiváltságainak 
szaporítására, korlátlan befolyásának érvényesítésére is irányult. 

A wesztfáliai béke ugyan általában megszüntette a katolikusoknak é s 



protestánsoknak az uralomért egymás ellen folytatott harcait, körülhatárolta a 
két vallás követőinek területeit, de azért az egyes országok határain belül 
még mindig nem valósult meg az igazi vallási béke, a vallási forradalom is 
újra feléledt. A nagy jelentőségre soha nem jutott kvietizmus veszedelme ha-
marosan megszűnt. Annál nagyobb veszedelmet rejtett magában a kálvinista 
gyökerekből kisarjadzó és kálvinista emlőkből táplálkozó janzenizmus. Eleinte 
jelentéktelen mozgalomnak látszott, de kiváló tehetségű, fanatikus, ravasz, 
ügyes védelmezőinek ernyedetlen és fondorlatos munkássága folytán oly ha-
talmas erőre tett szert, hogy egész Európa katolicizmusát elnyeléssel fenye-
gette. A janzenizmussal karöltve megindult a jezsuiták elleni küzdelem is. A 
katolikus tanítás tisztaságának és az egyház jogainak törhetetlen védelmezése 
sorompóba állította ellenük a janzenistákon kívül a fejedelmi abszolutizmus 
összes csatlósait és a mindig szélesebb hullámokat vető felvilágosultság hí-
veit. Künn a missziós területeken is ellentétek merültek fel a jezsuiták és 
egyéb hithirdetők között a kínai és malabari szertartások kérdésében. Kíná-
ban megkezdődtek a keresztények üldözései. 

A fejedelmi abszolutizmus eme mindenütt bomlasztó és repesztő erők-
kel tele korszakában a pápák ugyan mindent elkövettek az egyház szabad-
ságjogainak védelmezésére, a fejedelmi önkény korlátozására, a török vesze-
delem elhárítására és tökéletes legyűrésére, a tudományok és művészetek 
istápolására, a szegények gondozására, az elnyomottak sorsának enyhítésére, 
a missziók fejlesztésére, de közöttük tehetség dolgában olyan kiváló egysem 
akadt, mint amilyen valamikor VII. Gergely, III. Ince, V. Pius, V. Sixtus volt ; 
egysem akadt, aki e nehéz és küzdelmes időkben mindenféle szempontból 
teljesen rátermett lett volna a pápai trónusra, de egyszersmind az is igaz. 
hogy közöttük egysem találkozott, aki erkölcsi hibái miatt méltatlan lett volna 
rája. Es az abszolutizmus mégsem tudta teljesen legyőzni, gúzsba kötni a 
védtelen pápaságot, a janzenizmus minden erőfeszítése szétmállott Péter szik-
láján : az isteni gondviselés egyszerű eszközökkel dolgozó természetfeletti 
ereje csendesen, külső feltűnés nélkül diadalt aratott a jogtalanságra Í s igaz-
ságtalanságra támaszkodó emberi erők és törekvések felett. 

Minket magyarokat különösen azok a részek érdekelnek, amelyek a 
török háborúkkal foglalkoznak : megismerjük belőlük, hogy e kor pápái is 
mily sokat fáradoztak és áldoztak Magyarországnak a török járom alól való 
felszabadításának érdekében. 

Mindezek a küzdelmek szinte lüktető elevenséggel folynak le előttünk, 
Pastor mesteri tolla mindent pompásan tud megjeleníteni, mert az igazság és 
az igazság oszlopának, az egyháznak szeretete irányítja, mozgatja. Nagy kára 
az egyháztörténeti tudományoknak, hogy ez a toll immár három éve kihullott 
Pastor kezéből s a pápák történetét nem írhatta meg egészen a mi korunkig. 

E három kötet anyagának kiegészítése körül avatott munkát végeztek 
Kneller és Wühr müncheni, Schmidlin münsteri tanárok. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. J. P. Kirsch: Kirchengeschichte. I. B. Die Kirche in der antiken 
griechisch — römischen Kulturwelt. Mit einer Karle. Herder, Freiburg i. Br. 
1930. X X + 876 1. Ára fűzve 25.50 M.; vászonkötésben 30 M. 

Kirsch, a svájci freiburgi egyetem tanára és a római keresztény arche-
ológiai intézet igazgatója már nagy érdemeket szerzett önálló értekezéseivel 
és munkáival, valamint a híres Hergenrőther-féle nagy egyháztörténelem há-
rom utolsó kiadásának sajtó alá rendezésével, átdolgozásával és kibővítésével, 
Hergenrőther egyháztörténelme több mint ötven éven át hasznos segítségére 
volt az egyháztörténelem tudományos művelőinek és tanulóinak anyagának 
gazdagságával, a tudományos feldolgozás bámulatos készségével, a felhasz-
nált források és egyháztörténelmi munkák gondos, átfogó és tárgyilagos kriti-
kán alapuló megválogatásával, mélységesen egyházias s ezért a pártoskodás 
elfogultságától mentes, tisztán az igazság szeretetétől átitatott szellemével. Az 
egyháztörténeti részletkutatás hihetetlen arányú kiszélesedése, a történeti fel-
fogás tisztulása és a módszer elmélyülése azonban szükségessé tették az 
egyház törtenetének teljesen a kor színvonalán mozgó összefogó új feldolgo-



zását, amely az egyház külső és belső történetét, az egyes államokhoz és az 
eretnekséghez való viszonyát, az Istentisztelet, az egyházi tudományos és gya-
korlati irodalom, az egyházi szervezet, alkotmány, a keresztény művészetek 
fejlődését, a szerzetes rendek megalakulását és további sorsát, a hithírdetés 
hatalmas energiájú munkáját és terjeszkedését, a hívek vallás-erkölcsi életé-
nek képét tudományos módszerrel, de egyszersmind a nemtudósok számára 
is áttekinthető rendszerben adja elő és felvilágosítást nyújt az általános egy-
háztörténelem legfontosabb kérdéseire és az egyház minden kiválóbb szemé-
lyiségére vonatkozóan. A régi keretek közé szorított átdolgozás, tehát Hergen-
rőther alapművének további megtartása korlátokat szabott volna az új fel-
dolgozók tudós egyéniségének érvényesülése elé, bizonyos fokú kettősséget 
okozott volna a tudományos felfogás és nyelvezet terén. Ezért a régi Hergen-
rőther kiadója, a Herder-cég szívesen belement ennek az új és korunk leg-
teljesebb, valóságosan monumentálisnak Ígérkező egyháztörténelmének ki-
adásába is. Kirsch mellett még Greven, Bigelmair és Veit, kiváló történettu-
dósok vállalták magukra az óriási munkát. 

Az 1. kötet Kirsch avatott tollából az egyháztörténelem fogalmának, 
forrásainak és segédtudományainak, fejlődésének és felosztásának rövid ki-
fejtése, továbbá a pogány és zsidó világ vallás-erkölcsi életének nagyvonalú 
rajza után az egyház első hét századának, az antik görög-római kultúrvilág-
ban lezajlott, külső és belső küzdelmekben forrongó életének történetét nyújtja 
két nagyobb korszakra osztva. Az első korszak ismét négy kisebb időszakra 
tagozva a IV. század elejéig terjed és az egyház keletkezését és kialakulását 
a pogány római birodalom keretei között tárja elénk, míg a második korszak 
három kisebb időszakra osztva a kereszténység győzedelmét a pogánysággal 
és a pogányságból kisarjadzott ariánizmussal szemben, a hatalmas krisztoló-
giai vitákat és a teológiai irodalom virágkorát, a római birodalom felbomlá-
sának idejét öleli fel. Ezek a keskeny keretek azonban gazdag, változatos, 
zajló, rohanó, sokszor ugrásszerűnek látszó, de a benső isteni mag lassú, 
egységes irányú gyökerezése, erősödése, rügyezése, kilombosodása, kivirág-
zása, a benső isteni hajtó erők céltudatos működése miatt mégis harmoni-
kus, megrázóan szép, fenséges és fellelkesítő képet fognak át. A kötetet majd-
nem kilencven oldalra terjedő, az egyes fejezetek szerint szétosztott forrás- és 
irodalomgyüjiemény, valamint huszonöt oldalt kitevő lárgy- és névmutató fe-
jezi be. Természetesen egyes források, történeti művek és értekezések címe 
emiatt a beosztás miatt nem egyszer megismétlődik, de még így is bámula-
tos bőségű és gazdagságú összeállításnak kell minősítenünk. Ennek az ösz-
szeállításnak értékét és használhatóságát még inkább emelte volna, ha min-
denütt szétkülönítette volna a katolikus világnézetű írókat a más világnézetű-
ektől és a protestáns irányúaktól. 

A szerkezet szerencsés módon egyesíti az időrendűséget és szakszerű-
séget, genetikus szempontokat követ s emellett teljes képet iparkodik nyúj-
tani, a részletesség nincsen rovására az egységes és áttekinthető egésznek. 
Az áttekinthetőséget, a különböző fejlődések organikus egyvonalúságának lá-
tását azonban még inkább megkönnyítette volna, ha a két korszakos beosz-
táson belül nem különböztetett volna meg még rövidebb tartamú időszakokat. |Ez 
annál is inkább kívánatos lett volna, mivel a szerző nem pusztán tudomá-
nyos célokat követett, hanem a műveli közönség számára is írt, a nagyobb 
egységű képek pedig épp folytonosságuknál fogva sokkal mélyebben, erőseb-
ben és hathatósabban belerajzolódnak az olvasók lelkébe. Tisztán tudományos 
célúak a lap alatti jegyzetek, amelyekben nemcsak forrásokat idéz, címeket 
ad meg, hanem egyes vitás kérdések megvilágítására is kitér. 

Kirsch vérbeli történetíró. Éles és megfontolt kritikával rendelkezik, a 
jelentőset józanul el tudja választani a kicsiny fontosságútól, a bizonyítható 
igazságot a kevés Ítélettel alkotó alanyiság vagy rosszakaratú pártoskodás 
mende-mondáitól. Látóköre széles, oknyomozása nagy távlatokkal dolgozik. 
Igazán nagyszabású művet alkotott, amely nemcsak ismereteket közöl, hanem 
szilárd bázisú világnézetet is ad, őszinte szeretetet és ragaszkodást is tud fa-
kasztani és meggyökereztetni az olvasók lelkében az Isten alapította és Isten 
vezette egyház iránt. Nyelve könnyed és élvezetes. Minden müveit katolikus-
nak kezébe kellene vennie. Dr. Hegyi Daniján. 



L Desnoyers : Histoire du peuple hébreu des luges á la captivité, 
3 kötet, 1213 lap. — Editions Auguste Picard Paris. 126 Fr. 

Hatalmas méretű bibliai exegézist tartalmazó mű a három vaskos kö-
tet. Tárgya a héber nép története, a bírák idejétől a babiloni fogság idejéig. 
Az első kötet a bírákkal, a második Saul és Dávid királyokkal, a harmadik 
Salamonnal foglalkozik. 

L. Desnoyers a toulousi katolikus egyetem teológiai fakultásán 1905 
óta a biblikum tanára volt. Vérbeli historikus. Kitűnően beszéli a sémi nyel-
veket, előadásaira a tudós szellemi fanatizmusával készül, hallgatóit bele 
tudja vinni a keleti régi világ szellemébe. Tudós a szó pregnáns értelmében. 
Ismeri a megkezdett munka nehézségeit, a profán tudomány és a hitetlenség 
gúnyos rezignációit, amit meg kell törnie tökéletes nyelvtudással, a legújabb 
kutatási eredmények teljes felhasználásával, a zsidó nép gondolkodásának, 
életszokásainak teljes ismerésével. Ezek szerzik majd meg azon tekintélyt, 
mely előtt meghajlik minden szakember. Ügyesen tud élni a tudóst megillető 
szabadkutatás jogával, de mint pap és egyházának hű fia mértékkel becsüli 
meg a profán kutatás teológiailag is értékes termékeit s belőlük csak annyit 
használ fel, amennyit feltevésének, irányának s az igazság megmutatásának 
céljához éppen elégséges. Tudja, hogy az egyház hivatása, hogy szeressen 
bennünket. Kutatásainak eredményeit nem tálalja elénk azonnal a felfedezé-
sek újdonságot hajhászó lihegésével, hanem komoly és higgadt megfigyelések, 
elmélkedések után nyilatkozik. 

Az I. kötetben átdolgozza az egyptomi szövegeket, az asszírok írott 
emlékeit. Ismeri ezek irodalmát. Munkájának fejezetei elé rövid vázlatot il-
leszt, a szentírási szöveg mellé teszi összehasonlításul a profán szöveget. 
Felhasználja az egyptomi Wenamon szíriai utifeljegyzéseit, az amerikai 
Breastedtől készült fordításokat III. Ramses idejéből, a német Müller és a 
francia Maspero egyptologus műveit. A Kittel-féle kritikai szentírási szöveg 
nyomán halad. — A bírák korával tüzetesen foglalkozik, mert az újabb tör-
téneti kutatás pozitívumaival felfegyverkezve szembeszáll azokkal, kik a bírák 
korát a hősi époszok, legendák, mithológiák világába szeretnék látni. Világos 
látással látja meg ezen korban a választott nép hibái mellett nagy elhivatott-
ságának megfelelő nagy tulajdonságait, szociális érzékét a város-falu szerve-
zetekben, a településben, politikai érettségét, mely egybeforrasztja a kóbor 
törzseket, úgy, hogy Mózes vasökle alatt egységes nemzettestté összeforrnak, 
vallási komolyságát, mellyel megőrizte a hányattatás évtizedeiben is Jehova 
hitét. A zsidó nép ezen kora olyan, mint a gyermekből a férfiúvá serdülő 
ember kamaszkora. Nemes a lelke, de erős fék kell neki. 

A második és harmadik kötet éppen nyomás alatt volt, mikor szerző-
jük meghalt. Az első kötet nagy sikere szívós munkájában csak lelkesítette 
Desnoyers abbét, hogy ugyanolyan szeretettel és tudományos apparatussal 
érkezzen el céljához, a zsidótörténelem feldolgozásához a fogságig. — A bí-
rák alatt a zsidó nép megváltoztatta szervezetét és életmódját ; a nomád pász-
toremberből állandó lakóhelyhez szokott földmíves lett. — A politikai életben 
megszűnt a törzseket szétválasztó partikularizmus és a zsidó nép elérkezett 
a monarchikus államforma legtökéletesebb alakjához, a királysághoz. S ezzel 
megkezdődött a héber nép történelmének legragyogóbb szaka. Az állandó 
ellenséges támadásokkal szemben a belső fegyelem egybeforrasztja a nem-
zeti erőket, királyt kívánnak, amilyen más nemzeteknek is van. Dávid és Sa-
lamon királyok nagy uralkodói erényei nemcsak erős védelmet biztosítanak 
a zsidó nemzetnek, hanem gazdag állami és gazdasági virágzást is. 

Desnoyers ezen kor tárgyalásánál a francia nyelv briliáns ékeivel dí-
szíti stílusát, dicsőíti ezen ragyogó időszakot, a tudományosságnak, az ér-
deklődésnek, a történeti érzéknek kincseivel hinti be azon remek harmóniát, 
melyet megtalált a legmodernebb egyptomi, szíriai és egyéb felfedezések és 
a biblia szent szövegei között. 

A harmadik kötet függelékeként Louis Desnoyers tudásának irgalmat-
lan fegyverével tönkreveri Ernest Renan tudálékoskodó és merész megállapí-
tásoktól komolytalanná lett történeti nimbuszát. Kimutatja, hogy a keleti nyel-



vekbe belekóstolt és a szemináriumból kilépő kispap Renan mennyire nem 
bírta a keleti nyelveket s hogy mennyire volt a német protestáns biblikusok 
műveire utalva, kik felett kellő forrástanulmányok híján kritikát gyakorolni 
nem volt módjában. Felületesen dolgozott ; a szövegeket vagy nem értette 
meg, vagy belemagyarázott, vagy félreértette ; pl. érthetetlen, honnan vette 
Renan azt, hogy Jesabel álhajat rakott magára, hogy haláléban minél szebb 
legyen. A szentírásban semmi nyoma. — Mózest, Józsuet, a királyokat sze-
rinte csak a próféták fantáziája teremtette meg ; mindez naiv idilli világ. 
Ugyanígy akarták a nagy époszokat, történeti nagyságokról írt drámákat is 
divatszerűen a regék világába sülyeszteni. — Renanra ugyancsak rácáfolnak 
a párisi, berlini, londoni múzeumok tégla leletei, melyeknek betűjelei a bib-
liával azonos korú nemzedékek vallási műveltségéről tanúskodnak már Kr. 
e. 2000 évvel, amit pedig Renan tagad, aki a tradíciókat természetesen még 
kevésbé fogadja el.^ Pedig a tradíció az írott törvény és szövegek előtt már 
alkotott, teremtett. Fustel de Coulanges „Az ókori község" c. korszakalkotó 
műve a tradíciók óriási szerepéről tanúskodik, amit Renan egyszerűen nem 
vesz tudomásul. Szerzőnk tehát megtagad Renantól, a történetírótól minden 
komolyságot. 

L. Desnoyers háromkötetes szép munkája ízes élvezet a teológiai ta-
nárnak, kutatónak ; nélkülözhetetlen az exegétának, ha a biblikum mai iro-
dalmában nem akar hézagot tűrni ismereteinek tárházában. Nagyobbszabású 
terméke a francia kutatásnak, mely könnyed nyelvezetével kellemesen sugá-
rozza magából az isteni írás szépségeit és igazságait. 

Sólymoss Vendel. 

Egyházjog. 
P. Cimetière. Les sources du droit ecclésiast ique. Paris, Bloud et Gay. 
A Bibliothèque Catholique des Sciences Religieuses c. vállalatnak ez a 

204 oldalas kötete nagy szolgálatot nyújt azoknak, kik az egyházjog történeti 
fejlődésével meg akarnak ismerkedni. A szerző szabatos, világos, rövid elő-
adásban ismerteti az egyházjog forrásait. Az anyagot négy részre osztja, 
kezdve a kereszténység első századainál, végezve az új kódex ismertetésé-
vel. Ez utóbbinak egész történetét adja. Könnyen kezelhető, a bőséges bib-
liográfia pedig lehetővé teszi a további tanulmányozást. y. s. 

Lelkiélet. 
1. J. Pötsch, Bleibe fromm und gut! Ein Begleiter aus der Schule in 

das Leben. Ausgabe für Knaben. Verlag J. Kösel und Fr. Pustet. München, 
1928. 52 oldal. 

2. J. Pötsch, Bleibe fromm und gut ! . . Ausgabe für Mädchen. 52 olda! 
Amíg a gyermek az iskolába jár, nevelőiben és tanítóiban mindig meg-

találhatja oltalmazó]ét és vezetőjét. Az iskolából kikerülő ifjak és lányok 
azonban akárhányszor ilyen oltalom és segítség nélkül maradnak. Ezért na-
gyon bölcs gondolat volt a szerzőtől, hogy ezeknek a veszélyeztetett lelkek-
nek vezetésére, akárhányszor megmentésére összeállította e könyvecskéket. 
Csak lelkesedéssel és elismeréssel lehet róluk nyilatkozni. Hogy az olvasó-
közönség milyen érzelmekkel fogadta, a legszebben bizonyítja az a tény, hogy 
az egyik füzet ma már több mint 130, a másik pedig 144 ezer példányban forog 
közkézen és fejti ki áldásos munkáját. A serdülő korban levők részére a 
legjobb ajándék és jótétemény az ilyen könyv. — M. — 

Therese Wolff , Klein-Nelli und Du. Nach P Hildebrand Bihlmeyer 
0 . S. B. für die lieben kleinen Erstkommunikanten bearbeitet. Herder, Frei-
burg i. Br. 1928. VIII + 91 oldal. 

P. Bihlmeyer Hildebrand 1911-ben német nyelven megjelentette első 
áldozók részére a türelmes kis Nelli életrajzát. Néhány év alatt 80 ezer pél-
dány fogyott el belőle. A szerző halála után aztán az az általános óhaj merült 
fel, hogy ezt az életrajzot még egyszerűbb és gyermekeknek megfelelőbb stí-
lusban és formában ismét ki kellene adni. Ezt az általános óhajt teljesítette 
Wolff és a kiadó Herder cég. Kedvesebb, lélekbemarkolóbb, első áldozók 



értelmének és lelkivilágának megfelelőbb életrajzot nem olvastunk még. A 
sokat szenvedő és türelmes kis Nelli bájos, gyermeki lelkülete minden gyer-
mekre csak nemesítően hathat. Ezért e könyv nagyon alkalmas első áldozási 
emléknek is. Kár, hogy magyar fordításban még nem kapható. — M. — 

The Mysticism of S. Bemard Of Clairvaux, by Watkin Will iams. 
(Szent Bernát miszticismusa) Burns Oates & Washbourne London, 1931. 116 
old. 3/e shilling. 

