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TANULMÁNYOK. 

Kortünetek, korföladatok egy író tükrében. 
Romano Guardini. 
Blazovich Jálcó. 

Az 1914-es világháborút követő évek a nyugati kultúrvilág 
alapjai körül mozgó korkérdésektől, korföladatoktól terhesek. Mintha 
a háború utolsó csóvái kialvásuk előtt még fölrobbantották volna az 
összes puskaporos tornyokat, melyeket az újkor oly nagy számban 
emelt művelődésünk minden tartományában. A gazdasági életben a 
kapitalizmus válságáról beszélnek. A forradalmakból megszületett 
újkori társadalmi szerkezet teljesen fölbomlóban van. Az államélet 
a szabadelvű állameszme varázsának megtörésével új formákkal kí-
sérletezik. A művészet csupa nyugtalan, lázas keresés. A tudomá-
nyos életen ugyancsak a válság tünetei verődnek ki, Talán legföl-
kavartabbak a világháborút követő esztendők világnézeti és vallási 
vonatkozásban. A XIX. század nagy bálványának, az anyagelvűség-
nek világos csődjével föltörtek az emberi lélek legmélyebb, leglénye-
gibb igényei: új lelkiséget, hitet, Istent követelt. 

A súlyos, hihetetlenül összebogozott korproblémátikával szem-
ben a katolicizmus világnézete fiatalos lendülettel vette föl a har-
cot. A kor nemzetgazdászainak, szociológusainak, államférfíainak, 
tudósainak, szépiróinak, bölcselőinek sorában egyháziak és világi 
katolikusok egyaránt előkelő helyet foglalnak el. Az Egyház hithű 
gyermekei közt számos olyan névvel dicsekedhetik, amelyek nem-
csak hazai körükben, hanem nemzetközileg is nemes hangzásúak. 

Annak a szellemi csapatnak, amely a német katholicizmus kö-
rén belül vívja a kemény harcot, egyik legelőkelőbb tagja Romano 
Guardini.1 A világháború utolsó évében kezdtek írásai Németország-
ban ismeretessé válni, Hírneve az azóta eltelt két évtized alatt már 
régen átlépte a hazai határokat. Az olasz származású német írónak 
a magyar katolicizmus körében is számos és lelkes olvasója van, 
de mintha munkásságának idehaza mégsem volna meg az a vissz-
hangja, amelyet méltán megérdemel. Ez utóbbi körülmény sugallta 
jelen tanulmányunkat. Két ok is igazolja a Guardinivel való részle-
tesebb foglalkozást. Nevéhez maradandó irodalmi alkotások fűződ-
nek. Szellemi előkelősége, gondolatvilágának gazdasága, mélysége, 
írásművészetének érett szépsége olyan értékek, amelyek megisme-
rése a magyar katolicizmus számára csak gazdagodást jelenthet. 
Guardini nevének ma, a katolikus körökön túl az egyetemes német 
szellemi életben is olyan csengése van, mint Scheler, Klages, 

1 A tanulmányúinkban e lőforduló idézetek, ha külön nem jelezzük, Guardini 
különböző munkáiból valók. 
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Heidegger vagy Jaspers nevének. Erős meggyőződésünk, hogy több 
műve akkor sem lesz a könyvszekrények rabja — ma gyakori sors! 
— amikor szerzőjük már elhallgatott, E mellett irodalmi alkotásai-
ban meglepő élességgel és tárgyilagossággal tükröződik időnk lázas, 
nyugtalan lelke a maga különleges igényeivel, szükségleteivel. 
Guardini nemcsak a német, de az egyetemes katolicizmus körében is 
egyike a legbiztosabb járású vezetőknek korunk útvesztői között. 
Nyugat és a kereszténység viszonyának mindkét fél részéről ma 
oly égető problémái egész mélységükben kevés írónál tárulnak föl 
oly teljességgel mint Guardininél. 

I. 

Romano Guardini 1885-ben született Veronában, mint olasz 
szülők gyermekei. Alig egy éves korában családja Mainzba költö-
zött. A tehetséges fiú német iskolákban nyerte kiképzését. A közép-
iskola elvégzése után először kémiai és nemzetgazdaságtani tanul-
mányokba kezdett, de hamarosan áttért a theológiára s e mellett 
ki is tartott. 1923 óta a legutolsó időkig mint a boroszlói egyetem 
tanára kat. világnézeti előadások tartásával volt megbízva a berlini 
egyetemen. E hivatásos munka mellett tevékeny résztvett a német 
kat. ifjúsági mozgalmakban. Különösen a „Quickborn" néven ismert 
alakulatban fejtett ki élénk munkásságot. Egyik kiadója s egyúttal 
legbuzgóbb és legnagyobb hatású munkatársa az alakulat folyóira-
tának, a ,,Die Schildgenossen"-nek. E folyóirat hasábjain látott nap-
világot számtalan elmélkedése, tanulmánya. 

Szellemi fejlődésére elhatározó hatást gyakorolt kettős örök-
sége. Olasz származása szoros kapcsolatba hozta a latin-olasz mű-
velődéssel, kiképzése a germán szellemi világban gyökereztette meg. 
A két irányból jövő hatások szerves, termékeny összetevődéshez ve-
zettek finom egyéniségében. A művészi formaérzék, a szemlélet tisz-
tasága szerencsésen párosul benne a problémák mélységeinek meg-
érzésével, alkotói kedvvel, a finom elemzés erejével és készségével. 
A kettős örökség hordozójának széles látókört, mélyre-fúródó tekin-
tetet, nyugodt, kiegyensúlyozott ítélőképességet biztosított. Szent 
Ágoston, Dante, Pascal szövevényes egyéniségéhez csakúgy megalálja 
az útat, mint Hölderlinhez, Nietzschehez, Rilkehez. 

Önálló írói egyéniség. Élénk figyelemmel kíséri időnk szellemi, 
lelki zajlását, de megőrzi a maga teljes függetlenségét. Amennyiben 
jellegzetes eredetisége mellett kívülről jövő hatásokról beszélhetünk, 
főleg két oldalról kapott jelentősebb indításokat: az egyik a híres 
tübingi iskola, a másik Beuron. Fejlett történelmi érzéke, a meta-
fizikai kérdések, modern szellemi áramlatok felé forduló eleven ér-
deklődése a tübingi iskola hatására vall, amelyet főleg K. Braig, az 
egykori freiburgi metafizikus s W. Koch közvetítettek. Az egyházi 
élettel, a liturgiával való szoros kapcsolatát főleg Beuron mélyí-
tette el, termékenyítette meg. Mint egyik fontos munkájának előszava 



mutatja, bensőséges szellemi közösségben állt Kari Neundörferrel, a 
korán elhunyt mainzi plébánossal. 

Guardini a német katolikus irodalom egyik legtermékenyebb 
munkása. Munkái tárgyi szempontból széles mezőn mozognak. Csak 
a fontosabbak fölsorolására szorítkozhatunk. Liturgikus tárgyú mű-
vei a sok kiadást ért „Vom Geist der Liturgie" (az ,,Ecclesia Orans" 
gyűjtemény első kötete), „Liturgische Bildung", „Von heiligen 
Zeichen" s különböző liturgikus szövegek fordítása. Nagy hatást 
gyakorolt az Egyházról tartott meleg, mélyszántású előadásainak 
gyűjteménye. „Vom Sinn der Kirche" cím alatt. A keresztény lelki-
élet elmélyítésének, a vallásos önnevelésnek szolgálatában állnak 
„Vom Lehen des Glaubens", „Vom lebendigen Gott", „Das Gebet 
des Herrn", „Briefe über Selbstbildung", „Das Gute, das Gewissen 
und die Sammlung", „Wille und Wahrheit", „Ehe und Jungfräulich-
keit". „Lucie Christine" és „Madeleine Sémer" címen lefordított és 
magyarázatokkal ellátott két naplót, amelyek írónői a modern élet 
zűrzavarában misztikus magaslatra emelkedtek, Nagy előszeretet-
tel foglalkozik kiváló írók magyarázatával. Ilyen tartalmú munkái: 
„Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk", „Christliches Bewusst-
sein — Versuche über Pascal", „Die Bekehrung des Aurelius Augus-
tinus", „Der Engel in Dantes Göttlicher Komödie", „Hölderlin-
Weltbild und Frömmigkeit." Művelődésünk válságával, új fejlődési 
irányával foglalkozik a „Briefe vom Comer See". Szorosan bölcseleti 
tárgyú a „Der Gegensatz". Évek kitartó, elmélyedő munkájának 
érett gyümölcse a „Der Herr", az evangélium alapján Krisztus köré 
fonódó elmélkedések gyűjteménye. E hatalmas munka megértésének, 
értékesítésének szolgálatában áll a „Das Bild von Jesus dem Christus 
im neuen Testament" s a „Das Wesen des Christentums". Guardini 
irodalmi munkásságának fontos részét alkotják a nagyszámú (aszketi-
kus, bölcseleti, szellemtörténeti, theológiai stb. tárgyú) tanulmányok, 
amelyek legnagyobb része a különböző folyóiratokban, főleg a ,,Die 
Schildgenossen"-ben látott napvilágot. E tanulmányok egy része kü-
lön kötetekben is megjelent: „Auf dem Wege", „Im Spiegel und 
Gleichnis" (több művészi utazási napló-töredékkel) s különösen az 
„Unterscheidung des Christlichen" súlyos kötete. 

Ha ennek a hatalmas írói munkásságnak, amely ma is állandóan 
gyarapodóban van, szellemtörténeti helyét keressük, azon az útvona-
lon kell elhelyezkednünk, amely Platonból indul ki, Szt. János evangé-
liumán keresztül beletorkollik a kereszténységbe s attól kezdve végig 
vonul Nyugat egész történelmén. Ezen az útvonalon állnak a nagy gö-
rög teológusok, Szt. Ágoston, Canterbury-i Szt. Anzelm, Bonaventura, 
a középkori misztikusok, Szalézi Szt. Ferenc, az Oratorium theoló-
gusai, s így tovább egészen napjainkig. Ez az irányzat „nem tud gon-
dolkozást a szív együttrezgése nélkül, igazságot szeretet nélkül, 
létet érték nélkül elismerni." Ez a szellem sugárzik töretlenül Guar-
dini munkáiból is. Guardini jól ismeri ennek az irányzatnak veszé-
lyeit is, de egyetlen sorával sem jut azok közelébe. Kinyilatkozta-
tás, hittétel, Egyház ránézve áthághatatlan, föllebezhetetlen normák, 



Nemcsak olyan értelemben, hogy az ,,Imprimatur" megadása köny-
vei számára nem lehet kérdéses, hanem mint eleven, öntudatosan 
érvényesülő természetesség. A szó nemes, meleg értelmében kato-
likus író, aki szerint „katholisch sein heißt, die Kirche zu bejahen, 
wie sie ist, mitsamt ihrer Tragik." 

Munkái nem szakirodalmi termékek. Guardini gazdag, mély uni-
verzalista. Ez önként folyik egyéniségének teljességre való beállí-
tottságából. A keresztény létforma minden oldala, ügye, igénye, szük-
séglete érdekli. Az írói hivatás számára nem öncél, hanem Isten s 
a lelkek ügyének szolgálata. írói munkásságának alapvonása, hogy 
minden műve oktatói, nevelői, lelkipásztori tevékenységéből, hiva-
tásából nő ki. Mint a berlini egyetem egyik tanszékének vendég-bir-
tokosa, akit a sors éles, átható tekintettel áldott meg, elsőrendű 
pontról szemlélhette a kor problematikájának örvénylését, ismer-
hette meg időnk igényeit, szükségleteit. A kor nyugtalan arculatát 
legközvetlenebbül az ifjúságon keresztül szemlélhette. Az ifjúsággal 
való kapcsolatát még szorosabbra fűzte az ifjúsági mozgalmakban 
való tevékeny részvétele. Ismételten tartott a ,,Quickborn"-tagok 
számára Rothenfelsben különleges lelkigyakorlatokat, ú. n. ,,Werk-
woche"-kat, amelyek főcélja a keresztény közösségi tudat kifejlesz-
tése, az Egyház liturgikus életébe való gyakorlati bekapcsolódás. 

Guardini a kat. világirodalomnak egyik leöntudatosabban dol-
gozó munkása. Élesen látja a kor lelkivilágából feltörő igényeket, az 
utakat, amelyeken a mai ember megközelíthető, a kereszténységnek 
az újkori nagy szellemi áramlatok következtében előállott új hely-
zetét, E meglátások határozzák meg irodalmi munkásságát tárgyi és 
módszertani vonatkozásban egyaránt. 

Guardini szerint a kat. irodalomnak legelső föladata, hogy ki-
lépve merően védelmi állásaiból öntudatosítsa a kat. világban a 
kereszténység gazdag tartalmát, sajátos értékvilágát. ,,Ha a katoli-
kus számára ma van föladat, akkor az, hogy a különböző csoportok-
kal szemben elfoglalt minden ellentétességi álláspontot föladjon. A 
katolicizmusnak újra azt a lényegének megfelelő magatartást kell 
sajátjává tennie, amely teljesen a maga lényegének átfogó birtoklá-
sából él s nem ismer más ellenfelet mint a tagadást." Ez a magatar-
tás kettős föladatot foglal magában. 

Az első, hogy a keresztény fogalmak, igazságok, elvek teljes 
tisztaságukban álljanak a katolicizmus tudatvilágában. Az újkor nagy 
áramlatai — elsősorban a racionalizmus — sokat rombolt ilyen vo-
natkozásban. Hogy elszintelentelenedett, tartalmilag összezsugoro-
dott, a kereszténység több lényeges fogalma, igazsága. Mennyivel tel-
tebb, melegebb volt pl. akárcsak a középkor egyház-fogalma. Mennyi 
racionalísztikus elem keveredett az újkor hitfogalmába. Milyen tor-
zult, szegényes nézetekkel találkozunk a liturgikus életet illetően. 
Meg kell tehát indulnia ,,annak a munkának, amelyet a véghez kö-
zeledő újkor hagyott ránk, s amelyet a jelen egyre nagyobb erővel 
sürget: a keresztény fogalmakat meg kell szabadítani mindazoktól 
a reárakódásoktól, hamisításoktól és torzításoktól, amiket az újkor 



kezdete óta elszenvedtek." Ez a kereszténység léte körül mozgó föl-
adat csak úgy lesz elvégezhető, ha lehatolunk a kereszténység gyö-
kérzetéhez, azokhoz a forrásokhoz, amelyekből az ó-és középkor ke-
reszténysége táplálkozott. Ez természetesen nem jelent a jelen elől 
a múltba menekülő vértelen romanticizmust. „Nem akarunk a kö-
zépkorba visszatérni; mi a mi jelenünket s a mi jövőnket akarjuk. 
A mi akaratunk, vágyunk, hogy azok az erők, amelyek a középkort 
oly plasztikussá tették, újra ébredjenek." 

A nagy keresztény korföladat második része az elsőnek szerves 
kiegészítője. Guardini nemcsak egyik legjelentősebb munkájának 
adta az „Unterscheidung des Christlichen" címet, hanem úgyszólván 
minden munkájában lépten-nyomon sürgeti az ,,Unterscheidung"-ot, 
a különböztetést. Mit értünk ezen? 

Kultúránk keresztény alapzata, amint ezt a középkor lerakta, 
fölbomlóban van. „Der Wille zu nicht-christlichem Dasein und Werk, 
der im Lauf der letzten Jahrhunderte immer wieder durchgedrungen 
ist, wird erst jetzt zu einer offenen Macht im europäischen Gesamt-
dasein. Geistige Entscheidungen, die schon im fünfzehnten und 
sechzehnten Jahrhundert dem Anspruch der Offenbarung gegen-
über gefallen sind, kommen nun voll zu Wort und Tat." Azaz: az 
újkor elejétől kezdve jelentkeznek törekvések, amelyek az egyetemes 
életnek a Kinyilatkoztatás befolyása alól való fölszabadítására irá-
nyulnak. Ezek a törekvések sokáig inkább eszmei síkon mozogtak — 
ma teljes erővel törtek be a valós életbe, a.nnak tevőleges tényezőivé 
lettek. A szó teljes értelmében új pogánysággal állunk szemben, 
amelyben — főleg erkölcsi vonatkozásban — jelentős értékek is 
rejtőznek, de lelke szerint nem-keresztény. Az új áramlatnak veszé-
lyességét nagyban fokozza az a körülmény, hogy etikai és eszmei 
tartalma jelentős részben a kereszténység elevilágiasításából („ein-
weltlichen") állt elő. Az áramlat megerősödését nagyban elősegítet-
ték azok az eredmények, amelyeket a legújabb vallástörténeti, val-
láslélektaní kutatások fölmutatnak s amelyek sokszor rosszindulatú 
beállításban a köztudatba is benyomultak. Végzetes hatása a keresz-
ténység teljes relativálásában, viszonylagosításában mutatkozik, A 
kereszténység már nem isteni abszolutum, nem Isten utolsó szava az 
emberiséghez, hanem az emberiség fejlődésében az egyik vallás-
típus, Krisztus a vallási lángelmék sorának legcsúcsán áll, de ter-
mészetesen nem Isten fia. Az irányzat legszélsőbb képviselői már 
Krisztus vallási lángelméjűségét is tagadásba veszik. 

Az áramlat a kereszténységen belül is érezteti a maga káros 
hatását. A vallástörténeti kutatások a különböző vallásokban szá-
mos, a kereszténységhez feltűnően hasonló elemet, gondolatot, szim-
bólumot, liturgikus cselekvényt tettek ismeretessé. A meglepő ha-
sonlóság a keresztény gondolkozásban nagyfokú bizonytalanságot 
idézett elő. A kínos kérdés a hívők tudatéletében is nyugtalanítani 
kezd: vájjon a kereszténység nem merően történelmi fejlődés ered-
ménye-e!? Egyre jobban elmosódik annak fontos tudata, hogy „a 
kereszténységnek, ha a tényleges történelemben s a reális emberi 



létben ki akart fejlődni, magába kelllett olvasztania ennek az emberi 
létnek lényegi elemeit, ennek a történelemnek eszméit és erőit". 

Ilyen körülmények közt a vallásos gondolkozásnak egyik leg-
sürgősebb teendője, hogy élesen különböztessen — azaz: az eredeti 
keresztény elemeket, jelenségeket tisztán lássa, az egész véges létet 
átjáró egyetemes, mondhatnók természetes vallásosságtól elválassza, 
mindkettőt helyesen értelmezze s a köztük fönnálló viszonyt meg-
határozza. Hogy egy határozott példával is megvilágítsuk, amiről 
szó van — a Logos-fogalom a kereszténységnek s a görög bölcseleti 
gondolkozásnak egyaránt eleme, de tartalmát illetőleg a kettő közt 
nem árnyalati, hanem lényegi különbség van, a kereszténység Logos -
tartalma teljesen független a görög bölcseletétől. Bátor, nyugodt 
tárgyilagossággal álljunk az újkori pogány gondolatvilággal szemben, 
abban a biztos tudatban, hogy ami benne valóban érték, az minden-
kor beilleszthető a kereszténységbe. A vele szemben való védeke-
zésnek nem lehet az a módja, hogy esetleg veszedelmes engedmények 
árán a kereszténységgel való kíegyeztetésén fáradozunk. A keresz-
ténység legszebb a egyúttal legeredményesebb védelme a krisztusi 
eszmevilág biztos ismerete, tudatosítása. 

Hogy a kereszténység ismerete a középkorral szemben veszí-
tett élességéből, annak egyik fontos okát Guardini szerint az újkori 
ismeretelméletben kell keresnünk. A racionalizmus ilyen vonatko-
zásban is alapos munkát végzett: belesodorta Nyugatot az elvont 
fogalmak, meghatározások légüres világába, a ,,das begrifflich-
mathematische Denken" rabjává tette. Különösen a XIX. század 
törtetett merészen ezen az úton. ,,Az utolsó évtizedek gondolkozása 
egy stigmát hord magán: az elvontságot. . . Ügy látszik, mintha gon-
dolkozásunk megfeledkezett volna arról, hogy valóságokkal (Ding) 
áll szemben. Mintha elfelejtette volna, hogy a tárgyak (amelyek 
megismerésére tör) nem logikai jegy-képzetek, hanem alakkal bíró, 
telt, azaz konkrét valóságok. Fogalom és elvonás mégsem lehet más, 
csak eszköz a tárgyak megismerésére." Az elvonás szenvedélyének 
következménye, hogy elvesztettük érzékünket a valóságok iránt. 

A kor egyik biztató jelensége, hogy a túlzó intellektualizmus 
veszélyére kezd ráeszmélni. ,,Ein grosses Aufwachen zur Wirklich-
keit geschieht." Egy fajta új nominalizmus kezd jelentkezni, amely 
érintkezést, kapcsolatot keres magával a valósággal. ,,Die Dinge 
rund sehen" — a valóságokat a maguk teltségében akarjuk látni. Mint-
hogy pedig a valóságnak, főleg az élőnek mindig értelem-fölötti 
magja is van, ezt viszont merően fogalmak révén megközelíteni nem 
tudjuk, alapos felülvizsgálat alá kell fogni ismeretelméletünket, lo-
gikai nevelésünket. 

Guardini jól tudja, hogy a tudományos foglalkozás, megismerés 
nem nélkülözheti a fogalmakat, de tiltakozik a „merően fogalmi 
gondolkozás ököl joga" ellen is. Szerinte a valóságok, különösen 
pedig az élők megismeréséhez csak olyan szellemi ténykedés révén 
juthatunk, amely „selbst überrational, das rationale und ausser-
rationale Element in einem mehrseienden Totalakt umfasst" — 



tehát sem nem merően fogalmi, sem nem merően intuitív, hanem a 
kettő közt álló megismerés. Guardini ezt a megismerési módot „An-
schauung"-nak, szemléletnek nevezi. Egy összefoglaló tanulmány 
keretei nem engedik meg, hogy Guardini ismeretelméletével, amelyet 
a „Der Gegensatz" című munkájában ismertet, részletesebben foglal-
kozzunk. Meg kell elégednünk annak hangsúlyozásával, hogy a 
szemléletes megismerés a valóságok azon alaptulajdonságára támasz-
kodik, amely szerint minden élő konkrétum ellentétességekből föl-
épülő egység. Az ember egy időben sztatikus és dinamikus valóság, 
egyedi és társadalmi lény, teltség és forma stb, Az élet „Einheit, die 
in gebundener Zweiheit steht," Guardini az élő valóságok ezen alap-
szerkezetét nyolc ellentétességi fogalom-párra vezeti vissza. Ezek 
adják megismerésünk fogalmi alapzatát. Hogy ez az alapzat termé-
keny, mélységeket föltáró írói munkásságot bir el, annak bizonyítékai 
a Guardiní-írások, amelyek kivétel nélkül a „Der Gegensatz" isme-
retelméleti szellemében születtek meg. 

A módszert, amellyel Guardini a valóság megismerésére törek-
szik, fenomenológíkusnak mondhatnók, „Vom Ding auszugehen! Die 
Erscheinungen auf das Wesen hin zu durchdringen!" A valóságból 
induljunk ki s magán a jelenségen keresztül törekedjünk annak lé-
nyegéhez eljutni, Guardini világosan látja, hogy a mai ember szem-
léletében a gondolkozás, lét és cselekvés újra egymásba fonódnak 
— ezen az úton kell tehát őt a valóságok megismeréséhez vezetnünk. 
Minél kevesebb fogalmi állványozás — magában a jelenségben kell 
elmerülni s lényegét megkeresni. Guardini, akinek elemző, boncol-
gató képességét sokszor megcsodáljuk, számtalanszor ver módsze-
rével művészileg hidat a valóság lelkéhez a megismerő számára. 

Említettük, hogy Guardini írói egyéniségének egyik jellegzetes-
sége az egészre való beállítottság. Amit önmaga Pascalban lát, az 
Guardinire az íróra is jellemző: „Existenzielles Denken, denkende 
Existenz". Ennek megfelelően írói munkásságában mindig arról a 
pontról indul el, ahol „theológia és bölcselet még nem váltak szét, 
mint az újkorban, sőt még annyira sem, mint az a középkorban tör-
tént — ahonnan nézve a keresztény létforma egészet mutat, s a 
gondolkozás — metodikai elkülönülésekkel nem törődve — ebből az 
egészből egészre, teljességre tekint" („wo Philosophie und Theologie 
noch nicht im neuzeitlichen Sinne geschieden sind, ja noch nicht ein-
mal so weit, als es im Mittelalter der Fall war — wo vielmehr das 
christliche Dasein als Ganzes genommen wird, und das Denken, 
ohne sich um methodische Scheidungen zu kümmern, aus diesem 
Ganzen heraus auf das Ganze blickt"). Sokszor még beljebb fekszik 
kiindulási pontja: „vor der Scheidung in theoretisches Denken und 
geistig-praktisches Leben" — tehát ott, ahol az élet s az elmélet, a 
gondolkozás még szerves, élő egész. Erről a pontról nézve „az a 
világ, amely a Kinyilatkoztatásból lép elénk, maga a világ, s ezért a 
keresztényien hívő gondolkozás egyszerűen az igaz gondolkozás." Ez 
a következetesen megvalósított munkamódszer Guardini műveinek 
meglepő gazdagságot, teltséget, szervességet kölcsönöz. 



Guardinínak, az írónak még két sajátosságát szeretnők kisar-
kítani: lelkiismeretességét és tárgyilagosságát. 

Könyveit, tanulmányait igen sokszor ,,Versuch"-nak, kísérlet-
nek bélyegzi. Jól tudja, hogy időnk sodra szinte napról-napra nö-
vekszik, problematikája egyre jobban bogozódik, a korkérdések, kor-
föladatok egymást keresztül-kasul járják. A ma életének hallatlan 
bogozódottsága és dinamizmusa sokszor nagy akadályokat gördít a 
komoly, lelkiismeretes korfigyelő elé. A ma diagnózisára esetleg már 
a holnap rácáfol. Guardini teljes tudatában van e nehézségeknek. 
Ezért találjuk műveiben, azok címében oly gyakran a „Versuch"-
kísérlet jelzést. Jól jegyzi meg egyik alapos ismerője, hogy ez az 
írói lelkiismeretességnek és felelősségérzetnek ma nem éppen gya-
kori bizonyítéka. 

Guardini műveinek egyik formai különlegessége, hogy idézetek-
ben feltűnően szegények, Ebből a felületes olvasó a „vonatkozó iro-
dalom" ismeretének hiányára következtethetne. Nem kell hangsú-
lyoznunk: helytelenül. Guardini a „vonatkozó irodalomnak" teljes 
birtokában van. Kevesen látják oly tisztán, oly finom árnyalatokban 
a kor arculatának irodalmi tükröződését. Ennél is feltűnőbb azonban 
az az előkelő tárgyilagosság, amellyel ezt a tükröződést szemléli. Soha 
elhamarkodott, érzelmektől fűtött ítélettel nem találkozunk írásai-
ban. Csak a mélyen meggyökerezett hit, a kereszténység igazának 
rendületlen tudata adhatja meg azt a biztonságot és tárgyilagossá-
got, amellyel Guardini időnk szörnyű útvesztőin jár. Benne új, vé-
leményünk szerint az előbbi korénál hathatósabb hitvédelmi irány-
zat indul meg, amelynek egyik legnagyobb erőssége éppen tárgyi-
lagossága. Ez a nyugodt tárgyilagosság megóvja Guardinit annak az 
optimizmusnak csalódásaitól, amellyel a háború után sokan az 
európai korszellemnek tisztulását, keresztény eszmeiséggel és eti-
kummal való töltekezését várták. Jól látja, hogy ennek a folyamat-
nak útjába milyen nagy akadályokat gördít a föltörő új pogányság. 

II. 

Amikor Guardini eddigi alkotásait tárgyi, tartalmi szempontból 
fogjuk vizsgálat alá, az első felületes kép, amely bennünk róluk ki-
alakul, sokszínűséget, némi nyugtalanságot árul el. Liturgikusnak 
indult, majd kultúrbölcseleti irányba fordult, azután theológiai kér-
dések kötötték le figyelmét. Az első időkben támadások is érték, 
hogy erői szétforgácsolódnak. Az elmélyedő, komoly tanulmányozás 
azonban csakhamar meggyőzi az olvasót, hogy egy központi gon-
dolat körül szervesen növekvő írói alkotással áll szemben. Guardini 
keresztény anthropológus. Szellemi világának tengelye a nagy kér-
dés: mi a krisztusi ember? Hogyan illeszthető be a krisztusi létforma 
a mai életbe, miként valósítható meg az evangéliumi embereszme — 
ezek körül az egyén és köz szempontjából egyaránt sorsdöntő kér-
dések körül vibrál Guardininek úgyszólván minden sora. A krisz-



tusi embsreszme felségének igézete alatt áll. Oly nagy az Isten gon-
dolata az emberről, hogy saját erejéből csak egynek sikerült töké-
letesen megvalósítania — az is az Isten Fia volt: Krisztus. Hogy 
ebből az isteni Ezsményből mi és hogyan valósulhat meg a mai élet-
keretek közt, ez Guardínínek, az írónak legfőbb gondja. 

* * 

A világ, a kultúra, amelynek keretein belül a mai embernek az 
evangéliumi embereszményt meg kell valósítania, merész forduló-
hoz ért, Guardini különösen a „Briefe vom Comer See"-ben mutat 
rá azokra a tünetekre, amelyek a korfordulót jelzik, de egyéb mun-
kái is bőséges anyagot szolgáltatnak a korkép megrajzolásához. 

Az első tünet a racionalisztikus szellemtől való elfordulás. 
„Napjainkban a racionalizmus mindenütt veszít tekintélyéből. Irra-
cionalitás és intuíció jellemzik egyre jobban a szellemi életet." 
Guardini ismeretelméletével kapcsolatban már rámutattunk erre a 
kortünetre. Az elfordulás oly merész, hogy a túlzó antiintellek-
tualista áramlat veszélyeitől kell tartanunk. Amilyen örvendetes 
tünet a XVIII—XIX. század racionalizmusának fölszámolása, any-
nyíra veszedelmes volna, ha a kort mindenestől az antiintellektualiz-
mus sodra kapná el. A helyes út csak a két szélsőség közt vezethet, 
„Was not tut, ist ein Wille zu universeller Rationalität, der aber 
das Arationale nicht ausstreicht oder ihm Nebenrolle zugesteht, son-
dern sich von vornhinein auf das Alogon bezogen weiss" — azaz 
meg kell őriznünk a lét észszerűségébe való hitünket s azon remé-
nyünket, hogy értelmünk ennek az észszerűségnek fölismeréséhez sok 
ponton eljuthat, de ugyanakkor tudnunk kell, hogy a létnek értelem-
fölötti elemei is vannak, amelyekhez az emberi észnek nincsen útja. 

Nemcsak az újkori racionalizmus futott holtvágányra. Nagy el-
változások tünetei mutatkoznak kultúréletünk más pontjain is. 
Egyik legszembetűnőbb jelenség kultúránk s a természet közti szer-
ves kapcsolatok veszedelmes lazulása. „Die Welt der natürlichen 
Menschlichkeit, der menschendurchwohnten Natur geht unter," Ter-
mészet és kultúra lényegükből folyó feszültségben állnak egymással: 
kultúra mindig a természet fölötti uralmat jelenti. Minél inkább fej-
lődik a kultúra, annál lazább lesz a természettel való összenövése. 
Azonban minden kultúra halálát jelenti, ha ez a lazulás teljes sza-
kadásba megy át. Mintha mi ehhez a tragikus ponthoz közelednénk. 

Ennek a változásnak leghatékonyabb tényezője kétségkívül a 
gép. A gép révén jutottunk hallatlan fölénybe a természettel szem-
ben. A technika lépésről-lépésre új világot teremt, amely a termé-
szet és az ember közé ékelődik s e kettőt egymástól egyre jobban 
elszigeteli. A gépember a maga célkitűzésében már nem alkalmaz-
kodik a természethez, A régi alkotások tömegükben, méreteikben, vi-
szonyaikban, dinamikájukban minden nagyságuk mellett is emberiek, 
természetesek maradtak, A gépember alkotásaiban már nem az 
emberi mérték, hanem a birtokba-vett óriási erőállománynak meg-
felelő méretek érvényesülnek, „Es gibt kein Mass mehr, im Grossen 



nicht, und nicht im Kleinen; nicht in der Masse, noch in der Dyna-
mik." A közlekedési eszközök szinte áttörik a tér, a hírszolgálati be-
rendezkedés az idő korlátait. Eddigi kultúránk mindenestül a ter-
mészetbe, a földbe, a történelembe volt begyökerezve, ma szinte 
gyökértelenül állunk már a nagy zűrzavarban. 

Bár nem kizárólag, de jelentős mértékben a technika világának 
szülötte a tömegember. Amiként az újkori racionalizmus veszedel-
mes antiintellektualizmusba, azonképpen a szélsőséges individualiz-
mus társadalmi eltömegesedésbe csapott át. Ez a dialektikus irány-
változás kultúréletünk egész szervezetében gyökeres elváltozásokat 
idézett elő. Minden eddigi kultúra arisztokratikus jellegű volt: ma 
mindenhová benyomul a tömeg. Ennek legelső következménye oly 
méretű egyetemes tipizálódás, amelyhez hasonlót a történelem nem 
ismer. „Minden néhány egészen gyakorlati típusra — jobban mondva 
sémára alakul: hordók, autók, házak, ruhák, nyelv, iskola végűi 
maguk az emberek is." Ennek az agyontipizált tömegnek kielégítése 
az új világ minden törekvése. „Időnk kultúrmunkásságát a tömeghez 
igazodó tömegtermelés jellemzi." Régen az alkotás ritmusa lassú 
volt, a mű lassan ért. Ma mindennek nemcsak tömegesen, de gyor-
san is kell készülnie, hisz a tömegember szemében a legnagyobb ér-
ték a novum, az új. Hogy az alkotások tömegével, a gyors érlelte-
téssel az értéket jelentő minőség nem tarthat lépést, azt nem kell 
hangsúlyoznunk. 

A nagy változásnak további tünete a hihetetlen mérvű tudatosu-
lás. Birtokunkba vettük immár úgyszólván az egész földet. A mult 
korok számára az „oikumene", a lakott illetőleg lakható terület a 
föld csak egy kis része volt — a mienk immár az egész földgolyó. 
Ugyanígy a történelem is mint szerves egész vált birtokunkká, egyre 
élesebben látjuk mind kereszt-, mind hosszmetszetében. A különböző 
természettudományok az élő és élettelen világ titkaiba nyomultak 
be hihetetlenül mélyen. A lélektan, a statisztika, a jellemtan stb, az 
egész vonalon az egyedi és közösségi életet teszik egyre tudatosabbá, 
átvilágítottabbá. így pl. a fejlett statisztika a nyilvánosság elé tár ja 
egy-egy állam gazdasági erőkészletét, társadalmi rétegeződését, kul-
túrális értékállományát, munkáját, stb. Mennyire megváltoztatja ez 
a nagy nyilvánosság és tudottság az államférfiú, a politikus fölada-
tát, magatartását. 

Kétségkívül, minden kultúrának talán legelső feltétete a tuda-
tosság. De ugyanúgy igaz, hogy „az életnek szüksége van az öntu-
datlanságra. Minden életnek az öntudatlanban kell gyökereznie s 
onnan a tudat világosságába fölnyomulnia. Én azonban úgy látom, 
hogy a tudatosság egyre mélyebben nyomul le az élet gyökeréhez." 

A nagy tudatosulás az újkori individualisztikus törekvésekkel 
párosulva sajátságos, nyugtalanító folyamatot indított el. Guardini 
gyakran emlegeti autonomizmus néven. A folyamat lényege, hogy 
célrendszerek, feladatkörök, kultúrszférák öncélúvá, autonommá 
lesznek s a utolsó fokon az embertől elvonatkoznak, A végső ered-



mény nem lehet egyéb, mint a kultúrának mint szerves egésznek föl-
bomlása. 

A tünetek a fölsoroltakkal természetesen nem merülnek ki. 
Kultúréletünk egész szervezetében és élettanában gyökeres változá-
sok vannak folyamatban. „Élettartalmunk, munka-stílusunk, társa-
dalmunk formája, állami és politikai életrendszerünk szerkezete, 
gazdasági üzemeink berendezkedése — minden, de minden a régi 
formákba ütközik, nem tud azok közt elhelyezkedni, vagy ha mégis 
közéjük fészkeli magát, szétveti azokat," Káosz borítja egész éle-
tünket — káosz, melyet mi magunk hívtunk létre. Ez a káosz a régi 
kultúra, a mult felől nézve a rombolás szellemének szülötteként áll 
előttünk — a jövő szemszögéből a születő új világ ősködét kell benne 
látnunk. Mérhetetlen új erőket idéztünk fel, de nem tudtunk úrrá 
lenni fölöttük. Az alkotás átcsapott az alkotón. Az új világ kibonta-
kozása jó-néhány fázissal megelőzi az új ember kialakulását. 

A csak néhány vonással idevetített drámai képet Guardini a 
kereszténység szemszögéből figyeli. Szeretettel csüng a múlton, vi-
lágosan látja pl. a középkor lelki mélységét, de távol tud magától 
tartani minden erőtlen romantikát, amely a jelen óriási föladatai 
elől a múltba menekül. A mult szeretete nem teszi elvakulttá a szü-
lető jövővel szemben. A valóság iránt mindig fogékony tekintete 
meglátja a gomolygó káoszban a jövő nagyság ígéreteit is. Egy pil-
lanatra sem fogja el a félelem, hogy a kereszténység számára nem 
marad hely, munkatér a születő új világban. Az evangéliumi orto-
doxia lelkes képviselője jól tudja, hogy az új korszak nem hozhat 
„új vallási valóságot." „Nach Jesus Christus sind alle neuen Reli-
gionen Literaten-Phantasie." A kereszténység föladata a korforduló-
val szemben nem kétséges. „A mi helyünk a születő világban van. 
Bele kell állnunk, mindegyikünk a maga helyén." Ne kísérletezzünk 
egy bármilyen szép, de kimúlásra ítélt világ megmentésével. A mi 
föladatunk az átalakulás nagy folyamatára írányítólag befolyni. Ha 
valaki, a kereszténység tudja fölismerni, mi a nagy történésben rom-
boló, kivetni-való. Ennek kiküszöbölésével vegyük ki a részünket 
az elszabadult erők megfékezésében s azoknak új rendbe, egyen-
súlyba való beállításában, A kavargó, ősködből csak úgy fog rende-
zett, szép világ kialakulni, ha megszületik az új empertípus, „Ein 
neues Menschentum muß erwachen, von tieferer Geistigkeit, neuer 
Freiheit und Innerlichkeit, neuer Geformtheit und Formungskraft" 
— egy szellemibb, lelkibb, szabadabb, bensőségesebb embernek kell 
megszületnie, új alkattal, új alakító erőkkel. Az új ember, akire 
ennek a forrongó kornak szüksége van, nem lehet más, mint a krisz-
tusi ember, 

* * * 

Guardini a krisztusi embertannak egyik vezéralakja. A ka-
tolikus írói gárdának kevés tagja hordott össze annyi értékes anya-
got ennek az embertannak újjáépítéséhez, mint ő. A nagy célt rész-
ben közvetve, részben közvetlenül szolgálja. 

Mint már említettük, különös előszeretettel foglalkozik kiváló 



írók magyarázatával. Ennek kapcsán túlzó eszteticizmussal ís vá-
dolták. Alaptalanul, A Guardíni-féle író-magyarázatok célja, hogy 
a krisztusi embereszme megvalósítását célzó munkára részben a 
valós élettel, részben az irodalom tükrével vetítsenek fényt. A Lucie 
Christine, és Madeleíne-féle naplók lefordítása, Szt. Ágoston vallo-
másainak elemzése, Pascal bonyolult lelkiségének boncolgatása a 
keresztény életformának különböző, de mindig a valós élet síkján 
maradó szemléltetése. ,,Hogy is van az, amikor egy ember (keresz-
tényien) hisz? Hogyan van a hitre támaszkodó keresztény öntudat 
fölépítve? Hogyan alakul ki a hitből táplálkozó élet?" —ezekre a 
kérdésekre keresnek feleletet az említett magyarázatok. A Doszto-
jewszkij-, Dante- és Hölderlin-féle magyarázatok hasonló célt szol-
gálnak. Dantenak köszönjük a kereszténységnek eddigelé legművé-
szibb és legmélyebb költői apotheozisát. Dosztojewszkij nagy re-
gényein keresztül páratlanul magas irodalmi síkon bontakozik ki a 
vallási értékvilág mindent átjáró hatalma. Hölderlinben — ,,az antik 
kor után az egyetlen költő, akinek hinnünk kell, amikor azt vallja, 
hogy hisz az istenekbe" — annak a jellegzetesen újkori törekvésnek 
megroppanását kell látnunk, amelynek títáni célja ,,die Einwelt-
lichung des biblischen Gottesreiches" — a kereszténység elevilágia-
sítása. 

Ezekkel a jelentős és értékes munkákkal párhuzamosan jelen-
nek meg sűrű egymásutánban azok a Guardini-írások — részben ta-
nulmányok, részben önálló könyvek — amelyek közvetlenül a ke-
resztény embertan nagy kérdéseivel foglalkoznak. Gazdag tartal-
mukról természetesen csak rövid vázlatot adhatunk. Három nagy té-
tel köré fonódnak: a krisztusi embereszme megvalósulásának alapja, 
kerete a hit, színtere az Egyház, erőforrása és eszménye Krisztus. 

sjc * * 

Guardini természetesen tisztában van azzal, milyen rombolást 
vittek végbe az újkori szellemi áramlatok Nyugat keresztény hité-
ben. Különösen a racionalizmus hatása volt végzetes. Nemcsak egyes 
hitigazságokat támadott frontálisan, hanem a hitnek gyökérzetét is 
kikezdte. A rombolás egyik legelső áldozata rnaga a keresztény hit 
fogalma volt, Sokan még a hívők közül is a hitben kizárólag az ér-
telem hódolatát látták az egyes hitigazságok előtt. Mintha a hit nem 
volna egyéb mint egy következtetés utolsó láncszeme. Ennél is ve-
szedelmesebb az a káros hatás, amely a hitet mint ilyent a rohamosan 
fejlődő racionalisztikus vallástudományok felől érte. Elsősorban ezek 
hatása alatt a keresztény hit relativálódott. A kereszténység már 
nem a teljes abszolutum, hanem a sok közül az egyik vallástípus, a 
keresztény hit a világot, az emberiséget átható numinozum egyik ki-
sugárzása — tökéletesebb mint bármelyik más, de lényege szerint 
ugyanaz. 

Mi a keresztény hit? 
Nem oly egyszerű, első tekintetre kitáruló fenomén. A raciona-

lisztikus szemlélet a hitigazságok előtti értelmi meghódolásban ke-



resi a lényegét. Kétségtelen, hogy a keresztény hit legelső útépítője 
az értelem, amennyiben látásával, okoskodásaival, érveível több-
kevesebb fényt vetít a hittételek igazság-tartalmára. De lelke szerint 
a krisztusi hit nem értelmi tísztalátás, nem is akármilyen nemes ér-
zelmektől átfűtött egyéni élmény, vagy valaminő misztikus megren-
dülés, hanem a Krisztusban felénk jövő Istennel szemben köteles 
gyermeki engedelmesség. ,,Der Glaube ist die Antwort des Menschen 
an den in Christus kommenden Gott." A keresztény hit abból a 
titokzatos egységből sugárzik ki, amelyben kegyelem és szabadaka-
rat egybeforrnak. „Hívővé annak az isteni cselekvésnek hatásakép-
pen leszünk, amely megérint, megvilágít, magához vonz benünket, 
maga azonban a kegyelem leple alatt marad." 

A keresztény hit lényegileg különbözik attól a vallási élmény-
től is, amelyet a világ numínozus jellege vált ki az emberből. „Min-
den létező vallási értékűséggel van telítve. Az a tény, hogy a világot 
Isten teremtette és tartja fönn, nem marad mintegy a világ kapuin 
kívül . . . " A létezők teremtett volta elválaszthatatlan azok lényegé-
től. Ez a tényigazság kölcsönzi a világnak a „numinozus" jelleget, 
amelyről lelkiségünk vallási organuma révén vesz tudomást. Ez a 
tudomásul-vétel indítja el a természetes vallási életet. Ha a bűn az 
Isten s az ember közé nem ékelődik, ez a természetes vallás lett volna 
az igaz vallás. De a bűn végzetesen elhomályosította tekintetünket. 
Az elhomályosulás következtében már nem ismerjük föl a létben az 
Isten arcát, képtelenek vagyunk a Hozzá való viszonyunk rendezé-
sére. Ezért volt szükség a Kinyilatkoztatásra. A krisztusi hit tá-
masza, alapja nem a numinozum, hanem Istennek a történelembe 
belecsendülő szava-lényege, lelke pedig az engedelmesség. 

Az így értelmezett keresztény hit adja az embereszme tökéletes 
megvalósulásának kereteit. E hit által öntudatosul bennünk Isten 
élő valósága, általa kapcsolóunk az Egyházba, Krisztushoz. A hit-
tételek alkotják azt az erős gyűrűt, amely az élet forrásait, mély-
ségeit őrzi, védi. 

* * * 

A helyes embereszme őrzője, megvalósulásának szintere az 
Egyház. Guardini szóval és tollal, egész szeretetével áll ennek a 
nagy történelmi Valóságnak szolgálatában. írásainak talán legme-
legebb sorai az Egyház köré fonódnak. 

Már a világháború éveiben olyan jelenségek voltak észlelhetők, 
amelyek az Egyház értékelésében kedvező változásra mutattak, A 
háborút közvetlenül követő időkben ezek a tünetek megnövekedtek. 
,,Egy beláthatatlan horderejű vallásos folyamat indult meg: az Egy-
ház újra ébred a lelkekben . . . Az Egyház nagy történelmi valósága 
újra elevenné lesz. Megértjük, hogy ez az Egyház egyetlen és min-
den . . . A vallásos élet már nem csak az egyénben sarjad, hanem 
az ellen-sarokban: a közösségben is kezd ébredni." 

A legelső, amit Guardini szükségesnek tart hangoztatni, itt is 
az „Unterscheidung", a helyes különböztetés. Az Egyház nem a val-
lásos igények, élmények egyik természetes történelmi rendszeresítő je, 



hanem közvetlenül az Isten gondolata, műve. „A katolicizmus mindig 
határozott típusokban valósul meg, amint azok az egyes egyének, né-
pek, korok lélektani, társadalmi, népi sajátosságaiban adva vannak. 
Maga a katolicizmus azonban — ezt a legújabb idők tipizáló és vi-
szonytagosító hajlamosságával szemben nyomatékosan hangsúlyoz-
nunk kell — nem típus . . . A katolicizmus, miként maga az élet, ma-
gában foglal minden típus-lehetőséget." 

Az Egyház lényege szerint a történelmi folytonossággá lett 
Krisztus — Krisztus titokzatos teste, „der zur Gemeinschaftsform 
gewordene Christus". Ebben az élő, isteni erőkből táplálkozó em-
berközösségben, amelynek tudatát az újkori individualizmus szinte 
teljesen kioltotta, kielégülnek az ember egyéni és közösségi vallási 
igényei egyaránt, a köztük fönnálló feszültség kiegyensúlyozódik. 
„Die Gemeinschaft der Kirche ist wesentlich persönlichkeitsbezogen; 
und die christliche Persönlichkeit richtet sich wesentlich auf die Ge-
meinschaft" — az Egyház közössége személyiségre vonatkozó; vi-
szont a keresztény személyiség lénye szerint a közösségre utal. 

Amiként az újkori individualizmus az Egyházzal kapcsolatban 
a közösségi tudatot homályosította el, akként a racionalizmus az 
Egyház sajátos élete iránti érzéket tompította el. A racionalizmus 
valami sajátos, egyoldalú, hamis szellemiséget teremtett. Az anyag, 
a forma, az érzéki értéktelenné váltak. Ennek a létszemléletnek sze-
mében pl. a test csak a munkához szükséges erők forrása, vagy 
pedig eszköz az érzéki élvezetekben való elmerüléshez. Ez az irány-
zat a vallási életben „geistige Frömmigkeit"-ot sürgetett, amely a 
testet, az anyagot, az érzékit ki akarja zárni a vallási élet tevékeny-
ségéből, Ekként a vallási bensőség s a külső vallásosság közt szaka-
dék támadt, amely aztán magának a vallásos életnek elsorvadásá-
hoz vezetett. A racionalisztikus szellemmel telített ember elvesz-
tette minden érzékét az Egyház sajátos élete, a liturgia iránt. 

A nagy szellemtörténeti forduló, nevezetesen a valóságok iránti 
érzék fölébredése az egyházi életformával kapcsolatban is kedvező 
lehetőségeknek nyitott útat. A liturgikus mozgalom a kor szükségle-
téből sarjadt ki. Guardini lelkesedéssel csatlakozott a mozgalomhoz. 
Természetesen a liturgiát is a kor problematikájába begyökerezve 
nézi. Nagyarányú tevékenysége nemcsak a katolikus köztudatba be-
csuszamlott tévedések, torzítások kiigazítására szorítkozik, hanem 
föltárja a liturgikus élet szépségeit, gazdagságát, mélységeit is. 

A liturgia nem egyéb mint az Egyház élete. Ennek az életnek 
hordozója nemcsak a papság, hanem a hívők közössége is. A ka-
tolicizmus egyik nagy korföladatát éppen abban kell látnunk, hogy 
a hívők serege céltudatos neveléssel a liturgiába bekapcsoltassék. 
A liturgikus mozgalom egyik-másik képviselőjének egyoldalúságá-
val szemben Guardini a liturgiában nem a kiválasztottak, hanem az 
egyetemes katholikus közösség életformáját látja. A liturgia nem 
lehet szerzetes testületek kiváltsága, szellemének be kell nyomulnia 
a legegyszerűbb falusi templomokba is. A helyes liturgikus szellem 
ment attól az egyoldalúságtól is, amely semmiféle magán- vagy 



népi ájtatossági formát nem tud, vagy nem akar beilleszteni az Egy-
ház életformájába. (Guardini egyik legelterjedtebb írása egy ke-
resztúti ájtatossági formula!) 

A liturgikus mozgalom csak a hívők céltudatos nevelésével ér-
het el maradandó és értékes eredményeket. Ez a nevelés — „Bil-
dung", mint Guardini szereti nevezni — megérteti a hívőkkel, hogy 
a liturgiában nem különösen stilizált életformáról, hanem az Egy-
ház lényegéből, krisztusi rendeltetéséből folyó egyetemes életvezetés-
ről van szó. Nem merülhet ki ismeretek közlésében sem. ,,A litur-
giában nem tudásról, hanem valóságról van szó . . . Miben áll a litur-
gikus magatartás lényege? Milyen legyen az ember, milyen a kö-
zösség, ha helyes liturgikus életet akar élni? Milyen erők szüksé-
gesek ehhez? Milyen szervek? Milyen létforma („Sein")? Ezekre 
a kérdésekre kell helyes feleletet kapnia a hívők tömegének. 

A legellentétesebb pontokról elinduló kísérletezések szemtanúi 
vagyunk egy új embertípus kialakítását illetően. Ebben a kavargó 
zűrzavarban, amelyben annyi forradalmi felelet sikoltoz a nagy kér-
désre: mi az ember? — sokszorosan fontos, hogy az Egyház gondo-
lata, eszmevilága, élettana a maga teljes fényében álljon a világ előtt, 
hogy a kor tisztán lássa, mi a szándéka az Egyháznak az emberrel. 
Ennek a nagy célnak szolgálatában kevesen állnak annyi szeretettel, 
hozzáértéssel, munkakedvvel mint Guardini. 

* * * 

Guardini irodalmi működésében vagy egy évtizede egyre jobban 
a Krisztus-tan felé fordul. S ez természetes fejlődés. Aki a helyes 
embertan alapjait, gyökereit a hitben, a tökéletes embereszme őrzőjét, 
megvalósulásának színhelyét az Egyházban látja, annak szüségsze-
rűen el kell jutnia a maga irodalmi tevékenységében Krisztushoz. 
Krisztus felséges távlatú embereszmét adott az emberiségnek. „Ha 
tudni akarjuk, milyennek kell lennie a krisztusi embernek, ki kell 
nyomoznunk, milyennek gondolta őt Krisztus." De nemcsak tökéle-
tes embereszmét kapott ez a világ Krisztustól, hanem ennél is többet: 
az eszme megvalósulását, magát a tökéletes embert. „In Ihm wird es 
deutlich, was der Mensch sein kann und soll" — Krisztusban tárul a 
világ elé, mivé lehet s mivé kell lennie az embernek. 

Guardini Krisztus-tani munkái ugyanabban a szellemben íródtak, 
' mint a többiek. Nem szakmunkák, Guardini nem a szaktudományok 

útjain, módszereivel közeledik Krisztushoz. Egyetlen forrása a Ki-
nyilatkoztatás. Ehhez a forráshoz az Egyház vezetése mellett jár, be-
lőle hívő lélekkel merít. „Schauend und sinnend", szemlélődve — 
eszmélődve áll Krisztus titokzatos egyénisége, hatalmas műve előtt 
— fölkészülve arra, hogy „mindent elfogadjon, amit az Újszövetség 
könyvei egy-egy mondatukban hoznak: Krisztus önmagáról tett ki-
nyilatkoztatásának minden szavát, alakjának minden új vonását, mű-
ködésének minden új mozzanatát", — Eleven hittel jár, kutat Krisz-
tus nyomában — elkészülve arra is, hogy a világtörténelemnek e fel-



séges alakja szétveti az emberi lélektan, jellemtan kereteit, bármek-
korára is méretezzük azokat. 

Guardini idevágó munkáinak élére egy rövidebb tanulmány, Der 
Heiland kívánkozik. A mesteri kézzel megírt eszmélődés a vallástör-
ténet ismert alakjai, a különböző Üdvözítők (Dionysos, Baldur, Budd-
ha stb.) s Krisztus közt von párhuzamot. A párhuzam meglepő éles-
séggel világítja meg azokat a lényegi különbségeket, amelyeket Krisz-
tus alakja mutat a különböző üdvözítő-típusokkal szemben. Lépésről-
lépésre, nyugodt, előkelő tárgyilagossággal végzett elemzések nyo-
mán derül ki annak a relativisztikus nézetnek tarthatatlansága, amely 
Krisztusban a vallástörténelem üdvözítő-típusainak egyik megszemé-
lyesítőjét látja. A tanulmány annak az új hitvédelmi módszernek 
remeke, amely a ma emberéhez is hozzá tud férni. 

Guardini Krisztus felé forduló eddigi munkásságának koronája 
a „Der Herr" hatalmas kptete. Nem túlozunk, ha e műben katolikus 
világirodalmi viszonylatban is az utóbbi évek egyik legjelentősebb s 
legmaradandóbb alkotását látjuk. — Hogy maga. az író is nemcsak 
szeretettel csüng e művén, hanem annak fontosságot, nagy hivatást is 
tulajdonít, annak bizonyítéka, hogy két kisebb terjedelmű munkával 
is siet a „Der Herr" minél mélyebb, gyümölcsözőbb hatásának bizto-
sítására, Az egyik „Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testa-
ment", a másik „Das Wesen des Christentums". Az első Krisztus 
beszédes, hű képének kialakítását akarja megkönnyíteni, a második 
Krisztus művének lényegét, lelkét keresi. 

Krisztus képének kialakításában Guardini sajátságos módszert 
ajánl. Ne a látszólag legegyszerűbb evangéliumokból, a szinoptiku-
sokból (Máté, Márk, Lukács) induljunk ki, hanem Szt. Pálból. Szt. 
Pál az egyetlen apostol, aki Krisztust földi életében nem látta. Krisz-
tusról — ha a belső kegyelmes megvilágítástól eltekintünk — Pál is 
csak hallomásból tudott, ,,ő a mi emberünk — s ha valaki azt állítja, 
hogy nélküle megérti az Újszövetséget, akkor az nem sokat érzett 
meg Krisztusból," Szt, Pál a Krisztus-misztériumnak két felséges ol-
dalát világítja meg. Krisztus „Szellem, akiben élünk, mozgunk és va-
gyunk", akiből erő sugárzik az egyes s az Egyház életére egyaránt. 
De Krisztus a főpap is, aki belép a Szentek szentjébe s az Atyának 
viszi a világ bűneinek váltságát. Szt, Pál után Szt. János evangéliu-
mához forduljunk. Ez az evangélium bevilágít Krisztus titokzatos lé-
nyének mélységeibe. Krisztus az örök Ige, aki időben emberré lett 
— akiben tehát a Logos s az ember imádandó egységbe forrott. Az-
után vegyük elő a Jelenések könyvét. Ennek lapjairól Krisztus mint 
a végső dolgok ura sugárzik elénk, aki az idők végeztével újra eljő 
a Földre, hogy ítélkezzék fölötte s a kiteljesedett létet az idő és tér 
kateagóriáiból átemelje az örökkévalóságba. Csak ezek után nyuljunk 
a szinoptikusokhoz. Ezek a földi harminchárom évet, Krisztust, mint 
történelmi valóságot ábrázolják. Látszólag ez a legegyszerűbb, leg-
áttekinthetőbb kép. De „ez a virágbimbó egyszerűsége, amely a jövő 
virágot, termést s az utódok beláthatatlan sorát is magában hordja." 



A szinoptikusok egyszerűsége csak az előbbiek fényénél tárja föl 
minden gazdagságát, mélységét. 

Krisztus beszédes, hű képének kialakításában feltétlenül sokat 
segít, ha tisztán látjuk, miben fejeződik ki a Christianum, mi a ke-
reszténység lényege. A kérdés különben is időszerű, A kor egyre 
hajlamosabb a kereszténységben olyan tanrendszert, életszemléletet 
látni, amelynek kapcsolatai Alapítójával veszedelmesen lazulnak. Ez 
az irányzat a kereszténységet belerántja a történelmi fejlődés sod-
rába s víszonylagosítja (relativálja). — Alapítójának csak a törté-
nelmi elindítás megtépett dicsősége marad meg. Guardini ebben jog-
gal a kereszténység létét fenyegető veszedelmet lát. 

Krisztus művének természetesen lényegi tartozékai bizonyos 
igazságok, értékek, az élet bizonyos értelmezése. De a Christianum, 
a kereszténység lényegének magva mégsem ezekben rejlik, — ez 
,,maga a názárethi Jézus, az ő konkrét léte, műve, sorsa, tehát az ő 
történelmi személye". Semmiféle tanról vagy erkölcsi értékrendszer-
ről, semmiféle vallásos életrendről vagy életvezetésről nem állít-
ható, hogy bennök fejeződik ki a krisztusi lényeg, jelleg, ha s ameny-
nyíben elvonatkoznak Krisztustól. A kereszténység lelke Krisztus, lé-
nyege az, ami Általa jut az emberiséghez, az a viszony, amely Krisz-
tuson át fűzi az embert Istenhez. „Mindenben, ami a 'keresztény' 
minősítésre tart igényt, Krisztusnak benne kell lennie." Egy tan ke-
resztény, ha Krisztus ajkáról jön. Az élet keresztény, ha Krisztus 
határozza meg folyását , . . Jézus Krisztus személye a maga törté-
nelmi egyszeriségében és örök felségében az a kategória, amely a ke-
resztény létet, cselekvést, tant meghatározza." „Das Christliche ist 
die eigenste Prägung Jesu" — a kereszténység, a Christianum maga 
Krisztus, Aki ezt a köteléket próbálja lazítani, a kereszténység éle-
tét veszélyezteti. 

E két — különben önálló — munkán keresztül vezet a legbiz-
tosabb út, a „Der Herr" gazdag világába. A szerző „Betrachtungen" 
elmélkedések névvel jelöli meg a könyv 88 fejezetét. A magyar ol-
vasó, amikor a 762 oldalas kötetet először veszi a kezébe, önkényte-
lenül is irodalmunk gyöngyére, a Prohászka-Elmélkedésekre gondol. 
A két hatalmas alkotás közt valóban van hasonlóság. Először is ér-
tékben: mind a kettő a katolikus világ számára hallatlan gazdagságú 
aranybánya. Mindkét munka tárgya, középpontja Krisztus. Prohász-
ka is, Guardini is az evangéliumok titokzatos világát járja, szemléli, 
magyarázza. Találkoznak végső célkitűzésükben is: az Elmélkedések 
s a Der Herr közös gondja, hogy ezt a forrongó világot közelebb vi-
gyék Ahhoz, akitől oly végzetesen messze sodródott: Krisztushoz. 
Amiként az Elmélkedések, úgy a Der Herr is „a lélek nagy felada-
tainak szolgálatában indult meg" (az Elmélkedések előszavában), 

A jelzett hasonlóságok mellett a két munka jelentős eltéréseket 
is mutat, 

Prohászka „segítségére akar lenni a lelkeknek, hogy a krisztusi 
életet magukban kialakíthassák. Be akarja őket vezetni krisztusi élet 
tartalmába s ráképesíteni, hogy ők maguk hatolhassanak abba bele 
Pannonhalmi Szemle 2 



szívvel s kedéllyel" (az Elmélkedések előszavában). Ezt a célt úgy 
akarja elérni, hogy „hódító szinthézisét adja a soha idejét nem múló, 
régi keményveretű, önmegtagadó aszkétíkának és a való értékeket 
igenlő, e világban Krisztus országát diadalmas optimizmussal építő 
világfölényességnek" (Schütz Antal). Prohászka tehát a meleg, szép 
aszkézis lánglelkű prófétája, aki két kézzel, pazarul szórja a legmé-
lyebb gondolatokat, de a Krisztushoz vezető utat elsősorban az em-
ber érzelmi és akarati világán keresztül keresi. Ez út szépségeiről 
utolérhetetlenül szépen tud beszélni. 

A Guar dini-írások is meleg lélek vetületei. Ö sem tud „gondol-» 
kozást a szív együttrezgése nélkül, igazságot szeretet nélkül, létet 
érték nélkül elismerni". Nála is lépten-nyomon költői szépségeken 
maradozik el a figyelmes olvasó tekintete. Jellegzetes sajátossága 
mégis másban mutatkozik. Elmélkedései nem közvetlenül aszkétikus 
célzatúak, érzelmi világa tartózkodóbb, hűvösebb, költészete halkabb. 
Guardini úgy látja, hogy a kor Krisztus-képe nemcsak színeiben, me-
legségében lett szegény, hanem vonásaiban is eltorzult, hűségében is 
megfogyatkozott az evangéliumi valósággal szemben. „Christus ge-
genüber wird die Bekehrung des Denkens gefordert. Nicht nur die 
Bekehrung des Willens und Tuns, sondern auch die des Denkens. Die 
aber besteht darin, daß nicht mehr von der Welt her über Christus 
nachgedacht, sondern Christus als der Maßstab des Wirklichen und 
Möglichen angenommen und von Ihm her über die Welt geurteilt 
werde". Azaz: nem elég, hogy akarati világunk, cselekvésünk fordul-
jon Krisztus felé, gondolkozásunknak is meg kell térnie. El kell jut-
nunk oda, hogy ne a világ felől, a világból gondolkozzunk, alkossunk 
ítéletet Krisztusról, hanem megfordítva, Krisztus legyen a valóságok 
és lehetőségek mértéke, Krisztus oldala mellől ítéljünk a világról. 
Kell-e hangoztatnunk, hogy Krisztushoz fölemelkedni nem raciona-
lisztikus hágcsón, hanem az eleven hit szárnyain lehet és kell?! 

A „Der Herr"-en egy hatalmas célgondolat vonul át töretlenül: 
a valóságos Krisztus megjelenítése az elmélkedő szemei előtt, még-
pedig úgy, amint a szentírók lelkén keresztül az újszövetségi szent-
iratok lapjaira rajzolódott. Guardini közvetlenül Krisztus szavain, 
tettein keresztül keres bepillantást a Krisztus-misztériumba. Nem 
riad vissza attól sem, hogy meglátásai egymás közt ellentétességet 
fognak mutatni. „Krisztus személyiségének középpontjában az Isten-
fiúság titka áll s ez érvényen kívül helyez minden pszichológiát. . . 
Alapjában csak egyet tehetünk: mindig újabb kiindulási pontokból 
bizonyosodhatunk meg arról, hogy Krisztus alakjának tulajdonságai, 
lényének vonásai a megfoghatatlanban vesznek el: természetesen 
olyan megfoghatatlanságban, amely telítve van nagy ígéretekkel". Há 
Krisztust illetően számunkra nincs is kategória, egy megdönthetetlen 
bizonyossággal áll előttünk: Krisztus végtelen szeretete az emberiség 
iránt. 

Guardini halk szavú kísérő a krisztusi életnek mélységeken és 
magasságokon át húzódó útjain. Amikor csak lehet, Krisztust magát 
beszélteti. Egy-egy megjegyzéssel, közbeékeléssel mesterien tárja föl 



Krisztus mondatainak értelmét, tartalmát. A ,,Der Herr"-ben való-
ban maga az Ür beszél a mai emberhez, s aki nyitott szívet, kitárult 
lelket visz az olvasásba, annak sokszor része lesz a munka egy né-
met bírálójának találó megjegyzése szerint az emmauszi tanítványok 
felejthetetlen húsvéti élményében: „Nemde szívünk gerjedezett ben-
nünk, amint szólott az úton és megfejtette nekünk az írásokat." 

Megkíséreltük vázlatosan ismertetni Guardini írói módszerét, 
keresztmetszetben bemutatni gondolatvilágát. Módszere új útakat ke-
res és talál, gondolatvilága meglepően gazdag. A katolikus iroda-
lomnak kevés munkása érzi oly finoman, elevenen a kor igényeit 
módszer és tárgykör szempontjából egyaránt. Friss tavaszi levegő 
árad ki ezekből a kisebb-nagyobb kötetekből, amelyek száma immár 
a harminc körül jár. Régi igazságok üdén, új távlatokban, művészi 
szemléltetésben tárulnak elénk, Guardini finom tapintású keze egy 
pillanatra sem engedi el az élet ütőerét. Az egyedi és közösségi tu-
datélet e nagy búvára mindig megtalálja azokat a pontokat, amelyek-
ről a krisztusi értékvilágot a mai emberrel láttatni kell, azokat az 
evnagéliumí eszméket, amelyekre a kornak oly égető szüksége van. 
Előkelő nyugodtsággal, művészi kézzel, ritka szellemi erőkkel, fá-
radhatatlan munkakedvvel, meleg szívvel, rendületlen hittel dolgozik 
a krisztusi embereszme szolgálatában, A katolikus irodalom, lelkes, 
hűséges olvasóinak tízezrei nagy reményekkel néznek a következő 
esztendők Guardini írásai elé. 

Fagyos fák nevében beszélek. 

Ha láttok fát szűzi fehérben, Fehér fákat és fagyba burkolt 
amint a hó terhe üli, szívet, hitet ne bántsatok! 
ne rázzátok meg; legszebb titka Avatatlan megérintéssel 
most legszebb álmait szüli! angyalt földre ne rántsatok! 

Vagy ha a zúzmara csipkézi Ha valaki már jónak érzi 
a csupasz fának ágait, a hószemfödős tetszhalált, 
hagyjátok békén dermedt teste örüljetek, hogy halvány csendje 
kiékszerezett vágyait! a tél mögött vigaszt talált! 

Ha pedig az ólmosesőnek Ha láttok fát szűzi fehérben, 
cukorhártyája fagy reá, amint a hó terhe üli, 
hadd higgye, ha a Nap csúszkál rajt, ne rázzátok meg; holt ábrándja 
hogy rügyet, bimbót hagy reá! most megholt meséit szüli! 

Magasi Artúr. 



Á Brit világbirodalom szervezete. 
Kalmár Gusztáv dr. 

A Brit világbirodalom a világtörténelem legnagyszerűbb és leg-
érdekesebb állami alakulata. Minden világrészben, minden éghajlati 
övben találunk angol területeket. Az alattvalók között képviselve van 
Földünk mind a három nagy emberfajtája: az indoeurópai, a mongol 
és a néger; csaknem minden nyelvű, vallású és műveltségű nép a 
bálványimádó pogánytól a keresztényig, a kőkorszakban élő ausztrál-
négertől a modern kultúra teljességét élő nagyvárosi angolig. Az 
angol nemzetnek kétségbevonhatatlan nagy fölényét, értékes saját-
ságait mindennél jobban bizonyítja ennek a természeténél fogva 
széteső birodalomnak egyetlen állami szervezetben való egyesítése. 
A Brit birodalom nagyszerűségét és érdekességét éppen a két szem-
benálló sajátság: az egység és a sokféleség adja. 

Ismeretes még legalább is az idősebb nemzedék előtt, hogy a 
hajdani Osztrák-Magyar monarchia két államának egymáshoz való 
viszonyát még a művelt emberek közül is kevesen ismerték a monar-
chia határain kívül. Ma, sőt már jó régóta ugyanaz a helyzet a Brit 
világbirodalom egyes részeinek az anyaországhoz való viszonya isme-
retében is. A közbeszédben, sőt még a sajtóban is Nagybritannía ten-
gerentúli részeit egyszerűen gyarmatoknak szokták emlegetni, pedig 
Kanada, Ausztrália, Dél-Amerika, Üj Zealand, Üj Foundland már jó 
ideje nem gyarmat, sőt nem lehet a gyarmatok közé sorolni Indiát 
sem, noha Anglia legértékesebb gyarmataként szoktuk emlegetni. 

A Brit világbirodalom szervezetének ismerete valóban nem is 
olyan egyszerű dolog, mert egyrészt rendkívül változatos, másrészt 
semmi állandóság sincs benne főleg a világháború óta. Változatosság 
tekintetében legjobban a westfaliaí béke után kialakult Németbiroda-
lommal hasonlíthatnók össze. Hogy miről van szó, azt legjobban két 
brit államférfi, tehát kétségtelenül szakember nyilatkozatából érthet-
jük meg. Ausztrália ismert miniszterelnöke, Hughes 1921-ben ezt 
írta: „Sok tapasztalatlan ember úgy beszél a birodalmi alkotmány-
ról, mintha az tervszerűen kigondolt alapokon nyugodnék, holott 
valójában egy olyan intézményről van szó, amelyet az idő és a 
viszonyok alakítottak ki . . . Valami központi tanácsról álmodnak, 
amely teljes hatalommal rendelkezik a Birodalom minden részéveL 
Elfelejtik, hogy a Birodalom évszázadokon át e nélkül állott fenn. . . 
A Birodalom egységének alapja a birodalmi részek teljes önkor-
mányzata. A minden rész számára biztosított tökéletes szabadság 
adja meg a lelki egységet, amely bennünket összeköt." Annyit ebből 



az első pillanatban is megállapíthatunk, hogy nem valami roppant 
arányú, tehát a világbirodalom múltjához és tekintélyéhez mért nagy-
szabású jogászi műről van szó, hanem egyszerűen csak egy több szá-
zados fejlődés pillanatnyâ helyzetéről. 

Az egységes birodalmi alkotmány kialakulásának nehézségeire 
Smuth, délafrikai tábornok szavai mutatnak rá: ,,Mi nem egy álla-
mot alkotunk, hanem államok és nemzetek közösségét. Nincs szó, 
amely ezt a rendszert találóan jellemezné. Tévedés volna a régi 
,,állam" szót alkalmazni rá. Sokkal nagyobbak vagyunk, mint bár-
mely más korábbi birodalom. Mi egymagunk egy egész világot alko-
tunk, amely sok államból és népből, különféle közösségekből áll, de 
egy és ugyanazon zászló alatt. Állam-rendszer vagyunk, de nem vál-
tozhatatlan merev formákba zárva, hanem folytonos fejlődésben új 
rendeltetések és helyzetek szerint." 

A Brit világbirodalom kifejezés egyáltalában nem azonos értékű 
a Francia vagy Olasz világbirodalom kifejezéssel. Az a központi 
hatalom, amely Párizsból vagy Rómából ellentmondást nem tűrő aka-
rattal rendelkezik a Francia, illetve Olasz világbirodalom minden 
részén, a Brit világbirodalomban ismeretlen. Ezeknél viszont isme-
retlen az egyes tengerentúli területek olyan szabadsága, aminőt a 
brit dominiumok (Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Üj Zealand, Üj 
Foundland) élveznek. 

A Brit világbirodalom egységes alkotmányának hiányát nem 
egyedül az okozza, hogy egyes részei szétszórtan feküsznek a világ 
minden táján, hanem első sorban az angol gyarmatosítás természete, 
vagy pontosabban az angol gyarmatosítás változatossága. 

Pusztán az éghajlat alapján két nagy csoportja alakult ki az 
angol gyarmatoknak: fehér lakosságú és színes lakosságú gyarmatok. 
Ez a két csoportra különülés egyúttal a legfőbb oka, hogy miért nem 
fejlődhetett ki egységes brit világbirodalmi alkotmány, A fehér lakos-
ságú gyarmatoknak ugyanis kezdettől fogva más volt a jogi helyze-
tük, mint a színes lakosságú gyarmatoké. A 13 északamerikai gyar-
mat röviddel megalakulása után már önkormányzatot kapott. Az 
önkormányzati forma először Virginiában alakult ki 1619-ben. Később 
minden újabb fehér lakosságú gyarmat ezt vette példának. Az Űnió 
államaínak elszakadása után Kanada is hasonló törvényhozó testü-
letet kapott, Ezeket követték később a többi fehér népességű gyar-
matok is. Az önkormányzat elnyerése után ezek a területek már nem 
voltak többé szoros értelemben gyarmatok, mert a lakosság teljes 
jogú angol állampolgár volt. Angliával körülbelül olyan viszonyban 
votak, mint 1848 előtt Erdély volt Magyarországgal. 

A színes lakosságú gyarmatokban önkormányzatról természete-
sen beszélni sem lehet még ma sem, annál kevésbbé régebben. Az 
angol a színeseket sohasem ismerte el egyenlő jogú embereknek. A 
spanyolok, portugálok, sőt még a franciák is összeházasodtak szí-
nes alattvalóikkal, de az angolok sohasem tartották ezt megengedhe-
tőnek. A tropikus gyarmatokban élő angol társadalmi tekintetben ís 
teljesen elzárkózik a bennszülöttektől még akkor is, ha teljesen 



egyedül, magárahagyva él is valamely eldugott vidéken. A színes 
ember lehet akármilyen hűséges szolga, akármilyen értékes munka-
társ vagy akár bajtárs, de a társaságban nem egyenrangú fél, A leg-
nagyobb baj az, hogy ritka kivételtől eltekintve, egyetlen angol sem 
tart ja trópusi állomáshelyét végleges hazájának. A túlnyomó rész 
gyökértelen elem a tropikus vidékek színes népeinek tengerében. 
Nincs tehát senki, aki a bennszülöttek ügyét magáévá tenné, és ki-
emelné őket a gyarmati szolgaságból. Ennek egyébként ma még kér-
lelhetetlenül út ját állná az említett angol felfogás a fehér és a színes 
ember egymáshoz való viszonyáról. A francia bizonyos körülmények 
között elismeri az északafrikai arabot, berbert, sőt a szudáni négert 
polgártársának, az olaszok szintén ezen az úton haladnak, de az 
angolok ebben a tekintetben hajlíthatatlanok. 

Az egységes birodalmi alkotmány kialakulását még más körül-
mények is megnehezítik. Az indiai császárság például kimondottan 
bennszülött lakosságú brit birtok, de gazdasági fontossága, népeinek 
kultúrája és történeti múltja miatt egészen más jogi helyzetben van, 
mint a néger Nigéria vagy Kenya gyarmatok. Nem lehet a színes 
lakosságú gyarmatok mintájára kormányozni Máltát, Cípruszt és 
Gibraltárt sem, de viszont legalább is jelenleg nem lehet a fehér 
népességű területek szabadságában sem részesíteni. Lakosságuk 
ugyan túlnyomóan fehér, de ellenségesen viselkedik az angol uralom-
mal szemben, Angliát fontos geopolitikai szempontok arra kényszerí-
tik, hogy Málta és Ciprusz több százezer főnyi fehér lakosságát 
gyarmati alattvalóként kormányozza. Nehezen illeszthetők bele az 
egységes birodalmi alkotmány keretébe a védett államok és a man-
dátumos területek is. Ezeknél ugyanis szerződések szabályozzák az 
angol uralom mértékét. Palesztinát és Angol-Egyiptomi-Szudánt pél-
dául nem lehet a Brit világbirodalom ugyanolyan részének tekinteni, 
mint Ceylont vagy az afrikai Sierra Leonét, mert Palesztina mandá-
tum, Keleti-Szudán pedig közös angol-egyiptomi birtok, 

A Brit világbirodalom egyes részeit tehát igen különböző, gyak-
ran csak nagyon gyenge állam jogi kapcsok fűzik az anyaországhoz, 
Angliához. A birodalom egyes részeinek összetartásában legfonto-
sabb tényező az angol király. A világ előtt a birodalom egységét a 
király személye képviseli. Bármilyen laza szálak kapcsolják is az 
egyes részeket Angliához, az angol királyt, mint a birodalmi egy-
séget képviselő tekintélyt eddig egy sem tagadta meg. Hogy milyen 
sokat jelent a király személye, legjobban Írország eljárása mutatja. 
Hosszas harcok után szerezte vissza ez ország függetlenségét. Az 
angol kormány végül csak egy feltételhez ragaszkodott: az angol 
király legyen egyúttal Írország királya is. Az ír függetlenségi moz-
galom hívei azonban még ezt a tiszta personalis úniót is elvetették, 
mert ez a Brit világbirodalomba való tartozásukat jelentené! Az 
angol király a birodalom egyes részeiben főkormányzókkal, főmeg-
bízottakkal és Indiában az alkirállyal képviselteti magát, 

A király személyén kívül még egy általános összekötő kapocs 
van a Brit világbirodalomban: a Judicial Committee of the Privy 



Council vagyis a koronatanács törvénykezési bizottsága. Az egész 
Brit birodalomnak ez a legfelsőbb fellebbezési fóruma, A birodalom 
bármely részén kimondott ítélet ellen végső fokon ehhez lehet felleb-
bezni. Jogi, sőt politikai szempontból is igen nagy jelentősége van 
annak a körülménynek, hogy a végső szót a Kanadában, Fokföldön, 
Üj Zealandban hozott ítéletekben Londonban mondják ki. Érthető, 
hogy a felségjoguk teljességéhez ragaszkodó dominiumok nem szí-
vesen tűrik a régi gyarmati kornak ezt a maradványát. 

Bármilyen tiszteletreméltó is ez a két tényező, a birodalom ösz-
szetartását nem tudnák biztosítani. Még kevésbbé érthetnők meg 
pusztán ezek alapján, hogy a Brit világbirodalom baj nélkül kibírt 
olyan teherpróbákat, amilyen pl. a világháború volt. Ismeretes, hogy 
a világháború idején a tengerentúli angol birtokok nagyszerű példá-
ját adták az együttérzésnek és hatalmas áldozatokat hoztak ember-
ben és anyagiakban egyaránt, Kanada 458.218 embert, Ausztrália 
331.814, Üj Zealand 112,223, Dél-Afrika 76.184 embert állított fegy-
verbe a központi hatalmak ellen, összesen tehát közel egymillió főt. 
Pénzben pedig 862 millió fontot adtak, azaz kerek számban 24 mil-
liárd pengőt. Ennek az óriási áldozatkészségnek a király személye 
és a legfelsőbb közös bíróság nem elég magyarázata. Még kevésbbé 
értjük ezt meg, ha meggondoljuk, hogy a domíniumokat semmiféle 
erőszak sem tartja benn a birodalomban. A XVIII. század végén 
Anglia szívósan küzdött az amerikai gyarmatok függetlenségi törek-
vése ellen, ma ellenben a dominiumok egyikét semt tartja vissza erő-
szakkal a birodalomban. Egy angol államférfiú az idevágó álláspon-
tot így fejezte ki: Valamely államnak (dominiumnak) azt a jogát, 
hogy a Birodalomból kiléphessen, csak olyan mértékben lehet két-
ségbevonni, mint egy embernek a jogát, hogy a nyakát elvágja. Ez 
a pár szó találóan megvilágítja a helyzetet: a Brit világbirodalom 
fehér és színes lakosságú területeit is életbevágó érdekek kapcsolják 
Angliához. Ezek az érdekek igen különbözők, de általában két cso-
portba lehet foglalni: gazdaságiak és geopolitikaiak. 

Hogy Anglia és a tengerentúli területek közt élénk gazdasági 
kapcsolat van, az természetes következménye a korábbi gyarmato-
sító munkának. Általános jelenség (bár vannak kivételek ís), hogy a 
gyarmatok az anyaországgal vannak legszorosabb gazdasági össze-
köttetésben, Anglia a világ legnagyobb nyersanyag és élelmiszer fel-
Vevő piaca, A dominiumok és a gyarmatok viszont túlnyomóan nyers-
anyag és élelmiszer termelő területek. Amíg a birodalom keretében 
maradnak, termékeik egy jó része mindig biztos piacra talál Angliá-
ban, Kanada búzájának legnagyobb vásárlója Anglia. Ezenkívül más 
kanadai termékek is (pl. sajt, celluloze, árpa stb.) biztos piacot talál-
nak Angliában. Még szorosabb gazdasági kapcsolatban vannak az 
anyaországgal a többi dominiumok, Ausztrália, Űj Zealand és Dél-
Afrika kivitelének 45—70 százaléka Angliába megy. Leghűségesebb 
Üj Zealand, mert ez nemcsak kivitelének túlnyomó részét irányítja 
Anglia felé, hanem bevitelét ís onnan szerzi be. 

Mivel a fehér lakosságú dominiumok kivétel nélkül mérsékelt 



éghajlatú területek, ezért termékeik is ilyen jellegűek: búza, árpa, 
hús, gyapjú, gyümölcs, bor. Azonban éppen ezekben a termékekben 
Földünk más vidékeinek hatalmas feleslegei vannak: pl. az Űniónak, 
Argentínának, Uruguaynak, Oroszországnak stb. Ismeretes, hogy a 
világháború óta milyen éles harc folyik a piacokért. A dominiumokra 
tehát roppant előnyt jelent, hogy a Brit világbirodalomba tartoznak. 
Ez az előny sokkal erősebben köti a dominiumokat Angliához, mint 
a vékony közjogi szálak. A gazdasági kapcsolatok értékelésénél nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy a domi-
niumok nemcsak az Angliával, hanem az egymás közötti, és a szoros 
értelemben vett angol gyarmatokkal való kereskedelemben is előny-
ben vannak más országokkal szemben. Kanada pl. igen tekintélyes 
forgalmat bonyolít le a nyugatindiai brit gyarmatokkal, sőt még Dél-
Afrikával, Ausztráliával és Indiával is. Általában véve a dominiu-
mok kereskedelmének negyedrésze az inter-koloniálís, azaz a gyar-
matok közötti kereskedelemre esik. 

Egész természetszerűleg merül fel a kérdés, hogy ilyen nagy-
arányú gazdasági egymásrautaltság folytán, miért nem alakul ki a 
Brit világbirodalom gazdasági egysége. 1885-ben már tervbe vették 
egy ilyen egység megszervezését, de a terv a szabad kereskedelem 
híveinek ellenkezése miatt megbukott. Azóta ismételten felvették ezt 
a kérdést, de megoldást nem találtak rá. Elméletileg a megoldás nem 
látszik nehéznek, mert a Brit világbirodalom gazdasági tekintetben 
eléggé megközelíti azt a sokaktól eszményinek mondott állapotot, 
hogy csaknem minden tekintetben ki tudja elégíteni lakosságának 
szükségleteit. A valóság azonban nem fedi minden tekintetben az 
elméletet, mert a Brit világbirodalom csak megközelíti a teljes ellá-
tottság (autarkia) fokát, de igen sok fontos cikkben más területekre 
szorul, és nem is valószínű, hogy egyhamar függetleníteni tudja ma-
gát. Hiányt szenved a világbirodalom vasércben, gyapotban, rézben, 
kőolajban, cellulozében, cukorban, vajban és még több másban. Igaz, 
hogy ezek közül többet a gyarmati gazdálkodás átszervezése pótolni 
tud (pl. a cukrot, gyapotot, vajat stb.) de azért valószínűleg még ak-
kor is marad hiányzó cikk (kőolaj, vasérc, réz stb,). 

Vannak azonban a tervnek egyéb és nagyobb akadályai is. Ang-
lia és a dominiumok ugyan erősen egymásra vannak utalva, de érté-
kes, sőt életbevágó gazdasági kapcsok fűzik őket más államokhoz is. 
Anglia bevitelének és kivitelének több mint fele olyan területekkel 
és országokkal való kereskedelemre esik, amelyek nem tartoznak a 
birodalomhoz. A vámúnió biztosítaná ugyan Anglia számára a Brit 
világbirodalom egész területét még pedig versenytárs nélkül, de ez 
nem pótolná elvesztett piacaiért. De maguk a dominiumok se lelke-
sednek a teljes vámúníóért, mert akkor szépen fejlődő gyáriparuk 
tönkremenne az angol ipari termékek nyomása alatt, A virágzásnak 
indult dominiumok visszafejlődnének tiszta mezőgazdasági álla-
mokká. A birodalmi egységet tehát gazdasági tekintetben éppen olyan 
nehezen lehet megvalósítani, mint a politikai egységet. 

A háború utáni években azonban a sok nehézség ellenére is elke-



rülhetetlenné lett a féhér népességű részek jogi helyzetének rende-
zése. Ezek a részek ugyanis, mint fentebb már láttuk, nagy áldo-
zatkészséggel siettek Anglia segítségére. A háborúkat befejező bé-
kékkel azonban nem voltak megelégedve. A dominiumok nem akar-
ják kivonni magukat egy újabb háború esetén sem a terhek alól, de 
határozottan el akarják kerülni azt a helyzetet, hogy olyan háború-
ban vegyenek részt, amely kitört a nélkül, hogy őket megkérdezték 
volna. Ezzel a feltétellel a dominiumok készségüket fejezték ki az 
anyaország támogatására. Viszont a dominiumok is számítanak az 
anyaország erőteljes támogatására veszedelem esetén. Sajátságos, 
hogy minden dominiumnak megvan a maga külön veszedelme. Kana-
dát az Ünió fenyegeti, Dél-Afrikát a néger forradalom, Ausztráliát 
és Üj Zealandot pedig a ,,sárga veszedelem". Egymagában mindegyik 
dominium gyenge a veszedelem elhárítására. Ez a helyzet kényszeríti 
a dominiumokat, hogy minél szorosabban simuljanak az anyaország-
hoz. Ebből a kölcsönös egymásrautaltságból érdekes politikai hely-
zet fejlődött ki: Anglia kénytelen külpolitikáját a dominiumok érde 
kei szerint irányítani vagyis a szó szoros értelmében birodalmi poli-
tikát folytatni. 

A dominiumok jogi helyzetét az 1926. évi birodalmi értekezlet 
szabályozta. A határozatok szerint Kanada, Üj Foundland, Dél-
Afrika, Ausztrália és Üj Zealand autonom államok a Brit világ-
birodalom keretein belül. Egymással, sőt még az anyaországgal is 
egyenrangúak. Egyik sincs a másiknak alávetve, de kötve van vala-
mennyi a koronához. Szerződéseket köthetnek idegen államokkal. 
Követeket, konzulokat is küldhetnek, de ezek csak az illető domí-
nium ügyében járhatnak el. Önálló hadsereget és hajóhadat szervez-
hetnek. Gazdasági tekintetben minden dominium önálló vámterület. 
Önálló parlamentjük és kormányuk van. Cselekvési szabadságukat 
csak az korlátozza, hogy háborút nem indíthatnak és külön békét 
sem köthetnek. A király személyét (tehát nem az angol kormányt!) 
a főkormányzó képviseli, akit az illető dominium ajánlatára a király 
nevez ki. A dominiumok tehát függetlenebb politikai és gazdasági 
életet élnek, mint Magyarország a régi Monarchiában. 

A világháború után megváltozott India közjogi helyzete is, mert 
a közvetlen brit fennhatóság alatt álló tartományok bizonyos fokú, 
de csak korlátolt önkormányzati jogot kaptak törvényhozó testület-
tel és államtanáccsal. India önkormányzata azonban sokkal szűkebb, 
mint a dominiumoké. Ez az oka, hogy az indiai pártok folyton azt 
követelik, hogy India domíníumi rangot kapjon. Lassanként a színes 
lakosságú gyarmatok jogi helyzete is megváltozik. Eddig ezeket a 
kiküldött kormányzók a bennszülöttek véleményének megkérdezése 
nélkül kormányozták. Ez a direkt rule, magyarul közvetlen kor-
mányzás. Ma már egyre több gyarmatban meghonosult az indirekt 
rule, a közvetett kormányzás. A gyarmati angol kormányzó legfelső 
felügyelete mellett a törzsfőnökök olyan forma joghatóságot gyako-
rolnak, mint a mi falusi bíráink. Valószínű ez lesz a csirája a színes 
gyarmatok későbben megvalósuló önkormányzatának. 



A Brit világbirodalom egyes részei nemcsak földrajzi, éghajlati, 
gazdasági, működési tekintetben különböznek egymástól, hanem csak-
nem mindegyiket más és más közjogi szálak kapcsolj ág az anya-
országhoz, Angliához, Mivel ezek a jogi kötelékek kívülről elég 
gyengéknek látszanak, sokan megjósolták a Brit világbirodalom szét-
esését, A világháború és napjaink világválságai azonban azoknak 
adnak igazat, akik rendületlenül bíznak a hatalmas államrendszer 
további virágzásában, A széthullással ellentétben világszerte a kisebb 
államok tömörülését figyelhetjük meg (Pánamerika, oslói állam-
csoport; a balkáni államtömb eszméje; a közelkeleti államszövetség: 
Törökország, Irán, Irak, Afganisztánj, Ma még olyan államok szo-
rosan a Brit világbirodalom árnyékába húzódnak, amelyek egy évvel 
ezelőtt még erős ellentétben voltak bizonyos jogpolitikai kérdések 
miatt Nagybritanníával (pl. Egyiptom, Irán, Palesztina stb.}. Ezek 
éppen úgy érzik és tudják, mint a Brit világbirodalom részei, hogy 
Nagybritannia bukása csapást jelentene rájuk. 

Lábnyomok a havon. 

A régi víg kölyök ficánkol most ereimben részeg 
örömmel, hogy a szél arcomba vágja friss havát, 
szaladni, futni vinne vágyam a szűz havon át, 
mégis valami kényszerít, hogy itt megállva visszanézzek. 

A lábnyomom lohol mögöttem. Mennyi apró, drága fészek! 
Az elmúlt percet s egy piciny darabkát hagytam én 
hűlő testem puha melegéből a nyom ölén, 
s úgy néznek rám, mint az egészre nézhetnek a részek. 

A hó felhőjén egyre nő mögöttem kis csapatjuk: 
itt közvetlen mögöttem édes kispap-éveim, 
amott dacos, világjáró kamasz reményeim, 
leghátul két csöpp láb tipeg, mint pelyhes tollú hattyúk. 

Csak jöjjetek — kezem kinyújtom — nem vagytok ti fattyúk! 
Ügy hagytatok el, mint atyját az ifjú szűz, 
kit egy napon fehéren a halál szívére tűz. 
Ó, mennyi év! Ó, mennyi perc! És én vagyok az atyjuk. 

Hull, hull a hó. A sok lábnyom mögöttem semmivé lett. 
Egy könny ereszkedik pillámra lopva. Ott hagyom. 
A hó fehérlő prém je felragyog a zord fagyon. 
— A mult be szép. Maradna mindig olyan szent az élet! 

Gerézdi Rábán, 



Á leventeképzés érdekében. 
Jámbor Hike dr. 

Az idei iskolaévben új tényező jelent meg a középiskola életé-
ben: a leventeíoglalkoztatás. Az 1939 elején megszavazott II. tör-
vénycikk, az ú. n, honvédelmi törvény minden 12 évet betöltött ma-
gyar ifjúra nézve kötelezővé teszi a leventeképzésben való részvé-
telt. ,,A leventeképzésnek — amely a magyar ifjúság nevelésének ís 
egyik eszköze — célja, hogy az ifjúságot a hagyományos katonai 
erényekben való nevelés útján a haza védelmének magasztos felada-
taira testben és lélekben előkészítse," (ld. törvény 6, §,) Ennek ke-
reteit is megszabja: „A leventék évente legfeljebb tíz hónapon át és 
legfeljebb heti 4 órában kötelesek ieventekiképzésen résztvenni. Ezen 
felül minden levente abban a naptári évben, amelyben tizennyolcadik 
életévét betölti, összefüggő-gyakorlaton köteles résztvenni. Ennek a 
gyakorlatnak időtartama három hetet nem haladhatja meg." (9. §.) 
A leventeképzésre vonatkozó ideiglenes végrehajtási utasítás 1939 
augusztusában jelent meg (Honvédelmi miniszter 68.042/1939, ein, h, 
kív. kik. sz, rendelete,). Ennek alapján minden iskolában megindult 
a leventeképzés. Mivel ennek kereteit a területileg illetékes katonai 
parancsnokságok állapították meg (az intézetek igazgatóival történt 
megegyezés alapján), nagy változatosságot tapasztalhatunk, Általá-
ban egy hétköznap d. u. 2—4 óra hosszat folyik a leventefoglalkoz-
tatás, igen sok helyen az intézettől független oktatók vezetésével. 
Hangoztatott elv (de még nem mindenütt hajtották végre), hogy a 
leventeképzést a tanintézet környékén lakó iskolánkívülí leventekö-
teles ifjakkal összekeverve kell végrehajtani. 

Mindez eddig nem módosíthatta az iskola munkarendjét, a kul-
tuszminisztérium rendelkezéseinek megfelelően egy tantárgynak sem 
változhatott meg a heti óraszáma, egyedül a sportdélutánokat szün-
tették meg, 

A leventeképzés anyagát 1938-ban szabályozták utoljára, a hon-
védelmi minisztérium kiképzési osztályának kiadásában meg is je-
lent: Kézikönyv a honvédelmi és testnevelési ismeretek oktatására. 
A katonai jellegű kiképzési anyag (alaki kiképzés, csatárkiképzés, 
lőoktatás, térképismeret, légoltalom) mellett a sport és egészség-
ápolás oktatására is ad utasítást. A kézikönyv azonban hangoztatja, 
hogy „az oktatók sohasem felejtsék el, hogy a „nevelés" fontosabb, 
mint a kiképzés", (3, 1.) Példákat is ad a katonás és hazafias, erköl-
csi és vallásos nevelésre népszerű megbeszélések formájában. Nem-
zeti történelmünk fontosabb eseményei mellett szó esik a nemzeti 



jelvényekről, ünnepekről, a kémek elleni védekezésről, a fontosabb 
erkölcsi erényekről (pl. a becsületesség, igazmondás, a káromkodás 
elleni küzdés), a vallásos nevelés terén az istenfélelemről és a 
nagy egyházi ünnepekről is. (3—70. 1.) Jó nevelési utasításokat is 
találunk, amelyeknek összefoglalása: „Eredményt csak az az oktató 
érhet el, aki szeretettel közeledik a fiatalság lelkivilágához, feléb-
reszti benne az érdeklődést, a nemes vetélkedést és a becsvágyat. 
Sohase feledjük el, hogy a leventemunka egész életére döntő befo-
lyást gyakorol," (612. 1.) 

A kiképzési és nevelési anyagot elsősorban az iskolánkívülí ifjú-
ságra való tekintettel állították össze, így jórészt ismert dologként 
tűnt fel a középiskolások előtt, ami érdeklődésüket erősen csök-
kentette. 

A már kezdetben fellépő többi nehézségeket a középiskolai neve-
lők a következőkben foglalták össze: A leventeképzés a középiskolai 
ifjúságra heti 2—4 óra újabb munkát jelent, ami túlterhelést ered-
ményez. Mivel ez hétköznap délutánra esik, a tanulók jórésze más-
napra nem tud elkészülni, a tanulás munkájából egy nap kiesik. De 
az időveszteségnél is súlyosabb, hogy bizonyos esetekben el kell 
nézni a készületlenséget, ami ellentétben áll a középiskolai nevelési 
eljárással. Tananyagcsökkentésről a jelenlegi körülmények között 
nem lehet szó, legfeljebb a testnevelési órák egy részét lehetne leven-
teképzésre fordítani. A leventeoktatók alkalmassága ellen is számos 
kifogás merül fel; az oktatói képesítési szabályzat szerint nem lehet 
figyelembe venni a tanárok pedagógiai képzettségét, ha nincs meg-
felelő leventeoktatói képesítése, még a testnevelési tanár is csak alá-
rendelt szerepben állhat saját növendékei előtt, Legtöbb kifogás 
a keverés ténye ellen hangzik el, mert nemhogy az iskolánkívüli ifjú-
ság színvonala emelkedett volna, hanem a tömeglélektan törvényei 
szerint a középiskolai ifjúság süllyedése következett be. Súlyos er-
kölcsi rombolás tényéről panaszkodnak az érdekelt iskolák. 

Abban azonban egyetért minden nevelő, hogy a középiskolai 
ifjúságot is kell leventeképzésben részesíteni s az iskoláknak ennek 
sikere érdekében minden lehetőt el kell követniök. 

Ehhez 1. szükséges ismernünk a leventeképzés történetét; 
2. fontolóra kell vennünk eszmei alapvetését; 
3. keresnünk kell a gyakorlati megoldás lehetőségét, 

* * 

A leventemozgalom gyökere kettős: a testnevelés és a nemzet-
nevelés korszerű törekvései nyernek benne kifejezést. 

A Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetsége már 1908-ban 
az iskolai és iskolánkívüli ifjúság testnevelésének érdekében emlék-
iratot nyújtott be a képviselőháznak. Az 1913. szept. havában meg-
alakult Országos Testnevelési Tanács katonai tanácsadók közremű-
ködésével hamarosan javaslatot kezdett kidolgozni az iskolánkívüli 
ifjúság testnevelésére és a katonai előképzésre vonatkozóan. A mun-
kálatokat a világháború megakasztotta. 1921-ben Karafiáth Jenő 



akkori belügyi államtitkár megalkotta az első testnevelési törvény-
javaslatot, amelyet a képviselőház még abban az évben megszava-
zott. Ez az 1921. évi LIII. t. c. az első ilyen törvény Európában, s 
több más állam (pl. Németország) kiküldöttei is tanulmányozták. Az 
iskolákra vonatkozóan lényeges újításokat nem hozott, az iskolán-
kívülí ifjúságra nézve pedig elrendelte, hogy 12 éves kortól a 21. 
életévig a testnevelési kötelezettségének a leventeegyesületekben tesz 
eleget. A leventék ügyeit az Országos Testnevelési Tanács III. 
szakbizottsága intézte, amelynek élén 1921. március óta mindig egy 
magasrangú katonatiszt állott. Ez nagy előnyt jelentett a végrehaj-
tásban, de ezzel együtt a kétféle irányítás összegyeztetésének nehéz-
ségei is megmutatkoztak, bár 1939-ig a kultuszminisztérium intézte 
a leventemozgalom ügyeit. 

A leventemozgalom fejlődése sok nehézségbe ütközött, A test-
nevelési törvény végrehajtási utasítása csak 1924. jan. 31-én jelent 
meg. Az általánosan kötelező mozgalmat sok helyen idegenkedés-
sel fogadták. Megfelelő gyakorlóhelyek és otthonok hiánya (a leven-
tegyesületek alig egy harmada rendelkezik megfelelő otthonnal) ma 
is elég általános panasz. Nagy gondot okozott a megfelelő vezetők 
beállítása. Éppen ezért nem nyújthatott a leventeképzés a katonai 
előképzés szempontjából sem tökéletes munkát, ,,Ne leplezzük, hogy 
ez a katonai kiképzés sok esetben hátráltatja a katonai ujonckikép-
zést. Nem egyszer tapasztaltam, hogy a bevonult újoncot levente 
korában oktatója régi, elavult szabályzat, vagy az új szabályzat el-
veinek és pontjainak megnemértett, helytelen magyarázat alapján 
oktatta, miáltal az ujoncszakaszparancsnok munkája megkétszerező-
dött, mert előbb a rosszat kellett elfeledtetni az újonccal, utána 
pedig a helyes végrehajtási módra megtanítania,"1 Természetesen 
zavart okozott az is, hogy az ujoncképzés rendszere és módszere 
több változáson ment keresztül, A leventekötelesek panaszait a Fia-
tal Magyarság egy cikke foglalja össze, (1939, aug, 1,) A foglalkoz-
tatás sok időt vesz igénybe (1939, szeptemberéig legtöbb helyen va-
sárnap délelőtt volt, ami sok fiút egyetlen pihenőnapjától fosztotta 
részben meg), a katonai gyakorlatok még figyelmes vezetés mellett is 
ruharongálást eredményeznek, a fiúk vezetőikkel nem egy esetben 
hadilábon állanak, az oktatók gyakran nagyon erélyesen bánnak ve-
lük. A legkomolyabb panasz a foglalkozási anyag unalmas egyfor-
masága, amely csak egyes kivételes esetekben nem érezhető. 

Természetesen igazságtalanság volna említés nélkül hagyni a 
leventemozgalom eredményeit. Kárpátalja visszafoglalásakor ,,közel 
60 százalékában öthetes újoncokból álló kerékpáros zászlóalj alig 
három nap alatt, két véres ütközetet végigharcolva, 240 kilométeres 
utat tett meg hóban, sárban, hegynek fel, lehetetlen hegyi utakon".2 

Ezt az eredményt a hagyományos magyar vitézi erények mellett a 

1 Király Lajos: A leventeképzés reformja. Magyar Katonai Szemle. 
1939. szept. 

2 Somogyváry Gy. képviselőházi beszéde. 1939. nov. 21. 



leventeképzésnek is köszönhetjük. Testnevelés szempontjából is nagy 
eredményeket mutathatnak fel. 1928-ban 2698 levente-sportversenyt 
rendeztek, ez a szám 1937-ben már 7134-re emelkedett. A berlini 
olimpiai bajnokságokon 13 volt levente is szerepelt. Megfelelő veze-
tés mellett azonban kiváló nevelő eszköznek mutatkozott főként a 
falusi ifjúság számára. Az utóbbi években több helyen rendszeresített 
levente-istentiszteletek az erkölcsi nevelés, a népművelési előadások, 
színdarabok rendezése pedig a szellemi nevelés elsőrangú alkalmai 
lettek. Keretet nyújtott a leventeegyesület, hogy a sok szempontból 
fékezhetetlen és minden nevelői hatás alól eddig kiszabadult életkor 
(15—21 év) készen álljon minden jó hatás befogadására. 

A leventemozgalom megindulásának története két következtetést 
enged meg. Először is gyökeresen magyar gondolattal állunk itt 
szemben, amely nem idegen minták utánzása. Természetesen kiala-
kulására hatottak később a külföldi hasonló mozgalmak. Az iskolai 
ifjúság bevonásának terve azonban szintén már több mint egy évti-
zedes. Másodszor kezdettől fogva katonai irányítás alatt működött, 
s így a megszokott nevelői módszerektől eltérő elvek kialakulására 
adott alkalmat (pl. a leventék fegyelmi szabályzata teljesen eltérő 
az iskolai fegyelmi szabályzattól). Ez az irányítás egyúttal azt a 
meggyőződést is érlelte, hogy a papok, tanítók, tanárok mellé a kato-
nák is odaálljanak nemzetnevelőkként. Feladatuknak a nemzetvéde-
lem gondolatának hirdetését és megvalósítását tartják. 

A nemzetvédelemnek ma számolnia kell a totális háború tényé-
vel, amikor már nem hadseregek mérkőznek, hanem nemzetek küz-
denek nemzetekkel szellemi és gazdasági téren sokszor még jobban, 
mint katonai téren. Éppen ezért a nemzetvédelem helyes fogalma-
zásban tervszerű felkészülés külső és belső ellenség, valamint a nem-
zet erőinek bármilyen (erkölcsi, szellemi, egészségügyi stb.) hanyat-
lása ellen. Ennek a gondolatnak irányítania kell már a békeévek 
munkáját is, a mozgósítás nemcsak katonai, hanem szellemi és gaz-
dasági téren is szükséges, Mindez állami feladat, de ebben a munká-
ban minden más közösségnek támogatnia kell,3 

Amíg a katonák egységbe foglalva látták feladatukat, a peda-
gógusok inkább csak részleteiben vették észre az előttük álló teen-
dőket, 

Weszely Ö, A korszerű nevelés alapelvei c. könyvében Nemzet-
nevelés c. alatt összefoglalja a közösség öntudatos szolgálatára való 
ránevelés törekvéseit, de a katonai előképzés, leventemunka kérdé-
seiről nem szól.4 

Dékány István Közösségi és állampolgári nevelés az új tanterv 
szellemében c. cikkében világos történeti fejtegetéssel igazolja a ne-
velés ezen ágának szükségességét, lélektani alapon tárja elénk a 

3 v. Farkas Ferencnek, a Ludovika parancsnokának a 18. orsz. őrsvezetői 
táboron tartott e lőadása nyomán. (1939. ápr.) 

4 467—480. 1, A leventeokta tás t éppen csak megemlíti a 240, lapon. Ez 
az összefoglalás felment attól, hogy a régebbi hasonló írásokkal (elsősorban 
Imre Sándor Nemzetnevelés c. művével) most részletesen foglalkozzunk. 



fokozatos felépítés elveit, A közösségi nevelést azonban elsősorban 
az oktatás keretében akarja megoldani, egy helyen említi meg csu-
pán: „Figyelemmel kell lennünk a testnevelésre, cserkészetre és 
leventeképzésre, melyek szintén nagy segítséget nyújthatnak a fenti 
célkörben,"3 

Makkai Sándor könyve, Tudománnyal és fegyverrel, viszont már 
kiindulásában hangoztatja: „Ma már közmeggyőződéssé érlelődik a 
magyar nemzet tudatában az, hogy jövendőnk legelső feltétele a ka-
tonai szellem és életrend uralomrajutása a nemzetnevelés egész terü-
letén,"6 A leventemunkát az iskolai munka szerves részének, jobban 
mondva irányító lelkének tartja. Éppen ezért az oktatás anyagát gyö-
keresen át akarja dolgozni egész iskolarendszerünkben, de itt sok 
vitatható tételt fogalmaz meg. Legértékesebb része könyvének a 
nemzetnevelésnek és a kereszténységnek viszonyáról írt sorok, „A 
szociális problémákat a nemzeti társadalom maga kell, hogy meg-
oldja jogrendszere és intézményei keretében. De ezt a társadalmat 
élő tagok, személyiségek alkotják s az egyház a maga missziói 
közösségének szeretetiskolájában az egyéneket készíti elő arra, hogy 
a maguk társadalmi hatáskörében magát az élő igazságot, Krisztust 
juttassák győzelemre bármely konkrét kérdésben." (188—9. 1.) 

SZÍVÓS Donát Autonóm cserkészei — vagy egységes ifjúsági 
mozgalom c, cikkében egy részletkérdésből kiindulva, rávilágít a 
nemzetnevelés gyakorlati megoldásának majdnem minden kérdésére.' 
Élesen tiltakozik az egységes magyar ifjúsági mozgalom minden más 
ifjúsági egyesületet fenyegető terve ellen, rámutat a cserkészet nagy 
eredményeire, hangoztatja az egyház jogait az ifjúság nevelésében. 
A tényleges törekvésekkel foglalkozó írás igazában az egyetlen, 
amely a nevelők előtt rávilágított a jelen helyzetre. Sajnos azonban 
nem keltett elég visszhangot. 

így azután a honvédelmi törvény végrehajtásaként elrendelt 
leventeképzés készületlenül találta a középiskolai nevelőket. 

Míg a végrehajtás katonai oldala teljes feldolgozást nyert, addig 
iskolai része alig részesült figyelemben, A múltba oly szívesen vissza-
tekintő tanári lélek elméletileg alig, gyakorlatilag pedig úgyszólván 
semmit sem foglalkozott a kérdéssel, így természetes, hogy a külön-
böző szempontok érvényesülése között nagyfokú aránytalanságnak 
kellett bekövetkeznie. 

Mindennek összefoglalt eredményeként az iskola munkája és a 
leventeképzés két, egymástól különálló tényező lett. Már pedig az 
nem lehet vitás, hogy a nevelés egységének érdekében, — amítől a 
nemzet egysége is függ, — ezen a helyzeten változtatni kell. Makkai 
S, is hangoztatja: „Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ifjúságunk 
nevelése két elszakított, egymást úgyahogy kiegészítő, vagy legjobb 
esetben párhuzamos, de egymástól független területen történjék, 

5 Magyar Paedagógia. 1939. ápr, 98. 1. 
6 16. 1. A könyv 1939. tavaszán jelent meg. 
7 Megjelent a Magyar Kultúra 1938. dec. 20-i számában. 



mint külön katonai és külön iskolai nevelés."8 Ezzel szemben rámu-
tat arra, hogy jellegzetes magyar sajátság az életegység, amely a 
közösség életében minden tényezőnek együttműködését jelenti nem-
csak a cél, hanem az odavezető út egységében is. Ezt a honvédelmi 
törvény is hangsúlyozza: ,,A honvédelmi miniszter a leventefoglal-
koztatás nevelési anyagát a leventeképzés sajátos célja és annak a 
magyar ifjúság egységes nevelésébe való beillesztése folytán a val-
lás- és közoktatási miniszterrel egyetértve állapítja meg." (6. §.) 

Ennek az egységnek érdekében meg kell találnunk azt a közös 
eszmei alapot, amelyen egyesíthetünk minden, most még különálló 
törekvést. 

• * * * 

A nevelők előtt — bevallottan vagy csak kevésbbé tudatosan 
— mindig a kor embereszménye lebeg elérendő célként. Amíg a 
középkori ember tiszteletének középpontjában a szent áll,9 a XVIIJ. 
század végén diadalmenetben viszik a párizsi Panthéon-ba a két 
nagy írónak és gondolkodónak: Rousseau-nak és Voltaire-nek holt-
testét, ma pedig hódolattal áll meg mindenki a névtelen katona em-
léke előtt, aki a nemzet szolgálatában életét áldozta. A nemzet szol-
gálatúba állított élet, ez a mai kor embereszményének hangsúlyozott 
vonása. 

A nemzet szolgálatába áll a mai ember, mert ösztönösen érzi, 
hogy csak egy közösség kereteiben tudja igazán kifejleszteni, ér-
vényre juttatni minden képességét, (A mult században még azt hitte, 
hogy az egyéni szabad érvényesülés, a szabad verseny a képességek 
alakulásának útja,) De a közösségi gondolat azt is jelenti: a nemzet 
mindenegyes tagjának joga van a szellemi és anyagi javak bizonyos 
minimumához. Ha ezt saját hibáján kívül nem tudja megszerezni, a 
közösségnek gondoskodni kell róla. Viszont a már megszerzett szel-
lemi és anyagi javak nem korlátlanul szabad birtoka senkinek: csak 
a közösség javára használhatja fel. A magántulajdon liberális elve 
egyre több megkötöttséget kénytelen elismerni. 

A közösséggel szemben való kötelességeinket minden kor er-
kölcstana hangsúlyozta. Ezek közül legjobban szem előtt áll a hon-
védelem katonai kötelessége. Ez ma már nemzetvédelemmé szélese-
dett ki, amint fentebb láttuk. E mellett azonban hangsúlyoznunk kell 
a nemzetszolgálat (nemzetépítés) gondolatát is. Legjobb nemzetvéde-
lem a nemzet mindenegyes tagjának szellemi és anyagi megerősí-
tése. Átfogó egységbe kell állítani a feladatokat, nehogy megerősöd-
jék az a téves vélemény, hogy csak bizonyos társadalmi réteg (föld-
műves-osztály, munkásság) felemelése, vagy csak a honvédelmi 
kötelességek teljesítése az igazi és teljesen elégséges nemzetszol-
gálat. 

8 id. m. 99. 1. 
9 A középkori szent — ezt jó hangoztatni — nem egyoldalú ember. Elég 

az árpádházi szent királyokra gondolni, vagy fontolóra venni Szent Györgynek, 
a lovageszménynek ál talános t iszteletét . 



Ez a közösségi (szociális) gondolat a mai felfogás szerint az 
állam igazi ereje. Feladata ezt megvalósítani, feladata az ifjúságot 
ebben az irányban nevelni. Az ifjúság igényli is ezt. Eszmei szem-
pontból ,,az ifjúságot ma elsősorban a társadalompolitikai kérdések 
érdeklik, éppúgy, mint ezelőtt érdekelték a technika és más foga-
lomkörök. Ha az ifjúság ezen problémák helyes meglátására fokoza-
tosan ránevelődik, az helyes és fontos", (Gr. Teleki Pál.) A tett 
szempontjából pedig ,,a serdülő ifjúság nevelésének nagy kérdése az, 
hogy cselekvési hajlama számára találunk-e valódi teret, az állam-
életben valódi szerepet. A serdülő kor válsága a lélektani és élettani 
válságon felül egy olyan társadalomhoz való alkalmazkodás válsága, 
amelyben mindent a felnőttek számára szerveztek meg, s nem szíve-
sen adnak helyt a fiataloknak." Amikor a francia és angol cserké-
szek fontos szerephez jutottak a mostani háborúskodás megindulá-
sakor, helyüket kitűnően állották meg, hiszen mód volt tényleges 
tevékenységet végezni a közösség számára,10 De a magyar ifjúság 
is szerepet kér a közösségszolgálatból: légoltalmi szolgálat, nyomor-
telepek látogatása, munkatáborok, a debreceni kollégiumból kiindult 
telepítési mozgalom — megannyi részlettörekvés, amely már erősen 
érdekli a serdülő fiút. 

A közösség feladtaira való előkészítés szükségességét XI. Pius 
pápa nevelésről szóló körlevele is elismeri: ,,Az állam megparan-
csolhatja és megkövetelheti, hogy minden polgára megismerje pol-
gári és nemzeti jogait, és hogy a tudományban, az erkölcstanban 
annyira ki legyen oktatva, amennyire erre szükség van s amennyire 
a mai időkben a közjó valóban megköveteli . , , Az állam (felállít-
hat) olyan iskolákat, amelyek a kormányzáshoz szükséges ismere-
teket tanítják, vagy előkészítenek különleges feladatokra, főleg a 
katonaságra." 

Kiindulásként említettük, hogy a közösség életében való rész-
vétel lényegében bizonyos jogokban való részesedés és bizonyos kö-
telességek teljesítése. Ma hangoztatott elv ezen a téren az egyenlő-
ség: mindenkinek egyenlő jogai vannak és mindenki egyenlő mérték-
be vegyen részt a kötelesség teljesítésében. Ez az alapja annak, 
hogy egységes ifjúsági mozgalomról beszélnek a leventemunkával 
kapcsolatosan, amely több külföldi állam mintájára magábaolvasz-
tana minden más ifjúsági egyesületet, elsősorban a cserkészetet. (Ná-
lunk azonban a vallásos egyesületekkel általánosan kivételt tesznek.) 
Ez lehet eszmei alapja az iskolás és iskolánkívüli ifjúság keverésé-
nek is.11 

10 M. de Pail leret 0 . P.: Actuali té du Scoutisme. (La Vie Intellectuelle 
et la Revue des Jeunes . 1939, okt. 25.) 

11 ,,A vegyített és kever t kiképzés célja, hogy azok az ifjak, akik később 
vezető állásba kerülnek, már korán megismerjék az általuk vezetendő egyedek 
gondolkodásmódját, hogy betekinthessenek a lelki világukba és így a kölcsö-
nös megértés és bizalom útján eredményesebben tudjanak majd vezetni; más-
részt pedig, hogy a tömeg megismerje azoknak a szellemi fölényét, akik később, 
az életben, a vezetésre lesznek hivatva. Ezzel az újítással szemben egvesek 
részéről bizonyos fokú ellenszenv mutatkozott . Ezek az értelmiség gyermekei-

P a n n o n h u l m i S z e m l e 3 



A jogegyenlőség kétségtelenül helyes elv, azonban kiegészítésre 
szorul. Nem adhatok különböző igényű embereknek csak egyforma 
javakhoz jogot. Summum íus — summa iniuria. — A kötelesség egyen-
lőségét már elvben sem lehet fenntartani. Említettük, hogy szerzett 
javaink (akár szellemiek, akár anyagiak) köteleznek a közösséggel 
szemben. Akinek több jutott, attól többet is lehet követelni. A köte-
lesség egyenlőségének elve azonkívül kizárni látszik az önkéntes 
munka szükségességét. Ezzel szemben állítanunk kell: „Aki ismeri az 
ifjúságot, a fejlődő lélek alkatát, az nagyon jól tudja, hogy az em-
berré levésben többet jelent ebben a korban egy önként vállalt kis 
tett, mint ezer kényszeredetten végzett gyakorlat. Éppen a vezető-
ket, a szellemi és gyakorlati irányító rétegeket nem lehet kényszer-
rel kinevelni. Ezzel nem azt mondjuk, hogy bizonyos célok, így pl. 
katonai előképzés stb. érdekében nincs szükség kötelező ifjúsági 
szervezetre. Nagyon is szükség van erre. De a kötelező ifjúsági szer-
vezeten és kereten belül éppen a többre hivatottak számára feltétle-
nül szükséges a cserkészet önkéntes keretének munkája. Az egész-
séges ifjúsági szervezkedés kettős irányú: egy kötelező mellett még-
maradó önkéntes szerv szolgálja legjobban a nemzet jövőjét. És még 
egy szempont: éppen nekünk, magyaroknak van nagy szükségünk 
arra, hogy önkéntes munkavállalásra, teljesítmények vállalására ne-
veljük ifjúságunkat: különben képtelenek leszünk arra, hogy akár 
a gazdasági életben, akár a magasabb szervezésben a vezetést újra 
kezünkbe vegyük."12 Súlyosan tévednek tehát azok, akik azt hiszik, 
hogy az általánosan kötelező leventemunkát valaha is olyan színvo-
nalra lehet emelni, mint egy igazi cserkészlélekkel telített csapat 
életét. 

Más szempontból nézve az egyenlőség mereven értelmezve egyfor-

nek az erkölcsét fél tet ték és az újításoktól az erkölcsök hanyatlását vár ták. 
Elfelej tet ték azonban azt, hogy a társadalom jelen fejlődési iránya mellett a 
mutatkozó különbségeket mesterségesen tovább is fenntartani nem lehet; el-
felej tet ték, hogy az alacsonyabb néposztály gyermekei között is igen sok jó 
és nemes lélek van; elfelej tet ték azt a világháborús tapasztalatot , hogy ahol 
a legnagyobb áldozatot kel let t hozni a hazáért és a magyar fajér t , ott együtt 
volt és együtt küzdött minden rendű és rangú fegyverfogható férfi és hogy 
az a tiszt, aki a csapatával együtt s az emberei között élt, mindent, de min-
dent el tudott érni." (Levente, 1939, dec. 15-i szám.) Ezekkel a gondolatokkal 
kapcsolatosan azonban hangsúlyozni kell, hogy nem megfelelő úton járunk, ha 
nem teszünk különbséget az ifjú és a felnőtt lélek között, s az előbbit előké-
szítés nélkül nagy életfeladatok elé állítjuk. De a részletesen indokolható lé-
lektani el lenvetés mellett fontolóra kell venni, hogy a különböző társadalmi 
osztályokkal való kölcsönös megér tés és bizalom végtére is erkölcsi magatar-
tás, a szeretet , az alázatosság gyakorlati megvalósítása. Erkölcsi magatar tás t 
viszont nem alakí thatok ki az if júban erkölcsileg kifogásolható környezetben. 
— Természetesen nem szabad megelégedni az el lenvetésekkel, a társadalmi 
különbségek orvoslására rendszeresen törekednünk kell. Ezt a középiskolai Ál-
talános Utasí tások is hangsúlyozzák (pl. 42—44., 51., 53-, 74. 1.) a nélkül azon-
ban, hogy az oktatáson kívül e r re kere te t jelölnének meg. A jelenlegi helyzet 
a nevelők kötelességévé teszi, hogy gyakorlati megoldásokat keressenek. 

12 Dr, Gerencsér István: Magyar cserkészet — honvédcserkészet . Egyedül 
Vagyunk. 1939. nov. 



maságra vezet. Egyformaság mellett viszont egyéniség nem tud ki-
alakulni, az ember tömeg-emberré válik annak minden veszélyes tu-
lajdonságával. Ezért hangoztatja a levente-kézikönyv is: „Minden-
kit egyéniségének megfelelően kell nevelni és oktatni. Az erőszakos 
nevelő egyéniségének súlyával ránehezedik az ifjú lelkivilágára, el-
foj t ja benne az egyéni kezdeményezés csiráját és gépies, sematikus 
munkára kényszeríti. Természetes, hogy az ifjú a maga életösztöné-
vel, szabadságszeretetével a legnagyobb fegyelem mellett is belsőleg 
tiltakozik a vélt bilincsek ellen és le akarja rázni magáról. Az erő-
sebb, szívósabb egyéniség „ellentétbe kerül e nevelési módszerrel" 
és éppen ellenkező irányba halad, mint oktatója tervezte. A hajlít-
hatóbb elem azonban úgynevezett „jó gyerek" lesz, aki gyengébb 
belső ellenállóképessége, határozatlansága miatt, vagy egyéni képes-
ségek hiányában a helytelen nevelő személyes befolyása alól nem 
tudja kivonni magát. Ezek az ifjak gépszerű „agyonnevelt" embe-
rekké válnak, akik a legelső akadálynál megtorpannak, elvesztik 
kevés önbizalmukat, eltévednek, elvesznek az élet áradatában. Az 
államnak, a társadalomnak csak kára van belőlük." (Előszó.) Már 
pedig lehetetlen teljesen különböző műveltségi fokon álló ifjakat 
közös keretbe venni és egyénien nevelni. 

Szervezeti szempontból a nevelés a következő három közösség 
kötelessége: Család, állam, Egyház. A család és Egyház szerepét 
most figyelmen kívül hagyva, megállapíthatjuk, hogy az állam neve-
lői kötelességét a közoktatás szervezetében, azaz az iskolákban gya-
korolja.13 Fentebb hangoztattuk, hogy a nemzet egysége követeli, 
hogy az iskolai ifjúság nevelése mindenféle szempontból az iskola ke-
reteiben történjék. De egyéniség és jellem csak következetes, egy-
forma elvek hatására alakulhat ki. Bármilyen kis rendelkezések is 
legyenek, ha az ifjú érzi, hogy a leventemunkában másként visel-
kedhetik, mint az iskolában vagy megfordítva, következetes maga-
tartás (ami a jellem alapja) nem alakulhat ki. Régi tapasztalati 
tény, hogyha az iskola és a család szelleme, magatartása között 
ellentét van, komoly nevelésről nem lehet szó. Külföldi példákat is 
említhetünk. „A német nemzeti szocializmus köznevelési és oktatási 
rendszerének magyar megfigyelői igen helyesen vették észre azt, hogy 
ebben a nagyszabású és sok tekintetben felettébb tanulságos rend-
szerben hasadás van az ifjúság pártnevelése és az iskola oktató mun-
kája között. A pártnevelés az iskolát másodlagos, mintegy csak ok-
tató intézménynek tekinti, döntő fontosságát és tekintélyét ezzel aka-
ratlanul is meggyengíti, nemcsak hatalmasan belenyúl az iskola éle-
tébe, de azzal ellentétbe is kerül, amit csak az iskola alkalmazkodá-
sával, pártszempontok előtti meghajlásával lehet kiegyenlíteni."14 

13 A magyar helyzet szerint a közokta tás általános rendjéhez az egyházi 
iskolák is kötelesek alkalmazkodni. Ezért ezeket az iskolákat is most mint az 
állam hatáskörébe tar tozókat tárgyaljuk. Az Egyház szerepe egyébként igen 
fontos, amint ezt Makkai S. id. könyvéből is látjuk, de ez a kérdés külön tá r -
gyalást kíván. 

14 Makkai S. id. m. 100. 1. 



Franciaország nagy belső ingadozását a múltban nem kis mértékben 
annak tulajdoníthatjuk, hogy a legnagyobbrészt szabadkőműves és 
kommunista befolyás alatt működő állami iskolák szelleme nagy 
ellentétben állt a család és Egyház nevelői törekvéseivel. 

Ezeknek az ellentéteknek egyik legelső eredménye, hogy az ifjú 
elveszti bizalmát valamelyik nevelő közösséggel szemben. Ahol pedig 
bizalom nincs, ott oktatni, külső magatartást erőltetni lehet, de ne-
velni nem. 

Ezeket a nehézségeket csak abban az esetben lehet elkerülni, ha 
szervezeti egységben egyesül az iskola és a leventemozgalom. Ebből 
természetszerűleg következik az is, hogy a leventemunka közvetlen 
vezetői sem lehetnek az iskolán kívülállóak. Természetesen éppen a 
szakszerűség megkívánja a nevelők katonai előkészítését és ellenőr-
zését. Amint az egészségügy intézésére az iskolaorvosi intézményt 
létesítették, ugyanúgy az iskola katonai nevelését is szakembernek 
kell irányítani. A vallástanítás és a vallásos nevelés mind anyagát, 
mind végrehajtását illetőleg nem áll a tanügyi hatóságok rendelke-
zése és közvetlen ellenőrzése alatt. Mégis ki merné állítani, hogy 
mindez idegen elem az iskola életében? 

Nem lehet feladatunk ezeknek az elveknek gyakorlati következ-
ményeire rendszeresen rámutatni. 

Mindenesetre le kell szögeznünk a következőket: 
1. Nemzetnevelő munkaközösséget kell alkotniok mindazoknak, 

akik az ifjúsággal foglalkoznak. Ennek alapfeltétele olyan egyete-
mes szerv felállítása (Országos Ifjúsági Tanács, vagy ifjúsági állam-
titkárság a szakminisztériumoktól bizonyos mértékig függetlenül), 
amelyben a nemzetnevelők (pap, tanár, katona) mindegyike meg-
felelő szerephez jutna, hiszen mindegyiknek kezében van ugyanaz 
az ifjúság. Tapasztalati tény, hogy nem tartjuk igazán magunkénak 
azt az intézményt, nem fáradozunk érte igazi lelkesedéssel, ha irá-
nyításában semmiféle részük sem lehet. Az egész leventeíntézmény 
jövőjére nézve sorsdöntő, hogy a jelenlegi törekvések ebben az irány-
ban kielégítést nyerjenek. 

2. Egységesen rendezett oktatási anyagra van szükség. A leven-
teoktatás ismertetett anyagának jórészéről eddig szó volt az iskolai 
testnevelési órákon. A légvédelmi oktatás és kiképzés egyaránt fel 
van véve az iskola tananyagába és a leventeképzésbe is (v. ö. Hon-
védelmi törvény 134, §,). A nevelési kérdések ugyancsak bőséges 
tárgyalásra kerültek a különböző tantárgyak keretében. így azután 
a leventemunka nem tudta felébreszteni az érdeklődést, sokszor az 
unalom és tétlenség érzését keltette, ami lehetetlenné tesz minden ne-
velői hatást. 

3. Mindenképen el kell ejteni a heti egy külön leventenap ter-
vét. Gyakorlatilag szinte keresztülvihetetlen nehézségekbe ütközik, 
elvi szempontból nézve pedig csak fokozná az ellentétek az iskolai 
nevelés és a leventeképzés között. A tanuló legyen mindennap 
levente, de a leventemunkában is érezze, hogy ő az intézet növen-
déke. Ennél a kérdésnél meg kell jegyeznünk, hogy egy időben 



Németországban is lefoglalták a szombati napot kizárólag a Hitler-
Jugend számára, de ezt az állapotot hamarosan megszüntették. Te-
hát nem vált be. 

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy mindez nem állhat ellen-
tétben a honvédelmi törvény rendelkezésével. Eddig is katonai irá-
nyítás mellett a tanárok és tanítók készségesen állottak a levente-
képzés szolgálatába, Somogyváry Gy, mondja idézett beszédében: 
,,A trianoni katonai korlátozások évei alatt javarészt egyszerű, név-
telen magyar tanítók és tanárok fáradoztak és bajlódtak, szinte re-
ménytelenül sivár viszonyok között a leventeintézménnyel." Egy 
1926-ból való miniszteri rendelet (VKM. 38.991/1926. XIII. sz.) a 
következőket írja: ,,A tanítói kar ideális hivatását csak úgy töltheti 
be méltóan, ha tudását, tapasztalatait, munkakészségét az iskolát 
elhagyó ifjúság nevelésére felajánlja. Az a gondolat, melyet a le-
vente-ügy reprezentál, a legnagyobb fokban megérdemli, hogy azért 
áldozatot is hozzunk," (,,A tanszemélyzet közreműködését" a jelen-
legi törvény is említi a 13, §-ban.) Amit meg tudtak tenni a magyar 
nevelők az iskolánkívülí ifjúsággal, azt vállalhatják saját növendé-
keikkel szemben még inkább. Az iskola eddig is becsülettel magára 
vett minden új nevelői feladatot (önképzőkör, sport, cserkészet stb.}, 
elképzelhetetlen lenne, ha a nemzet szempontjából egyik legfonto-
sabb nevelési munkát nem akarná vállalni.15 

* * * 

Hangoztatni kívánjuk, hogy ezeket a sorokat a leventeképzés 
érdekében írtuk. Az ifjúság nevelésének nagy nemzeti ügyében csak 
az erők összefogásával érhetünk el eredményt. A jelenleg folyó 
munka tapasztalatai már alkalmasak lehetnek az egység megterem-
tésére. Viszont ne szépítsük azt a tényt, hogy a szükséges egység 
ezen a téren nincs meg. A hibák kendőzése nem vezethet célhoz. 

A középiskolai nevelők egy része bizalmatlanul tekinti a levente-
intézményt. Pedig mennyire keresnek valamilyen keretet a közösségi 
nevelés megoldására! Elég utalni az Általános Utasítások Nemzet-
nevelés c. fejezetére, az osztályfőnöki óra gondolatára, a különböző 
ifjúsági egyesületek (elsősorban az önképzőkör) munkájának átala-
kulására. Áz 1939, évi iskolai évkönyvek értekezései között is feltű-
nően sok foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ismerjük el, hogy a levente-
intézmény történetileg kialakult keret a közösségi nevelés számára, 
s továbbfejlesztése érdekében a nevelőknek kell megtenni a kezde-
ményező lépéseket, 

15 Igen figyelemreméltó tanulságot nyújt a debreceni piarista gimnázium 
leventemunkája . A leventeképzés vezetője az intézet igazgatója (Bátori József 
dr.), aki mint régi cserkész teljes szakszerűséggel és a katonai vezetők teljes 
el ismerésével tudta megszervezni a munkát . Az okta tók: 7 piarista, 4 világi 
tanár és 4 intézethez nem tartozó oktató. A foglalkozási idő szombat d. e. 
10—1, ill. 2-ig, az elmaradó órákat a hét többi napjain pótolják 45 perces 
beosztás alapján. így mód van az intézet munkájához rendszeresen kapcsolódó 
Programm kidolgozására és a nevelői hatások érvényesí tésére. 



A katonai vezetőség nevelést akar adni és ehhez a munkához a 
hivatott nevelők közreműködését keresi. Gyakorlati valósággá kell 
tenni azt az elvet, hogy a közreműködés legelső feltétele a kölcsö-
nös megértés. Az óhajok, kérések jóindulatú meghallgatása, az ellen-
tétek kiküszöbölésére irányuló őszinte törekvés nélkül végső ered-
ményben az egész nemzeti közösség egysége ellen dolgozunk.11' 

Aki az ifjúságnak egy elvet át akar adni, az hordozza azt meg-
valósítottan a maga lelkében. A közösség gondolata pedig az őszinte 
szolgálat, az egyéni érdekekről való lemondás nélkül nem valósulhat 
meg. Ha nem akarom jóindulattal megismerni a másirányú elgondo-
lásokat, amelyekről pedig eleve fel kell tételeznem, hogy magyar és 
az ifjúságot szerető lélekből fakadnak: ha nem tudom elősegíteni, 
hogy minden jóakaratú ember munkája legjavát adhassa — úgy saját 
magam állok legtávolabb a közösségi gondolattól, 

így tudunk csak olyan ifjúságot nevelni, amilyent már Zrínyi 
kíván: „Nemcsak a katonaságnak, de az egész hazának sorsa függ 
attól, hogy ujoncokul oly ifjak vétessenek fel, akik nem csak testben, 
de lélekben is legkitűnőbbek. Mert nem csak abban áll a hadi mes-
terség, hogy a vitéz verekedjék, vetekedjék akármiképen, hanem 
okossággal. A medve erősebb az embernél, a párduc gyorsabb, az 
oroszlán serényebb, mégis az ember mindeniket legyőzi okossággal. 
A harcban a kisebb, de gyakorlott sereg alkalmasabb a győzelem 
kivívására, mint egy nehézkes nagy tömeg." 

Á szívem nem fogy el. 

Kértek belőle sokszor szépen 
és sokan kaptak nem is kérve, 
voltak, akik úgy követelték 
s kivették volna örök bérbe. 

Néha már attól féltem, elfogy, 
hogy a szívem tovább nem bírja, 
elapad mosolya, meséje, 
elfonnyad sebzsongító írja. 

Volt úgy, hogy karmolták és tépték, De aztán újra kérek Attól, 
csapra ütve csorgott a vére Kinek a Szíve mindig tárva; 
és már még héj jáknak is jutott s akárhogy is tördelik szívem, 
belőle ünnepi ebédre. szegény mégsem lesz megtört árva. 

Magasi Artúr. 

16 Egy katonai író rámutat ennél a kérdésnél a jugoszláviai nehézségekre. 
A tanulság szerinte: ,,A bismarcki elvről, mely szerint: „a katonás szellem a 
bölcsőben csírázik, a családban fejlődik és az iskolában nő nagyra" megfeled-
keztek , Hiába minden rendelet , ha a család, vagy a tanító nem úgy érez! J a j 
annak az országnak, ahol a nevelés munkája nem meggyőződéses, ahol a ne-
velés eredményét százalékokból ítélik meg. Ez az egy dolog az, ahol az erő-
szak nem használ és a fenyegetés csak kiélesíti a helyzetet." (V. Csuthy: Ka-
tonai nevelés külföldön. Magyar Katonai Szemle. 1935. júl.) 



Rodin. 
Mihályi Ernő. 

A mult század utolsó évtizedében Rodin neve cézári név, hódító, 
ragyogó, egyeduralkodó, de egyúttal heves harcok középpontjában 
álló. Körülötte vívja meg élet-halál harcát a haladás és maradiság, 
a klasszikus törvényszerűség és az élet, a művészet szabadsága. Egy 
hatalmas egyéniség, valóságos lángelme tombolja ki magát Rodin 
művészetében. Eredetisége, az impresszinosita korszellemmel való 
benső kapcsolata erjesztő kovásszá teszi kora művészetében. 

A pozitívizmus hatása alatt, Zola és Anatole France realizmu-
sának levegőjében beleveti magát a testkultuszba. Körülveszi magát 
modellekkel, mozdulataik megtapasztalása szabatos, tökéletes isme-
retekhez juttatja. Szorgalmasan tanulmányozza az óegyiptomi, görög, 
gótikus, reneszánsz mesterek alkotásait, de legfőbb mestere mégis 
az élet. Kitárul előtte az élet igazi arca. Ezen keresztül látja meg a 
művészet igazi arcát. Élő mintái ott mozognak körülötte. Nem kíván 
tőlük mást, mint hogy egy-egy neki tetsző mozdulatot lerajzolhasson, 
lemintázhasson róluk. Külső tapasztalásaiból és belső élményeiből 
fakadnak aztán legkiválóbb alkotásai, A külső világ kutatója, de a 
belső világnak is mély ismerője. Dantéban való elmélyedése, a Pokol 
kapujának alakjai egész életén át elkísérik. A gótika kevés ember-
nek a lelkében tükröződik oly tisztán, mint Rodinéban. Magát Mi-
chelangelói is gótikus szobrásznak tartja, mert a lélek önmagába 
mélyedése, gyötrelmei, az anyag bilincsei ellen való küzdelmek ihle-
tésének főelemei. Pilont és Goujont is testvéreinek szeretné érezni. 
És valóban azok is. Mert Rodin sem csupán az életöröm, hanem a 
fájdalmak szobrásza is. Bár Rodin művészetének a ruhátlan test az 
alapeleme, mégis közelebb áll a gotíkához, a reneszánszhoz, mint az 
antik művészethez, ő nem csak a test és vér hitvallását vallja, ha-
nem vallja a lélek hitvallását is. Általában a szem embere, a termé-
szet nagy megfigyelője, az alak, a körvonal, a duzzadó hús, az acélos 
izmok, a mozgások ezerféle változatának tanulmányozója, de minden 
alkotása, minden írása, minden szava tiltakozás a XIX. század anyag-
elvűsége ellen. Ihleti az emberi test, de a lélek is. Mikor a testet 
mintázza, lelket is lehel beléje, mely sokszor szinte szétrepeszti. Gö-
rögországért, Rómáért lelkesedik, de a gótikát valósággal tömjénezi. 
Alakjai sokszor olyan gyötrelmesen vonaglanak, mintha bennük 
Rodín önmagát akarná összezúzni. Ilyen gyötrelmeket az antik mű-
vészet nem ismer, ezt csak a végtelenségbe vágyó keresztény művé-
szet ismeri. A léleknek és a testnek ez a szeges ellentéte ismeretlen 



fogalom a görög művészetben. A végtelenség nyomása alatt kétségbe-
eső alakok csak annak a lelkében foganhatnak meg, akinek egyszer 
már a fülébe csengett az Imitatio Christinek félelmetesen egyszerű 
igemagyarázata. Akit egyszer a szent ruha megérintett, az soha 
többé nem tud szabadulni varázsa, hatása alól. Innen van, hogy 
Rodin nem tud pogány lenni, nem tud a lélek vágyairól megfeled-
kezni. Nem tud csak a csókok és ölelések szobrászává lenni. A belső 
világ szobrászává kell lennie, ahol van bűn, de van bűnhődés is. Ahol 
az életörömökre a Pokol kapuja következik, Phidiasszal indul Rodin, 
de művészete a középkori dómok oromdíszében meghúzódó Utolsó 
ítéletekhez, Michelangelo Utolsó ítéletéhez torkollott. 

Rodin élete. 
Párizsban született 1840-ben rendőrfelügyelői családból s a 

Val-de Grace negyedben tanult. Barye iskolájában, a Louvreban, 
könyvtárakban szerzi meg műveltségét. Apáca-nővére halála any-
nyíra megrendíti, hogy az örökimádó szerzetbe lép. De elöljárói ész-
revéve elhatározásának hirtelenségét, művészi tehetségét, azt taná-
csolták neki, hogy menjen vissza a világba. 1864-ben Betört orrú em-
berét bírálói nem fogadták el a Salon kiállításába. Ezután hét évig 
dolgozott Belgiumban a brüsszeli tőzsdepalotában. 37 évig teljes 
ismeretlenség árnyékában élt. 1877-ben a Vaskor embere kellemet-
lenségbe dönti. Bírálói megvádolják, hogy nem igazi műalkotás, csu-
pán élő testről vett gipszmásolat. De már a figyelem ráirányul, köz-
ismertté lesz. Ekkor kapja a megbízatást a Pokol kapujának elké-
szítésére, a párizsi Szépművészeti palota kapujára. Ezzel meg van 
alapítva jövője, megélhetése biztosítva van. Hosszas, türelmes munka, 
szinte félénk kezdet után érkezett el Rodin pályája delelőj éhez, 
álmaínak megvalósulásához. Negyvenéves koráig kellett erre várnia, 
de ekkor szinte életében lépett be a halhatatlanságba. Legendás 
szobrásszá lett. Alakja a legélesebben rajzolódik ki a XIX. század 
szobrászatából. Abban az anyagias világban ki meri mondani, hogy 
a szobor nem a külsőt fejezi ki, hanem a belsőt. Ő az igazságot ke-
resi, nem a felszínt. ,,A léleknek vagyok az értelmezője, a lelkiálla-
potoknak vagyok a rajzolója." Imádságnak nevezi el azt a márványt, 
melyben egy fiatalember térdre omolva, elnyújtott testtel, aggódó 
tekintettel néz az égre. Imádságnak nevezi azt a női torzóját is, 
melyben térdre omolva egy kar és fej nélküli akt pusztán testtartá-
sával fejezi ki hódolatát Alkotója előtt, A kétségbeesett Calaisi pol-
gárok közül is égre mutat az első. Rodin mindig a lélek művésze 
marad. 

Voltak szenvedélyes csodálói, voltak tüzes ellenfelei. Rendkívüli 
hatása volt kortársaira. Azonban nehéz volt a mester példáját kö-
vetni Rodin rendkívüli tehetsége nélkül. Pedig egyszerű volt taní-
tása: a természet legyen egyetlen bálványotok. De mikor a természet 
annyiféleképen válaszol, ahányan szólítják. Dolgozzatok szüntelen, 
nagy szenvedéllyel! A művész főtulajdonságai: okosság, figyelem, 



őszinteség, vasakarat. Minden körülmények közt igazmondók legye-
tek! Lángelméjével, lenyűgöző hatású szobraival újjáalakította a kor 
szobrászatát, hatása kiterjedt Európán túlra is, Amerikába is. Egy 
emberöltőn át Rodin nevétől hangzott a művészvilág. A párizsi Ro-
dinmúzeum, ahol munkái össze vannak gyűjtve, a modern művé-
szek leglátogatottabb zarándokhelye. 

Visszavonultan, egészen művészetének élt akor is, amikor már 
tiszetelete szinte bálványozássá fokozódott. Erősakaratú, kitartó, egé-
szen munkájának élő ember volt. Bizalmasait szívesen látta műhe-
lyében. Paul Gsell, Judit Cladel meg is örökítették ezeket a művé-
szet lényegét feltáró beszélgetéseket. Gsell így írja le alakját: Ala-
csony, erős, vállas ember. Tekintete nyilt. Szemei álmodozók, gyak-
ran félig cukottak, világoskék színűek. Szakálla olyan, mint Michel-
angelo prófétáié. Lassan, méltóságosan mozog. Keze erős, ujjai rö-
videk. Meudoni villájának fekvése Párizs egész környékén párját rit-
kítja. Vörös téglából és faragott mészkőből épült a lakása, innen 
oszlopcsarnok vezet egy kerek épületbe: ez a műhelye. 1900-ban 
ebben az épületben rendezte gyűjteményes kiállítását Párizsban s 
annyira megtetszett neki, hogy Meudonban is felépítette, hogy mű-
teremnek használja. Itt folytatott komoly beszélgetéseket a művészet 
realizmusáról, a természet szépségeiről, a mintázásról, a mozgásról 
a művészetben, a rajzról, a színről, a női test szépségéről, a hajdani 
és mai lelkekről, a gondolatról a művészetben, a misztériumról a 
művészetben, Phidiasról és Michelangeloról, a művészek hasznossá-
gáról. Judit Cladellel folytatott beszélgetései is mindig a görögök, a 
francia gotikusok és a természet körül mozogtak. Ezek a beszélgeté-
sek is megjelentek 1902-ben, majd 1908-ban könyvformában. 

Realista, racionalista kor szülötte, Anatole France, Zola barátja, 
de nem mozog olyan elfogulatlanul az érzéki világban, mint ők. Nem 
olyan nyersen anyagelvű, evilági, mint ők. Nála a lélek is nagy sze-
repet játszik. A családi házból, novíciuséveíből hozott örökségét nem 
tudja eltékozolni. Finom latin formaérzék jellemzi általában. Ez 
csak néha hagyja cserben, mikor páthosza, gazdag érzelmi világa, 
zabolátlan szabadságérzete elragadja. Pl. a Pokol kapujának zuhanó 
alakjain. 

Felvetődött Rodin kritikusaiban a kérdés, hogy vájjon a sze-
relmi élet apostola-e, hogy vájjon pogány szobrász-e? Határozottan 
nemmel felelhetünk. Tudja ő ábrázolni művészetében az emberi test 
minden gyönyörűségét, finomságát, érzéki szépségét, de kevés szob-
rász van, aki a lelki mélységeket is akkora szerephez juttatná művé-
szetében, mint Rodín, Át van ő hatva szíve gyökeréig a keresztény 
érzésektől. Gondoljunk csak Balzac szobrára, amint meudoni kertjé-
ben napfénytől körülövezve égre tekint. A tökéletes fizikai kultúra 
görög szépségeszményét, a vidám istenképeket elveti, az emberi lélek 
szellemi erejének szépségfogalmával cseréli fel. Az embert valóság-
gal megnemesíti, az ezer szállal földhöz bilincselt embernek a tekin-
tetét az égre veti, égre emeli. Balzac teste nehézkes tömeg. Egész 
ereje, szépsége az arcon kitükröződő teremtő géniuszban van. A szel-



lemi alkotó munkások láza izzik az arcon. Ez az emlék ép olyan kor-
szakalkotó, mint a gizehí nagy szfinx, mint az olympiai Apolló, mint 
Michelangelo Mózese. 

Forradalmár-e Rodin? Igen sokan annak tartották, mert az 
akadémiák megmerevedett szabályaival szakított, azokat vakon nem 
követte, a természetet vallotta igazi mesterének. De ő sohse tagadta 
meg a multat, mint az anarchisták. Sohse vallotta magát újítónak, 
mint a zavarosfejű, mindenáron újat kereső mesterek. Nincs művész, 
aki erősebb szállal fűződnék a francia hagyományokhoz, a katedrálí-
sok szobrászatéhoz, a francia nép múltjához, ő épen fordított utat 
tett meg, mint kortársai, ő a Parthenontól jutott el a katedrálisokhoz, 
nem pedig megfordítva, mint Renan. 

Személyes élete a francia polgárságból fakadt s annak elvein 
épült is fel. Nem volt benne semmi rendkívüli. Szerény, igénytelen 
volt egész életében. Élete nagy feladatainak szentelte minden percét, 
minden óráját. Kötelességérzet hatja át minden lépését. Biztosan, 
lassan, öntudatosan halad a maga kijelölte úton. Ha a gyors sikert 
a tehetség sírásójának tartják, akkor Rodinnál az első sikertelenségek 
csak emelői tehetségének. Erkölcsi felelősségének tudatában követke-
zetesen járja a maga útját . 

Tanulmányait rajziskolában kezdte. Százszor, meg százszor 
megrajzolta, megmintázta ugyanazt. Mestersége szinte a kisujjában 
volt. Tanulmányai folyamán megismerkedett a mult egész gazdagsá-
gával, a szellemi fejlődés őserőivel. Nem sietett. A dicsőség és a 
pénz utáni vágy nem hajtotta. Nyugodtan mélyedt el tanulmányai-
ban, az ázsiai, görög, középkori és reneszánsz alkotásokban. Ezek 
lassan egységes világképpé alakultak szívében. Először hol az egyik, 
hol a másik hat rá. A betört orrú ember Donatellóra emlékeztet. A 
vaskor embere az antikra, Ker. Szt. Jánosa a gótikára, a Calaisi 
polgárok bensősége szintén. Hormincötéves koráig csak az első két 
műve került a nyilvánosság elé. Nem sokkal később a többi is. Egy-
egy kultúrkorszak lecsapódása mindegyik. A betört orrú ember 
realisztikus alkotás, eszménye nem a finom görög isteneszmény. Elve 
a természethez, az egyéniséghez való hűség minden szépítés nélkül. 
Fiatal férfíéveinek a csendjében és nyugodt munkájában ért ki iga-
zán művészete, a múltnak és csodálatos lángelméjének összetétele. 

Fejlődésének útvonalán hamar eljutott a Pokol kapujáig. Korán 
foglalkozott már a Munka tornyának tervezgetésével is. A Pokol 
kapujának gondolata Dante olvasása közben fogant meg lelkében. Az 
emberi szenvedélyek bűnhődését ábrázolta rajta. A munka tornyára 
a dolgozó emberiséget, minden emberi munka, tevékenység megdicsőí-
tését tervezte. Milyen érdekes világot vet Rodin lelkére, hogy a 
munka megdicsőítését nem tudja megvalósítani, de a szenvedélyek 
bűnhődése egész életén át foglalkoztatta s lassan-lassan kiérlelte. 
Ebből is látszik, hogy a XIX, század emberének önelégült büszkesége 
nem hatotta át túlságosan a lelkét. Lélekben inkább már a XX. szá-
zadba nyúlik át, amikor a „Teremtés királyának fejedelmi jelmeze 
rongyokban lóg az éhező, didergő embernek a testén" (Szekfű Gy.). 



Megrázóan tudja ábrázolni Rodin a zilált lelkek pokolba-omlását. 
Alkotásában a középkori katedrálisok oromzatának kultuszképei és 
Michelangelo Utolsó ítélete ölelkezik. Nincs az alakokon már az antik 
szobrok csendes, nyugodt nagyságából, egyszerűségéből semmi. A 
kárhozatba rohanás mozgalmas, kb. 150 alakot mutató jelenete már 
nem az antikkal rokon, még a legmozgalmasabb pergamoni, vagy 
egyéb domborművekkel sem, mert azok sohse hatoltak annyira a 
lélek mélyére, mint Rodin. Egy egész világnézet, a keresztény világ-
nézet áll az antik mozgalmas szobrok és Rodin művészete közt. Rodin 
előtt a gótika szakított az antik nyugodt, zárt testtel s a belső szen-
vedélyektől átizzított nyugtalanságot tette meg ábrázolása tárgyává. 
Michelangelo is ezt az utat járta. Rodin korunk érzelmi életének vad 
ritmusát szorította bele a kőbe. márványba, agyagba, bronzba. 

Rodin művészete nem szégyenlős. Bátran kifejezi érzéseit, ter-
mészetesen, magátólértetődően árbázol érzéki dolgokat, érzelmi éle-
tet. Érzékinek mondható művészete, de erkölcstelennek nem. Átszel-
lemített szobrászat ez, de a bőrfelület, az ábrázolás egésze érzéki 
élettel van telítve. 

Rodin, mint maga mondja, az életről gondolkodó szobrász. Igaz-
ságkereső, életfigyelő, szinte bálványozza az életet, a természetet. 
Elles minden mozzanatot. Örökös versenyfutás a művészete a ter-
mészettel. Lelkének lázát rálehelí minden alkotására. Főtárgya a 
szenvedély, a tragikum. Minden alakja él, mozog, lélekzik, cselekszik. 
Kezéből egész világa kerül ki az örökké mozgó alakoknak. Ker. Szt. 
Jánosa a mozdulatművészet pusztában kiáltó prófétái szava, új kor 
hirdetője, az akademizmus, az akadémia tanításainak elvetője, új 
hang csendül meg ajkáról, új elvek indulnak el kéz- és lábmozdula-
tai nyomán. — A gondolat, a belső élet egészen új világát nyilatkoz-
tatja ki arcképein is. Egész életsorsok vannak beleásva az arcvoná-
sokba, titkos, mély igazságok kerülnek nyilvánosságra. Inkább küsz-
ködő, vergődő, vajúdó arcok, az életküzdelemben csalódott, fáradt 
emberek, mint diadalmas világnézetűek. — Ha végignézzük múzeu-
mát, csupa mozgó alak népesíti be. Drámai elevenség uralkodik ezek-
ben a termekben. Művészete főleg a szenvedők, az elkárhozottak 
mozgó népségéből kerül ki. A lélek tragikusan rejtelmes világa tárul 
fel bennük. Az emberi test ábrázolásában elérte az érzéki anyagsze-
rűség legvégsőbb határát: finom bársonyszerűség, melybe szinte bele-
süpped az ember ujja, öregesen ráncos petyhüdtség, a lihegő bőrfe-
lületen keresztül éreztetett csontrendszer, a test nyújtózkodásának, 
mozdulatának ezerféle változata mind biztos eszközök kezében. 

Rodin világnézete. 
Rodin világnézetének legfőbb forrásai a francia katedrálisokról 

írt elmélkedései, melyek sokszor valóságos himnuszok, barátaival kö-
zölt gondolatai és művei. 

Rodín maga bevallja: Mi nem vagyunk hitetlenek, csak hűtle-
nek. Renan, te elhagytad Bretagnet, hogy a Parthenon előtt borulj 



le. A görög művészeten nevelődött szobrász a Parthenontól siet 
Chartresbe, hogy a katedrálisokban imádkozzék. A gótikus művészet 
Franciaországnak a finom, érzékeny lelke. A gótikus művészet a 
francia levegőnek a vallása. (A. Rodin: Französische Kathedralen. 
45, 1.) A gótikától való elfordulás a francia múltnak a megtagadása, 
valóságos öngyilkosság volna, (I, m, 57.) Vissza kell vezetni a tö-
megeket a katedrálisokba, itt van az ő házuk, erejük. Az ország 
nem mehet addig tönkre, míg katedrálisai vannak. Ezek a mi kin-
csestáraink, ezek a mi édesanyáink. Ha elveszik a hit, elfelejtik a 
szépségeket. Európa, mint egy elbágyadt öreg titán, elvesztette az 
egyensúlyát. Meg fogja-e újra találni? Biztos, hogy megtalálja, mert 
erős bátorság van benne, mutatja a levegő meghódítása. Leszáll 
majd a katedrálisok gyümölcsöző, termékeny csendjébe, ott meg-
találja a lélek a maga örömét, átéli a gondolatok ünnepét, meghall-
gatja tanácsait, átveszi újból a törvényt, a mértéket, a rendet, az 
összhangot, ott megtalálja az ízlést, az okosságot, az értelmet, a hal-
hatatlanságot, Megtalálja azt a köteléket, mely összefűzi a százado-
kat, egy-egy faj minden tagját, az országokat, az embert a természet-
tel. (I. m. 60—61. 1.) 

A templombalépésnél mindig valami sajátos elfogódottság vesz 
rajta erőt. Legtitkosabb álmai támadnak rá az ajtó kinyitásakor, Mi-
csoda csend, micsoda eltávolodás a világtól! Az öröklámpa fénye 
reményt csillogtat fel szemében, A szentély oszlopait angyaloknak 
látja, lelkét megihlető angyaloknak, diadalmas kifejezői ezek az erő-
nek és a tisztaságnak ott a Szentek Szentje körül. Aztán az erő és a 
tisztaság az ő lelkébe is átárad, fiatalsága újraéled, szinte úgy érzi, 
hogy most veszi fel másodszor a keresztséget s boldogan, Isten dicső-
ségétől és az emberi lángelmétől áthatva lép ki a keresztvízből. 

Honnan van az, hogy Rodin olyan iól érzi magát a középkori 
templomokban? Miért szívja oly mohón magába a román-gót templo-
moknak szinte félelmetes lelkiségét? Másból nem tudom megmagya-
rázni, mint hogy örök pap maradt. Ha a papi ruhát fiatalon levetette 
is, lelke mélyén mindig megőrzött valamit abból az örökimádó lel-
kületből, amely őt szerzetbe vitte nővére halála után. A katedrálisok 
egyenesen félelmetes lelkisége mindig kinyilatkoztatja magát neki, 
valahányszor egyedül van a templomban. Boldognak érzi magát a 
templomban. Valósággal elragadtatásba esik, pillanat alatt elfelejti, 
hogy előbb még az utcán járt. Ügy érzi, hogy ide céloz az ő egész 
élete, minden tanulmánya. Minden korábbi fáradozásai oda irányul-
tak, hogy ezt a hetedik mennyországot megnyithassa a maga szá-
mára. S most íme kitárul előtte. Évről-évre megértőbb, gyengédebb 
lesz. El sem tudja képzelni, hogy mit érezne Athénben, vagy Egyip-
tomban. Igaz, valamikor hidegnek, szomorúnak találta ő is a temp-
lomokat, de most kőbe vésett katekizmusoknak mondja őket. Boldog-
nak mondja a templombajáró gyermekeket. Bölcsebbek ők, mint szü-
leik, akik elkerülik a templomokat a nélkül, hogy betérnének, vagy 
benéznének. Elkeseredve kiált fel: Mikor jön el az a nemzedék, amely 
megért engem? Szüntelenül ismétlem: itt van a művészet igazsága, 



itt van a boldogság, — Én azt hiszem, hogy az a nemzedék, amelyet 
Rodin hív, már itt van. A mai nemzedék már rátalált a templomokra, 
rátalált a templomok nyújtotta boldogságra. S hogy ez megtörtént, 
abban bizonyára Rodin apostolkodásának is van része. Keresztelő 
Szt, Jánosa nem volt a pusztában kiáltó szava, A materializmusban 
elmerült világ azóta már a lélek felé fordult, tekintetét megint az 
égre emelte, ahova a gótikus katedrálisok mutatnak, (I, m. 76— 
79. 1.) 

Mikor Etampesben töltött pár napot, a templom közelében la-
kott. A templom gondolatával ébredt, azzal is aludt el. Az Úran-
gyala harangszavára indult és egész estig a templom varázsa alatt 
állott. Nézi a szentek, az egyházatyák elnyújtott román alakjait a 
kapuzaton, az oromzaton, amint lábbal tiporják a bűn és szenvedély 
jelképeit. Nézegeti ruharáncaikat, kimért taglejtéseiket, lelkük ere-
jét, biztonságát. Megriad attól a gondolattól, hogy valamikor mú-
zeumba kerülnek innen, hogy helyet adjanak a haladó művészetnek. 
Félti őket a képrombolóktól, akik sokszor egyházukért buzgólkodó 
püspökök, építészek, templomújítók személyében jelennek meg, — 
Ezen a téren is mennyit tett Rodin apostolkodása a korszellem meg-
változtatására, Ma már nem kell annyira félteni műemlékeinket, ma 
már van hivatalos műemlékvédelem, akkor csak hivatalos műemlék-
pusztítás volt, 

Reimsszel kapcsolatban is felkiált: Ne tegyétek tönkre a régit a 
megújítással! A mai ember nem tudja utánozni, lemásolni a legki-
sebb gótikus csodát se. Nem folytatódhatik tovább a jelennek ez a 
multgyilkoló munkája! 

A templom szobraiban ugyanazt az imanyelvet hallja, amelyen 
a körmenet résztvevői ostromolják az eget a maguk és az egész em-
beriség nevében, Megakad a szeme három leányon, akikben szinte 
a múzsák öltenek testet, A kis leányokat kísérő apácában csodálatos 
emberpéldányt fedez fel: szigorú, egyenes, szép, mint a kötelesség-
nek klasszikus teherhordozó ja, egy akropolisí kariatisz, A férfiak, 
papok kifejezéstelen, zárt vonásai nem ébresztenek benne rokonszen-
vet, De annál jobban a tömeg, amely beleviszi szívét az imádságba. 
(I. m. 83—85. 1.) 

Az oromzaton a Szűzanyának a megkoronázása ejti csodálatba, 
A művész mennyi természetfelettiséggel árasztotta el ezt a szép ar-
cot! Lelkünk tavaszának kapuit ő nyitotta meg. Üj universumot, új 
nagymindenséget, a kegyelem világát nyilatkoztatta ki nekünk, hozta 
le hozzánk. (I. m. 85. 1.) 