Clairvauxi szent Bernát legszebb alkotásának, az Énekek Énekéhez írt 
beszédeknek történetével ismertet meg bennünket a szerző. Előttünk rajzolja 
meg e nagy lélek kibontakozását s rávilágít ezokra a körülményekre, amik 
megteremtői voltak misztikumának. 

Részletesen foglalkozik a beszédekkel s azok értelmezésével. A legmé-
lyebb gyökerekig elemzi azokat s megkapó szavakkal rajzolja meg szent Bei-
nát nyomán, Krisztusnak s Egyháznak, léleknek és Istennek magasztos viszonyát. 

Watkin Williams könyve nagyon jó s alkalmas bevezefés szent Bernát 
misztikumának a megértéséhez s a modern lélek titokzatosság utáni vágyó-
dása értékeket találhat benne. Koller. 

Romano Guardini—Dr. Liszt Nándor : Örökmécs. — Debrecen. Kato-
likus Figyelő Kiadása. Ára 1'20 P. Kapisztrán Nyomda Vác. 

Mint a bevezetés mondja, úgy akarja a liturgiát közelebb hozni, hegy 
-segíti az olvasót, a könyvet átelmélkedőt abban a munkában, amellyel a 
külsőről leolvashatja a belsőt. Akarja, hogy a szent jeleket lássuk és haszno-
san alkalmazzuk. — Amit igér, megadja. Es csak örülhetünk, hogy a fordító 
a magyar lelkeknek is hozzáférhetővé tette ezt a mai korban oly kedves köny-
vet. Az igazán szép fordításért a fordítónak, a szép kiállításért a Kat. Figyelő-
nek sokan lehetnek majd hálásak, ha a szertartások jeleit nagyobb lelki ha-
szonnal alkalmazhatják ezen kis munka forgatásának hatása alatt. N. T. 

Huonder : A Mester lábainál c. elmélkedési könyvnek harmadik ré-
szét adta ki : A megdicsőülés reggelén címmel dr. Várkonyi Fidél fordításá-
ban a Szent István Társulat. A fordítónak és kiadónak egyaránt hálával tar-
tozunk, akiknek oly kevés magyar nyelven készült elmélkedő könyvünk van. 
Mint az előző két kötetben, itt is megtalálja a papi életre való fontos kitéré-
seknek az alkalmát a könyv írója. A 426 lapos könyvben 131 elmélkedésben 
áívezet bennünket az író az Úr Jézus életén a feltámadástól a mennybemene-
teléig, majd azután két fejezetben az Egyház életével foglalkozik, amint élteti 
azt a Szentlélek és amint várja az Úr második eljövetelét, aki tovább él Egy-
házában. Az egyes fejezetek címe : I. A feltámadás titka. II. Harc a feltáma-
dás igazsága ellen. III. A feltámadást követő 40 nap. IV. Az Úr megjelenései 
általában. V. Alászálla poklokra VI. A megjelenések Júdeában. VII. A meg-
jelenések Galileában. VIII. Az Úr búcsúzása. IX. A mű befejezése a Szentlélek 
isten által. X. Krisztus tovább él. N. T. 

The W a y of Life by Rev. G. J. MacGillivray. (Az élet útja, bevezetés 
a katolikus vallásba). Burns Oates & Washbourne, London 1931. 6 sh. 
277 old. 

A szerző, a cambridgei egyetemi hallgatók lelkésze, könyvét nem azok-
nak szánja, akiknek protestáns meggyőződésük kialakult, hanem szeme előtt 
azok lebegtek könyve megírásánál, akiknek katolikus hite és meggyőződése 
homályos s bizonytalan. Célja nem vitatkozás, hanem egyszerűen elmondja, 
kifejti a katolikus igazságokat. Értéke a könyvnek, hogy kimutatja a katolikus 
igazságoknak nem elméleti, hanem valóságos, az egyén élete szempontjából 
mérlegelt nagy realitását. 

A modern lélek számára annyira fontos problémák oldódnak meg 
MacGillivray könyvének olvasása mellett. Új szemszögből világít rá a Krisz-
tussal való egyesülésre, a szenvedések, értelmére s a halál utáni életre. Éppen 
ezért az élet világosságát s magát az Életet keresők számára nagyon értékes 
könyv. Koller Pius. 



G. Robinot Marcy S. J. : Aux prises avec 1' apostas ie des masses . 
(Harcban a tömegek aposztaziájával). Editions Spes. 1930. 208. 

A háború óta Franciaországban is nagyra nőtt a szociális kérdéseket 
katolikus szempontok szerint tárgyaló munkák száma. Ezek között is tekinté-
lyes szerepet töltenek be a Spes-kiadványok. Jelen munka kétségtelenül aktuá-
lis kérdést vizsgál. Először a tömegek elpártolásának, az Egyháztól való el-
fordulásának okait veszi szemügyre. Itt nem mond sok újat ; ott sem, ahol a 
hibás próbálkozásokat tárgyalja, melyek a munkás tömegeket az Egyházba 
vissza akarták vezetni. De már a kat. szocializmus c. fejezetben sokak előtt 
talán meglepő az a megállapítása, hogy a munkásosztályban való apostolko-
dás részben magának a munkásságnak a feladata és hogy a szakszervezke-
désben elkerülhetetlen részvétel hatását kiegészíti az a miliő, melyet a többi 
társadalmi osztályok erkölcsi élete, katolicitása alakít ki- Ezért tér ki befeje-
zésképen a politikai liberalizmusra. 

A praktikus könyv nem lép föl nagy igényekkel, de a' modern szociális 
irodalom termékeinek alkalmazása által ügyes, könnyű előadása folytán hasz-
nos tájékoztatást nyújt a kétségtelenül aktuális kérdésekben. — B — 

Adhémar d' A l è s : Eucharistie, 174 1., Paris, Bloud et Gay. 
A Bloud et Gay kiadásában megjelenő Bibliothèque des Sciences Re-

ligieuses 150—200 oldalas kötetei a művelt nagyközönség igényeit tartják 
szem előtt és az egyházi tudományok minden részét felölelik. Szentírástudo-
mány ok, egyháztörénelem. ókeresztény irodalmak, az aszkétikus irodalom 
története, keresztény művészet, dogmatika, erkölcstan, az Egyház kormány-
zása, jelenlegi helyzete mind megkapták vagy meg fogják kapni hamarosan 
a maguk kis kötetét elsőrangú szakemberek tollából. A szentségek közül az 
első hármat írta meg a párizsi Institut Catholique tanára. Az oltáriszentségről 
szóló kötet rövid bevezetés után, melyben az alapfogalmakkal ismertet meg. 
bennünket, foglalkozik az alapítással, azután világos, rövid előadásban kap-
juk meg az Egyház tanítását bőséges hivatkozásokkal a keresztény tradícióra. 

A könyvet ugyan a szerzője is, a kiadó is a nagyközönségnek szánta, 
de a teológusok is nagyon sokat tanulhatnak belőle. Szalay Jeromos. 

Johannes Honnef : Die Botschaft des Wortes Gottes. Predigten im. 
Geiste der Heiligen Schrift. 2. kötet : homiliák az egyházi év vasárnapjaira.. 
8o, X és 312 1. Freiburg i. Br. 1931, Herder. Ára vászonkötésben 7 M, fűzve 
5 60 M. 

A vasárnapi homiliák első kötetének (ismertetését lásd Pannonhalmi 
Szemle 1929, 603. 1.) nagy sikere arra ösztönözte a szerzőt, hogy folytassa 
művét. A jelen kötet homiliái is christocentrikusak s a híres Humani Generis 
(1917) enciklika követelményeinek megfelelően az egész Krisztust, szellemé-
nek teljességét igyekeznek átplántálni a hívek lelkébe. Honnef szövegei az 
evangélium eddig még ki nem aknázott helyeit gyümölcsöztetik, ügyesen al-
kalmazva a Szentírás gondolatvilágát a mai ember szelleméhez. Honnef 
műve annyiban is értékes, mert nemes hagyományt folytat s újabb eredmé-
nyekkel gazdtgítja a modern homilia megalapítójának, Keppler püspöknek 
munkáját. Az egyes homiliák stílusa konkrét, képekben gazdag és változatos^ 
A szerző megbeszéli a hívekkel a szent szövegeket s szinte észrevétlenül al-
kalmazza reájuk az azokból levont tanulságokat. — A művet nyugodtan-
ajánlhatjuk a lelkipásztorkodó papság figyelmébe. lg 

Szépirodalom. 

P. Gulácsy Irén: Pax vobis- Regény három kötetben. Ötödik kiadás. 
Budapest, Singer és Wolfner. I. k, 351, II k. 258, III. k. 316 lap. 

A Fekete vőlegények szerzőjének neve a mohácsi vész karában ját-
szódó nagyszabású történeti regényének megjelelenése óta a jelenkor leg-
kiválóbb magyar szépíróinak sorában foglal helyet. Ebben a regényében tel-
jesedtek ki először szinte hiánytalanul harmonikus szintézissé azok a 
robusztus alkotó erők, amelyekről P. Gulácsy Irén már korábbi műveiben is 
tanúságot tett ugyan, de anélkül, hogy bizonyos — a művésziesség rovására 



érvényesülő fogyatkozásoktól mentes lett volna. Legújabb műve is igazolja 
azt a reményünket, hogy magasba ívelő pályája állandóan emelkedőben van 
és szépirodalmunk még sok szépet várhat e kiváló írónőtől. 

A Pax vobis történeti regény ; abba a korba vezet el bennünket, amely-
hez a magyarság életére sorsdöntő eseményeinek ihlető ereje miatt mindig 
szívesen foidultak szépíróink, de a korunkig elható és soha meg nem békülő 
kuruc-labanc ellentét miatt talán sohasem ábrázolták még elfogulatlan tárgyi-
lagossággal. Rákóczi Ferenc szabadságharcának korát íróink csak a patetikus 
romantika mélabús hangulatán keresztül merték megközelíteni és láttatni, 
valahogy olyanformán, mint ahogy Thaly Kálmán kuruc balladai nyomán 
szeretjük ezt a kort elképzelni. Mai ízlésirányunkat ez a történetszemlélet nem 
elégíti ki ; fejlettebb valóságérzékünk a tetszetős illúziókat is szívesen feláldozza 
a tisztánlátás kedvéért és nemzeti öntudatunkat nem féltjük a hiúságunknak 
kevésbé kedvező történeti igazságok fölismerésétől sem. A történelmi regény 
írójának nemzeti közvéleményt nevelő szerepe és jelentősége van ; a nemzeti 
mult hősei és eseményei az ő látásmódján keresztül jutnak el szélesebb réte-
gek tudatába ; történethamisítása, ha az írásművészet szuggesztív erejé-
vel végzi, sokkal végzetesebb hatású a nemzeti önismeretre, mint a szaktudó-
sok kisebbkörű, de műveltebb, tehát kritikusabb fejjel olvasó közönségre 
számító munkái. 

P. Gulácsy Irén átérezte azt a felelősséget, amellyel írói lelkiismereté-
nek és nemzetnevelő hivatásának tartozott. Olyan alapos, mélyreható történeti 
tanulmány alapján fogott hozzá regényének megírásához, hogy készültsége a 
szaktudósnak is becsületére válnék. Történetszemlélete, amellyel a szatmári 
békét megelőző eseményeket, azok szereplőit, lélektani rugóit nézi, teljesen 
egyezik a szaktudomány legmodernebb felfogásával. Megragadó lélektani és 
történeti igazsággal eleveníti meg I. József király, II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem, Pálffy János, Károlyi Sándor, Bercsényi Miklós és a kor más vezető 
alakjainak egyéniségét, emberibb és hívebb ábrázolással állítja őket elénk, 
mint akárhány történetíró. Valósággal igazságot szolgáltat Pálffy Jánosnak és 
híveinek, ekik „més mód szerint akarják az ország jobb jövőjét", mint a kuru-
cok, „de akik azért mégis mind csak azt akarják". Igazságot szolgáltat I. Jó-
zsef királynak is, e vonzó egyéniségű, de tragikus sorsú uralkodónak, aki 
meggyőződésből, szíve és esze sugallatát követve kereste a békét magyar 
népével. Rákóczi és Bercsényi alakja az írónő reális jellemzésében sem ve-
szít történeti és emberi kiválóságából, csak teljesebbé és emberibbé válik 
általa szemünkben. Károlyi Sándor jellemzése pedig a művészi lélekelemzés-
nek klasszikus példája. 

A regény történeti háttere a Rákóczi-féle szabadságharc utolsó 
szakasza, a szatmári békekötés és ennek előkészítése. Az országos jelentőségű 
eseményekkel párhuzamosan fejlődik a regény tulajdonképeni főhősének, Pálffy 
Mária grófnőnek tragikus szerelmi története. Mária Pálffy János grófnak, az 
uralkodóhoz törhetetlenül ragaszkodó labancpárt vezérének leánya. A leány 
anyja kuruc érzésű Czobor leány, akinek lelkülete irányítóan hat Máriára. 
A család hagyományaihoz híven Pálffy a bécsi udvarba küldi leányát, ahol Eleo-
nore királyné mellé kerül udvarhölgynek épen azokban a napokban, midőn 
Lipót király meghal. A trónra a fiatal József kerül, aki az udvar hagyomá-
nyos politikájával szemben rokonszenvvel fordul a magyar nemzet felé és a 
mindenáron való leigázás helyett szívesen óhajtaná a békés megegyezés sike-
rét. Ugyanez a vágy él a fiatal udvarhölgyben is, aki nemcsak sokat szenve-
dett hazája iránti szeretetből kívánja a háború végét, hanem azért is, mert 
szerelme Haller Gábor báróhoz, Rákóczi testőrkapitányához fűzi és csak ak-
kor remélheti atyja beleegyezését a házasságba, ha a kuruc és labanc meg-
békül. Mária szépsége és vonzó egyénisége csakhamar magára vonja a király 
figyelmét, aki végül heves szerelemre gerjed iránta. A leány hű marad távoli 
választottjához, de a király vonzalmát felhasználja arra, hogy közbenjárjon 
nála népe érdekében. Sikerül is elérnie, hogy a két ellenséges tábor között 
megindulnak a tárgyalások ; az események további irányításában és a béke 
létrejöttében is nagy szerep jut Máriának, de vőlegényének Gábornak életét 



csak női becsületének feláldozása árán mentheti meg a féltékeny király 
bosszújától, Midőn erről Gábor értesül, elfordul boldogtalan szerelmesétől és 
Károlyi Sándor leányával vált jegyet. Az összetört szívű Mária, aki ellen 
József király halála után féktelen gyűlölettel fordul az udvari intrika, az 
öreg Prechorowski gróf volt cseh helytartóhoz megy nőül és Prágába költözik. 

A szerző érezhető gonddal dolgozta ki Máriának egyéniségét és lélek-
tanilag kellően előkészíti a tisztalelkű leány tragikus bukását. Hogy ez a 
bukás megfelel-e a történeti valóságnak, - azt a história sohasem fogja ki-
deríteni ; de az tény, történeti kútfők igazolják, hogy annak a vonzalomnak, 
amelyet József király Pálffy generális leánya iránt érzett, jelentős része volt 
a -béke lélrejöttében. Mária a regényben boldogságával fizet azért a vétségért, 
amelyet szörnyű kényszerhelyzetében népe és vőlegénye megmentéséért elkö-
vetett. Tragikuma a legmélyebb részvétet kelti az olvasó lelkében. 

Mint P. Gulácsy Irén eddigi műveiben, itt is megtaláljuk a cselekvény 
és szerkezet drámai elgondolását ; az előadás menete azonban epikusabb 
jellegű, szélesebb folyású, mint a Fekete vőlegényekben. A történet haladását 
néha szembetűnően gátolja a túlságos méretű tanulmányi anyag, amelyet az 
író magéban felhalmozott. A korra jellemző külsőségek, különösen az udvari 
ünnepélyek, szertartások részletező lei ása néha valóságos barokk színpompát 
varázsol képzeletünk elé, de a szerkezet zártságát meglazítja. Emberábrázoló 
ereje a főalakok jellemzésében biztos és határozott, realisztikus ; romantikus 
elgondolású alakjai között azonban akadnak valószerűtlenül sötéten festett 
jellemek, mint a szélhámos Caëtano, Caraffa ass. ony, Guitana vagy a túlsá-
gosan ellenszenvesnek ríjzolt Eleonora és Amália császárnék. Egyébként az 
írónak sikerült nemcsak a cselekvény egészében, hanem a képzelet alkotta 
részleteiben is éreztetnie a kor szellemét; a regénynek legkisebb epizódja is 
stílszerűen beleilleszkedik az egységes ihletű egészbe. Nyelve is egyre jobban 
megtisztul régi keresetlségeitől : expresszionista sűrítettségéből engedve is ki-
fejező, plasztikus és egyénien jellegzetes; hajlékony és hatásos eszköze an-
nak a művészi realizmusnak, amelynek ez az értékes regény méltán megérde-
melt sikerét köszönheti. Dr. Bánhegyi Jób. 

Lenau minden lírai költeménye. Magyarra fordította Feleki Sándor. 
Az előszót Herczeg Ferenc írta. Szeged, 1930. A Szegedi Vakok Intézetének 
kiadása. 80, XXXIX. + 407 1. 

„A világért sem kívánom ezt az édesszavú poétát elvitatni a maga 
nemzetétől — Írja Herczeg Ferenc e könjv előszavában — de nem hallga-
tom el azt a meggyőződésemet, hogy Lenau, ha húsz-harminc esztendővel ké-
sőbb születik, a dolgok belső logikájánál fogva nem német, hanem magyar 
költő lesz, még pedig egyike a legnagyobbaknak." A XIX. század legnagyobb 
elégikusa a német költészet büszkesége lett ugyan, de szülőhazáját sohasem 
tagadta meg, lelkében kiirthatatlanul tovább élit k a magyar föld tájai és 
alakjai, költészete át meg át van szőve sajátosan magyar motívumokkal. 
Melancholiája, mely mélabús passzivitásból időközönkint viharos és hirtelen 
megint letörő szenvedélyességbe csapott, tipikusan magyar vérmérsékletre vall. 
Petőfi előtt meglátta az Alföld különös szépségét és belevitte költészetébe. 
Nemcsak nagyszámú magyar tárgyú és hangulatú versében, hanem eayéb 
költeményeinek jórészében is magyar ritmus lüktet. Ha tehát nyelvének ide-
gensége miatt nem is mondhatjuk őt egészen a magunkénak, költészetének 
gyökerei eltéphetetlenül hozzánk, a mi földünkhöz kapcsolják és talán telje-
sebben megértjük sebzett, elborult lelkének bánatos panaszait, mint német 
rajongói. Különösnek látszik, hogy jóllehet nálunk mindig nagy szeretettel 
fordították a közülünk kiszakadt Lenau verseit és kisebb gyűjteményes kiadá-
sok is megjelentek műveiből, összes lírai költeményei csak most látnak elő-
ször magyar nyelven napvilágot. A fordító harminc éven keresztül foglalko-
zott munkájával, igyekezett tartalmi és formai tekintetben is hű tolmácsa lenni 
eredetijének. Szívesen elismerjük, hogy lelkiismeretesen dolgozott ; a nagy 
költő iránt való rajongása, amely a kiadás elé írt tartalmas bevezetés min-
den sorából kicsendül, sok nehézségén átsegítette, de nem valamennyin. 



Gyakran érezzük fordításán a verejték ízét, amellyel egy geniálís művész le-
fordíthatatlan finomságát is törekedett meghódítani, de sikertelenül. Vállalko-
zása így is őszinte elismerést érdemel. Dr. Bánhegyi Jób. 

Bakó Józse f : Földem! A Frankenburg Irodalmi Kör kiadása. Sopron. 
Székely és Társa könyvnyomtató-intézete. 1930. 80, 64 1. 