Milyen szépen tud elmélkedni a chartresi angyalról! Összeveti 
a szamotrakéi Nikével. Két világ választja el őket. A ruhás Niké 
alakján a test az úr, az angyalén a lélek, a szűziesség, a tisztaság. 
Az angyal alakja úgy ragyog az óriási templomfalon, mint a csillag 
az égboltozaton. Mennyi bölcseség van arcán! Minden filozófia sum-
mája rajta van! Milyen áhítattal viszi meg a hírt. Mindenkit buzdít 
Rodin, hogy nézze meg a chartresi angyalt, nézze meg Chatrest, a 
francia akropoliszt, a franciák lelki fellegvárát, ezt a francia hős-



költeményt. Természetfeletti fény ragyog itt. (I. m. 150., 160. 1.) 
Franciaország az istenek földje. Apolló ide menekült. (146. 1.) 

A harangszó is mindig mélyen beleszánt lelkébe. Mikor a reimsi 
öreg harang muzsikáját hallja, mintha múltjának, egész ifjúságának 
a visszhangját hallaná s egyúttal feleletet is mindarra a kérdésre, 
ami szüntelen felmerül lelkében s aminek a megoldását életén át 
megkísérelte. Ügy érzi, hogy a harang szavában elveszik minden 
utcai kocsizörej, ez az anyai hang úrrá lesz a városon és szárnyat 
ad életének, mint egy próféta szól a tömeghez. Ünnepet hirdet, a 
vallásnak valamelyik ünnepét. 121. 1.) Az egyházi zene az angyalok 
énekére emlékezteti, szívét, lelkét mint valami bimbót kífeslésre 
készteti. Csodás mélységeket tár fel előtte. A gregorián ének ugyan-
azt a hatást váltja ki lelkéből, mint a gótikus katedrálisok sokrétű 
felséges egysége, egységes nagyszerűsége. I. m. 158. 1.) 

A lélekre beállított Rodin elítéli korát, mely inkább az anyag-
gal foglalkozik, mint a szellemmel. 

A katedrálisok tanításából nemcsak a lélek megbecsülését me-
ríti, hanem a munka megbecsülését is. Mintha csak a saját negyven-
éves küzdelmes munkájára gondolna, melyet a művészet előszobájá-
ban töltött, mikor a katedrálisok évszázados építési idejét számol-
gatja. Ma már nincs idejük a művészeknek a tanulásra. Ma már nem 
dolgoznak az emberek, legfeljebb egy-kettő. Pedig tévednek, A 
munka teszi az embert boldoggá, A munka lebbenti fel a fátyolt 
Istenről. Isten közelebbi látására vezet. A munka kiöli az emberből 
az irigységet. A munka igazi értékét ismerő ember felülemelkedik az 
alacsony szenvedélyeken, gyermekíesen megcsodálja társainak ered-
ményeit, hálás a lángelmének, hogy műveiben tovább él. A munka 
örök ifjúságot ad. A mai ember boldogtalan, mert kiszakította magát 
a munka törvényeiből, mint az utcagyerek, csak játszani akar, játszva 
akar első, vezető lenni. Milyen más volt a gótikus katedrálisok kéz-
műveseinek nemes népe! Milyen nagynak tűnik fel a mai művészek 
mellett, akik a törvény és az igazság ellen fellázadtak s vaksággal 
bűnhődtek. (93., 115. 1.) 

Nincs a mai emebereknek türelmük. Pedig a türelem az első fel-
tétele minden gyümölcsöző tanulmánynak. Ez a mi legnagyobb jó-
tevőnk. Ez az egyetlen komoly iskola. Itt ismerjük meg a dolgok 
igazi értékét, amiről a könyvek nem tudnak. 

Meudoni remeteségében már kora reggel élvezi a tavasz lehel-
letét. Szobornépeí már várják, hogy szeme megpihenjen rajtuk, hogy 
mesterükkel együtt dolgozhassanak. De ő előbb múzeumába megy, 
ahol minden kor képviselve van válogatott darabokkal, ösztönszerű-
leg szereti a hagyományokat a művészetben. Az eredetiséget üres 
szónak tartja. Ez már sok művészt félrevezetett. A szobrász szerinte 
nem tud eredeti lenni, csak másoló. A gótikus szobrászok azért vol-
tak olyan nagy mesterek, mert a természetet utánozták. A szobrász 
a tanulmány embere. Múzeumának darabjai számára mindig előadá-
sokat tartanak. Már sokszor szerette volna őket otthagyni, de csak 



vissza-visszahívják s késztetik, hogy zarándokoljon el Franciaország 
minden katedrálisába, idézze fel újból és újból emlékeit. A névte-
len gótikus szobrászok tanítják meg, mi a szobrászat lényege: dom-
borulatok és völgyek váltakozásai, emelkedések és mélyedések. Tő-
lük tanulja meg a munka örömét, boldogságát, a szerénységet. Mú-
zeumának darabjai mindmegannyi fényforrás számára. Egyik a kö-
zelben ragyog, másik messzebbről csillog. De akár görög, akár fran-
cia, mindegyik a szépségnek titokzatos szfinxe, a művészet világába 
átültetett, új életre támasztott természet. Múzeuma tehát a termé-
szethez is elvezeti. Ha elfárad a lelke az emberek társaságában, a 
természet mindig megpihenteti. Ha a város betege, a szabad termé-
szet mindig kigyógyítja, A természethez visszatérni számára mindig 
annyit jelent, mint az igazsághoz visszatérni, (I. m, 63—66. 1.) 

Lelkére nagyon jellemző limogesi misehallgatása. A misekezdő 
imádságokat tisztító víz lágy csobogásának érzi. A gyermekek éneke 
angyalos harmónia, fülemíledal. A boltozaton a muzsika és az építé-
szet találkoznak, keresztezik egymást, majd előkelő melódiában ölel-
keznek. A pap és nép felváltva énekelnek. Aztán megjelenik a Hár-
masegy Isten. Mysterium, hittitok. A szeretet egyre erősebben tör 
elő. Az orgona lágyan kíséri az éneket. A templom már nem olyan 
félelmetes, mint az istentisztelet kezdetén. Hatalmába vette az ima. 
A latin szavak jól esnek fülének. Róma hangzatos nyelvét szereti. 
Az orgona összeszedi szétszórt gondolatait. Hatalmába keríti az Is-
ten közelsége. Amen. In saecula saeculorum. Credo. Hiszek. Itt min-
den szeretet, eleven tisztaság. Mennyi alázatosság van az Ámenben, 
Ügy legyen. Milyen boldogság lelkünket megint alávetni a törvény-
nek! A misének vége. A nép szétoszlik. Nem marad itt más, mint az 
épület, amelyben a halhatatlan esemény lezajlott, a hitnek a ténye 
kiteljesedett. Isten feláldoztatott. Az ő példájára feláldoztatnak a 
szellem emberei is, akiket Isten lehellete hívott életre. Az orgona 
kísérő zenéjében Bach, Beethoven, Mozart kísérő zenéjét érzi. (I. m. 
198—202. 1.) 

Rodín nem volt hitetlen. A művészetről folytatott beszélgeté-
seiben egy helyütt ezeket mondja: Ha azt tartjuk vallásos ember-
nek, aki bizonyos szertartásokhoz köti magát, aki bizonyos dogmák 
előtt meghajol, nyilvánvaló, hogy vallástalan vagyok. De van-e ko-
runkban ilyen vallásos ember? Ki dobhatja sutba bíráló szemét és 
eszét? Ám nézetem szerint a vallásosság más dolgokból áll, mint a 
Hiszekegy hebegéséből. Mindannak felfogásában rejlik, ami a világ-
ban meg nem magyarázott és kétségtelenül nem ís magyarázható. 
Annak az ismeretlen erőnek az imádata, mely a világegyetem tör-
vényeit kiszabja és a lények fajait fenntartja, megsejtése mindannak, 
ami a természetben érzékeinken kívül esik és sem testi, sem lelki 
szemeinkkel meg nem látható határtalan birodalmat alkot; öntuda-
tunknak a végtelensége, az örökkévalóságba, korlátlan tudásba és 
szeretetbe való törekvése és ha ezek az ígéretek illúziók is, mégis, 
amíg csak élünk, úgy nekilendítik lelkünket, mintha szárnyai volná-
nak. Ebben az értelemben én is vallásos vagyok. Ha nem volna val-



lás, fel kellett volna találnom. (Gsell—Farkas: Rodin beszélgetései a 
művészetről. Kultúra és Tudomány. 98—99. 1. 1914.) 

Ezek alapján puszta eszteticizmus volna Rodin vallása? Mond 
ilyeneket, hogy a vallásos művészetet és a művészetet egynek 
tartja: ha a vallás eltűnik, elpusztul a művészet is, A görög, római, 
francia mesterművek mind vallásos művek. Vallásosak, mert művé-
sziek. Ritmusuk ritus s a ritus tisztasága biztosítja számukra ritmu-
suk tisztaságát. Rodin műveit ismerve még magának Rodinnek sem 
hiszem el, hogy az ő vallásossága csak eszteticizmus. Nem külső máz, 
mint legtöbb kortársánál. Sokkal mélyebbre nyúlnak gyökerei: vissza 
a szülői házba, vissza fiatal éveinek kolostori tapasztalataihoz, lelki 
élményeihez. A katedrálisokról írt műve sokszor a legszebb kolos-
tori elmélkedésekkel vetekszik. (I, m. 163. 1.) 

Sajátos kettősség van lelkében, mint kora embereiben általában. 
Érzik még a keresztény erkölcs erejét- „Árnyékból élünk, mondja 
Renan 1882-ben, egy üres vázának az illatából." A hitelvekben nem 
hisznek már. A tudomány imádása, a tudomány mindenhatóságába 
vetett hit, az irodalmi realizmus, a scientizmus, a Zóla-féle natura-
lizmus, a darwini küzdelem a létért mély nyomokat hagy a lelkek-
ben, Az emberiség abban az időben el akarja dobni két öreg man-
kóját, a vallást és az erkölcsöt, hogy a szabad gondolat útján a tudo-
mány napsugara mellett haladjon. Az elméleti és gyakorlati realiz-
mus az úr ebben az időben Franciaországban, Krisztusról már csak 
úgy beszélnek, mint akit valaha a világ megváltójának neveztek. 
Mint tékozló fiú sem mer Rodin megjelenni Krisztus előtt, bár Mag-
dolnája odaborul még a kereszt Krisztusára. Ő azonban csak mint 
elkárhozott érzi elvetettségét, esettségét. Titánjában, a Gondolkozó-
ban is mélyen átérzi az elkárhozottság, a kivetettség szörnyű nagy 
kínját, A megváltás, a megigazulás boldogító öröme ismeretlen mű-
vészetében. Megmaradt azonban benne a felelősség érzete, a köte-
lesség tisztelete, az erkölcsi élet tengelye. Aki ez ellen vét, az elkár-
hozik. Sok emlék megmaradt lelkében az evangéliumból, a Krisztus 
követéséből, mégis sokszor szinte gátlás nélkül veti bele magát az 
érzékiség ábrázolásába. Amit kortársai tettek az irodalomban, azt 
tette ő a szobrászatban. De míg kortársai minden belső tragédia nél-
kül vesztették el hitüket, Rodin lelke tragikus érzésekkel van telítve, 
melyek Dante Infernojának mély átérzésére vezettek. Ebből fakad-
tak a Pokol kapujának 150 darabot meghaladó, fájdalmas kétségbe-
eséstől megtört alakjai. Taine azt tartja, hogy a tudomány legérté-
kesebb gyümölcse a sorsba való nyugodt beletörődés. Lecsillapítja 
a lelket, a szenvedést a testi fájdalomra korlátozza. Rodin ezt sohse 
érte el. Ezt a nyugalmat, ezt a gyümölcsöt sohse élvezte. Nála lelki 
szenvedésben gyötrődtek az alakok. Az emberi test szépségét, meg-
igéző báját kimeríthetetlen gazdagságban nyújtja Rodin művészete. 
De Rodin másvilági tájékozódású ember is. Az élet számára meta-
fizikai kérdés is, S művészete éppen ott a legnagyobb, ahol alkotá-
sain a metafizikai létszféra érintéseit a legelevenebben érezzük. Ro-
din a bűn alanyát, az emberiség történelmi tragikumának szerzőjét, 



a szabadakaratú embert ábrázolja szinte a dantei felfogás mélységé-
ben. A Baudelairei pogányciklus után, a Paradis artificiels, a Les 
fleurs du mal átszellemült megszemélyesítői után, a mitológiai sze-
relmeskedések száz és százféle változata után az élet sötétebb oldala, 
az élet tragikuma kerül a Pokol kapujára. Pszihé mítoszát a legna-
gyobb változatban adja. A mitológiai páros jelentek: Daphnis és 
Lycenion, szatir és a faunnő, pán és a nimfa, Triton és Nereis, Poly-
phemus és Acis, Zefir és a föld, Iris és nimfa, a költő és a szirén, 
Aurora és Tithon, mind csak alkalmak a szerelmi káprázatok már-
ványba vésésére, bronzba öntésére, akárcsak A csók, A férfi és gon-
dolata, Az örök bálvány, A föld és a hold, vagy Dante Paolo s Fran-
cescájának ismételt ábrázolásai. Az egyes mitológiai alakok is, a 
faunok, a bachansnök, Androméda, Adonis, Orpheus, Icarus, Aurora, 
Amor, Minerva, Pallas Athéné, Minotaurus, Danaisz, Aesculáp, 
Bacchus, Gorgon, Ariane, kentaurusz, Hermes, Galatea, szfinx, 
Venus a tükör előtt, Bellona, Pomona, Múzsa, mind csak alkalom a 
férfi és női test sima, bársonyos szépségének, vagy izmos kemény-
ségének ábrázolására. Akár az Ecclesiastéshez (Vanitas vanitatum), 
akár Dantéhez (Ugolin), akár Villon balladájához (Belle Haul-
miére), akár Mussethez, akár Shakespearéhoz (Romeo és Julia) 
nyúl, mindenütt az emberi test új kinyilatkoztatását tárja elénk. Sok-
szor elég neki az emberi kéz, hogy egészen különös titkokat tárjon 
elénk: a kíváncsiságtól megremegő, majd mégis titokzatosan bezá-
ruló kéz vagy a gótikus katedrálisok imádságos ívelését ábrázoló kéz, 
vagy a sírból titokzatosan kiemelkedő kéz, mely a Megmérettél, Ke-
vésnek találtattál, Elvettettél, félelmetes bibliai igéket zúdítja fe-
jünkre, Sokszor elég neki a márványtömbből kibújó fej, hogy testet 
adjon a gondolatnak. Elég neki a márványtömbből félig kilépő alak, 
hogy egy művészi álom testet öltsön. 

Az emberiség történelme Rodinnél csak mint a tiltott gyümölcs 
megkóstolása s a bűnhődés jelenik meg. Nála nem következett be a 
dantei tisztulás és megdicsőülés. Rodin művei inkább az érzéki öröm 
s a bűntudat és bűnhődés képeinek sorozata s nem a megváltásé. 
Mint korának emberei, Nietzsche és társai, ő sem jutott el erre a 
magaslatra. Tele vannak alakjai feszülésekkel s nem találnak eny-
hülést, tele vannak drámai ellentétekkel s nincs bennük feloldozás. 
A Pokol kapuját nem követte nála a Tisztítótűz és a Mennyország. 

Milyen megható a Gen. 2. fejezetének ábrázolása, Isten teremtő 
keze, benne Ádám és Éva. Aztán jön a csábítás: Lesztek, mint az 
istenek, 3. fej, Ősszüleink elestek s bennük elestünk mi is. Mily ször-
nyű lelki kínokba merül a Gondolkozó Ádám! Mennyire átérzi tetté-
nek nagyságát! Milyen kegyetlen szégyen vonaglik át Éva alakján, 
keze mögé bujtatja arcát! Á három árnyék a Pokol kapuján milyen 
megtört, összetörődött három férfialak. Hogy zuhannak a mélybe a 
kárhozottak, akárcsak a bukott angyalok, Elesettségünk, bűntudatunk, 
bünhödésünk mind ott van Rodín művészetében. A bűn démoni 
eleme, ereje működik a szerelmekben, amióta inkább a sátánra hall-
gatott, mint Istenre. Milyen hatalommal ül az emberiség nyakán a 
Pannonhalmi Szemle 4 



bűn, milyen szorosak az ördög béklyói, amióta ősszüleink kiszolgál-
tattak neki bennünket. Milyen nyomasztó a XÏX. század női test-
kultusza, mely a férfivilágot az érzékiség rabszíjára fűzi. Kora szel-
lemében Rodin nem az anyai hivatás csendes vértanúságával foglal-
kozik, hanem a férfit behálózó női érzékiség varázsával. Ha mítosz, 
vagy a költészet ködébe burkolja is, akkor is csak a test örömeit 
éneklik. De ezekért nagyon sok fájdalommal, kárhozattal kell meg-
fizetniük. 

A létért való harc, a kenyérért való küzdelem csak 1898-ban 
jelenik meg művészetében. Tüzes képzeletvilágát nagyon izgatta A 
munka tornya. De ez a tárgy inkább Meuniernek jutott osztályrészül. 
Az áldó géniusz koronázta volna meg. S domborművek díszítették 
volna, Rodin azonban inkább a kor irodalmi, szellemi művelődésé-
nek vetülete s nem szociális viszonyainak megérző]e. Nem is lett 
ebből a tervezett műből semmi. 

Rodín arcképei. 
Amint a XVIII, sz. nagy szobrászai Lemoyne, Pigalle, Falconnet, 

Houdon, Pajou, szinte emlékiratokat írtak, beszédes szobrokat alkot-
tak kortársaikról, Rodin a XIX, század néhány kiválóságáról adott 
minden szónál, minden írásnál beszédesebb jellemrajzot. Szkepticiz-
musuk kemény, magukbafordult, megvalósíthatatlan vágyakban gyöt-
rődik, kétségbe vonja az emberi élet értelmét; hiába keresték egész 
életükön keresztül, megmagyarázni nem tudták s most magukba 
merülve tépelődnek, Rodín nem hazudik, nem hízeleg, nem is tetszik 
a kortársaknak, sokszor az ábrázoltaknak sem. Őszinteségük, igaz-
voltuk alapja szépségüknek, 

A XIX, század emberének hűségesebb, őszintébb rajzát sehol 
sem kapjuk. Ha Schütz szellemében nézzük ezeket az embereket, 
lázadó teremtményeket látunk bennük, akik létük gyökerét, értel-
mét és feladatát megtagadták, nem akartak meghódolni Istennek, 
kimondták a non serviamot. Istenek akartak lenni, Isten nélkül akar-
tak berendezkedni, a látható világban ők akartak urak lenni. Ezek a 
szellemi lázadók, ezek a szellemi dzsingiszkánok alázatos, keresztény 
főhajtás, engedelmes teremtmény járás helyett, boldogító Istenelis-
merés helyett tehetetlenségükben megrokkant lélekkel, vagy gőgös 
gúnnyal néznek maguk elé. Mintha magától a léttől is iszonyodná-
nak, A néhai szép Heaulmiére, Villon balladájának alakja, milyen 
lesujtottan, fáradtan nézi a földet, önmagát, milyen mély szomorú-
ság ömlik el rajta. Elveszett a testi szépség s hite szerint nem ma-
radt semmi. Pedig lélek is van. A megváltás, a megváltottság tudata 
nem örvendezteti meg a lelkét, nincs benne az úr jövet, a Roráté 
öröme, nincs benne a húsvéti alleluja öröme, csak a nagypéntek 
gyásza. Szomorúbb a keresztény művészet lázadásábrázolása, mint 
a pogány művészet. A görög szobrászatban is ott dereng az elveszett 
paradicsomnak a szomorúsága, de ők még sohse érezték a megvál-
tottságot és a megváltottság elvesztésének a fájdalmát. Rodin ebben 



mutatkozik keresztény szobrásznak Phidiásszal szemben. Az ő alak-
jai még ha csókolóznak is, még ha szerelmi mámorral akarnak is 
felejteni, akkor is a bűn tragikumát, a vele járó bűnhödésnek keserű 
poharát isszák. 

1897-ben készült el azzal a megbízatással, amelyet az írók Tár-
sasága adott neki: Balzac szobrával. Megbízói úgy képzelték el, hogy 
Rodin polgári ruhában, író voltának szokásos jelzésével, tekerccsel, 
vagy könyvvel a kezében, ünnepíes magatartásban állítja majd cso-
dálói elé a Comédie Humaine nagy szerzőjét. Mekkora azonban a 
csalódásuk, mikor Rodin szakít a mult gyakorlatával s munkakö-
penyében ábrázolja a nagy írót. Megindult a vihar a szobor körül, 
akárcsak Monet, Renoir és Degas körül. Az idősebbek támadták, a 
fiatal írói gárda védte: Mirbeau, Geffroy, Mauclair, G, Lecomte, 
Morice stb, Balzac arcában a lángész félelmetes nagyságát fedezték 
fel, amelyet a ruhatömeg csak kiemel, Rodín úgy jött erre a gondo-
latra, hogy először, mint antik hőst ruhátlanul akarta ábrázolni. 
Egész sereg tanulmánya maradt meudoní műhelyében erről az elgon-
dolásáról. Egyszer azonban egy nagyszerű látomásban észrevette, 
hogy a szépen kidolgozott test csak az arc rovására lett volna, rá-
dobta munkaköpenyét, s most már így mintázta meg. Feláldozta a 
test szépségét, hogy az arc nyerjen kifejező erőben. Most a ruha 
tömege képviseli az anyagi erőt, a szellem, az alkotási láz meg ott 
izzik az arcon. Igaz, hogy az írók Társasága a kivitelezésre Rodin 
tervét nem fogadta el s a megbízatást Falguiérnek adta, de viszont 
Rodin Balzac ja új korszakot nyit az ellaposodott emlékműszobrászat 
terén. 

Atyja arcán végigrezeg Rodín mintázási módszere, a dudorodá-
sok és mélyedések pompásan adják fájó lelkének vonásait. Szen-
vedő arc. 

Boldog Eymard atya, az Oltáriszentség szerzeteseinek alapítója, 
arra kérte Rodint, hogy mielőtt elhagyja a rendet, melybe nővére 
halála utáni búskomorság vitte, csinálja meg szobrát. Csupa lélek ez 
a szobor, Csak úgy ég benne az apostoli tűz. Goujon és Pilon hatása, 
a régi mesterek követése látszik rajta. 

Falguiére szobrának gondolata akkor fogamzott meg Rodín lel-
kében, mikor az írók Társasága visszautasította Balzacját s Fal-
guiérenek adta a megbízást. Maga elé néző ráncos arc, viharvert 
tekintet, hepe-hupás kidolgozás, bozontos bajusz, sűrű, tömött, rövid 
haj, Sok elkeseredés van az arcban, ha ingerelnék, kemény is tudna 
lenni, Falguiérenek tetszett a szobor s viszonzásul ő is megcsinálta 
Rodinét. 

Berthelot vegyészt halála előtt egy évvel örökítette meg, amint 
gondolataiba merülve maga elé néz. Mennyi titkát megfejtette ennek 
a világnak s mégis milyen végtelenül rejtélyes maradt neki, Gyö-
nyörű, okos homloka elborult, szemét fájdalmasan süti le. Szép feje 
mintha a modern értelmiségnek a jelképe volna, megtelt tudással s 
mégis mennyire érzi, milyen mélységes titkok maradtak megoldat-
lanul számára. Ez az ember nem jutott el a boldogító hitig. Századá-



nak fia maradt, mint Falguiére vagy félig Rodin- Rájuk nehezedik 
az élet terhe s nincs hitük, nincs az örökéletbe nyúló világnézetük. 

Hugó Viktor, a nagy lírikus is réveteg, messzire néző. Három 
női alak, a tragédia múzsája, a meditátio és Iris, az istenek követé-
nek repülő alakja veszi körül. 

Dalou mellszobra a berlini Nationalgalerieben tipikus francia 
fej rövid teljes szakállal s bongyor haj fürtökkel; kissé balra fordul. 
A nyak és a mell ruhátlan. Büszke, kihívó tekintet, sovány, nyurga 
külvárosi gyermeknyak, kócos munkásszakáll, összeráncolt homlok, 
az egykori kommunardra valló bozontos szemöldök, a törhetetlen de-
mokrata lázas és gőgös arckifejezése. Nagy és nemes szemek, a ha-
lánték körvonalában finom hajlások, a szépség szenvedélyes szerel-
mesének árulói, hatalmas tervek hordozója. Annyi élet sugárzik be-
lőle, amennyi kevés szoborban látható. De az ő arca is fanyar. Pom-
pás szoborban örökítette meg Puvis de Chavannes és Laurens festő-
nek fejét is, 

Rodin legjellegzetesebb alkotásai. 
Rodin Vaskora gótikus alak, a mozdulatok világos, természetes 

kifejlésével, nagyszerű kiegyensúlyozottsággal mozog, lebeg, a for-
mák szigorúságából a lét szabadsága lesz úrrá rajta, a tömeg meg-
kötöttségéből az élet lazasága, feloldottsága válik ki, a külső fellé-
pés szépsége mellett a belső összeszedettség, elmélyedés is érvénye-
sül benne. A formák finom hajlása az élettavasz gyengédségéről 
beszél. Arcán lassan-lassan felbuzog az álombólébredés öntudata. 
A természetnek és a szellemnek a szimbóluma egy időben. A talaj, 
amelyből a bimbó kisarjad, a világosság, a napfény, amelybe bele 
nyitja virágkelyhét, mind benne vannak az alakban. Élettel teli kör-
vonal szalad rajta végig. Lelki folyamat megy itt végbe, az ember 
cselekvésének lassú ébredezése a bénító álomból. Izomról-izomra, 
tagról-tagra megy át az élet. 

A danaida valósággal belesüpped egy márványtömbbe. Haja 
kibomlódva omlik a földre s a forrásvizet jelképezi. Össze van ezen 
az alakon kapcsolva az ember és a természet. Az ötven danaída, 
Danaos 50 leánya tulaj donképen keleti forrásvízeket jelképez. Vi-
zük nyáron elapad s a belőlük táplálkozó patakok kiszáradnak, meg-
halnak. Innen van a férj gyilkosság vádja. Ügy egyesül e szoborban 
az ember és a természet, akárcsak a Böcklínképeken. Csodálatosan 
kerekedik ki az egész egy szobrászati tömbbé. De Degas táncosnői-
nek kecsessége is megvan benne, csontozatának minden vonala érez-
hető az alakon, szinte érezzük a bőrnek a lélegzetvételét is, olyan 
finoman van megmintázva, élettel van telítve. Milyen szépen van itt 
jellemezve a XIX. század fáradozása, a szellemnek a vízbefulladása, 
elmerülése, az anyagelvűségnek ez a nagy gyönyörűsége, de egyben 
fájdalmas küzdelme, ez az igazi danaida munka. Amit Bernini Szt. 
Teréziájának vallásos, misztikus élményében merészen juttatott kife-
jezésre, szinte színpadiaséin fejezett ki, az itt, a XIX. század anyag-



elvű felfogására vonatkozóan Rodin keze által öltött testet, lett 
életté, 

A gondolat. Fiatal nő finoman megmintázott feje; feje körül 
aranykoronát von kendője, Mint egy csodálatos virág fakad; a csak 
nagyjából kidolgozott márványsziklából. Majdnem anyagtalan finom-
ságú az a révedezésbe vesző tekintet. Micsoda éies ellentét az alig 
kidolgozott sziklával szemben, amely fogva tartja nyakát, állát; egy 
be nem fejezett mű előtt állunk talán? Szándékosan van a már-
vány kidolgozatlanul hagyva, mint a mesternek egyik jóbarátja, 
Gsell mondja: az irreális gondolat virágzik itt ki a tehetetlen anyag-
ból, gyönyörű jelképpel állunk itt szemben, amely a realitás kötelé-
keiből szépen elénk áll. 

A calaisi polgárok. Eustach de Saint-Pierre szobrát Rodinnél 
rendelte meg C. városa. R, egy helyett hat szobrot csinált. Halálra 
készen mennek kámzsában, kötéllel nyakukon az angol király elé, 
hogy feláldozzák magukat városukért. R. szakít a hagyományos em-
lékművek alakjával, mely rendes csoportba helyezett alakokkal 
keresi a hatást. Itt csak a gondolat és a kézlejtések és külső maga-
tartás tartja össze a hat alakot, R, a városház előtti térre minden 
alap nélkül akarta elhelyezni, mint a fájdalomnak élő töviskoszo-
rúját, R, műve lassú menetben ábrázolja a 6 embert; egységes lélek 
tartja őket össze, bár koruk, jellemük, társadalmi állásuk szerint 
más- és másképen juttatják kifejezésre áldozatuk nagyságát- Van 
bennük valami színpadias, szónoki taglejtés is. Valami nyomasztó 
csend üli meg a jelenetet. Igazságával, tragikus egyszerűségével 
megható az egész. Itt van Eustach de Saint-Pierre, erős ökleivel 
tartja a hatalmas kulcsot, egész testében reszket a közeli megaláz-
tatás miatt. Büszkén képviseli a község gyűlöletét és fájdalmát. Mel-
lette van Andrieux de Andres, még egyszer is a város felé fordul, 
kiabál, kezébe temetve fejét, A középen egy tiszteletreméltó öreg, 
hajtott vállakkal, Jean de Fiennes, sorsába beletörődve félelem és 
sietség nélkül megy. Mögötte van Jean d'Arrie, ő is egy utolsó 
tekintetet vet még a városra, kezét szeme elé tartva lép, hogy el-
űzze nyomasztó érzéseit. Elől megy a két testvér: Jacques és Pierre 
de Wissant, az egyik visszafordul, hogy társait ösztökélje, a másik 
mély magábamerüléssel az égre mutat végtelen nemességű taglej-
téssel. Egyesek szépséget keresnek az alakokban: Hosszú ostromban 
kizsarolt emberek ezek, durva szaggatott ruhákkal. Aszketikus, 
durva sziluettjükben egyáltalán nincsenek eszményítve. Izmaik cso-
mósak, tagjaik vaskosak. A gótikus szobrászat alakjai vannak itt 
újra álmodva. De jellemük nagysága, mélysége különös értéket ad 
ezeknek az expresszív szobroknak. 

A pokol kapuja. 1880-ban nagy szükségben volt Rodin. Turque t 
alállamtitkár segíteni akart raj ta s megkérdezte, mivel szeretne 
foglalkozni. Rodín akkor épen Dante Poklának a hatása alatt egy 
nagy dekoratív mű gondolatával foglalkozott. A megbízatást meg is 
kapta. Nyomorán segítve volt. Ebben az időben az itáliai reneszánsz 
ihlette Rodínt. Beleláthatunk Rodin műhelymunkájába is. Megvan-



nak agyagtervei, melyeken még csak a tömegelosztás szerepel, az 
egyes alakok, csoportok még csak R. képzeletvílágában voltak meg 
Dante Poklának főjelenete alapján. Anatole France 1900-ban azt 
mondta R. Pokláról: Ez nem a bosszú pokla, hanem a gyengédségé 
és irgalomé. A terv és a kivitel közt nagy mélység tátong. Meg kel-
lett alkudnia a művésznek az élettel, mikor a műalkotást a párizsi 
szépművészeti múzeum kapujára kellett alkalmaznia. A filadelfiaí 
Rodin-múzeum kapuján még egyszer megismételte a domborművet. 
Rodin ment az ő lángelméje után, ráhagyta magát álmára, mely 
sokkal messzebb ment, mint amennyire előrelátta. Egészen haláláig 
vissza-visszatért ehhez a munkájához, pedig közben megszállta az 
elkedvetlenedés. Ez maradt kiváltságos szeretetének tárgya mind-
végig. 

A pokol kapujának oromzatán a három árny mintha azt mon-
daná Dantéval: Hagyjatok fel minden reménnyel, kik ide beléptek. 
Méltóan koronázza meg a hatalmas alkotást. Alatta nagy ember-
gyülekezet van; mennek a kárhozatra. Mindegyik egyéni életet él. 
De ha csoportokba verődnek is, tragikus magatartású ez a tömeg. 
Megérdemli a részletes tanulmányozást. Ezekkel az alakokkal Ro-
dín egyes művei közt sokszor találkozunk. Rodin képzeletvilágát 
állandóan foglalkoztatja ez a tárgykör. Sok alak nem is talált he-
lyet a pokol kapuján. A főhelyet a Gondolkodó, vagy a költőnek 
is nevezett fájdalomba merült titán foglalja el. Fejét öklére hajtva 
töpreng a kárhozatra ítéltek hatalmas tömegén, akik végzetszerűen 
hullanak a kárhozat örvényébe. Egyébként nagy irodalmi támadás 
érte e szobor miatt, de barátai megvédték s külön is felállították 
a Pantheon előtti téren. Több, mint százötven alak mozog a dom-
borművön. Közülök néhány jellemzőbbet kiemelünk. 

Mindjárt a homlokzaton a három árnyék tele van páthosszal, 
a kárhozottságukon érzett mély, lenyűgöző fájdalommal. A követ-
hordó karíatis sokszor megismétlődik Rodín művészetében. Ül, tér-
dére támasztva karját és fejét, vállán hordja a követ. Évája, ez a 
mesternek is, meg a modern művészetnek is méltán egyik leghíre-
sebb alkotása, eredetileg, Ádámmal együtt a pokol kapujára volt 
szánva. Ő volt az első vétkező, ö testesíti meg a bűn végzetét, amely 
az emberiségre szakadt. De nem került a kapura, külön éli a szép-
ség érzelmes életét. 

Ádám, az első ember, Michelangelo hatása alatt készült. Első 
példányát összetörte R. A másodikat emberi nagyságúnál nagyobb-
ra készítette s a pokol kapujára szánta. A három árnyék közül az 
egyik Ádám, A betört orrú ember is itt szerepel a maga nyersesé-
gével, őszinteségével, A kárhozottak csoportjai közt van Ugolin is 
Dante Divina Comédiájából, aki a pártharcok idején éhségtől gyö-
törve saját gyermekeit eszi meg, A fájdalom és Az állatember cí-
mén is kifaragta a mester e tárgyat. Szinte forradalmi szembehe-
lyezkedés volt ez a klasszikus harmóniákat kereső korabélí francia 
szobrászattal. Az összeeső ember, egy férfi torzó (Marsyas), az ülő 
nő, a kéjt, kicsapongást jelképező nő, R. tragikus szenvedélyek 



ábrázolására beállított művészetének legexpresszionistább, legkife-
jezőbb alkotása. És még egy egész sereg kínlódó, vergődő tartozik 
ehhez a nagy alkotáshoz. 

Rodín alakjai ideges feszültségben élnek, az egyik csoportot 
szerelmi káprázatok gyötrik, testet-lelket ölő érzések, vágyak fűtik, 
kéjesen ölelik egymást, Összefonódnak a bűnben, megrészegülnek 
cselekedetük őszinteségétől, megfeledkeznek a szeméremről. De az-
tán égeti őket a bűn, hatalmába keríti őket a bűnhődéstől való ret-
tegés, kárhozott voltuk érzése ott lappang lelkük mélyén, érzékisé-
gük csak kínt, gyötrelmet, pokoltól való félelmet hagy maga után. 
Az utolsó ítélet bírájának kemény döntését hallják: Menjetek kár-
hozottak az örök tűzre. Nincs bocsánat, hagyjatok fel minden re-
ménnyel, akik ide beléptek, Innen nincs menekvés. Vége a szerelem 
boldogságának, vége az ölelkezés, a csók gyönyörének, borzalmas ti-
tok üli meg az arcokat, a finom testek kétségbeesetten kapálódznak, 
megtörten állanak, térdelnek, vagy feküsznek, vagy esnek a pokol 
tátongó örvényébe. Átkozottá lesz a pillanatnyi öröm, amit a test 
nyújtott. Megrendítő fényben, kegyetlen meztelenségben mutatja be 
Rodin, mint nehezedik a bűn vigasztalan súlya a lélekre. 

Földi szerelem és az Istenszomj leverő bűntudatban találkozik. 
Milyen gyötrő, kínzó Isten-szomj ez a Pokol kapuján. Nem pogány 
világ ez, hiszen Istent nem tudják kivetni lelkűkből Rodin alakjai, 
nem tudják megtagadni legtombolóbb érzékiségük közepette sem. Is-
tenfélelmet hordoznak lelkükben akkor is, mikor megszegik a tilal-
makat, s vacogva, dideregve várják büntetésüket, fogak csikorgatása 
közt bánják vadságukat, mohó élvezetüket. Isten látása elől véde-
kezve takarják el arcukat az árnyékok, komoran fenyegető pillantá-
sát nem bírják, magukra törnek, mint a megriadt madarak, keresztül, 
kasul törnek egymáson, minden sarokba, szétömlenek, szétszállanak. 
festői csoportokba verődnek, vagy a magányba vonulnak, visszahő-
kölnek, az égtől elfordítják fejüket. Rodin tombol a mozgások ezer-
féle változatában. Görcsösen fuldokolva kacarásznak, viharzanak, 
hullámoznak, önkívületben jeges csendbe dermednek. Az Istentől 
megteremtett rend szinte értelmetlenül hullik szét. Szörnyű bomlás 
ez a bűn nyomában. Nincs ennél ősibb, elsöprőbb semmiség, mely 
megaláz, megfojt, kivetkőztet embermivoltunkból, elsilányít bennün-
ket, még az erős titánt is, a Gondolkozót. 

Rodin a szobrászat olyan lehetőségeit tárta fel, amelyekre előtte 
senki sem gondolt. Művészete mindent átfog, tehetsége a legszéle-
sebbkörű. Megihleti Froissard krónikája, Dante Divina Comoedíája. 
(A Calaisí polgárok, a Pokol kapuja.) Ezek nem szorulnak irodalmi 
magyarázatokra vagy tudományos ráolvasásokra, hogy hassanak, a 
a szobrászatba való átültetésük teljesen önértékű, önmagában való. 
Rodin, ha visszamegy is a múltba mintákért, mindig Rodín marad. 
Semmi sem jellemzi jobban, mint a testi, lelki élet teljessége, amint 
alakjaiból kiárad. Szinte lélekzenek, pihegnek alakjai. A természet-
ben olyan mozdulatokat, állásokat, mozgási lehetőségeket fedezett 
fel, aminőkre korábban nem is gondoltak, amilyeneket szem még nem 



vett észre. Felfedezéseit gátlás nélkül tárja fel, nincs előtte semmi-
féle hagyományos sorompó, szépségkorlát. A megszokott ábrázolási 
móddal sokszor homlokegyenest szembeszáll, hogy valami friss moz-
dulatot megörökíthessen. Eredeti szobrászati felfogásából levonja a 
végső következményeket. Hogy a legmozgalmasabb testi, lelki mozza-
natokat is ábrázolhassa, alakjainál nem a vízszintes, vagy függőleges 
tengelyt, hanem az átlósat alkalmazza, (Viktor Hugó, A kétségbe-
esés.) A körvonalak vad cafatokra bomlanak, ideges mozgásba jön-
nek, szinte rezgésbe jönnek, az izmok és idegek megfeszülnek, ezt a 
feszültséget aztán úgy juttatja kifejezésre, hogy a nyugodt felületet 
emelkedések és sülyedések, árkok megszakíttatlan sorára bontja fel. 
Gondoljunk csak a betört orrú ember (Michelangelo) gyűrött arcára. 

Mindig biztosítja szobrainak a térhatást, Rodín maga mondja, 
hogy művészetének alapja a természet, a matematika és az ízlés. 
Aki azt hiszi, hogy erősebb, mint a természet s azt meg akarja szé-
píteni, az mindig melléje fog és csak mesterkedik . . . Én csak cso-
dálni tudom a természetet s olyan tökéletesnek találom, hogy ha a 
jó Isten megkérdezné, mit kellene rajta változtatni, azt felelném, 
hogy hozzá sem szabad érni, olyan tökéletes. . . Az ízlés minden. 
Sokszor előfordult, hogy tudományommal semmire sem mentem. 
Ösztönömmel kellett eligazodnom. Nincsenek tehát megdönthetetlen 
szabályok, az ízlés a legfőbb törvény. Ez a világnak az iránytűje. És 
mégis kellenek a művészetben abszolút törvények, a természet tör-
vényei. 

Rodin életében sok támadásnak, sok mellőzésnek volt kitéve. 
Nemcsak a nagy tömeg részéről, hanem a párizsi értelmiség részéről 
is, különösen mikor egykori barátjával, Zolával politikailag, mint an-
tidreyfusard összeveszett. De tisztelői is voltak, köztük Meier-Gräfe, 
akik csak Michelangeloval tudták összehasonlítani. 
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FIGYELŐ. 

Veszedelmes illúzió. 
Blazovich Jákó. 

Dékány István egv érdekes tanulmányban (Társadalomtudomány 
XIX. évf. 1—3. sz.) a magyar közéletben mutatkozó illúziókkal fog-
lalkozik. Különösen a magyar középosztály életsorsában játszott év-
századok óta fontos szerepet ,,a valóság egy fokkal jobbnak látása". 
Az ismert nevű szociológus úgy látja, hogy ,,a mi évtizedünk különös, 
illúzióéi vető jellegű. Mutatja, hogy megerősödött az akarat s nem 
akar behúzódni illúziók félálomszerű önvigasztalásaiba". 

Alig tévedünk, ha a Dékány-féle magyar kor-diagnózist kitágít-
juk, Nemcsak a magyar közélet, hanem a kor egyetemes jellege a 
valóságok iránti érzéknek újjáéledése. Kulturéletünk legkülönbözőbb 
területein találkozhatunk ezzel a tünettel. A valóság igénylésének 
jegyében áll az egyetemes vallási élet is. ,,Mind az a sok fenntartás 
(Vorbehalt), kényszeredettség, tökéletlenség, ami oly erősen tapad 
hozzá a mai keresztény létformához, kezd tünedezni . . . Ez részünk-
ről az első lépés abból az illúzionizmusból, amely korunknak legna-
gyobb ellensége, mindenekelőtt abból a vallási illúzionizmusból, amely 
minden másnál szívósabb, mert a hittel téveszti önmagát össze. . . 
Éppen ez a lépés az illúziók biztonsági zónájából a nyilt tenger vi-
har-zónájába jelenti a létünk valóságába való belépést, ahol, miként 
minden időkben, úgy napjainkban is egyedül ismerhető fel az Isten." 
Egy élesszemű korfigyelő, Paul Schütz („Warum ich noch ein Christ 
bin") emeli ki ezt a kor-jellegzetességet. Ügy látjuk, helyesen. Aki 
a 18—19. század vallásos életét csak némileg is ismeri, az jól tudja, 
mennyi volt benne az illúzió. Egyike a legveszedelmesebbeknek éppen 
a kereszténység életerét, a hitet fogta le. Azt hittük, hogy kereszté-
nyien hiszünk, pedig inkább közömbös kétkedők voltunk, a hit elemi 
igazságait is alig ismertük, 

A helyzet a 20. században, különösen a világháború után javu-
lást mutat, — Élénken emlékszünk még a bölcselők 1937-i párizsi 
világkongresszusára, amelyen ismételten szóba került a tudomány és 
a hit viszonya. Az egyik előadó nyíltan hangoztatta, hogy a tudo-
mánynak testvéréül kell fogadnia a hitet, ,,Különös időket élünk" — 
állapítja meg a neves holland író Huizinga. ,,Az ész, amely a hitet 
támadta, annak megsemmisítésére tört, ma, hogy összeomlását elke-
rülje, a hitnél kényszerül menedéket keresni." Csalódtunk tudomány-
imádatunkban, a tudományhoz fűzött vakmerő reményeinkben. Rá-
eszméltünk arra, hogy az emberiség sorsa nem bízható kizárólag a 
tudományra, hogy hit nélkül még a történelmi élet keretein belül sem 



lehet üdvözülni. Egy előkelő, széles látókörű államférfiú a közel-
múltban mondotta: „Nem mint hívő, hanem mint felelős államférfiú 
vallom, hogy Európát nem lehet másként, csak a hit alapján újjá-
építeni." Megroppant az a vakmerőség is, amellyel az anyagi lét s 
az egyetemes lét határait azonosítottuk: a 19. század fölényes anyag-
elvűségére rossz idők járnak. Milyen életet fojtogató köd, zür-zavar, 
bizonytalanság fekszi meg a kor tudatvilágát az anyagon túl terjedő 
létszférát illetőleg! Hogy fölmondja itt a szolgálatot a tudomány 
mécsese! Ezért hisz könnyebben a ma embere mint a 19. század gő-
gös íntellektüellje. 

A katolicizmuson belül hasonló tünetek mutatkoznak. A kor ér-
deklődése a kereszténység nagy kérdései iránt sokkal elevenebb, mint 
az előző nemzedéké volt. A katolikus világnézettel, életszemlélettel 
kapcsolatos irodalom hatalmasan megnövekedett, munkásai közt egy-
re több a világi hívő. Az evangéliumi lelkiség újra vonz, — Az igény 
jelentkezése — sajnos — nem jelenti egyúttal annak helyes kielé-
gülését is. A katolicizmuson belül világszerte erősebb a vágy az 
evangéliumi vallásosság után, de maga a krisztusi hit nehezen ver 
gyökeret. Ilyen vonatkozásban még mindig illúziók fogják le a ka-
tolikus újjászületés lendületét. Bangha Béla a katolikus fellendülés 
belső gátlásairól elmélkedve kénytelen megállapítani: „Ezerszer job-
ban állna ügyünk, ha elevenebben élne mindenekelőtt magunkban a 
hit, a Krisztus szeretete, az Egyház nagy lelki kincseiért való őszinte, 
belső lelkesedés, ha kevesebb volna bennünk a vakság és hiba." Mí 
még mindig csak hisszük, hogy hiszünk, de valójában hitünk vérte-
len, velőtlen. Csak ha ez az illúzió szétfoszlik s a „fides intrepida", 
a rendületlen hit ver gyökeret a lelkekben, akkor léptünk rá az igazi 
katolikus újjászületés útjára. 

A keresztény élet alapja, a krisztusi lelkiség gyökérzete a hit. 
Krisztus ebben a pontban ugyancsak nem hagyott kétségnek helyet. 
Lépten-nyomon hangoztatta, hogy „hit nélkül lehetetlen Istennek tet-
szeni", hit nélkül lehetetlen az Isten keresésében eligazodni. Ezért 
fogta el mindig valami meghatódott öröm, amikor eleven hittel ta-
lálkozott. Ezért borult el még a húsvét győzedelmes örömében is egy 
pillanatra a lelke, amikor Tamás bizonyítékokat követelt. „Mivelhogy 
láttál engem Tamás, hittél, boldogok, akik nem láttak és hittek." 
Krisztus aggódik a kétkedő, szkeptikus lelkekért — eszménye, vágya 
a gyermek egyszerűségével hívő lélek, — Annyira, hogy a nagy an-
gol kardinális, Newman szerint maga a hit voltaképen nem egyéb, 
mint minden kételyt elfojtó, megtörő erő. 

A krisztusi lelkiség alapkövetelménye más fogalmazásban így 
hangzik: eleven, tudatos hit nélkül nincs egészséges, életerős katoli-
cizmus. Csak lázas, lelkileg bomlott kor, mint aminő a mienk, kísér-
letezhetik keresztény társadalomtannal, keresztény politikával, ke-
resztény irodalommal, keresztény művészettel a keresztény hitigaz-
ságok ismerete, azok előtti őszinte meghódolás nélkül. Eggyel tisz-
tában kell lennünk. A katolicizmus nem határozatlan, nyugtalan me-
tafizikai sejtésekből táplálkozó, a hagyományok tiszteletével keve-



redő hangulat. Nem is a keresztény tanok fölrobbantásából vagy el-
világiasításából előálló eszmei zűrzavar, amelyben a hitígazságok, az 
üdvtörténeti nagy események merő jelképekké torzulnak. Nem egyéni 
ízlés, igény szerint igazodó eklekticizmus, amely az Egyház hittétel-
tárából kénye-kedve szerint válogat ki egyes igazságokat s azokat el-
fogadja, másokat pedig elvet- Katolicizmus nincs hitbeli teljesség, to-
talitás, az összes hitigazságok előtti alázatos, gyermeki meghódolás 
nélkül. 

Ennek a követelménynek erős hangsúlyozását egy veszedelmes 
kortünet sokszorosan szükségessé teszi. 

Mint minden vallási hitnek, úgy a katolikus hitnek is két lényegi 
eleme van, az egyik tárgyi, a másik alanyi. Tárgyi összetevőjét, tar-
talmát bizonyos hittételek összessége adja. Az alanyi elem az egyén-
nek a hittételek előtti meghódolása. Az egyetemes vallástörténet is-
mer vallási rendszereket, amelyek a vallásos hit lényegét annak 
alanyi elemében keresik, tárgyi tartalmát pedig kiszolgáltatják az 
emberi szellem örök hullámzásának, vergődéseinek. Más szavakkal: 
nem az a fontos, mit hiszünk, hanem az, hogy higyjünk — a hit ob-
jektívuma áldozatul van vetve a szubjektívumnak. 

Aki járatos a mai ember lelkivilágának útvesztőin, az utóbbi tü-
nettel gyakran találkozik, A kor örvendetes hit-igénylésének, amelyre 
föntebb rámutattunk, van egy veszedelmes velejárója: az igazság 
iránti közömbösség — indifférence à la vérité". Huizinga szerint 
„Niedergang des Wahrheitsbedürfnisses", az igazság igénylésének 
hanyatlása a ma emberének egyik jellemző vonása. A kortünetet bő-
ven lehetne példákkal igazolni. Ez a lelkiség a vallási hitben is kö-
zömbös lesz az igazsággal, a hittételekkel szemben, katolikus hite 
merő alanyisággá, szubjektívummá zsugorodik. így születik meg az a 
katolikus torz-típus, akinek szemében pl, a démonok világa, a pokol 
a középkor rémlátomása, a személyi halhatatlanság színes álom, a 
liturgia költészet, vagy üres formaíság stb. 

A krisztusi hit nem merő alanyiság, hanem egyúttal felséges ob-
jektívum is. Mi Krisztus és Egyháza révén olyan igazságok birtokába 
jutottunk, amelyek fényt vetnek létünk utolsó igényeire, lehetősé-
geire, törvényeire. Ezen igazságok előtti meghódolás nem lehet az 
egyéni önkény, tetszés kérdése. Ezek az igazságok az isteni lényeg 
egyik tulajdonságának birtokosai: szentek, mint maga az Isten. 
Hozzá nem akadémikus jellegűek, nem egy a légürben lebegő bölcse-
leti rendszer ágazatai, hanem ezer ponton az életbe kapcsolódnak 
bele, súlyuk, a belőlük kisugárzó erők hatása alatt egyéni és tömegi 
életnek kell formálódnia. Krisztus nem azért jött, hogy az emberi 
szellemtörténet egy bármennyire is magasztos gondolatvilággal gaz-
dagodjék, hanem hogy nyomában a tökéletes embereszme megvalósí-
tására törő élet sarjadjon. 

A krisztusi hit, amiként nem merő alanyiság, azonképpen nem 
puszta objektívum sem — azaz nem egyszerűen igazságok passzív ér-
telmi birtoklása, nem bölcseleti állásfoglalás, hanem mindenekelőtt 



élet. Szt. Anzelm szerint ,,a hit haszontalan és halott, ha nem erős a 
szeretet által és nem él," 

A krisztusi hit a szubjektívum és objektívum élő, eleven, szer-
ves összenövése az egyén lelki életében. Legfőbb célja, hogy az em-
bert az Istenhez kösse, ,,A hit az egy lényegű, három személyű Isten-
nel való összekötöttség" (R, Guardini). A hit igazságait nemcsak 
azért kell magunkévá tennünk, mert ezzel az igazság szentségének 
tartozunk, hanem még inkább azért, mert ez az egyetlen módunk, 
hogy az Istennel közvetlen érintkezésbe jussunk, ,,Glauben bedeutet, 
daß die lebendige Wirklichkeit Gottes uns ins Bewußtsein tritt" — 
hit által lesz bennünk tudatossá az Isten élő valósága, 

A sokféle káros hatás közül, amiket az utolsó századok folya-
mán a keresztény hit kénytelen volt elszenvedni, s amelyek az újkori 
ember hitének meggyengülésére, sokszor teljes kialvására vezettek, 
a legrombolóbb a racionalizmusé volt. A rombolás nemcsak egyes 
hitigazságokra szorítkozott, hanem — ami következményeiben még 
végzetesebb volt — magát a hitet mint ilyent aknázta alá. Ez főleg 
abban nyilvánult meg, hogy a hit fogalmát torzította el, töltötte meg 
racionalisztikus elemekkel. Ebben a torzításban a hit úgyszólván ki-
zárólag értelmi tevékenységgé, actus intellectus-sá lett. Mintha a ke-
resztény hit nem volna egyéb, mint az értelem által kovácsolt lánco-
latos következtetésnek utolsó láncszeme, Legkirívóbban ez a tünet a 
hitkételyek elleni harcban mutatkozott. Az újkori ember a hitkéte-
lyekben merően ismeretproblémát, ismereti kategóriába tartozó za-
vart, nyugtalanságot lát, így ís küzd ellene: kizárólag értelmi erőkkel 
igyekszik hitét megvédeni. Az erős s főleg keresztényibb hitű közép-
kor ugyancsak ismerte a hítkételyt, de elsősorban bűnt, illetőleg 
bűnre csábító kísértést látott benne, így ís vette fel vele a harcot: 
először a kísértővel szemben hitet vallott s csak azután hívta segít-
ségül az értelmet, 

A krisztusi hit nem elsősorban noetikai kategóriába tartozó lelki-
ténykedés, A középkor nagy teológusa, Canterbury-i Szt, Anzelm 
vallomása a Proslogíon első fejezetének végén félreérthetetlenül mu-
tat rá a krisztusi hit lelkére: „Neque enim quaero intelligere, ut cre-
dam, sed credo, ut intellegam. Nam et hoc credo, quia nisi credidero, 
non intelligam" — nem törekszem ismeretre, hogy higyjek, hanem 
hiszek, hogy azután ismerethez jussak. Sőt azt ís hiszem, hogy hacsak 
nem hiszek, nem jutok ismerethez". — Ugyanezt az igazságot a ren-
dületlen hitű Pascal így fejezi ki: f(. . . Nem a bölcselők és tudósok 
Istene . . . Jézus Krisztus Istene . . . Nem lehet megtalálni, csak az 
Evangélium mutatta u t akon , , . " Mit akarnak mondani Szt. Anzelm 
egyszerű, világos, Pascal szaggatott, feszült mondatai? Ennyit: ne 
lélektani, etikai, bölcseleti okoskodások hágcsóin kapaszkodjunk föl 
az Istenhez, hanem a Kinyilatkoztatáson, Krisztuson keresztül. Vi-
gyázzunk jól a szavakra: mélyen rejtőző igazság után nyulunk, — 
könnyű megszédülni. Egy pillanatra sem tagadjuk, hogy az Isten 
arca tükröződik a természetben, a történelemben, a világmindenség-



ben, saját énünk tengerszemében. Szent hitünk egyik tétele, hogy az 
emberi értelem külön isteni kinyilatkoztatás nélkül is fölismeri Isten 
létét, tökéletességét. A keresztény bölcselet, teológiánk közel két év-
ezrede a legnemesebb erők latbavetésével fáradozik azon, hogy Isten 
tükörképeit a létből számunkra minél élesebben kiemelje. A keresz-
tény hitnek mégsem ez a forrása, biztosítéka, záloga. Fülöp apostol 
az utolsó vacsorán azért könyörgött Krisztusnak, hogy mutassa meg 
nekik az Atyát. Krisztus nyugtalankodó apostolát nem az isteni va-
lóság tükörképeihez utasítja, hanem ezt mondja: „Fülöp, aki engem 
látott, látta az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg ne-
künk az Atyát? — Nem hiszed-e, hogy én az Atyában és az Atya 
énbennem vagyon." (Ján. XIV. 9—10.) Ebben a feleletben nemcsak 
a Megtestesülés megrendítő titka, Krisztus istensége víllanik vakí-
tóan, hanem a keresztény hit lelke is evangelízál. A krisztusi hit 
Isten lététől a pápai csalhatatlanság dogmájáig minden hittétel előtt 
azért hajol meg gyermeki alázattal, mert Krisztus, illetőleg történelmi 
Alterego-ja, az Egyház tanítja. (Az ,,Alterego" nem szókép, hanem 
az üdvrendi valóságot jelentő szó!) Jogunk, sőt kötelességünk, hogy 
a keresztény hitnek a földről az égbe nyúló tornyát értelmi erőnkkel 
kívülről megtámasszuk, de az alap, tehát az igazi tartó-erő csak egy 
lehet: Krisztus. ,,A hit az ember felelete a Krisztusban felénk jövő 
Istennek." (R. Guardini.) 

A mondottakból kettő következik. 
Az első, hogy a keresztény hit nem kizárólag índividualisztikus 

meghajlás a kinyilatkoztató Isten előtt, hanem egy kollektívumból, 
közösségből kiinduló hódolat. „Hinni nem annyit jelent, mint az el-
szigetelt én-ből, a hic et nunc-ból az Isten felé fordulni, hanem az 
Egyház átfogó együttességéből, hagyományából, közösségi énjéből 
(Gemeinschaftsich) (R. Guardini). „Senki sem jut el az Atyához — 
írja C. Marmion, — hacsak nem Krisztus által. De senki sem jut el 
Krisztushoz, hacsak nem az Egyház által." — Sajnos, rajtunk végig-
pusztított évszázadok fékeveszett individualizmusa, szinte kialudt 
bennünk az Egyház élő közösségének tudata. Az ó- és középkori em-
ber hite azért is jelentősen elevenebb volt, mint a mienk, mert Krisz-
tus titokzatos teste egyik sejtjének tudta magát. Reá nézve az Egy-
ház valóban az igazság oszlopa, a „sentire cum Ecclesía", az Egy-
házzal való együttérzés, együttgondolkozás természetes kötelesség 
volt. Racíonalisztikus-individualisztíkus eltorzulásunk következtében, 
amikor az Egyház egy-egy dogma számára hitet követel tőlünk, rög-
tön itt vagyunk a jellegzetes újkori kérdéssel: mit szól hozzá énem, 
értelmem, a tudomány? — Ezek a kérdések jogosultak, amíg a hit 
útjának előkészítését célozzák, de nem keresztényiek, ha megvála-
szolásuk a hitet tartó alapzat szerepére tart igényt. ,,Az Istenben való 
hit minden vallás első és pótolhatatlan alapja . . . Az istenhit nem 
maradhat sokáig tiszta hamisítatlan, ha nem támaszkodik a Krisz-
tusban való h i t r e . . . A hit Krisztusban nem marad tiszta és érintet-
len, ha nem támogatja és ápolja a hit az Egyházban, amely az igaz-
ság oszlopa és szilárd alapja . . . A hit az Egyházban nem maradhat 



tiszta és romlatlan, ha fenn nem tart ja a hit a római püspök elsőbb-
ségében." (XI. Pius a ,,Mit brennender Sorge" köriratban.) 

Itt kell keresnünk a forrását annak a nyugtalanságnak, félelem-
nek, amely az újkori ember hitének ugyancsak súlyos tehertétele. 
Különösen a 18—19. században a racionalizmussal megmételyezett 
hívő ember aggódva-félve nézett a kereszténység hittitkaira, a Biblia 
csodáira, meddig bírják a különböző tudományok heves ostromát. 
Ma, amikor a tudomány 19. századi gőgje megtört, mert sok végle-
gesnek hitt igazsága megdőlt, mert itt is, ott is áthághatatlan sorom-
póba ütközött, ma nyugodtabbak, bátrabbak vagyunk. Kezdünk hinni 
az Egyháznak. A múlton okulva lassan-lassan ráeszmélünk, hogy 
nincs okunk a jelen sokszor tolakodó okvetetlenkedései előtt hitünk-
ben megzavarodni, tétovázónak lenni. Krisztusi hitünket nem lehet, 
nem szabad a kulturélet nyugtalan hullámzásának, vergődéseinek ki-
szolgáltatni: minden Krisztustól kapott igazság változhatatlan, örök. 

A mondottakkal függ össze a mai ember hitének egy másik nagy 
gyengéje is. Az újkor legnagyobb kísértése az immanencia, az evilá-
giság. Addig-addig túrtuk ezt a földet, hol játszottunk, hol izzadtunk, 
hol véreztünk kulturásdit, amíg az anyag, az emberi végesség hatá-
rain túl terjedő létszférával elvesztettük a kapcsolatot. Pedig ke-
resztényien hinni annyit jelent, mint az élet súlypontját, kiteljese-
désének lehetőségeit, feltételeit ,,meta tén füzin", azaz abban a má-
sik létszférában keresni. Itt, ezen a ponton kell a mai ember hitét 
izmosítani: az immanencia börtönfalaít kell kidönteni, A krisztusi hit 
nem lehet sasfiók, amelyik a fészek szélénél tovább nem merészke-
dik, pedig a magasságok végtelenje várja, Aqu. Szt. Tamásról mond-
ják, hogy tekintete mindig az eget kereste — a felül valók világa ma-
gához ragadta. Ebből kell sokat elsajátítania katolikus hitünknek. 
Nem kell ettől a magatartástól még az újkor nagy bálványának, a 
kulturának sorsát sem félteni. Szt. Tamásnál többel kevés névnek 
tartozik a kultúrtörténet! Nemcsak a kultúra hullámzásától kell hi-
tünknek függetlenülnie, hanem az evilágiság, az immanencia bék-
lyóit is le kell ráznia s azzá lennie, aminek Krisztus szánta: hidnak, 
amely a földi létszférából a felülvalók világába vezet. 

Krisztusnak Fülöp apostolhoz intézett fenti szavai még mást is 
mondanak a keresztény hitről. Nevezetesen felfedik az evangéliumi 
hit forrását, lelkét. Hitünknek mindent — magát az Istent is! — 
Krisztusban kell szemlélnie. Istent látni — a szót szorosan kell 
venni! — nincs is más módunk. Krisztus hitünknek nemcsak záloga, 
hanem lelke is. Hitünk életereje attól függ, milyen szoros a kapcso-
latunk Krisztussal, Hogy az őskereszténység, a szentek oly valóban 
hegyeket áthelyező hittel tudtak hinni, annak legfőbb magyarázata, 
hogy összeforrtak Krisztussal. Hogy is mondja Szt. Pál? ,,Scio, cui 
credidi et certus sum," Tudom, ismerem kinek hiszek — azért nin-
csen kételyem. Prohászka Ottokár mély hatásának legfőbb magyará-
zata véleményünk szerint abban keresendő, hogy a Krisztushoz való 
viszonyának bensősége, melegsége ütött át szavain, írásain. Mert 



maga közel állott Krisztushoz, azért tudta hallgatóit is Krisztushoz 
vonzani. 

Mint rámutattunk, az újkori ember hitét különböző áramlatok 
mosták alá. Vakmerő racionalismusunk, tudomány-imádatunk, szélső-
séges individualizmusunk, mérhetetlen elvilágiasodásunk mind rom-
bolólag hatott még az Egyházon belül is a hitre. De ezeknél is vég-
zetesebb volt a hit szempontjából a kor eltávolodása Krisztustól. Oly 
messze sodródtunk, hogy már alig-alig látjuk Krisztust — természe-
tes tehát, hogy az Atyát sem látjuk. Nem ismerjük, akinek állítólag 
hiszünk, tehát vértelen, erőtlen a hitünk. 

Krisztus s az újkori ember közti kapcsolatok meglazításában kü-
lönösen két szellemtörténeti tényező hatott kártékonyán. 

Az egyik a kor relativáló, viszonylagosító, tipizáló szenvedélye. 
Ez a kereszténységet mindenestől belerántja az emberiség természe-
tes fejlődésének sodrába, tagadja annak felséges történelmi egysze-
riségét, benne a világot, az emberiséget átjáró religiosum, vallásos-
igény, vallási értékűség egyik típusát látja. Krisztus hol mint a val-
lástörténetben a különböző népeknél föl-föltűnő üdvözítő egyik meg-
személyesítője (Hölderlin szerint Heraklessel és Díonysossal együtt 
,,das herrlich grünende Kleeblatt'), hol, mint a religiosum egyik lát-
noka, lángelméje, hol mint felséges eszme, hol mint egyéni élmény, 
hol mint társadalmi reformátor stb. szerepel. Krisztus lényegének 
csak egy meghatározása lesz az újkor folyamán egyre halkabb, az, 
hogy ő a „Verbum caro factum" a testet öltött Ige, tehát a köztünk 
járt Isten. Pedig ez Krisztusnak s a kereszténységnek lényege. A ka-
tolikus hívőben a nagy tévedés, a szekularizált Krisztus ugyan nem 
tudatos, de vele szemben is van annyi ereje, hogy Krisztushoz való 
viszonyát lazítsa, fagyassza. 

Krisztus s az újkori ember közt egy másik okból is elhidegült 
a viszony. Az újkor sokat vétett a lelki ember ellen. Aláaknázta 
annak hitét, kiölte belőle a transzcendens igényeket, akarásokat. 
Egyik legnagyobb bűne, hogy meglopta, kilúgozta a lelki ember szí-
vét, beiszaposította, eldurvította érzelmi világát. Amikor „szívet'' 
emlegetünk, a szót pascali értelmezésben vesszük. Nem az erőtlen 
szentimentalizmust siratjuk, hanem azokat a mély, erős érzelmeket, 
aminők pl, még a barokkorból oly elemi erővel törtek föl. Szíven az 
igazság meleg birtoklását, a nagy értékeknek az egyénben kiváltódó 
érzelmi visszhangját, szeretetét értjük. Milyen sivár ilyen szempont-
ból a 19, század emberének lelkivilága! Ez az ember „wertblind", a 
nagy lelki értékek iránt érzéketlen, „Wesen ohne Gemüt und Phan-
tasie" — szürke, kiaszott a lelkisége! Talán nincs is szíve, illetőleg 
romboló érzelmekkel, gyűlölettel, gőggel, ressentiment-nal tele a 
szíve. 

A kor sivár lélektanának hidege sokszor és sok ponton betör a 
hívő lelkivilágába is. Különösen a hívő férfi-világ szenved alatta. — 
Tudunk-e mi kitárult, meleg gyermeki lélekkel közeledni az evan-
géliumok felé? Hagyjuk-e magunkra hatni azoknak csodálatos feje-
zeteit? Hányan olvasták el közülünk pl. Szt. János 13—17. fejezeteit, 



a krisztusi meleg hit e felséges aranybányáit? Hullámzásban tudja-e 
hozni érzelmi világunkat Krisztus egy-egy csodálatos mondata? Lát-
tuk-e valaha tisztán, élethűen pl. az apostolok lábait mosó Mestert, 
a nagypéntek Vádlottját, a husvétreggel Föl támadott ját, az áldozó-
csütörtök isteni Pilótáját!? 

Akinek jó füle, éles szeme van, az Kriszus s a Nyugat közti 
viszony mai alakulásában sok aggasztó tünetet vesz észre. Elegendő 
ok arra, hogy Krisztus való, igaz képe, eleven alakja mellett foko-
zottabban őrt álljunk. Ezt a kötelességet sürgeti a keresztény hívők 
hitének gyakori gyengesége is. A krisztusi hit körül illúzióknak nincs 
helyük. Minél gyakrabban tépelődünk a katolicizmus mai hitgyenge-
ségének orvoslási módján, annál világosabban rajzolódik elénk a nagy 
korfeladat: közelebb vinni nemzedékünket az evangéliumokon s ha-
gyományokon keresztül Krisztushoz. Veszedelmesen messze járunk 
már Tőle, akármilyen jóhangzású ís lett újra világszerte a „keresz-
tény" jelző. Szerencsétlen korunkkal újra meg kell láttatni az igaz, 
való Krisztust — ez a keresztény hit körül ólálkodó illúziók ártal-
matlanná tételének egyik legfontosabb feltétele. 

Sietünk hozzáfűzni, hogy nem merő Krisztus-szemléletről van 
szó. Maga a passzív szemlélés — még ha az igaz, hű Krisztus-képnek 
is szól — nem elegendő életerős, vihartálló hit kialakítására. Krisz-
tusnak van egy egyszerű, mégis csodálatosan mély mondata. „Cse-
lekedjétek, amiket mondok nektek, s meglátjátok, hogy mindaz az 
igazságból jön." A krisztusi hit az ember felől szemlélet és tevékeny-
ség szülötte. Romano Guardini szerint „an Gott glauben kann der 
Mensch nur, wenn er Ihn liebt." Természetesen igaz, azaz tevékeny 
szeretetről van itt szó! Szt. Anzelm szerint a legerősebb bizonyság-
gal hívő hit is hiábavaló, sőt halott, ,,nísi dilectione valeat et vivat" 
— ha a szeretet nem élteti. 

A 19. század hitben gyenge törékeny korszak volt. Ennek a szo-
morú tünetnek sok oka van. Néhányra a fentiekben rámutattunk. Ha 
a hit világánál fogjuk vizsgálat alá a jelenséget, a legfőbb okát nem 
a már említettek közt találjuk meg, hanem abban a komor ima-csend-
ben, amely a 19. századnak ugyancsak jellegzetes kortünete. Nem-
csak a munkásnegyedekben, az elővárosokban némult el ezer és ezer 
családi tűzhelyen az ima, hanem az értelmiség imaéletét is szomorú, 
kietlen sivárság, csend fojtogatja. Ez a lélekgyilkos ima-csend vágta-
tépte a krisztusi hit gyökérzetét. Hogy ma örvendetesen meggyara-
podott a hívők száma, annak egyszerű magyarázata, hogy megnöve-
kedett az imádkozok kara. Az ima a lelkiéletben az a csodálatos erő, 
amely az élethez szükséges harmatot, csapadékot: a kegyelmet bizto-
sítja. Ez a krisztusi szillogizmus: ima nélkül elapad a kegyelem, ke-
gyelem nélkül nincsen hit, tehát nem lehet hite annak, aki sohasem 
imádkozik. „Nélkülem semmit sem tehettek" — hangzik az evangé-
liumi szó — tehát nem is hihettek, „Das Glaubigwerden ist Wirkung 
eines göttlichen Tuns, das anrührt, erhellt, an sich zieht, selbst aber 
im Geheimnis der Gnade bleibt" (R. Guardini) — hívővé annak az 
isteni cselekvésnek hatásaképpen leszünk, amely megérint, megvilá-



gít, magához vonz bennünket, maga azonban a kegyelem leple alatt 
marad. Mindazok a módok, amelyekről a krisztusi hit meggyökerez-
tetésével kapcsolatosan a fentiekben szó esett, azért hatékonyak, 
mert az isteni kegyelemnek úttörői. 

Erőssodrú újpogány áramlatok nyugtalanítják életünket. Veszé-
lyességüket nagyban fokozza az a körülmény, hogy szellemi tartal-
mukban, erkölcsiségükben sok a kereszténység elevílágiasításától ka-
pott elem. Az ellenük való harcnak legelső feltétele a vallási illúzio-
nizmusnak fölszámolása, a keresztény szellemi, erkölcsi értékvilág-
nak tiszta, éles látása, a hozzá való tudatos, töretlen hűség — szóval 
az eleven, rendületlen krisztusi hit. 

Zúzmarás fák közt. 

Zúzmarás fák közt hallgatag 
baktatok fázva, álmatag 
takargatom az árnyakat. 
Mögöttem erdő. Ügy piheg, 
mint régen álmos kis gyerek. 
Az árnyék benne mind hideg. 

Nem tudom, mért e látomás? 
Enyém az erdő. Semmi más 
nincs benne, ép csak zúzmarás 
fákról fehérlő jéghideg. 
Rámsír a szél: forró meleg 
lesz, amint rajtam átliheg, 
s velem kiált a rengeteg: 
sose lehetek már öreg! 

Hidegben mindig fiatal, 
jöhet zúzmarás ravatal, 
hétköznap, álmos hivatal, — 
a szívem tárva és e kar 
kitárva. Sok fényt hó takar, 
de átsüt még a hold s hamar 

végigsuhan havon az árnyam: 
kereszt. Fekete. S mintha szárnyam 
nőtt volna rá: ez földi társam. 

A keresztem így kergetem , , . 
Az oltárom még felverem 
hamvas, virágos réteken: 
pár szál virág kell s kész az oltár: 
zúzmarás fák közt is folyondár 
marasztaló kezében égi fészek. 

Jó így hidegben hallgatag 
baktatni fázva, álmatag 
fénnyel takarni árnyakat, 
együgyű szókat szélbe szórni, 
keresztre futni s rátapadt 
ajakkal várni szárnyakat, 
hogy fölrepüljek s megnyugodjam. 

Rezek S. Román. 

Zúzmarás fák közt szűz havon 
kereszt. Futok, de nem bírom 
elérni — pedig néma árnvam. 
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KÖNYVEK. 

Á világhódító kereszténység.1 

A módszer tannak az a sajátossága, hogy rendszerint követ i csak a cse-
lekvést, működést , szervezést magát, nem megelőzi. Az ember előbb gondol-
kozik, mintsem logikát írna. Amikor Bangha Béla testes könyvét olvassuk, 
melyben a keresztény világhódítás módszertanát kísérli meg kidolgozni, az az 
érzésünk, hogy ezt a könyvet senki más nálunk annyi joggal meg nem írhat ta 
volna, mint Bangha Béla, akinek egész élete munkája, mindaz, amit a korszerű 
hitvédelem, a sajtóapostolság, az Actio Catholica szervezése, az Euchariszti-
kus Világkongresszus előkészítése és lelki hatásainak kidolgozása terén tollal, 
élőszóval, mikrofon és megafon előtt, gyűlésteremben és előadóasztalnál, mint 
országjáró és világvándora te t t , ebben a munkában mint egyéniségét valamikép 
elvvé és eszmévé szélesítő és rögzítő programm nyilatkozik meg. 

Bangha szereti ezt a szót: világtávlat. Az ilyen szavak jellegzetesek a 
szerző egyéniségére, észjárásának, élet i rányának megismerésére. Bangha élet-
müvének legfőbb érdeme, hogy mindazt, amit megragadott , országos érdekűvé 
és ér tékűvé tudta tenni már akkor, midőn az eszmeter jesztés országos távla-
tává tételét még nem szolgálta más, mint az élőszó és a nyomtatot t betű. Szá-
zadunk második évtizedében, a hit védelem és a sa j tó az, miben apostoli buz-
gósága, csiszolt elméje, művészi nyelvkészsége a maga kibontakozását meg-
találja. A húszas években ő szervezi meg máig egyedülálló sajtóvállalatunkat, 
melynek óriási szerepe van a katolikus közgondolkozás kialakításában és a 
közélet irányításában, felhasználja a saj tóban is, az e lőadásban is a modern 
technika minden nagy vívmányát és ahogy korábban a sa j tónak volt apostola, 
most a rádiót állítja be a hit szolgálatába. Egyénisége, ha tása a Jézus Társa-
sága fa lanxában mindig kereste a rend hagyományos világtávlatait, de leginkább 
római tar tózkodása segí te t te a haj lamoknak ténylegesítését, nagyszabású meg-
valósítását. 

Hazánk büszke (lehet a r ra a két ünnepi eseményre, a Szent Imre évre 
és az Euch. Kongresszusra, melyek a mindig világtávlatú Egyházban országunk 
jelentőségét, hi téletének tar ta lmát világra hirdették. Sohasem fogjuk elfelej-
teni, mit jelentet t a kongresszus számára Banghának, aki e lőt te egy évvel kór -
házban tekintgetet t már a túlsó partok felé, visszatérése az élet, a kongresszus 
munkaterére. 

Bangha könyve é rdekes paradoxon. Ö a keresztény világhódítás s tratégiá-
jának, vezérkar i szakkönyvének szánja, és hogy célját elérje, skolasztikusán 
csiszolt elmeélét, fogalmi meghatározosokon hömpölygő gondolatáradatának, 
szíve szent hevületének rendszerbeszorí tásán, tudományos mezbe öltöztetésén 
remekeltet i . Elméleteket ír, igaz, hogy a gyakorlat, a cselekvés, a hódítás el-
méletét; azon van, hogy el takar ja a sorok, fejezetek mögött álló, minden so-
ráért é le te egyéni tapaszta la tával helytálló egyéniségét, Programmot akar írní 
és — akarat íanúl saját életművét, egyéniségének sokoldalú apostoli működését 
— gazdag eredményeivel és a cél előtt meg nem torpanó, feszülő vágyaival 
és szándékaival — tá r j a fel. 

Könyve valóban messze távlatokat nyit meg; ezek közt a távlatok közt 
jelentőségben nem utolsó az, mely ezen könyvön át Bangha egyéniségének leg-
mélyebben rej tet t vonásaiig, jellemének alap-összetevőiig vezet i el majd azt a 

1 Bangha Béla S. J . ú j könyve. Budapest , 1940. Pázmány-Irod. Társaság 315 1. 



kutatót , aki a ki tűnő jellemrajzíró Bangha jellemrajzát íogja megírni. A másik 
távlat az a három évtized, melynek kere te i t ez az ország-világtávlatú egyéni-
ség a maga apostoli munkájával ki töl töt te . A harmadik távlat: a két előbbinek 
programmá rögzítésével az Egyház köve tkező évtizedeinek kapuját akar ja meg-
nyitni, úgy, hogy a koreszmék tévedésein, erkölcsök lazulásán, társadalmi zűr-
zavaron győzni tudó és akaró Egyház diadalának feltételeit muta t ja meg. 

Bangha meggyőződéssel idézi azt a mondást, hogy ha Szent Pál ma élne, 
újságíró lenne. Sőt kibővíti azzal, hogy rádióapostollá válna. Ez a példa is azt 
mutat ja , hogy aki módszertant ír, vo l takép a saját módszerét , saját céljait és 
eszközeit tá r ja fel, úgy, ahogy ő látja és használja őket . Mert ha végére já-
runk a dolognak, Szent Pálról csak annyit tudunk, mit tet t akkor, (és például 
azt látjuk, hogy a hellenizmus világának eszmeterjesztési technikáját ugyan-
csak nem használta fel azzal a teljességgel, mely lehetséges és a mi szempon-
tunk szerint hasznos is lett volna számára; nem szervezet t meg pl, egy ke-
resztény scriptoriumot, mely akkor a nyomdát pótolta) és nem azt, hogy mit 
tenne ma, A módszerben vannak időtálló fogások és vonások, de minden stra-
tégia változik a célok, a feltételek, a küzdő egyéniségek szerint. 

Ezért nem lehet módszertant igazában bírálni, csak hozzászólni. Bangha 
izig-vérig hitvédő, apologéta, aki az első sorban vett részt az újkori raciona-
lizmus által felszabadított , a liberalizmus által támogatott százféle téveszme le-
győzésében. Egész természetes , hogy életigazodása, lelki világa abba a szel-
lemi körze tbe van beágyazva, melyet ez a hitvédő célkitűzés és harcmodor 
jellemez. A külső Egyház képe nála elsősorban mint hitének kincseit védő 
egyházé jelenik meg. Módszere ugyancsak alkalmazkodik a támadó fél mód-
szeréhez. Téveszmék ellen az igazságot, nacionalista okfejtéssel szemben a sko-
lasztika acélos gondolatmeneteit , jelszavak bódításával szemben a keresztény 
eszmék hatásos kisarkí tását állítja. 