A néhány évvel ezelőtt feltűnt, egyszerű iparos-legényből lett tehetséges 
fiatal poétát azóta derék pártfogók iskoláztatták és most néptanító hivatása 
mellett műveli a lírát. Ujab verseskötete alig ad új vonásokat ismert költői 
egyéniségéhez. Kollektív irányulású lelki alkata a szociális érzésben találja 
meg legbensőbb énjét ; határtalan szeretettel öleli magához a magyar földet 
és azokat, akik a hazai rögöt verejtékükkel és könnyeikkel megtermékenyítik : 
a munkásokat, a szántóföldek, műhelyek, gyárak névtelen hőseit. Együtt érez 
az élet mostoháival, a nélkülözőkkel, a rokkantakkal és a hajótöröttekkel. 
Homlokára vésve érzi és hordozza a kereszt jelképét, testvérisége vágyó" só-
várgással tárul ki minden szenvedő felé. Annál inkább, mert ő maga is sors-
közösségben van ezekkel : segíteni akarását a céltalanság ólomnehezéke fé-
kezi le, vigasztaló igéi közé a maga fájó szomorúságának panasza vegyül. 
Bakó József élményköre nem tág, de erős izzású ; megnyilatkozási formájá-
ban kevesebb az ösztönszerűség, több a tudatosság, mint régebbi versesköte-
tében. Meglepő a zártjellegű belső kompozíció iránt való érzéke; szimbólumai 
és szabadverselése azonban nem mindig keltenek esztétikai hatást. Szavaiban, 
szólamaiban sok modorosság van ; idegen hatásoktól is meg kell még szaba-
dulnia, hogy egészen egyéni és eredeti lehessen. Érdeklődéssel várjuk e sokat 
ígérő tehetség további kibontakozását. Dr. Bánhegyi Jób. 

Ruth Schaumann : 1) Die Rose. 24 Holzschnitte mit Versen. 80, 54 1. 
München 1927. Ára amatőrkötésben 5 M, kézzel színezett kiadásban 10 M.— 
2) Die Kinder und die Tiere. 21 Holzschnitte handkoloriert, jeweils mit ge-
genüberstehendem Gedicht. 80,48 1. München 1929. Ara amatőrkötésben 7'50 M.— 
3) Die geliebten Dinge. 16 farbige Holzschnitte mit Versen. 80, 34 1. Mün-
chen 1930. Ara amatőrkötésben 6 M. — Mindhárom kötet a Kösel és Pustet 
cég kiadása. 

Általánosan ismert és elismert tény az, hogy München a német katolikus 
élet, művészet és irodalom egyik legerősebb fellegvára. Sok hírneves művészé-
nek sorához újabb időben egy nő is csatlakozott, kinek alkotóereje egyre több 
formában mutatja meg szépségét. Ruth Schaumannt nem efemér értékű zajos 
sikerek emelték magasba, csendes és komoly munkássága vonta , magára a 
művészetben is komoly bensőséget kereső műbarátok figyelmét. És nem mél-
tatlanul, mert ez a legköltőibb gondolatokkal és érzésekkel telített lelki élet 
Schaumann minden művében, költeményeiben, elbeszéléseiben, képeiben és 
fametszeteiben, agyagba, fába és bronzba vésett szobraiban egyaránt megta-
lálható. 

1) Rut Schaumann első rajzai a Hochlandban jelentek meg. Utóbb a 
fametszettel kísérletezett s első gyűjteményét a Die Rose c. kötetben adta 
közre 24 lapon ugyanannyi vers kiséretében. E versek tulajdonképen vallásos 
gyermekdalok, de értelmük mély s csengő-bongó rímeik, könnyedén lüktető 
ritmusuk, plasztikus képeik mögött a költészet legigazibb forrásai buzognak 
túláradó bőséggel. A fametszetek a 15. század stílusára s a japán fametsze-
tes könyvek naiv ábrázolásaira emlékeztetnek. E naivság azonban új művészi 
akarás kifejezése, új lehetőségek keresése a régi sablonos formák helyett. 
Leegyszerűsített vonalaik s primitívnek látszó színezésük mögül nagy erővel 
tör elő a kisérő költeményben szavakban is kjfejezett vagy sejtetett gondolat-
és érzéstartalom. 

2) Die Kinder und die Tiere. Miniha a gyermekszobában ülne a költőnő 
és bájos kedvességgel magyarázgatná kis családjának a bárányka, nyulacska, 
méhecske, egérke, cica, galamb, lepke, mókus és a többi állat természetét, 
tulajdonságait, hogy mindegyikben Isten teremtményét lássák és becsüljék. A 
költeményekkel összehangolt fametszetek kézzel vannak színezve s a japán 
fametszetes könyvek módjára kettős levél egyik lapjára vannak nyomtatva. 



A mai anyagias korban felemelő érzés látni azt, hogyan igyekszik visszave-
zetni egy ihletett katolikus asszony-költő — gyermekekhez szólva, de első-
sorban felnőtteket tanítva — kortársait a természet és életszemlélet azon 
módjához, mely katolikus emberhez egyedül méltó s melyet az Egyház sohsem 
szűnt meg hangsúlyozni. 

3) Die geliebten Dinge. E kötet versben, rajzban és színben egyaránt méltó 
folytatása az előzőnek. Ábécéskönyv, mely megtanít testünk egyes részeinek, a 
szemnek, fülnek, homloknak, szájnak, kéznek, lábnak, szívnek stb. megbe-
csülésére és mély értelmére. Ujabb megrázó mementó ez a modern ember 
számára, ki elmondhatja Ady Endrével : „Feledtem, hogy szent az én testem, 
Mert örök Rend fehér folyói mossák, Csodálatos csodálatosság." E versekben 
a Szentlélek templomán, az emberi testen mutatja be a szerző, hogy a dol-
gok külső alakja és belső tartalma mily csodálatosan megfelel egymásnak s 
a földi és égi mennyire összefonódik egymással mibennünk. Ruth Schaumann 
művészete e kötettel elérte az angol William Blake misztikus mélységét s a 
német líra legnagyobb és legmaradandóbb értékei közé emelkedett. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Orczy E.—Pogány K. : Sir Percy visszaüt. Regény. Sz. István Társ. 
299 o. Fűzve 5 F. 

Egy külföldre szakadt magyar család sarjának munkája ez a regény, 
mely tárgyát a francia forradalom rémes napjaiból veszi. Sir Percy előkelő 
t ngol férfiú, társaival együtt veszedelmes vállalkozásba kezd, hogy a francia 
forradalom üldözöttjeit lehetőleg megmentse a biztos halálból. Chauvelin francia 
mint a forradalom egyik törvényszékének elnöke, üldözi és elítéli a francia 
előkelő és jóérzésű polgárokat, de ezt a szerepét Fleurette leánya előtt eltit-
kolja. A leány szivének sugallatát követve közreműködik a gyanu-törvény 
alapján üldözött Frontenac család vagyonának megmentésénél. Tette kitudó-
dik és épen atyjának törvényszéke elé kerül. Az írónő mesterien rajzolja az 
apa kétségbeejtő helyzetét, midőn saját leányát kellene elítélnie és majdnem 
áldozata lesz leányával együtt a nép bosszújának. Nehéz küzdelmek indulnak 
meg és a vészes helyzetből a leányt is, az apát is Sir Percy menti meg. 

A regény végig lebilincselő olvasmányt nyújt, melynek véres hátteret ad 
a forradalom. S mivel a francia forradalom rémülete sok közös vonást mutat a 
kommunizmus 12 év előtti uralmával, azért különösen is érdekes olvasmány ez 
a regény a magyar olvasóközönség számára. 

Pogány Kázmér fordítása sima, gördülékeny és így minden szempontból 
ajánlható olvasmany. sp. 

Neue katholische Dichtung, gesammmelt von Martin Rockenbach. 
Nagyoktáv, 182 1. München, 1931, Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet. Ára vászonkö-
tésben 7'50 M. 

A legújabb német katolikus irodalom életerejének legszebb bizonyítékai 
az állandóan fel-feltűnő fiatal tehetségek, szervezettségének pedig az egyre 
gazdagodó folyóiratok és anthologiák, melyek e tehetségeket felfedezik és érvé-
nyesüléshez juttatják. A fenti anthologie is az Orplidcímű katolikus szépirodalmi 
folyóirat szerkesztőjének, M. Rockenbachnak kiadásában 22 fiatal katolikus költő 
és szépíró munkáiból hoz jellemző szemelvényeket, A gyűjtemény céljának meg-
felelően nemcsak a régebbi elismert írók hiányoznak belőle, hanem az újabbak 
közül is azok, akik már beérkeztek (Ruth Schaumann, Paula Glogger, Biliinger, 
Kneip, Oberkofler stb.). A 22 író között 3 olyan is van, kinek nevével először ta-
lálkozunk : Reinhold v. Walter, Friedrich Demi és Guido Zernatto. Mindhárom 
izmos tehetség. 

A gyűjtemény tárgyi szempontból van rendezve. A kiadó az Orplid szín-
vonalához mérte Ítéletét a kiválasztásban. Általában a próza uralkodik a kötet-
ben. A közölt darabok természetesen nagyon különböző értékűek. Egyik kiforrott, 
erős tehetség műve, a másik kezdőé ; egyik merőben új hangot üt meg, a másik 
a hagyomány keretei között mozog. Hisszük, hogy a katolikus irodalom barátai 
szívesen olvassák majd nálunk is az új erők, új tehetségek e reprezentatív gyűj-
teményét. 4 Dr. Kurzweil Géza. 



I. de Marie : Tulliola- Turin 1930. 295 o. Ára 12 fr. 
Fiafal leányok számára készült ez a francia nyelvű regény, mely a keresz-

ténység első századának viharos életét mutatja be. Á regény főszereplői Tulliola 
fiatal patrícius lány és az előkelő származású, de rabszolgasorsra jutott Erika, 
Kork király leánya. Mindketten keresztényekké lesznek és buzgó, küzdelmes 
tevékenységet fejtenek ki az új hit terjesztésében. A regény szépen szemlélteti a 
pogányságnak és kereszténységnek küzdelmét. Az események gyors egymás-
utánban peregnek le és az apró fejezetek mindegyike valami érdekes fordu-
latot hoz. 

A regény nyelve könnyű és nagyon alkalmas azoknak, akik a francia 
nyelvben akarják magukat gyakorolni. A szöveget 53 egy-egy oldalra terjedő 
illusztráció teszi értékesebbé. sp. 

Irodalomtörténet, 
Emlékkönyv Négyesy Lászlónak hetvenedik születésnapja alkal-

mából. Közrebocsátotta : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Budapest, 
1931. 8°, 213 lap. — Az Emlékkönyvet Pintér Jenő szerkesztette. 

Négyesy László jubileuma nemcsak szaktudományának, hanem egye-
temes közműveltségünknek is ünnepe. A nemzeti irodalomtörténet ez ünne-
pelt mesterének munkássága ugyanis mindenkor általános érdekűvé tudott 
válni magas szempontjai, ízlés- és nemzetbölcseleti megalapozottsága és 
előkelő stílusművészete segítségével. Mint tudós mindig a legnehezebb kér-
déseket kereste ; irodalmunk múltjának vizsgálatéban a formatörténeti prob-
lémák egész seregét vetette fel és oldotta meg, rámutatva az irodalmi alaki-
ságok lényeg-értékeire. Ezt annál sikeresebben tehette, mert az irodalmi 
segédtudományoknak, stilisztikának, retorikának, poétikának egyaránt speci-
alistája, verstanunknak pedig első tudományos rendszerezője. A magyar 
irodalomtörténet szintézisét — szaktudományunk végtelen kárára — gyakor-
latilag nem valósította ugyan meg, de e szintézis elveit és feladatait igazi 
éleslátással tűzte ki és fogalmazta meg ; tanulmányai mindig bővelkednek 
irodalomelméleti és módszertani tanulságokban. Négyesy Lászlónak a Gond-
viselés megengedte, hogy harmonikusan alakult lelkének, nagy szellemének 
gazdag kincseit a legmegfelelőbb helyeken, a mintagimnázium, majd a buda-
pesti egyetem katedráján értékesíthette és a fogékony tanítványok hatalmas 
seregén és országosan használt tankönyvein keresztül az egész művelt ma-
gyarságot részesíthette bennük. Erdemeivel szemben nem késtek elismerésüket 
nyújtani tudományos és irodalmi életünk legfőbb fórumai, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Szent István Akadémia és más 
egyesületek, amelyeknek keretében a kiváló tudós szintén egész lélekkel 
fejtette ki energiáit A magyar tanárság társadalmi és egyesületi mozgalmai-
nak évtizedeken keresztül egyik vezére. Midőn e helyen röviden megemlé-
kezünk az ünnepelt tudós pályájának jelentőségéről és ezzel Négyesy László 
nagyszámú bencés tanítványának mély tiszteletét és háláját itt is kifejezésre 
juttatjuk, egyúttal örömmel hívjuk fel a művelt közönség figyelmét arra a 
tartalmában is, külső kiállításában is előkelő színvonalú Emlékkönyvre, 
amellyel a Magyar Irodalomtörténeti Társaság öiökítette meg Négyesy László-
nak, mostani elnökének jubileumát. Az Emlékkönyv részletes és kimerítő 
ismertetését és méltatását nyújtja az ünnepelt pályájának és sokoldalú 
munkásságának. A magyar irodalomtudomány számos neves művelője sze-
repel a kiadvány írói között : Horváth János, Gulyás Pál, Alszeghy Zsolt, 
Badics Ferenc, Baros Gyula, Brisits Frigyes, Császár Elemér, Császár Ernő. 
Dézsi Lajos, Farkas Gyula, Gálos Rezső, Hankiss János, Horváth Cyrill, 
Kéky Lajos, Kristóf György, Morvay Győző, Pap Károly, Pintér Jenő, Pitroff 
Pál, Sajó Sándor, Sík Sándor, Szász Károly, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, 
Várdai Béla, Viszuta Gyula, Zlinszky Aladár, Zolnay Béla és Zoltvány Irén. 
Az Emlékkönyv számos irodalomelméleti és történeti tanulsággal gazdagítja 
az olvasót és komoly tudományos értékével méltóan szolgálja célját. Szak-
szerű, gondos megtervezése és összeállítása Pintér Jenő szerkesztő érdeme. 

Dr. Bánhegyi Jób. 



Máté Károly: A könyv morfológiája. Tanulmány a XVI—XVIL 
századi magyar irodalom történetéhez. Budapest, 1930. 8°, 54 1. Minerva, 
könyvtár XXX. 

A könyv történetére vonatkozó ismereteink bővülése az irodalmiság 
történetének gazdagodását is jelenti, hiszen az irodalom eleme és hordozója : 
a könyv. Máté Károly tanulmányának célja : „figyelemmel kisérni a magyar 
könyv formai fejlődését a XVI.—XVII. század folyamán, s megállapítani 
azokat a tipikus jelenségeket, amelyek a könyvet belső és külső szerkezeté-
ben jellemzik, nevezetesen, a címlap kialakulását, az írói alázatosság és 
önérzet formáit, a dedikáció fejlődését, végül a könyvnyomtató és olvasó-
közönség kapcsolatát a könyvvel." Ez a két század azért nagyon fontos a 
magyar könyv történetében, mert alatta történik meg a leggyökeresebb vál-
tozás : a kézirathoz hasonló primitív nyomtatványból kialakul a modern 
könyvforma. A külső formák változásai azonban nem esetlegesek, hanem a 
szellemi és tartalmi lényeg változásainak természetes következményei. Ezt az 
igazságot lépten-nyomon érezzük Máté Károly fejtegetéseiben, már a könyvcím 
fejlődését vázoló első fejezetben is, még inkább a másodikban, amely azt 
mutatja be, hogyan váltja fel a középkori írói névtelenséget és alázatosságot 
a XVI. században az írói hírnévre való törekvés és hogyan alakul ki az 
önérzetes, irodalmi munkásságára büszkén tekintő írói egyéniség. A könyv 
dedikációjának alakulásáról, az ajánlókról, maecenásokról, az ajánlás céljáról, 
formai és nyelvi problémáiról szóló rész, a könyvnyomtatásról és a kegyes 
olvasóról írt tanulságos fejezetek nemcsak a magyar könyv történetének 
érdekes részletei, hanem irodalmi életünk alakulásának szellemtörténeti hát-
teréhez is becses adatékül szolgálnak. Máté Károly műve célkitűzésében is, 
módszerében is a legújabb útakon jár és pozitív eredményekkel gyarapítja 
szaktudományunkat. • 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Dézs i Lajos : XVI. századbeli magyar költők művei. Kornfeld Móric 
báró támogatásával kiadja a M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti bizottsága. 
Budapest, 1930. Régi Magyar Költők Tára. Nyolcadik kötet 8°, 503 lap. 

A Régi Magyar Költők Tárának újból való megindulását, amely Császár 
Elemér agilitásának és egy nagylelkű maecenás, Kornfeld Móric báró áldo-
zatkészségének köszönhető, őszinte örömmel fogadja irodalomtudományunk 
minden munkása és barátja. A jelen kiadvány folytatólagosan közli azokat 
a XVI. századi költői emlékeket, amelyek a vállalet eddig megjelent kötetei-
ből hiányoznak és a vállalat szünetelése óta időközben másutt önállóan meg 
nem jelentek. A betűhű másolatban közzétett hatalmas anyagot Dézsi Lajos, 
régi irodalmunk egyik legalaposabb ismerője rendezte sajtó alá és látta el 
jegyzetekkel. Közműveltségünknek is fontos érdeke, hogy a régi magyar 
költészet emlékeinek e gyűjtemény keretében való kritikai kiadása továbbra 
is folytatódjék. 

Dr. Bánhegyi Jób. 
Valkai András : Bánk bánnak históriája. Debrecenben 1574-ben 

megjelent egyetlen fennmaradt példánya után közli és a Bánk bén monda 
eredetével bevezette : Ballai Károly. Négy hasonmással. Budapest, 1930. 8°, 48 1. 

Az ismert nevű gyermektanulmányi író Katona József emlékének 
ajánlja ezt a kiadványt. Tiszteletet érdemel a kegyeletnek megnyilatkozása, 
de ebből a jelen esetben nincs haszna a magyar irodalomtudománynak. A 
kiadó szövegközlése egyéni átírásai miatt nem megbízható, bevezető tanul-
mányai pedig nem tartalmaznak semmi újat, sőt az eddigi kutatósok eredmé-
nyeit sem nyújtják áttekinthetően és kellő kritikával. 

Dr. Bánhegyi Jób. 
Rédey Tivadar: Kritikai dolgozatok é s vázlatok. Budapest, 1931. 

16°, 163 1. Pfeifer Ferdinánd (Zeidler testvérek) Nemzeti könyvkereskedésének 
kiadása. 

Rédey Tivadar húszéves kritikusi munkásságából közöl ebben a 
könyvben néhány olyan darabot, „aminek tárgya a napiérdekkel el nem enyé-



sző figyelembevételre számíthat." Problémákat vetnek fel ezek a kritikák és 
meggyőződéssé érlelt, váltig hangoztatott kritikai elveket érvényesítenek abban 
a korban, midőn a bírálat műfajában is elharapódzott az elvtelenség, a paj-
táskodó reklámkritika, az impresszionista ömlengés és lírizálás. Rédeynek 
egyik kedvelt problémája a történetírás és írói művészet összekötő szálainak 
felderítése ; ebbe a körbe vág két kitűnő tanulmánya : „Gyulai Pál a művészi 
történetírásról" és „Péterfy Jenő és a történetírás." Irodalmunk századeleji 
megújhodásának kérdését segítik tisztázni azok a finoman elemző kritikák, 
amelyek Harsányi Kálmán összegyűjtött munkáit, Kosztolányi Dezső két 
verseskötetét (A bús férfi panaszai ; Meztelenül), Babits Mihály prózáját 
(Halálfiai) és líráját (Az istenek halnak, az ember él) ismertetve nemcsak e 
művek korszerűségét és esztétikai értékeit láttatják meg, hanem az alkotó 
lélek titkos erőire is élesen rávilágítanak. A Jászai Mariról, Odry Árpád két 
Shakespeare-szerepéről és a Bánk bán kétszázadik előadásáról szóló közle-
mények a színpad művészetének magasabb kérdéseit tárgyalják. A kitűnő 
szerző Péterfy Jenő emlékének ajánlja művét, ifjúkora bálványának, érett évei 
bizalmasának. Kétségtelenül tanult is ettől az irodalmunk pótolhatatlan ká-
rára korán elhunyt nagy esztétikustól, anélkül azonban, hogy e hatás érez-
hető módon irányítaná gondolkodását. Rédeynek, a kritikusnak egyéniségében 
szerencsés módon egyesül a hagyományos értékek megbecsülése és tisztelete 
megértő és fogékony modernséggel ; finom ízlése csak hozzá méltó tárgyak 
felé irányítja érdeklődését, mély lélekismerettel és esztétikai felkészültséggel 
megalapozott, kristályos tisztaságú írásművészettel megfogalmazott ítéleteit 
pedig szívesen tesszük magunkévá. 

Dr. Bánhegyi Jób. 
Kokas Endre : Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma, 

1930. 165 I. 
A fiatal szerző nehéz feladatra vállalkozott, midőn a kiegyezés után 

nagy belső átalakulásban levő magyar irodalom fejlődéséből egy évtizedet 
kiragadva, megkísérelte e bonyolult leikiségű korszak irodalmi életének szinte 
minden oldalról való bemutatását. Evégből először is megrajzolja a szellemi 
élet általános képét ; majd áttér az irodalmi élet szerveinek és csoportjainak 
ismertetésére. Bemutatja a hagyományos irány, az akadémikus kör képvise-
lőit és orgánuméit, az új nemzedék és a Petőfi Társaság szerepét, a külön-
féle ellenzéki szellemű írói csoportosulásokat, a kor jelentősebb folyóiratait 
és hírlapjait, a kiadóvállalatokat, végül részletesen tárgyalja az évtized szép-
prózai elbeszélő irodalmának, drámájának, lírai és verses epikai költészetének 
fejlődését. Nem az volt a célja tanulmányának, „hogy ízlésfejlődést, elvi átala-
kulást, tiszta szellemtörténetet adjon", hanem a fejlődésnek inkább külső 
képét igyekezett feltárni és ebben a tekintetben sikerült is minden lényeges 
mozzanatot megvilágítania. Figyelme az évtized minden nevezetes írójára, 
költőjére és művére kiterjed ; helyes és biztos ítéletet mond esztétikai és 
fejlődéstörténeti értékükről. Megállapításai nem annyira újságuk vagy eredeti-
ségük miatt érdemelnek figyelmet, hanem azért, mivel lelkiismeretes és be-
ható tanulmány alapján igazolják az eddigi irodalmi köztudatot. A könyv 
végén a szerző összefoglalja kutatásainak eredményét. Eszerint a tárgyalt 
évtizedre jellemző a konzervatív és az új szellemű tábor küzdelme ; míg a 
nemzeti klasszicizmus híveinek ízlésiránya egységes és harmonikus, az új 
ízlés sokirányú és külföldi hatások alatt fejlődik. Az új szellemnek nincs 
vezető egyénisége, azért ágazik el sokfelé. Feltűnő jelenség a pesszimizmus 
térhódítása és romantikus hajlamok érvényesülése a lírában és drámában. 
Ez a romantika mellőzi a népies-nemzeti irodalom erős igazságszeretetét, 
valóságérzetét, tárgyilagos józanrealizmusát. Egyes írók és költők a hagyo-
mányos erkölcsi felfogással is szembehelyezkednek; ennek megnyilvánulása: 
az erotikus líra, a szerelem érzéki felfogása, a naturalizmus feltűnése és a 
perdita-kultusz. Ehhez járul még bizonyos közömbösség a nemzeti gondolat-
tal, a hazafias érzéssel szemben. A költészet témaköre a szociális gondola-
tokkal bővül. Formai tekintetben jellemző a magyar ritmus háttérbe szorulása 
és a nyugati versformák kedvelése. 

A szerző anyagának elrendezésében és feldolgozásában nem tudott 



elkerülni bizonyos aránytalanságokat és ismétléseket. Egyébként gondos elő-
adásába hellyel-közzel pontatlan, vagy magyartalan fogalmazás is vegyül. 
Ezek a szépséghibák azonban nem csökkentik a mű tudományos értékét ; a 
fiatal szerző érdemes és hasznos munkát végzett. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Monsberger R Ulrik O.S.B. : A hazai német naptárirodalom törté-
nete 1821-ig. Német Philologiai Dolgozatok 46. sz. 8a, 78 i. Budapest, 1931, 
Pfeifer Ferdinánd (Zeidler testvérek,) nemzeti könyvkereskedése. Ára 2 P. 

Monsberger tanulmánya elsősorban azért érdemel figyelmet, mert eddig 
alig járt úton halad s hálátlannak tartott tárgykörben mozog ; másodsorban 
pedig azért, mert ezideig első feldolgozása a magyarországi (Erdélyt kivéve) 
német naptárak történetének. 

A bevezetésben a naptár fejlődését, mai formájának kialakulását s a 
legrégibb bécsi naptárakat tárgyalja a szerző, melyek nagy hatással voltak a 
hazai német naptárakra. Majd áttér a hazai naptárirodalom első nyomainak 
tárgyalására. Ezután három nagy fejezetben a felsőmagyarországi, nyugalma-
gyarországi, a budai és pesti német naptárak fejlődését részletezi. E fejlődés-
ben három korszakot különböztet meg. \z első a szepesi német naptárakat 
foglalja magában s 1740-ig, a lőcsei kalendárium megszűnéséig tart. A má-
sodik a nyugatmagyarországi, a budai és pesti német naptárakat öleli fel s 
körülbelül 1821-ig tart. A harmadik kor, 1821-től napjainkig, melyben a 18. 
században betelepített svábság is belekapcsolódik hazai német naptáraink 
történetébe s a kiadások szokatlan arányú megnövekedésével szinte minden 
átmenet nélkül megjelenik a mai naptár, már kívül esik a dolgozat körén. 
A függelékben közölt bő irodalom s a naptárak időrendes jegyzéke után 
ügyes név- és tárgymutató zárja a dolgozatot. A részletes német kivonat 
elősegíti majd, hogy e dolgozatról a hasonló jellegű munkákban nem épen 
bővelkedő német irodalom is tudomást vegyen. 

Monsberger értékes és alapos munkát végzett. Esetleges hiányait az 
anyag felkutatásának szokatlan nehézségei s az idevágó szakirodalom arány-
lag csekély volta menthetik. Egyébként e dolgozat adalékai is meggyőző 
erővel bizonyítják azt a tényt, hogy Bécs hatása és közvetítő szerepe a ma-
gyar műveltség történetének sok évszázadon át egyik legerőteljesebb té-
nyezője volt. lg. 

P. Expeditus Schmidt O.F.M.: Faust. Goethes Menschheitsdichtung in 
ihrem Zusammenklange mit uralten Sagenstimmen und im Zusammenhange 
ihres gedanklichen Aufbaues dargelegt. Második átdolgozott kiadás. 8°, 240 
I., 8 mélynyomású képpel. München, 1930. Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet. 
Ára amatőrkötésben 5 M. 

r E könyvnek az a célja, hogy Goethe Faustját a maga teljes egészében 
megérteni és élvezni segítse. Nyugodtan állithatjuk, hogy el is érte ezt a célt. 
Azáltal, hogy a szerző a tragédiát besorozta az ördöggel való szövetkezés 
mondáinak széleshorizontú eszmekörébe, biztos alapot szerzett értékeléseinek 
s az égben lejátszódó prológustól kezdve oly világosan rajzolta meg az egész 
mű eszmei fejlődésvonalát, hogy az annyira nehézkes és rettegett második 
részt is könnyen megérthetjük. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 
szerző minden kifejezést megmagyaráz, hiszen kommentár, kritikai kiadás az 
óriási Faust-irodalomban akad elég (pl. Minor, Traumann, Erich Schmidt, 
Witkowski, Petsch, Trendelenburg stb.), de ezeknél épen az aprólékos pon-
tosságban van a veszély. E szempontból akar épen a jelen mű kiegészítése 
lenni az említett kiváló kommentároknak. Nem minden jelenetet tárgyal egy-
forma részletességgel ; a gondolati összefüggés szempontja az irányadó benne. 
Amellett, hogy filológiai aprólékosságokkal nem fárasztja az olvasót, biztos 
tudományos alapon nyugszik, negyvenéves munkával leszűrt kész eredmé-
nyeket közöl s így nagyon megkönnyíti az olvasást. Schmidt a hívő katolikus 
szemével nézi e nemkatolikus talajból fakadt művet s tagadhatatlanul sok 
értékes szemponttal gazdagítja a Faust-kutatást. E szemléletmód van annyira 
jogosult, mint a nemkatolikus, a nem hívő kutatóké s ha „előítéletnek" mond-
ják ezt egyesek, nem kevésbé előítélet amaz is ! Dr. Kurzweil Géza 



Könyvek. 189 

Bernhardus Geyer : Magistri Echardi Q i i a e s t i o n e s et sermo Parisi-
enses . Florilegium Patristicum, fasciculus XXV. 8°, 34 1. Bonn 1931, P. Hanstein. 

E kis füzet kiadásával az volt a szerző célja, hogy a filozófiai misztika 
megalapítójának, Eckhart mesternek műveiből mindazokat közzétegye, melyek 
a mester tanainak és fejlődésének megértésében nélkülözhetetlenek. A szöve-
geket a legjobb kéziratos kódexekből válogatta ki, de felhasználta az előző 
kiadások (Longpré, Grabmann, Koch) kritikai apparátusát is. Csak azt saj-
náljuk, hogy a bevezetésben az amúgy is nehezen megközelíthető misztikus 
író életének, tanításának és jelentőségének rajzával adósunk maradt. 

lg. 

Joseph Quint : Deutsche Mystikertexte des Mittelalters. I. rész. 8o, 63 
1. Bonn 1929. P. Hanstein, Ára fűzve 2.80 M. 

E gyűjtemény is gyakorlati célt szolgál : illusztrálni és alátámasztani 
akarja a szerzőnek a középkori német misztika történetét fejtegető egyetemi 
előadásait azáltal, hogy Magdeburgi Mechtild „Das fliessende Licht der Gott-
heit" c. művéből és Eckhait mester prédikációiból eredeti középfelnémet 
nyelven közül jellemző részleteket. A szövegeket mindig a legjobb kiadások-
ból válogatta ki a szerző, közölve a variánsokat is. A második füzet Tailler, 
Seuse, Ruusbroec és más német misztikusok műveiből hoz majd részleteket. 

lg. 

Victor Giraud : Bossuet. Paris, Flammarion, 12. fr. 
A majdnem két évszázadig mellőzött Bossuet, a francia irodalomnak 

ez a nagy kiválósága, a huszadik században megkapta rehabilitációját. Brune-
tière, Bremond, Lanson kijelölték a helyét a francia irodalomban ennek a 
lángszellemnek, a meaux-i sasnak, akit a tizennyolcadik század és a tizen-
kilencedik eleje állítólagos aulikus volta miatt Feneion javára mindenkép 
kisebbíteni törekedett. Ami azonban az előző századok szemébsn hiba volt. 
pl. túlzó nacionalizmus, az a jelen nemzedék szemében érdem. Azért egyre 
többen fordulnak alakja felé. Ennek az érdeklődésnek a jele az a sok élet-
rajz, mely mostanában különböző vállalatokban magjelent róla. Ezen élet-
rajzok közül, merjük mondani, a legkiválóbbak közé tartozik V. Giraudnak 
a Grand Coeurs című vállalatban megírt életrajza, Megismerjük a környezetet, 
melyből a nagy „egyházatya" kiszakadt, igazán az evangéliumon alapuló 
prédikátori művészetét, érdekes lapokat olvashattunk gallikanizmuséról, 
hosszas betegségében tanúsított lelkierejéről és rokonaival szemben való 
gyöngeségéről. A mély gondolatokkal átszőtt kis munka élvezetes olvasmány, 
lelkiolvasmánynak is igen hasznos. y. s. 

Filológia. 

Florilegium Patristicum tarn veteris quam medii aevi auctores com-
plectens, Bonn, Hanstein. 

Fase. X. Tertulliani de paenitentia et de pudicitia recens, nova. Ed. 
G. Rauschen. 1915. IV, 104 1. Fűzve 2 RM., kötve 2.50 RM. 

Fase . XI. Tertulliani de baptismo et P s — Cypriani de rebaptismate 
recens, nova. Ed. G. Rauschen. 1916. IV, 77 I. Fűzve 1.50 RM., kötve 2 RM. 

Fase. XII. Emendationes et adnotationes ad Tertulliani apologe-
ticum. Ed. G. Rauschen, 1919. 58 1. Fűzve 1.20 RM., kötve 1.70 RM. 

Fase. XV. S. Ambrosii de obitu Satyri fratris laudatio funebris. 
Ed. B. Albers. 1921. 57 1. Fűzve 1.20 RM., kötve 1.70 RM. 

Fase. XXI S. Thasci Caecilii Cypriani de lapsis. Ree. Jos. Martin. 
1930. VI, 48 1. Kötve 2 RM. 

Fase. XXII. SS. Eusebii Hieronymi et Aurelii Augustini epistolae 
mutuae. Edidit, prolegomenis et notis instr. Jos. Schmid. 1930. IV. 128 1 
Kötve 5.60 RM. 



Fase . XXIII. S. Aurelii Augustini liber de v idendo Deo s e u 
epistula 147. Ed. Mich. Schmaus. 1930. VI, 341. Kötve 1.50 RM. 

Fase . XXIV. Aurel i i Augustini de doctrina christiana libros 
quattuor edidit H. J. Vogels. 1930. VI. 103 I. Kötve 5 RM. 

F a s e XXVII. S. Aurelii Augustini de be ata vita liber. Ed. M. 
Schmaus. 1931. IV, 23 1. Kötve 1 RM. 

A Florilegium Patristicum néhány füzetét legutóbb a P. Sz. 1930. V. 
évf. 4. sz.-ban ismertettük. A következőkben a patrisztika körébe eső néhány 
újabb füzetre hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. 

A 10. füzet a penitenciatartás történetének két fontos forrását hozza : 
Tertullián életének katolikus szakából De paenitentia c. gyakorlati-aszketikus 
iratát, (ehhez dogmatörténeti szempontból fontos kiegészítéseket ajánl Esser : 
Theol. Revue, 1916.) azután montanista korából De padicitia c. munkáját, 
mely az előbbinek épen ellentéte A bevezetés hozza e két munka tartalmát, 
tárgyal a kódexekről, kiadásokról, közli az irodalmat, (e téren természetesen 
a füzet megjelenése óta számottevő gyarapodás észlelhető) foglalkozik azzal 
a problémával, ki a De pudicitia-ban szereplő ponft'fex maximus, aki kije-
lenti : Ego et moechiae et fornfcaííonís delicta paenitentia funetis dimitto. 

A 11. füzetben Tertullián egy általában katolikus felfogású, dogmati-
kus-polemikus monográfiáját találjuk : De baptismo, továbbá a valószínűleg 
még sz. Ciprián idejében készült Pseudo-Cyprianus : De rebaptismate c. ira-
tot. Rauschen részletesen értekezik a bevezetésben többek közt ezen irat 
szerzőjéről és keletkezési idejéről. E problémákkal utána is sokan foglalkoz-
tak még (Ernst, Koch). Szövegkritikai szempontból fontosak Ernst megjegy-
zései (Zeitschrift f. kath. Teol. 1917.) 

A 12. füzetben Rauschen a Florilegium 6. füzeteként megjelent (1912) 
Apologeticum-ához fűz szövegjavításokat, újabb megjegyzéseket. Erre az 1912 
óta megjelent, e témakörbe vágó közlemények és e téren végzett újabb ku-
tatásai ösztönözték. Azóta Feder (Theol. Revue, 1920.) már egy lépéssel is-
mét tovább ment, szerinte Tertullián e művének a Codex Parisinus-ban 
megőrzött szövege T. másodszori átdolgozására mutat interpolációkkal. 

A 15. füzet sz. Ambrusnak kortörténet és stilus szempontjából fontos 
halotti beszédét tartalmazza Satyrus testvérének halála alkalmával. Ez a be-
széd, mely tele van klasszikus reminiszcenciákkal, jó bepillantást enged sz. 
Ambrus lelki világán kívül műveltségébe is. Albers a bevezetésben jRozins-
kinél található aprólékos felosztását a beszédnek elvéti és ezt inkább a 
Menander-féle jj.OVwSía-val hozza kapcsolatba. A Ibers Schenkt szövegét adja 
bőséges jegyzetekkel ellátva. 

A 21. füzetbe foglalt De lapsis c. irata sz. Cipriánnak nemcsak a bűn-
bánati fegyelem fejlődésére nézve egyik igen fontos emlék, hanem az egy-
házi nyelvhasználat szempontjából is fontos forrásmunka. Martinnak a kó-
dexek átvizsgálása után kiadott ezen szövegkritikailag megjavított kiadása 
Hartelnek a GSEL-ben található szövegéhez viszonyítva haladást jelent. 

A 22. füzetben sz. Jeromosnak és sz. Ágostonnak egymáshoz irott le-
veleit gyűjtötte össze Schmid. A szöveg Hilberg és Goldbacher (CSEL) szö-
vegkritikailag megállapított szövege. Az ezektől való néhány eltérésre a jegy-
zetek mutatnak rá. Á bevezetés a levelek keletkezési idejének bonyolult 
problémáival és a levelek tartalmával foglalkozik. A két szellemóriás lelkébe 
élénken bevilágítanak e levelek. 

A 23. füzetbe foglalt teológiai tárgyú sz. Ágoston-féle levélnek szöve-
gét, melyből ragyogóan csillan ki a sz. püspök alázatossága, Schmaus úgy-
szólván teljesen Goldbacher (CSEL) szerint adja. 

A 24. füzet szövegéhez Vogels arra való hivatkozással, hogy a CSEL-
ben évek óta már készül sz. Ágoston e munkájának szövegkritikai kiadása, 
a Mígne-féle kiadást vette alapúi, itt-ott másított. 

A 27. füzetben a kiadó Schmaus Knoll (CSEL) szövegét adja változ-
' tatásokkal, melyekre a jegyzetekben utal. 



A Florilegum Patristicum ízléses kiállítású, újabb füzetei elé az ed-
digiek alapján várakozással tekintünk. 

Dr. Rados Tamás. 

L. Laurand : Manuel des Etudes grecques et latines. Tome I. Grèce, 
Tome IL: Rome, Tome III.: Complements, Atlas, Tables. Paris, Picard. 

Ez a már negyedik kiadásban megjelenő kézikönyv megbecsülhetetlen 
szolgálatokat nyújt egyetemi hallgatóknak és a latin-görög nyelv tanárainak. 
A három kötet 1006 oldalt, 40 térképvázlatot foglalt magában. A tárgymutató 
136 oldalt tölt meg. Az első és második kötet (Rome, Grèce) a következő 
fejezeteket adja : Földrajz, történelem, régiségtan, irodalomtörténet, történeti 
nyelvtan. A harmadik kötet foglalkozik a metrikával, szövegkritikával, paleo-
gráfiával, epigráfiával, numizmatikával, archeológiával, tárgyalja a filologia 
történetét, könyvészetet, beszél a filologiai munkáról, rövid áttekintést ad a 
tudományok történetéről az ókorban, a szónoklat történetéről. Nagyon értékes 
megjegyzéseket kapunk e két nyelv tanítására nézve. Tanulságos olvasmányi 
kánont kapunk a harmadik kötetben. A latin kánon Szt. Bernáttal, a görög 
Szt. Krizosztommal végződik. Mindenütt könyvészet segíti elmélyíteni az adolt 
ismereteket. Tanárnak, egyetemi hallgatónak, kik az Ivan Müller-féle Hand-
buch köteteihez sem idővel, sem anyagiakkal nem rendelkeznek, igen értékes 
segédeszköz ez a mindenre kiterjedő, könnyen kezelhető három kötet. Laurand 
műve igazi kalauz, segít a klasszikus világ gondolat- és formagazdagságának 
megismerésére és megismertetésére. 

y. s. 

Constantin I. Balmus : Etude sur le style de Saint Augustin dans 
les confess ions et la Cité de Dieu. Paris, Société d'édition „Les Belles 
Lettres," 1930. 327. 1. Ara: 35 fr. 

Az ókeresztény irodalom kutatói között (pl. Krüger, Labriolle) általános 
a panasz Szent Ágoston stílusára vonatkozó kutatások hiánya miatt. Ezért 
nagy örömmel fogadhatjuk Balmus kitűnő munkáját, aki bámulatos részletes-
séggel, nagy stílustörténeti tanulmányok alapján állapítja meg Szt. Ágoston írás-
művészetének sajátos jellegét két fő munkájában. 