Eszünk ágában sincs azok közé állni, akiket Bangha azért ostoroz, mert 
a korszerű hitvédelem helyett a lelki, kegyelmi élet ápolását tekintik fontos-
nak (18. 1.). Itt ugyanis nem vagy-vagyról van szó, hanem arról az egyszerű 
okosságról, hogy az egyiket meg kell tenni, a másikat nem szabad elhanya-
golni. Igazán nem tudjuk pl, eldönteni, hogy az Egyház hódító, lenyűgöző érvé-
nyesülésében ki vagy mi volt fontosabb: az arsi szent plébános t isztára falu-
távlatú, de eget mozgató, ördögöt bil incsbeverő, gyóntatószékében százezreket 
talpraál l í tó egyszerű lelkipásztorsága-e, vagy Lacordaíre, Montalembert hit-
védő munkája, Venillot saj tóapostolsága? Vallom azt Banghával, hogy szükség 
van az Egyház önvédelmi harcának bizonyos racionalizására, az erők megfelelő 
elosztására egy célra való beirányítására, de más oldalról azt sem felej tem 
el. hogy az Egyház harcai t végeredményben az isteni Logos, maga Krisztus 
irányítja az ő Szentlelkével és mí legjobb szándékunkkal sem tudjuk sokszor 
pontosan felismerni, hogy a mi rációnk, racionalizálásunk — megfelel-e az 
övének Az Egyház első térhódítása világosan mutatja, hogy nem a nagyvo-
nalú emberi célkitűzések irányítják önmagukban az apostoli munkát, hanem 
maga a Lélek. (Apcsel. 16, 6. Vetati sunt a Spiritu Sancto loqui verbum Dei 
in Asia. — 16, 7. ten tabant ire in Bithyniam: et non permisit eos Spiritus Jesu, 
Jtt országok megtérí téséről van szó!) Hogy Szt. Pál először lépet t Európa 
földjére, egy látomásnak köszönhető. (U. o. 16, 9. sk.) 

Egyéniség dolga, életirány dolga, ki mire veti a hangsúlyt az apostoli 
munkában; az viszont már az Egyház é le tének helyes szemléletéhez tartozik, 
hogy a módszertani egymásutánt ne tévesszük össze a tárgvi sorrenddel. A 
tárgyi sorrendben mindenképen a kegyelmi élet az első, minden más, hi t tudo-
mány, hitvédelem, actio catholica, társadalmi szervezkedés — ennek kisugár-
zása. Kár szembehelyezni az összetartozókat, mert ha szembeállítjuk őket, az 
Isten szavával kerülünk ellentétbe: ,,Mert nem beszédből áll az Isten országa, 
hanem erőből (I. kor. 4, 20.). Ez nem Bangha könyvének iránya ellen van sze-
gezve. hisz amiért ő munkáját metfírta, amiért ezt a nagyszerű munkaterve t 
megadta, az is azért van, hogy az Egyházban több legyen az erő, a kegyelem. 

Kell a hódításhoz a védelem. így a támadás is, az apologétika soha-
sem válik fölöslegessé, de azt hisszük, ma már korunk fordulata is, Egyházunk 
szellemtörténeti helyzete is túl jutott azon a fázison, melyet a hitvédelem ko-



r ának nevezhetünk. Az a kor — valljuk meg őszintén — is liberalizmus kora 
volt, mely minden kár tevése mellett is ezen a ponton hü maradt nevéhez: en-
gedte a szellem szabad érvényesülését , a szembenálló világnézetek harcát . Tá-
madott , de megtűr te a védekezés t . Ma már más szelek fújnak, kérdés , hogy a 
jövő mily lehetőségeket nyújt ennek a minden fel tételével más szellemi kör-
nyezetbe i l leszkedő propagandaharcmodornak. Akármi is következzék, egy bi-
zonyos: hogy a hitvédelem beharangszó és kapunyitás; ami utána következik, az 
a fontosabb: a katekizmus, mégpedig a szó legegyszerűbb jelentésében, mint a 
hit igazságoknak a nagy tömegekkel való alapos és rendszeres megismertetése — 
és a híveknek az istentiszteleten, szentségeken át való bekapcsolása az egyházi 
közösség kegyelmi életébe. Itt van a liturgikus mozgalomnak oly korszakos je-
lentősége, mint amilyen volt még a század első évtizedeiben az apologétikus 
mozgalomé, 

„Fas est et ab hoste doceri ," Lehet az ellenségtől is tanulni és Bangha 
könyve hasznosan veszi át a mai propaganda-módszereket . Azt hisszük azonban, 
hogy túlságos fontosságot tulajdonít egyik-másik iránynak. Nagyon lojális e moz-
galmak táborával szemben, több jóhiszeműséget tulajdoní t nekik, több elvi meg-
győződést, mint amennyi szerintem valóban megvan náluk. Ezen mozgalmak 
eszmeszegénységben fogantak, erejük az egy pontra való szegeződésben van és 
a terroreszközök megszervezésében. Itt az Egyház természetesen nem veheti a t 
módszereiket . Velük szemben a mi hi tvédelmünk magasra céloz. Apológiánkat 
ezeknél minden bizonnyal maga a tör ténelem viszi majd diadalra; nagyobbra 
vállalkoztak, mint amit végre tudnak haj tani és a történelem elvégzi raj tuk a 
„deductío ad absurdum"-ot, mely nem pusztán az eszmei cáfolat, hanem a té-
nyek kiábrándító, a nagy fogadkozásokat fonákjukban kergető hatásával fogja 
még meggyőződéses híveiket is rádöbbenteni arra, hogy az örök emberi ér té-
keke t kár volt hóbortokért kockára tenni. 

Prófé ták nem vagyunk, nem tudjuk, hogy akár a közeljövő is milyen mód-
szereket kíván majd a világhódító Egyháztól. Lehet, hogy a társadalmi, állami 
életben egészésgesebb összhangra talál majd a mostani véglet-ellentét: a tekint 
tély és a szabadság. A fascizmus példája mutat ja , hogy az Egyház a maga kül-
detését elvégezheti a tekintélyi államban is, mely pedig szűkreszabja az eszmei 
ellentétek propagandájá t . Bárhogy alakuljon is a világ, tudjuk, hogy az Egyház-
ban Krisztus él tovább, az Egyház nem kerülhet i el az üldöztetést, a szenve-
dést és hogy ereje „in infirmitate perfici tur", a gyöngeségben izmosodik, vonzása 
a vér tanúságban teljesedik ki. 

Bangha iránymutatója jó a mának; élnünk kell az idővel, felhasználni Krisz-
tus országáért azokat az eszközöket, melyek ma állnak rendelkezésre. A hol-
napról az fog gondoskodni, aki „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké". 

Kühár Flóris. 

Regnum. 1938—39. 

A Katol ikus Történet í rók Munkaközössége Szekfü Gyula irányítá-
sával már 1934 óta működik s nagyon szép eredményeket ér el az el-
hanyagolt katolikus egyháztörténeti ku ta tás fellendítése és a tör ténet tudomány 
mai színvonalára emelése körül. Előadásai, tanulmányai egyre több olyan rész-
letét t á r ják fel a magyar egyháztörténelemnek, amelyek iránt a pozitivista tör-
ténetírás korában nem igen érdeklődtek. A nagyközönség érdeklődését is si-
került fe lkel teni az egyháztörténet i ké rdések iránt. Néhány komoly gócpontot 
is sikerült teremtenie, ahol lelkes egyháztörténetírói munka folyik. Az új ma-
gyar egyháztörténelemnek nélkülözhetet len segédkönyve, a magyar egyháztör-
téneti bibliográfia, két év múlva már saj tó alá kerül . Dr. Vanyó Tihamér pan-
nonhalmi főiskolai tanár az 1940. évi Regnumban közreadja a plébániatör ténet-
írás módszertanát , mely irányt mutat a meginduló plébániatör ténet i kutatások 
számára. A győri és veszprémi egyházmegyék múltjából egymás után jelennek 



meg ér tékesebbnél é r tékesebb köte tek . Minden jel arra mutat, hogy a Regnum 
áldásos működése megtermi a magyar egyháztörténetet . — A jelen kötetben 
Kádár Zoltán Pannónia keresztény ikonográfiáját dolgozza fel nagy irodalmi fel-
készültséggel. Kiemeli a képtípusok ikonográfiái előzményeit az őskeresztény 
művészetben. Jelzi azt is, ha hiába keresi a hasonmásukat, pl. a pécsi keresz-
tény héroon freskóinál. Nagyon érdekes az ú. n. pompeii festészet út ja a ka-
takombákon keresztül egészen Pannóniáig, vagy a Konstantin utáni művészetben 
a diadalmas császártípus átalakulása Krisztustípussá. Vaculik Margit arról ír, 
mint gyökerezik bele a magyar kereszténység első századában a Máriatisztelet 
a kiemelkedőbb egyéniségekbe és a nép szélesebb rétegeibe is. Azt a kérdést , 
hogy hatot tak-e a magyar Máriat iszteletre régi pogány hagyományok is, az 
ethnográfiába utalja át. Bónis György az egyházi menedékjog kifej lődését tekinti 
át törvényeinkben. Pallós Kornél összefoglalja a Szt. Istvánról és koráról szóló 
iskoladrámákat és az ú jabb drámai műveket . Balanyi György csehországi Boldog 
Ágnesnek, III. Béla unokájának, I. Ottokár cseh király leányának szentferenci 
egyéniségével foglalkozik. Vitéz Kárpáthy-Kravjánszky Mór Forgách Ferenc 
bíbornok-érsek születési évét tisztázza (1564) és néhány új adatot közöl róla. 
Meszlényi Antal Báthory Zsófia életéről és végrendeletéről ír hata lmas tanul-
mányt. Ebben tisztázza gyóntatójának, P. Kiss Imre jezsuita a tyának szerepét. 
Megállapítja, hogy bölcsebb, tapinta tosabb lehetet t volna, de hogy a Rákóczi-
ház vagyonát nem lopta meg, Báthory Zsófia végrendeletét nem hamisítot ta meg, 
erről kezeskednek az írások. E két vádat rásütöt ték s most a tör ténelmi igaz-
ságszolgáltatás régi adósságát törleszti le, mikor Meszlényi megvédi P. Kiss ne-
vét és emlékét. Kisbán Emil a pálosok rendi nevelésével és a középiskolákban 
kife j te t t tevékenységével foglalkozik. Iskoláiknak jóhírére jellemző, hogy főúri 
családaink szinte versengtek pálos nevelőkért és udvari papokért- Verseghy 
Ferenc, Virág Benedek, Ányos Pál nagy megtermékenyítője volt a XVIII. szá-
zadvégi magyar lelkiségnek. — A Regnum minden tanulmánya mutat ja , hogy a 
Magyar Kat. Történet írók munkaközösségének megvan a biztos célkitűzése, min-
den korszakra megvan már a maga szakembere, Szekfű Gyulában ki tűnő vezére, 
megvan benne a szervezett te t t rekészség s így meglesz az eredménye is: a jól 
megalapozott magyar egyháztörténelem. Most már csak nagyszabású mecénásokra 
s a közönség anyagi támogatására van szüksége. Mihályi Ernő. 

Liturgia. 
P, Kunibert Mohlberg O. S. B.: Das fränkische Sacramentaríum Gelasíanum 

in alamannischer Überlieferung (Codex Sangall. No. 348). St. Galler Sakramentar -
Forschngen I. (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, Heft 1—2.) 
Zweite, verbesser te Auflage. 1939, Münster, Aschendorff. 0 1 + 342 Seite mit 
1 Tafel . 17.60 RM, geb. 19.60 RM. 

A szentgalleni 348. kódex a Sacramentar ium Gelasianum újabb változatá-
nak egyik főképviselője. A Gelasianumok frank családjába tartozik. Minden való-
színűség szerint a svájci Churból került át Szent Gallenbe és itt dolgozták át 
a 8. és 9. század fordulója körül, Nem pusztán helyi jelentőségű, nemcsak Szt. 
Gallen és ál talában a német bencés kolostorok helyi li turgiájába enged bete-
kintést , hanem beszédes emléke annak is, hogyan vert gyökeret német talaj-
ban a sajátos római-frank liturgia. 

A második kiadás lényegében változatlan lenyomata az elsőnek. A ter je -
delmes bevezetés összefoglalja a római sacramentariumok kézira ta inak szöveg 
szerinti csoportosítására vonatkozó kísérletek tör ténetét , külön a f rank válto-
zatét , a 348. kódexre vonatkozó kuta tások eredményeit . — A Sacramentar ium 
churi törzsében, az eredeti szövegben mindenütt jól elválasztva hozza a szent-
galleni hozzátoldásokat, javításokat. Több táblázat emeli a kiadás gyakorlati 
é r tékét . Külön is kiemelendő a különféle sacramentariumok konkordancía táb-
lázata. Ez ú j a második kiadásban. Vida Szabolcs. 



Nova Agenda Ecclesíastica pro A. D. 1940; Ordo Calendari i Romani et Ri-
tuale parvum. — Berruti , Torino. XXLV + 94 1. 

A római breviáriumot használók számára rendkívül ügyes, kis alakú, zseb-
ben hordható directorium. Egyúttal imakönyv is, szentmiséhez előkészülethez, 
hálaadáshoz. Tartalmazza a leggyakrabban előforduló áldásokat a Rituáléból. 

Martyrologíum Romanum. Editio III Taurinensis juxta typicam Mariett i , 
1939. Fűzve 25 líra. 

Ez a legújabb k iadású Martyrologíum tartalmazza az utolsó kiadás óta el-
rendelt változtatásokat, az újabb szentek és offíciumok elogiumait. 15X22 cm 
nagysága kórusi és magánhasználat ra egyaránt alkalmassá teszi. 

Lelkipásztorkodás. 
Tomka Ágoston S. J.: „Theophil." Kidolgozott hi te lemzések az elemi isko-

lák III., IV. és V. osztálya számára. II. köte t : A hi tágazatok és a bibliai tör -
téne tek . 2, kiadás. Korda R. T. 

Az elemi iskolai h i tokta tók szép és nehéz munkájához ad kitűnő segítséget 
Tomka A, könyve, A katekizmusnak gyakran elvont és nehézkes kérdései t 
tölti meg lélekkel és az ügyes elbeszélő művészetével viszi közelebb a gyerme-
kek lelkéhez a nem mindig könnyen ér the tő bibliai szövegeket . 

Tomka Á. „TheophiF'- ja a Gött ler és Stieglitz által bevezete t t hi t tantaní-
tási irányhoz tartozik, amely a ka teke t ikában az ú, n. müncheni módszer néven 
ismeretes. Ez a módszer a hi toktatást eredeti é r te lmében igyekszik fölfogni: 
a hi t tantaní tás kell, hogy mindig e leven élet legyen, amely elsősorban élő hitet , 
buzgó, vallásos életet e redményez és csak másodsorban szül tudást . — A munka 
alkalmazkodik az előírt tantervhez. Az anyag elrendezése, beosztása jól á t tekint -
hető és világos. Először hozza a katekizmus vagy biblia anyagát, azután külön 
a megmagyarázandó új fogalmakat és végül következik minden egyes órára a 
kidolgozott hitelemzés. Ennek fölépí tése a következő: rövid bevezetés, amely 
rendszerint az előző óra anyagához kapcsolódik, és a célkitűzés után következik 
az új anyag előterjesztése tör ténet vagy elbeszélés formájában, A kifejtésnek a 
fö ladata az új fogalmak megmagyarázása és az e lőadot taknak helyes ér te lme-
zése. A harmadik főrésznek, az alkalmazásnak a célja, hogy a gyermek akara tá t 
a hal lot tak alapján egy irányban cselekvésre indítsa, 

A „Theophil" elméleti leg a laposan képzett és a hi tokta tásban nagy gya-
kor la t ta l rendelkező pap-nevelőnek a jegyét viseli magán. Alkalmas arra, hogy 
a hi t tantaní tásban pé ldoképül szolgáljon. Kövér Alajos. 

Egyháztörténelem. 
Dr. Lovas Elemér O. S. B.: Árpádházi Boldog Margit élete. Budapest . Szent 

István Társulat k iadása . 
„Szemünk megnyílik a látásra . . . " ez a könyv előszavából vett idézet, — 

melyet a szerző ugyan más céllal írt le — használható fel legjobban e munka 
é r tékének arra a megjelölésére, amellyel a legelső és legközvetlenebb hatást 
vál t ja ki az olvasókból, A „mi" és „mit" kérdésekkel meg nem elégülők pedig 
meggyőződést szerezhetnek, hogy gondosan egybevetet t forrásmunkák kri t ikai 
feldolgozásából k iér le lődöt t t ényada tok tárulnak fel eléjük, 

A bevezetésben ismerjük meg azokat a forrásokat , amelyeket Boldog Mar-
git é le tének megrajzolója felhasznált azon az ál lásponton állva, amelyet néhány 
mondatban meg is magyaráz. Rámutat , hogy az első szenttéavatási jegyzőkönyv 



nem semmisült meg hiányzó részeiben sem teljesen, mert fenntar to t ta Marcellus 
legendája. Megtudjuk azt is, hogy Marcellus volt Boldog Margit gyóntatója és a 
tőle írt legenda forrása a legendák egy csoportjának, melyeknek családfáját 
könyvünk írója össze is állította. Jó összefoglalás található a legendatípusok át-
tek in tésére is. 

A források közül elsősorban a Marcellus-legendát és a Jorg Valder neve 
alatt ismeretes német legendafordítást használ ja fel a szerző. Tehát azokat az 
adatokat veszi át, melyek olyan emberek szájából valók, akik lélekkel é l tek 
Boldog Margit környezetében és lelküket vet í te t ték ki í rásukban. Amikor pedig 
tisztázódik előtte ez adatokból merí thető minden tárgyi ismere, egységesen fel-
fogott szemlélet kialakítására törekedett. Feladatául ismeri annak megállapítását, 
hogy Boldog Margit mennyiben saját kora gyermeke, mennyiben új egyén saját 
környezetében, hogyan hatot t rá a köz és ő hogyan gyakorolt hatást a közre. 

Az egységes nézőponton állás döntö t te el a könyv szerkezetének beosz-
tását. Az életrajz közben felmerülő sok-sok középkori életmegnyilvánulás ma-
gyarázata a folyamatos előadást folyton gátolhatná, azért az általános közép-
kori gondolatkör lényegét ismerteti meg összefoglalóan. Majd szűkít a körön, 
hiszen a vér és faj törvényeiből is megállapításokat akar levonni, azért ismer-
tetnie kell Boldog Margit családfáját és közvet len családját, amely már tuda-
tában volt a magyareâg történeti hivatásának, amelyhez Istennél a segítség. 

A legenda körének burkából hozza a szerző a valóság tisztaságára, hogy 
Marcellus gyóntató a középkor lelkületét alakító szentágostoni a lapelveket 
tűzte Margit elé megvalósítandó eszményekül, amit ezekben a szavakban foglal 
össze; „amare Deum — seipsum contemnere — neminem contemnere, neminem 
iudicare". De kimutatja azt is, hogy ugyanennek a gyóntatónak a befolyására 
Boldog Margit öntudatos erénygyakorlatainak magyar vonást kölcsönöz az a 
tény, hogy szent őseinek pé ldá jában keresett maga számára irányító gondola-
tokat, 

A szerző nem úgy nézi az eseményeket , hogy mindenben az isteni kegye-
em előre megállapítható működését lássa, hanem természetes pszichikai tüne-
teknek nézi azt, ami nem is volt más, így sikerült a gyermekkor rajzának való-
ban tökéletes kivetítése. Boldog Margit é le te további folyamát a hármas ideál-
iiány mene tében vizsgálja, de úgy, hogy itt is megállapítható legyen a t e rmé-
szetes egyéni hajlam követése. Hogy ez a haj lam mennyiben áll az isteni ke-
gyelem befolyása alatt, azt szemünk előtt is, de még inkább az egykorúak 
sz;me előtt e l takar ja a Gondviselés, Mi csak az eredményt látjuk, hogy „gratia 
n01 destruit , sed perficit maturam". 

Küzdelem a földi köte lékek ellen a magárahagyatot tságon át vezeti Boldog 
Ma-gitot a szentség magaslatára, ezt muta t ja be a szerző, mielőtt elvezetne a 
BoHog halálos ágyához. Most már világossá lesz az olvasó előtt, miért ú j 
egy«niség Boldog Margit saját környezetében — nem engedelmeskedik az apai 
tekii télynek, elmegy szülei megtagadásáig — és mennyibe kerül t neki az élet-
szentség fokára való eljutás, 

A XI. fejezet megírásával, úgy mondja a szerző, érzi, hogy merész dologra 
vállakozott , de munkájának értékét , úgy véljük, valóban ezzel tökéle tes í te t te 
t e l j esé . Az öröklött természet , amelyre már rámutatot t a királyi család test i 
és leki á l lapotának egészen a szülőkig kirajzolt vonala, és az isteni kegyelem-
től témogatott törekvés találkozása a mai kor szemével látók előtt és az élet-
titok-tudományok röntgenszeme látásában is azzá vált a Boldogban, amit a hívő 
lélek így nevez meg: szentté lett . Mivel azonban ennek megállapítására csak 
az Aiyaszentegyház jogosult, a szerző a könyv elején kijelenti, „hogy az Apostoli 
Szentizék döntéséig e könyvben foglalt rendkívüli és csodálatos események csak 
emberi hi telre tar thatnak számot". Ezzel az Egyház í téletének mindenben való 



alávetéssel közli a függelékben Boldog Margit közbenjárásának tulajdonított 
gyógyulásokat és egyéb csodálatos eseményeket . 

Aszket ikus vagy tör ténelmi munkák közé kell-e soroznunk a könyve t? 
Amidőn valaki azt a ki je lentést tette, nem aszketikus, bá t ran válaszoltuk rá, 
csakugyan nem az, az aszket ikus munkák szokott jelentésében véve. ízig-vérig 
tör téne lemkuta tónak munkája, aki forrásait, adatai t azzal a szabadsággal válo-
gatja össze, amely nem kötelezi másra, csak a szoros ér te lemben vett történelmi 
igazság megismerésére. Ezér t engedheti meg, hogy a kor ismeret hát terét a 
társadalmi és politikai á l lapotok valóságszíneiben rajzolja és nem elsősorban 
aszketikus nézőpontból . Rávilágít a ta tá r já ráskor i magyar birtokviszonyokra, 
nemesi családokra és öntudatossá teszi több más adatközlés mellet t pl. a Csák 
nemzetség nagy hatalmának alapját . Történelmi ismeretekben gazdagít bennün-
ket e munka, amely rá tud mutatni a respublica christiana gyengéire és az 
Egyház és a szerzetesrendek viszonyaiban a célkitűzések e l lenté tére is. Mivel 
pedig épen a történelmi kr i t ika módszereivel oly ismeretigazsághoz vezet, amely 
a keresztény ideál hősének muta t ja be a magyar királyleányt, mégis csak aszke-
tikus mű abban a szellemben, hogy az életrajzból kibontakozott szépség gyöke-
reit a Marcel lus gyóntatótól adott vezére lvekbe mélyeszti és ezekből érleli 
gyümölcseit. Virágh Teofil. 

Lelkíélet. 
Bernhard van Acken S. J.: Lebensschule von Ordensírauen. V. Aufl . 

Schöningh. Paderborn . 
Szerzetesnők évek hosszú során át t a r tó lelki gondozásából fakadt ez a 

könyv, azért vet olyan jó alapokat a kolostori életnek. Valóságos katekizmusa 
a szerzetesi életnek. Világos, határozott fe le le te t kapunk benne minden fel-
merülő erkölcsi, egyházjogi, aszketikus kérdésre , mely akár a szerzetesi álla-j 
póttal, vagy élettel, akár a szerzet kormányzásával , vezetésével , vagy a szerze 
elhagyásával van kapcsola tban. Hogy jó tanácsadója a szerzetesnőknek a köny* 
a mai nehéz időkben, az is mutatja, hogy angolra is lefordítot ták, olasz és 
spanyol fordí tása most készül, német nyelven pedig már a 12. ezer példányml 
tar tanak. M. E. 

Luigi Salvatorelli: Benedikt der Abt des Abendslandes. 1937. H. Gove ' ts 
Verlag. Hamburg—Leipzig. 193 lap. 

A nyugati szerzetesség atyjáról sok életrajz jelent meg 1400 év alatt, m^gis 
állíthatjuk, hogy Salvatorell i munkája egészen újszerű és lényeges többh te t 
tar talmaz az eddigi hasonló tárgyú munkákkal szemben. Az életrajzi adatokat 
illetőleg is csak Nagy Szent Gergely Dialógusaira támaszkodhatot t , de új binne 
az a széles történeti távlat, melynek középpont jába állítva lá t juk a nagy apátot. 
Salvatorelli, a régi é le t ra jzokkal ellentétben, nem a hagyományokra támasztodó 
csodákat és rendkívül iségeket állítja előtérbe, hanem a széteső világokat össze-
fogó, a népek tö r téne tébe belenyúló, új világot formáló Szent Benedek la ta l -
mas egyéniségét. A szerző abban a kedvező helyzetben van, hogy 1400 év táv-
latából, a tör ténelemtudomány legújabb eredményeivel és minden eszközével 
fölszerelve vizsgálhatja a Szentnek gondviselésszerű hivatását és a ktsőbbi 
századokra való kihatását , melyeket Nagy Szent Gergely, az első életiajzíró 
legfeljebb megsej thetet t . 

A természet tudományokhoz hasonlóan, a tör ténelemtudomány is csak akkor 
tudja megér teni és magyarázni az eseményeket és új alakulásokat, ha ismíri az 
erőforrásokat és az azokból fakadó alakító erőket. Szent Benedek egyénis«ge és 



alkotása minden bizonnyal az elsőrendű történelemalakító erők közé tartozik. 
Itália legsötésebb korszakát és az utána következő mozgalmas korok alakulását 
nélküle aligha lehet megérteni . Vályi Hugó. 

P. Ignatius Jacobs O, S. B.: Heilige Messe und Leben. Erwägungen über 
das heilige Messopfer in Anschluss an das Kirchenjahr. 2 Auflage, Verlag Lau-
mann, Dülmen. 244 1. 

Ez a könyv nem a szokásos ér te lemben vett szentmísemagyarázat, hanem 
útmutatás arra, hogy az egyházi év szentmiséinek kimeríthetetlen gondolatkin-
cseit miképen kamatozta that juk a mindennapi élet forgatagában. Szakavatot t kéz 
és melegen érző szív állítja itt a Szentírás és az Egyház örök gondolatait az 
élet középpont jába. Stílusa újszerű és egyéni, de világosság és erő árad belőle-
Mesterségesen fölépített belső szerkezetet hiába keresünk benne. A liturgikus 
szellemnek megfelelően frissen és tüzesen követi egyik gondolat a másikat , 
ahogyan éppen az élet és a lélek kívánja. A bencés liturgikus irodalom újszerű 
és igazán ér tékes munkával gyarapodott . Vályi Hugó. 

Gatterer, Míshael S. J.: Gottes Gedanken über Kindes Werden. 1938.« Ver-
lag Felizian Rauch Innsbruck—Leipzig, 128 1. 

Bár a hatodik parancsolat ta l kapcsolatos kérdésekről sok jó, sőt világhírű 
könyvünk is van, mégis haszonnal és nagy élvezettel olvashatjuk a kitűnő Gat -
terer könyvét . Sok hasznos és új szempontot nyerhetünk belőle. A legtöbb 
sexuálpedagógiai könyv ugyanis legtöbbször, bár nem hanyagolja el a termé-
szetfelett i eszközöket sem, mégis inkább hangsúlyozza a természetes eszközö-
ket és meglehetősen bőven foglalkozik a kérdés fiziológiai részével is. Ga t t e re r 
ezzel szemben elsősorban azt vizsgálja, mit mond a kinyilatkoztatás ezekről a 
kérdésekről , és azután nagyszerű pszichológiával kimutatja, hogy a kinyilatkoz-
tatás taní tása mennyire megegyezik egyben az emberi lélek törvényeivel is. 
Ügy mondhatnánk, az egész sexuális kérdést Isten szemével nézi és vizsgálja és 
kimutat ja , hogy a mennyei Atya mennyire bölcsen rendezett el ezen a téren is 
mindent. Amit az anyaságról, a szülők szerepéről és főleg a szűzi, nőtlen 
állapotról mond, az szinte apoteózis már. A könyv végén útmutatást ad, hogyan 
tanítsa az anya a gyermekét , hogyan világosítsa fel ezekben a kérdésekben. 
Ezeket a sorait minden édesanyának meg kellene szívlelnie. Itt is mindig a 
szentírásból indul ki és a mellett nagyszerűen alkalmazkodik a gyermeki lélek 
kíváncsi természetéhez. Kétszeresen időszerűek ezek a kérdések Németország-
ban, ahol nagy el tévelyedések voltak ezen a téren, de nálunk is nagy szükség 
van arra, hogy tisztultabb felfogással, magasabb, isteni szempontból vizsgáljuk a 
Gat terer ál tal tárgyalt kérdéseke t . ' dr. J. Cy. 

Dr. Hermann Schmidt: Organische Aszese. Verl. Ferdinand Schöningh. 
Paderborn. 

Lélektani alapon felépí tet t vallási életről tárgyal a könyv. Nem szűklátó-
körű, fojtogató élet tagadást hirdet, hanem az istengyermekség keresztény élet-
örömeit gyújt ja ki, vidám, büszke kereszténységre nevel. Világos előadása tu-
dományosan meg van alapozva. Modern lélektani és neveléstani elvek a lap ján 
hirdeti, hogy ki kell érlelni a bennünk levő tehetségeket , ki kell fejleszteni a 
bennünk levő erőket, nem szabad elfojtani, hanem a kegyelem segítségével a 
természetfelet t i síkra kell átlendíteni minden természetes ér téket . A természetre 
kell felépíteni a természetfe le t t i világot. Célkitűzéseiben mindig az egészet 
nézi, nem veszik el a részletekben. A lelki munka középpont jában a személyi-
ség kifej lesztése áll. A főszenvedély, amivel meg kell harcolnunk, az érzékiség 
és a kevélység. De változik a küzdelem módszere a vérmérsékle tek, a gyermek-
kor, a felnőt tkor stb. szerint. Változik nemek szerint is. Nagyon szépen van 



tárgyalva a Mária-tisztelet , viszonyunk a történelmi, az eucharisztikus és misz-
tikus Krisztushoz a szentmise l i turgiájában, a szakítás a bűnökkel és beolvadás 
Istenbe. Mihályi Ernő. 

Irodalom. 
Soeur Paul-Emile; Le Renouveau mariai dans la littérature française, de-

puis Chateaubriand jusqu'à nos jours, 262 1. 18 fr. Spes, Paris . 
Ez a szép kis kötet a francia Máriatisztelet gyöngyeit adja Chaíeaubriand-

tól kezdve napjainkig. Nem inventáriumot, névelsorolást ad, hanem válogatást 
végez a nagy termésben. Próza, köl temény egyaránt helyet talál a köte tben. 
Szebbnél-szebb szemelvények követik egymást. Talán emelhetne kifogást az 
olvasó a feldolgozás módszere ellen, de annyi bizonyos, hogy gazdag és é r té -
kes anyagot ad és a már eddig megjelent i lyennemű munkák mellett is (pl. 
Edmond Joly: La Mère de Dieu dans la pensée, l 'art et la vie) hasznos és 
élvezetes olvasmányt nyújt . y. s. 

Soós László: Kormoran. Regény. Franklin Társulat kiadása. 8-r. I—II. k. 
190 + 253 1. 

A regény egyik epizód-alakja, Vanborg, így jellemzi a tör ténet elején 
elénk bukkanó kávéházi társaságot, Soós László regényének hőseit: „Szó sincs 
róla, hogy önök valóban közösségen kívüliek lennének. Csak látszólagos ez a 
területen-kívüliség. Tula jdonképpen a legtöbb közük van a társadalomhoz, 
éppen azzal, hogy menekülnek előle. Menekülnek: igen, mert nem tudnak be lé-
illeszkedni, nem tudják a munkájukat , az életük célját megtalálni a társada-
lom mai formájában, éppen mert valami jobbról, tökéle tesebbről álmodoznak; 
azt szeretnék megvalósítani, hogy aztán abba tár jenek vissza s ott talál ják 
meg a munkájukat , az é le tük célját. S addig . . . Én nagyon megértem, hogy me-
nekülnek: elhagynak egy olyan rendet , amely csupa megszorítás, csupa kon-
venció, csupa külsőség, amelyben hazug vagy álnokkoskodó a cél, amelyből 
kihullt a tar ta lom s amelynek semmi köze sincs ahhoz, amit az ember eddig 
is szerete t t volna, de sohasem tudott megvalósítani: a formák megkötésétől 
független, szabad emberi é le tet ." 

Az olvasónak tudomásul kell vennie, hiszen a mindennapi életből is 
tudja, hogy vannak olyan emberek, akik örökké keresik önmagukat és keresik 
a lét ér te lmét . Robert Holborn, akit e regény főhőséül szánt az író, szintén 
ebből a fa j tából való. A modern nagyváros szülötte, ot thontalan, gyökértelen, 
önmagával és a világgal szemben tanácstalan f iatalember, neuraszténiás a lkatú 
lézengű, aki csak töpreng, vívódik, szemléli az életet és semmi komoly fog-
lalkozáshoz nem érez hivatást . Magányától és önmagától a nemi élvezet, majd 
egy nagynak és sorsdöntőnek induló, de végül is ha tár ta lan önzésén hajótö-
rést szenvedő szerelem felé menekül. A vélet len ú t jába sodor egy aktivista 
f ia ta lembert ; Frank Holme a gép szerelmese, hősünkkel megkedvel tet i a repü-
lést. Kiképzése után önkéntesen résztvesznek a spanyol polgárháborúban, 
amelynek Frank Holme áldozatául esik, míg Holborn mindenből kiábrándulva 
tér vissza hazájába — a regény végén sem tudjuk biztosan eldönteni, melyik 
o r s z á g b a . . . De ez nem is fontos; é rdekte len alakja nem tudja lekötni figyel-
münket , további sorsára nem vagyunk kíváncsiak, örülünk, hogy elbúcsúzha-
tunk tőle. 

A regény ér téke nem a pszichopata főhős a lakrajzában van; ehhez Soós 
László irodalmi elődjei — különösen Dostojevskij — jobban ér te t tek . A nagy-
városi élet árnyvonalainak naturalista fel tárása sem mond újat . Élményszerű é s 
megkapó részle tekben bővelkedik azonban a pilóták é le tének és a repülés 



lé lektanának ábrázolása. Ezek a mozzanatok Soós Lászlót hivatott írónak 
mutat ják, Dr. Bánhegyi Jób. 

Fekete István; Zsellérek. (A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda regénypá-
lyázatának díjnyertes műve.) 

A regényt elolvasva önkénytelenül is megszállt az a gondolat, hogy a 
címe — erősen szólva — falhoz állítja az embert . Zsellérek: Illyés Gyula köny-
vének népe kísért, a cselédnép, mely ha valamelyest összekoplalt, fogja sátor-
fáját , vesz egy-két holdas te lket s a falu végéhez tapasztva vályogházacská-
ját hét-nyolc gyerekkel küszködik a mindennapiért . Itt csak a főhőst hívják 
Zsellérnek, ki különben módos parasztgyerek, s bará t jáva l együtt, ez pedig a 
t iszt tar tó fia, ket tő jüket Zselléreknek. 

A regény feldolgozásmódját tekintve is két részre hull szét. Első: az 
éret tségi után hazatér t Zsellér Pé te r kinn hever a vadkör te fa alatt álmodozva 
és újra átéli azt a nyolc esztendőt a maga sok szépségével és árnyaival, mely 
elsurrant fölötte. Ez regényének a harmonikusabb fele, „ . . . ülök a vadkör te fa 
alat t" , tér vissza az elsüllyedt idők hangulatát idézve a visszatérő sor, s az 
emlékezés kedves, lírai hangján csak itt-ott ejt csorbát az író szociológiai és 
egyéb felkészültsége, mikor a faluról beszakadt kis hősével olyanokat és úgy 
figyeltet meg, mely még a felnőtteknek is becsületére válna. 

Második felében már felhagy az emlékezéssel, itt az író beszél: egyetemi 
évek, Budapest bűvölete, a lejtő, paraszti voltának szégyenlése, egy elzüllött 
jóbarát, ki öngyilkossága előtt a faluba való visszatérést s a vele, ér te való 
munkát adja testámentomul. De Pé ter még most is csak homályosan érzi hiva-
tását . A végső lökést apja halála adja meg. Haza térve többé el sem akar ja 
hagyni, a gazdákkal vállvetve szövetkezetet szervez. Ebben a részben sem 
hagyja ugyan cserben tehetsége, csakhogy jobban kilóg a célzat lólába, mint 
illenék. Szeme előtt két tétel lebegett. Egyik, melytől bizonyos irodalmi berkek 
csakúgy visszhangzanak, hogy a parasztgyerekek ne hasonuljanak a városhoz, 
hanem vissza, honnét jöttek, s nyúljanak népük hóna alá. Ezt bemuta t ja Zsel-
lér Péteren, Másik meg, hogy nem szégyen diplomával üzletben ülni! Tehát 
jön az alkalmazás: Ughy Laci, a t iszt tartóék fia, boltosságra adja magát. Ez 
mindket tő fájó igazság és regényben ennek müvésziebben manapság alig adtak 
hangot, de mégis ahol ezekhez a kérdésekhez erősebben nyúl, nem hőseit, 
hanem a céljait népszerűsí tő írót véljük hallani. Van egy-két kényesebb helye, 
igaz, nem megy túl a mér téken és maga helyén meg is okolt, de sosem szabad 
elfelejteni, hogy az érzéki elembből a kevés is sok. 

Feke te Istvánnal „homo novus" mutakozott be, s bár hangja és látása 
nem új irodalmunkban, mégis megérdemli azt a szép díjat és a közönség 
érdeklődését . G. R. 

Harmath Imre; Ember a hídon. Versek, Szerző kiadása. 62 1. 
Üj, fiatal papköl tő a látóhatáron! Önkénytelenül is Mécset, Harsányit és 

Siket keressük verseiben, nem is csoda, hisz annyira hozzászoktattak az ú jon-
nan felbukott fiatal pap- s katol ikus nem pap-köl tők ehhez. De hiába! Egy-
egy ismerősen csengű rímen, fordulaton kívül alig emlékeztet valami rájuk. 
Költőnk Kosztolányihoz járt iskolába, de mindjárt ebben az első kö te tében 
megtette az első lépéseket, hogy az iskola nyűgeitől megszabadulva magát 
adja. Tiszta somogyi nyelven zendülő versei közül egy-ket tő méltán kér helyet 
a mai fiatalok líráját képviselő versgyűjteményekben. Csupán az a hol fátyolos, 
hol pedig nyíltan kicsurrant bánatos hang sérti fülünket , mintha a költő lant-
ján elpattant volna néhány húr, meg talán a szívében is . . . Nagy kár volna, 
ha fényre, derűre született lelkét ily fiatalon a bánat ta l jegyezné el. Különben 



is a bánat te rméket len , és így az elhallgatás lenne a sorsa. Pedig ezt nem 
szeretnők, hanem várakozással tekintünk következő köte te elé. Gerézdi Rábán. 

Bánhegyi Jób : Magyar nőírók, Budapest, Szent Is tván-Társulat kiadása. 
1939. 233 I. 

Nagy ürt tölt be az i rodalomtör ténetben ez a könyv. Amint a szerző is 
megjegyzi előszavában, 1889-től nem volt összefoglaló, a magyar nő irodalmi 
a lkotó erejét szintézisben bemuta tó irodalomtörténet . Pedig ép az utolsó fél-
század hozott ér tékes, maradandó irodalmi alkotásokat . I rodalomtörténeteink 
viszont szűkszavúan, nem egyszer felületesen beszélnek nőíróinkról. 

Mielőtt a szerző felvonultatná lelki szemünk előtt nőíróink hosszú sorát, 
a kódexet másoló szerzetesnőtől a napjainkban is dolgozó, alkotó egyénisége-
kig, azt a kérdés t veti fel, hogy a női lélek alkalmas-e műalkotás t e remtésére 
s ha igen, melyik ágában, Történelmi tanulságokon, biológiai, lélektani meg-
gondolásokon keresztül arra a megállapításra jut, hogy a női lélek műalkotó 
tevékenységének igazi területe az epika. Ebben alkotot t legnagyobbat és leg-
maradandóbbat a nő. 

A nőírónk tárgyalásánál időrendi sorrendben a középkortól a romanticiz-
musíg és innen a jelenkorig az egyes korok szellemét, irányát vizsgálva min-
denkiről kapunk rövid, i rodalomtörténelmi és esztétikai megállapításokat. A 
jelentősebbeknél hosszabban időzik a szerző (Lorántffy Zsuzsanna, Petrőczy 
Kata , Szendrey Jú l ia stb.). Önálló egészet kapunk a legújabb és legtehetsége-
sebb magyar nőíróink alkotásáról, írói fejlődéséről, maradandóbb műveik ta r -
talmi és esztétikai ér tékelésével . A sort Tormay Cécile nyitja meg, majd egy-
másután következnek Erdős Renée, Kaffka Margit, Szederkényi Anna, Berde 
Mária, Szabó Mária. E hosszú sort Gulácsy Irén új, katolikus szemszögből meg-
világított írói a rcképe zárja be. Az utolsó fejezet az újabb magyar nőóróinkat 
muta t ja be egész rövid, vázlatos megvilágításban. 

A szerző mindenben a tárgyi igazságot követve hozza meg ítéleteit, esz-
té t ikai megállapításait . Felülállva korok és egyes körök ér ték-meghatározásán, 
mindig a keresztény erkölcs és világfelfogás érvényesülését keres i a műalko-
tásokban, mert ezek hiánya vagy elferdítése megváltoztat ja az esztét ikai ér té-
kelés t is. Stílusáról, előadásmódjáról nem kell megemlékeznünk. Hiszen ezt 
mindenki ismeri eddigi munkáiból. Egy a kár : szépen ömlő mondata iba néha 
idegen szavak csúsznak bele. Bánhegyi Jób könyve ér tékes gyarapodást jelent 
i rodalomtör ténetünkben és a nagyközönség számára biztos útbaigazítót a sok-
szor ké tesér tékű és felkapott nőíróink között. Markos János. 

Németh László: Alsóvárosi búcsú. Két kötet . Franklin-Társulat kiadása. 
Első, Napkele tben megjelent regénye, mely könyvalakban nem látott nap-

világot, csak egy tehetséges, különcségre hajló Szabó Dezső-tanítványt mutatott , 
ki ráadásul a mester t tépázza a tőle kölcsönzött fegyverzettel . S ma, annak 
több mint egy évtizede, mikor már a legjobb íróink közt emlegetik, vele k a p -
csolatban ma is Szabó Dezső jut eszünkbe. Bár egy-egy oldala, mondata, külö-
nös csípős fordulata mögött még mindig felötlik a nagy előd, alárendeltségi vi-
szonyt azonban fel téeleznünk sem szabad, Németh László rég kinőt te a mások-
tól kapott ruhát, s hogy emberi és írói tulajdonságaik annyira egybevágnak, 
magyarázza az a tény, hogy mindket ten kálvinisták, és vérükbe szívódott az a 
megfoghatatlan és épen ezért csak kis részben elemezhető kálvinista hagyomány: 
lázas, külön u takon járó magányos igazságkeresés, melyet elősegít bizonyos fel-
szabadultság, de ez — paradoxonnak hangzik — ezernyi kötöt tséget , gátlást 
re j t magában, másrészt a maguknak kisajátí tott „mély magyarság" öntudatos, 
ta lán nagyon is öntudatos hangoztatása, meg az ebből származtatot t nekibúsult, 



de á térzet t és épen ezért t iszteletreméltó, prófétai elhivatottság és állásfoglalás. 
Bornemissza Péter vagy valamelyik komor, tragikus hangú reformátor lehetne 
elődjük, csakhogy azok nem vonultak vissza oly hamar sér tődöttségük fellegvá-
rába, mint késő unokáik. De szépirodalmunk Németh László visszavonulásából 
szinte hasznot húz; csak úgy önti munkáit . Ez a regénye egy nagy ciklus máso-
dik része. Jó Péter , kálvinista falusi fiú, bekerül a vajti piarista gimnáziumba; 
különös ez az új katolikus környezet , egészen más, mint a hazai; vonzza, de 
eleinte felborzolódik kálvinista dacossága, majd szinte beadja derekát . Első testi 

• és lelki válságai korán beköszöntenek, eleinte őt is rabságba dönti a szokás 
hatalma, de egyik tanár jának vonzó egyénisége és gyerekszerelme tisztán meg-
őrzik. Később épen ez lesz a problémája, úgy érzi, mindenben csalódott, tanár-
jában, szerelmében, mosdatlan szájú társai szemébe vigyorognak, hogy még 
szűz. Megijed, rögeszméjévé válik, nem betegség-e ez nála? Rossz társaság, egy 
zsidó fiatalember, s minden igyekezetével azon van, hogy tisztaságán túladjon, 
mi sikerül is. Ekkor sírva fakad, hisz most érzi igazában, mit is vesztet t . 

Kis gyerek hősében nem nagy művészet megtalálnunk az írót. A Tükör-
ben írja érdeklődő olvasóinak, kik a várost, melyben lejátszódik, egy bizonyos 
püspöki városban vélték fölismerni, az egész tör ténete t pedig valódi, az író 
személyével megtörténtnek tartották, — hogy bizony kitalált história az egész, 
mert ő huszonkétéves koráig szűz maradt a katolicizmustól. Ez csak igazi, nagy 
művészetét dicséri. Főhősében mégis magát adja: az akarat , nagy célok harcosát, 
de te lve gátlásokkal. Stílusa néha lomposnak látszik, de alig van henye szava, 
lélekzetvisszafojtó helyzeteket te remt s olyan erős hangulatokat, hogy szinte 
iánk nehezedik. Éles, sokszor fonák felükről erősebben megvilágított profilokat 
ád, sexuális oldalról különösen színezve. Az a kamasz környezet és kisváros, 
mit megrajzolt, fülledt, nehéz levegőjű, művészi hitelét tekintve elsőrangú, de 
ta lán nem ez az egyetlen mód a hangulat visszaadására . . . G. R. 

Vegyes. 

Thíringer Vilmos: A lovak helyes felnevelése. Az OMGE lótenyésztési bi-
zottság kiadása. 16 oldal. Ára portóköltséggel 50 fill. Beszerezhető az OMGE 
ti tkári hivatalánál (Budapest, IX., Köztelek-utca 8.) és a Pát r ia Irodalmi és 
Nyomdai Vállalatánál (Budapest, IX., Üllői-út 25.). 

Az egy ív ter jedelmű munka nagy alapossággal foglalkozik azokkal a leg-
fontosabb lótenyésztési ismeretekkel, amelyeket a jó lovat felnevelni kívánó gaz-
dának elsősorban tudnia kell: a kancák ivarérésének felismerése, az ellés elő-
segítése, a vemhes kanca tartása, takarmányozása. A továbbiakban a csikós kanca 
helyes tartására, a fiatal csikók takarmányozására és kívánatos kezelésére hívja 
fel a figyelmet. Egyik legfontosabb fejezete a tanulmánynak a fiatal, az éves, majd 
a kétéves csikók nevelésével foglalkozó rész, amely téren kisgazdáink a legtöbb 
hibát követ ik el. Az OMGE a füzet kiadásával elsősorban kistenyésztőink isme-
reteinek fejlesztését kívánta szolgálni, amellett azonban a tanulmány oly sok 
hasznos, minden lótenyésztőt érdeklő értékes útmutatást nyújt , hogy azt minden 
lovat tar tó gazda eredményesen forgathat ja . M. E. 

Földművelésügyi igazgatás fejlődése, jelentősége és mai állása. Szerkesztette: 
Dr. Máté Imre miniszteri o, tanácsos. A m. kir. földmívelésügyi miniszter kiad-
ványa. Budapest. 693 lap. 

Hazánk mezőgazdasággal foglalkozó lakossága a közigazgatás oltalmazó és 
támogató közreműködésére, ezzel együtt a mezőgazdasági termelés és értékesítés 
az állam helyes irányítására sokkal inkább rá van utalva, mint egyéb termelési 



rétegek. Ezt a fe ladatá t csak úgy o ldha t ja meg az állam, ha olyan hívatott tiszt-
viselői karral rendelkezik, amelyik a nemzetgazdasági élet alakulásával t isztában 
van s annak fejlődésével lépést tart . Az erre való önképzés megkönnyítésére „a 
gyakorlat i szakvizsga anyagában való eligazodásra, a közigazgatási tanfolyamok 
elődásainak megfelelő anyaggal való el látására, a külön képesítésű szaktisztvi-
selők ismereteinek tágítására, valamint a mezőgazdasági igazgatással bármely vo-
natkozásban érintkezésben álló tényezők tá jékozta tására készült a jelen munka." 
A könyv célja tehát rendszeres és „minden ágazatot felölelő képet adni a mező-
gazdasági igazgatás lényeges tartalmáról, fejlődéséről és mai állásáról". Nagy 
súlyt helyez a szerző arra, hogy az egyes mezőgazdasági ágazatok közigazgatási 
jelentőségéről és fejlődéséről, valamint a mai állásáról a könyv a lap ján megbíz-
ható tájékozódást kap junk . 

A munka első részében foglalkozik a mezőgazdasági termelés egyes ágaza-
taival, nevezetesen: földmívelés, kertészet, szőllő és bortermelés, méhészet, állat-
tenyésztés, vadászat halászat, erdészet, m a j d a továbbiakban mindazokkal a ter-
melési, értékesítési, kísérletügyi, gazdasági szakoktatásügyi, birtokpolitikai, gaz-
daadósságügyi, munkaügyi és szociálpolitikai, külkereskedelmi és vámpolitikai, 
szövetkezeti és biztosítási, végül mezőgazdasági érdekképviseleti ágazatok igaz-
gatására szolgáló jogszabályok kifejlődésével és jelenlegi alkalmazásával, amelyek 
a mezőgazdasági kormányzat ta l valami módon kapcsolatban vannak. A szerző 
minden fejezet végén leközli az egyes mezőgazdasági ágazatok igazgatására vo-
natkozó jogforrásokat is. Ezzel az e l járássa l a hatályos jogszabályoknak egy olyan 
muta tó já t adja a szerző, melynek segítségével a jogszabálykeresésben könnyű el-
igazodást nyer az, akinek a jogszabályokat részleteiben is ismernie kell. 

Ez az egészen ú j rendszer a lap ján felépített, nagy és erősen szerteágazó 
anyagot felölelő munka rendkívül a lkalmas arra, hogy a földmívelésügyi igazga-
táshoz szükséges anyagban biztos vezérfonalul szolgáljon és a mezőgazdasági 
igazgatás tennivalóit végezni hivatott tisztviselői kar számára az egész igazgatási 
ág megismerését könnyebbé tegye. Különösen fontos ugyanis a mezőgazdasági 
igazgatásban, hogy a tisztviselő helyesen tudjon olvasni a jogszabályok paragra-
fusai közt és azoknak alkalmazásánál ne a nyomtatott be tűk élet telenségével jár-
jon el, hanem elsősorban a törvényhozó valódi akara tá t keresse és ta lá l ja meg. 
A gazdasági életet ugyanis nem lehet a jogszabályok írott betűinek szűk korlátai 
közé szorítani, hanem ellenkezőleg az írásban lefektetett jogszabályokat kell az 
élet sokféle változataihoz hozzáilleszteni. Több más nagyon jelentős haszna mel-
lett e r re is megtanít ez a kiváló munka. T. M. 



REND! HÍREK. 

Liturgikus élet Magyarországon a XI. században. 

Radó Polikárp hatalmas tanulmánya mellett nem mehetünk el 
szótlanul. A Magyar Könyvszemlében boncoló kése alá vette hazánk 
legrégibb liturgikus könyvét, a Szelepchényi-kódexet, a hazai litur-
giafejlődésnek első tanuját, alaposan megelemezte, összevetette a ko-
rábbi, az egykorú és későbbi liturgikus művekkel és ezen elemzésből, 
ezen összevetésből nagyszerű vallási, szellemi, művelődési kapcso-
latokat fedezett fel, régi tudásunkat kiegészítette, hazai művelődés-
történetünk térképének fehér foltjait új színekkel festette ki. Az a 
líturgíatörténeti kutatás tehát, melyet boldogult Zalán Menyhért, a 
Pray-kódexről írt tanulmányaival (Magyar Könyvszemle, 1926.), 
Kniewald és Kühár Flóris a Hahóti kódex (1073—1092) felfedezésé-
vel és a Pray-kódex tanulmányozásával megindított, szerencsés foly-
tatóra talált Radóban, aki Kniewald biztatására egy még korábbi, 
1073. előtti liturgikus kéziratot dolgoz fel. Az ő tanulmányának is 
az az eredménye, hogy a magyarországi liturgia eredete Franciaor-
szágba vezet, ahonnan a clunyí szellemű bencések kiindultak. Üj 
megállapítása is nagyon fontos, hogy a Szelepchényi kódex ünnepei 
(a Sanctorale, azaz a szentek ünnepeit tartalmazó kódex-rész) a két, 
korban utána következő kódexszel szoros kapcsolatban van, szinte 
ősüknek tekinthető. Érdekes olvasni Radónak azt a megállapítását is, 
hogy a magyarországi liturgia, bár szorosan a római liturgiához kap-
csolódik, a szentek ünnepeinek megállapításánál már a XI. század-
ban a saját útján jár s a clunyi szellem értelmében csaknem egész 
Európát megelőzi. Nem vett fel minden ünnepet a gregorián típusú 
könyvekből, de a gelasián ünnepek sincsenek mind meg benne. Szt. 
Adalbert, Szt. Elek és Szt. Vencel ünnepét pedig külön magyar ré-
tegnek tekinthetjük benne. Szt. Adalbert az esztergomi székesegyház 
védőszentje, Szt. Elek és Szt. Vencel pedig Szt. Adalbert hatására 
kerültek bele a magyar liturgiába. A szokásos német és cseh szen-
tek hiánya bizonyítja, hogy se német, se cseh monostorok részére 
nem készült ez a kódex, A jellegzetes bencés ünnepek pedig bencés 
készítőre, megrendelőre vallanak. Az esztergomi első érsekek és első 
káptalantagok bencés volta elég magyarázatot nyújtanak ehhez a 
tényhez. 

Az esztergomi prímási múzeum díszes evangéliumos könyvét, 
melynek fatáblás kötését aranyozott ezüst borítja a keresztrefeszítés, 
Mária és Szt, János ábrájával, valamikor eskütétel céljára használ-
ták királykoronázáskor, püspökszenteléskor stb. Mostanáig szinte 



csak mint műtárgyat kezelték díszes kötése miatt, liturgikus jelen-
tőségéről igazában csak most hullott le a lepel Radó tanulmánya 
folytán. A könyvkötés sodronyzománcos sarkainak értéke feledésbe 
merítette a belefoglalt magyar liturgikus ereklyét. De íme most en-
nek az értéke ís megvilágosodott, művelődéstörténeti jelentősége is 
kiderült. Bizonyítéka ez a Szelepchényi kódex annak, amit a törté-
neti kutatások egyéb területen ís kimutattak, hogy a XI. században 
nem annyira németországi, mint inkább frank földről jövő egyházi 
és művelődési hatások érték hazánkat. A kódex a frank birodalom 
északi részére utal és ebben megegyezik a Hahóti- és a Pray-kódex-
szel. Hogy milyen élénk volt kapcsolatunk a frank birodalommal, hi-
vatkozom Balogh Albin részletes tanulmányára a Szt. István-emlék-
könyvben. Pl. 1074-ben Verdun elfoglalásakor a székesegyház le-
égett, mire 24 kanonokja Magyarországon keresett menedéket. S nem 
is tért többet vissza hazájába. Ilyen viszonyok közt nem is olyan 
meglepő első liturgikus könyvünk északi frank jellege. Ez a francia 
hatás további liturgikus könyveinken is érezhető. Kniewald-Kühár 
tanulmánya ugyancsak a Magyar Könyvszemlében (1939. évf, 455. 1.) 
megállapítja, hogy a Hahóti-kódex mintája a fontenelleí Saint-
Wandrille apátságból származik a roueni egyházmegyéből. A Pray-
kódex nagy Sacramentariumának mintája pedig az arrasi vagy 
amiensi egyházmegyéből. Mivel sem az 1083-ban szenttéavatott há-
rom magyar szentnek, sem az 1073 táján tisztelni kezdett Szt. Zoe-
rardnak és Benedeknek, a zoborhegyí szerzeteseknek az ünnepe nem 
szerepel kódexünkben, keletkezésének idejét 1073 előttre teszi Radó. 

A hazai és szomszédos államok könyv- és levéltárai még bizo-
nyára több ilyen értékes liturgikus emlékünket rejtik magukban. A 
rendszeres kutatás bárcsak minél előbb és minél több ilyen emlékét 
tárná fel tiszteletreméltó középkori egyházi művelődésünknek. Na-
gyon hálás feladat volna még a magyar liturgiakutatás szempontjá-
ból, ha a Pray-kódex naptárát, miserendjét más értékes vonásaival 
együtt összehasonlítanák a XI—XIII, század kézirataival, meg a 
XIV—XVI. század szerkönyveívei is, hogy a magyarországi liturgia 
kialakulásának teljes képét megkaphassuk. 

Egy könyv sikere. Folyóiratunk XIII, évf, 5, sz.-ban ismertettük 
munkatársunknak, Szalay Jeromosnak Grammaire française à l'usage 
des Hongrois cím alatt elsősorban főiskolai hallgatók és tanárok szá-
mára francia nyelven írt francia nyelvtanát. A kiváló munka nem-
csak idehaza, de a francia szakkörök részéről is meleg fogadtatásban 
részesült. Értékének legszebb igazolása, hogy múltévi decemberi 
nagygyűlésén a francia akadémia egy médaille de la langue française-
szel tüntette ki. 

Sárkány-nyomda r - t . Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel . : 122-190, 326-066. 
Igazgatók: Wesse ly Antal cs Wesse ly József . 



O B E R B A U E R A. U T Ó D A 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCÍ-U. 41 

Alapítási év: 1863 
+ 

M a g y a r o r s z á g l e g -
régibb templom-

b e r e n d e z ő é s 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vá l la lata 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
ke l y hek, s z o b r o k , 
gyertyatartók, ö r ö k -
l á m p á k stb. állan-
dóan nagy választék-

ban raktáron. 
Vállalom oltárok, szó-
székek stb. építését, 
restaurálását, fából fa-
ragott szobrok készí-
tését, kelyhek aranyo-

zását stb. 
Kívánatra n a g y k é p e s 
árjegyzékemet díjmentesen 

megküldöm. 

T E L E F O N : 1 - 8 3 3 - 4 4 S Z A M 
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T A R T Ó S S Á G I G A R A N C I A » 

VÁSÁROLJ6 N KÖZVETLEN 
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Magyarország 
őskeresztény kézben levő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohászka Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

II., Margit-krt. 50. 

VII,, Baross-tér 15. 

V., Berlini-tér 6. 
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P A L K A J O Z S E F 
Magyarország aranykoszorús mesterének 
U V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E ' 

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5 Q . 
TELEFON: 1-302.-2Ö. ALAPÍTVA 1604. 

lQ12-ben „Pro ecclesïa eí Poníífíce" pápai arany érdem-
kereszttel kitüntetve. 

KÉSZÍT: síilsszerű színes és fesíeíi 
íemplomablakokaí a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

Költség vetés díjtalan. 
Ablakok javítását ís vállalja. 
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R I E G E R OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

BUDAPEST, 
XIV., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON s 2-963-45. 

CfflO 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 



SOT* Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESIA ET PONTIHCE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, XIII., PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGR=OS „SZENT IMRE HERCEG HÖSÖK HARANGJA 

Kitüntetve 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüsf 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 

S z á m t a l a n 
e g y h á z i 
elismerő 

levél. 

Frangepán-utca 
mellett 



Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, I., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellér t" kolopi rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat, Inhalatorium és pneumatikus kamra, Fény-
therapia. Szénsavas fürdők;. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium, 

g] Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb \ms. 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály, Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensío-rendszer, 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

970 m, mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap-
kezelés. Szénsavas fürdők, Hőlégkezelés. Gépgyógyászat, Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen, 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyú j t j a . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

m Szent Imre Gyógyfürdő s 
(Rácfürdő) 

Budapest, /., Hadnagy-utca 8—10. 
43,7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az ídegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat. 
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bevásárlási forrás 
saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 
Női kalapokban, eredet; modellek-
ből állandóan nagy választék. 
Festés, vasalás, a lakí tás! 
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TANULHÁNYOK. 
Horthy Miklós. 
1920. márc. 1.—1940. márc. 1. 

Férfiút ünnepeltünk. Teljes Férfiút, Horthy Miklóst, Magyar-
ország Kormányzóját országlásának huszadik évfordulóján. Horthy 
Miklós neve a magyar haza legsötétebb éjtszakájára elkövetkezett 
hajnalhasadás: a magyar föltámadásba vetett hitet, reménységet 
jelenti. 

Hogy ez a sötét éjtszaka a magyar nemzetre ráborulhatott, an-
nak legmélyebben fekvő oka az a tény, hogy a nemzeti lélek termé-
szetes hordozójának, a magyar értelmiségnek a magyar föld népével 
csak igen laza kapcsolata volt; a magyar ipari munkássággal pedig 
már egyáltalán nem volt kapcsolata. A magyart a magyartól, a test-
vért a testvértől szédítő szakadék választotta el. Oldott kéve voltunk. 

Hála a magyarok Istenének, hogy Otranto legendás hősének si-
került nemzetünk oldott kévéjét újra marokba szednie, s hogy húsz 
esztendő után, bizakodva ünnepelhettünk. Ravasz László írja: „Vilá-
gos dolog, hogy a magyar életforma a tervszerű és szótlan engedel-
meskedés helyett a rendszeres ellenzékiség." Általános elvet igenel 
a maga részéről Eötvös József báró, midőn a „Gondolatok"-ban azt 
vallja: „Csak aki akarni tud, az képes kormányozni." Kétszeresen 
igaz olyan népnél, amelyről érvényes Ravasz László jellemzése. Még 
fokozottabb mértékben szükséges a kormányzathoz az akaraterő ak-
kor, amidőn egy, a modern ember erkölcsi teherbíró képességét felül-
múló megpróbáltatás, de a magunk mulasztása és egy évtizedeken át 
eltűrt rendszeres lázítás következtében is a nemzet összetartó erői 
szétmállottak és a világ egyik legönérzetesebb népe meggya-
lázva, porban hevert. Ebben az állapotban a Gondviselés ajándéka 
volt a nemzet számára egy tisztán látó, vezetni tudó, szikrázó akarat. 
Az akarat apáról fiúra szálló örökség a Horthy-családban. Ez az 
apai örökség Horthy Miklósban a tenger, a világháború zúgó viharai 
közt még inkább megacélosodott. 

1918. Ötven férfias évvel a vállán, történelmi előkészület után 
állott Horthy Miklós világbirodalmak összeomlásakor hazája rom-
jainál. A kenderesi kúria évtizedek multán hazatért fiát úgy fogadta, 
Pannonhalmi Szemle ^ 



mint a kalitka a lekötött szárnyú sast. De Horthy Miklós nem esett 
kétségbe a haza sorsán: Szeged derék népe között szárnyát bonto-
gatta a királyi madár, hogy aztán a Dunántúl hűséges földjéről föl-
repüljön a magyar történelem pirkadó égboltjára. 

A magyar ha nagynehezen meghajlik: csak kivételes belső érték, 
bölcs elme, akadályt nem tűrő parancsoló erő, csak a szó teljes ér-
telmében vett férfiú előtt hajlik meg. Horthy Miklós előtt meghajolt 
a magyar s húsz kemény esztendő alatt és után is változatlan lelkese-
déssel tekint föl Kormányzójának fenkölt személyére. Minden igaz-
magyar látja ugyanis, hogy Horthy Miklós egy alélt nemzetet fel-
ébresztett és talpraállított; egy szétesett országot összeforrasztott; 
egy tartalmát vesztett államot újjászervezett; egy védtelen haza ha-
táraira erős honvédséget állított; egy csonka országnak kétmillió fiát 
visszaadta; egy barátaitól megfosztott népnek becsületet és értékes 
szövetségeseket szerzett. Horthy Miklós legnagyobb érdeme mégis, 
hogy a centrifugális erőktől feszített magyarságban a nemzeti össze-
tartó erőnek a megtestesítője, őre, — ha kell — félelmetes kezű 
megvédelmező je immár húsz nehéz esztendőnek minden megpróbál-
tatásán keresztül. 

Fölmerülhet a kérdés: mik Horthy Miklós férfias lelkének az 
erőforrásai nemzetmentő munkájához? Nem üres formaság, ha a 
körmenetben Horthy Miklós áhítatos tisztelettel halad Szent István 
királyunk el nem porladó jobbja után. Régi mondás: ha nem tudsz 
imádkozni, menj a tengerre, majd ott megtanulsz. Horthy Miklós 
nem egyszer érezte magát közel az élet és halál Urának titokzatos 
Felségéhez. És ezek az érzések egy igaz embert elkísérnek a síron 
túlra is. Erőt merít Horthy Miklós hűséges élettársának nemes példa-
adásából. Erőt merít a magyar földnek, a magyar föld népének szen-
vedélyes szeretetéből. „Ahányszor kimegyek a falvakba — mondja 
Horthy Miklós a karcagi kisgazdáknak — mindig felfrissülve térek 
vissza s új bizalmat merítek abból az erőből, amely a földművesek-
ből felém árad." A bizalomnak e hangja drámai erővel tör föl a 
Budapestre bevonuló fővezérnek a falvak népéhez intézett megrázó 
szózatából, amelyben a magyar föld népétől kér hitet, reményt, erőt 
és alapot a nemzet újjászületéséhez. 

Mint magyar ember bízik Horthy Miklós a magyar ipari munkás-
ságban. Tudja, hogy sok tényező működött közre ennek a néposztály-
nak a félrevezetésében. Mindent megtesz és megkíván mindenkori 
kormányától a munkaalkalmak előteremtését és a munkásság hely-
zetének javítását illetőleg, atyai gondoskodásának ára azonban a 



nemzeti hűség megkövetelése. „Telve vagyok szociális érzékkel, de 
hazámat visszadobni a sír fenekére nem engedem", jelenti ki 
1919-ben Siófokon egy munkásküldöttség előtt. 

A nemzet jövőjébe vetett bizalommal törvényt készíttet új ma-
gyar értelmiség nevelésére. A magyar értelmiségnek azzá kell lennie, 
amire természetszerű és szükségképi küldetése, Istentől rendelt el-
hivatása van. Ezer év gyásszal és örömmel, könnyel és vérrel meg-
szentelt hagyományainak hűséges letéteményesévé. A magyar törté-
nelmi sorsközösség tudatának megszemélyesítőjévé és tovább-szar-
maztatójává. A magyar nemzet lelkiségének a hordozójává. Ezzel 
áll, e nélkül elbukik a magyar nemzet is. Ezért követeli meg az is-
kolaügyi reform törvényében a magyar középiskolától, „hogy a ta-
nulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje s a magyar nemzeti 
művelődés szellemének megfelelő általános műveltséghez juttassa". 

A sokszerű magyar életet a nemzeti érzület közös nevezőjére 
kívánja hozni. 1923-ban mondja a Kormányzó Diósgyőrött a munká-
soknak: „Csakis a nemzeti érzület biztosítja a nemzet összes erőinek 
közös és hatékony kifejtését. Ha ezek az erők összeütköznek: a nem-
zet tönkremegy, egy tönkremenő nemzetnek pedig nem lehetnek bol-
dog fiai." Ebben a hazafias szellemtől sugallt, súrlódástól mentes 
építő munkában látja és várja a haza fölvirágzását. „Reménytelen 
helyzetünkből csak a munka emelhet föl bennünket" — hirdette Ka-
locsa magyarjainak. 

Az országnak katona-kormányzója meggyőződéssel vallja Zrínyi 
Miklóssal: „Minekünk magyaroknak valamink vagyon, fegyverrel 
nyeretett az mi eleinktől, úgy tartaték eddig, és nincs kérdés már 
abban, ezután is úgy kell megtartatni." Nemcsak a külső ellenségtől 
való békességet, hanem az országépítő munkának zavartalan kibon-
takozását is az erős honvédség védelme alatt reméli. „Ha valamikor, 
most lehetetlen, hogy politikai pártok a nemzetet ellenséges tábo-
rokra szakítsák!" — kiáltja oda népének Horthy Miklós. Legfonto-
sabb a termelő munka megindítása: a nemzeti hadsereg oltalma alatt 
a nemzet valamennyi rétegének meg kell kezdenie az alkotó munkát, 
amellyel egy boldogabb, viruló Magyarországot akarunk fölépíteni. 

Ami Horthy Miklós lelkének erőforrása, az egyúttal bizalmának 
tárgya, élete munkájának célkitűzése is. Ez pedig nem más mint: 
megteremteni az ezer és ezer eredőből összetevődő nemzeti élet nyu-
godt folytonosságának, külső és belső gátlásoktól mentes, céltudatos 
kifejlődésének a lehetőségét. Ez Horthy Miklós életének célkitűzése, 
Horthy Miklós életműve. 



Az eget csapdosó tenger haragjával megküzdő hajósnépek jel-
szava: „Valmennyi egyért, egy valamennyiért!" Boldog lesz a nem-
zet, ha ezt a szabályt nemcsak ajkunkon hordozzuk, hanem soha el 
nem múló hálából a nagy tengerész-államfő iránt — mintegy Horthy 
Miklós tengernagynak örök testamentomaként — a nemzeti élet 
legfőbb parancsává is avatjuk. És ha meg is tartjuk, akkor győznif 
akkor élni fog a magyar. A magyarnak pedig élnie kell, mert kül-
detést töltött be, mert küldetése van, mert küldetése lesz a népek 
együttesében. 

Kelemen Krizosztom. 



Katolicizmus és anfiintellektualizmus.1 

Blazovich Iákó. 

A korszellem tudatsíkján egyre határozottabb, élesebb körvona-
lakban tükröződik időnk egy erőssodrú, nagy területeket elöntő szel-
lemi áramlata. Elnevezték laikus miszticizmusnak, irracionalizmus-
nak, neoromanticizmusnak, voluntarizmusnak, antiintellektualizmus-
nak. Bármilyen elnevezést fogadunk is el, az áramlat lényege, hogy 
az egyetemes kultúráiét vitelében az utolsó századokkal szemben a 
vezetőszerepet a tiszta ész háttérbeszorításával az egyéni és kollektív 
lelkiség emocionális, azaz akarati, érzelmi, képzeleti, ösztönös erői 
ragadják magukhoz. Huízinga szerencsés rövidséggel jellemzi: ,,Der 
Mythos verdrängt den Logos". 

Az áramlatról beszédesebb képet kapunk, ha embertípusba sű-
rítjük. Az antiintellektualízmus sodrára, dinamizmusára jellemző, 
hogy ez a vállalkozás nem is túlzottan merész. Alig egy emberöltőre 
volt szükség, hogy a legújabb koráramlat megteremtse a maga em-
bertípusát, Számos vázlat készült már róla a világirodalomban. Gon-
zague de Reynold, Strow&ki, Benda, Ortega y Gasset, Huizinga, 
Rohan, Romano Guardini, Babits Mihály, Schütz Antal — hogy csak 
néhány nevet említsünk — többé-kevésbbé részletes képet rajzol-
nak róla. 

Miként maga a koráramlat, a belőle kikristályosodó embertípus 
is különböző nevek alatt szerepel. Elnevezték volitív embernek, neo-
romantikusnak, a XX. század barbárjának, a polgár ellenlábasának^ 
antibourgeoísnak. Bármilyen névre is kereszteljük, lélektanának fő-
jellemzője a szenvedélyes dinamizmus, lobogó tettvágy. Értékskálá-
jának legcsúcsán nem az igazság, az eszme, hanem az élmény, a tett 
áll. Evangéliuma ís így kezdődik: „Im Anfang ist die Tat". Benda 
szerint eddig így érveltünk: gondolkozom, tehát vagyok — az antí-
bourgeoís már így bizonyítgat: cselekszem, tehát vagyok — gondol-
kozom, tehát nem vagyok, A tiszta szellemi értékek ennek az ember-
nek a szemében mélyre estek, Az igazsággal szemben közömbös. Nem 
hísz az igazságnak sem örökkévalóságában sem szentségében — lelki-
ismeretfurdalás nélkül relativálja. Még a tudománytól sem igazságo-
kat, hanem az ember tevékenységét, teljesítő képességét állandóan 

1 Az ani i i l lektual izmus á ramla táva l egy régebbi t anu lmányunkban (P. Sz. 
XII. évf, 4. sz.) más szemszögből már foglalkoztunk. J e l e n tanulmányunk, amely 
az e lőbbinek néhány rész le té t t e rmésze t sze rűen átveszi , egy a be fe j ezéshez köze-
ledő s az ősszel a Kordáná l megje lenő munka gondolatváza, ennélfogva a problé-
mákra inkább csak rámuta t , nem részletez. 



fokozó, gyakorlati segítséget vár. Ezért lelkesedéssel fordul a tudo-
mány gyakorlati vívmányai, elsősorban a gép felé. De a gépben sem 
az emberi ész diadala kapja meg, hanem a belőle kisugárzó erő. A 
mótor közelebb áll hozzá, mint a legszebb eszme — benne találja meg 
sajátmaga legbeszédesebb jelképét. Van ilyen követelménye is: „Das 
Volk muss motorisiert denken lernen". 

Ez az ember a világháború fergetegében, egy világ dűledezése 
közben érlelődött férfiúvá. A romok közt kialudt benne az előző kor 
nagy, színes optimizmusa — kiábrándult. A nagy kiábrándulás első 
visszhangja benne a hontalanság, bizonytalanság, félelem érzete volt. 
Tudat alatt ma is egyik lélekalkati eleme a félelem, a „Lebensangst" 
— kedvenc bölcselete sokat beszél erről — de tudatéletének síkjá-
ról leszorítja azzal a daccal, elszántsággal, sokszor hősiességgel, 
amely ugyancsak jellemzője. A „dinamizmus" mellett „heroizmus" 
a legkedveltebb szava. Lélektanában ez a bátorság, elszántság vál-
totta föl történelmi elődjének optimizmusát. Nem ijed meg a veszély-
től. Akár gépet vezet, akár politikai eszményeiért küzd, akár világ-
nézeti harcok tüzében áll, az élet kockáztatásáig merész tud lenni. 
Embereszménye nem a tudós, hanem a tettvágy lázában égő hős. 
Meg van győződve, hogy ezé a világ. „Die Erde gehört dem Heroi-
schen." 

Társadalmilag nomád életet él, „sokszor változtat lakást, barát-
ságot, ismeretséget" (Rohan). A nemek közti határvonal jogosultsá-
gát tagadja, könnyedén túl is teszi magát rajta, de az életkorok köz-
tit annál élesebben vonja meg. Az élet eszményét a fiatalságban 
látja, abba akkor is kétségbeesett erőkkel kapaszkodik, amikor az 
már elvírágzóban van. Az életkor iránti tisztelet nem erénye, nem is 
igénye. Szenvedélye a kollektívum. Elődjének egyéniség-kultuszát 
megveti, tudatosan tömegember. Varázsszava a népiség. Előtte csak 
egy szent: a közösség érdeke. Ezért minden áldozatra, ha kell, éle-
tének odadobására is kész. De ezt a közösséget élesen elhatárolja 
osztálybéli, faji, nemzeti határokkal s nem hajlandó kiterjeszteni az 
emberiségre. Igénye, hogy erőskezű vezér alatt álljon. Vezérében a 
közösség akaratának letéteményesét, teljesítő képességének biztosító-
ját látja, ezért hozzá rendületlen hűséggel ragaszkodik, még akkor 
is, ha vele szemben egyénileg tudatos fölényben van. Nem önmaga, 
hanem „helyette a vezér gondolkodik, tépelődik, tervel és intézke-
dik; ő vak hittel, rendíthetelen hűséggel, magátólértetődő és nem 
szavaló hősiességgel engedelmeskedik" (Schütz Antal). Ennek termé-
szetes következménye, hogy egyéni felelősségérzete alig van. 

Ez a szenvedélyes kollektivista, akinek gomblyukából nem hiá-
nyozhatik valaminő közösségi jelvény, természetszerűen a teljha-
talmú tekintélyi állam lelkes híve. Elfordul a jogállam eszméjétől 
— „a jog volt a racionalisztikus kor katekizmusának egyik alap-
híttétele" (Rohan) — eszménye a hatalom teljét birtokló „egypárt-
állam". Természetesek találja, hogy az állam lassan-lassan mindent 
a maga hatalmi körébe vonjon. Az állam istenítésében oly messze 
megy, hogy az erkölcsi világrenddel szemben is függetlennek akarja. 



„Az állam nem tud jogtalanságot elkövetni. Az államot nem szabad 
az emberi együttélés erkölcsi szabályainak alávetni. Minden kísérlet, 
amely őt az erkölcsi rend ítélőszéke elé akarja állítani, Összeomlik 
az állam öncélúságán. Az állam kívül áll az erkölcsön" — foglalja 
röviden össze Huizinga ennek az államszemléletnek erkölcstanát. 

Az antibourgeois jól ismeri az élet tragikus voltát. ,,A kockázat-
tal és halállal vérszerződést kötött" (Schütz Antal). Leszámolt az 
élet teljes bizonytalanságával, hisz válságok hullámtorlaszában áll. 
De a leszámolás nem jelent életkomorságot. Az evilági életet a leg-
teljesebben igenli. A jelenben, a jelennek él. A halottakat könnyen 
felejti — a halálból kisikoltó nagy problémával szemben különben 
is érzéketlen. Minden érdeklődését az élők kötik le, akiknek haj-
landó szobrot emelni, róluk utcákat, tereket, intézményeket elne-
vezni. Amit az élet kínál, az után két kézzel kap. Érzékiségében 
durva tud lenni, de ha a szükség úgy kívánja, van elég ereje a le-
mondásra is. Nem igénye a csend, magány, elmélyedés — minél na-
gyobb zajjal, minél merészebb hullámokban, minél lázasabb ütem-
ben vágtat az élet, annál értékesebb, Nem az aggályos tépelődések, 
lelkiismereti mérecsgélések, hosszadalmas tervezgetések embere. 
Szereti a gyors elhatározást, a repülőgépet, vagy legalább az autót, 
a telefont vagy legalább a sürgönyt. Nem veti meg, de nem is rabja 
a pénznek, vagyonnak — a parancsolni-tudást, a munkateljesítményt, 
a „rekordot" magasabbra értékeli mint a vagyont, gazdagságot. 

Alapjában vallásos lelkületű, megveti az előző kor vallási szín-
telenségét, cinizmusát. Tud meleglelkű, gyermeki hitű keresztény 
lenni, de kész vallási igényeinek kielégítését mítoszokban, vallási 
színezetű eszmetanokban sőt babonában is keresni. Ez utóbbi irány-
ban hite szomorúan nagy teherbírású, ,,A mágia s a boszorkányság 
ma oly mértékben s oly szabdon terjeszkednek Londonban, ami is-
meretlen volt a középkorban" —- állapítja meg a londoni lélektani 
laboratórium igazgatója, Harry Price. Poncins ugyanezt tapasztalja 
Párizsban, Lyonban, Firenzében. Magyar adalékok sem hiányoznak. 

íme, időnk mély járású, erőssodrú szellemi áramlata embertípus-
ban kivetítve. Nem a kor tipizálási szenvedélyétől sarkantyúzott 
képzelet szülötte. Ez az ember itt él közöttünk, bennünk — társada-
lomtanunkban, nevelésünkben, gazdaságtanunkban, politikánkban, 
irodalmunkban, művészetünkben, bölcseletünkben, vallási világunk-
ban. Az antiintellektualizmus áramlata betört művelődésünk minden 
tartományába. Nyugat egyetemes kultúrája — Huizinga szavaival 
élve — irracionalizálódik. Az előző századok fölényes racionalizmusa 
szinte brutális történelmi dialektikával csapott át tudatos antiintel-
lektualízmusba. 