Szt. Ágoston hatalmas tehetsége gyönyörű harmóniában egyesítette 
Cicero és Vergilius klasszikus stílusát az Afrikában akkortájt divatozó kele-
ties, „ázsiai" stílussal. Balmus sikeresen bizonvílja azt a tételét is, hogy a 
mű jellegének megfelelően más a Civitas Dei, más a Confessiones stílusa. 
Megállapíthatjuk, hogy a szerző kiválóan oldotta meg feladatát, müve nagy 
gazdagodást jelent a Szt. Ágostonról szóló irodalomban. Sz. 

Történelem. 

Dr. Csatkai Endre : 1). A soproni zeneegyesület s záz é v e s történe-
tének vázlata. 8o, 40 1. Sopron, 1929. — 2). Soproni ötvösök a XV—XIX. 
században. 8o, 40 1. Sopron, 1931. 

1) A „Civitas fidelissima" 1452-ig visszanyúló hírneves zenekultúrájá-
nak egyik erőteljes tényezője a zeneegyesület, melyet Kurzweil Ferenc kar-
nagy nagy fáradozása hozott létre 1829-ben. Az egyesület történetét Csatkai 
Endre írta meg a jubileum évében, körültekintő és fáradságos munkával s 
főként nagy szeretettel rendszerezve a mindenfelé szétszóródott anyagot. — 
Mintegy bevezetésül röviden áttekinti a szerző a soproni zenekultura történe-
tét 1452-től 1829-ig, majd áttér a jubiláló egyesület százéves történetének 
méltatására. Büszke történet ez, mert lapjain a zenevilág legnagyobb nevei-
vel (Liszt Ferenc, Goldmark Károly, Rubinstein Antal stb.) találkozunk, méltó 
kivirágzása Sopron sokszázados kultúrájának. 

2) E művével Csatkai Endre is belépett a soproni ipar monográfusai 
(Koller Gusztáv, Winkler Elemér) közé. Munkája csak alapvetés akar lenni, 
mert a soproni ötvösség az eddig felkutatható adatok szerint nem volt 
akkora jelentőségű, mint korábban vélték, hiszen maga az ötvöscéh is 



csak a 17. században alakult meg. A jelentősebb soproni ötvösmunkák pedig 
főként a 18-ik századból valók. A mesterek névsora után függelékül a 
soproni gyűjteményekben található ötvöstárgyak jegyzékéi és a hitelesítő és 
mesterjegyek leírását közli a szerző. Az Ízléses kiállítású füzetet bő német-
nyelvű tartalmi összefoglalás teszi a német tudományos körök előtt is hoz-
záférhetővé. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Művelődéstörténelem. 

Barock in der Schweiz. Herausgegeben von Oskar Eberle. 8°, 192 
1. Einsiedeln, 1930. Verlagsanstalt Benziger u. Co. A. G. Ára fűzve 4.80 M. 

A katolikus Svájc a barokkorban Bajorországgal és Ausztriával egysé-
ges felnémet - kultúrkörzetet alkotott, melynek minden tényezőjén jellem-
zően kiütköznek a közös barokkstílus tulajdonságai. A kulturközösség ellenére 
mégis mindegyik ország önálló és sajátos jellegű műveket alkotott a barokk 
terén, melyek elütnek az említett kulturkörzet sablonjaitól. 

A jelen műben néhány kiváló svájci barokkulató egyesült arra a 
célra, hogy megírja Svájc első 17—18. századi művelődéstörténetét. Négy 
nagy fejezetben foglalják össze a munkatársak Nadler József előszava után 
— a legtöbb ugyanis Nadler tanítványa — a svájci barokk állam, egyház, 
művészet és irodalom történetét. Az államról annak egyik legalaposabb is-
merője, Gonzague de Reynold, a sokat vitatott „La démocratie et la Suisse" 
c. mű szerzője szól. Az egyházról L. Signer, L. Birchler A. Bischof és R. 
Höne írnak. L. Birchier a művészetről, O. . Eberle a színházról, irodalomrol 
és zenéről ír több tanulmányt. Az ügyesen megválogatott képekkel díszített 
kötetet a kiadó „Barock, Rationalismus, Gegenwait" című szellemes utó-
szava fejezi be. lg. 

Romuald Bauerreiss O. S. B. : Pie Jesu. Das Schmerzensmann-Bild 
und sein Einfluss auf die mittelalterliche Frömmigkeit. Nagyoktáv, 130 I. 40 
képpel. München, 1931. Verlag Karl von Lama s Nachfolger Karl Widmann. 
Ára vászonkötésben 8.80 M., fűzve 7.50 M. 

A kiváló müncheni bencés művészettörténész jelen művében a tárgy 
újszerűsége mellett a feldolgozás módszere az, mely fölkelti érdeklődésünket. 
Bauerreiss ugyanis teljes határozottsággal elfordul a modern szellemtörténeti 
alapú művészetszemlélet eljárásmódjaitól, melyek a lélektani elemzést túlságba 
viszik s felületesen, alig néhány adat kapcsán azonnal a belső életre, a kor 
mozgató erőire következtetnek. Ez a módszer néhány érdekes adatból azon-
nal irányt, korjellemző áramlatot kovácsol és sajátosan bonyolult, sokat sej-
tető kifejezésmódjaivbl kivonja magát a tárgyilagos kritika alól. Minden to-
vábbi részletkutatást eleve elfojt és feleslegessé tesz azáltal, hogy „felfedezi" 
a jelenségek végső okát, a belső embert, a kor lelkét. Hogy mennyire meg-
tévesztő sokszor ez a módszer, arra a középkori Krisztus-felfogás egyik sa-
játos fogalmának, a „fájdalmak férfiának" fejlődése vet világot. E képtípus a 
szellemtörténettől a „Charakteristikum der deutschen Frömmigkeit" büszke 
nevet kapta, jóllehet nem a német vallásos érzésből fakadt, hanem keletről 
került Európába. 

Bauerreiss őszintén megvallja, hogy őt egyáltalán nem hatják meg a 
„gótikus embertípus," a „gótikus irodalom," a „német lélek" s a szellemtör-
ténet egyéb hangzatos kifejezései. Nem célja a „fájdalmak férfia" fogalom 
eredetének, fejlődésének és jelentőségének „részletes kimutatása." Ehelyett 
inkább e fogalom egyik lényeges tulajdonságának megállapítására szorítkozik, 
mely tulajdonság a középkori jámborság egyes formáira igen nagy hatással 
volt. Abból indul ki, hogy az eddigi kutatók a képtípus egy lényeges jegyét 
mindig szem elől tévesztették, azt ugyanis, hogy az „imago pietatis"-nak ki-
mondottan eucharisztikus, helyesebben áldozati jellege van. A „fájdalmak 
férfia"-motivum elsősorban ugyanis oly helyeken és oly tárgyakon fordul 
elő, melyek az Oltáriszentséggel a legszorosabb összefüggésben vannak, így 
például a tabernákulumok legősibb formáin (Sakramentshäuschen), a gótikus 



szentségmutatók díszítései között s főként — ami a legjobban jelzi a fogalom 
áldozati jellegét — mint sír-motivumok (sírköveken, sírkápolnákon stb.) Az 
„imago pietatis" e tulajdonságainak kapcsán érthető meg csak az Üdvözítő 
gyakori „pie Jesu" elnevezése a középkor halotti liturgiájában. — A köve -
kező fejezetekben a virágzó és a késői középkor nagyszámú szentostya-le-
gendáival, a legrégibb délnémet Mária-zarándoklatokkal s a Jézus Szíve-kép 
keletkezéstörténetével foglalkozik igen érdekes és gondolatkeltő módon a 
szerző. Bauerreiss alapos felkészültséggel s gondosan kiválasztott fénykép-
anyaggal dokumentált műve világosan jelzi azt a módszert, mellyel a közép-
kor szellemi és vallásos életébe egyedül bepillanthatunk. Nehéz és felelősség-
teljes munka az ilyen. Régi oklevelekben, helynevekben, templomnevekben, 
eddig mellőzött vagy félreértett ábrázolásokban stb. elrejtett adatokból kell 
feltámasztani a középkori jámborság elemeit. Egész embert kivánó feladat 
ez, de — miként a jelen mű mutatja — nem hálátlan dolog : a kövek 
beszélnek ! 

Dr. Kurzweil Géza. 

Matematika. 

Dr. Romsauer L. Ábrázoló geometria. Franklin-T. I. 1929, 238. o. 
11. 1930, 284. o. 

„Viva vox docet," tartották már a klasszikus ókorban. Ma is áll, 
hogy a tudásnak közvetlen személyes továbbadása hasonlíthatatlanul többet 
ér és eredményesebb, mint a könyvből szerzett ismeret. Mégis örömmel 
kell köszöntenünk azt könyvet, mely több év előadásának kiérlelt anya-
gát összefoglalva nyújtja az érdeklődőknek. A könyv ugyanis eljut azoknak 
a kezébe is, akiknek nincs módjuk az előadás hallgatására, másrészt a hall-
gatók állandóan ébren tarthatják a könyvből ismeretüket. 

Romsauer műegyetemi tanár két kötetben bocsájtja nyilvánosságra a 
műegyetemen tartott előadásait. A munka tartalmazza az ábrázoló geometria 
főbb módszereit és eredményeit. Az első kötetben az író pontosan megálla-
pítja az alapfogalmakat és többnyire új szavakat használ a jelölésükre.'Pl. 
illeszkedés, pontsík, síkpont. Majd kimerítően tárgyalja az ábrázoló geomet-
tria különböző módszereit. Részletesen szól a két képsíkra való ortogonális 
vetítésről és ennek eredményeit felhasználja a fontosabb térbeli szerkeszté-
sek elvégzésére és árnyékszerkesztésekre. Szól a síkbeli kollineációról. 
Majd részletesen tárgyalja az ortogonális és a klinogonális axonometriát. 
A második kötet tartalmazza a mozgással létrejövő fontosabb síkgörbéket 
és részletesen hozza a másodrendű vonalak elméletét. Itt mutatja be szerző 
a gyakrabban előforduló térgörbék és felületek tulajdonságait. Végül itt ta-
láljuk a terepek ábrázolásánál szereplő kótás projekciót és a centrális pro-
jiciálás főbb eredményeit. 

A mű nyelve magyaros, könnyen olvasható. Egyes fogalmakat ponto-
san megállapított szavakkal jelöl a szerző és ebben majdnem a túlzásig kö-
vetkezetes. Az illeszkedés szó két alakzat tartalmazását fejezi ki és ezen szó 
állandó alkalmazása egyhangúvá teszi az előadást. Míg ellenben ugyanazon 
tény többféle kifejezése, pl. az egyenes átmegy egy ponton, vagy a pont 
rajta van az egyenesen, változatosabbá tenné az előadást. Kissé szokatlan 
a metszési görbe helyett az áthatási görbe és a metsző egyenesek helyett 
illeszkedő egyenesek használata. Pár új szava már nagyon következetes, de 
mégis nehézkes. Pl. a pontsík, síkpont, sugárpont helyett szemléletesebb a 
a pontmező, síkcsillag és sugárcsillag. 

A könyv ábrái világosak és részletesek. Dicséretre méltó, hogy a két 
kötetben 504 ábra teszi könnyebben érthetővé az elvont szöveget. A könyv 
kiállítása szép és tetszetős. Bizonyos, hogy tudományos irodalmunknak nye-
resége ez a munka, mely rendszeres és egységes tárgyalásban nyújtja az 
ábrázoló geometriát. 

Dr. Sárközy Pál. 



Társadalomtudomány. 
A. Worl i tscheck : Soc ia les Christentum. Eine Auseinandersetzung 

mit brennenden Tagesfragen. Kösel und Pustet, München. 1931. 216. 1. Ara: 
egész vászonba kötve 6 M. 

Worlitscheck nem a keresztény szociálizmus irányelveit akarja kifejteni 
és igazolni. Annál is inkább nem, mivel a keresztény szociálizmust Önma-
gának ellenmondó kifejezésnek, fogalomnak tartja. Benne nem lát mást, mint 
a Marxizmus és kereszténység, e két sarkalatos ellentétű világnézet külső, 
nem szerves összekapcsolását, mint fekete keresztet vörös alapon. Szerinte a 
keresztény szociálizmus célja pusztán a társadalmi krízis megoldása, a kapi-
talista gazdasági rendszer végleges megszűntetése, a proletáriátus megszaba-
dítása a nyomortól, az elnyomástól. A "keresztény szociálizmus ilyen szűk-
keblű és helytelen felfogása úgy alakulhatott ki lelkében, hogy a szociáliz-
must egyrészt a fizikai munkások szakszervezkedésével, másrészt pedig Marx 
gazdasági és világnézeti elméletével azonosította. Pedig a szociálizmus sok-
kal tágabb és nemesebb tartalmú és tisztán magát a szót tekintve semmiféle 
kialakult világnézettel sem telített. 

Habár ez a felfogás sokakban kelt is kellemetlen visszatetszést és el-
lenmondást, a könyv további olvasása mégis elfeledteti velünk ezt a felesle-
ges és igazságtalan támadást. Ha csak óvni akarta volna a keresztény szo-
ciálizmus vezetőit és irányítóit, hogy munkásságuk ne merüljön ki pusztán a 
gazdasági kérdések megoldásának keresésében, a munkásság anyagi színvo-
nalának emelésében, hanem iparkodjanak a társadalom minden rétegét át-
hatni, betölteni, megnemesíteni, magasabb, szellemibb, az örökkévalóság ní-
vójára lendíteni a kereszténység tanaival, bizonyára senkisem neheztelhetne 
e fontos és rendíthetetlen alapokat lerakó igazság hangsúlyozása miatt. Jó 
indulatú törekvések és erőfeszítések nem „megállj" — kiáltást és elvetést ér-
demelnek, hanem biztatást, lelkesítést, a helyes irányvonalak megrajzolását, 
az alapok vállvetett kiépítését ; ily módon a keresztény szociálizmus nem 
lesz ijesztő mumus, a pogányságba nem egyszer visszasűlyedő fajvédelmi 
mozgalmakhoz hasonló efemér kísérlet, hsnem a társadalom minden rétegére 
jótékony hatású, gazdagot és szegényt, szellemi és fizikai munkást, tőkést és 
alkalmazottat egyaránt átölelő kereszténység a szó legtökéletesebb és legma-
gasztosabb értelmében. 

Ezt a szociális kereszténységet akarja Worlitschek is ajánlani, sürgetni, 
mint korunk legégetőbb szükségletének megvalósulását. Azt a kereszténységet, 
amely nemcsak az egyén megszentelését és örök boldogságát célozza, hanem 
az egyedekből összetevődő társadalom üdvét, jólétét, boldogulását is. De ter-
mészetesen úgy, hogy az ideiglenes cél : a földi jólét és boldogulás, már 
amennyire egyáltalán megvalósítható, ne legven alapkövetelmény és végső 
cél, hanem az örök cél földi megvalósulásának Istenáldásszerű velejárója, 
kisérő jelensége, a lélekmegnemesülés, a kereszténység hatalmas eszméitől 
megtermékenyített szívnek szinte természetes kibimbózása, érett gyümölcse. 
Ezt a nagy célt azonban csak úgy tudjuk elérni, megvalósítani, ha a ke-
reszténység tanításának és intézményeinek szociális oldalát, szociális jellegét 
is felismerjük, a belőlük szinte kirajzó szociális gondolatokat az önzés ki-
lengéseitől megtisztított szívvel felszívjuk, megemésztjük, cselekvésekben ki-
sarjadzó életté alakítjuk, mindennapi gyakorlatunkká emeljük ; ha tehát nem-
csak ünneplő és gyorsan elhangzó himnuszokat éneklő keresztények leszünk, 
hanem ha az Istentől nekünk adott talentumokat a hétköznapok vérrel verí-
tékező munkájában, küzdelmeiben, fájdalmaiban, csalódásaiban és örömeiben 
is száz százalékkal gyümölcsöztetjük, kamatoztatjuk. 

Worlitscheck a kereszténység tanításainak és intézményeinek szociális 
oldalait, követelményeit, kisugárzásait vetíti elénk, de nem a tudományos 
aprólékosság pepecselő gondosságával és rendszerezésével, hanem inkább 
a művész egy-egy jellemző és kifejező ecsetvonásával, nem lassan folyó, nyu-
godt nyelven, mint inkább tüzes meggyőződésből fakadó felkiáltásokkal, 
szent elhatározásokra döbbentő kérdésekkel, az élet rohanásait, örvényléseit 
és a kereszténység széles horizontú távlatait felvillantó stílusban. Mozaikda-
rabokat vagy pedig csak megkezdett rajzokat ad, hogy mi azokat saját elmé-



lyedésünkkel összeillesszük, kiegészítsük, bef&jezzük. De még így is lelkesült 
örömmel érezzük, hogy a kereszténység a maga változhatatlan tanaival és 
intézményeivel minden kor számára való, fensége, transzcendenciája szociális 
téren is felülmúlhatatlan, örök. 

Szociális irányú szentbeszédekhez, előadásokhoz, konferenciákhoz 
eminensen gyakorlati célzata folytán kiváló segédeszköz. Minden vezetőnek 
ajánlhatjuk e szavakkal : olvasd, éld át, sugároztasd szerteszét. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Waldemar Gurian : Die politischen und sozialen Ideen des fran-
zös ischen Katholizismus 1789/1914, Volksverein Verlag GmbH., M. Glad 
bach. 9 50 M. 418 1. A világháború alaposan kiábrándította a közponli ha-
talmakat a francia dekadenciáról szóló felfogásukból. Ez az egyik főoka, hogy 
a németek, akik a háború előtt főkép a régi francia nyelvvel és a nagyobb 
jelentőségű írókkal foglalkoztak, a háború után a jelen francia társadalmi, 
szociális és vallási kérdések megismerésére fordítják munkásságukat és írnak 
olyan munkákat, melyek éleslátásukkal, adataikkal, szempontjaikkal a franci-
ákat is meglepik. Ennek az iránynak a képviselői Hermann Platz, Ernest Cur-
tilus munkássága és Waldemar Guriannak jelen munkája, melyhez hasonló 
összefoglalást a XIX. századi francia vallási és szociális viszonyokról a fran-
cia irodalomban is hiába keresnénk. Kimerítő ismertetését kapjuk a forra-
dalmi időknek, a napoleoni és a restaurációs korszaknak Részletesen fog-
lalkozik azzal a sokatigérő mozgalommal, melynek lelke az Avenir körül 
csoportosuló Lamenais, Lacordaire, Montalembert és dom Guéranger voltak. 
Ez a szép mozgalom Lamenais meghasonlása m att elbukott, egyedüli ered-
ménye lett a nagyjelentőségű irodalmi munkásságon kivül a tanítás szabad-
ságának elismertetése, minek százados évfordulóját ép az idén ünneplik a 
francia katolikusok. A harmadik császárság minden katolikus megmozdulást 
elernyesztő légköre után a szerző bőven tárgyalja a legújabb korszakot, me-
lyet széthúzápai odajuttattak, hol most van. Az elkeseredett küzdelem után 
bekövetkezett szeparáció után megkezdődött az újraépítés, melyben a francia 
katolikusok áldozatos munkáról, heroikus viselkedésről és nagy áldozatkész-
ségről tettek tanulságot, minek a következménye volt, hogy az a munka, mit 
elődeik századok folyamán kifejtettek, megteremhette a gyümölcsét az utolsó 
két évtizedben, mit sok téren, de főkép az irodalomban joggal nevezünk re-
nouveau catholique-nak, katolikus megújhodásnak. 

Szaloy Jeromos. 
Bognár Cecil ; A normák alkonya. Szent István akadémiai felolvasás. 

Budapest, Stephaneum 1930. 20. 1. 
Ezen rövid terjedelmű, de eszméitető kultúrbölcseleti elmélődés nem-

csak a mai európai, de az egész emberiség kultúréletét is jellemzi olyan mó-
don, hogy igazolja ezt a tételét : a mai kor a normák hanyatlásának kora. 
Midőn azonban szerzőnk a normák hanyatlásáról beszél, nem érli ezen azt, 
mintha a minden időkre szóló normák (elsősorban a feltétlen etikai normák) 
elvesztették volna érvényességüket, hanem azt a tényt, hogy ezek a normák 
már nem érvényesülnek kellőképen az emberi gondolkodásban, cselekvésben 
és alkotásban, nem fejtik ki szabályozó, irányító hatásukat a kivánt módon. 
Megrajzolja a normatív és norma-ellenes ember típusát és ha a kultúra té-
nyezői közé számítjuk a tévkritikát is — ezt kivéve, a mai kultúré létünk té-
nyezőin és jelenségein fenomenológiai állásponton sorra kimutatja a normák 
érvényesülése tekintetében a „tragikus mélypontot", a norma-ellenes irányza-
tot. Kultúréletünk e dekadenciájának okait is érinti, sajnos — csak röviden 
s a bajok egyik legfőbb okát abban keresi,, hogy az emberiség szellemi és 
erkölcsi fejlődése nem tud lépést tartani a technikai és gazdasági fejlődéssel 
„(20 1.) szellemesen megírt értekezés, mely aktualitásánál fogva is figyelmet 
érdemel, elolvasása után ugyanazon kérdést téteti föl velünk, mint Spengler 
könyve (Der Untergang des Abendlandes) : nem jár-e együtt „a kultúra" és 
„civilizáció"? — vagyis a norma-ellenes tünetek mellett figyelemre méltó nor-
matív irányú szimptomák is vannak. 

Kollár Gedeon. 



Bognár Cecil ; Gyermekpszichológia é s pedagógia. (Külön lenyomat 
a Budapesti Szemle 1930. 635. számából, 58 1.) 

E tanulmány az aránylag legfiatalabb tudományok egyikét : a gyermek-
pszichológiát vizsgálja három részben. Először szól a gyermekpszichológia 
fejlődésnek történetéről. A módszeres gyermektanulmányozás kezdetét rende-
sen Preyer : Die Seele des Kindes megjelenésétől (1882) számítják; a fejlő-
dés kezdetén azonban a kritika hiánya miatt még sok téves adatot hordoz 
magával e „scientia amabilis". A fejlődés második szakaszában aztán a dif-
ferenciális pszichológia hatása alá került, végül a harmadik szakaszban, amely 
napjainkba vezet, részint a fejlődéslélektannak, részint az „egész" lélektan-
nak (strukturális lélektan karakterológia, tipológia) szempontjaival termékenyüL 

Másodszor: vázolja a gyermekpszichológia kapcsolatait a nevelés el-
méletével és gyakorlatával. A gyermekpszichológia nemcsak a fejlődő lélek 
rajzát adja, hanem feltünteti azokat a „nyilt pontokat" is ahol a nevelés meg-
kezdheti a maga beavatkozását, és így jön aztán létre a pedagógiai lélektan. 

Harmadszor jelzi a gyermekpszichológiára váró feladatokat- minők pl. 
a gyermek fejlődés korszakainak megállapítása, a gyermek, serdülő és ifjú-
korra vonatkozó lélektani ismereteknek a nevelés és tanítás módszereiben 
való alkalmazása stb. A felvállalt kérdésről áttekinthető és megbízható (ér-
képet, sok egészséges gyakorlati szempontot és célkitűzést nyújt a tanulmány 
a pedagógusoknak. ft. G. 

Neveléstudomány. 

Abbé Quinet ; Carnet de Préparation d' un Catéchiste. Dogme. 387 
!.. Morale 385 1. Páris, Spes. 

A vallás jövője az iskolától, főkép pedig a vallás tanításától függ. Az 
utolsó évtizedek sok-sok buzgóságot és pedagógiát hoztak a vallás tanításába, 
de azért még nem lehetne mondani, hogy egyikből vagy másikból túlsók vol-
na. Egy jó vezérkönyv mindig új gondolatokat adhat a módszer új példákat 
a gyakorlat számára. Quinet abbé könyvei valóban sok újságot hoznak. A 
három eddig megjelent kötete. (A második kötet : Grâce et Sacrements) első-
rangú vezérkönyvet nyújt. Használhatóságát főkép a sok szentírási példa és 
a gazdag francia irodalomból beékelt olvasmányok teszik. Minden témakör 
után rövid elmélkedési anyag található. A szerző mindenütt iparkodik meg-
találni az összefüggést, az alkalmazási a tanítás és a gyermek élete között. 

y. s. 

Csak a viharban tűnik ki a hajós egész ügyessége, csak 
a csatatéren bizonyul be a harcos bátorsága ; az ember derék 
voltát csak abból lehet megismerni, hogy nehéz és veszedel-
mes helyzetekben miként állja meg a helyét. Daniel. 

* 

A nyomor az emberi élet köszörűköve. Fletcher. 
* 

Nem akkor büntet az Isten, mikor a szenvedéssel a bű-
nöst útjában megállítja, hanem akkor, mikor kitér előle s a 
romlott szív kívánságainak szabad utat enged. 

Keppler püspök, 



Benedictina. 
RENDI HÍREK. 

Az amerikai Szt. Vince főapátság bencései szobrot emel-
nek első főapátjuknak. Wimmer Bonifácnak, a Szent Vince 
főapátság és kollégium megalapítójának bronzszobrát rövid időn 
belül felállítják a főapátsági templom bejáratával szemben. A 
szobrot Seeböck Ferdinánd, kiváló bécsi szobrász csinálta, aki 
jelenleg Rómában székel. A szobor hű képét ad ja annak a 
férfiúnak, aki 1846-ban először telepitette le a bencéseket az 
Egyesült Államokban. Midőn mint főapát ott megjelent négy 
tanulóval és 14 laikus testvérrel, egy egyemeletes iskolájuk volt 
csak. Ma ugyanazon a helyen egész nagy épülettömb emel-
kedik. 

Az osztrák bencés kongregáció. A két osztrák bencés 
kongregáció (Szeplőtelen Fogantatás, Szt. József) apátjai február 
10-én gyűlést tartottak a salzburgi Szent Péter főapátságban. 
Az 1930. dec. 8-i apostoli breve a két kongregációt a Szeplő-
telen Fogantatás cimen egyesitette. A kongregációhoz tartozik 
a Szt. Péter főapátság Salzburgban, Kremsmünster, Michaelbe-
uern, Fiecht, Lambach, St. Lambrecht, Admont, Melk, St. Paul, 
Göttweig, Seitenstetten, Altenburg és a skótok Bécsben. A 
gyűlésen Dr. Springer Tivadar seitenstetteni apátot választották 
meg praesesnek, assistenseknek pedig Dr. Lampert János fiechti 
és Dr. Strohsacker göttweigi apátot. 

Meghalt egy sokoldalú bencés tehetség. Január 23-án halt 
meg az amerikai Szt. Vince apátság híres műépítész szerzetese, 
Traxl er Farkas 77 éves korában. Ötvenhét évig szolgálta a 
rendet. 0 tervezte és ő is építette a főapátság épületeinek leg-
nagyobb részét. A templom is az ő alkotása, több apátsággal 
és kollégiummal együtt. Elsőrangú szakember volt az építésben,, 
de jól értett az ácsmesterséghez, a műlakatossághoz és a szob-
rászathoz is. Szinte Tutiló egyetemes művésztehetsége kelt életre 
Farkas testvér sokoldalú tehetségében. 

Jubileumi ünnepségek Monserrátban. Ebben az évben üli 
Spanyolország híres nemzeti szentélye, a monserráti bencés 
apátság kilencszázéves fordulóját és ötvenéves fordulóját annak, 
hogy az egész világ Mária-tisztelői ünnepélyesen megkoronáz-
ták a világhírű kegyhely Mária-szobrát. Az ünnepségek ápr. 
25-től, szeptember 30-ig tartanak. Már eddig 2000 plébánia je-
lentette be zarándoklását. 

Münsterschwarzachban meghalt a kolostor tiszteletreméltó 
szobrásza, 56 éves korában. Egyházművészeti kiállítása a jelen 
év elején ért el szép sikereket Würzburgban. 

Az ősi farfai apátság újjáalakítása. Az olasz kormány 
támogatásával s Milánó bencés érsekének, Schuster bíbornok-



nak szakszerű felügyelete alatt megindult a középkorban nagy 
szerepet játszó farfai apátság helyreállítása. A helyreállítás 
munkája közepette értékes, 9-ik és 14-ik századi oszlopfők és 
falfestmények kerültek napfényre. Az apátság a helyreállítás 
után egyike lesz az olasz középkori építészet legjellegzetesebb 
emlékeinek. 

A Sacro Speco apátság restaurálása. A subiacoi apát 
az albánói hegyek sziklái közt meghúzódó Sacro Speco (szent 
barlang) apátság épületeit restauráltatja. Ide vonult Szt. Bene-
dek, hogy előkészüljön rendalapítói feladataira. Az ősi épületet 
az idők vasfoga meglehetősen megrongálta. A költségek fede-
zéséhez az olasz kormány is hozzájárul, de jó része mégis 
Szt. Benedek tisztelőinek filléreiből tevődik össze. 

A seckaui apátsági templom bazilika-rangra emelkedett. 
A Szentatya Ausztriának legszebb és legrégibb román templo-
mát, mely sokáig a jelenleg Grácban székelő seckaui püspök 
székesegyháza volt, pápai bazilika rangjára emelte. A templom 
1142-ből való és 1163-ban szentelte fel boldog Hartmann bri-
xeni püspök. 

Tolsztoj unokája bencés lett. A híres orosz költőnek és 
regényírónak, Tolsztoj Leónak a veje jelenleg a Brüsszel melletti 
sophemi bencés apátságnak könyvtárnoka, fia pedig, tehát a 
nagy író unokája, novicius az ameyi bencés apátságban, ame-
lyet 1927-ben a római pápa azzal bízott meg, hogy misszioná-
riusokat képezzen az orosz szakadár egyház egyesítésének nagy 
munkájára. 

Szelecz Arnold, a „Pannonhalmi Szemle" volt felelős ki-
adója , rendfőnöki engedéllyel Braziliába ment, ahol a magukra 
hagyott és magyar pap nélkül élő elszakadt testvéreink lelki 
gondozását vállalta magára. Március 11-én szállt hajóra, hogy 
áldozatos lelke olthassa a több mint 40,000 magyarnak lelki 
szomját. Március 2-án búcsúzott el tőle a székesegyházban a 
főmonostor. A búcsúbeszédet a koadjutor úr mondta. Testvérei-
nek búcsuzásában részt vett a község lakossága is, amely nagy 
szeretettel kereste fel őt mindig a gyóntatószékben, mert benne 
szerető szivű lelkiatyát és lelkivezért talált. Eddigi életében is 
érezte az életet vezető isteni Gondviselés jóságát, azt kívánjuk 
neki, ez kisérje missziós munkájában is. 

A „Pannonhalmi Szemle" felelős kiadójává a koadjutor 
úr Pápai Nárcisz főiskolai tanárt nevezte ki. 



OBLÁTUS ÉS OBLÁTA SZÖVETSÉG. 

A központi igazgató üzenete. 
A februári számban Ígéretet tettem, hogy a Pannonhalmi 

Szemle szerkesztőségének jóságából nekünk biztosított rovatban 
Szent Atyánk szellemének a mai korban oly szükséges terjesz-
tése érdekében munkálkodunk rovatunk egy kis részében, az-
után a különböző városokban működő szövetségeink életének 
ismertetésével akarjuk egymást minél jobban megismerni. 

E két Ígéretnek teszek eleget, mikor a májusi számban 
megemlékezem Szt. Benedek szellemének egyik fontos megnyil-
vánulásáról. Mint szerzetes is, mint Assz. Szt. Ferencnek nagy 
tisztelője is mindig örömmel hallom, midőn erről a kedves 
szentről úgy beszélnek, mint a szegénységnek a vőlegényéről. 
A mai időkben is fontos, mint fontos volt a maga korában is 
ezen szellem. így szeretném, ha az oblátusok és obláták nagy 
szeretettel emlegetnék és egyben tanulnánk is ebben az irány-
ban szent Atyánk szelleméből ; Szent Atyánk az imádság em-
bere és tisztelője volt. Ma, midőn látjuk az ima felkarolását 
városokban és falvakban, midőn látunk misekönyvekkel tem-
plomokba vonulni világiakat, midőn oly sűrűen térdelnek az 
áldoztató rács elé férfiak és nők, fiúk és leányok, midőn érez-
zük, hogy van kérni valónk bőven, van, amiért engesztelni kell 
az Urat folytonosan, midőn érezzük sokszor, hogy hálára va-
gyunk kötelezve, — elmondhatjuk, hogy nagyon időszerű az 
imádságos lelkület ápolása és így szent Benedek szellemének 
az elterjesztéséért való munka. 

Regulájában egészen részletesen foglalkozik a közös imá-
val, amelyet szerzetesei főfoglalkozásának tekint. Vigyáz arra, 
hogy a Tőle sokat hangoztatott diskréció itt is meglegyen, de 
elengedhetetlennek tartja a közös imának megtartását. Mondja, 
hogy ne a sok beszédben és a hosszú imádságban lássák a 
lényeget, de vigyáz arra is, hogy a közös ima mellett ideje és 
kedve is legyen fiainak a magánimádságra. A közös imában 
nagy gondot kell arra fordítani, hogy a külső szépség is meg-
legyen, de itt is, magánimádságban is a legfőbb, hogy a szív 
mélyéről jöjjön az imádság. Nincsen munka, aminek megkez-
désénél nem ajánlaná az imádságot és sürgeti, hogy napunkat 
gyakori imával szenteljük meg. Az imádság embere volt ő, azért 
találjuk természetesnek, hogy dicső, isteni munkának tekinti az 
imádságot, amelynek kolostorában semmit sem szabad eléje 
helyezni. 

Itt van az oblátusoknak és oblátáknak is az irányítás 
Szent Atyánk szellemének követésére : szeretni a közös imád-
ságokat, főleg az Egyház legfenségesebb és legmagasztosabb 
imáját a szentmisét, igazán oblátus erény. A szentmisében 
tevékeny részt venni, az áldozópappal együtt mutatni be a leg-
szentebb áldozatot Szent Atyánk szelleméből folyó munka. Es 



aki a közös imáért hozott áldozat mellett szívesen karolja fel; 

és gyakorolja a magánimádságot, az elmondhatja, hogy Szent 
Atyánk imádságos lelke szerint igyekszik alakítani egész életét. 
Ez az igazi oblátus és obláta. 

A SZENTMISE ÉS AZ ELMÉLKEDÉS * 

A szentmise számunkra kegyelemforrás. 
A kegyelemnyerésnek és a kegyelemből való megszente-

lődésnek rendesen természetes előföltételei vannak és ez az 
egyén munkálkodása, közreműködése. Deus, qui creavit me 
sine me, non salvabit me sine me. Minél jobban megismerem 
a szentmisét, annál mélyebb, szentebb érzelmek kelhetnek ben-
nem ; minél gazdagabb az érzelemvilágom, annál nagyobb 
bennem a törekvés, a vágy, a készség a cselekvésre. Ebből 
következik tehát, hogy a kegyelem befogadására és a vele való 
közreműködésre is nagyobb képességem lesz. A nap sugároz 
fényt, meleget, energiát és a tárgyak elnyelő képességük szerint 
fogadják azt be és dolgozzák föl. A szentmiséből, a szentségi 
Jézusból, az örökélet Napjából is sugárzik a természetfölötti 
energia, a kegyelem és a mi lelkünk a hozzákészültsége szerint 
fogadja azt be és dolgozza föl. 

Ezt a hozzákészültséget segíti elő a szentmiséről való 
elmélkedés. 

A szentmisét nem elég hallgatnunk, vagy mondanunk,, 
részeit olvasnunk, vagy a miséző papot figyelemmel kisérnünk. 
Hogy állandóan tudjon ránk hatni, hogy átalakítóan, tökélete-
sítően hasson, ahhoz a liturgia ismerete is egymagában 
kevés. Egy valaki sok esztendőn át állandóan kis Misekönyvé-
ből kisérte a szentmisét és egyszer csak rájött, hogy ez nem 
elég, mert nem termette meg azt a Ielkiéletet, amit a szentmise 
liturgiájától várt. Még a papnak sem elég a misét mondania,, 
neki is kell a szentmiséről sokat elmélkednie, különben gépies 
lesz. Nem szabad, hogy a sekrestye, vagy templomajtóval be-
záruljon számunkra a napi szentmise. Sokat, nagyon sokat kell 
elmélkednünk a szentmiséről, míg rájövünk, hogy tulajdonképen 
egész életünk elmélkedéseiből ezek a legértékesebbek. Amit 
így kidolgozunk magunknak, az hozza hozzánk valóban leg-
közelebb az Ur Jézust. A többi más elmélkedéseink csak feléje 
visznek bennünket, a szentmisékről szólók Öt magát hozzák 
hozzánk. 

Elmélkedjük végig a Misekönyvből az állandó és változó 

* A megboldogult szerzőnek utolsó írása ez az elmélkedés, ame-
lyet a halála előtti napon írt a Pannonhalmi Szemle számára. Az 
eucharisztikus Úr-Jézus felé sugárzó, teljesen befejezett, érett, bölcs 
lelkének hitvallomásszerű megnyilatkozása ez az írás. (Szerkesztő.) 



részeket úgy, amint azok a szentmisében egymásután következ-
nek. Ezeket az elmélkedéseinket azután a következőképen 
csoportosíthatjuk : 

1. Vegyük először a szentmise szerkezetét, mintegy a 
•csontvázát. Ismerjük meg jól, hogy tiszta képünk legyen az 
egyes részekről, azok céljáról. Hatoljunk bele a szertartások 
szimbolikájába, értsük meg, hogy azután megszerethessük litur-
giáját. Ismerkedjünk meg az állandó rész egyes szövegeinek s 
így az egész szentmise fejlődésének történetével. (Ehhez jó út-
mutató : A szentmise története Dr. Petró Józseftől ; megjelent a 
Szent István Társulat kiadásábban, ára 5 P.) így kapcsolatba 
jutunk az ősegyházzal és az egyes korokkal. Megismerjük jól, 
hogy a szentmise s benne az önmagát föláldozó szentségi 
Jézus volt mindig az Egyház szíve. Megismerjük, hogy azért 
áldozat a szentmise, mert benne folytatódik a megváltás tovább 
és hogy az Ur Jézusnak ez a vértelen áldozata tartja egyen-
súlyban a világot. így nagy tisztelet fejlődik lelkünkben az 
egyes szertartások iránt. Sok gondolatunk lesz, mely segíti a 
szentmise figyelmes, összeszedett hallgatását. Az egyes korok 
nagy tisztelete, mélységes hite, szeretete, érdeklődése, áldozat-
készsége a szentmisével kapcsolatban elvonul lelkünk előtt. Es 
ez életre kelti bennünk a szentmise iránti szeretetünket, áldozat-
készségünket, hogy mi sem sajnáljuk az időt, ne féljünk a fá-
radságtól, kellemetlenségek eltűrésétől. Ezen érzelmek, elhatá-
rozások pedig alkalmassá teszik lelkünket a kegyelem befoga-
dására és hasznosítására. 

2. Elmélkednünk kell sokat, nagyon sokat a szentmise 
lényegéről: az áldozatról, a jelenlétről és az áldozásról. Ezen 
szempontból jó útmutatónk lehet Prohászka püspök hátrahagyott 
műve : Az élet Kenyere. Meg kell ismerkednünk jól az áldozat 
fogalmával, az áldozat szerepével a megváltás történetében, az 
ó-szövetségi áldozatokkal, Krisztus keresztáldozatával, az új-
szövetség tiszta áldozatával. Át kell elmélkednünk ezen áldo-
zatok kapcsolatát : az ó-szövetségi áldozatok előképei Krisztus 
keresztáldozatának. Az elmélkedésekben átéljük, hogy a szent-
miseáldozat, imádó, engesztelő, kérő és hálaadó áldozat. Krisztus 
a szentmisében titokzatosan föláldozza magát értem, nekem is 
föl kell magamat áldoznom Krisztusért. Nekem is áldozatnak 
kell lennem az Isten dicsőségére, hogy a magam és mások 
megszentelődésére alkalmas legyek. Krisztus a szentmisében 
végtelenül megalázza magát, istensége és embersége belesem-
misül a kenyér és bor színeibe. így hódol az Isten előtt, így 
imádja Öt, így ad hálát neki, így kérleli, így engeszteli. Mily 
mélységes megalázódásra int engemet Krisztus áldozata, mily 
állandó és kimeríthetetlen forrása ez semmiségem elismerésé-
nek. Az az eucharisztikus Jézus mily végtelen szeretetet tanúsít 
irántunk a föláldozásban, azért nekem is mindenek felett kell őt 
szeretnem. Bűneimért áldozat, tehát lelkemben a bűnt kell meg-



utálnom, a gyakorlatban pedig minden áron elkerülnöm. Igy 
lesz a lelkem alkalmas a szentmise kegyelmeinek befogadására 
és e kegyelmek napközben való földolgozására. 