Kortüneti megállapításunk részletes igazolása a különböző kul-
túrtartományokban nem ütköznék nehézségbe, Minket e helyütt az 
antíintellektualizmusnak a vallási világra gyakorolt hatása érdekel. 

Talán az egyetemes művelődés egyetlen értéktartományában sem 
ver oly erős visszhangot az áramlat, mint a világnézeti, vallási irány-
ban, Aki csak némileg is járatos a ma örvendetesen megduzzadt val-



lási, vallásbölcseleti irodalmában, az előtt megállapításunk nem 
szorul igazolásra. Az áramlat hullámai természetesen a katolikus 
gondolatvilágon is átcsapnak. Az antiintellektualizmus s a katoliciz-
mus viszonyának kérdése sürgetően áll előttünk, Különösen a művelt 
katolikus rétegek felé forduló irodalomban nagy a nyugtalanság. Az 
antiintellektualízmusban a katolicizmus felé súlyos, részben jogos, 
részben jogtalan igények jelentkeznek. Aki az igények elől azzal 
akarna kitérni — szórványosan ilyen hangok is hallatszanak — hogy 
egy szellemtörténeti divathullám csap át rajtunk, amely előbb-utóbb 
el fog simulni, az nem ismeri a kor lelkének zajlását, kavargását. 
Az antiíntellektualizmusnak vannak divatfodrai, de lényegében, mag-
vában az egyetemes kultúrélet nagy fordulójának egyik tünete. 

Nem vagyunk oly merészek, hogy a katolicizmus s az antiintel-
lektualizmus viszonyának egész kérdéskötegét egy tanulmány kereté-
ben próbáljuk szétbontani. Csak egy részletkérdés — annak is csupán 
vázlatos megválaszolására vállalkozhatunk. Az antíintellektualizmus-
ban részben már kiformálódott, részben alakuló lelkiséget céltudato-
san szemléltettük embertípusban. Kérdésünk ez: miben, miként 
lehetünk ennek az embernek segítségére, hogy a krisztusi hithez el-
jusson, illetőleg benne meggyökerezzék? 

Az antiintellektualízmusban nyugtalankodó lelkiség több ponton 
joggal aggaszt bennünket. Különösen aggasztó tünet az antibourgeois 
mérhetetlen evilágisága. Könnyen hisz fajának, eszméinek örökké-
valóságában, de sokszor megtorpanik az egyéni halhatatlanság igazsága 
előtt. ,,A mai társadalom teljessé tette az örökkévalósággal való 
szakítást" — állapítja meg J. H, Oldham, Pedig érzi e szakítás 
végzetes voltát, É, Schuré szerint ,,a mai társadalom vezetőinek nincs 
kétségük az iránt, mily nagy mértékben törte meg az eszme erejét 
s ezzel az élet örömét az egyéni halhatatlanságba vetett hit majdnem 
teljes eltűnése". Nem kevésbbé aggasztó jelenség e lelkiségben az 
igazság iránti közömbösség, tiszteletlenség, De az aggasztó tünetek 
mellett az antibourgeois reményt keltegető csírákat is hord magában. 
Több ponton közelebb áll hozzánk mint történelmi elődje. Kiábrán-
dult a durva anyagelvűségből, nagyobb az érzéke a lelkiség iránt. 
A XIX. század sivár, vigasztalan lelki aszálya után újra vallási igé-
nyek jelentkeznek benne. Ezt a megállapítást nem cáfolja meg az a 
szomorú tény sem, hogy jelentős tömegekben az istentelenek táborá-
hoz tartozik. Leopold Ziegler éleslátóan jegyzi meg, hogy még a kor 
istentelensége is ,,mythos atheos", tehát lényegében vallási eredetű. 
Az antibourgeois a maga vallási viaskodásaiban, amelyek a „la bou-
che d'un pistolet ou les pieds de la croix" — a pisztolycső vagy a 
Kereszt szörnyű vagy-vagyáig tudnak elmérgesedni, méltán várja 
megértő, szerető segítségünket. 

Az antiintellektualista lelkületnek egyik jellemző vonása a 
,,sacrifícíum intellectus"-ra való készség, a hinni-tudás. Nem kétkedő 
természet. Sokkal könnyebben hisz mint az előző idők embertípusa. 
Ez a kedvező lélektani adottság megkönnyíti azt az evangéliumi 
munkát, amely a mai embernek segítségére siet katolikus hitének 



meggyökereztetésében, gondozásában. Mielőtt azonban e munka mód-
szerét közelebbről vizsgálat alá fognók, nem lesz fölösleges néhány 
szóval rávilágítani a katolikus hit lényegére. 

A katolikus hit nem világnézeti, bölcseleti állásfoglalás, nem is 
kizárólag bizonyos hittételek előtti meghajlás. Az is — de ennél 
sokkal több: élő lelki valóság. A krisztusi hit új exisztenciát: az 
istengyermekség létformáját teremti meg. Három főgyökéren keresz-
tül táplálkozik. Az első főgyökér értelmi világunkba, a második aka-
rati életünkbe, a harmadik a kegyelmi rendbe kapaszkodik. Értelmi 
erőinkkel megismerjük vallásunk tanait, azok forrásait, tartalmát, 
súlyát, egymásközti viszonyát. Akarati világunk erői a megismert 
igazságokat összekötik egyéni életünkkel, az igazságok szemléletéből 
élettevékenységet indítanak el. Lélektani alkatunk, értelmi erőink 
végessége következtében akarati világunk hatása kiterjed a kato-
likus igazságoknak értelmi magunkévá-tételére is. De bármilyen gaz-
dag is legyen lelkivilágunk értelmi és akarati erőkben, arra, hogy 
bennünk a krisztusi hit fényét kigyújtsák, sohasem elegendők. „Hí-
vővé annak az isteni cselekvésnek hatásaképpen leszünk, amely meg-
érint, megvilágít, magához von bennünket, maga azonban a kegyelem 
leple alatt marad" (R. Guardini). A kegyelem az a titkos kéz, amely 
elülteti a lélekben a hit csíráit, segít az akadályok elhárításában, 
fényt gyújt az értelmi világban, izmosítja, duzzasztja az akarati erő-
ket. Csak ha ez a három gyökér egészséges, életerős, akkor lesz élő 
a hitünk, Ha közülök akármelyik is sorvadni kezd vagy megszakad, 
meggyengül, illetőleg kialszik a hit élete. 

Amit az antiitellektualizmus sodrában álló ember lélektanáról 
mondottunk, már sejtteti, hogy ennek az embernek sajátos kívánságai 
lesznek azzal szemben, aki őt hitének gondozásában támogatni akarja, 
így is van. Hallgassuk csak meg e kívánságoknak néhány katolikus 
világnézeti alapon álló irodalmi tolmácsát. 

Rohan szerint „kevés dolog van, ami a mai emberre annyira 
elidegenítőleg hatna, mint a racionalisztikus hitvédelem. Semmivel 
sem lehet fiatal embereket a kereszténységtől biztosabban eltávolí-
tani, mint azzal a bölcselkedő bizonykodással, amely a hittételek és 
hittitkok igazságát ésszel szeretné igazolni." A fiatalabb francia írói 
gárda egy jelentős képviselője, Daniel-Rops is „hypertrophie de la 
raison logique"-ot, a tißzta ész túltengését emlegeti s Pascalt idézi: 
„Taisez-vous ra i son . . . " Az ugyancsak a fiatalabb írói nemzedékhez 
tartozó W. Hoffmann szerint hosszú időkön át „von der Göttin 
Vernunft ist die Theologie geführt und genarrt worden". Helyteleníti 
a teológiának a skolasztikus bölcseletre való feltétlen támaszkodását, 
A skolasztika azzal, hogy átvette a görög bölcselettől az ember 
„animal rationale"-meghatározását, túlzó intellektualizmusnak nyi-
tott kaput. Az őskereszténység liturgikus életének föltámasztását 
sürgeti, mint amelyen keresztül a legtökéletesebben sugárzik felénk 
az evangéliumi embereszme, A kor igénye Szt- Ágoston, mint aki 
„eléb bátor volt ahhoz, hogy a krisztusi ember bölcseleténél a keresz-
ténységben újjászületett emberből induljon ki". „Man will nicht 



vernünfteln, sondern glauben" — fejezi ki a mai igényét hit dolgában 
az inkább konzervatív gondolkozású Kienitz. Egy magyar skolasz-
tikus, Jánosi József S. J. nemrég hangoztatta, hogy ,,a skolasztikát 
inkább kell bizonyos beszüremlett racionalista gyomtól tisztogatni, 
mint az irracionalizmustól félteni". 

A szóbanforgó kor jelenséget legélénkebben egy, a német iroda-
lomban nemrég megjelent munka, Georg Koepgen ,,Die Gnosis des 
Christentums"-ja tükrözteti. Koepgen szerint a nyugati gondolkozás 
tragikuma, hogy a görög hagyományokon nevelődve, mindenestől a 
tiszta ész parancsuralma alá került. „Die ratio war der Genius, der 
das Licht brachte; er sollte sich eines Tages aber auch als Dämon 
der Finsternis enthüllen" — a fényt hozó géniuszból a sötétség 
démonja lett. A racionalizmus szelleme benyomult teológiánkba is, 
„A teológiában mindennek ésszerűen kell mennie. Szt. János és Pál 
kollégiumi tanárok lesznek, az Apokalipszisről jobb nem is beszélni" 
— jegyzi meg maró gúnnyal. A ma súlyos föladata, hogy a „görög-
skolasztikus gondolkozási forma" egyeduralma megszűnjék. Hitigaz-
ságaink tartalma, mélysége nem tárul föl a logikus, empirikus vagy 
intuitív, hanem csak az existenciális gondolkozás előtt, Ez utóbbin 
Koepgen olyan ismerőtevékenységet ért, amely „túl minden kritikán 
és bizonyítási lehtőségen a hívő egyéni létében van meggyökerezve". 
Ez a megismerési mód — Koepgen gnózisnak nevezi — nem fogadja 
el az ismerő alany s a megismerési tárgy közti éles elkülönülést, 
benne a megismerés és cselekvés élő egységet jelent, „a megismerés 
és szeretet egymást kölcsönösen átjárják, kicserélődnek". 

Igényekben tehát nincs hiány. A sok követelés közt nem egynek 
a jogossága több mint kétséges. így pl. sohasem járulhatunk hozzá 
az ész száműzetéséhez, amint nem vettünk részt oltárra-emelésében 
sem. Ránk nézve az ész nem „Gespenst" (Nietzsche). A mi ember-
tanunk sarkalatos tétele Aq. Szt, Tamás szerint „secundum se et 
simpliciter intellectus altior et nobílior voluntate" — az értelem ma-
gasabb rangú, előkelőbb mint az akarat. Vagy Theodor Haecker 
fogalmazásában: „Az értelem a szellem fénymagva . . . A természetes 
embertan klasszikus ember-fogalma mindig is az marad, hogy az 
ember animal rationale, az ember méltósága és kiválósága a gondol-
kozás." De valljuk azt is, hogy az értelem mindannyiszor zátonyra 
fut, ahányszor az élettől teljesen elszigetelődik, nem a valós Létet, 
hanem csak önmagát szemléli, amikor — újra Haeckert idézve -— 
„önmagát s nem a Létet, mégpedig az egész Létet, annak nemcsak 
logikai vagy matematikai oldalát, hanem magát a teljes, konkrét 
Létet tükrözteti". 

Tudjuk, hogy az emberi értelemmel sohasem fogjuk ki az élet, a 
Lét minden titkát, de az agnoszticízmus vizeire sem sodródunk. Szi-
lárd meggyőződésünk, hogy az értelem gyenge mécsesével is sok igaz-
ság birtokába juthatunk. Rendületlenül hiszünk az igazság szentségé-
ben és örökkévalóságában: nem igaz, hogy más aTegnap, más a Ma, 
más a Holnap igazsága — az igazság változhatatlan. 

Nem mondunk le a középkor görög-skolasztikus örökségéről — 



még az „exisztenciálís gondolkozás" javára sem. Amennyire igaz, 
hogy merően értelmi erőkkel, eszközökkel (elvonás, fogalom, ítélet, 
következtetés stb.) sohasem juthatunk el sem a természetes, sem a 
természetfölötti rendben a lét teljes ismeretéhez, épp annyira igaz 
az is, hogy ezek kikapcsolásával sem. Az Aristotelesre támaszkodó, 
évezredeken át fejlesztett logikai apparátus az emberiségnek olyan 
kincse, szerve, amelyet az antiitellektualista sem nélkülözhet. 

Amilyen végzetes volna teológiánkat, igazságainkat kiszolgál-
tatni az antiintellektualizmus hullámverésének, annyira helyteten 
volna a korszellemben nyugtalankodó összes igények elől mereven 
elzárkózni. Beszélhetünk philosophia perennisről, de nem methodica 
perennisvöl. Csak az igazság örök, de nem a módszer, amely az igaz-
ság birtokbavételéhez vezet. így tárgyunkra vonatkozólag fontos kato-
likus korföladatot látunk abban, hogy nyugodt, objektív felülvizsgálat 
alá fogjuk azokat a módszereket, amelyeket eddig a hit gondozásá-
ban alkalmaztunk, 

Hogyan szolgáltuk az utolsó századok alatt akár az írott, akár 
a mondott szó segíségével a katolikus hitet? 

Az újkor racionalisztikus szenvedélyének megfelelően a legna-
gyobb munkát az értelmi szféra felőli védelemre fordítottuk. A kat. 
teológia hatalmas munkát végzett, hogy minél több fényt vetítsen a 
kat. hidrendszer igazságaira, minél több érvet, bizonyítékot állít-
son a kétkedők rendelkezésére. Mivel a győzelmesen, gőgösen előre-
törő tudomány egyre több ponton támadott bennünket, védekezésre 
szorultunk. Különösen a világháborút megelőző évtizedek a lelkes 
hitvédelem korszaka. Nyugtalanul, szinte félve figyeltük a tudomá-
nyos élet egyre hevesebb hullámzását. Körültekintő gonddal tartot-
tuk számon a hívő, illetőleg hitetlen természettudósok, orvosok 
statisztikáját, nyilatkozatait. Tengernyi erőt fordítottunk a tudomány 
és hit közt föl-fölbukkanó ellentétek, szakadékok áthidalására — 
néha olyan módozattal is, amelyet ma nem alkalmaznánk. Mintha 
bennünket is megejtett volna a tudomány csalatkozhatatlanságának 
XIX. századi mítosza, 

A lelkes munka kétségkívül sok értékes gyümölcsöt hozott, de 
megvoltak a maga hátrányai is. Az erős apologizálásban egyrészt az 
érzelmi, illetőleg akarati ráhatás az értelmivel szemben természet-
szerűen háttérbe szorult, másrészt az első sorban támadott hittételek 
mellett a többi csak mérsékelt figyelemben részesült. ,,A védelem, 
minthogy a teológiai periférián folyik, a centrumnak bizonyos fokú 
elhanyagolására kísért" — jegyzi meg Schütz Antal. (Érdemes meg-
jegyezni, hogy az apologetikus irányzat Prohászkát sohasem vall-
hatta teljesen a magáénak. Lelki gazdagsága több pozitívumot igé-
nyelt, mint amennyi a tiszta apologia keretei közé fér.) Hátrányos 
volt az is, hogy a védekezés fegyverei, módja is sokszor egyoldalúan 
intellektualista jellegűek voltak. A hitvédelem is szenvedő hordozó-
jává lett az újkori szellemi élet ama tragikumának, amelyet talán 
az értelmi világ autonomizmusának nevezhetnénk: a megismerés, 



gondolkozás egy elvont szellemi mechanizmus foglalkoztatásává vált 
s elszakadt az élő valóságoktól. Ez az autonomizmus megelégedett 
az igazságok, eszmék hideg szemléletével s megfeledkezett arról, 
hogy a szemlélettel legalább egyenlő fontosságú azok megvalósítása, 
értékűségük megismerése. Az eredmény nem lehetett más, mint hogy 
az értékek iránti érzék visszafejlődött — az ember ,,wertblind, We-
sen ohne Gemüt und Phantasie" (Vierkandt) lett, az akarati világ 
egyre kevesebb indítást, lendítést kapott. 

Az idők megváltoztak, Láttuk, hogy a ma embereszménye már 
nem a tudós, a „szemüveges, könyvmoly, író és vitázó intellektuel" 
(Schütz A.), A mai ember már nem áll néma imádattal a tudomány-
bálvány előtt. Látnia kellett, hogy a legbüszkébb tudományágban, a 
természettudományban is hogy megindult a relativálódási folyamat, 
mint rendülnek meg rendíthetetleneknek hitt igazságok. Volt módja 
meggyőződni arról is, hogy a tudomány nem állítható be vallás-
pótléknak. Különben maga a tudomány is a válság lázában ég, sze-
rényebb lett, kész a hitet testvéréül elfogadni — amint a bölcselők 
1937,-i párizsi világértekezletének egyik előadója hangoztatta. Ezek-
ben a változásokban kell keresnünk annak a kor jelenségnek magya-
rázatát, hogy a hit ellen a tudomány felől intézett támadások talán 
számukban is, de mindenesetre hevességükben engedtek. Kétségte-
len az is, hogy a támadások visszhangja, romboló hatása a korszel-
lemben beállott változásoknál fogva gyengébb, mint a XIX, század-
ban volt. 

A röviden jelzett körülmények fölmentenek bennünket attól, 
hogy minden erőt a védelmi vonalba sűrítsünk. Az apologia sohasem 
lehet korszerűtlen — napjainkban a relatíválási láz, a vallástörténeti 
és valláslélektani kutatások keltette zavarok éber figyelmet igényel-
nek — de munkánk nem merülhet ki hitvédelemben. „A katoliciz-
musnak — hangoztatja Guardini — újra azt a lényének megfelelő 
magatartást kell elsajátítania, amely teljesen a saját lényének át-
fogó birtoklásából él s nem ismer más ellenfelet, mint a tagadást". 
A mai embernek hitre való készsége kétszeresen is sürgeti, hogy a 
katolicizmusnak minden gazdagságát, szépségét, igazságát a világ elé 
tárjuk. Különösen pedig meg kell indulnia „annak a munkának, 
amelyet a lebukó újkor hagyott ránk s amelyet a jelen egyre nagyobb 
erővel sürget: a keresztény fogalmakat meg kell szabadítani mind-
azoktól a rárakódásoktól, hamisításoktól és torzításoktól, amiket az 
újkor kezdete óta elszenvedtek" (R, Guardini), 

Schütz Antal szerint „minden történelmi probléma és nézetel-
térés mélyén (pozitív vagy negatív) dogmatikai, és ezek mélyén böl-
cseleti meggyőződések vannak; ezek mélyén pedig, a világnézeti 
állásfoglalás leggyökerén, sui generis ismeretelméleti tényezők lap-
panganak". Az antiintellektualízmusban a hit szemszögéből mutat-
kozó problematikának is fontos ismeretelméleti kiágazásai vannak. 
Noëtikànkat verte föl leginkább a „racionalista gyom". Sok igazság 
rejlik Koepgen sürgetésében: „Függetleníteni kell magunkat attól a 
fölvilágosultság óta a teológiába is beszüremlett előítélettől, mintha 



minden tudásnak szükségszerűen racionálisnak és fogalminak kellene 
lennie". Oly nyugodt vallásbölcselő is, mint Guardini, ,,a fogalmi-
matematikai gondolkozás ököljogának" megtörését sürgeti. Való, 
hogy fogalom-, ítélet-állványokkal sokszor úgy körülfogjuk az igaz-
ságokat, a katolikus valóságokat, hogy a sok állványtól már alig lát-
juk azokat, „Ügy látszik, mintha gondolkozásunk megfeledkezett 
volna arról, hogy valóságokkal áll szemben, Mintha elfelejtette 
volna, hogy a tárgyak nem logikai jegy-képzetek, hanem alakkal 
bíró, telt azaz konkrét valóságok. Fogalom és elvonás mégsem lehet 
más, csak eszköz a tárgyak megismerésére" (R. Guardini), 

A mai emberben lét, gondolkozás, cselekvés újra egymásba fo-
nódik, Megismerése nem egy szellemi apparátus működtetése, hanem 
az egész ember élménye. Nem szándékunk a Heidegger-féle exisz-
tenciális bölcseletet belopni teológiánkba — ilyen vádak is hallatsza-
nak — de a mai embernek a megismerésben is totalitásra, egészre 
való beállítottságát tudomásul kell vennünk, ha vele magunkat, örök 
igazságainkat meg akarjuk érttetni, Guardini ennek a lélektani adott-
ságnak tolmácsa, amikor ezt írja: ,,A megismerés nemcsak egy igaz-
ság birtokbavétele, hanem a szépség és érték érintése is s ekként 
szeretet", Minden jel arra mutat, hogy az antiintellektualizmusban 
formálódó ember legkönnyebben a Szt, Ágoston—Szt. Anzelm—Szt. 
Bonaventura-jár ta úton közelíthető meg. Csak a bölcseleti egyoldalú-
ság láthatja ebben Szt, Tamás halhatatlan örökségének föladását. 
(Nem szenved kétséget, hogy ennek az örökségnek gyümölesőzteté-
sébe is nem egy ponton beszűrenkezett az újkor racionalisztikus szel-
leme,) Erős a meggyőződésünk, hogy maga a nagy Aquínoi is a 
jelzett értelemben vonná meg a ma számára követendő útirányt. 
Pedig — XIII. Leó szavait idézve — a mi föladatunk nem lehet 
egyéb, mint „megtenni azt, amit Szt. Tamás tenne, ha ma élne". 

A mai ember hite nemcsak az értelmi szféra felől szorul támo-
gatásra — ennél is fontosabb az akarati világnak nyújtandó támoga-
tás, Amilyen erőfeszítéssel, lelkesedéssel védtük őt a közelmúltban 
az értelmi oldalon a rcaionalisztikus támadásokkal szemben, ugyan-
olyan lendülettel vessük magunkat most akarati erőinek duzzasztá-
sára, A keresztény hit az egyén felől végső elemzésben nem egyéb 
mint engedelmesség Krisztussal szemben. Ez a hit még Istenben — 
tehát egy észigazságban — sem azért hisz, mert a világban elszórt 
ezer és ezer nyom szükségképpen Istenhez vezet, hanem azért, mert 
Isten kinyilatkoztatta önmagát. Az akarati erők fokozását nagyban 
elősegíti a mai embernek úgyis volitív beállítottsága. Ez az ember 
tud akarni, tud tekintély előtt meghajolni s az előző korral szemben 
akar is hinni, Ez az ember kész a kierkegaardi „Sprung"-ra a krisz-
tusi hit világába, ha ez az ugrás értékek birtokbavételét jelenti, Anti-
intellektualista lélekalkatának megfelelően azonban nem elégszik 
meg a híttételek igazságtartalmának, hideg eszmeiségének föltárásá-
val, hanem azok értékűségét keresi. Egy modern konvertitanő, Man-
deleine Sémer ír ja naplójában ezt a mélyértelmű mondatot: „A jót 
kerestem s Istent találtam," Az evangéliumi értékvilágnak föltárása. 



amelyet az előző kor anyagelvűsége, evilágisága szinte elföldelt, 
talán a legbiztosabb út a ma embere számára Krisztushoz. 

Az akarati világ erőinek duzzasztása lehetetlen az érzelmi világ 
nemesítése, fölfűtése nélkül. Ismerjük azt a fontos szerepet, amelyet 
az érzelmek az értékelésben, az értékekre jelentkező egyéni és tö-
megi visszhang keltésében, erősítésében játszanak. Viszont az is 
szomorú valóság, hogy az utolsó századok racionalísztikus-materia-
lisztikus áramlatai kilúgozták, beiszaposították a kor emberének 
érzelmi világát. 

A ma embere mintha itt is javulást ígérne. Lám, mennyi lelke-
sedéssel, milyen fanatikus szeretettel tud vezéréhez, eszméihez, mito-
lógiához ragaszkodni. Nem lephet meg bennünket, hogy az érzelmi 
világnak fölengedésében, megindult melegedésében nem csupa nemes 
elem kavarog: az olvadás — pedig erről van itt szó — nemcsak éle-
dést, hanem sarat is jelent. A mi föladatunk nem lehet a botránkozás, 
hanem a hathatós közreműködés annak az iszapnak lehordásában, 
amellyel az előző századok az érzelmi világot elborították. Rá kell 
nevelni a mai embert vallási életében is nagy, mély, nemes érzel-
mekre. Hogy a ma szívét, ezt a szakadozott húrozatú hárfát újra föl 
lehet húrozni, azt ezerszer igazolta Prohászka csodálatos, istenáldotta 
keze. Nem fogjuk az antibourgeoisnak hitét szilárdan megalapozni, ha 
szívét melegebbé, nemesebbé, szeretőbbé nem tesszük. Guardini Szt. 
Anzelmre támaszkodó megjegyzése mély igazságot hoz: „Istenben 
csak az tud hinni, aki szereti Őt." 

Bármennyire körülbástyázzuk a mai ember hitét az értelmi és 
akarati világ felől, maga a krisztusi hit végső elemzésben az isteni 
kegyelem ajándéka, ténye. A katolikus lelkiség levegője, harmata, 
melege, napfénye az isteni kegyelem. A krisztusi hité is. Aki ennek 
a hitnek gondozására vállalkozik, annak végső föladata nem lehet 
más, mint hogy az isteni kegyelem útját egyengesse, 

Az újkori embernek van egy végzetes rögeszméje: az autarchia. 
Azt hiszi, elegendő önmagának. Elegendő neki a Föld, elégségesek 
saját erői, hogy a maga létében kiteljesedjék. Ebből az újkori nagy 
eretnekségből, amelynek nemcsak legszenvedélyesebb papja, de leg-
megdöbbentőbb szimbóluma is Nietzsche, sokat hord magában az 
antibourgeois is. Neki is nehéz a kegyelemről beszélni, Lélektanában 
mégis találunk néhány pontot, amelyeken a kegyelmi rendbe való be-
kapcsolódás könnyebbnek látszik mint történelmi elődjénél. 

Láttuk, milyen elevenen él benne a közösségi gondolat. Ez az 
ember annyira kijózanodott az újkori individualizmus bódulatából, 
hogy már az egyéniségnek helyes értékelését, annak a természetben 
gyökerező jogait kell féltenünk tőle. Nem meglepő tehát, hogy több 
megértéssel fordul az Egyház, e nagy emberközösség felé. „Egy be-
láthatatlan horderejű vallásos folyamat indult meg: az Egyház újra 
ébred a lélekben . . . Az Egyház nagy történelmi valósága újra ele' 
venné lesz . . . A vallásos élet már nemcsak az egyénben sarjad, ha-
nem az ellenpólusban, a közösségben is ébredni kezd" (R, Guardini). 
Számtalan kortünet igazolja e megállapítást. 



Ez a kedvező fordulat indította el a liturgikus mozgalmat is. A 
liturgikus mozgalom nem a jelen nagy föladatai elől a múltba me-
nekülő katolikus romantika szülötte, hanem komoly korszükséglet. 
A mai ember lélektanának természetes folyománya az a vallásszem-
lélet, amelyet a vallásban sem elégít ki a merő eszmélődés, hanem 
ott is tevékenységet, életet keres. Ez az igény tereli egyre határozot-
tabban a katolikus hívők figyelmét a liturgia, az Egyház élete felé. 
Mert ez a liturgia. Nem érzelmek, gondolatok, üdvtörténeti emlékek 
érzékítése, nem történelmi színekben játszó gazdag szimbolika, ha-
nem élő valóság, valós élet. Nem szerezetes templomok kiváltsága, 
vallási kiválasztottak arisztokratikus jellegű életstílusa, hanem az 
Egyház lényegéből, krisztusi rendeltetéséből folyó életvezetés, az 
egyetemes Egyház egyetemes élete. 

A liturgikus mozgalom kétségtelen sikerei a krisztusi hit gon-
dolkozásának szempontjából is nagy jelentőségűek. A ,,lex orandi 
lex credendi" teológiai sarktétel elsősorban a liturgikus életre alkal-
mazható. A liturgián keresztül gyökeresedik az egyén hite a legbiz-
tosabban bele az Egyház élő közösségébe. Pedig ,,hinni nem annyit 
jelent, mint az elszigetelt énből, a hic et nunc-ból, hanem az Egyház 
átfogó együttességéből, hagyományából, közösségi énjéből fordulni 
az Isten felé" (R. Guardini), Az ó- és középkori ember hite azért 
is elevenebb, mert nem kizárólag individualísztikus meghajlás volt a 
kinyilatkoztató Isten előtt, hanem élő kollektívumból, szerves közös-
ségből feltörő hódolat. 

De ennél többet is várunk a krisztusi hit gondozása számára a 
liturgikus mozgalomtól. Ha a mozgalom ki tudja kerülni bizonyos 
helytelen autonomizmus és elmechanizálódás veszedelmét, aminek a 
mai ember oly könnyen áldozatul esik, ha valóban az Egyházzal való 
együttélés munkása lesz, akkor nemcsak a Corpus Christi Mysticum 
eleven tudatát gyökerezteti meg a katolicizmusban, hanem az Egy-
házban rejlő kegyelmi forrásokhoz vezető utakat is szabadokká s 
— ami még fontosabb — népesekké teszi. Pedig erre van a mai em-
bernek égető szüksége: az Isten eligazító, világosságot gyújtó, aka-
ratot acélozó kezére — kegyelemre, 

A krisztusi hit sarkköve, minden kegyelmek forrása Krisztus. A 
katolikus hit nem egyéb mint a Krisztusban felénk jövő Istennek 
adott felelet. Ennek a feleletnek határozottsága, bátorsága, meleg-
sége elsősorban attól függ, mennyire és hogyan ismerjük azt, akinek 
adjuk. A katolikus vallástörténet legnagyobb konvertitája, a tarzusi 
Pál is ezzel magyarázza a maga hitének rendíthetetlenségét kedves 
Tímotheusának: „Tudom, kinek hittem és biztos vagyok," (Ti, II. 1, 
12.) Az antibourgeois hite sohasem lesz életet teremtő, formáló erő, 
ha továbbra is abban a naptávolban marad Krisztussal szemben, 
amelybe az újkor sodorta. Hogyan higyjünk annak, akit a nagy tá-
volság miatt már alig-alig látunk!? Azután meg, akinek melegre van 
szükségre, húzódjék a napra. Akinek isteni kegyelemre van szük-
sége, annak Krisztus közelébe kell férkőznie. Krisztusi hit csak 
Krisztus-közeiben, Krisztus kegyelméből sarjadhat, 



A krisztusi hit gondozásának kérdése tehát végső szakaszon 
beletorkollik Krisztus és Nyugat viszonyának újjárendezésébe. Nincs 
korunknak ennél súlyosabb, sorsdöntőbb föladata. Karl Adam szerint 
,,a kereszténnyé lett Nyugat leghatalmasabb teljesítménye az volt, 
hogy nemcsak a lelkiekben, hanem a gazdasági, kulturális és állami 
élet egész területén Krisztus királyi uralmát valósította meg s ezzel 
olyan világot teremtett, amelyben a természetes mindig a természet-
fölöttiben kulminál". Nem meglepő tehát, hogy az újkor elsodródása 
Krisztustól végzetes következményekkel járt. ,,Hogy személytelen 
számmá, szellemtelen mechanizmussá, minden helyes értékrang sze-
rinti tagozódást megsemmisítő egyenlőség fanatikusaivá, lélektelen 
tömeggé torzultunk — mindez annak a nagy bűnnek gyümölcse, 
amellyel Nyugat gőgtől, nagyzási hóborttól, mámoros evilágiságtól 
megvakultan kivonta magát Krisztus uralma alól s az Isten országát 
szekularizálta" (K. Adam). Kezdjük megérteni, hogy a szorosan vett 
vallási életen kívül eső gigantikus korproblémák megoldása is Krisz-
tusra utal. Még kevésbbé lehetséges a krisztusi hit meggyökereztetése 
Krisztushoz való viszonyunk megelevenítése, elmélyítése nélkül. 
Meg kell törni a szekularizált Krisztus divatos, veszedelmes eretnek-
ségét, amely Krisztusban hol a vallástörténetből jól ismert üdvözítő-
típus egyik megszemélyesítőjét, hol a relígiosum látnokát, lángelmé-
jét, hol felséges eszmét, hol az erkölcsi vagy társadalmi rend nagy 
reformátorát lá t ja — szóval mindent, csak nem a ,,testté lett Igét", 
a köztünk járt Istent. Pedig ,, Jézus Kriszus személye a maga törté-
nelmi egyszeriségében és örök felségében az egyetlen kategória, 
amely a keresztény létet, cselekvést, tant meghatározza" (R,^Guar-
dini). 

Az antiintellektualízmus hatalmas áramlatától sodort ember 
evangéliumi hitének megújhodása azon fordul meg, közelebb tudjuk-e 
vinni ehhez a Krisztushoz, aki öröktől fogva van és imádandó, aki a 
történelem egy bizonyos időpontjában emberré lett s 33 évet mint 
Názáreti Jézus köztünk töltött, aki egyben út, élet és igazság. Hígy-
jük, hogy az az ember, aki a maga vezéréhez oly fanatikus hűséggel 
tud ragaszkodni, megtalálja az utat az élet, a történelem isteni Ve-
zéréhez is. Vannak biztató jelek, így pl. van virágzó, mély, meleg 
Krisztus-irodalmunk, Ennél sokkal mélyebbről föltörő biztató: ezré-
vel vannak vértanúink, akik az őskereszténység hősiességével, oda-
adásával haltak meg Krisztusért. Pedig ma is igaz, hogy „sanguis 
martyrum semen Christianorum". 

így látjuk a mi föladatunkat az antiintellektualista áramlat kö-
zepette a krisztusi hit gondozásában. Valljuk Schütz Antallal: „Ne-
künk teljesítenünk kell a mának föladtát, egész odaadással, tekintet 
nélkül arra, mit hoz a jövő: a holnapi nap majd gondoskodik 
magáról". 



A peremállamok előnyei és veszedelmei. 
Kalmár Gusztáv dr. 

Peremállamoknak nevezi a politikai földrajz azokat az orszá-
gokat, amelyek a kontinensek partvidékén feküsznek és helyzetükkel 
más, rendesen nagyobb és népesebb államokat, vagy azoknak egyes 
részeit a tengertől elzárják. Többnyire kis területű és kis népességű 
országok. Lakosaik rendesen gazdagok vagy legalább is gazdagabbak 
mint a mögöttük elterülő országok népei. Világszerte közismert Bel-
gium, Hollandia, Dánia, Norvégia és Svédország lakosságának anyagi 
jóléte. Bátran ide sorolhatjuk még északi rokonainkat, a finneket is. 
Ellenben a három kis balti peremállam, Észtország, Lettország és 
Litvánia lakosságáról ezt ilyen általánosan nem mondhatjuk, mert 
helyzetük és történelmi sorsuk egészen más volt, sokkal mostohább, 
mint a nyugati peremállamoké. 

A peremállamok földrajzi tekintetben többnyire a mögöttük 
fekvő vidékek szerves folytatásai. Belgium például Észak-Franciaor-
szág földjének folytatása, Hollandia és Dánia viszont a Germán-
alföldé. A három balti állam területe a nagy Szármát-alföld balti 
tengeri pereme. A skandináv államok és Finnország ebből a szem-
pontból kivételek, mert területük földtani tekintetben önálló. De 
mégis a peremállamok közé tartoznak, Földjük u. i. körülbelül a 
finn-orosz határ mentén összeforrott a Szármát-alföld északi részé-
vel és ami legfontosabb, helyzetükkel elzárják Kelet-Európát az 
Atlanti-óceántól, vagyis akadályozzák az Orosz Birodalom szabad 
és minden körülmények között biztos összeköttetését a világtenge-
rekkel. Jellegzetes peremállam még a Pirénéi-félszigeten Portugália 
és a Balkán-félszigeten Albánia. Portugália a Pirénéi-félsziget, Albá-
nia pedig a Balkán-félsziget nyugati oldalán fekszik. Mind a kettő 
szerves része a mögötte fekvő területnek. Geopolitikai értelemben 
peremállam Írország is. Sivár történeti sorsát éppen ez a helyzete 
magyarázza. 

Természetesen nemcsak Európában, hanem a többi világrészen 
is találunk peremállamokat, de itt már csak a legjellegzetesebbeket 
említjük meg. Ilyenek Ázsiában Szíria, Palesztina, Korea és Mand-
zsúria, Afrikában Egyiptom, Líbia, az Atlasz-idék országai: Tunisz, 
Algeria, Marokkó. Amerikában legjellegzetesebbek Dél-Amerikában 
az Andok mentén fekvő országok: Chile, Peru, Ecuador és keleten 
Uruguay. 

A peremállamoknak rendesen kitűnő közlekedési helyzetük van. 
Mivel a kontinensek szélén, a tengerpartokon feküsznek, területükre 
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esik a belső vidékeken eredő folyók torkolati része. Belgium és Hol-
landia pl, a Scheide, Meuse (Maas) és Rajna torkolati vidékén fek-
szik, Egész Nyugat-Németországnak és Svájcnak, de főleg a gazdag 
Raj na-vidéknek Rotterdam és Antwerpen a legtermészetesebb kikö-
tője az Amerika, Afrika, Ázsia és Ausztrália felé irányuló forgalom-
ban. Sehol másutt Európában nincs olyan élénk folyami közlekedés, 
mint ennek a vidéknek folyóin és csatornáin, de főleg a Rajnán, 
A Rajna-mente Németország legsűrűbben lakott területe, ahol egy-
úttal a német bányászat és gyári ipar is leghatalmasabb arányokban 
fejlődött ki. Svájc idetartozó része szintén igen sűrű népességű, és 
iparűző. A sűrű lakosság miatt rengeteg élelmiszert kell ide szállí-
tani, de talán még ennél is jobban fellendíti a forgalmat a gyáripar 
és a bányászat, A tenger felől a rajnai hajók ezrei szállítják a Ruhr-
vidékre, a Rajna-menti városokba és Svájcba a gyapotot, vasércet, 
fát, gabonát, élő és leölt állatokat és még igen sokféle ipari nyers-
anyagot és élelmiszert. Ugyancsak ezer és ezer hajó indul erről a 
vidékről a tenger felé, telve német és svájci ipari gyártmányokkal, 
főleg vas-acél árukkal, gépekkel és szövött árukkal, valamint ruhr-
és saarvidéki szénnel, Duisburgnak, a hatalmas rajnai kikötőnek 
közel 40 millió tonna az évi forgalma. Igaz, hogy ennek nagyobb 
része a szoros értelemben vett német belső forgalomhoz tartozik, de 
tekintélyes a Rajna külső forgalma is, amelynek a tenger felé irá-
nyuló, illetve innen befelé törekvő része Hollandia területén megy át. 

Hasonló, sőt bizonyos tekintetben még fontosabb közlekedési 
helyzete van Belgiumnak, Ez a kis ország átmeneti forgalmi terület 
Németország—Nagybritannia—Hollandia és Franciaország között, 
sőt Antwerpen kikötőjének vonzása még Svájcra és a régi Ausztriára 
is kiterjed. 

Ez a nagyszerű peremi helyzet a magyarázata a két ország rop-
pant arányú forgalmának. A két peremállam együtt 11—12 milliárd 
pengő értékű forgalmat bonyolít le kikötőiben és vasútjain. Csak 
négy milliárddal kisebbet, mint szomszédjuk, a roppant népességű 
Német Birodalom. Összehasonlításul megemlítjük még, hogy Francia-
ország külkereskedelme csak 3/4 része, Itáliáé pedig csak 1/3 része a 
belga—hollandi külkereskedelmi forgalomnak. A Föld egyetlen álla-
mában sincs a lakossághoz viszonyítva akkora forgalom, mint ezek-
ben az államokban. A forgalom értékéből egy emberre a két ország-
ban együtt 650 pengő jut, Nagybritanniában 500, Németországban 
már csak 220 pengő, hazánkban pedig mindössze 110 pengő. Ez az 
óriási külkereskedelmi forgalom nincs arányban a lakosság számá-
val, sőt gazdasági teljesítményeível sem, bár a hollandi és belga nép 
páratlanul szorgalmas és tehetséges. Belgium külkereskedelmének 
35—40 százaléka az átmeneti forgalomra esik, Hollandia külkeres-
kedelmének pedig még ennél is nagyobb százaléka. Ez az átmeneti 
forgalom természetesen nagy hasznot hajt mind a két népnek. Vi-
szont Németországra és Svájcra hátrányt jelent a peremállamok 
közvetítő szerepe, sőt ennél még többet is: gazdasági függőséget. El-
lenségeskedés esetén Hollandia és Belgium elzárhatja kikötőit a né-



met és svájci forgalom elől, sőt a forgalom még akkor is megbénul, 
ha pl. Hollandia vagy Belgium nem is Németországgal, hanem más 
államokkal vagy egymással kerülnének háborúba. Németország szá-
mára nem közömbös, hogy Belgium, de főleg Hollandia milyen kül-
politikai érdekcsoportba tartozik. Antwerpen és Rotterdam francia 
vagy angol kézben súlyos fenyegetést vagy legalább is kibírhatatlan 
nyomást jelentene Németországra, főleg a Rajna vidékére. 

A balti államok az Orosz-alföld peremén helyezkednek el. A 
hatalmas Orosz Birodalomnak a világháború óta egyetlen kikötője 
volt csak itt: a Finn-öböl hátterében Leningrád, a régi Szentpétervár. 
Ez azonban teljesen alkalmatlan ilyen hatalmas birodalom tengeri 
forgalmának lebonyolítására, mert egyrészt télen hónapokon át jég 
borítja, másrészt csak néhány északi kormányzóság számára termé-
szetes kikötő. Oroszország középső nagyobb, legsűrűbben lakott, leg-
jobban iparosodó és legdúsabban termő részének Riga és Libau a 
természetes kikötője nyugat felé. Ezek csak a legszigorúbb telek ide-
jén fagynak be, de akkor is rövid időre. Oroszország nyugat felé 
irányuló tengeri forgalmának zavartalanságát és állandóságát csak 
Riga és Libau tudja biztosítani, Riga már a világháború előtt él-
vezte nagyszerű helyzetének előnyeit. Több mint félmillió lakosú 
nagyváros volt élénk kereskedelemmel és nagy gyáriparral. A ten-
gerről érkező nyersanyagokat (gumit, gyapotot, dohányt stb.) itt 
dolgozták fel. De Riga gyárai dolgozták fel Oroszország ipari nyers-
anyagának (cukorrépa, kender, len, fa stb,) jelentékeny részét is. A 
háború utáni orosz szovjet kormányok is kénytelenek voltak hosszabb 
erőlködés után újra Rigán és Libaun át irányítani az orosz bevitel 
és kivitel egy részét, ami Lettországnak tekintélyes hasznot jelentett. 

Finnország, Svédország, Norvégia és Dánia csak tágabb értelem-
ben nevezhetők peremállamoknak. Béke idején nem is akadályozzák 
mögöttük fekvő szomszédaik: Németország és Oroszország tengeri; 
kapcsolatait. Helyzetük azonban mégis igen fontos, peremi jellegű, 
mert a Balti-tengert, a Botteni- és a Finn-öblöt annyira elzárják az 
Atlanti-óceántól, hogy Németország keleti része csak a Vilmos-csa-
tornán át, a balti államok és a mögöttük fekvő Orosz Birodalom 
pedig csak a pár kilométer széles Szund- és Belt-szorosokon át jut-
hat ki az Atlanti-óceánra. Béke idején tehát ezek az államok gazda-
sági tekintetben semmi hátrányt se jelentenek a két nagy biroda-
lomra, de háború idején annál fontosabbak, tehát igen nagy geo-
politikai jelentőségük van. 

A délamerikaí peremállamok helyzete ma még nem okoz jelen-
tős hátrányt a mögöttük fekvő területeknek, mert ezeken a művelő-
dés alig indult meg. Megváltozik a helyzet, ha majd Argentína, 
Bolívia és Brazília nyugati részei az Andokon át keresnek utat a 
tengerhez. Az átmenő kereskedelemből jelenleg semmi hasznuk 
sincs ezeknek az államoknak. Hasonló helyzetük van a közeikeleti 
és az északafrikai peremállamoknak: Szíriának, Palasztínának, illetve 
Líbiának és az atlaszvidéki francia gyarmatállamoknak. Ezek mögött 
ugyanis sivatagok, vagy félsivatagos vidékek terülnek el, más szóval 



gazdasági szempontból hátterük nincs. Más a helyzete a két másik 
közelkeleti országnak: Iráknak és Iránnak, azaz régi nevén Perzsiá-
nak. Örményország, a természeti kincsekben gazdag Kaukázus-vidék, 
valamint a nagy Turáni-medence, az Orosz Birodalom legfontosabb 
gyapottermő vidéke, ennek a két államnak területén át ér legköny-
nyebben tengerhez. Ma azonban még nincs közvetlen vasúti kapcso-
lat az Indiai-óceán és a Kaukázus-vidék, illetve Túrán között. Itt 
bizonyos tekintetben fordított helyzet, mint Dél-Amerikában, vagyis 
a perem mögötti területek gazdasági tekintetben fejlettebbek, mint 
a peremen fekvő államok (Irák, Irán). Peremi helyzetüknek tehát 
ezek az országok is csak majd a jövőben veszik gazdasági hasznát. 

A peremi fekvés, mint látjuk, nagy gazdasági előnyöket biztosít 
egyes államoknak. Azonban éppen ezek a gazdasági előnyök okoz-
zák, hogy a peremállamok geopolitikai szempontból csaknem mind 
igen veszélyes helyzetben vannak. Amíg a peremállam mögött fekvő 
állam gyenge mint pl. Chilével vagy Peruval szemben Bolívia, vagy 
a világháború után Lengyelországra és Németországra támaszkodó 
kis balti államokkal szemben a forradalmaktól felkavart Oroszor-
szág, addig a peremállamok nyugodtan élhetnek és élvezhetik fek-
vésük előnyeit. Azonban rögtön veszedelmessé lesz helyzetük, mi-
helyt az egyensúlyi helyzet bármi okból megszűnik. A peremállamok 
mögött fekvő országok iparkodnak a legelső kedvező alkalmat fel-
használni, hogy az útjukat álló peremállamokat bekebelezzék, vagy 
legalább is érdekkörükbe kényszerítsék. A törekvés mögött meg-
húzódó gazdasági és hadászati érdekek olyan erősek, hogy egyes 
államok a legnyilvánvalóbb igazságtalanságtól sem riadnak vissza, 
hogy céljukat elérhessék. Minden állam egyik legfőbb célja, hogy 
tengerhez juthasson. Nagyhatalmak, világhatalmak azonban ezzel 
már nem elégszenek meg. Nem egyszerűen tengert kívánnak, hanem 
minél jobb, minél kedvezőbb fekvést és kijáratot a tengerhez. Tud-
juk, hogy Oroszország hosszú évtizedekig háborúskodott a Balti-
tenger mellékén uralkodó svédekkel, amíg végre 1721-ben a nystädti 
békében megszerezte Lettország, Észtország és részben Karélia terü-
letét, vagyis a legjobb balti kikötőket (Rigát és Tallinnt vagy Revált), 
A németek sohasem titkolták, milyen fájdalmas csapás a volt Hol-
landia kiválása a birodalomból (a westfáliai béke alkalmával 
1648-ban) és hogy milyen nagy hátrány, hogy a Rajna torkolata nem 
német birtok. 

Nem egyedül a peremállamoknak jutó, némely esetben valóban 
tekintélyes anyagi haszon megszerzése vezeti ebben a kérdésben a 
perem mögötti államokat, hanem sokkal nagyobb mértékben a gazda-
sági függetlenség biztosítása. A peremországokon átmenő kereske-
delem béke idején zavartalanul bonyolódik le, de háború esetén bo-
nyodalmak keletkezhetnek még akkor is, ha a mögöttes ország nem 
hadviselő állam. Ha például Hollandia háborúba keverednék Fran-
ciaországgal vagy Nagybritanniával, Németország külkereskedelmé-
ben a Rajnának semmi hasznát sem vehetné. Hasonlóképpen Orosz-
ország sem használhatná Riga kikötőjét, ha Lettország hadi álla-



pótba keverednék valamelyik állammal. Bizonyos esetekben a perem-
országok politikai állásfoglalása a mögöttük fekvő országra valósá-
gos élet-halál kérdést jelent. Norvégia és Svédország például perem-
országai Finnországnak. Sorsdöntő kérdés volt, hogy ez a két ország 
átengedi-e a nyugati és más államok segítségét területén Finnországba 
vagy sem, A világháború idején a nyugati hatalmak nem küldhettek 
ezen az úton segítséget Oroszországnak, A hadi anyaghiányban szen-
vedő cári birodalom kénytelen volt roppant költséggel és rengeteg 
magyar, osztrák és német hadifogoly embertelen feláldozásával meg-
építeni a Murman-vasútat a Jeges-tengerhez. Ez a vasút azonban 
már későn készült el és sok hibája is volt. Feladatának nem tudott 
megfelelni. A hadianyag hiánya egyik főoka volt a cári Oroszország 
bukásának, A peremállamok tehát pusztán helyzetükkel okai voltak 
ennek a bukásnak. A peremállamok egyik nagy veszedelmét tehát 
az okozza, hogy kereskedelmi és közlekedési tekintetben a mögöttük 
fekvő országok életbevágóan fontos kereskedelmi és közlekedési vona-
lait elvágják a szabad tengertől, Elháríthatatlan következménye ennek, 
hogy a belső fekvésű állam a peremállam meghódítására törekszik. 

A másik, hasonlóképpen nagy veszedelem a peremállamok fon-
tos hadászati helyzetében rejlik, A peremállamok rendkívül alkal-
mas felvonuló területek olyan ellenség ellen, amelyet egyébként igen 
nehéz volna saját országában megközelíteni. Ismeretes, hogy a mai 
háború kitörése óta Belgium és Hollandia éppenúgy mozgósított mint 
a hadviselő államok. A mozgósítás célja nem a háborúba való be-
avatkozás, hanem a semlegesség megőrzése, azaz annak megakadá-
lyozása, hogy a hadviselők bármelyike is területükön át próbáljon 
közelférkőzni ellenfeléhez. Szovjetoroszország is állandó aggodalom-
ban volt a világháború után, hogy a kis balti államokat valamelyik 
ellenséges állam felvonuló területnek választ ja. 

A történelemből ismeretes, hogy ilyen esemény nem egyszer 
megtörtént. Az angolok például Napóleon visszatérése után (1815) 
nem Franciaországba küldték hadaikat, mert itt nehéz, sőt lehetetlen 
lett volna a nyugodt partraszállás és felvonulás, hanem Belgiumban 
gyülekeztek. A világháború idején a németek Belgiumra törtek, egy-
részt hogy az angolokat és franciákat megelőzzék, másrészt hogy 
megvethessék lábukat a La Manche-csatorna mellett. Általános 
meglepetést keltett 1939. tavaszán Albánia villámgyors megszállása. 
Ennek a kis államnak is helyzete okozta végzetét. Itáliára életbe-
vágóan fontos, hogy a Balkán-félszigeten megfelelő bázisa legyen. 
Erre a célra legjobban Albánia felel meg, ahonnan könnyen a félszi-
get szívébe lehet törni. Ezért iparkodott Itália gazdasági, katonai te-
kintetben megvetni lábát Albániában. A kis peremállam azonban 
szerencsétlenségére változtatni akart a helyzeten. Olaszország csak 
utolsó pillanatban tudta az átváltást megakadályozni. Ismeretes, 
hogy ez az olasz lépés milyen rendkívül nagy izgalmat keltett a 
Balkán országaiban, sőt még a nyugati hatalmak között is. Ez ért-
hető is, mert Albánia elfoglalásával Itália nemcsak azt akadályozta 
meg, hogy a kis peremállam olasz-ellenes felvonuló terület legyen, 



hanem egyúttal kitűnő megfigyelő és felvonuló területre tett szert a 
Balkán-félszigeten. Fontos végül Itáliának Albánia birtoka azért is, 
mert ezáltal kezébe került az Adria kulcsa. 

A peremállamoknak, vagy peremi területeknek gyakran az a 
sorsuk, hogy a szemközt fekvő állam hódításának lesznek áldozatai, 
ha túlságosan közel esnek egymáshoz. Spanyolország például hama-
rosan a mórok kiverése után megvetette lábát a szemközt fekvő 
északafrikai peremvidéken. Az Atlasz egy része ma is spanyol birtok 
Ceuta és Melilla városokkal. A spanyolokat geopolitikai okok kény-
szerítették erre a hódításra, mert 711 óta az arabok innen özönlötték 
el és hódították meg a Pirenéi-félszigetet. Kelet-Ázsiában Koreának 
jutott ilyen szerep és hasonló sors. Az erősen előugró félsziget a 
japánok szerint valóságos „Japánnak szegezett tőr". A középkorban 
innen indultak a kínaiak hajókon Japán ellen. Csak a viharoknak 
köszönhette a Felkelő Nap országa, hogy a betörés nem sikerült. 
Érthető, hogy a világpolitikába belesodort Japánnak egyik első célja 
volt, hogy ezt a fenyegető helyzetű peremországot meghódítsa vagy 
legalább is felügyelete alá vehesse. Àzonban a nagyhatalmak, főleg 
Oroszországnak ellenállásán eleinte minden terve meghiúsult. A cári 
birodalom ugyanis maga is hasonló tervekkel foglalkozott. A keleti 
szigetország politikusai és katonái azonnal észrevették, hogy micsoda 
roppant veszedelmet jelentene az orosz terv sikere Japánra. Az 
1903—4. évi orosz-japán háborúban sikerült is az oroszokat a két 
keletázsiai peremállamból: Koreából és Mandzsúriából visszaszorí-
tani, és ezeket Japán uralma alá vetni. Geopolitikai tekintetben ez 
olyan eredmény, mintha Nagybritannia szoros érdekkörébe tudná 
vonni Belgiumot, Hollandiát vagy a balti államokat. 

A peremálamok mögött fekvő nagy államok terjeszkedési törek-
vése ellen nemcsak maguk a peremállamok védekeznek, hanem a 
szemközt fekvő hatalmak is, ha közel feküsznek a veszedelemben 
forgó peremállamhoz. Kis terjedelmű és rendesen kicsi lakosságú pe-
remállamok ugyanis nem fenyegethetik ezeket a szemköztfekvő álla-
mokat, de annál nagyobb veszedelmet jelent a peremállam mögött 
fekvő erős nagyhatalom előretörése. Napóleon szerint „Belgium és 
Hollandia Anglia szívének irányított pisztoly". Bátran mondhatjuk, 
hogy ma sokkal inkább az, mint Napóleon korában volt. Ez a pisztoly 
azonban csak erős kézben jelent Nagybritanniára komoly nagy vesze-
delmet. Érthető, hogy Belgium és Hollandia függetlenségének leghatal-
masabb őrzője, védelmezője Nagybritannía. Természetesen megfor-
dítva is hasonló a helyzet: Nagybritannía és Franciaország ellen vi-
szont Németország védelmezné legerőteljesebben a két fontos perem-
államot. 

Veszedelmes geopolitikai helyzetük van a közeikeleti peremálla-
moknak: Szíriának, Palesztinának, Iraknak és Iránnak. A világháború 
idején az angolok és a franciák függetlenséget ígértek Szíria, Palesz-
tina és Irak lakóinak. A valóságban azonban az ígért függetlenségnek 
csak kisebb-nagyobb hányadát kapták meg. Az antant államok, főleg 
Nagybritannia nem felejtette, hogy Oroszországnak és Németország-



nak nagy tervei voltak ezekkel a területekkel. Nem ok nélkül attól 
tart, hogy ezek a katonai tekintetben gyenge államok magukra hagyva 
könnyen áldozatai lehetnek egy északi irányból jövő támadásnak. 
Oroszországnak egyik legfőbb célja, hogy Iránon és Irakon át kijus-
son az Indiai-óceánhoz vagy legalább is a Perzsa-öbölhöz. Már pedig 
fontos brit érdek, hogy idegen nagyhatalom ne vethesse meg lábát 
az Indiai-óceán partjain. Nagybritannia a Közel-Kelet peremálla-
main keresztül védekezik az orosz előretörés ellen. Védi egyúttal 
Irán és Irák nagy kőolaj telepeit is. Viszont itt is megfigyelhető az a 
jelenség, főleg éppen napjainkban, hogy a peremállamok felvonuló 
területül szolgálnak olyan belső helyzetű ország ellen, amelyet más 
oldalról megközelíteni igen nehéz, sőt szinte leheteten. A Közel-
Kelet államait peremi helyzetük abba a veszedelembe sodorhatja, 
hogy hadszíntérré lesznek vagy legalább is felvonuló területté. 

Míg azonban a közelkeleti peremállamok csak egy leendő há-
ború kitörésétől tartanak, a nyugat- és északeurópai peremállamok 
már közvetlen szomszédságukban figyelik aggodalommal a háborús 
tűzvész lángjait. Egyik peremállam sem tudhatja, hogy mikor és 
milyen okból csap át területére a háború. A hadviselés sikerének 
érdeke mellett minden más szempont semmivé lesz. Szerződés, adott 
szó, régi barátság, jó szomszédság egyik napról a másikra feledésbe 
merül. A háború esélyei olyan célok megvalósításának reményét 
kelthetik, amilyenekre rendes viszonyok között csak néhány elmé-
leti geopolitikus gondol. 

Lássuk most egy geopolitikai munka alapján, hogy a németek 
hogyan látják itt a helyzetet. ,,A kis darab Németország, amely most 
Hollandiának nevezi magát, egykor világhatalom és óriási gyar-
matbirodalom volt Elő- és Hátsó-Indiában, Dél-Amerikában és Dél-
Afrikában. Ma tudni sem akar arról, hogy visszatérjen ahhoz az or-
szághoz, amelynek a legnagyobb szükség idején hátatfordított 
(1648-ban), hanem jobban vonzódik Angolországhoz, amely röviddel 
ezelőtt is csak felvonuló területnek tekintette. Földrajzi, földtani, 
népi és történeti alapon Németország jogot formálhatna Belgiumra, 
vagy legalább is Flandriára és Hollandiára. Franciaország és Anglia, 
ha a mi helyzetünkben volna, már régen megoldotta volna ezt a kér-
dést bekebelezés (annexio) formájában." (H. Simmer: Grundzüge 
der Geopolitik in der Anwendung auf Deutschland, 171. 1.) 

Belgium és Hollandia esetleges német kézre jutása nemcsak 
tetemes területi és népességi gyarapodást jelentene Németországnak, 
hanem ennél sokkal többet: hadászati helyzetének megbecsülhetetlen 
értékű javulását és hatalmas terjedelmű gyarmat birodalmat. Német-
ország helyzetének legnagyobb hátránya, hogy be van szorítva az 
Északi-tengerbe. Nagybritannia fölényes tengeri erejével uralkodik az 
Atlanti-óceánból az Északi-tengerbe vezető utakon, vagyis a La 
Manche-csatornán, valamint a Skócia és Norvégia közötti bejárón. 
Mihelyt Németország hadi állapotba kerül Nagybrítanniával, tengeri 
kapcsolatai azonnal megszűnnek. Repülőgépeivel, tengeralattjáróival 
Nagybritannia keleti partjain meg tudja ugyan bénítani az angol 



hajózást, de a csatornához és a nyugati kikötőkhöz (Liverpool, Car-
diff, Bristol, Glasgow stb.) nem férhet hozzá. Repülőgépei számára 
messze esik Nagybritannia, mert nem szállhatnak át Hollandián és 
Belgiumon. A legközelebb eső német repülőtámaszpont, Borkum-
sziget, 500 kilométerre esik Londontól. Ellenben, ha Flandria német 
terület volna, csak 200 kilométert kellene a repülőknek megtenni 
Ostendétől Londonig. A távolság alapos megrövidülése nemcsak a 
meglepetés valószínűségét emelné, hanem lehetővé tenné ugyanannak 
a repülőgépnek ismételt felhasználását és több mint felére csökken-
tené az üzemanyag (benzin, kenőolaj) fogyasztást. Flandria és Hol-
landia birtokában Németország birtokába keríthetné a csatornát, 
vagyis elvághatná Angliát Franciaországtól. A német hadvezetőség-
nek a világháborúban is ez volt az egyik legfőbb célja és ez lesz 
minden háborúban. Fontos szempont az is, hogy ezáltal a Ruhr-vidék 
távolabb kerülne a határtól, tehát biztosabb helyzetű lenne. 

Hollandia és Belgium birtoka azonban nem csak Németországra 
jelent hatalmas hadászati előnyt, hanem Nagybritanniára is. Nem 
hiába mondta Kitchener: Anglia határai a Maasnál vannak. Ez ter-
mészetesen nem jelent angol hódítási törekvéseket Belgiumban és 
Hollandiában, hanem egyedül csak azt, hogy ezek az országok Anglia 
védelmi övébe tartoznak, tehát nem kerülhetnek idegen kézre. Ha 
támadás éri őket, Nagybritannia teljes erejével segítségükre siet. 
Franciaország sem fogadna el sohasem olyan megoldást, amely Hol-
landiát, Flandriát (és Luxemburgot) a németeknek juttatná, mert 
egyrészt a franciáknak jutó Dél-Belgium1 a német területek közé 
ékelve katonailag tarthatatlan lenne, másrészt a német Flandria 
csak 200 kilométerre esnék Párizstól. Egy csapásra vége volna az 
Angliával való biztos és gyors összeköttetésnek! 

Belgium vagy csak Flandria és Hollandia csatlakozása Német-
országhoz óriási anyagi gyarapodást jelentene a birodalom számára. 
Belgiumé ugyanis Afrika egyenlítői vidéke, a hatalmas területű 
Belga-Kongó: 2.4 mill, km2 14 millió lakossal. Még értékesebbek Hol-
landia birtokai. Területük 2 mill, km2, de 68 millió lakosuk van. A 
Szunda-szigetek, főleg Jáva páratlan gazdagságukkal főforrásai Hol-
landia jólétének, pedig Jáva kivételével még igen kis mértékben 
vannak csak kihasználva. Azonban a németek megjelenése Dél-
Ázsiában felfordítaná az ottani amúgyis igen ingadozó geopolitikai 
helyzetet. Főleg Japánt érintené erősen a változás. Ez a keletázsiaí 
nagyhatalom ugyanis maga is szemetvetett a Szunda-szígetekre, Nem 
titkolt terve, hogy az európai hatalmakat ki kell szorítani Ázsiából, 
az uralomcserével még nagyobb akadályokba ütköznék. A ma még 
meglehetősen csendes szigetvilág azonnal veszedelmes geopolitikai 
viharsarokká lenne. 

Lengyelország bukása, illetve az orosz-német barátsági szerző-
dés veszedelmes helyzetbe sodorta a balti államokat, amelyek addig 

1 Több német geopolitikus barátságos a lapon úgy lá t ja megoldhatónak, hogy 
Belgium vallon (francia) nyelvű részét kap ja Franciaország, a f lamand nyelvű 
részt pedig Németország. 



német és lengyel védelem alatt éltek. Mihelyt a német akadály el-
hárult, Oroszországnak első dolga volt Nagy Péter cár munkájának 
folytatása. Az Orosz Birodalom újra hatalmába akarja keríteni az 
elvesztett balti kikötőket: Revált (Tallinnt] Rigát és Libaut (Liepá-
ját), Mivel Németország a szerződésben a balti államokat az orosz 
élettérbe engedte át, a magukra hagyott kis államok nem tehettek 
mást, mint engedtek a hatalmas szomszéd követelésének. Egymás 
után barátsági szerződést kötöttek Oroszországgal, és területük leg-
fontosabb pontjait átengedték haditengerészeti és légvédelmi támasz-
pontul. Ma már orosz hadihajók állomásoznak Észtországban Baltískí 
kikötőjében, valamint Dagö és Ösel szigetén, Lettországban pedig 
Líbau kikötőjében és litvániai Polangéban. Ezeken kívül több repülő-
teret is át kellett adni, A támasztó pontok védelmére bizonyos számú 
katonaságot vihet Oroszország az egyes országokba érdekeinek 
védelmére. Nyilvánvaló, hogy a három kis balti állam ezzel katonai 
megszállás alá került és függetlenségét, ha névleg nem is, de való-
ságban elvesztette. Ha valami fordulat nem történik, rövid időn belül 
beolvadnak Oroszországba, Hogy Németország is erre számít, mu-
tatja, hogy a balti németeket hazahívták a birodalomba. Ez azt je-
lenti, hogy a németség nemcsak az orosz élettérhez, hanem egyúttal 
az Orosz Birodalomhoz tartozónak tekinti már ezeket az államokat. 
Geopolitikai szempontból azonban még másnak is jele a balti orszá-
gok és kikötők átadása. Jele ez egy nagyarányú és messzeható német-
orosz geopolitikai megegyezésnek. Ügy látszik, hogy Németország 
abbahagyja az ezeréves múltú keleti terjeszkedést, a Drang nach 
Ostent és nyugat felé fordul. Ez más szóval azt jelenti, hogy az új 
Nagynémet Birodalmat a Brit Világbirodalom rovására akarja fel-
építeni, 

A balti államokkal csaknem egy időben Oroszország Finnorszá-
got is felszólította hasonló egyezmény megkötésére és bizonyos ka-
tonai támaszpontok átengedésére. A finnek azonban váratlanul fér-
fiasan ellenálltak az orosz követeléseknek, Bizonyos határkíigazításra 
még hajlandók voltak, hogy Leningrád kissé távolabb kerüljön a finn 
határtól, de abba semmiképpen sem egyeztek bele, hogy a balti álla-
mok példáját követve, országuk területén hadi támaszpontokat en-
gedjenek át Oroszországnak, főleg nem Hankót és a fontos parti 
szigeteket, Oroszország erre haddal támadt Finnországra. 

Az orosz támadás világszerte heves oroszellenes mozgalmakat 
indított meg. A veszedelemtől távol élő népekre felemelő hatással 
volt az a halálos elszántság és bátorság, amellyel ez a kis nép elfo-
gadta a negyvenszer nagyobb ellenfél kihívását. Hogy a mozgalom 
legnagyobb hullámokat Svédországban és Norvégiában keltette, az 
természetes. A Skandináv-félszigeten senki sem hiszi, hogy Orosz-
ország néhány katonai támasztó pontért támadta meg Finnországot. 
Nagyon találó az a svéd és norvég geopolitikai megállapítás, hogy 
Finnország pusztulása Svédország és Norvégia pusztulását is jelenti. 
Az is bizonyos, hogy nem a finn kikötőkért indult meg a háború, A 
balti kikötők megszerzésével ugyanis Oroszországnak már vannak 



Leningrádon kívül más kikötői és még hozzá jégmentes kikötői. 
Líbau, Tallinn és Dagő, valamint Ösel szigetek megszállásával és 
megerősítésével uralkodik a Finn-öböl bejáratán. Nincs szüksége 
sem új kikötőre, sem újabb katonai támasztó pontra. 

Oroszország legfontosabb geopolitikai célja Narvik, Tromső és 
Hammerfest norvég kikötők elfoglalása. Kietlen, komor vidéken fek-
szik mind a három, de már a természet is valósággal bevehetetlen, 
sőt megtámadhatatlan hadíkikötővé tette mindegyiket. Fjordkikötők, 
mint a mi híres Cattarónk volt Dalmáciában, mélyen benyúló mély 
vizű öböllel. Legfontosabb pedig, hogy a kikötők előtt ott hullámzik 
az Atlanti-óceán végtelen víztükre, a forgalom szabad területe, E 
mellett csak mellékes, de értékes cél a közbeeső svéd terület meg-
hódítása, Nem a hatalmas svéd erdőket akarja Oroszország meg-
szerezni, mert hiszen erdeje elég van, hanem Svédország legnagyobb 
érctelepét. Körülbelül 1,5 milliárd tonna vasérc rejtőzik Észak-
Svédország földjében. Ma két nagy bányavidék van itt: Gälivare és 
Kirunavare. Ezen a vidéken megy át a vasút is a svéd Luleából Gál-
livaret érintve a fontos norvégiai kikötőbe, Narvikba. 

Ezek a geopolitikai célok nemcsak Svédországot és Norvégiát 
tartják izgalomban, hanem igen közelről érintik Angliát is. Az északt 
vasérc javarésze eddig Anglia kohóiban és gyáraiba került. Még 
súlyosabb körülmény, hogy Oroszország megjelenése az Atlanti-
óceánon növelné Nagybritannia gondjait. Veszedelmet jelent, mert 
az orosz kikötők mindig rendelkezésére állnának a vele barátságban 
élő népek hajói számára, így németeknek is! 

A peremállamok békés, dolgos népe — nem ok nélkül — aggo-
dalmas tekintettel kémleli a jövőt. Haza, szabadság, függetlenség és 
becsületes ősök munkájának minden ragyogó eredménye egy-két hét 
alatt semmivé lehet csak azért, mert országuknak peremi helyzetet 
adott a sors, Finnország és Oroszország háborúja egyelőre befeje-
ződött, Finnország nem harcolhatott tovább, mert peremi államai 
Svédország és Norvégia nem akarták keresztül engedni az angol-
francia segítséget, Oroszország ismeretlen okokból megelégedett 
kisebb háborús célok elérésével. A svédek és norvégek azonban 
egyáltalán nem érzik magukat biztonságban. Tovább fegyverkeznek 
és egy északi szövetség kialakításán dolgoznak. 



Á vallásoktatás Franciaországban. 
Szalay Jeromos. 

1882. március 28-án lépett életbe Franciaországban a vallás-
oktatás nélküli, vagy amint a franciák mondják, „semleges", „laikus" 
iskola. Hogy a vallásellenes törvényt hatékonnyá tegyék, megalkotói 
egyúttal államosították a községi iskolákat, melyekből eltávolították 
az ott alkalmazott szerzetesi tanerőket, 14.958 apácát és 3403 elemi-
iskolával foglalkozó szerzetestestvért, jóllehet ezeknek a községi is-
koláknak nagyrésze igazában katolikus alapítású volt, csak mivel a 
politikai és egyházi község Franciaországban legtöbbször teljesen 
egybeesett, a fenntartást az alapítók a politikai község hatáskörébe 
utalták, 

A semlegesnek hirdetett iskola hamarosan vallásellenes iskolává 
változott. Az ígéretből, hogy a szülők tetszésére bízott vallásoktatást 
az illetékes lelkészek magában az iskolaépületben végezhetik, semmi 
sem lett. A katolikusoknak tehát keresniök kellett a törvény által 
nyújtott lehetőségeket és azok felhasználásának módozatait. 

Az 1882-ős törvény szerint az alsó és középfokú iskolákban a 
vasárnapon kívül még egy napon, ma rendesen csütörtökön, szüne-
telnek az előadások, hogy a szülők módot találjanak gyermekeiknek 
az iskolán kívüli hitoktatására, így ma Franciaországban a nem kato-
likus iskolákba járó gyermekek hitoktatása főkép csütörtökön tör-
ténik. 

A vallásoktatás helye a templom és a patronage. Beosztása nagy-
jában a következő: 1. Betöltött hétévtől kezdve két éven át kis kate-
kizmus. 2. Betöltött 9 évtől kezdve két éven át nagy katekizmus, elő-
készítésül az ünnepélyes elsőáldozásra. 3. A catéchisme de Persévé-
rance, mit mi ismétlő katekizmusnak nevezhetnénk. 

Ebbe a keretbe szorítják be a franciák a szükreszabott szentírási 
ismeretekkel együtt a katekizmusi ismereteket, az imádságok meg-
tanulását és istentiszteleteken való részvétel módját. Párizs és kül-
városai kb. a következő beosztással dolgoznak. Kis katekizmus van 
minden csütörtökön, nagy katekizmus minden csütörtökön és hétfőn 
délután. Ismétlő katekizmus a gyerekeknek csütörtök délután, a leá-
nyoknak vasárnap délelőtt. 

A kis katekizmusra való járás nem okvetlen szükséges ahhoz, 
hogy valaki a nagy katekizmusra mehessen. Vannak sokan, akik a hit-
tan tanulását a nagy katekizmussl kezdik, melynek kétévi tanulása 
és eredményes vizsgálat szükséges az ünnepies elsőáldozáshoz, ami 
a hozzá kapcsolódó fényes külsőségekkel együtt az egyik legfőbb 



tényezője annak, hogy a papság vallásilag közömbös családok gyer-
mekeihez is hozzáfér. Ma Franciaországban az igazán katolikusok 
kisebbségben vannak, a franciák nagy többsége azonban még ma is 
sokat ad arra, hogy az élet nagy fordulópontjain az „Egyház szelíd 
és jótékony tekintélyét elismerje". Ezek a fontos mozzanatok pedig: 
a keresztség, amikor a kis csemete esetleg három-négyéves korában 
harangszó mellett ünnepélyesen bevonul a világba; az elsőáldozás, 
mi Franciaorszában nálunk elképzelhetetlen pompával történik. Ipar-
kodik a nagy többség megáldatni házasságát (ha nincsen házassági 
akadály) és magát a templomból eltemettetni, 

Az elsőáldozás világi viszonylatban is valami nagy dolog a fran-
ciáknál, főkép azoknál, kik vallásukat nem gyakorolják- Olyas va-
lami, mint volt a rómaiaknál a toga virilis, a férfiruha felöltése. Az 
elsőáldozásra a rokonok messziről összegyűlnek, fiúk, leányok úgy 
kiöltöznek, mintha kis hercegek volnának. Az elsőáldozás után a 
rokonok és szülők heteken át sétáltatják a kis leányokat uszályos 
fátyolukkal, a fiúkat karjukon fehérszalaggal ellátott ruhájukban. 
Az ünnep napján ajándékok (megesett, hogy egy kis fiúnak coctail-
készletet adtak) és óriási lakoma, A lakomán persze a középpont ,,a 
kis öregem, aki immár férfi lett", vagy a ,,kis angyal". Szegényebb 
gyermekeknek gyűjtenek, hogy ők se mardjanak el a nagy napon 
mások mögött, 

A templomban is szorgalmasan készülődnek a papság és az al-
kalmazottak, Ami csint a francia ízlés a díszítésbe bevihet, az mind 
ott van. A templomban számozott helyek vannak hely árakkal. Sze-
gény papságnak ugyancsak megfájdul a feje a helyigénylések körül: 
család, rokonok, sőt még a jóbarátok is ott akarnak lenni. Az egész 
plébánia ügye a nagy nap. Ahol sok az elsőáldozó, mint pl. a városi 
plébániákon, igazán festői látványt nyújt, a mondjuk 150—200 fiú 
és leány felvonulása zászlókkal, papsággal, ceremóniamesterekkel 
(bedeau, suisse). Ez utóbbiakból, kik a mi főpapi huszárjainkhoz len-
nének hasonlíthatók, még kölcsön is kérnek, hogy 3—4 legyen belő-
lük. Mise alatt szentbeszéd, keresztségi fogadalom megújítása van. 
A katolikus szülők együtt áldoznak gyermekeikkel, a vallásukat nem 
gyakorlók pedig akarva, nem akarva, egy kis oktatásban részesülnek 
,,az élet legszebb napján". 

Ezt az évszázados szokást kell kihasználnia a francia papság-
nak, hogy a nem vallásos szülők gyermekeit vallásoktatásra megkap-
hassa. A hittanon való jelenléteit szigorúan ellenőrzik s a hittan-
vizsgán nincs engedékenység nemtudás esetén. Minden egyes vizsga 
után láthatók a könnyező, tiltakozó anyák, akiknek bizony legtöbb-
ször reménytelenül kell távozniok. 

Az elsőáldozást talán túlságosan is szigorú lelkigyakorlat, pró-
bák és főpróbák előzik meg. Egy hét múlva fogadalomújítás. 

Az elsőáldozáshoz kapcsolódó fény, pompa és ezekből származó 
gyakorlati haszon olyan jelentőségű a francia katolikus vallásokta-
tásban, hogy X. Pius pápa rendelete a gyermekek korai szentáldozá-
sáról nehéz helyzetbe hozta őket. Még püspökök is tiltakoztak ellene. 



A kérdést úgy oldották meg, hogy most van magán elsőáldozás, mely-
hez azok járulnak a szülőkkel való megegyezés után, kik a kis kate-
kizmuson a szükséges ismereteket megszerezték. Természetesen ezek 
is végzik az ünnepies szentáldozást két évvel később. 

A hittantanítás Párizsban és a külvárosokban csütörtök reggel 
mindig misével kezdődik. A vasárnapi mise is szigorú ellenőrzés alatt 
áll. így hetenként kétszer van jelen a misén mindenki, aki az első-
áldozáshoz akar járulni. Ez a jelenlét az, ami számunkra nagyon ta-
nulságos, a módja pedig döntőérv mindazok ellen, akik azt gondolják, 
hogy nálunk a misekönyv használatát nem lehet bevezetni. Ahol több 
pap van, az egyik mondja szép lassan a misét, egy másik pedig vezeti 
a részvételt ilyenféleképpen, A szentmise első része az előmise. Ez 
előkészít bennünket az áldozatra, -—• A pap és a hívők örömmel kö-
zelednek az oltárhoz (lépcsőimádság az oltár lépcsőjénél), — Hogy 
a szentáldozathoz előkészítsék szívüket, imádkozva elmondják: a 
confiteort, (Istenem bocsáss meg nekünk), a Kyrie-t (Istenem irgal-
mazz, könyörülj rajtunk), a glóriát (mi is elmondjuk: Dicsőség a 
magasságban.. .) , a közimádságokat (mi is mondjuk: Istenem hall-
gass meg bennünket). 

Hogy előkészítsék elméjüket, olvassák a szentleckét (amit a 
próféták és apostolok tanítottak), az evangéliumot (amit az Űr Jézus 
tanított), meghallgatják a szentbeszédet (amit az Anyaszentegyház 
tanít), a tanítások után felújítják a hitet (Hiszek egy Istenben. . , ) . 

A felajánlás után már énekelnek is. Előkerül a gyönge francia-
nyelvű énekkészlet, a gyakrabban használt latin himnusok. (Az első-
áldozás előtti vizsgán a vizsgázónak latinul kell tudnia a következő-
ket: Pater, Ave, Credo, Confiteor, De profundis, Veni Sancte Spiri-
tus, Angelus, Salve Regina. A katekizmussal összekötött imádságos 
könyvükben ís sok imádság és a zsoltárok latínul is megvannak.) 

A tanítás lefolyása a következő, A mise után az egyik csoport 
(pl. a kis katekizmusra járók) elvonul a katekizmus-terembe, mi ren-
desen a patronage-ban van, a másik pedig (nagy katekizmusra járók) 
ott marad a templomban, Míg az előbbieket kikérdezik a patronage-
ban, azalatt a másik szakasznak magyarázzák a feladandó leckét, 
mit minden egyes gyermektől minden alkalommal egészen kikérdez-
nek. A másik félidőben a szerep cserélődik. Ezt a munkát, mi a pap-
ságnak közelről sem ad annyi munkát, mint nálunk az osztályon-
kénti hitoktatás, lehetetlen volna neki elvégeznie a rendelkezésére 
álló idő alatt. Itt nyilvánul azután meg a francia katoliciz-
musban rejlő nagy életerő, odaadás. Tízezrével állanak hitük 
szolgálatába ifjak, öregek egyaránt, A világiak részvétele ma 
már jámbor testvérületté van szervezve (Archiconfrérie de 
l'Oeuvre des Catéchismes, 19, rue de Varenne), Jelenleg talán nincs 
is egyházmegye, hol meg ne volna szervezve, A párizsi egyházmegyé-
ben az önkéntes hitoktatók száma 1935—36-ban 5381, Ezek között 
van 1600 férfiú, kik közül 600 főiskolás, főkép műegyetemi hallgatók, 
de képviselve van mindenfajtájú főiskola, még a Saint-Cyr-i katonai 
akadémia is. 



Nem kell gondolni, hogy itt csak odaadás van. Az odaadáshoz 
hozzátartozik a komoly előkészület is. Az önkéntes hitoktatók szor-
galmas olvasói a Cahiers Catéchistiques-nek, s akinek a körülményei 
megengedik, az rendszeresen látogatja a testvérület székházában 
világiak számára rendezett teológiai előadásokat. Ennek az előadás-
sorozatnak ma már múltja van. Az előadó Goupil jezsuita már tizen-
hat 160 oldalas kötetben közölte is népszerű teológiai előadásainak 
anyagát Théologie en français címen. Az előadásokon vannak nyu-
galmazott tisztviselők, egyetemi hallgatók, magánzók, szép számmal 
nyugalmazott katonatisztek. Nem egy jelenlevő csak azért hallgatja 
ezeket ELZ előadásokat, hogy saját gyermekének vallásos nevelését 
tudja irányítani, de szép számmal vannak olyanok is, akiknél ez az 
előkészület a hitoktatás munkájára. Az előadások férfiak számára 
szombaton délután, hölgyek számára hétfőn délelőtt vannak. 

Természetesen az önkéntes hitoktatók száma más egyházmegyé-
ben nem éri el a párizsiak számát, nem rendelkeznek mindenhol 
olyan könyvtárral, könyvkereskedéssel, a szemléltető eszközök ak-
kora gyűjteményével, mint Párizsban, de merész, bámulatot keltő 
kezdeményezéseket máshol is találunk. Párizs középponti fekvésénél, 
főváros voltánál fogva minden tekintetben többet beszéltet magáról, 
pedig messze mögötte áll, mondjuk, Lille-nek, Lyon-nak. 

Lille-ben történt néhány évvel ezelőtt, hogy a „keresztény pol-
gárság" („Bourgeoisie Chrétienne) nevű egyesületben előadássoro-
zatot tartottak a szentmiséről. A hallgatókat annyira megragadták 
a hallottak, hogy mindjárt azokra is gondoltak, akik pap hiányában 
nélkülözik a szentmisét, Mivel a lille-í egyházmegyében, Francia-
ország legjobban megszervezett egyházmegyéjéban nincsen paphiány, 
a szomszéd egyházmegyékre, Arras-ra, Amíens-re is gondoltak. Az 
első alkalommal mintegy hatvanan kirándultak, vittek magukkal 
papokat, Ezek több faluban misét mondtak, a világiak énekeltek, 
áldozáshoz járultak felosztva, A nép kíváncsian vette őket körül, 
nagyon sokban felébredt a vallásos érzés. Valóságos missió volt szá-
mukra ez a kísérlet. Látva a sikert, az egyesület rögtön megszervezte 
111 pap nélküli falura szabályos időközökben a szentmise szolgálá-
sát a Lille-ben rendelkezésre álló paptanárokból, szerzetesekből. Az 
egyesület világi tagjai pedig önkéntes automobilszílgálatra kötelez-
ték magukat. Minden vasárnap 15 autó visz magával 15 papot, akik 
három faluban miséznek és prédikálnak. Nem egyszer a tulajdonos 
maga vezeti luxusautóját, visz magával családtagokat, kik áldozásuk-
kal a mind nagyobb számban megjelenő falusiak épülésére szolgál-
nak, A háromnegyed hatkor induló autók nem egyszer 300 kilométert 
is megtesznek egy vasárnap délelőtt. De ez még nem volt elég. Ezek-
ben a falukban a vasárnapi katekizmust is meg kell tartani, a gyer-
mekek misén való részvételét is vezetni kell. Ezt a pap nem teheti. 
Erre a munkára az egyesületnek azon tagjai vállalkoztak, kik nem 
rendelkeztek autóval: tanárok, egyetemi hallgatók, Az egyesületnek 
300 autóval rendelkező tagja van. — Őskeresztényekhez illő apos-



tolkodás modern eszközökkel. A példa vonz. Hamarosan máshol is 
megvalósul ez az intézmény. 

A gyakorlati és elméleti elmélyítésnek van még néhány eszköze. 
Ezek közül első helyen áll a patronage, mely különben is legtöbb 
helyen magába foglalja a katekizmustermet (salle de catéchisme). 
Valójában ez a gyermekeknek felügyelet alatt való szórakozóhelye. 
Ott játszanak csütörtökön és vasárnap délután. Közben egyik sza-
kasz bevonul a helyiségbe hittanra. A fővonzóerő a mozi. A megkez-
dés előtt imádkoznak, a szünetekben kis oktatást kapnak. Van Fran-
ciaországban az 1937-es adatok szerint 16,234 patronage (1854-ben: 
4; 1900-ban: 160; 1930-ban 3800) 1,056.000 gyermekkel. Hogy ez a 
szám a vallásoktatás szempontjából milyen eredménynek felel meg, 
nehéz volna eldönteni. Tudni kellene, mennyi belőlük a katolikus 
iskolák növendéke, azoknak a jobbmódú gyermekeknek a száma, kik 
nem látogatják a patronage-t? Siralmas volna, ha a kb, 5,000.000 
gyermekből csak ez a szám menne át a vallásoktatáson, Franciaor-
szágban van 40,000 község. Mivel a városokban több patronage is 
van, a községek jórészére nem esik patronage. Vagy nincs szükség 
rá vagy az anyagi erők nem engedik meg, hogy a 2—300 lelket szám-
láló szerte-széjjel fekvő házakból álló községekben nagy költséggel 
épületet vegyenek vagy tartsanak fenn. 

Amint a hitoktatást nem tudná a papság maga elvégezni, a patro-
nage-al járó feladatoknak sem tudna megfelelni. Segítségre van 
szükség. Gimnazisták, egyetemi hallgatók járnak a gyerekek közé, 
úríhölgyek a leányokhoz. Az úrifiúk együtt játszanak a proletár-
gyerekekkel, játékot irányítanak, fegyelmezik, békítik őket, mozit 
szerelnek, S mindez a munka mennyi szeretettel, önneveléssel tör-
ténik! Vigyáznak, hogy a külvárosi munkásgyermek bizalommal le-
hessen hozzájuk, semmi sértődést, leereszkedést, mesterkéltséget, 
„mű" szociális szellemet ne érezzen. Nagyon sok egyetemi hallgató 
és felsős gimanzista tölti vasárnap délutánját a külvárosok patrona-
geaiban. 

A hittantanítás és erkölcsi nevelés elmélyítésére szolgálnak a 
nyári nyaraló táborok (colonies de vacances), miket nagyobb váro-
sok plébániái majdnem kivétel nélkül rendeznek egy-egy pap veze-
tése mellett sokszor több száz kilométernyi távolságra, Kispapok, 
egyetemi hallgatók segédkeznek itt is. Ismertem előkelő hivatalnokot, 
ki már 30 éve dolgozik a patronage-ban és minden nyári nyaraltatá-
son résztvesz. Az egymást felváltó káplánok között ő biztosítja a 
hagyományt. A napirendbe annyi alkalom van beillesztve, hogy mind-
egyik gyermek bőséges valláserkölcsi gyarapodással térhet vissza. 
Közös imádságok, mísehallgatás, evangéliummagyarázat, olvasmá-
nyok, szentségímádások (néha még éjjeli is), művészi templomokhoz 
való kirándulások szerepelnek a napirendben. 

Ellensúlyozásukra megalakultak a laikus nyaraltatások is bősé-
ges állami és községi támogatással, de még a közömbös szülők is 
inkább a katolikus nyaralótáborba küldik gyermekeiket, mert a laikus 
intézmények fizetett felügyelőiben nem bíznak meg, ,,Le dévoûment 



ne se paie pas", az odaadást nem lehet megfizetni, — 1936-ban a ka-
tolikusok 768 telepen rendeztek nyaraltatást. Résztvett bennük 
74,500 gyermek 2,360.000 nappal. 

Nagyon jól megszervezett Franciaországban a minisztráns gye-
rekek (enfants de choeur) Szt. Tarzicius egyesülete, ami azt jelenti, 
hogy foglalkoznak velük. Kell is, mert ahhoz a fényhez, mit a vasár-
napi nagymisén minden olyan plébánia kifejt, mely magára csak 
egy kicsit is ad, egész sereg ministránsfiú kell. A miséző előtt, a mi 
főpapi miséink huszárjának megfelelő alabárdos testőr (suisse) ve-
zetésével kivonuló 12—15 vörös reverendába, fehér albába öltözött 
gyermeksereg festői látványt nyújt, ami eléggé legyezi a szülők hiú-
ságát. S a gyerekek tudják a dolgukat, sokszor jobban mint a cere-
móniamesterek! 

Az elsőáldozás után nagyon lecsökken a hittanra járó gyerme-
kek száma. A párizsi egyházmegyében a kimutatás szerint a nyilván-
tatrott 83,897 gyermekből csak 13,342 jár az ismétlő katekizmusra. 
Francia mondás szerint az elsőáldozás nagyon sok gyermeknél búcsú 
a Jóistentől (adieu à bon Dieu). ,,Az elsőáldozás, írja Mauriac (Jeudi 
Saint), sok család számára nem kezd semmit és befejez mindent. 
Ünnepies bizonyságul szolgál arra, hogy a gyermek megszabadult az 
egyháztól és a paptól. Az élet legszebb napja! Ez a formaság örö-
kössé teszi közöttünk a csókkal való árulást." 

Hozzávetőleges statisztikai adatokat a hitoktatáson átmentek 
hűségéről a Francia Kat. Ifjúsági Szövetség 1931-i kongresszusa ad 
a La Vie Chrétienne című beszámolójában. ,,Az elsőáldozás után a 
férfigyermekek többsége elhagy minden vallási gyakorlatot. Ez az 
átalakulás több szakaszban történik, amelyeket követhetünk, mert a 
csoportjainktól különböző helyekről felvett adatok nagyjában meg-
egyeznek, bármiiyen vidékről vagy környezetből valók is. 

Az elsőáldozás után körülbelül egy évig a gyermekek folytatják 
vallási gyakorlataikat. Tizennégy éves korukban eltűnnek a templom-
ból és minden vallási gyakorlattal felhagynak. Az elmaradás aránya 
50—60%. A munkás környezetben ez az arány 80—90%, az eltűnés 
még gyorsabb, rendesen elkövetkezik néhány hónapra a gyárba vagy 
a műhelybe való lépés után. 

Későbben, egész a nagykorúságig, a fiatalemberek kevésbbé hir-
telenül, de szomorú szabályszerűséggel hagyják el az Egyházat, any-
nyira hogy a katonaszolgálat után a legjobb számítás szerint legföl-
jebb 20% hitét igazán gyakorló katolikus férfi marad meg." 

Okai ennek a nagy elpártolásnak? Sok tényező között oszlik meg 
a felelősség. Első mindenesetre a serdülőkor válsága. ,,A gyermek 
15 éves korában szőrszálhasogató lesz, lelke megfagy annyira, hogy 
nincs az az isteni tűz, mely meg tudná olvasztani", mondja Vigny. 
Ha nem is állíthatjuk ezt ilyen ellentmondást nem tűrő hangon, 
annyi biztos, hogy a kamaszévek, az âge ingrate, a vallásra nagyon 
veszedelmes kor, főkép pedig akkor, mikor ezzel a korral velejár 
legtöbbször a vallásra közömbös vagy ellenséges környezetbe való 
jutás. A gyermek akkor kerül ki a vallás hatása alól, mikor azt 



áthasonítani kellene ahhoz a hirtelen testi és szellemi elváltozáshoz, 
melyet előidéz a serdülőkori válság. A függetlenségvágy, a különféle 
szórakozások egyrészt, másrészt a környezet, az elemi fokú vallás-
oktatásban elkövetett hibák: a külső, fárasztó vallási gyakorlatokkal 
való visszaélés, melyeket a gyermek nem ért meg, stb, mind arra 
vezetnek, hogy gyönge felszerelésükkel elszélednek. Még jó, ha a 
hitoktatóval szemben való rokonszenv erős a gyermekben, Mauriac 
szerint a legtöbb gyermek vallási felfogása egyezik a volt hitoktató-
járól való felfogással. 

A középfokú vallástanítás a látogatottság szempontjából az 
elemi foktól nagyon eltérő képet nyújt. Itt már nincsen elsőáldozás. 
Ez a fontos vonzóerő tehát elesik, Á polgári fokon egyenesen kétség-
beejtő a helyzet. Egy 1934-es kimutatás szerint a 60.000 fiúpolgáris-
tából és a 80,000 leánypolgáristából 3—4°/o gyakorolja komolyan 
vallását, A tanítóképzőben még rosszabb a helyzet. A gyakorlatban 
majdnem lehetetlen a vallási gyakorlatokon való részvétel. Nincs is 
ország, ahol a tanítóság olyan arányban tartoznék a felforgató pár-
tokhoz, mint Franciaországban, 

A gimnáziumi oktatásban a katolikusok aránya sokkal jobb, mint 
az elemiiskolában. 1938-as adatok szerint van a katolikusoknak 571 
fiúközépiskolája és 338 leányközépiskolája 160.000 növendékkel, míg 
az állami középiskolák növendékeinek a száma kb, 200,000-re tehető. 
Az egyház és állam szétválasztásakor még több növendék volt a 
katolikus középiskolákban, mint az államiakban, 

1882-ben a francia kormány azzal az ürüggyel erőszakolta 
keresztül a kötelező hitoktatás eltörlését, hogy azt a szülők kívánják. 
Pedig a valóság épen az ellenkezője volt, A párizsi főigazgatóságban, 
mely az egész ország növendékeinek kb, a felét foglalta magában, 
8 szülő akadt, a Toulouse-iban 1, aki kérte a vallásoktatás alól való 
felmentést. Az egyház és állam szétválasztásakor 1905-ben a kor-
mány az internátussal kapcsolatos középiskolák költségvetéséből nem 
merte törölni a hitoktatók fizetését attól való féltében, hogy növen-
dékeik megfogynak. „Távolítsátok csak el a hitoktatókat a közép-
iskolákból, kiürítitek őket", mondta a szabadgondolkodó Berthelot, 
Egyik kormány se merte azóta nyíltan eltörölni az intézményt, de 
állandóan nyomorították, így 1908-tól kezdve csak azok szerepeltek 
a költségvetésben, kiket 1905 előtt neveztek ki, A többit és a sokszor 
nagyon szép intézeti kápolna gondozását a tanulóktól az igazgatóság 
által hivatalosan szedett hozzájárulás terhére hárították. Legutoljára 
Herriot kezdte ki az intézményt 1927-ben. Ő már minden hitoktató 
eltartását az internisták vállaira hárítja, (Franciaországban az inter-
nísták száma igen nagy.) A bejárók, ha az intézetben internista tár-
saikkal együtt akarnak hitoktatásban részesülni, szintén fizetnek 60 
frankot = 12 pengő. Mivel a hitoktató tiszteletdíja igen alacsony, 
megtörténik, hogy a kat. tanulók hozzájárulásából fizetik a rabbit 
vagy a protestáns pásztort, lévén ez utóbbiaknak rendesen csak 
néhány növendéke. — Az olyan intézetekre nézve, hol nincsen ínter-
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nátus, Herriot rendelete azt mondja, hogy nincs ok, miért szervez-
tessék meg vagy tartassék fönn a vallásoktatás. 

Ide jutott a vallásellenes kormányok kezében egy még a szét-
választó törvény által is biztosított jog. A háború befejezése óta fel-
vetődött iskolatervek szintén nem sok jót Ígértek. Az úgynevezett 
egységes iskola eltemette volna még a roncsait is a hitoktatásnak az 
állami középiskolákban. 

A középiskolai hitoktatásnak sem egységes módszere, sem egy-
séges tanterve nincs. (Az elemi fokon sincs még egységes katekizmus.) 
Még a katolikus középiskolák is tetszésük szerint osztják el az egyes 
évek anyagát. Vannak, kik nem is óhajtják az egységes elrendezést. 
De a hitoktatók egyesülete sokat foglalkozik a kérdéssel. 1935-i gyű-
lésükön mondották ki: A kérdés észszerű megoldása akkor lesz meg, 
mikor Franciaország minden középiskolájában egységes, kötelező tan-
terv lesz. Attól a pillanattól kezdve lesz változás az állami iskolában. 
(Croix, 1935, okt. 4.) Az 1938-as nagygyűlésen újra ez a főtárgy. 
Maga a párizsi bíborosérsek is felszólalt: Adjanak tantervet. Az 
önök hozzáértését mindenki elismeri. Szükségünk van az egységes 
tantervre. Készítsék el. Micsoda szolgálatot tesznek ezzel a francia 
egyháznak! — Mi ugyan nézünk erre a kijelentésre, mert ilyesmit 
nagygyűlés sohase intéz el, s ha arra bízzák a franciák az elintézést, 
még sokáig várhatnak rája. 

Nehéz volna megmondani, milyen arányban látogatják az állami 
középiskolák növendékei a vallásoktatást. A nagy internátusokkal 
kapcsolatos középiskolákhoz kapcsolt elemiosztályokban mindenesetre 
szép számmal vannak az elsőáldozásig. Ezekben az intézetekben a 
hitoktató rendesen bent lakik az intézetben. Az elsőáldozás nagy 
fénnyel történik az intézet kápolnájában, A lehetőség szerint meg-
szereznek ilyenkor egy püspököt vagy magát a bíborost a fény eme-
lésére, A felsőosztályok számára inkább előadássorozatok (confé-
rence) vannak egyes fontosabb kérdésekről, A bentlakó hitoktató, 
ki főkép egyéniségével hat, tanácsadója, lelkivezetője marad nagyon 
sok tanulónak. Ma már itt is változás tapasztalható, A Katolikus 
Ifjúsági Szövetség középiskolai szakaszának (J. E. C,) megszervezése 
öntudatossá teszi a magát katolikusnak számító ifjúságot. Sok inter-
nátus nélküli intézet igazgatója is kéri a hitoktató kijelölését a 
püspöktől. 

A katolikus középiskolák tantervei közül adjuk a párizsi 
Collège Stanislas-ét. Ez az intézet Franciaország legelőkelőbb, leg-
nagyobb hagyományú katolikus középiskolája, A tanterv, bár kissé 
bonyolult, jóval többet ad, mint a mienk, fontosabb kérdéseket alkal-
masabb időben tárgyal meg, jobban visszamegy a hit forrásához, a 
Szentíráshoz s sokkal jobban kapcsolatban van az Egyház liturgikus 
életével. Helyszűke miatt csak a négy felsőtagozat anyagát adjuk. 
Ezekre az osztályokra esik a Szentírás alapos tanulmányozása. 

Classe de seconde. (A középiskola V, éve.) —• Az ószövetség 
története, A tanulók válogatott szemelvényeket olvasnak. A tanítás 
célja, hogy a tanulók számára lehetővé tegye a bibliáról, az isteni 



sugalmazásról szóló általános ismeretek, a zsidó nép rövid törté-
netének segítségével a szent szövegek megértését. — Különös figye-
lem szentelendő a prófétáknak az értelem és hitvédelem szempont-
jából egyaránt. Az oktató könyveknek és a zsoltároknak a tanulmá-
nyozása megmutatja a tanulóknak azokat a forrásokat, melyeket a 
Szentírásban imádságos életük számára találhatnak és megengedi 
nekik, hogy értékeljék és megértsék, hogyan és miért használja őket 
az Egyház liturgiájában. 

Ez a rövidre fogott tanulmányozás az ószövetségről legalább is 
olyan irodalomtörténeti ismereteket ad a tanulóknak, mint amilyen-
nel rendelkeznek a görög és latin irodalom terén. 

Classe de premiere (a középiskola VI. éve). — Ebben az osztály-
ban történik az evangéliumok szakszerűbb és a hitvédelmi szempontot 
szem előtt tartó magyarázata. Az általános szempontok tárgyalása 
megmutatja az evangéliumok természetét, jellegét, hitelességét, tör-
téneti értékét. Az Ür Jézus életének rövidre szabott időrendje meg-
mutatja, hogy a négy evangélium mennyire összhangban van egy-
mással. Gondos tanulmányozás tárgya a csodák, főkép a feltámadás. 
Krisztus tanításában főkép azokat a tételeket hangsúlyozzák, me-
lyek az utóbbi években támadtak: az Isten országa, az Űr Jézus 
kijelentései saját személyéről, missiójáról, az Egyház alkotmánya, a 
végső dolgok, hogy a szabatosan előadott tanok felvértezzék az ifjú-
ságot azokkal az ellenséges tanításokkal szemben, melyekről később 
hallani fognak. Befejezik az egészet a megtestesülésről szóló katolikus 
tannal, ennek a lelkiéletre való következményeivel. 

Classe de philosophie et de mathématique (bölcseleti és meny-
nyiségtani osztály). — Tanulmányozzák az Egyház alapítását a2 
Apostolok cselekedeteivel kapcsolatban, Különös figyelem fordítandó 
Szt. Pál leveleire, a szentpáli tanítás főbb tételeire. A katolikus egy-
házat tanulmányozzák Krisztus misztikus testének valóságában, 
isteni alkotmányában, megszentelő szerepében, tanító hivatalában, a 
világi társadalommal szemben való jogaiban és viszonyában. 

Classe de l'Ecole préparatoire (az egyetemi felvételi vizsgálat 
tokra előkészítő tagozat az érettségi után). — A legalább két éven. 
át tartó tanfolyamon hitvédelmi kérdések kerülnek elő: a tudomány 
és a vallás, a tudományos és a vallásos szellem viszonya. >— Az 
erkölcs általában. Cselekedeteink, viselkedésünk erkölcsiségét meg-
állapító nagy törvények és szabályok. — Házasság és család. — A 
keresztény élet természetfölötti adottságai. — A katolicizmus szo-
ciális tanítása. — Az Egyház és állam közötti viszony, stb. 

Minden évben tárgyalásra kerül néhány a növendékektől kivá-
lasztott közkeletű kérdés: az Egyház tanítása a spiritizmusról, a sza-
badkőművességről, az exotikus táncokról szóló tilalom jelentősége és 
kötelező ereje, stb, Azonkívül gondoskodás történik arról is, hogy a 
hallgatók megismerhessék azokat a könyveket, melyekből tovább fej-
leszthetik ismereteiket és megfelelhetnek az esetleges nehézségekre. 

Az előadottakból kiviláglik, hogyha látogatottság szempontjából 
sok kifogás is tehető a francia hitoktatás ellen, gyakorlati szem-



pontból a mienk fölött áll. A hetenként kötelező két szentmisét igazán 
fel tudják használni. Ha valaki résztvesz ezeken a miséken, meg-
állapíthatja, hogy a rendelkezésre álló deákmiséket jobban is fel 
lehet használni mind a lelkiélet, mind az ismeretek szempontjából, 
mint ahogy nálunk történik. 

Elszász-Lotharingiában a német rendszer volt uralkodó a béke-
kötés után. A francia kormányok azonban már kikezdték a kötelező 
vallásoktatást, Először a szülők tetszésére bízták, másodszor a taní-
tókat felhatalmazták, hogy nem kell vállalniuk a hitoktatást. Az ered-
mény a következő lett: 250,000 elemistából élt a fölmentéssel 1123 
(0.48 = ), a tanítószemélyzetből pedig 399, Ezekből is 159-et már a 
francia kormány helyezett oda az ország más részeiből. A jövő 
azonban, ami a tanítók közreműködését illeti, nem sok jóval biztat. 
Legalább 1,000 tanító van még, aki dolgát nem jól végzi vagy esetleg 
nevetségessé teszi a vallást. Az Egyház nagy problémája mindenütt 
a katolikus iskolákban alkalmazott világi személyzet. (Doc. Cath. 
1934,, 29 sept,) 

Ha a középiskolai vallásos nevelés eredményét nézzük, meg-
állapítható, hogy sok a panasz elégtelensége miatt. Püspöki kör-
levelektől kezdve történetírókig, újságíróktól regényírókig nagyon sok 
a kifogás, főkép a katolikus iskolák eredménye ellen, ,,A mi növen-
dékeink nem elég mélyen keresztények. Ezt meg lehet állapítani a 
Kat. Ifjúsági Szövetség deáktagozatában (J, E, C,), ahol ők kevésbbé 
tevékeny elemet alkotnak, mint azok, kik az állami középiskolákból 
jöttek. Inkább megszokásból, mint meggyőződésből keresztények. 
Nincsen meg náluk a hitnek szükséges megbecsülése, talán azért, 
mert nem került fáradságba, nehézségbe megszerzése és megőrzése. 
Mik az okai ennek a törékenységnek? Ha a melegháznak vannak 
előnyei, vannak hátrányai is. Nem lehetne-e úgy nevelni a palántát, 
hogy nem felejtkeznének el arról, hogy egyszer majd ki kell kerülnie 
a szabadba". (Croix, 1935, 3 mai,) 

Nagyon gyakran a volt tanítványok panaszkodnak egyetemi-
hallgató korukban a kapott hitoktatás elégtelensége és közepessége 
miatt. Szerencsések azok, kik érzik ezeket a hiányokat és iparkodnak 
pótolni, de mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben valósággal igazság-
talanság van ezekben a vádakban. Az igazság az, hogy a valódi 
vallási képzettségnek nem szabad befejeződni tizennyolcéves korban, 
mikor a legtöbben elhagyják a középiskolát. A fiatalember sokat ka-
pott a középiskolában, főkép pedig megkapta a természetfölötti iránt 
való érzéket s birtokában van a természetfölötti életnek, mely gyö-
nyörű kifej lésre juthat, ha a környezet kedvező a természetfölöttinek. 
De, sajnos, a magvető parabolája itt is áll. Az élet forgatagában, a 
gőgtől megszállt, az anyagiak vad hajszájával elfoglalt lélek nem 
kerül-e gyorsan sziklára, tövisek közé, termőföld nélküli talajra? 
A profán tanulmányokban az érettségi után óriási a haladás, míg a 
hitbeli ismeretek terén, ha a középiskolában kapott irányítás nem 
válik elmélyítéssé, az aránytalanság a megalapozásban lassanként 
szembeszökő lesz a hitbeli ismeretek hátrányára. Az egyetemi hall-



gatónak tovább kell magát ezen a téren is képeznie. Ezeket az isme-
reteket a középiskolában nem lehet olyan fokban megszerezni, mint 
ahogyan arra egy egyetemi hallgatónak szüksége van. Még a legjobb 
érettségivel távozó deák is igen-igen messze van attól, hogy önálló 
ítéletei legyenek, hacsak valaki a kamaszkorral járó ellentmondási 
viszketegséget nem számítja önállóságnak. Ki tud egy gimnazista 
gyereknek a hit indítóokairól, a vallási eszmék bonyolult történetéről, 
a kereszténység különböző ágairól olyan végleges ítéleteket adni, 
hogy azokhoz már semmit se kelljen hozzátanulni? A legjobb hit-
oktató is képtelen erre. Az igazság pedig az, hogy ezt a továbbkép-
zést mindenkinek magának kell elvégeznie, hacsak nincs olyan 
kedvező helyzetben, mint pl. a lille-i kat. műegyetem hallgatói, akik-
nek vallási továbbképzéséről irigylésreméltó kötelező tanterv gon-
doskodik, 

S a hűtlenségnek legtöbbször nem az elméleti megalapozás az 
oka. Ahol azt nagyon emlegetik, ott rendesen más ok van. Erkölcsi 
vagy politikai háttér van legtöbbször, A szentírási nehézségekre, 
miket Franciaországban olyan gyakran felhoznak, mondja Malégue: 
,,Az írás minden homályossága vagy világossága együtt omlik össze, 
egyik maga után vonja a másikat a szerint, hogy hol van a szíved," 
(Augustin, le Maître est là, II, 495 1.) Sokszor az ilyneek elmond-
hatják Rodin-nal: Mi nem vagyunk hitetlenek, csak hűtlenek, A poli-
tikai érvényesülés is sok fiatalembert megtántorít Franciaországban, 
hol a politikai érvényesülés csak a baloldalon lehetséges, Combes-al 
együtt számtalanon kerültek ki katolikus iskolából. Minden ájtatos 
(vagy komisz) ministránsfiúból nem lesz komoly keresztény fiatal-
ember vagy férfiú, 

A középiskolai hitoktatás fogyatékosságának pótlására, tovább-
fejlesztésére kevés országban állanak az eszközök olyan bőségben 
rendelkezésre, mint Franciaországban. — Igen hatalmas tényező az 
irodalom és maga a francia nyelv azok számára, akik hitoktatásban 
nem részesültek. A francia nyelv annyira tele van egyházi kifejezés-
készlettel, hogy nem egyszer még egy Blum Leó beszédeiben is a 
kenetesség és egyházi dolgokban való benfentesség felsőfokát jelentő 
kifejezéseket találunk. Az irodalomtörténet tanulásának francia 
módszere, a sok szövegmagyarázat, minden művelt embert 
érintkezésbe hoz a vallás tényével legalább is olyan mértékben, mint 
ahogy megismerkedünk a római intézményekkel a régiségtanban, S 
ha a 3 évi időközben változó programmokban ott van Voltaire tár-
saival, ott vannak a nagy keresztény klasszikusok is. 

A Sèvres-i tanárnőképző 1933-ban közölt programmján a 
következő írók szerepelnek: 1° Szalézi Szt. Ferenc: Bevezetés az 
istenes életbe, 2° Pascal: Gondolatok, 3° Molière: Tartuffe, Don 
Juan, 4° Fontenelle: Histoire des Oracles, 5° Voltaire: Zaïre, Lettres 
Anglaises (les quatre lettres sur les Quakers), Poème sur le tremble-
ment de terre de Lisbonne, 6° Rousseau: Lettre sur la Providence à 
M, Voltaire (extraits), Emile (la profession de foi du vicaire savoyard, 
7° Chateaubriand: Le Génie du Christianisme (extraits), 8° Lamar-



tine: Méditations: L'Immortalité de l'âme, Le Désespoir, La Prière, 
Dieu, La Mort de Socrate (extraits). 

„Ne mondja senki, írja a Populaire, hogy a Tartuffe egyház-
ellenes szelleme ellensúlyozza az istenes életbe való jámbor Beve-
zetést, mert Molière éppen olyan jól lehetővé teszi, mint Szalézi 
Ferenc, hogy meg lehessen különböztetni a beteg birkát és ki lehessen 
zárni a Sèvres-i nyájból." (1933, aug. 13.) 

A Populaire-nek ez a vagdalkozása és gyanusítgatása igaztalan 
jgyan, de jól megérezte a veszélyt. Hol van ma már bizonyítóereje, 
tudományos értéke annak a felkészültségnek, amellyel valaha ezek 
az írók támadták a vallást. Ellenben Pascalt olvasva, sokan akarnak 
bizonyosságot szerezni és bizony elég gyakran „az atyákkal szemben 
a nagyatyák pártjára állanak a fiúk". Sokan meghallják a pascali 
szót: Nem kerestél volna, ha már meg is nem találtál volna. Soknál 
végződik ez a tanulmányozás Pascal felkiáltásával: Öröm, öröm, 
könnyek . . . Agóniámban gondoltam rád. 

Nagyon hasznos munkát végeznek az ifjúsági egyesületek ön-
képzőkörei. A már több mint 200.000 tagot számláló, négyfelé tago-
zódó egyesület alapszabályaiban ott van a vallási továbbképzés. 
Ezeknek a továbbképzéseknek azért is van nagy jelentősége, mert 
nagy szerepe van bennük az öntevékenységnek. Gyakran maguk a 
fiatalok adnak elő, időszerű kérdéseket vetnek fel. Nem kell termé-
szetesen azt gondolni, hogy minden nehézség és kellemetlenség nélkül 
megy. A fiatalemberek vérmérsékletével és csalhatatlanságával min-
denhol számolni kell. A párizsi Ecole Normale Supérieure apostolá-
nak, Poyet (Pierre) életrajzában olvassuk, hogy a vallási ismeretek 
gyarapításának szentelt heti összegyülekezésre az egyik tag 1911-ben 
a „klasszikus teológia kritikai tanulmányozását" ajánlotta. A meg-
jegyzésre, hogy mielőtt kritizálnak, előbb talán jó volna megismerni 
a klasszikus teológiát, Tanquerey kézikönyvét vették vezérkönyvül. 
Az eredmény nem volt valami fényes. A megvitatás alatt a hallga-
tóság hangos és szenvedélyes lett. „Pörlekedő ügyvédek veszekedése 
bizonyítékok nélkül", jegyzi meg az életrajzíró (261—262. 1.). 

Dicséretére legyen mondva a fiatal daruknak, hogy átlátva 
elégtelenségüket, papot kerestek, hogy az irányítsa megbeszéléseiket. 

A minden franciában szunnyadó apostoli lelkület — akár jobbra, 
akár balra, csodákat művel. Ez az apostolkodás pedig az igazi 
keresztény életből táplálkozik s elsősorban önmagán végzi a refor-
máló munkát. Azt akarja, hogy az őszinte cselekedetekben megnyil-
vánuló hit és a belőle fakadó felebaráti szeretet vonzzon másokat. 
Ez előtt a szellem előtt még az ellenfél is tisztelettel áll meg. Gué-
henno, a francia népfront elméletírója írja egyik Ecole Normale 
Supérieure-beli társáról: „Velünk volt még a „mi kis püspökünk" is. 
Tudtuk róla, hogy amint az iskolát elvégzi, azonnal az Issy-i szemi-
náriumba fog lépni. Abban az időben bölcselettel foglalkozott min-
den szenvedély és ellenszenv nélkül, úgy látszik csak azért, hogy 
jobban megismerje mindazokat a különös történeteket, miket az 
emberiség a száadok folyamán önmagával elhitetett, hogy az egyedüli 



igazság elől kitérhessen. Mindennap egy és két óra között a Maubert-
téren ment végig betegeit és szegényeit látogatni, A rendelkezésére 
álló időben szobájába zárkózva cédulázta az emberi tévedéseket. 
Gyakran mentem be hozzá. Tiszta, szelid szemeit felém, a ,,sátán" 
felé fordította. Nem voltak közöttünk nagy vitatkozások. Mindegyik 
tudta a másikról, hogy egész szívével elkötelezte magát hitének . . . 
A háború a „püspökből" kapitányt csinált és megölte." (Le Journal 
d'un homme de 40 ans, 135—136. 1.) 

Egyetemi hallgatókból alakult meg a Les Clercs de St. Jean 
egyesület, mely nagy ünnepek hajnalán Párizsnak más és más temp-
lomában énekli a papi zsolozsmát. 

Megjegyzésre méltó, hogy ez az apostolkodási szellem a legerő-
sebb a műegyetem és a vele rokon főiskolák növendékei között, 
középpontja pedig a katolikus mérnökök egyesülete (Union Sociale 
des Ingénieurs Catholiques, 18, rue de Varenne), mely 7,600 mérnököt 
és 800 gyakornokot foglal magában. Az ő körükből indult ki a mér-
nökök és főiskolások ünnepies húsvéti áldozásának a gondolata, 
1913-ban kezdte 4, az iskolából kikerülő mérnök, 1939-ben már 
21,328 mérnök és főiskolai hallgató írta alá a felszólítást és 83 város-
ban volt ünnepies húsvéti áldozás számukra. 

Ez a világi apostolkodás az, ami minket meglep és megkap. 
Sok-sok kiváló munkása volt és van: névtelenek és olyanok, kikről 
megemlékezik Clió, mert Horatius szavai szerint non carent vate, van 
ki megénekelje őket, akarom mondani, megírja életrajzukat. Nagyon 
tanulságosak erre nézve Goyau (Georges) szavai egy ifjúsági apos-
tolról: „Szép típusa volt (Jean de Vendeville) a kezdeményezőnek. 
A kezdeményezők azok, akiket az emberek gyakran elfelejtenek. 
Dehát gyakran nem éppen ez a feledékenység-e a legdöntőbb bizo-
nyítéka a sikernek? Eszméik lassanként olyan erősen átjárják a köz-
véleményt, hogy elveszítik azok egyéniségének bélyegét, akikben 
megfogamzottak. Ez a legszebb diadal, miről egy kezdeményező 
álmodhatik, de az ilyenfajta győzelem a kezdeményezőtől nagy alá-
zatosságot vár, vagyis, hogy beleegyezzen az elfeledésbe. Azonban a 
történetírásnak joga, sőt kötelessége, hogy megadja a nagy ösztön-
zőknek, mi nekik jár. Évek kellenek sokszor ahhoz, hogy az igazság-
szolgáltatás elvégezze munkáját. Könnyen beleegyezzünk az írás 
szavaiba: más az, aki vet és más az, aki arat, de már sokkal nehe-
zebben vagyunk hajlandók magunkra alkalmazni a szöveg folytatását: 
íratjátok, amit nem ti vetettetek; mások fáradoztak és ti azok mun-
kájába álltatok. Példaadásul, de azért is, hogy erre a magasságra 
felemeljék az apostoli munkásokat, írják meg a franciák az ifjú 
apostolok életét. 

Doncoeur (Paul), aki 1930-ban mintaszerű cserkészcsapatot veze-
tett Lengyelországon keresztül a Szent Imre-jubileumra, írja kemény 
útjukról szóló beszámolójában: „Mire való ez az erőfeszítés? Arra, 
hogy a francia tudja meg, hogy vannak más népek is, más keresz-
ténységek is, hogy itt a földön más is van, mint La Baule (tengeri 
fürdőhely), vannak nemesebb kalandok is, mint önmaguknak autó-
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szerencsétlenségekben való öngyilkossága. Vannak más élvezetek is, 
mint fiatalembereknek és leányoknak a homokon való együttes süt-
kérezése, más látványosságok is, mint a mozivászon látványosságai. 
A világban vannak más problémák is, mint Bernanos és Mauriac regé-
nyeinek a problémái." 

A francia ifjúság egy része megérti ezeket a szavakat. Erejét, 
odaadását a törvényhozás igaztalan intézkedései miatt vallásilag el-
hanyagolt felebarátainak oktatására fordítja. 

Befejeztük cikkünket, mikor kezünkbe került a La Croix márc. 7-í 
száma, amelyben a következő hírt olvastuk: Több volt ateista, de 
újabb időben megtért tanár nyiltlevelet intézett Daladier miniszter-
elnökhöz, melyben kérik őt, hogy vesse latba minden tekintélyét, 
hogy az állami oktatásból eltűnjék a vallásellenes szellem. „Mind-
nyájan vagy majdnem mindnyájan elismerjük, hogy az Isten nélküli 
iskola csődöt vallott és majdnem az örvénybe taszította Francia-
országot. Nagyon sürgős, hogy összeszedjük magunkat és elismerjük 
tévedésünket, hogy visszaadjuk Istent az iskolának, ahol többé nem 
lehet szó semlegességről." 

Vigasz a hídaknak a sorsról. 

Egészen egyik part sem vallja 
magáénak, legfeljebb félig: 
mert félig épül csak reája, 
hogy átvígyen a másik szélig. 

De hogy a híd az űrt átfogja, 
azt nem veszi egyik sem észre 
s hogy hagyja magát megtiporni, 
csak átvigyen a túlsó félre. 

. . . patak-palló, viadukt, Lánchíd, 
nem ti vagytok egyedül ívek, 
hogy megtalálják mégis egymást 
a farkasszemet néző szívek, 

vagyunk egypáran emberek ís, 
akik vállaljuk ezt a sorsot, 
. . .hogy rajtunk járnak, kikért lettünk, 
— nem baj — a hátunk békét hordoz. 

Magasi Artúr. 



FIGYELŐ. 

„Mai magyarságunk életrajza." 
(Az iskolai nemzetnevelés kérdései.) 

Jámbor Mike dr. 

1939. júl. 6—15-ig Székesfehérvárott nemzetismereti előadás-
sorozatot rendezett a tankerület akkori főigazgatója: Balassa Brúnó 
dr.1 648 tanító és tanár hallgatta gr. Teleki Pál megnyitó előadását a 
magyar földről és Hóman Bálint záróbeszédét a magyar múltról és 
magyar jövőről, A többi előadók is a legkiválóbb szaktudósok sorából 
kerültek ki, Bartucz Lajos beszélt a magyar fajról, Klemm Antal a 
magyar nyelvről, Bisztray Gyula az irodalomról, Győrffy István a 
néprajzról és népművészetről, Kotsis Iván a mai építészetről, Kopp 
Jenő a szobrászatról, Kampis Antal a festészetről, Richter Aladár 
az iparművészetről és Bárdos Lajos az énekről és zenéről, E mellett 
azonban a mai magyar közösségek (falu, város, vármegye) életéről 
is voltak előadások (Weis István, Kerék Mihály, Lukács Ödön), a 
gazdasági életet is több előadó ismertette, Hankiss János pedig tájé-
koztatót nyújtott a mai magyarság helyzetéről a külföldi nemzetek 
előtt. 

Nem lehet célunk az előadások részletes ismertetése, a bírálat 
pedig eleve merészségnek látszik részünkről ilyen szaktekintélyekkel 
szemben. 

Az előadássorozatot mint tényt tekintjük most, bizonyítékul a 
nevelőkben valóban élő törekvésre, hogy ,,az iskolának a nemzet-
nevelés életerős középpontjává kell lennie," (Középiskolai Általános 
Utasítások 35, 1,) Mindig eleven a feladat, hogy az iskolának kell a 
gyermeket a család zártkörű életéből a közösség bonyolult életébe 
átvezetnie. Minthogy ,,a szellem legelső kötelessége az önismeret", 
a nemzetnevelésnek is a nemzetismeret terjesztését kell alapvetés-
ként szem előtt tartania, Balassa Brúnó is hangoztatja a kiadott 
könyv bevezetésében: ,,A világháború után nemcsak nálunk, hanem 
Európaszerte különböző, de egyforma célra irányított törekvések in-
dultak a komoly nemzetismeret minden társadalmi réteget átható 
megszilárdítására; az ifjúság felé megszületett az állampolgári 
nevelés pedagógiája. Ennek nevelői oldalán bármennyire hangsúlyoz-
hatták is a közösség szolgálatának szociális és az áldozatos nemzeti 
érzület erényeit, az észnek szóló fundamentuma mindenkor az igazi 
nemzetismeret marad," 

Az előttünk fekvő könyv ennek a nemzetismeretnek egyedülálló 
1 Az e lőadás-sorozat könyvalakban is megje len t : Mai magyarságunk élet-

r a j za . Szerkesz te t te : Balassa Brúnó. Székesfehérvár , 1939. 248 1. 



forrása, jelentőségében bátran odaállítható a vele egyidőben, Szekfü 
Gyula szerkesztésében megjelent ,,Mi a magyar?" kötethez. 

Felmerül azonban a nagy kérdés: tovább tudják-e adni mindezt 
a nevelök az iskola keretében? 

* 

* * 
Két tényező látszik alkalmasnak a nemzetismeretnek továbbí-

tására: 
1. az iskola oktató munkája, 
2, az ifjúsági egyesületek. 
A legújabb középiskolai tanterv tudatos tervszerűséggel beállítja 

az oktatás anyagába a magyarság mai életének ismeretét is. A VI. 
osztályban gazdasági és társadalmi ismeretek tanítását írja elő heti 
2 órában, külön is megemlíti a következő kérdések tárgyalását: A mai 
közgazdaság, különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira. 
A korszerű termelés. A szabadforgalmí gazdaság korlátozása a világ-
háború előtt és után. — A VII. osztályos földrajz anyagában sze-
repel hazánk politikai helyzetének ismertetése. Részletesen kell be-
szélni ezzel kapcsolatban Szent István birodalma szomszédaínak: 
Olaszországnak, Németországnak, Lengyelországnak gazdasági életé-
ről, államberendézéséről és társadalmáról (Az Utasítások Olaszor-
szággal kapcsolatosan a fasizmus szervezetének, az olasz Országos 
Társadalombiztosító Intézetnek, a Carta del Lavoro-nak és a korpo-
rációs szervezetnek ismertetését is célozzák.}. Az utódállamokról is 
kell hasonlóan beszélni. Végül előírja a tanterv a magyar ember 
feladatainak tárgyalását. — A történelem tanítása keretében a VIII. 
osztály utolsó harmadában arra kell törekedni, ,,hogy az életbe ki-
lépni készülő tanuló szemléletes átnézetet, általános tájékoztatást 
kapjon a mai társadalmi és állami életről." (Részletes Utasítások 
I. k. 85, 1.) A történelmi anyag végén már tárgyalni kell Csonka-
Magyarország helyzetét napjainkig, valamint nemzeti jövőnk kér-
dését, A társadalmi ismeretek terén az általános társadalomtan mel-
lett a következőkről is kell beszélni: Jelenkori kérdések a magyar 
társadalomban népesedési, erkölcsi, gazdasági és politikai erőink 
ápolása és fejlesztése tekintetében, egyes kiemelkedő példákban,2 A 
pályaválasztás mai kérdései. 

Az oktatás előírt anyaga sokat felölel tehát az igazán időszerű 
kérdésekből. Valószínű, hogy ez a törekvés újszerűnek tűnhetik fel 
sokak előtt. Ha el is ismerik szükségességét, egy-két megjegyzést 
nem hallgathatnak el. 

1. A középiskola hivatása szerint az általános műveltség tovább-
származtató ja. Ennek ,,az általános műveltségnek történeti jellege 
van", mert csak a mult ismerete biztosítja ,,a műveltség lényegének 

2 A rendelkezések nem húznak elég világos határvonalt a VII. osztályos 
földra jz és a VIII. osztályos történelem társadalomismeretet közvetítő anyaga 
közé. Ügy látszik, mintha a VII, osztályban már ismertetni kellene a külföldi tár-
sadalom életét a nélkül, hogy általános ismeretekről vagy a hazai helyzetről szó 
lett volna. 



megmaradását a korok és irányok változása között". Ehhez az álta-
lános műveltséghez az is szükséges, hogy a társadalom vezetőrétege 
az egyes korokban ,,az eszméknek, fogalmaknak, szavaknak és érté-
keknek a lehetőség szerint ugyanegy jelentést és értelmet tulajdo-
nítson," (Ált, Utasítások, 8—9. 1.) A műveltségnek ez az egysége 
azonban csak a múltba való visszatekintéskor alakul ki (sub specie 
praeteriti), amikor észrevesszük az uralkodó eszméket és azokat meg 
is tudjuk határozni. A jelenben azonban csak az eszmék küzdelmét 
látjuk, szétágazó, egymással szögesen ellenkező, egységbefoghatatlan 
törekvések között élünk.3 — A középiskolai oktatás (az egyetemivel 
szemben) szükségképpen magával hord bizonyos értékelő mozzana-
tot, növendékeinek még kialakulatlan ítélőképessége miatt állást 
foglal az ellentétes törekvések között. Ekkor viszont nagyon közeli a 
veszély, hogy világnézeti és politikai kérdések harcterévé válik az 
iskola, — Azonkívül az iskolának a jelen kérdésekkel kapcsolatos 
értékelése esetleg rövid időközökben is módosulni kénytelen (az ide-
gen államok jelenlegi szervezetének ismertetése és értékelése függ-
vénye marad a mindenkori politikai helyzetnek), ami ismét lerontja 
a nevelő hatást. 

2, Minthogy a magyarság mai életének ismeretét alapvetésnek 
kell szánnunk nemzetnevelésünkben, fontos, hogy oktatás igazán 
eleven és maradandó hatású legyen. Ennek alapfeltétele, hogy a 
növendék érdeklődéssel várja az új ismereteket. Ha a társadalom 
életének egyes tényei nagyon is érdeklik a serdülőkorba jutott fiút, 
a társadalomtudomány a maga rendszerességében és elvontságában 
messze áll tőle. Ezt magyarázza lélektanilag Dékány István A közös-
ségi és állampolgári nevelés c, cikkében (Magyar Paedagógia, 1939. 
ápr,) és levonja a következtetéseket: ,,Az állam életében való beve-
zetés tulajdonképpen a középiskola végére való . . . sőt részben a fel-
sőoktatás körébe átnyúló feladat." Mivel a középiskolai oktatás nem 
mondhat le bizonyos rendszerességről és alaposságról, a módszeres 
feldolgozás szempontjából súlyos kérdések merülnek fel. Tanulság-
ként fel kellene használni az 1920-as években bevezetett és később 
megszüntetett közgazdasági és társadalmi ismeretek oktatásában szer-
zett tapasztalatokat. Itt lehet megemlíteni azt is, hogyha ezek a 
kérdések nem kerülnek bele az érettségi vizsgálatok anyagába, a 
VIII,-os tanulók bizonyos mértékig csak a jelzett tárgyak függelé-
keinek fogják azokat tekinteni, 

3. A társadalmi vezetőréteg nemzetnevelésében végeredményben 
a politikai érzék nevelésére kell törekednünk. Amint nagyon fontos 
az egyén életében, hogy az alapvető életkérdésekben (pályaválasztás, 
munkakör megválasztása, családalapítás stb.) helyesen tudjon dön-
teni, úgy a nemzet életében is fontos, hogy a vezetők a nemzeti élet 
belső és külső kérdéseit megfelelően felismerjék és megoldják. Erre 
vezet a politikai érzék, amelyet tehát a helyes hazafias, állampolgári, 
társadalmi gondolkodás és érzék gyakorlati megvalósulásának tekint-

f s Kornis Gy. cikke a kultúráról a Pedagógiai Lexikonban. 



hetünk. Ennek a politikai érzéknek nevelésére céltudatosan törek-
szenek több külföldi államban. Ennek a politikai érzéknek hiányát 
állapítja meg hazánkban Szekfü Gyula Politikai érzékünk társadalmi 
alapjairól szóló cikkében (Magyar Szemle, 1936. ápr.) és óva int az 
az idegen minták szolgai utánzásától. Hiszen száz évvel ezelőtt ,,mi 
magyarok a liberális eszmevilág korlátlan és kritikátlan átvételével 
magunk nehezítettük meg, sőt tettük lehetetlenné nemzeti szerveze-
tünk kiépítését, aminek egyik következése mai elmélkedésünk szo-
morú tárgya: a politikai érzékünket képviselő társadalmi rétegek fel-
bomlása és újak ki nem alakulása, A mindinkább érezhető hiányt 
tisztára külsőségesen és a szerves nemzeti fejlődéstől eltávolodva 
pótolnánk idegen formák átvételével, holott történelmi előzmények 
alapján könnyen felismerhető az egyedül eredményes út: a korábbi 
vezető osztályok maradványainak felhasználásval népünk polgári 
társadalmából és más felemelkedő, polgáriasuló rétegekből új elitet 
alakítani, melynek jellemzője tudás, szakismeret és nemzeti mű-
veltség, egyszóval tiszta szellemiség." — A politikai érzék fejlesz-
tésében elsősorban szem előtt tartandó kérdéseket az Általános Uta-
sítások is megjelölik: a belső politika terén a felekezeti kérdés, a 
nemzetiségek ügye, a külpolitikában pedig a magyarság helyének 
ismerete a nemzetek között. Hogy politikai életünk kérdéseire egye-
dül a magyar szempont szerint adhatunk feleletet, kétséges nem 
lehet, de éppúgy megállapíthatjuk, hogy a mai magyar társadalom 
sokkal jobban kap az idegen mintákon, mint a nemzeti hagyomá-
nyokon. 

Amikor tehát az oktatás anyagává akarjuk tenni a magyarság 
mai életének ismertetését, három kérdést látunk felmerülni: 

1, Hogyan egyeztessük össze a műveltség szükséges állandóságát 
és a jelen eszméinek nagy ingadozását? 

2, Milyen módszerrel biztosíthatjuk a mai kérdések rendszeres 
tárgyalásának elevenségét? 

3, Hogyan szerezhetik meg a nevelők az oktatásban szükséges 
egyformaságot és biztosságot társadalmunk politikai tájékozatlansága 
és ingatagsága között? 

* 

* * 

Az ifjúsági egyesületekről az Általános Utasítások is megálla-
pítják, hogy működésük ,,az egységes nevelői cél szerves része". 
(65, 1.) Ha szerves rész, akkor a nemzetismereti anyag egy részét 
tervszerűen az egyesületi munka körébe kell utalnunk. Az ilyen-
irányú tevékenységnek különben is már eddig is nagyon sok jelét 
láthattuk. 

1. Amikor a múlt században úgy érezték, hogy a magyar nyelv 
és a nemzeti irodalom oktatása nem nyújt eleget, mindenfelé meg-
alakultak az önképzőkörök. Később már nemcsak az irodalmi, hanem 
inkább a természettudományi érdeklődés kielégítését célozták. (Erre 
mutat az új Rendtartás rendelkezése, hogy az önképzőkör természet-
tudományi szakosztályát minden évben meg kell alakítani.) Ma 



viszont a nemzetismereti kérdések tárgyalása kerül előtérbe, ezen 
a téren a visszacsatolt Felvidék magyar középiskolái folytattak figye-
lemreméltó munkát, 

2, A cserkészet már megindulásakor a nemzeti megújúlást hir-
dette. Ennek alapjául nemzetismeretet is adott, ha talán nem is nagy 
rendszerességgel, de annál nagyobb élményszerűséggel, ami első-
rangúan fontos volt a fiatal lélek számára. De rendszerezést is talá-
lunk már az 1925-ben megjelent Magyar Cserkészvezetők Könyvé-
ben (A magyar cserkészideál c, fejezet), vagy a Fiatal Magyarság 
című, 1930-ban megjelent füzetben. Ez a munka ma is folyik nagy 
tudatossággal, 

3. Ezek mellett azonban érdekes egyéni kezdeményezéseket is 
találunk egyes középiskolákban, így például a székesfehérvári ciszt. 
gímn.-ban a segélyező-egylet keretében vannak szociális és nemzeti 
előadások; a pécsi ciszt, gimn, „negyedik nemzedék" néven fogja 
össze azokat a növendékeket, akik a magyar kérdések iránt érdek-
lődnek; a sümegi önképzőkörben Jancsó Benedekről nevezett kisebb-
ségi szakosztály alakult. 

Felmerülnek azonban a következő kérdések: 
1, Rendszeres nemzetismeretet kell nyújtani az egyesületi munka 

keretében is. Ez viszont eddig inkább ötletszerű volt. Hogyan tudjuk 
biztosítani ezt a rendszerességet? 

2, A nemzetismeretnek alaposnak és egységesnek kell lennie. 
Igazán alapos viszont csak a szakszerű ismeret lehet. Ezt egy nevelő, 
egy egyesületi vezető a sokoldalú anyagot tekintve csak igazán ki-
vételes esetekben tudja nyújtani. Ha pedig több vezető között osztjuk 
széjjel, hogyan tudjuk biztosítani az egységességet? 

3, Az eleven egyesületi munka csak öntevékeny lehet. Ennek 
pedig feltétele az, hogy nem kötelező mindenkire. Viszont bizonyos 
nemzetismeretet mindenkitől meg kell követelni. Hogyan lehet tehát 
e két szempont figyelembevételével kijelölni az anyagot? 

* * 

Veszélyes volna megfelelő elvi tisztázás és előkészítés nélkül 
dönteni a nemzetismereti oktatás kérdésében. Az első lépés: szembe-
nézni a felmerülő nehézségekkel, hogy világosan lássuk a megoldásra 
váró feladatokat. Azután vallanunk kell azt, hogy az igazi meg-
oldást nem a tervezgetések készítik elő, hanem a tettek. A való élet 
eredményei minden gyarlóságukban sokszorozottan többet nyújtanak, 
mint a legragyogóbb elméletek. 

Az előttünk fekvő könyv ilyen nagy tett volt: eredetében 648 
nevelő ismereteinek gazdag bővítése, mostani formájában pedíg nagy 
okulás minden figyelmes olvasónak. 



Áz egyházművészet megújhodása a liturgia szellemében. 
Mihályi ErnŐ dr. 

Parsch és Kramreíter könyve1 nagyon sok megszívlelendő és 
gyakorlati utasítást tartalmaz. Parsch szolgáltatja az elméleti alapot, 
Kramreiter pedig a gyakorlati kivitelt. Mind a kettő kitűnő szak-
ember s az eredmény egy igen tanulságos könyv. Ez a könyv nem ad 
rendszeres, kimerítő ismeretet a modern egyházi művészetről, hanem 
inkább a liturgikus megújhodás szellemétől áthatott egyházművészeti 
törekvéseket mutatja be jól sikerült példákon. Papok, építők, alkotó 
művészek tanulhatnak belőle, mint kell leküzdeni a maradíságtól, a 
megszokástól felállított erős ellentállásokat, mint kell a liturgia szel-
lemében megújítani egész egyházművészetünket. Én azt hiszem, hogy 
elérkezett már a tegnap egyházművészeti hagyományaival való vég-
leges leszámolás ideje és nyíltan, szinte ellenmondás nélkül lehet már 
beszélni a liturgikus szellemben megújhodó modern egyházművészeti 
stílusról. Ma már a tegnap és a ma egyházművészetéről nem vitat-
kozunk, ma már nincs, aki állítaná, hogy csak a román, vagy a 
gótikus stílus az igazi egyházías stílus. Hiszen állanak már a buda-
pesti városmajori, pasaréti, a győri gyárvárosi és Szt. Imre-templo-
mok, a csornai, a komáromi, a tíszaúj falui templomok. Minden elmé-
letnél szebb tanúbizonyságai annak, hogy a modern formák, modern 
anyagok éppúgy kifejezői lehetnek hitünknek, mint a félköríves, vagy 
csúcsíves stílusok. Ma már csak arról lehet vitatkozni, meddig men-
jünk el a liturgia szellemének érvényesítésében a modern művészet 
egyes területein. 

A liturgikus felfogás értelmében a templom istentiszteleti hely, 
melynek középpontjában a szentmíseáldozat bemutatása áll. Tehát 
nem csupán imaház, nem csupán igehirdető hely, nem csupán sze-
mélyi ájtatosság helye. Az egész hitközségnek részt kell vennie az 
áldozat bemutatásában. Ma az építő nem azt nézi, hogy gótikus 
vagy barokk stílusban építse-e fel a templomot, hanem hogy a temp-
lom az egyházközség liturgikus életének megfeleljen, Nem a külső-
ből, a homlokzatról, a toronyból indul ki, hanem a belsőből, az 
oltártól. Volt idő, mikor a keresztény hívők nem állták olyan köz-
vetlenül körül az oltárasztalt, mint az őskeresztény egyházban. A 
román bazilika már odatolja az oltár és a hajó közé a papok kórusát, 
A gótika szárnyasoltárai, a reneszánsz és barokk oltárok egész épít-

1 Parsch—Kramre i te r : Neue Kirchenkunst im Geist der Liturgie. Klos te r -
neuburg, 1939, 
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ménnyé fejlesztik az ókeresztény áldozati asztalt- Az Oltáriszentség 
őrzésére külön tabernákulumot, szentségházat, imádására külön 
trónt emelnek az oltárral kapcsolatban, de a hívőknek a szentmise-
áldozatban való közvetlen részvétele idők folyamán mégis csak szen-
ved, mígnem X. Pius pápa meg nem újít mindent Krisztusban, vissza 
nem vezeti az emberiséget a mennyei kenyeret adó asztalhoz a min-
dennapi, gyakori áldozás sürgetésével. Valami sajátos liturgikus 
lényeglátás indul meg. A háború után különben is nagy szellemi át-
alakulás megy végbe a lelkekben- Anyagiakban is szegényebbek let-
tünk. El kell tűnni az oltár körül minden színfalszerű háttérnek, le 
kell maradni az oltárról minden szervetlen dísznek, egyedül csak az 
isteni liturgia színhelye marad az oltár, e körül zajlik le az egyház-
község liturgikus élete, innen, mint szegletkőből indul ki a templom 
szakrális művészete, szent jellegű építészete. 

Nézzük meg azokat a gondolatokat közelebbről is, amelyek az 
egyházművészet liturgikus megújhodását hordozzák! A templom 
megtestesíti Krisztusnak az ő híveivel való titokzatos kapcsolatát. 
,,Én vagyok a szőlőtő, ti vagtyok a szőlővesszők, Aki énbennem ma-
rad és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem. Mert nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek." (Ján, 15, 5.) A templom, benne az 
oltár, az oltáron megújúló szent áldozat táplálja a híveket. Krisztus, 
mint szőlőtő, saját testéből, véréből táplálja híveit a szentegyházban, 
Szt, Pálnak is van egy súlyos gondolata: az egyház Krisztus teste. 
Krisztus a fej, az egyház a test, a keresztények a tagok. A tagoknak 
a fejjel, a testtel a legszorosabb kapcsolatban kell lenníök, mert 
különben leszáradnak a testről. Van egy ószövetségi hasonlat is: 
Krisztus a vőlegény, az egyház a jegyes, A kettő egy testet alkot. 
Krisztus szereti jegyesét, életét adja érte, gondoskodik róla, A jegyes 
Krisztusból él. Ez a három hasonlat megvilágítja, milyen viszonyban 
kell lenniök a híveknek Krisztussal s a templom e viszonynak kőben, 
anyagban kifejezett jelképe. A templom Isten szent sátora, melyet 
az emberek fiai közt ütött fel. A katolikus templom legmélyebb értel-
mezésében maga Krisztus, aki az áldozati oltárról táplálja a híveket, 
onnan gondozza őket s onnan vezeti őket Atyja dicsőségébe. Ebből 
a gondolatból a modern egyházművészet két következtetést vonhat le. 

1. Krisztusnak kell lennie a templom középpontjában, ő a szeg-
letkő. De hiszen Krisztus eddig is ott volt a szentségházban az oltá-
ron, mint a szeretet rabkirálya, mint a lelkek csendes uralkodója. 
Eddig is ott volt szentségimádások alkalmával az oltár trónjára 
kitéve s fogadta híveinek hódolatát, szeretetét, kéréseit, engeszte-
léseit. A liturgikus gondolat azonban Krisztust mint áldozatot akarja 
a templom középpontjába helyezni, mint áldozati eledelt akarja 
hangsúlyozni a donatrix mensán, ahonnan saját testével és vérével 
táplálja híveit. így kerül az oltárasztal a modern templom közép-
pontjába, akárcsak az ősegyházban, minden mellékes színfal, épít-
mény és képdísz nélkül. Mi az oltár a liturgia szellemében? Áldozati 
hely, melyen a megváltás áldozatát mutatjuk be. De még több. Ma-
gának Krisztusnak, a szegletkőnek jelképe. Itt jelenik meg az eucha-



ristia, mint áldozat és eledel. Ezen mutatja be a hitközség áldozatát, 
innen kapja lelki táplálékát. Parsch egy kicsit túloz, mikor azt 
mondja, hogy a gigászi barokk díszben szinte elveszik az oltárasztal. 
Hiszen minden dísz az oltárasztal miatt van, annak a kiemelésére 
van. Csak a kor nyelvén fejezi ki az oltárasztal lényegét. A mai kor 
a maga egyszerűbb liturgikus nyelvén csak az oltárasztalt akarja 
kiemelni. Azt akarja, hogy az egész templom innen induljon ki s 
ne akarjon más lenni, mint áldozatbemutató, oltár körül csoportosuló 
szent hely. Az oltáré legyen az uralkodó hely. 

2, A templom a keresztény hitközség foglalata, a Krisztusból élő 
nagy család bensőséges közös épülete, nem gyűlésező csarnok, hanem 
szentegyház. Külsőleg is ki kell tűnni rajta a szakrális, szent jelleg-
nek. Belsőleg meg otthoniasnak, fűthetőnek, a liturgikus cselekmé-
nyeknek megfelelően emelkedettnek kell lennie. A magánájtatosságot 
szolgáló szent képek, szobrok, a keresztút, a gyóntatószék a mellék-
kápolnákba kerülnek, hogy a s zentmise áldoz at nagy közösségi ájta-
tosságát semmi ne zavarja. Az oltár a keleti faltól kissé előbbre 
jut, közelebb a hajóban levő hitközséghez, hogy újra körülállhassák 
az oltárt, mint a szentmise imádsága mondja: circumstantes. Mivel 
a nép, az egyetemes papság elvéből kifolyólag, cselekvőleg vesz részt 
a szentmisén, a pap is, meg az oltár is a nép felé fordul, A szentség-
ház az oltárról elkerül akár oldalt a falba, akár valamelyik mellék-
oltárra, Csak közbevetőleg említem, hogy Parsch túloz, mikor azt 
mondja, hogy a liturgikus megújhodás előtt a nép nem vett részt 
tevékenyen a liturgiában. Csak ült, imádkozott, vagy énekkel töl-
tötte az időt. De hiszen éppen a szebbnél-szebb miseimádságok és 
miseénekek kapcsolták bele a népet a szent cselekménybe, pl, a fel-
ajánlásba, vagy a lelki áldozásba. 

Sürgeti Parsch, hogy az igehirdetés is szorosabb kapcsolatba 
jusson a szentmiseáldozattal. A szószéknek nem szabad messze 
kerülnie az oltártól és magasra a hívek fölé. Vissza kell térni az ős-
keresztény bazilika ambóihoz, melyek a szent lecke és az evangélium 
felolvasására és az igehirdetésre voltak szánva, A templom előcsar-
nokra, hajóra és szentélyre tagozódik. Az előcsarnokban van a ke-
resztelő kápolna, a szenteltvíztartó, esetleg a gyóntatószékek, a hajó-
ban a férfiak, nők, gyerekek padjai, az oltár körül az énekesek, az 
orgona, a szentélyben a papok, 

A modern templom kifestését szintén ősi liturgikus elgondolások 
alapján tervezi meg. Az előcsarnokba kerülhetne pl, egy aquileiaí 
kép, a kakas, és a teknősbéka jelképes küzdelme, felettük a serleg, 
mint a győzelem díja, A kakas a megváltottak éberségét, a teknős-
béka a meg nem váltottak lelki tunyaságát jelenti, A serleg Krisztus 
megváltó vérének jutalma. Másik kép lehet az élő vizek után szom-
jazó szarvas, az istenkeresők jelképe. Vagy a drágaköves kereszt a 
Szentlélek sugárözönében, lábánál a paradicsom négy folyó jávai s a 
partjaikon tanyázó állatvilággal, amint a lateráni bazilika apsziszában 
látható, A kapu felett lehet Krisztus képe, amint lábbal tiporja a bűn 
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és a halál jelképét, az oroszlánt és a sárkányt, vagy a teremtés, a 
bűnbeesés, a vízözön képe. 

A hajóban hazánk szentjei, egyik oldalon a női, a másik oldalon 
a férfi szentek vonulhatnának az oltár felé, amint velünk közösség-
ben résztvesznek a szentmiseáldozaton. Az ablakokon a szentségeket 
lehetne ábrázolni. A diadalíven állhat Krisztus az evangélisták jelvé-
nyei közt, a történelmi Krisztus, a szentélyben az áldozati bárány 
ószövetségi előképeivel, Ábel, Ábrahám, Melchizedek, Mózes áldoza-
taival, Mindezen képek megkoronázása lenne a szentély keleti falán 
a megdicsőült Krisztus úgy, ahogy az ősi bazilikákban látható, A 
szentély ablakaira az eucharisztia jelképei, a kenyeret csipegető ga-
lambok, a szőlőt csipegető pávák kerülhetnének, A galamb a lélek 
jelképe, akit az eucharisztia táplál, a páva a halhatatlanságé, ame-
lyet az örök élet kenyeréből és italából nyerünk, 

A szobordíszek hasonlóan a liturgia szelleméből merítenek. 
Kedves gondolat az egyik oltár domborműve: a Krisztusmonogramm 
felé repülő galambok, mint a hívők jelképei, 

Kramreiter építész mélyen átérzi Parsch liturgikus elveit és 
eezknek szellemében alkot nagyvárosi, falusi, telepi, hegyi vagy 
kolostortemplomokat, hosszanti elrendezésben vagy kerek formában. 
Liturgikus szellemben alakít át, bővít régi templomokat, helyez el 
ú j oltárokat. Liturgikus szellemű hadiemlékműveket, síremlékeket, 
iparművészeti tárgyakat, kelyheket, gyertyatartókat, templombcren-
dezéseket tervez. Alkotásait 250 képen, sok színes táblán mutatja 
be. Minden pap, építész, művész, műbarát igen sokat tanulhat ebből 
az alapos munkából, ha talán minden egyes pontban nem ért is egyet 
a szerzőkkel, 

* 
* * 

A liturgikus szellemű műalkotásnak egy szép magyar példáját 
mutatja be Körmendy Nándor tiszaújfalui templomában, A templom 
maga modern bazilika stílusban épült, A szentélyt három ablak vilá-
gítja meg. Mindegyike 4,40 m hosszú és 60 cm széles. Az üvegfest-
mény liturgikus tárgyát Kolbe Jenő lelkész gondolta el, Berki Irma 
debreceni festőművésznő rajzolta meg s a budapesti Johann Hugó 
cég készítette el, 

A három ablak tárgya: az Atya teremtette, a Fiú megváltotta 
és a Szentlélek megszenteli a világot. Mindegyik nyolc mezőre 
oszlik. Az első ablak a teremtés ablaka. Az első mezőben megjelenik 
a teremtő kéz. A második mezőben ez a szó van: élet, vita. Isten 
az élet forrása, mondja a zsoltáros, (38. 10.) Ott van a hold és a 
csillagok, az éjtszaka urai. A harmadik mezőben van az égboltozat, 
melyből cseppek hullanak alá. A negyedik mezőben a nap tündöklő 
sugarai ragyognak, Az ötödik mezőben ott van az ember, Isten képére 
és hasonlatosságára megalkotva, A hatodik és hetedik mezőben zöl-
delő fák, füvek, állatok, madarak vannak, a nyolcadik mezőben kígyó, 
Pannonhalmi Szemle 9 
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mely ravaszabb a föld minden állatánál, A teremtés egész története 
ott ragyog az első albakon, 

A második ablak a megváltás művét foglalja magában. Az első 
mezőben Krisztus monogrammja, nevének kezdő betűi láthatók: J, 
H. S., Jézus az emberek megváltója, A második mezőben ez a szó 
van: pax, béke. Krisztus hozta a békét a földre a jóakaratú embe-
reknek. Krisztus békítette ki az emberiséget Istennel. A béke szó 
alatt az üres sír Krisztus diadalmas feltámadását hirdeti, győzedel-
mét a halálon, a bűnön. A harmadik mezőt a Golgota tclti ki a 
három kereszttel. A negyedik mezőben az utolsó vacsorára emlé-
keztet a kehely és a kettétört kenyér. Az ötödik mezőben van a csil-
lagtól beragyogott betlehemi jászol, a jászol mellett a napekeleti 
bölcsek ajándékai láthatók. A hatodik és hetedik mezőben van a 
bojtorjánból és tövisekből kiemelkedő, szivárvánnyal övezett liliom. 
A Szűzanya lilioma boldog messiási kor hírnöke, A nyolcadik mező-
ben sátán húzza meg magát, akit a békesség Istene lába alá tipor. 
Szt. Pál, Róm. 16. 20. 

A harmadik ablak a Szentlélek műveinek van szentelve. Az első 
mezőben a Szentlélek galambja száll le. A második mezőben ez a 
szó van: Lux, világosság a Szentlélek hét világosságával, hét aján-
dékával. Jel. 1. 4. A harmadik mezőben pünkösdi tüzes nyelvek 
ereszkednek alá az égből. A negyedik mezőben az egyházirend szent-
ségét a papságot jelzi az oltár, a házasság szentségét a két gyűrű. 
Az oltár jelzi még a szentmiseáldozatot és az Oltáríszentséget is. Az 
ötödik mezőben a sziklából fakadó víz a keresztséget, a hullámokon 
mentődeszka a bűnbánat szentségét, a lelki hajótöröttek menedékét, 
az olaj ágat tartó galamb a szent kenetet. A hatodik, hetedik mező-
ben a mustármagból terebélyes fává nőtt Isten országa, a hegyre 
épült város, az egyház, fölötte a nagy jel az égen: egy asszony, aki-
nek öltözete volt a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló 
korona, Alul megint a nagy csábító húzódik meg. 

Előttünk áll a teljes Szentháromság működése. Az egész teoló-
giát, az ó- és újszövetséget magában foglalja ez a három ablak, S 
mennyi részletszépséget lehet még leolvasni ezekről az üvegfestmé-
nyekről! A felső rész ragyogó sárga. Az alsó rész uralkodó színei 
a sötétzöld, a bíbor, a kék és a viola. Az egyes mezők sugárzásában 
sok a megfelelés és változatosság. Pl. a napnak, az eucharísztiának 
és az oltárnak sugárzása szétáradó, A házasság szentsége az oltár 
fényében ragyog fel. Szűz Mária liliomát a szivárvány fénye övezi. 
Sión orma felett a 12 csillagos korona ragyog fel. A keresztség vize 
világosabb, a bűnbánat szentségének hullámai sötétebbek. Felettük 
lebeg az utolsó kenet szentségét jelző galamb az olaj ággal. Előttünk 
van a hét szentség, a Szentléleknek ez a titokzatos működési tere. 
Minden egyes mező minden egyes jelképe egész sor szentírási idé-
zetet ad ajkunkra. Igazi közösségi művészet ez, mint a középkor 
művészete, hűen ábrázolja a keresztény tanítást, mindenkinek szól, 
mint a középkori biblia pauperum a templomok falain. Nem egyéni 
áhítatból, egyéni átélésből fakadó művészet ez, mint az újkor művé-



szete, hanem valóban istentiszteleti, tanító, nevelő művészet- Ezt 
állja körül a tiszaújfalui tanyai nép, a Győryek, Csabayak, Barnák, 
Pásztorok, Bálintok, vitéz Királyok beláthatalan nemzedéke, erről az 
üvegfestményről ßzivja magába az evangélium igéit, ebben az új lelki 
gócpontban, Körmendy építész kéttornyú bazilikájában végzi közös-
ségi áhitatgyakorlatait, éli le liturgikus életét századokon keresztül 
a tiszaújfalui bencés apácák imádságos, munkás serege. 

Fehér tavaszt várok. 

Már ébredeznek kínt a néma rétek 
és színesednek már a régi kották. 
Virágok vérében rejlő hatalmak 
a fákat bimbókkal telirakodták. 

Mezők békéje simul rá hajamra. 
A fák mögé rejtőztek mind az árnyak. 
Teli a lelkem szent fehér malaszttal, 
mint bimbókkal teli cseresznye-ágak. 

Az újszülött tavaszi szél a dombon 
bárányfelhőket fütyörészve kerget. 
A pattanóbimbójú orgonákon 
a nap bóbiskoló bogárkákat melenget. 

Oly csodafehér, szent ez a tavasz! 
Bárányfelhősen lep meg új borongás, 
új szótlan vágyak színes szent ölén 
végigzsibong egy ismeretlen zsongás, 

mert Lélek jár e várvavárt tavaszban, 
bímbósan bólintgatnak rá az ágak, 
teli a lelkem virágos malaszttal: 
fehér tavaszom, gyere, várva-várlak! t 

Rezek S. Román. 



KÖNYVEK. 

Hittudomány. 
Dr. Líppay Lajos: Az Ősegyház hite. (Dogmatörténeti vázlatok.) A Szent-

háromság hittétele. Buzárovits Gusztáv, Esztergom. 1938, 128 1. 3.— P. 
A magyar hit tudományi irodalom eléggé szegényes dogmatörténet i mun-

kákban . Ezért a legnagyobb örömmel kell üdvözölnünk minden könyvet vagy 
röv idebb lélekzetű írást, mely egyes dogmák tör téneté t akár vázlatosan is, de 
mégis rendszeresen kifejt i és ezzel maguknak a dogmáknak ismeretét tágítja, 
é r te lmüket megvilágítja és a katol ikus Egyház taní tásának krisztusi e rede té t 
közvet lenül vagy közvetve igazolja. Annál inkább köszöntenünk kell azt a mun-
kát , mely címében az ősegyház egész dogmatör ténetének folytatólagos meg-
írását ígéri és annak egyik részét, a legmagasztosabb hitt i toknak, a Szenthá-
romság tanának fejlődési tör téne té t röviden összefoglalja. Mivel ez a könyv a 
nagy ígéret első fecskéje, a dogmatör ténet mivoltát, a dogmafejlődés valóságát 
és különböző mozzanatait , katolikus és nem-katolikus értelmezését is megma-
gyarázza. A racionalistáknak a Szentháromság tanára vonatkozó téves állásfog-
lalását röviden összefoglalván, három részben tár ja elénk ennek a hi t t i toknak 
tö r téne t i fejlődését, alakulását. Az első a niceai zsinatig te r jedő kort , a második 
a Szent Ágoston haláláig nyúló időt, a harmadik pedig a Fil ioque-nak a niceai—• 
konstant inápolyi hitvallásba való jutását öleli fel. Rövid, inkább ál talános jellegű 
irodalmi összefoglalást is ad. Az egyes egyházatyák vagy egyházi írók tanítá-
sáról megjelent monográfiákat azonban nem említi. Pedig tudományos, ha mind-
járt vázlatos jellegűnek mondott munkától is meg kell ezt kívánnunk. Az 
idézet t szövegeket magyar nyelven hozza, ami szintén dicséretes fáradozás és a 
könyv tanulmányozásának megkönnyítését van hivatva szolgálni. Egy-két helyen 
azonban annyira pongyolának vagy szolgainak mutatkozik ez a fordítás, hogy 
inkább szerettük volna az eredet i szöveget olvasni, (Pl. 42. 1. „csupán az Egy-
szülött kezdettől te rmészetben Fiú"; 40. 1. „ . . , egyedül Fiú természet te l és nem 
adoptálással".) De ez a nehézkesség nem fordított szövegekben is elő-előfordul. 
(Pl. 62, 1, „ , , , azt tanít ja , t, i, Novatianus, hogy egyedül az Atya Isten a többire, 
t ehá t a Fiúra nézve is, míg a Fiú azután a többiek tekintetében".) Az egyes 
személynevek írásában eddigi szokásunktól el térő vagy következet len. (Pl. Nagy 
Szent Vazul helyett Basil, Bazil; Epiphan, Epihanius, Epifán; Nisszai, Nysserai 
Gergely.) Sokszor elhagyja a Szent jelzőt, de Alexandriai Kelement új ra megtisz-
tel i vele. Néhányszor a szavakat abban az eredet i ragozási esetben hagyja meg, ami-
lyenben latin nyelven is voltak. (Pl. 26, 28.1. , , , , . a megjelenésekben, a theophaniis"; 
83. 1. „Epiphanius Ancorato-jában",) Bizonyításai sem mindig meggyőzőek. Mivel 
csak dogmatörténeti vázlat akar e mű lenni, fölösleges egyes írókkal oly hosz-
szassan foglalkozni, inkább nagyobb át tekinthetőségre kellet t volna törekedni . 
Épp vázlatossága miat t kellett volna minden mondatát a legnagyobb gonddal és. 
szabatossággal megfogalmazni. Lippay eddigi ér tékes munkálkodása alapján biz-
ton remélhetjük, hogy a következő köte t minden tekin te tben felülmúlja a mos-
tanit és a legszigorúbb krit ika pergőtüzében is szilárdan megállja helyét . 

Dr. Hegyi Dámján. 



Lercher—Schlagenhauien: Institutiones theoiogíae dogmaticae. I. De vera 
religíone. De Ecclesia Christi. De Tradit ione et Scriptura. Ed. ter t ia . F. Rauch, 
Oeniponte, 1939. XII + 438. I. 9—11.20 RM. 