A szentáldozással kapcsolatban az áldozást, az eucharisz-
tikus Jézus testében való részesülést kell részletesen átelmél-
kednem. Ha pedig áldozom is, akkor a lelkem elkészülését kell 
elmélkedéseimben kidolgoznom. A hitet, a vágyat öntudatosíta-
nom, fölkeltenem. Minél jobban öntudatosítsam, ki jön hozzám, 
mi történik velem. Az áldozás pillanata után azt a néhány 
percet kell jól kihasználnom imádásra, hódolatra, kérésre, pa-
naszaim, vágyaim elsorolására, ugyanígy örömöm, megnyugvá-
som, hálám kifejezésére. Ha ezek jól sikerülnek, akkor napköz-
ben is vissza tudok gondolni az Ur Jézussal való egyesülésemre 
és a szentmise elkísér a napi dolgaimba, küzdelmeimbe, örö-
meimbe. így lesz a szentmise lelkiéletem középpontja. 

A szentmise nemcsak az áldozatot és áldozást, lélektáp-
lálást hozza létre, hanem az itt maradó, eucharisztikus Krisztust 
is. Annak az eucharisztikus Krisztusnak mélységes, misztikus, 
rejtett élete van közöttünk. Természetes következmény, hogy 
mi nemcsak imádjuk ezt a szentségi Jézust, hanem foglalko-
zunk is vele. Ebben a vele való foglalkozásban az elmélkedés 
segít bennünket. Megszánjuk, megszeretjük azt a rab Krisztust, 
vigasztaljuk és engeszteljük. Mily sok kegyelmet sugároz ő 
ilyenkor belénk! És hódolunk neki, mint Urnák, mint Fölség-
nek. Ő a Király, Neki hódolat, szépség, dísz, öröm, dicsőítés 
jár, azért hozzuk neki a művészetet, azért a fényt, a virágot s 
neki adunk mindent, amivel oltárát kedvessé, otthoniassá tehet-
jük. Mily nagyon megáldja ez az eucharisztikus Jézus azokat,, 
akik oltárainak Máriái és Mártái. 

3. Hasonlóképen kell egyes elmélkedéseinkben földolgoz-
nunk a szentmise változó részeit is. Ebben nagy segítségünkre 
van a kis Misekönyv. (Ilyen a Kath. Nőszövetség kiadásában 
megjelent Misekönyv. Továbbá : Szunyogh Xavér Szentmise 
áldozat című munkája , úgyszintén a Szent István Társulat ki-
a d á s á b a n megjelent Officium Divinum.) Ezen változó részekről 
szóló elmélkedések a szentmise értelmes hallgatásán kivül már 
az egész lelkiéletet felölelhetik, mert különösen a tanító rész,. 
a szentleckék és evangéliumok, elegendő anyagot nyújtanak az 
élet minden viszonyára. A másik két rész pedig, — úgy a ze-
nei rész, mint a könyörgő rész, — az egyes ünnepkörökkel,, 
hittitkokkal és a szentekkel hoznak bennünket kapcsolatba. 

4. Nagyon hasznos a szentmisét és a szentségi Jézus é le-
tét az egyházi ünnepkörök szerint átelmélkednünk. Sok gon-
dolati kapcsolatot találunk az egyes ünnepkörök és a szentmise 
között. E gondolatok segítenek bennünket a szentmise átélt 
hallgatására. — A karácsonyi ünnepkörben önként fakad ef 
gondolat, hogy Jézus születése a szentmisében megvalósul. Le-
száll az oltárra, az emberek üdvözítésére, boldogítására. Milyen 



sokszor csak néhányan várják, a sokaság nem törődik vele. itt 
is kicsi, szerény, szegény. Legtöbbször itt is a szegények jönnek 
hozzá, mint Betlehemben a pásztorok. A Gyermek-Jézust üldöz-
ték, halálra keresték, idegenbe, pogányok közé menekül. Ma 
is így üldözik, Oroszország az Isten gyűlöletétől lángol. Mily 
sok keresztény nem fogadja el Krisztust, akár csak akkor nem-
zete. Es a Gyermek-Jézus akkor is mosolygott, kegyelmet su-
gárzott. Ma is ezt teszi az oltáron. — A húsvéti ünnepkörben 
véres föláldozását a vérontásnélküli föláldozásával tudjuk kap-
csolatba hozni. Feltámadt testét a szentségi testével ; megdicsőült 
életét eucharisztikus, titkos életével, termékenyen átelmélked-
hetjük. Az a negyvennapi élete jóság, kegyelem, gyöngédség, 
vigasztalás kisugárzása volt. Épen ilyen hozzánk ma is, mindig 
az Oltáriszentségben. Amint megdicsőült teste természetfölötti, 
úgy szentségi teste is az. És ez a szentségi teste minket is a 
dicsőséges föltámadásra készít elő. — Pünkösdkor a Szentlélek 
működésével hozhatjuk kapcsolatba a szentmisét. Amint a 
Szentlélek ereje által testesült meg a Fiú Isten a Szent Szűz 
méhében, úgy a Szentlélek munkája által változik át a kenyér 
és bor Krisztus Testévé és Vérévé. A Szentlélek működése 
teszi a mi lelkünket alkalmassá a szentmise kegyelmeinek be-
fogadására és földolgozására. A Szentlélek tesz bennünket ér-
demessé Krisztus eucharisztikus Testének vételére. 

5. Az egyes ünnepekkel kapcsolatban is nagyon terméke-
nyítően elmélkedhetünk a szentmiséről és az eucharisztikus 
Jézusról. 

A Szeplőtelen fogantatással kapcsolatban átérezzük, hogy 
az Isten mily nagy gonddal készítette elő Jézus anyját. Mily 
bűntelennek kellett lennie Máriának, a leendő édesanyának Î 
Hogyan kell bűntelenné tennie a papnak is, az áldozónak is 
a lelkét, hogy örömmel szálljon az ő szivükbe is az a szent-
ségi Krisztus. — Gyertyaszentelőkor fölajánlotta a Szűzanya 
isteni Gyermekét, — a szentmise fölajánlásában mi is fölajánl-
juk magunkat a kis Jézussal. Simeon boldog volt, mert karjára 
vehette a Messiást, — mi a szentáldozásban sokkal mélysége-
sebb kapcsolatba jutunk a szentségi Jézussal. — Gyümölcsol-
tókor arról elmélkedhetünk, hogy leszált az égből, elrejtette 
istenségét, — a szentmisében pedig leszáll az oltárra és még 
szent emberségét is elrejti. Milyen nagy alázatosság ! Máriát a 
megtestesüléssel Isten Anyjává tette, kell hogy a szentáldozás 
engem Isten fiává tegyen. — Nagyboldogasszony ünnepével 
kapcsolatban átelmélkedhetjük, miként vett részt a Szent Szűz 
az apostoli miséken. Minő gondolatok, érzelmek, emlékek ha-
tották át szent szívét. Minő bensőséggel áldozott. Mily nagy 
szeretettel fogadta az eucharisztikus Jézus Testét, Vérét, kinek 
egykor saját testéből testet, vért életet adott ; kit egykor táplált, 
ápolt, nevelt. Hogy tudta imádni azt a szentségi Jézust, meny-
nyire benne élt a szeretetével, szívével lelkével. Viszont az az 



eucharisztikus Jézus mint árasztotta el kegyelemmel, örömmel, 
gyönyörrel vigasztalással, boldogsággal édesanyját, ki még e 
földi létben zarándokolt, mint mi most. Ez a szentséges kap-
csolat elragadja lelkünket és mi is buzgón tudunk szentmisét 
hallgatni és bensőségesen áldozni. A szentolvasó imádkozásá-
val is kapcsolatba tudjuk hozni nagyon gyümölcsözően a szent-
misét és a szentségi Jézust. A szentolvasó titkait viszonyba 
állítjuk a szentmise egyes részeivel s a szentségi Jézus életével. 
Ez a viszony megtermékenyíti lelkünket, gondolatokkal, érzel-
mekkel s ezek elmélyítik szívünket, megtöltik képzeletünket és 
így tartósabb lesz a szentségi Jézussal való kapcsolatunk. — 
Ugyanígy a Szentek egyességet, elköltözött kedveseinkkel való 
kapcsolatunkat is legjobban, leggyümölcsözőbben, legkihatóbban 
a szentmise kegyelmei által tarthatjuk fönn. Egyesülhetünk velük 
az Isten szeretetében, imádásában, engesztelésében, dicsőítésé-
ben és így már a földi életben is bizonyos fokig, — amennyit 
a szivünk, a lelkünk elbírhat, — részesei lehetünk az ő boldog-
ságuknak. Kérhetjük őket, segítsenek a szentmise buzgó hall-
gatásában, segítsenek gyümölcsözően, kegyelmesen áldozni, 
segítsenek a velünk egyesült Krisztust imádni, szeretni, jelen-
létének örülni, neki hálát adni. — A tisztitótűzhen szenvedő 
lelkeken is legtöbbet szentmisékkel és szentáldozásaink fölaján-
lásával segíthetünk. Mily fönségesek azok a gyászmisék, hogy 
győzi le bennük az élet, az örökélet a halált. 

Ez az írás csak gondolatkeltő akar lenni arra, mily szük-
séges, mily jó és gyümölcsöző a szentmisére elmélkedéssel 
készülni úgy, hogy azután a misézővel együtt imádkozott mise-
szöveg lelkünket, szivünket, elménket egész emberi valónkat 
az Ur Jézus áldozatához kapcsolja. így tegyünk állandóan egy 
életen át s ekkor lesz igazán lelkiéletünk középpontjává a 
szentmise és megértjük, hogy a szentmise lehetőségeért van 
a világ. f Nagy Balázs. 

A Szövetségek munkája az 1931. év első negyedében. 
Először is köszönetet mond a központi igazgató azért a megértő 
szeretetért, amellyel az első számunkat fogadták. Igazán meleg 
szeretet sugárzik a budapesti Sz. Skolasztika és a kőszegi két 
Szövetség soraiból, valamint a kecskemétiek üzenetéből. A 
példányszámokat küldöm és kérem továbbra is szíves jóindula-
tukat. Az összeg változik, mert ebben a hónapban a terjedelem 
is nagyobb. Jelzem majd a befizetési lapon a beküldendő 
összeget. 

Kérem a következő szám részére a jelentéseket június 
20-ára. 

A jelentéseket a megalakulás rendjében közlöm le. 
Kecskemét. A Szentlélekről nevezett obláta szövetség. 

(Elnöknő Schütz Ágostonné). A havi gyűléseket rendesen meg-
tartják. Az egyházi tanácsadó jósága nyilatkozik meg témáiban, 



amelyekben az obláták áldozatkészségéről és önmegtagadás-
gyakorlatairól emlékezett meg. Állandóan imádkoznak és 
fáradoznak, hogy lelkük régi óhaja valóra váljék és a Mária-
város templomában dicsérhessék a jó Istent. Köszönetet mondok 
kedves és épen ezért nagyon értékes gondolatukért, hogy Szent 
Atyánk nevének ünnepén finom purifikatoriumokat ajándékoztak 
nekünk, és ezeken lelkük szeretetével dolgozván Isten dicsőségét 
munkálták. — Örömmel vesszük az apátplébános úr nagy 
elismerését, amelyet az obláta intézménynek nyújtott. Különösen 
ki kell emelnünk munkájukat a népmisszióban: dec. 28 — 30. 
lelkigyakorlat (vezette dr. Nagy Pál). Ugyanitt a következő 
előadások voltak: jan. 2. (előadó: dr. Szabó József bíró). A 
házassági jogok és kötelességek. Jan. 9. (előadó dr. Tóth László 
orvos). Az egészséges és beteg gyermekről. Jan. 16. (Előadó 
vitéz Szabó István tanfelügyelő). A magyar parasztról. Jan. 23. 
(előadó: Domokos László igazgató) Rákóczy Ferencről Jan. 30. 
(előadó: dr. Nyul Tóth Pál tanácsnok:) Közérdekű dolgokról. 
Febr. 6. (előadó : Kiss Gellért igazgató :) Az önnevelésről. Febr. 
13. (előadó Katona Géza tanár:) Hazafias nevelés a családban. 

Megünnepelték Sz. Skolasztika napját és Szent Benedek 
Atyánk ünnepét, amelyre lelkigyakorlattal készültek. Misét 
mondattak halottaikért, Nagy Balázs kőszegi elhunyt igazgatóért 
és Sz. Benedek napján az oblátákért. 

Kőszeg. Szent Imre oblatus és Szent Gertrud oblata 
Szövetségek. Folytatták a kulturestek megrendezését. Minden 
hó első vasárnapján tartották ezen estéket. Előadók voltak a 
januárin Németh Imre pápai kamarás, zárdai igazgató : Sz. 
Ágoston 1500 éves jubileumáról, februárban Horváth Juliska : 
A magyar dal a magyar lélekben, márciusban : Tanács Imre 
tanítóképezdei tanár : Katolikus vagyok ! Havonkint volt gyűlés, 
közös szentáldozás. Résztvesznek a körmeneteken, az oblátusok 
viszik az umbellát. Az obláták gondozzák a Kőszegen elteme-
tett papok sírjait, mozgalmat indítottak, hogy a templomalapító 
Győri János tetemeit megfelelő helyen temessék el és sírjára 
keresztet állítsanak. 

Kedves és emlékezetes napjaik voltak március 18—21. a 
férfiak lelkigyakorlatai (vezette dr. Horváth Detre helyi igazgató) 
Március 22, d. e. volt a közös szentáldozás. Ugyanezen a napon 
délelőtt áldotta meg Jándi Bernardin dömölki apát úr az Oblátus 
és Obláta Szövetség nagy munkájával és áldozatával megújított 
Sz. Benedek oltárt és új oltárképet, a templom bejáratát díszítő 
Krisztus domborművet és a Sz. Benedekérmet ábrázoló ablakot. 
Amit a munkaév elején csak mint tervet mertek emlegetni, 
amely tervnek megvalósítására éveket szántak, a helyi igazgató 
művészi érzéke és lelkesedése által ihletett Szövetségek egy év 
alatt megvalósítottak. Öröm volt nézni a meghatott lelkeket, 
akik március 22-én délután Jándi Bernardin apát úrtól felvették 
már az új oltár előtt a skapulárét" és letették az oblatiót, vagy 



megújították a fogadalmat. 6 férfi és 38 nő vette fel Sz. Benedek 
oblatus skapuláréját és 3 novicia tette le az oblatiót. Tagjaik 
száma így a Szent Imre Oblatus Szövetségbe 44, a Sz. Gertrud 
Oblata Szövetségben 60. — A felvétel után közgyűlést tartottak, 
amelyen a központot a központi igazgató képviselte, aki a Ko-
adjutor úr háláját tolmácsolta a Szövetségeknek áldozatos mun-
kájukért és a bencés templomnak ezáltal való ékesítéséért. A 
Szövetségek elnökei Waldmayer Károly Gilbert és Grémen Ilona 
Hildegard megnyitó és zárószavain kívül itt ismertük meg a 
helyi igazgató beszámolójából a Szövetségek évi munkáját, Linzer 
Mihály Benedek pénztáros beszámolójából pedig azt tudtuk meg, 
hogy az oltárrenoválás 1500, a Sz. Benedek kép 250, a Krisz-
tus dombormű 350 és a Sz. Benedekérem ablak 170 pengőbe 
került. Az indítványok együttérző és munkakedvet mutató meg-
nyilatkozások voltak. 

A Szövetségek munkájának könnyebb lebonyolítása érde-
kében 6 dekanatusba osztották be a tagokat. 

Celldömölk. A dömölki apát úr vezetése alatt működő Ob-
látaszövetségnek 93 tagja van. Havonkint tartanak gyűlést, ame-
lyeken az apát úr a Regula alapján tart előadásokat a gyakor-
lati életről. Minden 12 tag egy-egy dekaniát alkot. A dekánák 
alkotják a tanácsot. Működésük köre : oltárdíszítés, szegény-
gondozás (ez havonkint), karácsonykor 65 szegényt részesítettek 
élelmiszerben és ruhában. Meglátogatják a betegeket. 

Dr. Horváth Károly vezetése alatt működő Oblatus Szövet-
ségnek 39 fogadalmas tagja. Havonkint a második szombaton 
tartanak gyűlést, amelyeken a helyi igazgató a szentségekről 
beszél. Belekapcsolódnak a hitközség ügyeinek munkálásába 
és a közös isteni tiszteletekbe. 

Budapesten Szegedy-Maszák Aladárné elnöklete alatt mű-
ködik a Sz Skolasztikáról elnevezett Oblata Szövetség. Helyi 
igazgató dr. Szunyogh Xavér Ferenc. A tagok minden hónap 
első vasárnapján közös szentáldozást végeznek. Minden hónap 
harmadik szerdáján tartják összejövetelüket. — A tanácsülése-
ken a helyi igazgató beszélt : januárban Jézus szent nevéről, 
februárban arról, mit jelent a kezünkben tartott gyertya, már-
ciusban a nagyböjt szelleméről. Minden pénteken a helyi igaz-
gató szentmise magyarázatot tart. — A Szövetség tagjaiból alakult 
énekkart Linzer Szilárd vezeti. — Február 21—28-ig liturgikus 
hetet tartottak. Témák : 1.) Az Úr napja a feltámadás emléke. 
Törvény és szeretet (Vasárnap lelke). 2.) A Teremtő szeretete 
és jósága (Hétfő gondolata). 3.) A felebaráti szeretet nagy pa-
rancsa (Kedd programmja). 4.) Reméljünk és bízzunk az Úrban 
(Szerda segítsége). 5.) A hit és kegyelem (Eucharisztikus csü-
törtök). 6.) Segítsünk szenvedéseinkben (Szomorú péntek). 7.) 
Az Úr a mi jutalmunk (Megnyugtató szombat). — Megünnepel-
ték Sz. Skolasztika napját, amikor a szentmisét a főapáti ko-
adjutor úr mondta. A szentbeszéd a királyi sasról és fehér ga~ 



lambjáról szólt. Ugyanekkor köszöntötték elnöknőjüket, Skolasz-
tika nővért. — A nyáron zarándoklatot terveznek Lisieuxbe, 
Lourdesbe, Padovába. A tagok felvételénél újítást léptettek 
életbe : Először érdeklődők között kell lenniök egy évig, azután 
lehetnek jelentkezők (candidata) két évig, ezután lesz novícia 
és végül tehet oblatiót. 

A Józsefvárosban megalakult Oblatusszövetség a szerve-
zés munkáját végzi. 

Vannak még tagjaink, de külön szövetség még nem alakítha-
tó : Pápán, Tiszaujfaluban, Tiszaugon és Szarvason, Szegeden, 

Összes tagjaink száma az eddigi jelentések alapján 307. 
Meg kell még emlékeznünk halottainkról : Kovácsné Stefánia 
a kecskeméti Oblataszövetség halottja, Horváth Lajos Márton 
és Molnár Mihály István a kőszegi Oblatusszövetség tagjai. El-
hunytainkért a helyi igazgatók a Szövetségben, a központi igaz-
gató Pannonhalmán mondott szentmisét. Kérjük a többi szö-
vetségek testvéri imáit is értük. 

HALOTTAINK. 
t NAGY BALÁZS ISTVÁN. (1875. szept. 12-1931. jan. 24.) 

Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. Nagy 
Balázs a kőszegi gimnáziumunk váratlanul elhunyt igazgatója 
úgy gondozta életének világító mécsesét, hogy élete utolsó pil-
lanatáig másoknak világítson imádságos, munkás életével. Szom-
baton délelőtt még szinte szokatlan élénkséggel, jókedvvel végzi 
igazgatói teendőit. Már 12 óra lehetett, mire a gimnáziumból a 
székházba került. Itt a lakásán még 12—l-ig látogatókat fogad. 
1 óra után, alighogy betette maga mögött az ajtót a legutolsó 
látogató, egyik rendtársa, csak annyi idő telhetett el, míg az 
irodából bement a középső szobába, hogy a megszokott karos-
székében kissé megpihenjen, és az inasa megrémülve látja, 
hogy az igazgató merev tekintettel mozdulatlanul ül az asztal 
mellett. A hamarosan megjelent orvosok és a megrémült rend-
társak már csak a szomorú tényt állapíthatták meg: házunk 
feje halott. 