Az egykori tanítvány hálás megemlékezésének örömével is, meg az előbbi 
kiadások ér tékei t is ismerve köszönt jük Lercher a lapvető dogmatikai tanköny-
vének átdolgozott kiadását . A beveze tés és a címben is fel tűntetet t három rész 
átnézését , javítását és változásait az egykori tanítvány tapintatos gondosságával 
Schlagenhauien végezte, míg a Szenthagyományról és Szentírásról szóló részbe 
függelék gyanánt beillesztett , a hit aktusáról tárgyaló fejezetet Mitzka vizsgálta 
felül és módosította a mai hi t tudomány színvonalának megfelelően. Ezek a vál-
toztatások nemcsak a könyv könnyebb át tekinthetőségét és megérthetőségét 
vannak hivatva előmozdítani, hanem tárgyi tekinte tben is eléggé jelentékenyek. 
Az átdolgozó ismételten szembefordul az előbbi kiadások néhány kevésbbé meg-
okoltnak látszó nézetével , az ú jabb kutatások eredményeit is beledolgozza, az 
a lapvető dogmatika irodalma terén is sok-sok új munkára és é r tekezésre hivat-
kozik. így pl. beszél az angliai Kuda Bux parázsonjárásáról és a csodákkal kep-
csolatban Dr. Lukenicknek Krisztus hol t testére és fel támadására vonatkozó köz-
leményéről, a turini Krisztus-lepelnek valódiságáról, a Talmudnak Jézus szár-
mazását illető tanításáról. De inkább csak céloz rájuk, mint bővebben vesződne 
velük. E rövidségre törekvése miatt Kuda Bux csodás mutatványát nem ma-
gyarázza kielégítő, még pedig természetes módon, a Talmud taní tására vonat-
kozó célzása sem tá r ja elénk annak mivoltát. Pedig ezzel az utóbbi kérdéssel 
nem ár tot t volna valamivel kimerí tőbben foglalkozni Emil Jungnak évekkel 
ezelőtt nagyon is ter jesztet t , de erőszakolt magyarázatokkal , együgyű rágalmak-
kal , ferdí tésekkel és nyilvánvaló ostobaságokkal tele könyve miatt . A moder-
nisták és a modernizmushoz közeledő hitvédők véleménye is bővebb, rendszeres 
ismertetést érdemelt volna. Hasonlóképpen a modern természet tudomány statisz-
t ikai törvényfogalmának és a csoda lehetőségének kölcsönös viszonya is. Szent 
Máté evangéliumának Szent Pé ter valóságos elsőbbségét bizonyító szövege sok-
ka l ér thetőbb és meggyőzőbb lett volna a helyi körülmények felvázolása révén. 
Szent Lukács az Apostolok cselekedeteiben Szent Pé te rnek Jeruzsálemből való 
távozását e szavakkal jelzi: „más helyre távozott". Ezt a más helyet a könyv 
egyszer Szent Pé ter római tar tózkodására vonatkoztat ja , később azonban már 
nagyon bizonytalanul említi, de bizonyítékul felhasználni nem meri . A pápa 
csalatkozhatat lanságáról tárgyalva nem cáfolja a tör ténelemből merí te t t és ismé-
tel ten felelevenített összes el lenvetéseket . A totális á l lamelméleteknek az Egy-
házra vonatkozó felfogását sem boncolja, pedig ez még korszerűbbé t e t t e volna 
az átdolgozást. A Heiler-féle és a vele rokon protes táns egyházi mozgalmak, 
valamint a dialektikus teológia egyházfogalma is igazán figyelmet és megfelelő 
méltatást érdemelt volna. Egyébként Lercher könyvének világosságát, bizonyí-
téka inak szilárdságát és sok más é r téké t megtartot ta az új kiadás is. 

Dr. Hegyi Dámján. 

A. Stolz: De sanctíssima trinítate- Manuale Theologiae Dogmaticae. Aucto-
ribus A. Stolz O. S. B. et H. Keller O. S. B. Fase. II. Herder, Fre iburg i. Br. 
1939. VI I I+ 141 1. 2.80 RM. 

A keresztény kinyilatkoztatás legmélységesebb hit t i tka s egyszersmind a 
keresz tény életnek legmagasztosabb mintaképe és forrása a Szentháromság. Ezt 
a tant különböző alapokból kiindulva szokták tárgyalni a keleti és nyugati 
egyház hittudósai. Stolz Szent Tamás módszerét, menetét követi, de állandóan 
tekintet tel van a keleti egyházatyák és a később elszakadt keleti egyházak taní-
tására is. Ami Szent Tamásból az ő módszere vagy a hi t tudományok fejlődése 
következ tében hiányzik, azt épp oly rövidséggel és tömörséggel ágyazza bele a 
megfelelő helyeken vagy pedig külön foglalja össze tankönyvnek szánt művében 
a szerző. Ezért művének első részében a Szentháromság kinyilatkoztatásáról 
szólva, nemcsak az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatásban foglalt taní tás t vizs-
gálja és sűríti össze, hanem azokat a kísér leteket is megfelelő kr i t ikában része-
síti, amelyek a Szentháromság tanát az összehasonlító val lástörténelem segítsé-
gével a kereszténység fel léptekor uralkodó vallásokból vagy pedig az ókori 



pogány vagy zsidó bölcseletből kölcsönzöttnek, kia lakul tnak tekintik. Mind-
ezeknek a próbálkozásoknak alapoka a tu la jdonképpeni kinyilatkoztatás meg-
tör tén tének akár elvi, akár gyakorlati tagadása, bár a tel jesen külső hasonló-
ságok is alkalmat szolgáltat tak ezeknek az elméleteknek a megalkotására. Majd 
a Szentháromság dogmatör ténet i fej lődését mutatja be a Szentlélek istenségét 
meghatározó II. egyetemes zsinatig. De természetesen az azóta végbement 
dogmafejlődést sem hanyagolja el teljesen, mert töviden rámutat az I, konstan-
tinápolyi zsinat óta a Szentháromság tanáva l szemben kele tkezet t téves néze-
tekre és az azóta élő egyházatyáknak, hi t tudósoknak, zsinatoknak taní tására is. 
Ez utóbbit azonban már a második, a Szentháromság hi tének megértését célzó 
spekulatív részben a megfelelő helyeken szétosztva illeszti bele könyvének szer-
ves egészébe. Egyszersmind a Filioque tör téneté t és a hitvallásba való felvé-
telének jogosságát is megvilágítja, sőt még a Szentháromság képszerű ábrázo-
lásának különböző formáit és ezek e rede tének igazi alapjai t is elénk tár ja . 
Ismeri a Szentháromságról szóló legfontosabb általános és részletes jellegű iro-
dalmat is, sőt még néhány szakadár hi t tudós munkájára is hivatkozik. Ezért 
Stolz könyve a mai hi t tudomány színvonalán mozog. De sem az irodalmat fel-
tűnte tő részben, sem a jegyzetekben nem olvashatjuk Prümm: Der christliche 
Glaube und die altheidnische Welt két köte tes műnek a címét, pedig ez az 
összehasonlító val lás tör ténet terén nagyon fontos munka. Részint nyelvének 
nehézkessége, részint pedig felosztásának és tárgyalási módszerének nem könnyű 
át tekinthetősége miatt a magyarázó tanár tó l és a hallgatótól is sok munkát kíván 
s így didaktikai t ek in te tben nem mondhat juk sikerült tankönyvnek. Az Újszövet-
ségnek a Szentháromságról szóló tanítását túlságosan is rövidre szorítja össze 
a napja inkban is nagyon kívánatos pozitív tárgyalás kárá ra . Néhány helyen bizo-
nyítékait és cáfolatait sem tudjuk elfogadni. így pl, Durandus véleményét , mely 
szerint a Fiú és Szentlélek származása egyszerűen az isteni természet végtelen 
termékenységéből, nem pedig az isteni értelem, illetve akara t immanens aktu-
saiból magyarázható, azzal is cáfolni próbál ja , hogy az arisztoteleszi-tomísta böl-
cselet szerint Isten metaf izikai lényege az intellegere subsistens. Pedig ez a fel-
fogás nemcsak nem ál ta lános a tomista bölcselők közöt t , hanem egyébként is 
kérdéses a valószínűsége. , Dr, Hegyi Dámján. 

M. Laros: Katholischer Glaube. Was er ist und was er nicht ist. F. Schö-
ningh, Paderborn, 1939. 224 1. 3.30—4.20 RM. 

Laros már nem egy gyakorlati i rányú munkával gyarapí tot ta a német kato-
likusok hittudományi irodalmát. Ezért nagy érdeklődéssel olvastuk ezt a könyvét 
is. Ebben a könyvében napjaink annyi zűrzavaros felfogásával szemben akar ja 
tiszta fogalmakkal megvilágítani és valóságos fényébe visszaállítani a katolikus 
vallásnak Németországban annyira elferdí tet t és támadot t igazságát: Istennek 
helyes fogalmát és ennek a helyes fogalomnak gyakorlati következményeit , Krisz-
tusban és az Ő megvál tásában való h i tünknek igazi jellegét, a katolikus Egy-
háznak az egész kereszténységben elfoglalt jelentőségét, a római pápa egyházi 
főségének és csalatkozhatat lanságának elévülhetet len fontosságát és korszerű-
ségét, valamint a papságnak és hívőknek az Egyházban elfoglalt kölcsönös viszo-
nyát és kötelezettségeit . Mindegyik ké rdés elevenbe, húsba és vérbe vág a mai 
immanens monizmusra, állami mindenhatóságra, önmegváltásra és a kollekt ív 
ember kialakítására haj ló és törekvő korban . Mindegyik irányzatban — ha rej-
te t ten is — az elvilágiasuít szellem, a gépet, vért legfőbb bálvánnyá emelő 
anyagelvüség a hajtó erő s ezért akar ják a szellemiség, az igazi kultúra, embe-
riesség és tökéletes személyiség legkiválóbb képviselőjét, védelmezőjét és bizto-
sítóját, a katolikus Egyházat és annak taní tását az eddigi ér tékek átér tékelésével , 
az eddigi fogalmak ta r ta lmának megváltoztatásával, az eddigi eszmények nevet-
ségessé tételével csendesen szétbomlasztani, az útból eltávolítani. Ezek ellen a 
tomboló erők ellen törekszik gátat emelni Laros könyve. Ez a gát azonban még 
erősebbre sikerült volna, ha mindig nevükön nevezhet te volna az igazi okokat, 
ha a felvetet t ké rdéseknek mélyen kapaszkodó bölcselet i gyökereiig lehatolt 
volna és így az egyes emberek le lkében kigyújthatta volna a minden általános 
jellegű, de minden egyénben egyéni színeződésű nehézségeket eloszlató világos 



i smeret , meggyőződéssé sűrűsödő tudás megnyug ta tó fényét . Ezt t e rmésze t e sen 
csak úgy é r h e t t e volna el, ha nagyobb t e r j e d e l m ű művel b e h a t ó b b a n és szaba-
t o s a b b a n felel t volna az összes fe lve te t t k é r d é s e k r e . Egyik k i fe jezése (75. 1. 
„ J ézus ember i személyének lényege") Nesztór iusz és az adopc iánusok t é v e d é s é r e 
emlékez te tő nagyon is bán tó elírás. Dr. Hegyi Dámján. 

Szentírástudomány. 
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt (Herders Bibe lkommentar ) . 

Herausgeber : E. Ka l t (für das A. T.) und W, Lauck (für das N, T.), 16 Bände. 
— V. Band : Die Makkabäerbücher — Das Buch Job. Übersetzt und e rk lä r t von 
Hermann Bückers C. SS. R. — 518 lap. Herder , Fre iburg i, Br., 1939. — Ára 
fűzve 11.— RM, vászonkötésben 11.40 RM, fé lbőrben 16.80 RM. — Az egész mű 
megvétele esetén 9.50—14.— RM. 

A Herde r - f é l e szent í rásmagyaráza t ú j abb ér tékes és ha ta lmas köte t te l bővült . 
Bár a Makkabeusok kétkönyve és J ó b Könyve t a r t a lom és i rodalmi szempontból 
nagyon különbözik egymástól, mégis több szempontból szerencsésen kiegészíti 
egymást . A M a k k a b e u s o k könyve i ugyanis az Ószövetség v é r t a n ú hősei t és a 
val lásáér t küzdő s fegyverekkel is harcoló emberét mu ta t j ák be, Jób könyve 
pedig a szenvedő igazt festi le. Nem szabad azonban fe le j tenünk, hogy a béke-
tűrő J ó b nemcsak passzív személy, de meg a makkabeusok sem merülnek ki az 
akt iv i tásban, hisz ők is t u d n a k h i tükér t nagyon soka t elviselni. Éppen ezér t 
szerencsés gondola t volt, hogy — egyéb okoka t is f igyelembe véve — ezeke t 
a látszólag egymástól annyira távol álló szent í rási könyveke t egy k ö t e t b e n bocsá-
to t t ák a nyi lvánosság elé. Hisz az igazi val lásos embernek a s zenvedésben is 
harcoln ia kell, az igazságért való ha rcban viszont tűrnie . És hogy miként lehet 
meg e ké t lá tszólagos szélsőség — a h a r c és a tű rés — közt a te l jes összhang, 
e r re meg tan í t anak minket a Szent í rás emlí te t t könyvei . 

Exege t ikus és tö r t éne t i nehézségek (különösen a M a k k a b e u s o k könyveinél) 
több éven át t a r t ó szorgalmas munkát , t anu lmányt köve te l t ek , csak így tud ta 
Bückers az eddigi tudományos ku t a t á sok e redménye i t a gyakor la t i élet számára 
kiaknázni , és csakis így l ehe te t t a nagy H e r d e r - c é g n e k jelen szen t í rásmagyará -
za tánál k i tűzöt t cél já t megvalósí tani . Erőszakos vagy miszt ikus és j e lképes ma-
gyaráza tok n e m c s a k Isten és a sugalmazot t Szent í ró szándékáva l e l lenkeznének , 

, hanem az ember i gondola tközlés r ende l t e t é séve l is. Nagy é r t é k e t ovábbá e 
k ö t e t n e k az is, hogy mind a három könyve t az akkor i tö r téne t i , kul turál is , 
szellemi és val lási l égkörbe ál l í t ja be Bückers , így mu ta t j a meg a s zen tkönyvek-
nek nagy je len tőségé t ke l e tkezésük k o r á b a n és a mai korban . Ezt szolgálják az 
egyes k ö n y v e k h e z írt rövid, d e e mel le t t minden k é r d é s t k imer í tő beveze t é sek . 

A Makkabeusok két könyve a hel lenizmus vi lághódító k o r á b a visz minket . 
Csak az Ószövetség hite he lyezkede t t ve le szembe. így kerü l t a sor fegyveres 
k ü z d e l e m r e az egy igaz I s t enbe ve te t t hit és a pogány hel lenizmus közt . Ez a 
küzde lem a ké t M a k k a b e u s i könyv ta r t a lma . Nem aka runk a gyakor la t iasság 
és korszerűség k idombor í t á sá ra pá rhuzamot vonni a m a k k a b e u s i kor és a XX. 
század vi lágnézet i harca i közt . „Világiak Is ten országáért!" , az a tyák h i t éé r t 
vér t és é le te t áldozni, az I s t enbe ve te t t t e ré sze t fö lö t t i hit, mindez bizony az 
e m b e r e k e t h ő s ö k k é és v é r t a n u k k á nevel i a XX. században is! Ha ilyen szem-
szögből nézzük és olvassuk ezt a ké t ószövetségi szent könyve t , akko r a XX. 
század modern e m b e r é n e k is k imer í the te t l en fo r rás t j e len tenek . És ezt t a r t o t t a 
szem előt t m a g y a r á z a t á b a n Bückers , amikor cé l tuda tosan állí t ja b e a ké t könyve t 
az Ószövetség és a hel lenizmus közt i harcba , hogy szemlél tesse azt a régi igaz-
ságot, hogy a szel lemi v iharokból és ha rcokból , va l lásü ldözésekből mindig az 
egy igaz I s t enbe ve t e t t hit kerü l ki győztesen. De megmuta t j a azt is, hogy a 
he l len is ta műve l t ség és ku l tú ra milyen t e r m é k e n y í t ő e n ha to t t a hi t igazságok 
tudományos f e j t ege t é sé r e és így a h i t tudomány fe j lesz tésére . Mindezek a körül -
m é n y e k a M a k k a b e u s o k könyve inek örök időre szóló gyakor la t iasságá t is 
b izonyí t ják . 

Jób könyve az Ószövetségnek szenvedés -p rob lémá jáva l foglalkozik. Örök 
ember i p rob léma marad : miért kell az e m b e r e k n e k ennyit szenvedniök. A Szent -



írás határozot tan elítéli azt a felfogást, azt az egyoldalú és nagyon is ember i 
elgondolást, hogy minden szenvedést csak a bűn okoz. Ez ellen til takozik J ó b 
lelkiismerete, míg az őt vigasztalni akaró három jóbarát azt bizonyítani akar ja , 
amiért különféle vádakkal illetik a béketűrő , szentéletű Jóbot . így muta t ja be 
a Szentíró a hitnek és a lelkiismeretnek küzdelmét. Ezt a küzdelmet aknázza 
ki jelen szentírásmagyarázat , hogy Jóbnak , az embernek, lélektani á ta lakulását 
bemutassa, hogy a mai kor emberének is a lelki harcokról tükörképe t nyújtson, 
hogy rávezesse ezt a XX. századbeli modern embert a r ra az egyetlen útra , 
amelyen járva nem akar majd esztelenül és hiába harcba szállni az Istennel. 
Gyönyörű költői módon tár ja elénk ezt az útat a Szentíró, amikor könyvének 
végén megjelentet i az Istent, hogy az Ö ajkáról halljuk nagyságának és hata l -
mának kinyilatkoztatását . Ez a kinyilatkoztatás rámutat a te remte t t világ szép-
ségére, hisz ez végeredményben Isennek oly könnyen ér the tő és meghódolásra 
kényszer í tő megnyilatkozása. Ennek következménye az élő hit, az igaz aláza-
tosság, az Isten akara tában való megnyugvás. Ez az egyik dolog, ami J ó b köny-
vének még ma is nagy jelentőséget biztosít. A másik az, hogy művészi módon 
muta t ja be a szenvedés idején az Istennel küzködő embernek lelki harcát , és 
hogy Isten nem ítéli el mindig olyan szigorúan az ilyen küzködő lé leknek 
bizonyosfokú türelmetlenségét , esetleges kifakadását , mint ahogy ezt kicsinyes-
kedő emberek szeretik tenni. — Mindezek alapján csak nagy örömmel üdvözöl-
het jük és köszöntjük a Herder- fé le szent írásmagyarázatnak ezt a legújabb kö te té t 
is, amelynek szívből kívánjuk, hogy minél szélesebb körben végezhesse lélek-
mentő, áldásos működését . Dr. Faludi Marcellin. 

Egyháztörténelem. 
Früchtl Ede, XII. Pius pápa. — Szent István-Társulat kiadása, 156 lap. 
Joseph Leuikens, Unser Heiliger Vater Pius XII. — Regensbergsche Ver-

lagsbuchhandlung, Münster , — 2. kiadás, 31 lap. 

Két életrajz Szentséges Atyánkról, arról a nagy férfiről, akire nemcsak az 
egész katolikus világ tekint fel, mint gyermek az édesatyjára , hanem aki meg-
nyer te az Egyházon kívül ál lóknak is a bizalmát és t iszteletét . Ez a gyermeki 
ragaszkodás és hódoló szere te t ragyog felénk e két életrajzból, különösen pedig 
Frücht l Ede érdekes, szívet-lelket megfogó, magával ragadó könyvéből. Míg 
Leufkens műve csak rövid kis füzet, amely leginkább a Szentatyának Német- * 
országgal való kapcsolatá t emeli ki, addig Früchtl Ede kegyeletes szavakkal 
megemlékezik XI. Pius pápa haláláról és temetéséről , leírja az interregnum 
szokásos és sajátos eseményeit és a pápaválasztás lefolyását is. Ez mind olyan 
esemény, amelyek az összes katol ikusokat érdeklik, XII. Pius pápa életra jzánál 
minden sora elárulja, hogy a jelenlegi Szenta tya különösen is közel áll hozzánk 
magyarokhoz, minden magyar katolikus szívébe zárta őt, a budapest i eucharisz-
tikus világkongresszus pápa i követét . Ezt a könyvet csak igen nagy haszonnal, 
érdeklődéssel olvashatjuk. Nagyon alkalmas ez az életrajz ar ra is, hogy növelje 
a Szentatya iránti szerete te t , engedelmességet és bizalmat, —fm— 

Oscar Márffy: Contríbuti alla storía del Collegio Germanico-Ungaríco di 
Pavía. Milano. 1939. 10 1. 

Kevesen tudják, hogy a híres római Collegium Germanicum-Hungaricum és 
a bolognai Collegium Illiricum-Hungaricum mellett a XVIII. században Itáliában 
még egy harmadik Collegium Germanicum-Hungaricum is volt Páviában, melyet 
II. József alapított , hogy a monarchia leendő papjai ott római szellem helyett 
állami, jozefinista, janzenista szellemet szívjanak magukba. 1782. ápr, 17-én Szt. 
Fe renc fiainak egyik konventépüle té t ad ta át erre a célra, 30 növendék részére. 
A római intézetből azonnal át is rendel te a növendékeket Páviába. Szabályzatot 
a felvilágosodás szel lemében kaptak. Igazgatójuk és tanulmányi elöljárójuk Zola 
és Tamburini, két janzenista pap lett . A magyar főpapság nem fogadta rokon-
szenvvel az új intézményt. Kér te az uralkodót, hogy növendékei t továbbra is 
Rómába küldhesse. Az esztergomi és egri érsekség egyáltalában nem küldöt t 



növendéket Páviába, a többi is csak szórványosan. A központosító és németesí tő 
szándék egyképpen ellenszenvessé te t te az intézményt, melyet a francia uralom 
szüntetet t meg 1798-ban. Márffy tanulmánya ezzel az intézménnyel ismertete t t 
meg bennünket . Mihályi Ernő. 

Waígand, Josephus: Missiones Indiarum Orientalium S, Congregatíoni de 
Propaganda Fide concreditae, iuxta visitationem apóst. 1859—1862. Budapest , 
1940. 132 pp. 

Szemlénk múlt évfolyamában (49—50. 1.) ismertet tük a szerzőnek száz év 
pápáinak missziós tevékenységéről írt munkáját . Legújabb müvében szűkebbre 
fogta kuta tásai területét , de egyúttal tudományos alapossággal el is mélyítet te. 
Az indiai missziók állapotát tárgyalja a címben jelzett években. Az ér tekezés a 
római Sat. Gergely Egyetem hit térí téstudományi ka ra számára készült doktori 
dolgozatként. Komoly római kutatások, a megfelelő külföldi irodalom lelkiisme-
re tes felhasználása és a nyelvi korlátokat át törő latin nyelv a nemzetközi hit-
térí tési irodalomban is helyet fognak biztosítani e derék munkának. Szeretnők, 
ha a szerző tovább is ily buzgalommal folytatná munkálkodását , s a hi t tér í tés 
tudományának magyar szakemberévé nőné ki magát. Vanyó Tihamér. 

Nevelés. 

Dr. Koszterszítz József: Viharzóna. Szt. István-Társulat kiadása. Bp. 1939. 
312 1. 

Nagytudású, sokat tapasztal t nevelő szól hozzánk a Viharzóna soraiból. 
K. a Regnum Marianumban, a pesti és a soproni Szt. Imre Kollégiumban töl töt te 
élete nagy részét, és így bőséges alkalma nyilt az ifjúság igazi, belső arculatának 
megismerésére. De mivel a gyakorlati lélekismeret nem teljes elméleti meg-
alapozottság nélkül, azért nem elégedett meg széleskörű tapasztalatával , hanem 
figyelemmel kísérte a kamaszkor élet- és lé lektanára vonatkozó tudományos 
irodalmat is és így elmélet és gyakorlat áldásos összeolvadásából forrott ki ez 
az ér tékes munka. Édesapákhoz, lelkiatyákhoz és nevelőkhöz szól elsősorban, 
hogy nehéz lélekalakító munkájukban segítséget, biztos útmutatás t kapjanak. 
Tehát nem az ifjúságnak íródott. Ennek el lenére azonban K. igyekezett munkáját 
úgy írásba foglalni, hogyha esetleg kamaszfiú venné a kezébe, le lkének kárá ra 
ne váljék. 

Minden sorából kicsendül az a pedagógiai ihletettség, amelyet az ifjú 
nemzedék alakításvágya kel t fel a szerzőben. A kamaszkor a maga tökélet len-
ségével és kiforrat lanságával sem tudja a szent munkától visszariasztani, mer t 
természetfe le t t i szemmel néz, és abban a fejlődő, vergődő kamaszgyerekben is 
meg tudja Krisztust látni, aki XI. Pius pápa körlevelének fe le j thete t len szavai 
szerint a nevelés tárgyával, a növendékkel azonosítja magát. Ezért a kamasz-
gyerekhez és a kamaszkérdésekhez csakis az nyúlhat hozzá, akinek Istentől 
nevelői hivatása van, és aki a természetfe le t t i szempontot a természetesnél mindig 
többre ér tékel i . ,,A kamaszgyerek a jó Isten sajnálatra legméltóbb teremtménye." 
Zárkózottsága, forrongó kialakulásban lévő egyénisége, esetlensége és egyéb, a 
korával járó tökélet lensége miatt mindenki elfordul tőle, sokszor még a szülők 
is. Pedig fájdalmasan érzi ezt a magárahagyatot tságot . Éppen most volna igazán 
szüksége megér tésre és megbecsülésre. Ezért kell a szülőnek és a nevelőnek 
önfeláldozó szeretet tel segítségére sietnie, hogy a Viharzóna harcá t keményen, 
férfiasan, töret lenül harcolja meg. De tek in te tbe kell vennie, hogy mindenegyes 
kamaszfiú külön egyéniség és ezért nem saját képére és hasonlatosságára kell 
őket alakítania, hanem figyelembe kell vennie egyéni adottságait, hajlamait . „A 
kamasz felé négy ember kell, hogy hajoljon, merf csak négyen tudják őt igazán 
megérteni: a biológus, aki a testi fejlődést figyeli; a psychológus, a szellemi-élet 
fejlődési törvényeinek vizsgálója; a pap, aki a lélek kibontakozását és tá jéko-
zódásait irányítja; és a szülő, aki nem okoskodik, nem mérlegel, hanem egy-
szerűen szereti a fiát, és férfivá akar ja nevelni." 

Külön fejezet tárgyal a testi és a lelki átöröklés valóságáról. Hogy van 



átöröklés, azt ma már tagadni esztelenség volna. A lelki átöröklést a követ -
kezőkép magyarázza: „A lelki működésnek élettani szerve az idegrendszer. A 
lélek nem lát, csak a szemen keresztül, nem érez, ha nincsenek érzőidegek, és 
a gondolkodás, emlékezés, olvasás, az érzelmek, vágyak mind az idegrendszer 
útján bonyolódnak le és jutnak el a lélekhez. Az idegrendszer erői éppúgy mint 
betegségei, gyengeségei az öröklés törvényeinek alávetet tek, ennek alapján lehet 
aztán lelki öröklésről beszélni, amennyiben t. i. az idegrendszer bizonyos öröklött 
tulajdonságai befolyásolják az utódok szellemi és lelki életét ." Ügy gondoljuk, 
hogy a lelki tulajdonságok hasonlóságát, amelyet csak neveléssel megérteni nem 
lehet, jobban megmagyarázza az a gondolat, hogy az Isten a fogantatás pilla-
natában a szülők által nemzet t testtel, amelyben a szülők test-szervezeti tu la j -
donságai bizonyos törvényszerűségek szerint á töröklődtek, nem akármilyen, 
hanem annak megfelelő lelket egyesít. Az előbbi ér telmezés nagyon külsőleges, 
míg ez jobban összhangban van a test és lélek lényegi egységével és összhang-
jával, továbbá Istenhez sem méltatlan, aki csodálatos bölcsességével nem szokta 
figyelmen kívül hagyni a másodrendű okok működését . 

Az igazi szoros é r te lemben vett kamaszkor t a gyermekévek és a p rae -
pubertás ko ra előzi meg. Az előbb már megemlítettük, hogy a nevelőnek tisz-
teletben kell tartania az if jú egyéniségét és ennek tekin te tbevéte lével kell őt 
alakítania. Ez bizonyos aszkézist jelent, mer t mindnyájan hajlamosak vagyunk 
arra, hogy a növendék egy „kis magunk" legyen. Ehhez az önmegtagadáshoz 
járul egy másik is t. i, hogy a nevelés tárgyával mindig a maga életét élessük. 
(Pl.: a gyermekkel a gyermekkor életét.) Szükséges, hogy a gyermek átélje a 
maguk ősvalóságában az egyes korokhoz fűződő élményeket , mert Isten semmit 
sem alkotot t hiába, hanem azt akarta , hogy ezeknek a fejlődési korszakoknak 
termékeny, s szorosan összefüggő egymásutánjából alakuljon ki az egész ember . 
A p raepuber tá s küszöbén lép át a gyermek a kamaszkorba, amely számára a 
viharzónát jelenti. Ezekben az években a „természet régi formákat rombol, 
hogy újat , tökéle tesebbet építhessen helyükbe." Sokan csak a rombolást lát ják, 
pedig ez csak azért tör ténik , hogy új é r tékek bontakozhassanak ki és a viharzóna 
elmúltával előttünk legyen az ifjú Isten elgondolása szerinti férfias szépségében. 
Az átalakulás, mivel az ember test és lélek lényegi egysége, kettős: testi és 
lelki. A test i átalakulásnál a következő kérdéseke t tárgyal ja: ivarmírigyek; a 
test kiépí tése; egészség-betegség; a nemi érés időrendi eltolódásai (pubertás 
praecox és tarda); a serdülőkor higiéniája. A lelki á ta lakulás kísérő jelenségei: 
a családhoz fűződő kö te lékek meglazulása (szégyenli otthonát, szüleit); a magá-
nosság keresése , ami miatt sokszor igen sokat szenved; nagy elégedetlenség a 
meglevővel, szomjas ke resése valami újnak, másnak; a legszélsőbb végletek 
elfogadása, ami az előbbivel szorosan összefügg; belső szétzilálódás felé való 
állandó közeledés. Válságba kerül a tekintély, becsület , felelősség, fegyelem. 
Szörnyű viharok rázkódta t ják meg a kamaszfiú életét. Ezért a nevelőnek nagy-
nagy szere te t te l és lé lekismeret te l kell fe lé je fordulnia, hogy a kamaszfiú ezt 
a jóságot bizalommal viszonozza és így közös erővel sokkal könnyebben oldód-
nak meg a súlyos ké rdések . 

A Freud-fé le pánszexuálizmussal szemben, amely többé-kevésbbé sajnos 
a katolikus irodalomban is érezte t te hatását , az evangélium pozitív ta la ján áll és 
a „kemény parancs" c. fe jezetet a „sancta sancte" elve alapján világítja meg. 
Isten elgondolása szent és mindaddig, míg ezt t iszteletben tart juk, helyes úton 
járunk. Ha ellenben keresztezzük az isteni gondolatot, akkor már felüti fejét 
a bűn. Kamasznevelésünket is az életigenlő kereszténység légkörébe kell állítani. 
Nagy h ibá ja nevelésünknek, — mondja K. — hogy az onánia és a kamaszszerelem 
leküzdésére van beáll í tva. (Szintén a f reudis ta szellem hatása.) „A lelki atya ne 
azzal pepecsel jen, hogy gyónásról gyónásra kevesebb legyen az önkielégüléses 
bűnbeesés, hanem a kegye l em. erejével jellemet formáljon, a dogmatika mély-
ségeivel apostoli le lket képezzen, katol ikus világnézetet elmélyítsen, termé-
szetfelet t i cél felé öntudatosan haladó férfit bontson ki a kamaszból. Nagy lelki 
és szellemi ráhatások megoldják a serdülő fiú nagy válságait és másodrendű 
problémává fokozzák le mindazt, ami a nemiségnek, tes tnek problémája," Kato-
likus h i tünknek mélyen szántó gondolatait kell vonzó beáll í tásban eléjük tárnunk 
(szentségek, Isten-gyermekség, testünk a Szentlélek temploma, kegyelem, örök-



élet). Ezeknek nevelő ér téke még nincs kidolgozva pedagógiai irodalmunkban. 
Ilyenirányú nevelésünket azonban nem a kamaszkorban kell elkezdenünk, hanem 
már jóval előbb (megelőző evelés), hogy a gyermek már a kegyelemtől meg-
erősítet t lélekkel nézzen szembe a kamaszkor nehézségeivel. Ez a pozitív beállí-
tot tság a könyv legnagyobb ér téke. A nemi felvilágosításról szóló részben is ezt 
t a r t j a szem előtt. K. itt megemlíti, hogy már a három éves gyermeknek a kér-
désére sem a gólyamesével kell válaszolni (ezt egészen el kell hagyni!), hanem 
meg kell mondani, hogy pl.: az öcsikét a jó Isten teremtet te , Édesanyja sokáig 
hordozta a szíve alatt , A további felvilágosítás „koncentr ikus körökben" történ-
hetik, mindig többet a gyermek igényének megfelelően és beépí tve világnézetébe, 

A kemény parancs tévelygői c, fejezetben bemuta t ja azokat a szerencsét-
leneket , akik elhomályosítják az isteni elgondolást (homosexualitás, pederasztia, 
szadizmus, mazochizmus, exhibitionizmus), A bará tságnak és a szerelemnek külön 
fe jezete t szentel. 

Nagyon szépek a könyvnek azok a részei, ahol a lelkiatyát mutat ja be. 
A kamaszlélek nevelésében Isten szolgája fe le t te áll minden más nevelőnek. A 
tisztán természetes eszközökkel dolgozó nevelői ráhatás lehet eredményes, de 
a kamaszkor viharában megtört léleknek a lelkiismeret nyugodtságát visszaadni 
nem tudja. Ide természetfe le t t i pedagógia kell: gyónás, kegyelem, szentáldozás. 
„Az élő Krisztus mellett eltörpül minden más próbálkozás és fáradozás." A lelki-
atya nevelői munkájában a főnevelő az Isten. Már XI. Pius pápa körlevele is 
le lkünkbe vési ezt a gondolatot: „A nevelő együtt működik Istennel, az egyén 
és a társadalom tökéletesí tésén." Mennyire megkönnyíti ez a lelkiatya munkáját . 
Nem egyedül dolgozik, vele van a végtelen Isten ereje. 

Helyes neveléssel elérhet jük azt, hogy a kamasz értékelni tudja a katolikus 
hi t té te lek és erkölcsi törvények óriási jelentőségét és lélekalakító erejét . Ekkor 
a t ízparancsolat is á tér tékelődik előtte. (1, Természetfe le t t i világnézet. 3. Min-
dennap az Ür napja. Tudatosan szolgálni Őt: vasárnap imádsággal, szentmise-
hallgatással, pihenéssel; hé tköznap: imával, munkával . 4. Hála a szülők: élet-
forrása iránt. 6. Szent az ember születése, az ember te remtő appará tus és szent 
a te remtőaktus a házasság szentségében. Nincs nemi élet házasságon kívül.) 

A viharzóna elmúltával kibontakozva áll előt tünk az ifjú. „Lelkében új ra 
t isztán élnek azok az ideálok, amelyek el nem múlóan kísérik az embert egész 
é le tén át: Isten, édesanya, családi otthon, magyar haza, el jövendő élettárs, 
önmaga nagyrahivatot tsága," Nagyon örülünk a szerző ígéretének, hogy rövi-
desen a kamaszkorból kikerült ifjú lélektani rajzával fog bennünket megaján-
dékozni. 

K. könyve nagy ér téke pedagógiai i rodalmunknak. A kamaszkor legnehe-
zebb problémáiban is biztos irányítást ad. Ezér t nagyon ajánljuk minden 
nevelőnek (szülő, lelkiatya, tanár), hogy nehéz nevelői munkájukban erőt és 
tudást merítsenek belőle. Sváb Engelbert. 

Lelkiélet. 
Szent Gertrúd. Az isteni szeretet követe. Fordította: Dr. Dombi Márk 

S. O. Cist. Szent István-Társulat . 1939. 
A könyv a mély lelkiéletet élő kolostorok világát tár ja elénk. A természet-

felet t i élet egyik legszebb virágos ker t je a helf tai kolostor volt. Itt élt kora 
fiatalságától Szt, Gertrud. Élete kívülről egyszerű szerzetes élet volt, de lelki-
életéről maga az Ür mondja: „Számos és különféle kegyelemajándékokkal magam-
nak oly kedvessé te remtet te lek ." Valóban Szt. Ger t rud egész valója az isteni 
világosság játékszere. Megismerkedünk tulajdonságaival, tündöklő erényeivel, a 
vele történt sok csodával. Együtt él a liturgiával, az egyházi évvel. Számára 
minden szent szöveg nagy lelki élmény forrása. Isten követéül választotta, hogy 
mérhete t len szere te té t hirdesse az embereknek. Tanít, buzdít, vigasztal végte-
lenül egyszerűen, nagy szeretet tel . Ezt látjuk cse lekedete iben is a felebarát i sze-
re te t gyakorlásában, a kolostori élet nehézségeinek áthidalásában. 



í rásra maga az Ür buzdí tot ta : „hogy az emberek áhí tata növekedjék Isten 
szere te tében." S hogy kinek, a r ra is megtalál juk a feleletet : „ . . . szükséges, hogy 
könyvedben különböző emberek, különböző, nekik megfelelő dolgokat ta lá l janak 
maguk okulására és vigasztalására," Nagy Szt. Gertrud a késői középkor leg-
kedve l tebb szentje volt, de az isteni szere te t követe, a liturgia szentje korunk-
hoz is szól! 

A fordító jó munkát végzett, a misztikus irodalom egyik drágagyöngyét 
magyar nyelven is közkinccsé tet te. G. / . 

Aelred von Rieval—Karl Otten: Die heilige Freundschaft, Kösel—Pustet . 
München. 

A XII. században élt yorki boldog Ae l red De spirituali amicitia c. könyvét 
Kari Ot ten fordításában már harmadszor bocsát ja Kösel—Pustet a nagyközönség 
elé. És méltán: mert a középkor „al ter doctor mellif luus"-ának sorai olyan 
nyelven szólnak, amelyet még ma is megér tünk, sőt, ma 700 év múltán eszméit, 
gondolatait közelebb érezzük szívünkhöz, mint valaha is érezhet ték. Műve — 
anyagát tek in tve — Cicero: Laelius de amicit ia-jában gyökerezik. De mennyire 
más az ő elgondolása, mint a pogány klasszikusoké! Tolla alatt nem veszt el 
semmit Amicitia előkelő szépségéből, de igazi, meleg, bensőséges életet, keresz-
tény lelket csak Aelred tud a műbe vinni. Dialektikus-spekulatív módszerre l 
három fe jezetben tárgyal a barátság eredetéről , szépségéről és áldásairól, majd 
annak feltételeiről, miközben az ókori írók, a szentatyák és különösen Szent 
Ágoston bámulatos ismeretéről tesz tanúságot . Művének befejezése szinte a 
barátság himnuszává magasztosul. Az utolsó fejezet egyik szerzetestársa halálakor 
írt, mély bará t i érzéstől á thatot t , kemény férfíszívből e redő elmélkedéseinek fel-
jegyzése. 

A könyvben nincs semmi a pedagógus fontoskodásából, semmi a korabel i 
filozófusok szillogizmusainak rideg acélváz-rendszeréből . De van benne közvet-
lenség, melegség. Szívtől szívig messze az út. Aelred a középkori ember de rűs 
é le tnézésével hamar megtalál ja a legrövidebb utat olvasója szívéhez. Péa. 

Wímmer Anzelm O. S. M.: Orabo spíritu, orabo mente. II—III, sz. He tvened 
vasárnaptól pünkösdig. A Szoc. Missz. Társ . kiadása. 

A hazánkban egyre jobban fejlődő liturgikus élet ú jabb gyümölcse Wimmer 
Anzelm könyve. Amikor a magyar közönség kezébe kap ta a misekönyvet és 
benne az Egyház évezredes imádságait, ta lán nem is gondolt arra, hogy milyen 
nagy kincset nyert vele, vagy ha tudta is, nem igen élt vele. Ez a könyv most 
fel tár ja az eddig ismeretlen kincsesház a j ta já t . Megcsillogtat szemünk előtt egy-
két drágakövet ; sőt megtanít arra is, hogyan szerezhetjük meg őket. Az első 
oldalakon megismerkedünk a liturgikus elmélkedés mibenlétével . Majd a leg-
szebb gondolataiból összeválogatott e lmélkedések következnek, egy napra több 
is jut belőlük. Mindegyikben a mai ember szemével nézzük az életre nagyon 
alkalmazható gondolatokat. Az Egyházzal együttélő hívő számára igen nagy 
ér téket jelent a könyv. Hiszen hathatósan elősegíti a szent t i tkokba való minél 
erőte l jesebb bekapcsolódást . K. A. 

Wollgang Czernin O. S, B,: Ein Leib — ein Brot. Der Kommuniongesang 
der Liturgie. Herder, Fre iburg i. Br. 1939. XV+418 lap. 

A „liturgikus" jelzőre igényt tar tó elmélkedések liturgikus volta nem szo-
rí tkozhat csupán arra, hogy az elmélkedés alapjául szolgáló szöveg a liturgiából 
való. A helyes értelmezéshez feltétlenül f igyelembe kell venni a szövegek sajátos 
életét a liturgiában: összefüggésüket egymással, helyüket a szentmisében, b re -
viáriumban, egyházi évben, esetleges allegorikus ér telmüket , az Euchariszt iára 
irányulásukat, stb. *Ezt teszi Cz. a római misekönyv és a bencés szentek miséinek 
Communioihoz fűzött e lmélkedéseiben. A szentáldozást nem tekinti a szent-
misétől különválasztott magán ájtatossági gyakorlatnak, hanem a szentmiseáldo-
zatot befe jező áldozati lakomának, Krisztus áldozatába való legbensőbb bekap-
csolódásnak. Maga a Communio-vers a hívőknek az áldozati lakomához vonulása 



közben énekelt szöveg. — Szükség volt ezekre az egyszerű, minden mesterkél t -
ségtől ment elmélkedésekre, mert egyre több helyen, nemcsak kolostorokban és 
szemináriumokban, hanem világi hívők közösségeiben is kel é le tre az ősi szokás, 
hogy míg a szentmisén résztvevők a szentáldozáshoz járulnak, különféle énekek, 
mote t ták helyett , a liturgia szellemének megfelelőbben a Communio-verset 
éneklik zsoltárral együtt. Ezeknek az elmélkedéseknek gondolatai nagyon meg-
könnyít ik ennek a külső formának komoly átélését. Vida Szabolcs. 

Jézus élete. A négy evangélium nyomán összeállította Dr. Gáspár Pál. 
Budapest . M. Kir. Egyetemi Nyomda. 

A Storia di Christo-k rapszodikusan eleven, zseniális írói fogásokkal meg-
alkotot t Krisztus-történetei nagyon sokat tudnak mondani a ma emberének, igen 
közel tudják hozni lelkéhez a Renan-ok „sápadt Galileai"-át . A szerző nem 
ezeknek az írásműveknek számát akar ta eggyel gyarapítani, Ő azt ve t te észre, 
hogy a modern ember nem olvassa el a legautentikusabb Krisztus tör téneteket , 
a szent evangéliumokat. Teszi pedig ezt azért, mert nem érzi ki belőlük, egy-
szerű, komoly, világosan átlátszó elbeszélésükből saját korának lelkületét . Régi-
nek, elavultnak érzi őket. Ezt a korkívánságot szeretné a szerző kielégíteni 
azzal, hogy a ma szavaival és a jelen ízlésének megfelelő formában teszi le egy 
kö te tbe Krisztus evangéliumát a modern ember asztalára. Nem ugyan regényes, 
de mégis igen élvezetes átdolgozása egybefogja a négy evangélista szövegét és 
így kronológiailag könnyedén á t tekinthető élet tör ténetet ad az Úrról, Szerzőnk 
„mai magyar nyelven" szándékozott elmondani a szent szövegek tar ta lmát . Álta-
lábanvéve ez sikerült is neki, bár néhol szerencsésebb lett volna a Szent István-
Társulat Szentírás-kiadásának szövegét átvenni, mint ezt pl, a Mária Magdolna 
je lenetének leírásánál szükségesnek érezzük. A könyv technikai használhatóságát 
nagyban megkönnyíti a „Mikor mit olvassunk" fejezet és az ügyes összefoglaló-
táblázat , A bibliás szellem kialakí tásának jó szolgálatot tehet ez az ízlésesen 
kiállí tott kötet , Dr. Juhász Gergely. 

Schmíedt Béla dr.í Tükör előtt. Korda rt. Budapest, 1939. 
A nők lelkiéletének fonákságáról szól ez a könyv: tükör elé állítja azt a 

női lelket, mely már puszta természeti gyöngédségénél fogva is visszariad az 
élet keménységeitől és durvaságaitól, de viszont a kisebb hibáknak és töké-
le t lenségeknek olyan sűrű hinárjaival küzd, hogy ezek előrehaladásában nagyban 
akadályozzák, sok jóakaratú próbálkozásának sikertelenségét okozzák. Ezekre a 
sokszor meglátott és méginkább fájdalmasan megérzett nehézségeknek gyógyí-
tására nyújt a szerző igen használható tanácsokat. Nevel már azzal is, hogy 
eszméltet : a lelkiatya finom kezével megrajzolt képekben minden kel lemetlen 
megsértődés, neheztelés, szégyenkezés nélkül ráismerteti az olvasót önmagára. 
Mégcsak önvád sem támad ezen élethű önráismerés nyomán, hiszen az ügyesen 
beáll í tó szerző soha sem ítéli el a bíró szigorúságával azt, ami csupán gyarlóság, 
tökélet lenség. A női é le tben előfordulható jelenségek r iportszerű felsorakoztatása 
a hozzájuk csatolt eligazításokkal együtt leperegtet i előttünk egy, emberi véges-
ségekkel mindig számoló, de ezek hátrányai t részben értékesí tő, részben kikü-
szöbölő, szóval a valódi és magasabb értelemben vet t életművészethez ér tő 
ideális női életpályát. Ennek megkedvel te téséhez nagyban hozzájárul a szerzőnek 
egyéni, talán már a mesterkél tségtől nem is olyan nagyon messze eső eredet i 
stílusa, ami azonban különösen a női olvasóközönségnek nem kis tetszésével fog 
találkozni. De nemcsak azok forgathat ják e munkát nagy haszonnal, akiknek 
elsősorban szólni akar, a magyar női társadalomnak, hanem mindazoknak, akik 
akár mint hittanárok, akár mint exerci t iumvezetők női pasztorációval foglal-
koznak. A mindenképpen nívós munka ér tékét Márton Lajos illusztrációi nagy-
ban emelik, Dr. Juhász Gergely. 



Irodalom. 
Eszterhás István: Három nap a pokolban. Singer és Wolfner Irodalmi 

Intézet. Bp., 1940. — 336 1. 
Törkedeni arra, hogy mindent megértsünk és ér tékel jünk, csak a bolond-

ságot és az al jast vessük el — ez a lelkiismeretes kri t ika; a mű belső értékeit , 
a tehetséget méltányolni, — de azt aztán mindig — ez az egyetlen út az igazán 
jó könyvek elfogadására. — Eszterhás István harmadik regénye nem kerül 
mindjárt az „e l fogadot tak" közé. A Három nap a pokolban tel jesen a nagy-
közönség ízlését akarja kielégíteni; az író egészen beáll a közönség soraiba, 
belőle nőve ki, benne élve, neki írva — viszi olvasóját oda, ahol eddig is volt: 
szürke hé tköznapokba és néha változatosságot hozó bűneibe. Ez magában még 
nem irodalom, itt minden a fölemelő, é r téket adó formától függ. Eszterhásnak 
ez a cél csak részben sikerül : regénye egy nagyvárosi beteg ember rajza marad 
— ügyes formába öntve. Dehá t ma már ott volnánk, hogy valami nagyobbszerüt 
is lássunk az életben, mint az át lagember ferde útjait! Még akkor is, ha az 
író az életet akar ja rajzolni a maga pőreségében. De még inkább akkor, ha 
valami erkölcsi elv is meghúzódik a regény piszkos valósága mögött. Ezt az 
elvet pedig így kapjuk meg Eszterhástól: Szenthe, a szürke hivatalnok, a gép-
ember, a léleknélküli robotoló — fellázad: „Emberré változott . És az ember 
maga a lázadás". (287. 1.) „Simon Márta szerelme nem lehet bűn, A törvény az 
alattomosra, a gonosztevőre, a visszataszítóra vonatkozik, A szép és a jó nem 
ütközik törvénybe. Simon Már t a szép, ő pedig ma igazságos és jó volt. A jók 
és szépek, ha nem is t a r t j ák be a törvényt, nem követnek el bűnt." (68. 1.). 
Ezér t a bűnös szerelemért föláldozza hivatali becsületét , elárulja a rábízott 
t i tkot . A kísértés, bűn és bűnhődés pokla égeti három napon át. Ez a pokol 
igazában csak tisztítótűz lenne — az író szándéka szerint, mer t amikor már 
egész nyomorult élete érzi a bűn súlyát, és mikor már várja, hogy raj ta is 
egészen betel jesedjék, hogy „ki miben bűnös, abban bűnhődik" (294, 1.), akkor 
— Deus ex machina — minden átváltozik: visszakapja meggyógyult felesége 
szeretetét , sőt hivatalfőnöke bizalmát és még hivatali e lőléptetést is. „Ma már 
tudta, hogy a törvény él, függetlenül a rendőrtől , a bírótól, a hatalomtól, a 
fegyverektől . Aki vét ellene, azt kitaszít ja mindabból, ami eddig volt, azt meg-
pofozta t ja és letépi róla a hazug, "hivalkodó és ragaszkodó mentségeket ," (318, 
1.) — ,,Van törvény. Van bűn. És van bűnhődés. És mindez bennünk van, A 
bocsánat pedig raj tunk kívül, felettünk, magasabban lakozik, mintsem tudni, 
látni, vagy akár sejteni is lehe tne útját, módját" (335—336. 1,). Milyen kár, hogy 
Eszterhás csak eddig jut el és így csak kierőszakolja a megtisztulást. Az ő 
tollán eddig vivő út is sokkal több, mint eszköz: jól kiszínezett piszok, melyből 
ugyancsak nem olvasható ki ez a természetes erkölcs. Azon a ponton áll ez a 
könyv, amikor a világvárosi regények szintjéből már kiemelkedet t , de a ma-
radandó irodalmi érték még csak ígéret. Pedig Eszterhás út ja nagyon biztató 
ígéret! Helyenkint nagyon tud írni. Egyik-másik mel lékalakja remekül éreztet i 
a pesti levegőt. A valóságot és a színeket a lélekkel összekapcsoló érzéke 
őserős sorokat irat vele. így mondom: irat vele, mert látszik, hogy amikor ír, 
nem szokta a tollat rágni, hanem csak ír, ír, úgy amint tagadhatat lan tehetsége 
sugallja. A b a j itt újra csak az lehet, hogy kereset len hanyagsággal téved a 
közönségesség útvesztőire és pesties kiszólásokba. Mire jók az ilyen sorok?: 
„Pimasz meleg van." — „Torkában remegett a megpróbál ta tás gombóca." Szag-
gatott, rövid mondatokat ír, néha egy-két szóból álló gondolatokat is külön 
sorba szedetve. Ez a style coupé nagyszerűen éreztet i a fűtött , nyugtalan lelki-
állapotot. A három nap tö r t éne te egységbe akar ja fogni a mondanivalót, de 
e helyett inkább csak lé lektani lehetet lenségbe sodorja a szerzőt. Választott 
volna legalább három hete t , a pokol helyet t meg igazán megtisztító tisztítótüzet, 
mely „bennünk van" ugyan, de aj ta ja te l jesebb világba, igazán „fölfelé" nyílik-
Ezt a világot kellene éreznünk a hétköznapok és szürke bűnök sikerült rajzában!, 



Fertsek Ferenc: Bábu a polcon. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
Tes tvérkönyve a szerző nagy tetszéssel fogadott előző írásának, a ,,Pubi és 

a körülmények"-nek. Ugyanaz a levegő, rokon kérdések. Itt a serdülő leány 
világát rajzolja. 

Erede t i ötlet a keret , amelybe közölnivalóját beállí t ja: nyugdíjazott 
j á tékbaba mondja el emlékiratként fővárosi előkelő polgárcsaládban szerzet t 
élményeit . Ez az első tekinte t re gyermekes beállítás még a felnőtt olvasó előtt 
sem lesz merev, kicsinyes; annyi benne az élet s meleg szívből sugárzó szelle-
messég. Tula jdonkép nem is regény; inkább családi é le tképek, két leánygyermek 
fej lődésének, nevelésének kérdéseivel . De azért egy izgalmas regény érdekessé-
gével köti le az olvasót. Kiter jedt kérdés-köre van. A túlfínomult, de belső 
világában elsekélyesedet t fővárosi polgárcsalád minden fájó sebét érinti: ú j ra -
házasodó, elvált szülők, közöttük hányódó négy gyermek-sors, akiknek nevelé-
sében a gyermekeiken osztozkodó szülőkön kívül szerep jut több jellegzetes 
rokonsági a laknak is. Nincs e könyvben viharos feszültség, kiélezés. E helyet t 
minden során valami szelid fájdalom érzik, amely az írónő nemes, észrevét len 
meglát ta tásaival érzékel tet i a családi sebeket . Nincsenek benne sorokból kirikító 
elvi megállapítások, de aki a sorok mögé tud látni, megérzi azt az intést, amit 
az írónő beleérzet t : így jár az isteni gondolat mélységeiből a nagyvilági, sekélyes 
életszintbe sodródó családi élet. Ami e könyvben a felnőtt számára is kedves 
élmény: fájó é le tkérdésekről lehet benne olvasni idegfeszültség nélkül, mind-
végig mosolygó arccal, s lelki haszonnal. 

Pár vonással ki tűnően megrajzolt egész sereg jellegzetes alakot mutat be. 
Annyira élnek, hogy még az az olvasó is, aki csak vidéki távlatból ismeri a 
fővárosi családi élet nagyvilági stílusát, benne találja magát ebben a környe-
zetben. Halk váddal, kitűnő megfigyelésekkel kíséri a főszereplőnek, a könnyelmű 
Bellának kontár nevelők által eről tetet t menete lésé t a nagylányság felé. Serdülő 
leányéle té t könnyelmű udvarlók, fogadások, teaesték, nyaralások kere tében mu-
ta t ja be a mögöttük ólálkodó erkölcsi veszélyekkel . Az életet felszínén meg-
ragadó, könnyű fajsúlyú szereplők mellett találkozunk nagy melegséggel meg-
rajzolt mélyebb jellemekkel is, akik a komolyabb életfelfogást, a lélek és szív 
igazibb műveltségét képviselik. Je l lemel lenté tük ítélet és útmutatás. Ilyen első-
sorban „Keresztke", Bella keresztanyja. Mintha az írónő a saját szívét ad ta 
volna bele. Azután Lulu, a bájos bakfis, aki gyermeki kedéllyel, de kedves ko-
molysággal és nagy szociális érzékkel eszmélődik az életre. Szerepel komoly 
udvarló is, aki igazi lovagiassággal s férf ias határozottsággal nyul a már-már 
romlásba zuhanó Bella után. De Bella sorsa is egy várat lan belső megrendülés 
és megtisztulás után ér tékesebb élet irányba fordul. Ez a fordulat a végső meg-
nyugtató kicsengése a könyvnek. Hogy mennyire az életből rajzolta alakjai t , 
k i tűnő példa rá az öccs, Palkó is, aki te tőtől talpig eleven, kedves kamaszfiú. 

Az alakok rajzának életszerű hatását kiegészíti az ugyancsak minden sza-
vában életből ellesett nyelv. Valami kedves , behízelgő, otthoni levegő á rad 
minden sorából. A családi párbeszédek, a kamasz-nyelv sokszor vál tanak ki 
őszinte kaca j t az olvasóból. 

Ezzel a könyvvel kapcsolatban is felvetődik a kérdés , amit a ,,Pubi és 
a körü lmények" egyik bírálója feltett (Dr. SZÍVÓS Donát O. S. B.: Egy „ifjúsági" 
regény margójára. Magyar Kultúra, 1939. 5. sz.): kiknek szól ez az írás? Annyi 
bizonyos, hogy ez sem azoknak, akik még egész lelkükkel a bakfis-kor zűr-
zavarában, kiforrat lanságában élnek. Kitűnő tükör elsősorban a fé l renevelőknek, 
hogy e könyv alakjaiban önmagukra döbbenve lelki számadást végezzenek. De 
el kell olvasnia minden olyan leánynak is, aki fél lábbal kilépett már a bakf is -
világból s elég éret t arra, hogy komoly eszmélődést végezzen a felett , amit 
a családi nevelésben örökölt. Ez a könyv egész biztosan felébreszti minden 
ilyen olvasóban az önalakítás felelősség-tudatát s a felelősségérzetet a jövővel, 
a reá váró jövő éle tekkel szemben. Ezek számára ilyen színesen, ilyen ké rdés -
érzékel te téssel még nem írtak. Fertsek könyvei új irányt jelentenek ifjúsági 
i rodalmunkban. Hrotkó Kristóf. 



Alfred Wien: Die ferne Wirklichkeit. Roman. Erich Wewel in Krailling 
vor München, 

W. königsbergi porosz. Részt vett a vi lágháborúban. Sokat foglalkozott a 
századforduló költészetével , a benne megnyilatkozó korszellemmel. í rása iban 
szembehelyezkedik a sötétlátó Spenglerrel. Üj regénye a szülőföld szerete te és 
a szerelem ú t j án vezet el bennünket az Istenhez. Termaelen hegedűművész a 
vendégszereplések vad i ramában szinte cél ta lannak érzi életét, s haza megy 
pihenni szülőföldjére. A városok, a szállodák, a pályaudvarok, a robogó vonatok, 
a hangversenytermek zaja, zűrzavara után egészen új kinyilatkoztatás neki szülő-
földjének erdeje , mezeje, nyugalma, magánya. A művész szívét szinte idegen 
hatalom ta r to t t a fogva, ezt a hatalmat le kel le t t ráznia, hogy megtalálja önmagát. 
Mikor az ősz kigyújtot ta színeit a fák sárguló leveleiben, mikor egy-egy színes 
levél megindult s libegve szállott alá, akkor döbbent rá az élet értelmére, a 
jövő fel támadás reményére. Egy kedves lénynek a halála is az örök élet fényét 
gyújtja ki le lkében. Igazi szerelme is az Istenhez vezeti. Abban van az ember 
boldogtalansága, hogy elhagyta az Istent. Ha meg akar gyógyulni, vissza kell 
térnie Istenhez s akkor önmagát is megtalálja a messze távoli valóságban. A 
sok valószerű regény mellett szinte üdítőleg hat ez a lelkiekben olyan gazdag 
olvasmány. Mihályi Ernő. 

Paola Drígo: Maria Zef. Racconto, Garzant i , Milano. 
D. az olasz élet egyik sötét zúgát muta t ja meg. Egy vándorkereskedő-

család járja a vidéket s e közben elénk tárul az alsóbb néposztályok élete, 
az olasz táj minden szépsége, zordsága, az olasz éghajlat minden mosolya, nap-
sugara, köde, esője. A vándorcsaládban bemuta t egy olyan veszedelmet, amely 
egy nagybácsi révén romlásba dönt anyát, leányt s mikor a kisebbik leányra 
is rákerülne a sor, a nagyobbik leány inkább bal tával vet véget a bácsi é letének, 
de húgát nem engedi az erkölcsi romlásba. Jó l megjellemzett eleven a lakok 
mozognak az elbészélésben, é rdekes szemlél tető leírásokban gyorsan zaj lanak 
le az események. Mihályi Ernő. 

Kézai Béla: Az utolsó nap. Regény. Révai Rt. kiadása. 251 1. 
A római birodalom végső vergődésének, „utolsó napjának" regényes t ö r -

ténete ez a könyv: északról jönnek a barbárok , belefészkelődnek a római élet 
vérkeringésébe, a légiók vezetése is a kezükbe kerül; a Ravennába költözött 
császári udvar — a császár minden jószándéka ellenére is —- csak megvénült, 
agyonfínomult, vagy torzzá durvult bűnösök gyülekezete, E vajúdó világ meg-
hasonlott emberei , szent remetéi , sikkasztói és té t len ábrándozói, f inomkodó 
bölcselői és érdekhajhászó katonái pat tanásig feszülő légkörben élnek, drámai 
erők ütközőpontjaiban. Aki kézbe veszi Kézai Béla könyvét, — önkéntelenül 
is ezt vár ja tőle, ezt a feszülő, drámai erejű korrajzot . Kicsit csalódunk: Kézai 
meg akar ja t e remten i ezt a levegőt, de eszközei még nem érik el azt a te l í te t t -
séget, mely viharfelhős, va júdó feszültséget érezte tne . Nagyon sokszor mintha 
csak az ő Pr iskosa szólna, epikus hűvösséggel: „Barátom, ezek a kusza sorok nem 
vonatkoznak mindig ugyanazon tárgyra, noha többnyire olyan emberekről emlé-
keznek meg, akik már régen meghaltak s így szerteágazó dolgaik és törekvéseik 
ellenére mégis találkoztak egy közös gondolatban: a fel támadás reményében. 
Ezért ne is lankassza kíváncsiságodat, — ha nem találsz összhangot." Kézai 
könyvéből is ez a szervesség hiányzik, de magasabb művészi követelmény é r t e l -
mében. Az események és az alakok nem il leszkednek bensőséges, bő művészi 
teltségű egységbe, nem folynak „egy öntésből". A merész ugrásokkal veze te t t 
tör ténet i vázat nem fűti még vérbeli író átél tsége; ahol pedig már-már neki -
lendülne a nagystílű alkotás rövid lázában, — ott a következő lapokon valami 
furcsán fagyos és mégis t a rka haláltáncot járnak alakjai. Néba Flaubert jut 
eszünkbe; de milyen más pl, a Salambo hata lmas történelmi képe! Mikor a 
széthulló rész le tekben elvész Kézai lé lekábrázoló érzéke, úgy sajnáljuk csör-
gedezni kezdő erejének elsikkadását . Az igazi történelmi levegő azt is meg-
kívánja, hogy a szereplők még ne beszél jenek „római misztikáról'; nemcsak 



hamis, de modern vásáriasságba lerántó a tűzoltózenekarnak puszta említése 
is. — Csak egy lépés kellet volna és nagyértékű kor ra jz lehetne ez a regény. 
Kézai első regénye még nem birta megtenni ezt a lépést . De tiszta epikus ereje 
igéri ezt a magyar i rodalomnak. Fog ő még írni egységesebb, szélesebb látókörű, 
de főleg benső fűtöttséggel lenyűgöző regényeket! R. S. R. 

Gyulai Ádám: A mi pénzünk. — Könyvbarátok kis könyvei. 
A Könyvbarátok kis könyvei sorozatában most egymásután jelennek meg 

olyan diákregények, melyek különböző megvilágításban tárják elénk a ma 
diákját . A sort a , ,Pubi" nyitotta meg, melyben a serdülő diák problémáját 
világította meg az író; a „Mégis ötödikes leszek" az eszményien jó diák képét 
vázolta a tágranyilt lelkű olvasók elé; most pedig a „Mi pénzünk" gazdasági 
oldalról nyul a diáklélek felé. Mi ennek a törekvésnek csak örülünk, és szeret-
nénk, ha a diáklélek többi problémáját is ily eszményien tárnák a fogékony 
lelkű ifjúság, de a szülők és nevelők elé is, 

A „Mi pénzünk" kis hőse, Pista, bebizonyítja, hogy a pénz nem becstelen 
dolog, csak könnyen azzá lesz és azzá tesz. Ezt a másik szereplő, Gerecse 
Sanyi példája bizonyítja. Aki a pénzzel bánik, az előtt ké t út nyílik meg: egy 
felfelé és egy lefelé vivő, Pista is eljutott a válaszút elé, de győzött és felfelé 
indult el, Gerecse viszont a lefelé vezetőre lépet rá, de Pista izgalmas küzdel-
mek árán visszarántja és magával viszi a felfelé vezető úton. De persze idáig 
izgalmas fordulatok és nehéz küzdelmek után jutunk csak el. És ebbe a gyorsan 
pergő, izgalmas tö r téne tbe vannak it t-ott elszórva mindazok az apró mon-
datok, melyek talán észrevétlenül, de megmaradnak a lé lekben és ott lassan 
továbbérlelődnek. És ezek a gondolatok nemesek, eszményiek, és mivel pénzről 
van szó, — nagyon gyakorlat iak is. Erre a ket tőre van szüksége a mai fiatal-
ságnak: eszményekre és gyakorlatiasságra. Igen, ma már fiatalon meg kell 
tanulni a pénzzel bánni, és úrnak lenni felette, hogy a magyar hazának később 
„becsületes" pénzkezelői legyenek. Ez ennek a könyvnek nemes célja és azt 
hiszem, hogy azt el is éri. 

Valamit még szintén köszönünk a könyv írójának: azt, hogy a szerzetes 
osztályfőnök képét oly szépen állította be. Ebben a mi munkánk elismerését 
látjuk. —yl— 

Henry Bordeaux: Szakadék. Regény. Szent Is tván-Társulat kiadása. 198 1, 
Fordí tot ta : Lovass Gyula és Thurzó Gábor, 

Külső cselekmény, melyet inkább a hát térnek beál l í tot t Abd-el-Krim-féle 
háború nyújt, alig számít, mert a lelkek mélyén feszülő t i tkos erők tragikus 
fej lődése köti le figyelmünket, André és Anne már hét év óta élnek boldogan, 
André t iszttársa Gérard Darcy, a legendás hírű ka tona szintén részese szerete-
tüknek: Andrénak barát ja , a „kis Annenak" pedig jó paj tása , mi sincs közöttük. 
De ez csak látszat. Gérard , ha magába is zárta, kigyúlt, Annenak pedig csak 
egy szikra kell, mely rádöbbenti , hogy az, mit Géra rd iránt érez, több mint 
barátság. S ez nem is sokáig várat magára, Gérard elesik, utolsó szavait 
Andrénak súgja: „Nyugodtan halok meg, örülök, hogy meghalok, mert szeret tem 
a f e l e s é g e d e t . . . " Ö elmondja feleségének s nem is sejti, hogy maga indította 
el a lavinát, melyet már nem lehet megállítani többé. Az asszony szerelmes lesz 
a halottba, férjét meg a gyanú öli: lehetet len, hogy ne let t volna valami azelőtt 
is közöt tük. Majd ki is mondja. De evvel csak a szakadékot mélyítette feneket-
lenné, s Anne nem is bí r ta e l . . , 

Egy szálú, igénytelen történet , még se érezzük szegényesnek. Kulcsa pedig 
Bordeaux elbeszélő művészetében rejlik, azonban itt is hiába keresnénk valami 
körmönfont ügyeskedést, mer t eszközei a legegyszerűbbek, legtisztábbak s talán 
ebbe az egybe foglalhatnók össze: tud hangulatot te remteni . Hősei sorsát előre 
tudjuk, mégis megbabonázva kísérjük őket lapról-lapra kikerülhetet len sorsuk 
elé, s mikor ez bekövetkezet t , fáj, nagyon fáj, de nem sújt a földhöz, hanem 
felemel, mit ma Bordeaux művészetével kevés könyv nyújt , G. R. 

Pannonhalmi Szemle 1 0 



Irodalomtörténet. 
J. Calvet; La Littérature Religieuse de François de Sales à Fénelon. 654 1. 

Paris, Gigord. 
Egy 10 kö te tes re te rvezet t f rancia i rodalomtörténetnek egyik köte te ez 

a szép munka, melyet nemcsak a szakember: irodalomtörténész, tör ténet író, hit-
tudós, lelkipásztor, de a művelt nagyközönség is sok élvezettel és nagy tanul-
sággal forgathat, 

A XVII, sz. francia spirituális irodalmának nem ez a köte t az első föl-
dolgozása, Sainte-Beuve már majdnem egy századdal előbb ha ta lmas munkát 
szentelt neki, de műve középpont jává Port-Royal- t tet te , mely janzenizmusával 
már a XVII, században súrolta, néhol át is lépte az eretnekség ha tárá t , nem is 
szólva a fegyelmi téren való állásfoglalásáról, mely nagyon szomorú következ-
ményekkel járó fejezete az egyháztörténetnek, Bremond abbé hata lmas mun-
kájából szintén több kötetet szentelt a XVII, századnak, de ő válogatás nélkül 
minden spirituális íróval foglalkozott . Calvet kö t e t e i rodalomtörténet i szem-
pontból foglalkozik ezzel az irodalommal és csak azokat az í rókat tárgyalja, 
akik a művészet követelményeinek megfelelnek. 

Calvet-t papi mivolta, i rodalomtörténet i múlt ja egyaránt képes í te t ték erre 
a kényes, sokat kívánó fe ladat ra . Teológiában, egyháztör ténetben való jártas-
sága, gyóntatói gyakorlatból szerzett tapinta ta segítik az éleslátásban, az ítélet 
biztosságában. A franciák nagy századának fényét, ragyogását i smerte a közön-
ség eddig is, Calvet munkája megismerteti velünk a grand siècle szívét-lelkét, 
vagyis a kereszténységéi . 

A köte thez közreműködtek E. Roland a keresztény bölcselet tör ténetével , 
L. Pichard (Les écrivains de Port-Royal), Georges le Bidoís a XVII. századi 
f rancia nyelvtörténettel , E. Langevin pedig a XVII. század vallásos művészetének 
a rajzával, y. s. 

Történelem. 
Robert Cornilleau: Du Bloc national au Front Populaire, 262 1. 15 fr. 

Spes, Paris. 
A jelenkori francia politikai élet krónikása R. Cornilleau könyve. A 

keresztény demokrácia harcosa volt régtől kezdve ez az orvos-politikus s 
k i ter jedt irodalmi munkássága is ezzel a politikai felfogással van kapcsolatban. 
A francia polit ikai élet tö r téne té t főkép a katolicizmussal való viszonylatában 
már adta a De Waldeck-Rousseau à Poincaré (1898—1824) című kötetében, A 
jelen kötet pedig első kö te te egy a világháború végétől a népf ron t hata lomra-
jutásáíg te r jedő időszak tö r téne tének . 

Emberies, keresztény felfogás, az előítéletektől függetlenségre való törekvés 
jellemzik ezt az elevenen megírt, éles megfigyelésekről tanúskodó kötete t , y. s. 

Friedrich Wecken: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung. 5, Auflage. 
Friedrich Wecken: ABC für den Sippeniorscher. Leipzig. Degener & Co., 

Oswald Spohr. 

Ma, mikor az ősök ku ta tása nemcsak családi kedvtelés, hanem hivatalos 
követelmény is, kétszeresen érdekel bennünket W, két könyve. Egyik be tű-
rendben, a másik zsebkönyv formájában adja elő kezdők számára a legszüksé-
gesebb tudnivalókat : az alapfogalmakat , a családtörténeti ku t a t á s forrásait, 
anyakönyveket s mindenféle hivatalos összeírást, ezeknek módszeres felhasz-
nálását, a családtörténeti ku ta tás segédeszközeit, az oklevéltan, az írástan, az 
időszámítás, a pecséttan, a címertan alapelemeit stb. Jó mintákat közöl a 
családfák összeállítására. Papok, tanítók, ál talában minden magánkuta tó nagy 
haszonnal forgathat ja ezt a két jól bevál t munkát. Mihályi Ernő. 



Művészet, 
H. Chéramy: Rome, 248 1, Arthaud, Grenoble. 
G, Faure: Venise, 172 1, Arthaud, Grenoble. 

Ez a szép két kö te t a grenoble-i Ar thaud kiadó Les beaux pays című 
vál la la tában jelent meg, A 17X23 nagyságban fényesen kiállított kö te t ekben 
a műértő, az utazó mindent megtalál, ami őt művészeti, tör ténet i szemponból 
érdekelhet i . A gyönyörű, minden oldalra elosztott művészi reprodukciókon kívül 
a szerzők nem hanyagolják el a festői kilátások reprodukcióit sem. Nincs 
Rómának és Velencének olyan tanulmányozásra érdemes mű- vagy tör téne t i 
emléke, mi ezekben a köte tekben megtalálható ne volna, Múzeumok leírása, 
műmellékletek, a csatolt t é rképek mellett még a távolból is élmény ennek a 
ké t városnak a szemlélése, végignézésük pedig kalauzolásuk mellett a különféle 
ut ikönyvekhez képest összehasonlíthatatlan élvezetet és tanulságot nyújt. y. s. 

Bruno Adríani: Philipp Harth. Berlin. Riemerschmidt, 
Werner Haftmann: Ludwig Kasper. Berlin Riemerschmidt. 
Rodin lángelméje szét törte a szobrászat összes bilincseit, a szabadság 

elvével felnyitotta összes sorompóit. Csak a természetet ismerte el mesteréül , 
Hi ldebrand az antik törvényszerűségek sürgetésével , Maillol a tömbszerűséggel 
igyekezet t helyreállí tani a megbillent egyensúlyt. Azóta — leszámítva folytonos 
i ránykeresőket — a legtöbb szobrász ezeken a sineken jár. Harth is, Kasper is 
nem a festői, irodalmi, elbeszélő szobrászat híve, hanem a tömbszerű irány 
apostola. Har thnak leopárdjai , medvéi, tevéi, tigrisei, hiénái, bikái, sasai, récé i 
k i tűnően megépített , az állatok természeté t hűen vísszatükröztető, nagyszerű 
természet i megfigyeléseken alapuló alkotások, Adrani bevezet bennünket Har th 
műhelyébe is s az anyag közvetlen kezeléséből, a műhelymunkából vezeti le a 
művész tanulságos előadásai módját. 

Kasper álló, ülő, guggoló gyermek és leányalakjaín végigtekintve egy pil-
lantás alatt t isztában vagyunk irányával: szabadság helyet t a hildebrandi tö r -
vényszerűségek s a mailloli tömbszerű megkötöt tségek uralkodnak művészetén. 
Az álló gyermekalakon szépen leolvasható a jobb láb, bal kéz, a bal láb, jobb 
kéz párhuzama és tar talmi ellentéte, 

A kiegyensúlyozott, az anyaggal, annak térbeliségével, törvényszerűségeivel 
számoló ú j szobrászat híve mind a ket tő . Mihályi Ernő. 

Gíuseppína Fumagallí: Leonardo, omo sanza lettere. Sansoni, Firenze, 1939. 
378 oldal, 30 líra. 

Akik az elmúlt nyáron szerencsések lehet tünk a milanói Leonardo-kiáll í tást 
látni, elcsodálkozhattunk a homo universalísnak nemcsak művészi alkotásain, 
hanem azokon a korát meghaladó találmányokon is, amelyeknek modelljei t e r -
meket töl töt tek meg. Leonardo da Vinci világának lá t tára önkénytelenül igazat 
adtunk annak az állításnak, hogy míg rendes körülmények között legalább k é t -
három embert kellene összegyúrnunk, hogy egy mindenhez tűrhetően ér tő és 
rendes embert kapjunk, addig Leonardo da Vincinek Istentől megáldott t ehe t -
ségében négy-öt emberre való tudomány, tehetség, találékonyság, művészi 
készség volt. 

Ezt a tényt bizonyítja G. Fumagall inak külsőleg is megkapó, pompás 
könyve, aki a Leonardo-kódexek alapján Leonardo írásaiból állítja össze ennek 
a párat lanul sokoldalú lángésznek életét . 

Kitűnik ebből a remek összállításból elsősorban az, hogy Leonardo ki tűnő 
stiliszta, akit méltán ta r tanak a Quat t rocento első prózaírójának. Másodszor 
talán az kap meg bennünket legjobban, hogy ennek a gazdag életnek egy 
egységes filozófia az irányítója. Bölcseletének alaptétele, hogy minden élet a lap-
principiuma a mozgás. Isten előtt is elsősorban, mint a primo Motoré előtt 
hódol, Leonardót csodálatba ejtik az égi testeknek, madaraknak, halaknak moz-



gása. A szélről, mint a hideg és meleg gyermekéről énekeket zeng. A napból 
e redő melegben és fényben a mozgásnak, az é le tnek éltetőjét magasztalja. A 
világban tapaszta lható örök mozgás tragikus: új életek megindulásához és fenn-
tar tásához folyton a régi életek halálára van szükség. A különféle életek között 
ér téksorozatot állapít meg. A legér tékesebb a szellem élete. Az anyag, a test 
is akkor igazán szép, ha ennek a szellemnek a kifejezője. Ezzel el is jutottunk 
a művészetnek a lényegéhez, A szobrászat és festészet , ha néma is, beszéljen; 
„La pi t tura è una poesia muta." A további fe jeze tkben a mindenirányú t e rmé-
szettudóst, a matematikust , a zenészt, a feltalálót, a gyakorlati embert , s tb . 
csodáljuk. Nagyon szép a könyvnek az „il mistero della vita umana" című, 
utolsó fejezete , amelyikben legszebben bontakozik a nagy férfiúnak világnézete 
és mély érzelmi világa. 

Aki egy nagy léleknek hihetet lenül gazdag világába akar bepil lantani , 
olvassa el ezt a könyvet. Még é rdekesebbé és még ér tékesebbé teszik ezt a 
könyvet a negyvennyolc táblán található rajzok, karcolatok, ta lálmány-felvételek, 
amelyekben mindben Leonardónak nagy lángelméjét csodálhatjuk, 

A mű nyomdatechnikai szempontból is elsőrangú alkotás, A f irenzei 
Sansoni céget dicséri. Kovács Arisztid. 

Enrico Bodmer: Dísegní dí Leonardo. Sansoni, Firenze, 1939, (31) és 10G 
oldal, 15 líra. 

Ez a pompás munka szinte kiegészítője az előbbi könyvnek. Száz oldalon 
Leonardónak számtalan karcát , vázlatát, t e rveze té t csodálhatjuk. Életrajzírói 
mondják, hogy Leonardo mindig vázlatkönyvet hordot t magával és az életnek, 
a te rmészetnek mozzanatait ál landóan lerögzítette. Egyaránt csodálhatjuk ra j tuk 
az anatómusnak pontosságát, a művésznek pára t lan vonalvezetését, a pszicholó-
gusnak mélységét, aki a vonalak és az árnyékolás segítségével annyi emberi 
mélységet, annyi érzelmet varázsol a könyvben közölt rajzokra, hogy nézésüktől 
alig tudunk megválni. Ez a könyv is a f irenzei Sansoni cégnek s ál talában az 
olasz nyomdatechnikának válik becsüle tére . Kovács Arisztid. 

Természettudomány. 
Gál Geláz; A madarak pajzsmirigyének ciklikus változásai. (Bölcsészdoktori 

értekezés.) Pannonhalma, 1939, A szerző kiadása, 64 lap. 

Alapos felkészültséggel és szorgalmas munkával készült el ez a komoly 
tudományos mű. 142 madárnak a pajzsmirigyén végezte kutatásai t a szerző. Az. 
anyagösszehordás fáradságos munkája utáni ku ta tó munkát is alaposan végezte. 