Hirtelen halála mindenkit megrendített, mindenkit váratla-
nul ért, csak egyet nem, magát az elköltözöttet. Nagy Balázs 
úgy élt, hogy ő a halált ebben a legrettegettebb formájában is 
felkészülve, boldog mosollyal fogadta. Erről a boldog felkészült-
ségről tanúskodnak a halott arcnak mosolyba rögzített vonásai, 
és a mindenkit meggyőző módon az ő folytonos imádságban 
és munkában telt példás élete : a legbiztosabb előkészület a 
jó halálra. Asztalán, amely mellett mi már holtan találtuk, ott 
feküdt egy kis könyvecske a halálról szóló résznél felütve. Gon-
dolkodásra késztet mindenkit, aki a felütött oldal néhány sorát 
elolvassa : „Félek, hogy féltem a haláltól ! De attól nem félek, 
ami a halál után következik és nem bánkódom életem miatt, 



ó nem ! . . Csak bizonyos aggodalommal mondtam magamban : 
Mi is az a titokzatos szétválása a léleknek és a testnek ? . . . 
Most éreztem ezt először, de azonnal átadtam magamat a jó 
Istennek." (Az említett könyv 147. oldala.) 

Nagy Balázs bencés szerzetes volt a szó legnemesebb 
értelmében. Minden idegszálával együtt örült, de együtt szen-
vedett is sz. Rendünkkel. Soha ki nem fogyó optimizmusa még 
ott is a jobb jövő sugarát látta, amiből mások épen az ellen-
kezőjére következtettek. Sokszor emlegette a kommunizmus ne-
héz napjaiban is : Mi csak imádkozzunk és dolgozzunk, mert 
ez az egyetlen eszköz, amely megőrzi és ápolja bennünk a 
papnak és nevelőnek oly fontos lelki békét, lelki egyensúlyt. 
Evek óta sokat szenvedett. Cukorbaja 3 év alatt összeroppan-
totta azt a még néhány évvel ezelőtt kikezdhetetlennek látszó 
erős szervezetet. A fizikai betegség munkáját úgy látszik, na-
gyon megkönnyítette és siettette az a sok lelki fájdalom, amelytől 
az elmúlt évek egyikünket sem kíméltek meg, de még súlyo-
sabban érintették őt, aki felelős állásban másokért is aggódott. 
Szinte szavajárásává vált nála ez a kijelentése : Úgy fáj a lel-
kem ! Másokban tartotta a lelket, de befelé sokat szenvedett a 
haza és sz. Rendünk jövője miatt. 

Nagyon a szívére vette egyesek baját. Százan meg százan 
fordultak hozzá fájó lelki bajaikkal, nehézségeikkel. Este sok-
szor holtra fáradtan került a rendtársak közé, de visszautasítani 
nem tudott senkit sem. Sok szegény siratta őt a temetésen, akik 
benne talán egyetlen jótevőjüket kísérték a temetőbe. A régi 
gyónó gyermekei is hűségesen kitartottak mellette, szenvedő 
lelkek levélben fordultak hozzá. így nevelt ő sok hőslelkű tanító-
nőt és sok buzgó kat. édesanyát. 

Mi volt az ő erőforrása? Az ő kimeríthetetlen erőforrása 
az imádság volt. Sokszor nyílott napközben, sokszor késő este 
szobám mellett házikápolnánk aj taja és hallatszottak az ő jól 
ismert léptei. Beszédeiben, exhortatióiban sokszor hangoztatta, 
hogy az imádságos élet a fundamentuma minden erőnek. Az 
ima a gyengét is erőssé teszi, ima nélkül pedig előbb vagy 
utóbb, de a legerősebb is kidűl a csatasorból. Ezt hirdette mint 
a menny, és fiz. rettegett tanára, ezt mint igazgató. Mint tanár 
nagyon szigorú volt, keményen ostromolta és szorongatta a 
könnyelmű, léha viselkedésű diákot. Örök rejtély marad tanít-
ványai előtt, hogy a Nagy Balázs minden huncutságukra rájött. 
Remegve vonultak a szobájába, de ott a legnagyobb meglepe-
tésükre és örömükre már nem á szigorú professzor, hanem a 
jóságos prézes, a megértő lelkiatya állt velük szemben. Egyik 
alapítója és 14 éven át buzgó vezetője intézetünk Máriakongregá-
ciójának. Ma vezető állásban lévő volt tanítványai hálás szív-
vel elevenítettek föl előttem sok kedves dolgot egyik legjóságo-
sabb, legmegértőbb szívű volt tanáruk és lelkivezetőjük életéből. 
Sok szegény diák Nagy Balázs jó szíve nélkül nem tudta volna 
befejezni tanulmányait. 



Nevelője volt ő nemcsak a diákoknak, hanem a felnőttek-
nek is. Az ő nevéhez fűződik Kőszegen a lelkigyakorlatok meg-
honosítása. Mivel a női lélek fogékonyabb a vallás ügyei iránt, 
először azokat nevelte rendszeres lelkiéletre. Kezdte a sz. Do-
monkos rendi zárdából kikerült tanítónőkkel. Ezeket vakációban 
hívta össze lelkigyakorlatokra a régi iskolájukba. Azután mint 
a kőszegi Oltáregyesület igazgatója, az oltáregyesületi tagok 
segítségével a nagyhét előtt összegyűjtötte a város asszonyait 
és leányait. A gimnázium díszterme ma már alig tudja befo-
gadni az érdeklődőket, oly szép fává fejlődött a sok szeretettel 
elültetett és gondozott lelki palánta. 

A nők révén eljutott a lelkigyakorlatok gondolata a férfiak 
körébe is. Hamarosan tetté vált a gondolat és ma már ott tar-
tunk, hogy Kőszeg minden komoly kat. férfia kötelességének 
tartja a férfi lelkigyakorlatokon résztvenni. Akik azt állítják, hogy 
Nagy Balázs a férfiak lelkéhez nem tudott hozzáférni, azok nem 
ismerték az ő apostoli lelkületét, vagy egyideig félreismerték. 
Nem volt Kőszegen olyan kat. megmozdulás, amelynek előké-
szítésében, megszervezésében, megrendezésében neki része ne 
lett volna. Véleményéhez látszólag makacsul rakaszkodott, de 
azért minden tárgyalásnak a vége az volt, hogy mégis csak 
benne találták meg a felkarolandó ügynek egyik legértékesebb 
támogatóját. Ennek az osztatlan szeretetnek legimpozánsabb 
megnyilatkozása volt az a gyönyörű temetés, amelynek meg-
rendezésében nagy része volt annak a sok férfinak, akik Nagy 
Balázsban egyik legőszintébb jóakarójukat és jóbarátjukat veszí-
tették el. 

A helybeli lap ünnepi számaiban sokszor olvashatta a 
kőszegi polgárság az ő léleknevelő, vigasztaló gondolatait. „A 
lelkiélet könyve", „Vigilate et orate", amelyeket Mattyasovszky 
Kasszián rendtársával együtt készített, nyomtatásba foglalt örök-
ség számunkra az ő dolgozó, imádkozó lelkéből. Hogy mire 
tanította őt sz. Benedek Atyánk, azt könyv formájában is össze-
foglalta „Gondolatok sz. Benedek életéről" c. munkájában. 

Akik ismertük őt, Isten akaratán való megnyugvással azon 
boldog halottak között őrizzük az ő emlékét, akikről a Szent-
írás ázt mondja : Beati mortui, qui in Domino moriuntur. Amodo 
iam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis ; opera enim 
illorum sequuntur illos. Hisszük, hogy megszentelt, munkás élete 
már tanúskodott mellette az örök, jutalmazó Bíró előtt. 

Czingráber Péter. 

FILLINGER HUGÓ LÁSZLÓ. 

Született Csepregen (Sopron vm.) 1911. jul. 14-én. A rendbe 
lépett 1929. júl. 27-én; beöltözött 1929. aug. 6-án. Meghalt 1931. 
február 13-án. 

Mélyen vallásos családból származott. Testvére Isteni Meg-



váltó Leányai-nővér. 0 is lelke szavát követte, amikor a bencés 
rendbe lépett. Szép tehetséget, sok idealizmust hozott magával 
a soproni Mária-kongregációnak buzgó prefektusa. A szerzetesi 
tökéletesedés az első perctől fogva nagy és nemes életcélként 
lebegett előtte. Lelke állandóan az örökélet kútjai után szom-
júhozott, tiszta éteri magasságokba tört. Szárnyat adott neki a 
buzgó imádság. Ha idealizmusa összeütközött a rideg valóság-
gal, akkor is csak az imában keresett menedéket. Társai napról-
napra épülhettek példás buzgóságán, tanárai, elöljárói napról-
napra gyönyörködhettek egész odaadással végzett munkájának , 
szép eredményein. Derűs fényt vet életére buzgó Mária-tiszte-
lete és a szentek közbenjárásába vetett gyermeki bizodalma. 
Súlyos betegségében kis szent Teréztől kért a kereszt elvise-
lésére türelmet, vagy az örökélet kapujának nyugodt átlépésére 
kegyelmet. A jó Isten magához vette. Méltán bánkódó jó 
szüleit és a szent rendet is megvigasztalhatja az a tudat, hogy 
egy szép bencés lélekkel gyarapodott a jó Isten virágos kertje. 
Földi maradványai nyugodjanak békességben a boldog feltá-
madásig a csepregi, hazai földben, ahová a szülői kegyelet 
temette. Dr. Mihályi Ernő. 

t HORVÁTH KRISTÓF VINCE. (1849-1931.) 
Egy jó emberrel kevesebb él köztünk. Itt hagyott bennün-

ket a „jó házfőnök úr", a „kedves Kristóf bácsi", kit annyira 
szerettünk. Most, mikor már örökre lehunyta szemét, kezdünk 
gondolkozni azon, ki volt Ő nekünk. Amíg velünk volt, tisz-
teltük, szerettük, nem is kérdeztük, miért? Távozása után éb-
redtünk valóra, hogy kit vesztettünk. Elvesztettünk egy egyen-
súlyozott nemes lelket, egy végtelenül kedves rendtársat, egy 
atyai jóbarátot, a régi idők egy tiszteletre méltó, tipikus alakját. 

Hálás emlékezettel emlegeti mint tanárt és igazgatót Sop-
ron városa. Szeretettel emlegeti nevét Komárom, ahol mint 
házfőnök és gimn. igazgató, mint a Király-püspök-díj alapítvány 
igazgatója működött. 

A népszerűséget nem kereste. Népszerű volt. A tiszteletet 
nem követelte. Mindenki önként megadta Neki. A szeretetet 
nem hajhászta. Az ismerősök apraja-nagyja szeretettel övezte. 
Egy jó emberrel kevesebb él köztünk. Szomorú tény, fájó 
valóság ! 

Tolna vármegye Fadd községe szülte. Az esztergomi és 
győri gimnázium nevelte a bencés Rendnek. Komolyan végezte 
mindig hivatását. Kedves, jóságos mosolyát, ki egyszer élvezte, 
nem felejtette el soha. Lobbanékony természet volt. Hirtelen 
feltörő haragja azonban hamar felolvadt jóságos szíve melegé-
ben. Tanítványai szerették. Igazságosságával, mindig bölcs 
ítéletével, szónokias előadásával megtalálta az utat a gyermek-
szívekhez. Tanártársai, rendtársai tisztelték vonzódtak Hozzá. 
A fiataloknak atyjuk volt, az idősebbeknek édes testvérük. 



Nemes lelke, puritán gondolkodása tiszteletet parancsolt. A tisz-
telők egész serege vette körül. 

Az élet csendes munkása volt. Nagy szeretettel foglalko-
zott a történelmi tudományokkal, a történelmet az élet meste-
rének tartotta s lelkes magyarázataival beoltotta a diákszívekbe 
a hazafias érzelmeket, a haza szeretetét. A történelem esemé-
nyeiben mutatta be az élet mélységeit, a történelemben mutatta 
be az embert kiválóságaival és gyarlóságaival s így alakította 
a jellemeket, gyúrta a gyermekszíveket, hogy vallásos és hazá-
jukat szerető férfiakká váljanak idővel 

Mint alapítványi igazgató, maga köré gyűjtötte a Király-
püspök-ösztöndíjasokat s mint atyjuk vezette őket kötelességeik 
teljesítésében. Mint komáromi igazgató irányította a kis gimná-
ziumnak főgimnáziummá való fejlesztését s a nehéz munkában 
bölcs megfontoltságával egymásután hárította el , a felbukkanó 
akadályokat. Kitartó munkáját siker koronázta. Áll a főgimná-
zium s fenntartja az Istenben boldogult emlékezetét. 

Komárom megszállását mint házfőnök élte át. A nem várt 
események könnyeket csaltak a mult dicsőségén annyiszor el-
merengő szemébe. Szomorúan nyugodott bele a változhatat-
lanba s a múltból merített erőt s jó magyar lelke tudott remélni. 
1920-ban vált meg Komáromtól, Zalaapátiba vonult jól meg-
érdemelt nyugalomba, hol mint az apátság alperjele tölti nap-
jait apátja, egykori noviciustársa mellett. Mint aranymisés áldo-
zópap fejezte be nemesen töltött életét, melynek utolsó évei 
kínzó betegségben teltek el. Betegségét megadással tűrte, pél-
dáját adván az Isten akaratában teljesen megnyugvó türelemnek. 

Egy jó emberrel kevesebb él köztünk. Megnyugszunk Is-
ten szent akaratában. Hű szolgáját vette magához az Úr. A 
jól eltöltött élet jutalma legyen az örök boldogság ! R. i. p. ! 



EGYHÁZI MUIPABI1NTEZET 
LEVISCH R. UTÓDA Lorencz Antal 

S Z O M B A T H E L Y 
K Á L V Á R I A - U . 2 3 . 
O L T Á R É H I T É S Z E T , S Z O B R Á S Z Á T , A R A -
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ O L T Á R O K 
S T B . K É S Z Í T É S E , R É G I E K S Z A K S Z E R Ű "J 

É S M Ű V É S Z I R E S T A U R Á L Á S A . X 

Lelkiismeretes munka, szolid árak! } 
CIRBOLY ÁFÁBÓL 

FARAGOTT SZOBROK 
KÉSZÍTÉSE STB. 

T Ö B B S Z Ö R Ö S E N K I T Ü N T E T V E ! ^ 

J ~ ~ Árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. ̂  

Magyarország katolikus kézben levő egyetlen posztógyárának gyapjú-
szöveteit - minden három méteren - a törvényes védjegyről ismerhetik fel : 

TRUNKHAHN 
POSZTÓGYÁR É S R U H A G Y Á R R-T. 
B U D A P E S T , I., L E N K E - Ú T 117. 

Különlegesen készít : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi 
és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi személyzeti 
posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, inter-
nátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta gyapjú-

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 



AZ 1879. ÉVI XXXIX. T Ö R V É N Y C I K K A L A P J Á N 

L É T E S Í T E T T 

K I S B I R T O K O S O K 

ORSZ. FÖLDHITELINTÉZETÉNEK 
7 S Z Á Z A L É K O S 

ÉS AZ ÉSZAKAMERIKAI E G Y E S Ü L T Á L L A M O K 
P É N Z N E M É R E S Z Ó L Ó 

9HÍINYD0LLÍÍR ZÜLOGLEÜELEI 
KIVÁLÓAN ALKALMASAK TÖKEBEFEKTETÉSRE. 

A záloglevelek mindenkori napi árfolyamon 
a Puszta Járási Takarékpénztár Részvénytársaságnál 
Győrszent mártonban vásárolhatók. 

A záloglevelek legkésőbb 35 év alatt sorsolás útján 
fizettetnek vissza és ugy a visszafizetés, , mint a kama-
tok fizetése Eszakamerikai Egyesült Államok pénz-
nemében, aranydollárban történik. A kamat 7% és két 
egyenlő részletben : április és október 1-én esedékes. 

A záloglevelek 100 és 1000 dolláros címletekben 
kaphatók. 

Az intézet 50 évvel ezelőtt, külön törvénycikkel 
(1879: XXXIX. t.-c.) alapíttatott. Az intézet alapítványi 
tőkék jegyzése útján jött létre. Alapítói az állam, a király, 
József főherceg, főpapok, megyék, városok, községek, 
testületek és az akkori közélet számos előkelősége. 



Magyarország aranykoszorus mestere, a „Pro Ecclesia 
et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. 

5zlezák László 
harang- é s ércöntőde, harangfelszerelés é s kábelgyár 

Budapest, VI., Frangepán-utca 77. 
T e l e f o n s z á m : Aut. 913—53. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranv éremmel, az 1925—26 évi kézműtárlaton kor-
mány díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi 

és szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Dr. Serédi Jusztinián bíbornok, hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai : 
3100, 1700, 850 és 350 kilogramm. 

A budapesti Bazilika 7945 kgr-mos új „Szent Imre-Hősök 
harangja" is gyáramban készült. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Művezető : Farkass Károly* 



PANNONHALMI FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért fő-
iskola hallgatóinak doktorátusi értekezései 

1926-tól 
1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 

1926. _ _ _ _ _ _ I P 
2. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Au-

sonius költészetében. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 2P 

3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a 
Hunyadiak korában. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 3 P 

4. Vanyó Tihamér : A katolikus restaurá-
ció Nyugatmagyarországon. Pannon-
halma, 1928. _ _ _ _ _ 4 P 

5. Kurzweil Géza : A forma mint kifejező-
eszköz Klopstock ódaköltészetében 
(= Német Phi lo log ia i Dolgozatok 
XXXVII. sz.) Budapest 1928. - 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csa-
torna szögének földtani viszonyai. Pan-
nonhalma, 1928. — — — — I P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye kato-
likus egyházi és tanügyi viszonyai III. 
Károly és Mária Terézia korában. Pan-
nonhalma, 1929. — — — — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodal-
mi élete. Pannonhalma, 1930. — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágoso-
dás és a magyar katolikus hitvédelem. 
(= Bibliothèque de l'Institut Français à 
1' Université de Budapest, 14. sz.) Pan-
nonhalma, 1930. — — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német 
naptárirodalom története 1821-ig (= Né-
met Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. — — — — 2 P 

11. Kelemen Atanáz: Keresztéig Ágost her-
ceg katolikus restaurációs tevékenysége 
a győri egyházmegyében. 1931. 3 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadó-
hivatalában (Pannonhalma, Győr m.) 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
SECHSTER JAHRGANG. No. 2. 15. Mai. 1931. 
Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Ernst Mihályi. 
Katholische Vierteljahrschrift für Geisteslehen und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag : Pannonhalma, 

Győr vm., Ungarn. — Abonn. jährlich 6 P. 

INHALT. 
Studien. P. Dr. Florian Kühár : Die Gnade des Ehesakraments. — P. Jakob 

Blazovich ; Homo oeconomicus. — P. Dr. Pius Koller : Die iVerer-
bung der geistigen Beschaffenheiten. — P. Dr. Taddäus Hein: Lud-
wig Zilahy. — P. Dr. Artemius Vanyó : Das Raaber Bistum i. J. 1629. 

Umschau. Ungarische Geschichte von Hóman und Szekfű, von P. Dr. Ladis-
laus Erdélyi. — Erinnerungen an Afrika, von P. Oskar Szilágyi. — 
Solesmes, von P. Dr. Hieronymus Szalay. 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten. — Angelegenheiten des Oblatenverbandes. 

— P. Blasius Nagy : Das hl. Messopfer und die Betrachtung.^ — 
Tätigkeit der Obiatenverbände im ersten Viertel des Jahres 1931. — 
Nekrologe. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 2. le 15. Mai. 1931. 6-éme ANNÉE. 
Organe chatolique d'intérêt général publié par I 'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 
Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. 
Ernő Mihályi, Parait le 15 février, mai, août, novembre, de 
chaque année. Rédaction et administration : Pannonhalma, 

Győr vm., Hongrie. — Abonn. 6 p. par an. 
SOMMAIRE. 

Études : Dom Flórián Kühár : La grâce du sacrament de mariage. — Dom 
Jákó Blazovich : Homo oeconomicus. — Dom Pius Koller : L'hé-
rédité des facultés intellectuelles. — Dom Tádé Hein : Lajos (Louis) 
Zilahy. — Dom Tihamér Vanyó : L'évéché de Győr en 1629. — 

Revue d e s idées et d e s faits : Dom László Erdélyi : L'histoire de Hongrie 
par B. Hóman et Gy. Szekfű. Oszkár Szilágyi : Souvenirs d'Afrique. 
Dom Jeromos Szalay : Solesmes. 

Livres. 
Benedictina. Les nouvelles dans I' Ordre de St. Benoît. — Les nouvelles 

des oblats, — Dom Balázs Nagy: La sainte messe et la méditation. 
L'activité des Oblats. dans le premier trimestre de 1931. 

Nos défunts. 

Kapisztrán-nyomda Vác. Művezető: Farkass Károly 
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