Mind a tudományos, mind a népszerűsí tő természet tudományi művek között 
sok van, amely a belsőelválasztású mirigyek hatásával, az ú, n. hormonhatással 
foglalkozik. Nincs egy élet tani folyamat sem, amelyet valahogy ezek a mirigyek 
ne szabályoznának. Ebben a dolgozatban a szerző a madarak pajzsmirigyműkö-
dését vizsgálja abból a szempontból, hogy mi az összefüggés a pajzsmirigy 
működése és az ivari folyamatok, tollazat kifej lődése és a vonulás között . 
Ebből a szempontból vizsgálta a fürj, fogoly, házi veréb, házi galamb pajzs-* 
mirigyműködését minden hónapban, hogy a ciklikus változásokat pontosan meg-
állapíthassa, Legérdekesebbek azok az összefüggések, melyek a költözés és a 
pajzsmirigy működése között vannak, Ha összehasonlítjuk a költöző für j és a 
nem költöző fogoly pajzsmirigyét, akkor azt tapasztal juk, hogy egyes hónapokban 
nagy a különbség. így pl. márciusban sokkal erősebb a költöző für j pa jzs-
mirigyműködése, mint a nem költöző fogolyé. Ez adja azután azt a lökést a 
madárnak, mely a vonulásra ösztönzi. És valóban már márciusban el kell neki 
indulnia Afrikából , hogy április végére hozzánk érkezzen. A fogolynál, mivel' 
nem költöző, nem találjuk ezt a feltűnő változást. Hasonlóképpen mutat ja ki 
a szerző a vedlésnek, az ivari folyamatoknak az összefüggését a pajzsmirigy 
különleges működésével . Szép mikroszkópiai készí tmények fényképei teszik job-



ban ér thetővé és magyarázzák a szöveget. A végén pedig röviden magyar és 
német nyelven összefoglalja a szerző tudományos megállapításait. 

Poroszlai Valérián. 

Detre László: Üzenetek a világűrből. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 279 1. 
A világűr és az abban levő naprendszerek, bolygók csodálatos kapcsola tban 

ál lanak a mi földünkkel. Innen érthető, hogy a világűrben beálló kisebb-nagyobb 
változás bolygónkon is érezte t i hatását. Az ú jabb kuta tások arra az eredményre 
jutottak, hogy ez a viszony sokkal bensőségesebb és mélyrehatóbb, mint azt 
eddig gondolták. A világűr a rádióhullámok által küldi a földre üzenetét . Sok 
földi jelenség, ha kissé oknyomozó szemmel kutatunk, a világűrből veszi ere-
de té t . Üjabban nagy lendület tel indult meg ezeknek a földöntúlról érkező ha tá -
soknak a vizsgálata. Üj tudományok kele tkeztek, mint a kozmobiológia, kozme-
kologia, asztrometeorológía stb. A szerző műve a világűrből a Földünkre jutó 
kozmikus hatásokról való első Összefoglalás az egész világirodalomban. Művét 
az intelligens nagyközönségnek szánta és ezért igyekezett a legnehezebb dol-
gokat is a lehető legegyszerűbb formában előadni. 

11 fe jezetben ismertet meg bennünket ennek az új tudományágnak leg-
biztosabb eredményeivel : A föld helye a világegyetemben. Meteorok. Árapály, 
A nap minden élet forrása. Napsugárzás, napfoltok és az időjárás. Napsugárzás 
és a felső levegőrétegek. A földmágnesség kozmikus zavarai . Kozmikus hatások 
a rádióvételre . Sarkifény. Rádióhullámok a világűrből. A kozmikus sugárzás. 
Földünk a Nap egyik bolygója, amely oly ellipszis pályán kering a Nap körül, 
amelynek az egyik gyújtópontjában fekszik a Nap. De emellett a napredszer 
mellet t a világűrben még végtelen sok naprendszer helyezkedik el. Itt már csak 
óriási számokkal lehet dobálódzni. Hogy a messzi csillagok távolságáról t iszta 
képe t alkothassunk magunknak, a könnyebb kezelhetőség végett be kell vezet-
nünk a fényévet , vagyis azt a távolságot, amelyet a fény egy esztendő alatt 
befu t . Megismerkedünk a meteori tokkal és a földre hulló kő- és vasanyagokkal . 
Fele le te t kapunk arra a kérdésre , honnan erednek ezek a meteori tek es hogyan 
lehet megkülönböztetni ezeket a közönséges, földön levő kő- illetőleg vas-
anyagoktól, Az árapály és dagály jelenségét a Newton-féle gravitációs törvény-
nyel magyarázhat juk. Szóba kerül itt még a tavak és folyók, földkéreg, légkör 
árapálya és az árapály biológiai hatása. A Napról tárgyaló részben megtudjuk, 
hogy a napfol tok örvények, mert környezetükben a színképvonalak Zeeman-
jelenséget mutatnak. Kozmikus hatások a rádióvételre című fejezetben magya-
rázatát találjuk annak, hogy miért halljuk ugyanazt a rádióállomást reggel 
erősebben, este pedig sokkal gyengébben. A következő rész a sarki fényt tá r -
gyalja, amely 1938-ban oly pazar pompával lepet t meg bennünket . Ezt a fény-
tüneményt a Nap elektronsugárzása idézi elő. „Az elektronok ugyanis mozgási 
energiájukkal világításra gerjesztik a légkör atomjait és molekuláit." Az utolsó 
fe jezetben a kozmikus sugárzás méréséről, különböző hatásairól, természetéről 
kapunk felvilágosítást. Ami az eredetét illeti, csak annyit mondhatunk, hogy a 
Földön túlról származnak és nagyon valószínű, hogy nem a Napról. A könyv 
végén az egyes fejezetek anyagát szép képek világítják meg. S.E. 

A föld és a tenger. A föld és az élet története. A természet világa, III. 
és IV. kötet . Kiadja a Kir. Magy, Természet tudományi Társulat . Budapest, 1939. 

A Kir, Magy. Természet tudományi Társulat fönnállásának 100, évfordulójára 
tervezet t nagy természet tudományi munka immár 3. és 4. köte te is készen fek-
szik előttünk. Örömmel ál lapíthatjuk meg, hogy az első két kötet kiváltotta 
nagy várakozásunkban nem csalódtunk, amennyiben e most megjelent két köte t 
méltó párja elődeinek, ugyanazzal a te tszetős külsővel, csínos kiállítással, é rde-
kes képanyaggal, de mindenekelőt t könnyed, élvezetes s mégis tudományos elő-
adásával, mely még a nem szakképzet t olvasó számára is világosan s könnyen 
é r the tő módon közli a legújabb s legnehezebb természet tudományi eredményeket . 
A harmadik kö te tben nevezetesen mindazokat, amelyek földünk felépítésével, 
anyagával kapcsolatosak. Itt kapjuk tu la jdonképpen az első magyar modern 



kőzet tant Mauri tz Béla egyetemi tanár s neves kutató tollából. Ugyancsak tőle 
való a földet átalakító erők tárgyalása, a vulkanológia s geodinamíka. Balleneg-
gert Róbert a termőföldről való tudnivalókat foglalja össze, különös tekintet te l 
hazai viszonyokra rövid s mégis tar ta lmas módon, Koch Sándor pedig a hazai 
legfontosabb ásványokat s azok bányahelyei t közli. Végül ez a köte t hozza 
még a harmadik részben Kéz Andortól a tengerről szóló tudományos e redmé-
nyeket kimerí tő módon. A IV. kötet a föld és élet tör téneté t tárgyalja rend-
kívül érdekfeszí tő módon, akár egy földtör ténet i regény, amit már egyes fe je-
zetek címe is mutat, pl, ókorvégi kincseskamrák, sárkányok szárnyain a közép-
korvégi föld körül, „Szent László pénze" megszámlálhatat lan milliárdjai stb. 
A szerző egyes elképzelései, különösen ami az élet s ember megjelenésére s 
kialakulására vonatkoznak sokaknak bizonyára merészeknek fognak tetszeni s 
nem minden ok nélkül, vagy egyéb nézete ikkel összeegyeztethetet leneknek, de 
ettől e l tekintve a művek gyors és biztos tá jékozta tás t nyúj tanak a legmodernebb 
természet tudományi kérdésekről , úgyhogy a szakembernek s a művelt nagy-
közönségnek egyaránt a legmelegebben ajánlható. Csak a teljesség kedvéér t 
kívánatos, hogy a most már tel jes é le t te len természet világa még kiegészüljön 
hasonló ke re tben a természet élő világával, de már úgy tudjuk, hogy ez is ké-
szülőben van s a közeli jövőben meg is jelenik, amihez az eddigiek alapján csak 
azt kívánhat juk, hogy mentől előbb. Mayer Sixtus. 

Gazdaságtörténet. 
Hévey László dr.: Ahol nincs nagybirtok, 
A mai Franciaország te rü le te 53,740.000 hektár , hazai nyelven tehát majd-

nem 100 millió kataszter i hold. A művelhető földnek 40% szántóföld (22 millió 
ha.), 19% erdő (10.5 millió ha.), 20°/o rét és legelő (11.5 millió ha.), 5% szőlő, 
gyümölcsös és kertészet . Ezek szerint t ehá t 46.5 millió ha. áll a mezőgazdál-
kodás rendelkezésére , így Franciaországnak van Európában legnagyobb te rü le tű 
mezőgazdasága Oroszországot nem számítva, 

Franciaország a kisbir tok hazája, 42 millió lakosból földdel foglalkozik a 
lakósoknak 39%-a, Földtulajdonosk száma 3.5—4 millió között van. A kis 
parasztbir tok (1—10 ha-ig) az összes te rü le tnek 21°/o-a, a közép parasztbir tok 
(10—40 ha-ig) a területnek 27%-a, a nem paraszt középbír tok (40—100 ha-ig) 
16°/o-a, a nagybirtok a te rü le tnek 36%-a, De ezen nagybirtoknál meg kell 
jegyeznünk, hogy ebben a számban benne van az erdő is és a nagy ki ter jedésű 
legelők is, ami inkább csak látszatra jelentős, 

Franciaország mezőgazdasági szempontból 2 tényező hatása folytán válságos 
ál lapotban van már évt izedek óta, A 2 tényező egymással szorosan összefügg, 
egyiket a másiktól elválasztani nem lehet. A földmíveléssel foglalkozó népnek 
nagy arányú csökkenése és a mezőgazdasági termelésnek hanyat lása az a két 
nehezen gyógyítható seb, amely szinte megbénít ja Franciaország gazdasági 
helyzetét , A falusi lakosság 1891-ben még 62°/o-át t e t te az ország lakosságának, 
1926-ban 53.6%-át, 1930-ban 45%-át, 1936-ban a 42 millió összlakosból csak 
16.5 millió (39°/o) foglalkozott földmíveléssel. A francia nép pusztul és fogy, 
vagy legalább is távolról sem szaporodott annyira, mint a másik 2 nagyhatalom, 
Anglia és Németország. Ennek legközelebbi oka a születések korlátozása vagy 
teljes hiánya. Franciaországban családlétszám 12 millió, ebből gyermektelen 
család 2 millió, egy gyermekes 3.5 milliónál több. Depopulácíó jele ez. Az 
e lnépte lenedés legnagyobb mér téké t Franciaország délnyugati megyéiben találjuk, 
A kevés gyermekszületésnek oka egyrészt magában a francia népben van, mely 
függetlenül, szabadon akar élni. Biztosítva szereti látni gyermekének sorsát, fél 
a földfelaprózástól . Az erkölcsök lazulása, a kényelmes élet után való törekvés 
is nagy mér t ékben hozzájárult ahhoz, hogy a francia nép nem szaporodik más 
népekhez viszonyítva. Az 1882-ben megszavazott laikus iskola 80.000 szociálista 
és 15.000 kommunista taní tója is aligha a tiszta erkölcsöt, a gyermekszerete te t , 
a földmíveléssel együtt járó kemény munkamegbecsülést , a kevéssel való meg-
elégedést csöpögtet te a f iatal francia lélekbe. A külső okok között találjuk 



azon tényt , hogy a francia mezőgazdaság a liberális és merkánti l világnézetben 
csak mostoha gyermek volt, A sok munkást foglalkoztató szőlő betegségei 
(Oidium 1847-ben, P lamopara Viticola 1878-ban, Phoma uvicola 1885-ben, Phy-
loxera 1889-ben) és a nagy adók lehangolták a földmíveseket . Betetőzte a baj t 
Napoleon Code civilje (1804. márc, 21,) elveinek végrehaj tása , amely megvál-
tozta t ta Franciaország nagy részében el ter jedt törzsöröklés ősi szokásjogát, A 
Code 826, paragrafusa kimondja: „Minden társörökösnek joga van osztályrészét 
úgy ingókból, mint ingatlanokból te rmészetben kivenni," Sőt a 815. paragrafus 
szerint ezt a többiek aka ra ta ellenére is követelni. El lehet képzelni, mi lett a 
sorsa egy életképes és jövedelmezően kezelhető 15 ha-os parasztbir toknak ezen 
örökösödés szerint. Vagy zsebkendő-nagyságú földek let tek („propriétés de 
l 'é tendue de mouchoir"), melyeken okszerűen gazdálkodni nem lehet, így többen 
egynek bérbe adták és még jobban kifejlődött a bér le t i rendszer (métayage, 
bail à ferme) vagy a nemzetpusztí tó egy gyermek-rendszerhez fordultak (sys-
theme de l 'enfant unique). 

A falusi lakosság csökkenésének másik oka a születések korlátozásán kívül 
a vidék elhagyása (l 'éxode rural, abandon de la terre) és a városokba való 
özönlés. A kényelmes élet, 8 órai munkaidő, a fény, látványosságok sok föld-
mívesnapszámost, törpebir tokost csalt a városokba. Valóban tönkrement fog-
lalkozás: „un metiér p e r d u " lett sokak szemében a földmívelés. 50 év alatt 
közel 2 millió földmívescsalád hagyta el a falut, a szántóföldet, szőlőt és váro-
sokba költözött . Párizs lakóiból 1,315.000 vidéken született . 

A termelés tényezői a természet , a munka és a tőke. Ha bármelyik 
hiányzik, vagy nem áll elegendő mennyiség a termelés rendelkezésére, zökkenő 
áll be. Munkáshiány van Franciaországban és ennek már látható jelei is van-
nak. 1, A szántóföldek csökkenése az ugar (la friche) és az erdő javára, 2. A 
legelőterületek k i te r jeszkedése a kul túr terüle tek kárára . A szántóföldi területek 
helyet adnak több helyen a pásztoréletnek. 3. Közép és kis üzemek csökkenése 
és nagyobb üzemeknek kialakulása, ahol az emberi erő gazdaságosabban pótol-
ható gépi erővel. A munkáshiánynak természetes következménye a termésát la-
gok csökkenése. Gyakori szó a francia mezőgazdasági szakkönyvekben a csök-
kenés (la décadence) és a hanyatlás. Sok éven át Franciaország búzából már 
behoztalara szorult. Átlagtermése ha-ként 13—14 q. Gyenge termés, pedig 
Larousse Agricole-ja a búza előveteményei között először az ugart említi. 
Cukorrépatermése más nyugati államokhoz viszonyítva (Dánia, Hollandia, Bel-
gium, Németország) mind a ha-ként adot t nyers répát illetően, mind a kivon-
ható cukrot szemmel ta r tva gyenge. Oka a szerzők szerint a rossz és silány 
talajelőkészí tés és a kevés kapálás. Az pedig mindenki előtt tudott dolog, hogy 
a cukrot a répába bele kell kapálni a magyar közmondás szerint. Ezt elvileg a 
f ranciák is tudják. (On fait le sucre a coups de houe.) Kender, len, komló 
termesztése is csökken terüle tben is, termésmennyiségben is. Oka a kézi erő 
hiánya: la manque de la mían — d'oeuvre. A munkaerő hiányát észrevet te a 
f rancia kormányzat is. Belső te lepí tésekkel (Vendée, Aveyron, Bretagne, Flandr) 
és idegenből importált (olasz, spanyol, lengyel, szlovák, osztrák) munkásokkal 
igyekszik a hiányt pótolni, hogy ne legyen halódó föld a francia: la t e r re qui 
meurt, hanem legyen Tardieu szerint földmívesország: ,,La France est un pays 
paysan. Il faut qu'elle res te un pays paysan." 

Ebbe a természet től átlag jó földű hazába, a szelíd éghajlatú Francia-
országba, a hydrografiailag is kedvező országba, de népesedés szempontjából 
folyton csökkenő, termésát lagaiban több és jobb eredményeket elérhető nemzet 
é le tébe vezeti be a tudós szerző az olvasót. A 106 oldalra ter jedő könyv egy-
úttal földbirtokpolit ikai célt is szolgál. A sok kisbirtok egy nemzet életében, ha 
azok csak politikai célzattal alakí t tatnak, nem egyúttal nemzetvédelmi és nem-
zet fenntar tó tényező. Viszont a nemzeti célokat szolgáló, sok munkáskezet fog-
lalkoztató, intenzíven kezel t nagybirtok még ma is korszerű lehet, 

Dr. Szalay Albert. 



RENDI HÍREK. 

Gidró Bonifác, tihanyi apátúr. 

1939. június 22-én tartotta a komáromi bencés főgimnázium 
annyi szomorú esztendő után az első boldog magyar évzáró ünnepélyt. 
Milyen más volt minden. Az udvar nagy dobogóján cserkészek emel-
ték magasba az ajándékba kapott sok nemzetiszínű zászlót, a katedrán 
ott volt a sok jutalomkönyv — évek óta kitiltott hazafias munkák — 
arany cirádáik ragyogtak a napsütésben, a zenekar a Himnuszt ját-
szotta, az érces diáktorkokból felcsendült a Magyar Hiszekegy. Ott 
állt a katedrán meghatott arccal az intézet igazgatója, Gidró Bonifác, 
hogy most már igazán boldog vakációra engedje kedves gyermekeit. 
Fiúk és leányok lelkes izgalommal hallgatták jóságos szavait. Egy-
szerre csak ez a hang elcsuklott, sírással küzködött és a meghatott 
csendben ezt mondotta: ,,Ügy hiszem, ma utoljára szólók hozzátok, 
mint az intézet igazgatója. Isten áldjon benneteket. Legyetek min-
denkor jók." Könny csillant meg valamennyi szemben és a sok ártat-
lan diákszív ugyanazt érezte, mint a miletosi hívek, mikor az Apostol 
elbúcsúzott tőlük: ,,Ecce ego scio, quia amplius non videbitis faciem 
meam." 

Most, mikor Komáromban elterjedt a híre, hogy a királyi kor-
mány kitüntetése és a város hálás elismerése után, szetit Rendje és 
főapátja megbecsülte őt azzal, hogy a tihanyi apáti székbe emelte, 
a városban ismétlődnek meg ezek a jelenetek, az emberek könnyeik-
kel küszködve állítják meg őt útjában és sírva búcsúznak tőle, 

A könny értékesebb minden kitüntetés aranyánál, mert csak az 
igazán jó emberek kapják. 

A mi jó emberünk, az új tihanyi apát úr hét évi győri, majd 
esztergomi tanárkodás után, 1900-ban került Komáromba és negyven 
esztendeig működött itt. A boldog béke éveiben, majd a világháború 
ágyúdörgése közt tanította kedves tárgyait, a matematikát és fizikát, 
a „királyi tudományok oktatója" volt. Kiváló tankönyveivel, lelkes 
magyarázataival igyekezett kiirtani a diáklelkekből azt a tévhitet, 
hogy a matematikát nem lehet érteni, Komáromban tudták is az ő 
tanítványai ezt a nehéz tudományt. Ha forgatjuk a Zászlónk folyó-
irat akkori évfolyamait, látjuk, hogy a matematikai pályázatokon 
sokszor győztek az ő diákjai, — Mikor elvesztettük a háborút, az 
őszirózsás forradalom és a vörös pokol rémségein át Komárom is 
vállára vette Trianon keresztjét, A megszállott Felvidéken rengeteg 
magyar kultúrérték veszett el, de a jó Isten azt akarta, hogy inté-
zetünk a komáromi szent Benedek-rendi gimnázium dacoljon a vihar-



ral, A cseh kormány másfélév múltán lemondásra kényszerítette 
Mórocz Emilián igazgatót, elüldözött két bencés tanárt. Ebben a vál-
ságos időpontban 1921. febr. 3-án lett Gidró Bonifác az intézet igaz-
gatója. A magyar ifjúság iránti nagy szeretettől vezettetve elfogadta 
főapátjától ezt a nehéz megbízatást, 18 éven át vezette az intézetet 
Istenben bízva, a magyar Feltámadásban biztosan remélve, meg nem 
alkuvó magyar lélekkel, székely faját jellemző nyugodt nagy bölcse-
séggel, meleg szeretettel diákjai és tanártársai iránt. Amint az erdélyi 
költő mondja: ,,Ment a hétköznapok útján, császárnak megadta, mi 
az övé, a maga részét minden hatalomnak, de Istennek is, ami 
Istené." Az intézet az ő bölcs vezetése alatt nemcsak hogy nem pusz-
tult el, hanem felvirágzott. Növendékeinek száma háromszázról hét-
százra emelkedett, Messze vidékek küldték ide gyermekeiket, hogy 
a bencés gimnáziumban vallásos és magyar nevelést kapjanak. E 
mellett diákjainak nemcsak szellemi kincseket adott, hanem anya-
gilag is istápolta őket. A Segítő Egyesület az ő buzgólkodása révén 
úgy felvirágzott, hogy évenként 3000—3200 pengő segélyt tudott jut-
tatni a jó viseletű, szorgalmas magyar diákoknak. 

Szeretett volna négy évtized munkája után Komáromban pihenni. 
De a Gondviselés másképp határozott. A tihanyi apáti székbe emel-
kedik, ahol bizonyára szeretettel őrködik plébániai hívei lelke üdvös-
ségén és szerető édesatyja lesz a Balaton vizénél gyógyulást, vagy 
pihenést kereső rendtársaínak. Mi pedig, komáromi fiai könnyes szem-
mel nézünk utána és szívünkben őrizzük az ő drága képét, melyen 
ott ragyog a testi és lelki egészség csodálatos derűje és harmóniája. 

A bencés középiskolák az 1938—39-i iskolaévben. 

Természetes, hogy az iskolai év nagy történeti eseményeinek hatása lépten-
nyomon meglátszik intézeteink életében. Azt meg mondani sem kell, hogy a visz-
szatért Komárom bencés gimnáziumának évkönyve (ez most az Értesítő neve), az 
elégikus ellágyulásnak és a boldog uj jongásnak sajátos érzelmeitől árad. Az alap-
hangot Ha jdú Lukács dr , tanárnak az elmúlt keserves 20 évre vetet t visszapillan-
tása (Emlékezzünk!) ad ja meg. Aki elolvassa azokat a sorokat, csak meghatódott 
tisztelettel és hálával gondol azokra, akik a bencés magyar hűségnek, a szenvedés-
vállalásnak hősies pé ldá já t mutatták. Hogy mit végeztek, arról tanúságot tett az 
a zarándoklat , mely 1939. május 29-én a komáromi szülők szövetségének rende-
zésében és a város különböző rétegeiből összetéve a Rend főapá t j a előtt Pannon-
halmán mondott köszönetet azért ,,a történelmi értékű szolgálatért, amely a cseh 
rabságban is meg tudta menteni a magyar i f júságot a keresztény és magyar jövő 
számára". 

Azóta, hogy 1938. november 6-án a Kormányzó Űr Ö Főméltósága seregei 
élén bevonult Komáromba és az egész magyarság szeretetét vitte a visszatért tes t -
véreknek, ez a szeretet, ez a megbecsülés gazdagon áradt a mi iskolánkra is. 
Gróf Teleki Pál, akkor vallás- és közoktatásügyi miniszter, még a bevonulás nap-
ján maga adta át az intézet cserkészeinek az első magyar zászlót és egyúttal 
kivette tőlük a fogadalmat. Azután az iskolák, egyesületek egész sora látogatta 
meg diákjainkat , zászlókat, jelvényeket, magyar könyveket stb. a jándékozva nekik. 
Különösen a cserkész-csapatok baj társ i szelleme érvényesült e látogatásokban. 
Kiemelkedik azonban közülük is a december 4-í ünnep, midőn a gárdaegységek 
látogatásával 4 bencés csapat jelent meg Komáromban és míkor még emiékeze-



tesebbé tette ezt a lélekbemarkoló napot az, hogy a szövetség és az 1. cserkész-
kerület k iküldöt t je i üdvözölték komáromi testvéreiket. Valósággal országos cser-
kész-ünneppé magasodott a csapat 25 éves jubileuma, 1939. jún. 10-én, mely 
egybe volt kötve az újonnan szerzett popipás dunai vizitelep és az új cserkész-
hajók felavatásával. E csónakok egyikét gróf Teleki Pál miniszterelnök a j ándé -
kozta. Ugyancsak akkor kap ta meg a csapat az üres cseh vámházat céljaira. 

A komáromi gimnázium meghatóan jellemző művészi bronz-emléktáblával 
hálálta meg a testvérintézetek megemlékezését. Bencés diákot ábrázol a mű, amint 
a Duna megszállott par t já ró l sóvárogva néz á t a túlsó oldalra, ahol Pannonhal-
mának körvonalai bontakoznak ki a messzeség ködéből. Ala t ta a 136, zsoltár e 
szavai ál lanak: „Babilon vizei mellett ü l tünk és sírtunk, amikor reád emléke-
zénk, Síon." 

Komáromi cserkészeink reá is szolgáltak minden elismerésre. Jellemző reá -
juk, de az egész intézet szellemére is, hogy már 1938. okt. 5-én ünnepiesen át-
cserélték a „cseh hovátartozósági" jelvényeket a magyar színekre. Ez a lelkület 
érteti meg hazaf ias és önfeláldozó szereplésüket a komáromi béketárgyalások iz-
galmas ide jében és nagy szolgálatukat a fe le j thete t len november 6-ának rendező-
munkájában. 

Ha nem is oly izgalommal és ujjongó boldogsággal, de a hazafias érzés nem 
kisebbfokú érzésével élte át többi intézetünk i f júsága is e történelmi évet. Követ-
kezményei is jellemzően mutatkoznak tanulóink lelkében. Soha nem látott éles-
séggel állott ú j ra eléjük Nagymagyarország k é p e és a kötelesség tudata, mely e 
kapcsola tban rá juk hárul, A tanár i karok nem mulasztották el ennek elmélyítését. 
A cserkész-csapatok, az önképzőkörök, a kongregációk működésében, á l ta lában 
az iskolák egész életének szinte minden vonatkozásában megtalál juk ennek bizo-
nyítékát, 

Ezzel kapcsolatban ér tékes új vonásokkal gazdagodott ifjúságunk lelke. 
Minden külső befolyás nélkül is fellángolt benne a régi magyar vitézi, katonai 
szellem. Elsősorban a cserkészet ad ennek megnyilvánulására alkalmat, de való-
jában olt él egész diákságunk lelkében. Jó l muta t rá a győri évkönyv: „Az esz-
mény a múlt évtized sportembere mellett a honvéd, főkép a repülő," Nem hanya-
golja el a ma d iák ja sem a testnevelést, de ez mind jobban eszközzé alakul át 
felsőbb célok szolgálatára. 

Másik erősen fejlődő tulajdonság, a tá rsadalmi kérdések iránt való érdeklő-
dés, újra a győri évkönyv szerint „a hazaf ias érzés a közösségi gondolat felé 
tolódik el", így érthetni meg a cserkész-csapatok, önképzőkörök, kongregációk 
stb. munkájá t irányító szempontok teljességét. De nemcsak elméletileg foglalkoz-
nak az i lyirányú kérdésekkel , a testvéri szerete t , a földmíves-, ipari munkás-
osztályhoz vezető út keresése, a szegények segítése örvendetesen érvényesül a 
gyakorlatban is. Érdekes kezdeményezést jelent a győri kongregációban egy ve-
zető keresztény szabómester előadása az iparosság szociális és morális helyzeté-
ről. Nem egy helyt megismerhették a tanulók közelebbről is az egyes rétegek 
nyomorát. Tanulságos e tekintetben a budapes t i beszámoló a Carífas-kiáll í tás 
lélekbemarkoló hatásáról. 

Ebben a fejlődésben nagy része van annak a fáradozásnak is, mellyel az 
Actio Catholica célkitűzéseit hozzák közel tanáraink i f júságunk lelkéhez. Ez ke-
zeskedik arról is, hogy d iák ja ink életfelfogása lehetőleg nem siklik le a krisztusi 
világnézet ta la járó l . Tanára ink legalábbis mindent elkövetnek, — elől járnak itt 
a kongregációk vezetői — hogy korunk égető kérdéseit az örökérvényű elvek alap-
ján lássák a tanítványok. (L. a pápai évkönyvben Barabás Ince dr. tanulmányát: 
Hazafias nevelés, szociális nevelés.) Hogy ez nem sikerül mindenütt teljesen, ennek 
sokszor a szülői ház az oka. Budapest i évkönyvünk keserűen panaszkodik e miatt . 
Általában azonban sikeres a munka, és ö rvende tes következménye a fokozódó ra-
gaszkodás az Egyház és annak látható feje, Krisztus Urunk földi helytartója iránt . 
Ennek erősí tésére jó alkalmat adott a pápaváltozás. Évkönyveink megemlékeztek 
róla, több helyt pontosabb méltatás keretében. Tanulóink mindig jobban és job-
ban átélik az Egyház örök életerejét. Ennek egyik forrása is, következménye és 
záloga is i f júságunknak eleven belekapcsolódása az Ür Jézusba, az Oltáriszent-
ségben, s á l ta lában a l i turgikus életbe. Mint a lelkiélet bensőségének egyik jelét 
külön kiemeljük a kőszegi VIII. oszt. tanulók zárt lelkigyakorlatát . 



A vallási élet elmélyülésére kétségtelenül nagy hatással volt a történelmi 
események feltűnő alakulása is. „Ha hivő szemmel néztük hazánk sorsának alaku-
lását" — mondja a győri évkönyv — „lehetet len észre nem venni a Gondviselés 
kezét , amikor az Eucharisztikus Kongresszus és Szent István jubileumá-
nak évében, éppen Szent Imre napján lett ú j r a magyar az elrablott Felvidék". 
Már ezen szempontból is üdvös volt iskolánknak az a törekvése, hogy az elmúlt 
szentév lelki hatását most is életben tar tsák. E cél vezet te a soproni gimnázium 
ifjúságát a szülők nagy tömegével 1938. őszén Szent István szent hegyére. Ugyan-
csak e szándékból fakadt hatalmas vállalkozásuk, Sik: Szent István királyá-nak 
előadása. Iskoláink egyáltalában igyekeztek kihasználni az ünnepségek nagy 
nevelőhatását, melyek rendezésére életük fontosabb vallási és hazafias mozzana-
tai ad tak okot. Lélekemelő volt a komáromi gimnázium első ünnepe március 15-én. 
Kimagaslik még az a nagyszabású énekes, zenés előadás, melyet a felvidéki ma-
gyarság hazatérésének emlékére Magyar est címen ta r to t t a győri ifjúság. Eszter-
gom legnagyobb ünnepét a tör ténelem rendezte: honvédeink párkányi bevonu-
lását. A visszatért országrészek b i r tokbavéte lének legfőbb mozzanatait több inté-
ze tben a rádió útján, közösen élte át ifjúságunk. 

Az iskolák vezetősége mindent megtett, hogy a szülői ház együttműködését 
biztosítsa. Ezt célozták a diák-lelkigyakorlatokkal párhuzamos konferenciák a 
szülők számára, továbbá a szülői értekezletek, amelyek az ú j Rendtar tás szelle-
mében mindinkább 6zétkülönülnek az egyes osztályok szerint. Főkép a vidéken 
nagyon fontos a diákszállások, — otthonok kérdése. Ezek felügyeletére különös 
gondot fordítot tak és ennek bizonysága ez a ta lpraese t t közlemény, mely a 
pápa i évkönyvben jelent meg László Keresztély tanár tollából (Diákotthonok). 
Nevelésünk szellemét, céljait, eszközeit egyébként minden lényegest érintő, átfogó 
alapossággal és szabatossággal foglalja össze Brunner Ernőd dr. budapesti gim-
náziumunk évkönyvében (Az úri lelkület.). 

Az intézet benépesedésével , a tanulók vallás szerinti megoszlásával, maga-
viseletí minősítésével, a tanulmányi eredményekkel a mellékelt (1—5.) kimuta-
tás ismerteti meg az olvasót. 

I. 
Az osztályozott tanulók száma. 

I N T É Z E T 'Osztályok 
száma 

Nyilvános 
tanuló 

Magán-
tanuló 

Összesen 
Változás 

a múlthoz 
képest 

Egy 
osztályra 

esik nyilv, 
tanuló 

Budapest 8 506 10 516 - 9 63-2 

Esztergom 8 370 93 463 + 10 46-2 

Győr 12 663 17 680 - 1 8 5 6 7 

Komárom 10 675 21 696 + 17 67-5 

Kőszeg 8 293 8 301 - 3 36-6 

Pápa 8 353 6 359 —25 44-1 

Sopron 8 335 8 343 - 1 4 42'9 

Összesen : 62 3195 163 3358 1 - 5 2 51-5 



Az osztályozott tanulók vallási megoszlása. 

I n t é z e t 

T
an

ul
ók

 
sz

ám
a 

r. kat. gör. kat. görög 
keleti ref. ág. h. ev. izr. 

Budapest 
0/0 516 511 

99-03 
5 
0-97 — — — 

Esztergom 
0/0 463 437 

94-38 
6 
1-30 — 

10 
2-16 

6 
1-30 

4 
0"86 

Győr 
o/o 680 612 

90-00 
2 
0-29 

1 
0-15 

20 
2-94 

19 
2 8 0 

26 
3'82 

Komárom 
o/o 696 502 

72-13 
1 
0-14 — 

129 
18-54 

20 
2-87 

44 
632 

Kőszeg 
O/o 301 271 

90-03 
5 
1-66 — 

2 
0-67 

19 
6'31 

4 
1-33 

Pápa 
O/o 359 348 

96*94 
1 
0-28 — 

1 
0-28 — 

9 
2'50 

Sopron 
o/o 343 343 

íoo-oo — — — — — 

Összesen : 
o/o 3358 3024 

90-05 
20 

0'60 
1 
0 0 3 

162 
4"82 

64 
1*91 

87 
259 

III. 
A nyilvános tanulók magaviseleti jegyei. 

Intézet Tanulók 
száma 

Jeles Jó Elégséges 

Budapest 
O/o 506 340 

67-20 
153 
30-24 

13 
2-56 

Esztergom 
0/0 370 281 

75-95 
82 
22-16 

7 
1-89 

Győr 
O/o 663 384 

57-92 
273 

41-18 
6 
0-90 

Komárom 
% 675 336 

49-78 
326 

48-30 
13 

1-92 

Kőszeg 
°/o 293 214 

73-04 
79 
26-96 — 

Pápa 
O/o 353 283 

80-17 
66 
18-70 

4 
1-13 

Sopron 
O/o 335 230 

68-66 
103 
30-75 

2 
0-59 

Összesen 
O/o 3195 2068 

64-73 
1082 

33-86 
45 

1-41 



Az osztályozott tanalók tanulmányi előhaladása. 

Intézet 
T

an
ul

ók
 

sz
ám

a 

K
itű

nő
 

Je
le

s 

*o <-> El
ég

sé
ge

s 

E
lé

gt
el

en
 

(1
) 

2 
v.

 tö
bb

 
elé

gt
ele

n 

B
uk

ot
t 

ös
sz

es
en

 

Budapest 
o/o 516 39 

7-56 
55 
10-66 

199 
38-56 

173 
33-53 

34 
6-59 

16 
3-10 

50 
9-69 

Esztergom 
8/0 463 35 

7-56 
31 

6-70 
138 
29-81 

201 
43-41 

39 
8-42 

19 
4-10 

58 
12-52 

Győr 
o/o 680 40 

5"88 
43 

6-32 
233 

34*27 
275 

40-44 
65 

9-56 
24 

3-53 
89 
13-09 

Komárom 
0/0 696 26 

3-74 
24 

3-45 
189 
27-15 

370 
53-16 

75 
10-78 

12 
1-72 

87 
12-50 

Kőszeg 
O/o 301 26 

8-64 
20 

6-64 
91 
30-23 

120 
39-86 

38 
12-63 

6 
1-99 

44 
14-62 

Pápa 
O/o 359 38 

10-59 
41 
11-42 

120 
33-42 

122 
33-98 

24 
6-99 

14 
3-90 

38 
10-59 

Sopron 
O/o 343 25 

7-29 
17 
4'96 

88 
25-65 

159 
46-36 

40 
11-66 

14 
4-08 

54 
15-74 

Összesen 
O/o 3358 229 

6-82 
231 

6-88 
1058 

31-51 
1420 

42-28 
315 

9-38 
105 

3-13 
420 

12-51 

V. 
Az érettségi vizsgálatok eredménye. 

* É r e t t B u k o t t 

Intézet g S „™ M 
H 

Kitünte-
téssel jelesen jól egysze-

rűen 
1 tárgy-

ból 
2 v. több 
tárgyból 

Budapest 
o/o 5 0 

2 
6 -00 

13 
2 6 - 0 0 

2 6 
5 2 - 0 0 

7 
14-00 

1 
2*00 

— 

Esztergom 
o/o 4 8 

4 
8 - 3 3 

3 
6 - 2 5 

18 
3 7 - 5 0 

17 
3 5 - 4 2 

5 
10*42 

1 
2*08 

Győr 
o/o 6 8 

5 
7 -35 

9 
13-24 

31 
4 5 - 5 9 

2 0 
29 -41 

3 
4*41 — 

Komárom 
0/0 5 9 — 

8 
13-57 

18 
30-51 

3 1 
52*54 

2 
3*39 

— 

Kőszeg 
O/o 2 5 

2 
8 - 0 0 

5 
2 0 - 0 0 

11 
4 4 - 0 0 

6 
2 4 - 0 0 — 

1 
4*00 

Pápa 
0/0 3 9 

7 
17-95 

3 
7 - 6 9 

16 
4 1 - 0 3 

12 
30*77 

1 
2*56 

— 

Sopron 
O/o 31 1 

3 - 2 3 
5 

16-13 
13 
4 1 - 9 3 

11 
35*48 

1 
3*23 — 

Összesen 
O/o 3 2 0 

2 2 
6 -88 

4 6 
14-37 

133 
41*56 

1 0 4 
32*50 

13 
4*06 

2 
0*63 



Ezekhez a táblázatokhoz kevés a hozzátennivaló. A tanulók számát Komá-
rom vissztérte alaposan megduzzasztotta. Ezt számításba nem véve, a többi gim-
náziumban 59-cel kevesebb a tanuló, mint a megelőző évben. Főkép az alsóbb 
osztályokra esik a csökkenés. Éreztetni kezdi tehát hatását az 1. osztályba föl-
vehető tanulók számának szigorú korlátozása, bár vannak intézetek, ahol a jelent-
kezések is gyérülnek. Lassanként csak megszűnik a zsúfoltság, főkép Győrött és 
Budapesten. Komáromon az osztályok párhuzamosítása és a leánytanulók foko-
zatos e lmaradása fog segíteni, A cseh megszállás a la t t ugyanis a leányokat is 
fel kellett venni, számuk igen tekintélyes: 169, Az esztergomi magántanulók 4 
kivételével a Szalézi-rend nyergesújfalusi előkészítő tanfolyamának növendékei, 

A magaviselet újmódú megbírálása több szempontot vesz tek in te tbe mint a 
régi. Kevesebb is a jelesnek minősített, aminek helyességét nehezen aka r j ák meg-
érteni egyes elfogult szülők. 

A tanulmányi eredmény több, mint 2°/o-kal gyengébb a mult évinél. Különö-
sen Budapesten emelkedet t a bukot tak száma (6.18%-kal). Fel tűnően sok itt az 
elégtelen jegy az 1. osztályban a latinból (62-bőil 16: 25,8%), 

A taní tás menetét különösen a felsőbb osztályokban eléggé megzavarták 
1938 őszének nemzetközi izgalmai; a fiúk egy része huzamosabb ideig légoltalmi 
szolgálatot tel jesí tet t , A történelmi események nagy hullámverése természetesen 
Komáromban volt a legnagyobb. Nehézséget okozott itt a magyar tantervre való 
átmenet is, bár ez csak fokozatosan valósítható meg, A tót nyelv helyét azonban 
az egész vonalon egyszerre elfoglalta a német. I t t-ott sok zavart okozott a szülők 
túlságos aggodalma is a háborús veszedelem miatt (Győr!), A bejáró tanulók 
száma túlságosan arányta lan Pápán (143); egyelőre nem lehet segíteni a bajon; 
rossz következményeit a tőle telhető minden eszközzel igyekszik elhárítani a 
vezetőség. 

Az önképzőkörök munká ja mindig hathatósabb segítségévé válik az iskolai 
munkának. Álta lában ú j ra látni a szakosztályokra való elkülönülés jó hatását . 
Ismét Esztergom vezetett e téren. Az irodalmi szakosztály örvendetes nekilen-
dülése tapasztalható Sopronban. De a többi intézetben is látható, hogy az életre 
való belsőbb kapcsolat mennyi frisseséget hoz a körök életébe (különösen Pápán 
és Kőszegen!). Termékeny gondolatnak ígérkezik a győri új szakosztály is, mely 
az érzelmi és esztétikai művelődés céljával a zenekedvelök köre címen ala-
kul t meg. 

A sportkörök működéséről kevés az új mondanivaló: mint tavaly, úgy most 
is buzgósággal és eredménnyel dolgoztak. Különösen feltűnő azonban Sopronban 
a vívó-szakosztály fejlődése, továbbá nagyon szépek Esztergom eredményei az 
úszásban; Győröt t a foglalkozási ágak gazdagsága, továbbá a céllövők sikere tisz-
teletreméltó. Budapes t eléggé visszavonult a versenyzéstől . Az évkönyv ezt mondja 
e kapcsolatban: A KISOK által rendezett versenyeken csupán csak az év elején 
indultunk. A többi versenytől való elmaradásunk főoka az volt, hogy olyan sza-
bálytalanságok történtek a versenyek rendezése és elbírálása körül, melyek a 
helyes és reá l i s eredmény kialakulását nagy mértékben gátolták. 

Nagyon fe j lődtek a gyorsíró-körök, nagyon szép ú j r a a budapesti aero-kör 
működése, mely fáradhata t lan és rátermett tanárvezetés mellett országos viszony-
latban is az é l re küzdöt te föl magát. A bélyeg-körök között újra legjobban virult 
a budapesti Pax. 

A rendkívüli tárgyak taní tása terén nagyon fejl ik mindenütt az ének- és 
zeneoktatás. Megvan mindenütt a jó, sőt kiváló ének- és zenekar. A győri zene-
karról pl- hivatalosan ál lapí tot ták meg, hogy elérte „a zenekari kul túrának a 
középiskolai átlagszintet messze meghaladó színvonalát", A komáromi gimnázium 
zenei é le tében kimagasló esemény volt az ének- és zenekarnak a XVII, Orsz, 
Középiskolai Dalosünnepen való szereplés, hiszen 20 év óta ez voli az első sze-
replésük, amikor bekapcsolódhat tak az anyaország zenei életébe. Sikerük azon-
ban művészi kiválóságuknak is köszönhető. Leggyakoribb még a német és f rancia 
társaigás, a gyorsírás, vívás tanítása, továbbá a mintázás és a művészi ra jz . Buda-
pesten és Esztergomban a hagyományhoz híven kitűnően folytak a fizikai gya-
korlatok, Kőszegnek sajátossága a gyógytorna. Budapesten taní t ják még a gép-
írást is és a Ludovikába, ill. a műegyetemre menő tanulók számára megkezdték 



az ábrázoló geometria taní tását is. Legtöbb helyen a tánciskolát az iskola felügye-
lete alatt, sőt az iskolában tartották, 

A diákelőadások tekintetében nagyon szerencsés helyzetben van Budapest. 
Ki is használták, 

A kirándulások látókörtágító és nevelő befolyása is megfelelő módon érvé-
nyesülhetett. Természetesen a városban lévő intézmények, gyárak, továbbá a kör-
nyék megismerése volt előtérben, továbbá Komárom és Pannonhalma szerepel 
többször célként. De a pápai gimnázium egy csoportja Veszprémen át a Balatont 
is megnézte, míg egyik kőszegi osztály a Duna mellett Esztergomig jutott. Nagy 
uta t tet t meg tanári vezetés alatt a budapest i gimnázium 66 tanulója. Megjár ták 
Velencét, Rómát, Monte Cassinot, Nápolyt, Pompeít, Firenzét. 

A mozgóképbemutatás ú j ra Pápán volt a legrendszeresebb, de a jövő iskolai 
évben már a többi gimnázium is belekapcsolódik az állami mozgófénykép-szer-
vezetbe. 

A szertárak a szokott kere tek között gyarapodtak. A Rómer Floris-múzeum-
mal kapcsolatban azonban szomorú hírt közöl a győri évkönyv: „A felsőbb ható-
ság Győr városát és a vármegyét Sopron régészeti ha táskörébe osztotta be. Hogy 
mit jelent ez a helybeli gyűjteményre, azt a szakemberek előtt nem kell rész-
letezni," 

A komáromi gimnáziumnak a nemzeti művelődéssel kapcsolatos intézményei, 
szertárai természetesen megakadtak fej lődésükben az elmúlt 20 év alatt . Ennek 
orvoslására a tanári könyvtárnak az Orsz, Középiskolai Tanáregyesület megküldte 
pedagógiai kiadványait , a Magyar Tud. Akadémia a 20 év alatt tőle kiadott 
összes műveket, a magyar könyvkiadók pedig 365 db. könyvet a jándékoztak, 

Az ifjúsági könyvtár Darvai Győző kispesti tanítótól 144 kötet könyvet ka-
pot t ajándékba, a Magyar a magyarérf-mozgalom 650 kötetet, az 1922-ben érett-
ségizett növendékek 13 kötetet, Dr, Német Imre kőszegi tanítóképzői igazgató 
14 db. könyvet adott ; a győri bencés gimnázium tanulói pedig 114 P-t gyűjtöt tek 
e r re a célra. 

A VKM. 95 db. tornaszerrel (3594.50 P értékben) a jándékozta meg a torna-
szertár t és 2 db. nagy fali térképpel a földrajzi szertárt . 

Bár elég sok haláleset fordult elő a tanulók között (6), az egészségi állapot 
jónak volt mondható. Az iskolaorvosok lelkiismeretes gonddal teljesítették köte-
lességüket, A tanulók test i alkata, szervezete elég jó, de a soproni évkönvv pa-
naszkodik: a labdarúgás túlságos, szenvedélyes űzése folytán sok tanulónál szív-
b a j jelentkezik. Az esztergomi és kőszegi fogorvosi munka ú j r a csak elismerésre 
méltó. 

A jótékonyság terén ú j r a a Rend főapát ja járt elől jó példával: 22,000 P-t 
tesz a tőle elengedett tandí j . Örvendetes, hogy az iskolák mind jobban kezdik 
érezni a társadalom jószívét. Szükség is van erre, mert a régi segítőalapok leg-
nagyobbrészt elvesztek és bár lassan-lassan életre kelnek, sok időbe telik, hogy 
visszanyerjék régi erejüket . Még Komárom van a legjobb helyzetben, ahol a régi 
milliós Király püspök-alapítványból mégis csak maradt annyi, hogy 2595 P-t ad-
ha t tak ki ösztöndíjra, A megszállás alatti állami segítség pótlására a magyar 
állam 7 tanulónak adott 200—200 P Horthy-díjat , Szépen működik Segítő-egyesi 
lé tük is, mely 3132,80 P- t adott ki, a Palkovich-diákmenzán 8000 pengőnyi ked-
vezményben részesültek a tanítványok. Hálával emlékezik meg az évkönyv e kap-
csolatban is a Magyar a ma^yarérf-mozgalom irányítójáról , dr, Imrédy Bélánc-
ról, aki 2000 P- t jut tatot t e célra. De a komáromi gimnázium hatáskörébe tartozó 
magyar társadalom is k ive t te részét a segítésben, A komáromi évkönyv forgatása 
egyáltalában arról győz meg bennünket , hogy szociális gondolkodás szempont-
jából tanulhatunk a visszatértektől . Az elnyomás alatt ott fent jobban érezték 
testvéreink egymásrautaltságukat, szerették egymást és jobban ráeszméltek t á r -
sadalmi kötelezettségeikre. Ennek és a vallásos hazafias érzésnek köszöni létét 
ia már említett menzán kívül a Marianum-internátus is, ahol vagy 70 magyar diák 
kapo t t — sokszor kedvezményes — ellátást, és amely egyúttal a magyar szellemű 
papság nevelő-intézete is volt, 

A tanításnak és nevelésnek ezt a nagy munkájá t 136 tanár végezte, akik 
közül 30 volt a világi. Ezekből 9 Komáromra esik; a csehektől kiűzött vagv pedig 
elhalt bencés tanárok pótlására. Itt is hálával kell megemlékeznünk róluk, min-



den elismerést megérdemlő hűséges önfeláldozással segítették ők is megtartani 
az intézetet a magyarság számára. 

Igazgatóváltozás Győrött volt. Virágh Teofil, az eddigi ki tűnő szervező és 
építő igazgató az új jáalakí tot t Kat. Középiskolai Főigazgatóság központi igaz-
gató ja lett, helyét Holenda Barnabás dr. foglalta el. Esztergom elvesztette Serédi 
Dénes c. igazgatót, aki 51 évi bámulatosan lelkiismeretes pontossággal végzett 
tanár i működés u tán Zalaapát iba került nyugalomba. A soproni évkönyv meg-
indult szavakkal gyászolja Dr. Mére i Kálmán c. igazgatót, aki 50 éves buzgó 
tanár i munka u t án két éve ment nyugalomba és 1938, szept. 29-én 76 éves korá-
ban elhúnyt. 

Az évkönyvek pontosan beszámolnak a tanár i karok iskolánkívüli munkás-
ságáról is. Minden tiszteletet megérdemel. Itt kell megemlékeznünk arról a két 
tudományos közleményről is, melyek a kőszegi, ill. a győri évkönyvben lát tak 
napvilágot. Az előbbiben Pálos Ferenc ismerteti a mult század bencés pedagógu-
sának, Kovács Márknak figyelemre méltán érdemes gondolatait, az utóbbiban pedig 
Ferenczí Viktor fejezi be hatalmas művét Jedl ik Ányosról (Jedlik Ányos István 
élete és alkotásai, 1800—1895. IV. befejező rész.). Most is csak ismételhetem azt, 
amit a megelőző részeitről mondtam: a nagy feladat megtalálta a maga rátermett 
emberét ; tudás, buzgóság, végtelen szorgalom és tárgyszeretet egyesült itt a mun-
kára . A nemzet és a rendünk lerót ta adósságát nagy fia iránt. Ez a szolgálat 
Ferenczi Viktor legnagyobb ki tünte tése . Rendkívüli odaadásra vall az az összeállí-
tás, melyben az esztergomi gimnázium növendékeinek és tanárainak irodalmi 
munkásságát muta t j a be Vértes Zoárd az intézet évkönyvében. Ez az összeállítás 
voltakép az esztergomi Szent Is tván tanügyi kiállítás részére készült, melynek 
anyaga Komárom és Esztergom vármegyék iskoláiból, nevelő-intézeteiből került 
ki. Súlyát eléggé bizonyítja az, hogy 1938. augusztus 14-én gróf Teleki Pál, akkori 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitotta meg. Sikere csak szerény jutalma an-
nak a fáradhata t lan munkának, melyet a rendezők, elsősorbn az intézet igazgatója 
és mellette Vér t e s Zoárd tanár hoztak áldozatul a nemes célra. 

Már említet tük, hogy a Kat . Középiskolai Főhatóság alá tar tozó kat. kö-
zépiskolák felsőbb igazgatása újjászerveződött . Az eddigi 6, inkább „rendi" tan-
kerületet arányosabb beosztással 3 váltotta fel. Élükön 3 ker. kat. főigazgató áll, 
akik az elnök-főigazgató és a központi igazgató közreműködésével végzik mun-
ká juka t . Iskoláink közül a budapest i és az esztergomi a budapesti, a komáromi, 
győri, pápai, kőszegi és soproni a dunántúli kat, kerületbe tartozik. Főigazgató-
juk Jászai Rezső dr. tanügyi főtanácsos, ill. Berkes Ottó c, tankerület i főigazgató. 
Az átszervezés ú j lépés a kat . iskolaigazgatás összpontosítása és korszerűsí-
tése terén. 

A Kat. Bencés Diákok Egyesületének általános működése őszintén meg-
vall juk — nem kielégítő, bár egyik-másik helyen (pl. Kőszegen) elevenebb élet 
kezd csírázni. Pedig, hogy öregdiákjainkban megvan a hála régi intézetük iránt 
és szívből ragaszkodnak a Rendhez és nem hiányzik belőlük az együttérzés, jól 
muta t j ák a szokásos találkozók, melyek főleg Győrött voltak nagyobbarányúak. 

Áz iskolákkal kapcsolatban lévő nevelő-intézetek közül már szó volt a 
komáromiakról. A többire, a régiebbre vonatkozólag legyen szabad a megelőző 
évi beszámolóra utalnunk, (L. P. Sz. 1939. I. sz.!) 
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PALKA JOZSEF 
Magyarország arany koszorús mesterének 
U V E G P E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5 9 . 
TELEFON: 1-302-2Ö. ALAPÍTVA 1Ö94. 

1912-ben „Pro ecclesia eí Poniífice" pápai arany érdem-
kereszttel kitüntetve. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és fesíeíí 
templomablakokat a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

Kölíségveíés díjtalan. 
Ablakok javítását is vállalja. 

i § 
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EG O T T O 
O R G O N A G Y A R 

BUDAPEST, 
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON : 2-963-45. 

C(SO 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 



Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, I., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal, Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia, Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény- ^ 
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
—• Therapiás és diagnostíkus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

® 970 m. mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap- Él 
kezelés. Szénsavas fürdők. Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal, Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyúj t ja . Ivókúrák, Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű ^ 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, I., Hadnagy-utca 8 10. 
43,7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat. 
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VINCZE JÁNOS 
K A L A P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

G Y Ö R , DEÁK FERENC-U. 8. 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 
Női kalapokban, eredeti modellek-
ből állandóan nagy választék. 
Festés, vasalás, alakítás! 
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TANULHÁNYOK. 

Árpádházi B. Margit és az isteni kegyelem. 
Lovas Elemér dr. 

,,Sine me nihil potestis facere." 
Ebben a néhány szóban megtaláljuk azt, hogy akarunk vala-

mit tenni, de megtaláljuk azt is, hogy Isten nélkül, az ő kegyelme 
nélkül nem tudjuk megtenni azt, amit akarunk. Viszont tudjuk azt 
is, hogy az isteni kegyelem nem mindig az akarattal végzett cselek-
vésben segít csak bennünket. Irányító, sorsokat eldöntő szerepe ak-
kor is megnyilvánul, ha nem tudatosan akart cselekvésről van szó. 
Mert a kegyelem Istennek nemcsak kérésre, hanem kéretlenül is 
adott ajándéka, tehát ingyen adott ajándéka. Nem kell itt Szent Pál 
damaszkuszi útjára gondolnunk, mintha mindig ilyen nyilvánvalóan 
és szembeszökően mutatkoznék meg előttünk az Isten kéretlenül 
kapott ajándéka. Legtöbbször a természetes életfolyásban megnyi-
latkozó indíték a kegyelem, és csak akkor döbbenünk rá, hogy mit 
tettünk, mi történt velünk, amikor a kegyelem munkájának eredmé-
nyeit látjuk, Habakuk prófétát oda vitte az Ür, ahová nem akart 
menni, eszébe sem jutott az a cselekvés, amelyet végrehajtott. De 
ne várjuk mindig még az ilyen természetű cselekvési indítékokat se 
az isteni kegyelem jellemző sajátságaiként, A kegyelem nem a cso-
dákat termeli mindenkinek a szeme láttára, hanem a természetet 
és annak eseményeit irányítja legtöbbször abba az irányba, hogy az 
eredmény Istennek tetsző, szent élet lesz, Az élet a maga termé-
szetességében folyik szemünk előtt, A természeti erők a maguk mód-
ján érvényesülnek, de a valóságban isteni akarat irányítja a világ-
mindenség eseményeit. És ezek egyike-másika befolyást gyakorol sor-
sunkra, életünk folyására, fejlődésére, és mi minden feltűnés nél-
kül megyünk, sokszor még magunk előtt is öntudatosítatlan útun-
kon, abba az irányba, amerre az isteni ujj mutatás vezet. Itt legfel-
jebb csak akarati szabadságunk juthat kifejezésre, mikor a kegye-
lem-sugallta úton a kegyelemmel együttműködünk, vagy az isteni 
akarat ellen fellázadunk. 

Ha a fenti gondolatok alapján nézzük B, Margit életét, azt lát-
juk, hogy Ázsiából elindult pusztító áradat tör hazánkra, A ma-
gyarság önmagában meghasonlottan, nyugati kultúrájában már a ke-
leti támadásoknak nem megfelelően száll szembe a tatár sereggel, 
és vereséget szenved, Európa nem jött ebben a harcban segítsé-
günkre, mert az akkori két hatalmasság, a pápa és a német-római 
császár egymás ellen harcol. A külföldi krónikák, talán közömbösen, 
talán apathikusan feljegyzik a „Finis Hungaríae"-t, A király orszá-
Pannonhalmi Szemle 1 1 



gától, csapataitól megfosztottan, saját életét is féltve, Dalmáciába 
menekül és csak Isten irgalmában remélheti saját szabadulását és 
egy nemzet létét. Ebben a gondolatkörben fogadalmat tesz feleségé-
vel együtt, hogy legközelebb születendő gyermeküket, ha az leány 
lesz, apácává teszik, Isten szolgálatára felajánlják, hogy ő kérje Is-
ten irgalmát a nemzet jövőjéért, a magyarság bűneinek bocsánatáért. 
És a gyermek megszületett, a gyermek leány lett, tehát a fogadal-
mat teljesíteni lehet. És teljesítik is a szülők a fogadalmat. A vesz-
prémi Szent Katalin-zárdába kerül a kislány, nem úgy, mint a töb-
biek, nevelésre, hanem hogy apácává legyen. 

Ha végignézzük a fenti eseménysorozatot, nem találunk benne 
semmit, ami nem felelne meg az akkor lehetséges körülményeknek 
és a korszellemnek. És mégis ezen az eseménysoron indult el egy ár-
tatlan gyermek életének útja, és vezetett fel a magasba, az Isten 
trónusáig. Pedig még ott volt maga a gyermek akarata, testi-lelki 
adottsága. Először az apa akar, végrehajtja akaratát, aztán ebbe az 
akaratba belekapcsolódik a fejlődő gyermek akarata is, felnőtt kor-
ban ez az akarat olyan öntudatos, erős, hogy az atyai akarat válto-
zásaival már nem változtatja saját akaratát, nem hajlandó elhagyni 
a zárdát, nem hajlandó férjhez menni senkihez, akármennyire kí-
vánja is ezt a nemzet pillanatnyi érdeke, A gyermek szembeszáll 
atyjával és anyjával, kész megtagadni őket, pedig a középkori atyai 
hatalom nem igen ismerte az atyai hatalom ellen való lázadást, leg-
kevésbbé pedig a lányok lázadását az apák házasító törekvéseivel 
szemben, különösen akkor, ha a házasságot országos politikai érdek 
kívánta. Mi adott erőt B, Margitnak erre a szembeszállásra? Bizo-
nyára befolyásolta szüleitől öröklött lelki és testi adottsága. Ne fe-
ledjük, hogy a gyermekre, — ismét a természet rendje szerint, — 
nem maradhatott befolyás nélkül a szülők lelki állapota, tehát a 
természetes erők és a kegyelem külön kijelölt útjának találkozása, 
Mikor pedig megtudta B, Margit, hogy őt atyja engesztelő áldozat-
ként adta a zárdába, lelkével elfogadta ezt a szerepet, testi adott-
ságai pedig alkalmassá tették erre a szerepre, De újabb kegyelemre 
volt szükség, hogy mindaz be is teljesedjék, amit a természet elő-
segített, amit a király és a kislány öntudatosan akart is, 

A szentség hírében elhaltak életét befolyásoló kegyelmi tények 
rendesen csak akkor válnak világossá, amikor az az élet befejező-
dik, és az élet egyes jelenségeinek forrásait keressük, B, Margit 
életében megtaláljuk ezeket a forrásokat, Egyik ilyen forrás, mely-
ben a kegyelem képviselte a hajtóerőt, a Szent Kereszt jelentőségé-
nek felismerése volt abban a korban, amikor a lélek még a legérzé-
kenyebb, De újabb kegyelem tartotta folyton felszínen ennek az első 
eseménynek az erejét, sőt felfokozta a Megváltó iránt érzett szűzi 
szerelmet a Vele való együttszenvedés, illetve a nemzet bűneiért 
való szenvedés mértékéig. Mert B, Margit öntudatosan utánozta 
Krisztust minden szenvedésében, amennyire ez lehetséges volt és 
feltűnés nélkül volt lehetséges. Tudjuk, hogy a Szent Kereszt látá-
sára sírás fogta el. Tudjuk, hogy a nagyböjt utolsó két hetében min-



den napon végigolvasta vagy felolvastatta magának Krisztus szen-
vedéstörténetét. Nem volt teljesen titok már társnői előtt sem, hogy 
mennyit imádkozik, mennyit virraszt és böjtöl, hogyan korbácsol-
tatja magát, pedig bizalmasaival szokta ezeket a korbácsolásokat vé-
geztetni, Töviskoronát nem tehetett a fejére, mert feltűnő lett volna; 
ezért sündisznóbőrből készült övet kötött a derekára. Engedelmes, 
alázatos, szereti a szegényeket, jót tesz mindenkivel, aki csak rá-
szorul lelki vagy testi jótékonyságára. Keresztre nem feszíttetheti 
magát, de vágyik a vértanúságra ,,Krisztus szerelméért". Élete vé-
gén magára marad, és így teljes lett áldozata. 

Krisztus utánzásának említett tényeiből az alázatosságra és a 
szegénységre, valamint a másoknak való engedelmességre más ese-
mény szolgáltatott alkalmat. Megint a természetes formák közt je-
lentkezett az isteni kegyelem. Még kicsi korában egyik társnője, ta-
lán valamilyen megkülönböztetett bánásmód megnyilvánulásakor, 
szinte panaszként rótta fel a kis Margit előtt, hogy ő a király lánya, 
B, Margit sértődötten ment Olimpiadeshez és panaszszerűen mondta 
meg dajkájának, hogy őt bántották, mert a király lányának nevez-
ték, Ez volt elindítója alázatosságának, szegénységének, a cselédek-
kel való szíves együttlétének, engedelmességének. Kicsi korában úgy 
fejezte ki a királyi származásnak magától való elutasítását, hogy a 
királyi család látogatásaikor atyjához nem szólt, anyja is örülhe-
tett, ha kislánya megszólalt, A finomabb anyagból készült ruhát nem 
vette fel, vagy ha dajkája parancsára ezt meg is tette, a szülők tá-
vozása után az azoktól hozott ajándékot bepiszkolta, majd később 
a szegényebb apácáknak vagy a cselédlányoknak adta, ő maga pe-
dig azok ruhájában járt. Nem fogadott el a zárdai élet semmiféle vo-
natkozásában sem megkülönböztetett bánásmódot, viszont olyan 
munkákra is szívesen és önként vállalkozott, amelyek píszkosságuk 
miatt a kevésbbé kényeseket is riasztották. 

Nem sikerült mindenkor és mindenben megfigyelni B. Margit 
életének kegyelmi irányítását. Nem sikerült ez épen azért, mert a 
test és a lélek életét szabályozó természetes törvények felhasználá-
sával működik benne Isten kegyelme. Csak azt látjuk, hogy ez a ke-
gyelem folyton bővebben árad feléje, ő belekapcsolódik a kegyelem 
munkájába, de minden tette nem árulja el a kegyelem első jelent-
kezését, Talán még abban tudnánk megállapítani Isten különösebb 
kegyelmének megnyilvánulását, hogy Marcellus, a bölcs tartomány-
főnök a gyóntatója. Első pillanatra úgy tűnik fel, hogy ebben a ki-
rály lányát megillető megkülönböztetés rejlik. De ha tudjuk, hogy 
Marcellus gyóntatói szerepe nem könnyítette meg a királylány éle-
tét, sőt olyan feladatok megoldására ösztönözte, amelyek épen egy 
királyleány életében lehettek érdemszerzők, az jut eszünkbe, hogy 
itt is a kegyelem öntudatlan irányítása működött. Arra gondolunk 
itt, hogy Marcellus a legfőbb parancsot B, Margit számára különösen 
érdemszerző szövegezésben fogalmazta meg: szeresd az Istent, ma-
gadat vesd meg, de senkit meg ne ítélj és meg ne vess. Királylány-
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164 Gerézdi Rábán: Ful lasztó nyári délután. 

nak szólt ez az utasítás, és B. Margit a gyakorlatban eszerint élt, 
mint azt társnőinek vallomásai bizonyítják. 

De csak akkor tudjuk kellően értékelni a fentebb mondottakat, 
ha arra gondolunk, hogy B, Margittal más hetven apáca is együttélt 
ugyanazon külső adottságok, környezet, sőt talán koncepciós lelki 
benyomások alatt. Ugyanaz volt az elöljáróság, ugyanaz a szabály, 
ugyanaz a lelki irányítás, és mégis csak egy B. Margit akad a zár-
dában. Pedig társnői közül sokan utánozzák példáját, végzik aszke-
tikus gyakorlatait, vele imádkoznak, és mégsem közelítik meg a lelki 
életben B. Margitot. Hiányzik belőlük valami, hiányzik a legfőbb, 
a kegyelem azonos foka, vagy a vele való együttműködés. Kicsi ko-
rában B. Margit is az öregebbek utánzásából merített ösztönzést a 
tökéletesebb életre. Nála azonban az élet élet volt, míg társnőiben 
valamilyen hiány az élet kivirágzását megakasztotta. 

Fullasztó nyári délután. 

Pince mélye, hűvös gádor 
volna jó! 
Langy meleg leng, mint egy lomha, 
bús hajó. 
Napsugár tűz le a lombra, 
árnyak futnak át búsongva, 
Elhaló 
sóhajjal a fáknak orma 
csendes, halk elmúlást zsongja: 
ó, be jó, 
ó be jó 
volna elillanni nyomba 
rejtett, árnyas kis zugolyba, 
Ó, be jó, 
ó, be jó . . . 
Napsugár tűz le a lombra 
s langy meleg leng, mint egy lomha, 
bús hajó. 

Gerézdi Rábán. 



A XIX. század pedagógiaíödénetének bölcseleti eszméi. 
Várkonyi Hildebrandl. 

Befejező közlemény. 

A XIX. század második fele a neveléstudományi irodalomban 
is két gondolatáram hatását mutatja: a pozitivizmusét és a fejlődés 
gondolatának térfoglalását, 

A pozitívizmus világhadjáratának eredménye a neveléstudo-
mányi gondolkozásban sajátságos eltolódásra vezetett, A nevelés 
gondolata, eszméje, feladata és szerepe az emberiség általános meg-
győződése szerint mindig magában foglalta az emberi élet végső ér-
telmének, az ember mivoltának és a mindenségben elfoglalt helyének 
valamilyen értelmezését; a nevelés mindig ,,világszemléleti" és val-
lási probléma is volt egyúttal s aki a nevelésről gondolkozott, vagy 
gondoskodott, az mindenkor vallomást tett arról, hogy hisz az em-
berben, hisz annak rendeltetésében és értékeszméiben. A pozitiviz-
mus, nem tagadhatva meg lényegét, elfordul ezektől a végső kérdé-
sektől- A nevelés filozófiai vagy vallási megfontolásai, a nevelés 
célja, helye az emberi társadalomban, a művelődési és szellemtörté-
neti összefüggések, úgy véli, meddő spekulációknál nem egyebek és 
kívül esnek a ,,pozitív" megismerés határain. Ez a felfogás vezetett 
ahhoz a szerény és furcsa helyzethez, amelybe a neveléstudomány 
a mult század második felében került: a pedagógiai művek a neve-
lés lényegkérdéseí helyett mellékes problémákkal foglalkoznak és 
megelégszenek azzal, hogy a neveléstudomány előszobájában vára-
kozzanak, Az emberi személyiség igazi lényegéből csak kicsinyke 
részt ragadnak meg; a nevelés alapkérdései helyett megrekednek a 
pedagógiai tudomány módszerének problémáinál. Ily problémák el-
sősorban a lélektan területén merültek fel: a gyermeket és növen-
déket abból a szempontból vizsgálták, vájjon az agyfiziológia, az 
idegrendszer működése, a higiénia feltételei és last not least, a 
pszichés folyamatok milyen „pozitív" törvényszerűségeket mutatnak 
nála s mikép lehet ezeket a folyamatokat külső „ingerek" segítségé-
vel meghatározni, A nevelés nagy és döntő kérdései helyett így nyer-
tek tért ezek a „marginális" szempontok, így váltak a részletkérdé-
sek egyeduralkodókká a nevelésről elénk táruló irodalomban a 
mult század utolsó évtizedeiben. E varázs alól, vagyis a világszem-
léletí pozitivizmus nyomása alól csak azok a szórványos törekvések 
tudták magukat mentesíteni, amelyek valamilyen okból ragaszkod-
tak a világszemléleti és filozófiai szempontokhoz s megmaradtak a 
neveléstudomány igazi kérdéseinek eszméinél: így pl. Dupanloup, 
aki a vallásos gondolkozás eszményi irányzatát jelentette az álta-



lános elsekélyesedés közepette, vagy pedig a német filozófiai hagyo-
mány folytatói, akik a neveléstudomány igazi alapvetése gyanánt 
továbbra is a filozófiát tekintették; a herbarti pedagógiát is ide so-
rozhatjuk, amely nálunk Fináczy Ernőben élte utolsó virágkorát, 

A pozitívizmus igazi értelme és jelentése szerint, voltaképen 
képet akar adni az emberről, arra a kérdésre felel: ,,mi az ember", 
mily összetevők alkotják s minő törvények szerint működik csodá-
latos gépezete. A kép, melyet a pozitivizmus megrajzol, szegényes 
és sivár. Nem érintve most az idegrendszer, agyfíziológia stb, ön-
magukban értékes eredményeit, megvallhatjuk, hogy a pozitívizmus 
évtizedei nem hozták közelebb az embert a saját lényegének meg-
ismeréséhez. A pozitivista „emberábrázolásnak" itt csak két mód-
szeres elvét hozzuk fel tételünk megvilágítására. Az egyik az asszo-
ciációs lélektan, amely az angol tapasztalati gondolkodás szülötte és 
az emberi lélek gazdag világát főleg, vagy egyesegyedül a ,,képzet 
társítások" segítségével kívánta értelmezni, A asszociáció törvénye 
lett volna tehát az emberrejtély megoldásának a kulcsa s a kísérlet 
annál kecsegtetőbbnek ígérkezett, mert ebben az elvben is volt és 
van igaz, helyes és örökérvényű rész: csupán antropológiai alkal-
mazása ellen kell kifogást emelnünk. A másik alapgondolat, amely 
szintén emberértelmező elvként emelkedik ki a pozitív lélektan és 
pedagógia multszázadí történetéből, az „ingernek" és „lelki ha-
tásának fizikai hasonlóságra való elképzelése és használata. Mind 
a képzettársítás, mind az ingerhatás eszméje erősen magán viseli a 
kor természettudományos felfogásának bélyegét, azaz mind a két 
alapelv a fizikai anyagi történések mintájára fogta fel a lelki tör-
ténést, (E pozitivista egyoldalúságok ellen nálunk a jelen évtizedek-
ben különösen Kornis Gyula és Bognár Cecil küzdöttek, rámutatva 
a lelki folyamatoknak sajátos törvényszerűségeire). 

Tanulságos és tudománytörténeti szempontból rendkívül érdekes 
dolog megfigyelni mind az asszociációs lélektannak, mind pedig az 
inger-elvnek alkonyát a mai ember felfogásában. Hogy csak ez 
utóbbira mutassunk rá, világosan megkülönböztethetünk három sza-
kaszt az ingerfogalomnak történetében. Az első a Wundt-féle kon-
cepció, Ez adott alkalmat az „elemlélektan" kifejlődésére, mert abból 
indult ki, hogy a legkisebb „elemi" ingereket kívánta nyújtani az 
emberi személyiségnek és elvárta, hogy ezeknek „elemi" lelki „ato-
mok" (pl. legkisebb érzetek, érzelmek stb,) feleljenek meg. Amint a 
nagyvilág ily elemi ingerek szolgáltatója, — úgy az emberi lelki élet 
is elemi lelki összetevők összege; a két világ között a fizikai törvé-
nyek összefüggései uralkodnak (pszíchofizika, Weber—Fechner-tör-
vény). Mily kép alakult ki e felfogás nyomán az emberről s az iskolai 
növendékről? A „laboratóriumi ember", vagy „gépember" képe, mely 
fizikai ingerekre fizikai mozgásokkal válaszol- E tarthatatlan elmé-
let kényelmetlenségei ellen alakult ki az „elemi inger" és „lelki 
elem" viszonyának egy második felfogása, amely megtartotta azt az 
elvet, hogy az emberi cselekvéseket ingerek váltják ki, de megvál-
toztatta a válaszadóról való felfogást. Átlátta, hogy a „lelki elemek" 



csak elvonások; a lelki történések, az ú. n, ingerekre adott válaszok 
sohasem „elemek", hanem mindig bonyolult ,,részegészek", melyek 
nem hasonlítanak az anyagvilágban elképzelt atomokhoz, A lelki 
„legkisebb" részek: „struktúrák", összetett jelenségek, és összetevő-
désük módja sem hasonlít az atomok fizikai csoportosulásához, 
„alakzatok", és „egészek" („alaklélektan", „egész-lélektan"). Ha-
sonló átalakuláson ment át a fizikai inger gondolata is, melyet a 
„helyzet" fogalma váltott fel. Az ember mindig helyzeteket él át, 
bennük mozog és szerintük cselekszik- A helyzet (Lewin) és környe-
zet fogalmai rendkívüli mértékben kiterjesztették a lélektani fel-
fogás látókörét és messze eltávolodtak az eredeti pozitivista-termé-
szettudományos eszményképtől, A harmadik és utolsó lépést a lé-
lektan akkor tette meg a jelzett úton, mikor a „helyzetek" ellen-
értéke gyanánt az egész emberi (gyermeki) személyiséget vette figye-
lembe, Ma már nem inger és érzet (képzet) viszonya lélektani ér-
telmezéseink alapmodelje, hanem a „helyzet" és a lélektani „sze-
mélyiség", — ez az a fogalompár, melyhez a lélektan, fokozatos 
emelkedése útján eljutott s amelyet ma használ. Ez a fogalompár 
azonban világosan megmutatja a neveléstudomány számára is a le-
hetőségek birodalmát: mind a lélektani helyzetnek (szituáció), mind-
pedig, és főképen a teljes személyiségnek eszméje összekapcsolja a 
nevelést az ember lényegének bölcseleti, vagy világszemléleti fel-
fogásával, 

A kísérleti lélektan gondolkozás-modeljének kialakulása alkal-
mat adott ugyan arra, hogy az embernek és az iskolai növendéknek 
lelki mechanizmusait feltárja és így alapot nyújtson a nevelői ha-
tások elméletének megalkotására; azonban még ebben a tevékeny-
ségében sem jutott el a korszellem addig a pontig, ahol a nevelés-
tudománnyal igazán szoros kapcsolatot létesíthetett volna. Ennek 
okát a már említetteken kívül abban is kereshetjük, hogy az agyfi-
ziológiai, lélektani eredmények, továbbá a fáradságra vonatkozó 
mérések, a szellemi munka gazdaságosságának kutatatása stb,, egy-
szóval a pozitívizmus tudományos antropológiai tételei nagyrészben 
csak „az emberre általában" vonatkoztak, másik részük „a gyerme-
ket", annak sajátos lelki-testi működésmódját ismertette, de csak 
igen kevés vizsgálta az embert vagy a gyermeket a ,,nevelési szituá-
cióban." A gyermektanulmány neve is ekkor keletkezett („pedoló-
gia", Chrismans) és egyidőre elfoglalta azt az egész helyet sokak 
gondolkodásában, amelyet a régi, tiszteletreméltó „pedagógia" je-
lentett, Csak a századforduló után billent helyre az egyensúly a 
teljes körű neveléstudomány és annak oly segédtudományai, vagy 
előkészítő jellegű alaptudományai között, minő a gyermektanul-
mány, gyermeklélektan és pedagógiai lélektan, és foglalta el meg-
illető helyét újra a század szellemi értékelésének síkján. 

Mielőtt azonban ezt elérhette volna, a neveléstudománynak még 
egy más áramlattal is le kellett számolnia ugyanabban az időben, 
mikor a pozitivizmus jegyében kellett állnia. Ez a második áramlat 
az élet és fejlődés gondolatának újabb megfogalmazásából és érté-



keléséből indult ki, A 19, századról ma is úgy emlékezünk meg, mint 
amelynek szellemi arcvonásait döntően alakította a fejlődésnek (evo-
lúciónak) eszméje. Ez az eszme csakhamar elhagyta azt a helyet, 
ahol keletkezett, t, i, az élet és leszármazás tudományát, hogy csak-
hamar divattá, általános magyarázó elvvé, sőt filozófiai rendszerré 
alakuljon át (Spencer), A század nevelői gondolkodása sem von-
hatta ki magát ennek a hatalmas eszmének hatása alól. Nemcsak 
Spencer maga vonta le fejlődésbölcseletének következményeit s al-
kalmazta őket a nevelésre, népszerűvé vált és nálunk is ismeretes 
könyvében, de a neveléstudománynak alapvető és előkészítő segéd-
tudományait, vagyis az emberről alkotandó képnek a szerkezetét is 
meghatározta a „fejlődés" gondolata. Könnyű megállapítani, hogy a 
fejlődésnek a gyermekre és nevelendő lélekre történt alkalmazása 
sem terelte ugyan vissza a pedagógiát saját központi feladataihoz, 
vagyis e tekintetben az „evolúciós" gondolkodás is megmaradt a ne-
velés ,,külső tartományaiban" (kivéve Spencert magát), — mégis 
jelentős haladásnak kell tekintenünk a fejlődés gondolatának a ne-
velés lélektanába való behatolását. Ez a nagy jelentőség abban áll, 
hogy ezentúl most már félreérthetetlenül ki kell tartania minden ne-
velőnek és elméletírónak amellett, hogy a gyermek „fejlődő lény", 
— hogy a fejlődési lelki-testi jelenségek szükségképi szekvenciák-
ban követik egymást és így kíkerülhetetlenek, — hogy a fejlődéshez 
alkalmazkodni kell a nevelés minden ágában, — s hogy végül a 
normális fejlődés maga is értékgondolat, azaz: a normálisan fejlődő 
és kibontakozó emberi személyiséget ennek tökéletességére, legtel-
jesebb fokára kell a nevelésnek rásegítenie- A fejlődés elvének al-
kalmazása tehát egyenesen a nevelés lényegének megközelítéséhez 
vezet. Másrészt az sem vitatható, hogy az embernek és a nevelen-
dőnek ez a megfogalmazása, azoknak a fejlődés csillagzata alá ál-
lítsa megszabadította a gyermektanulmányt és a lélektant a gépies 
lélektani felfogás lidércnyomásától. Az „embergép" modelljének he-
lyébe az élő és fejlődő lény lépett, az embert most már új, bioló-
giai fogalmakkal kellett értelmezni. Ezen új életes-lelki fogalmak 
közé tartozik pl. mindjárt maga a fejlődés is, továbbá vele kapcso-
latosan ide tartoznak az átöröklés, az eredeti diszpozíciók és képes-
ségcsírák, a tapasztalásnak nem-gépies elve, egy egész „dinami-
kus" életfelfogás, mely egyszerre messzire eltávolodik az ember és 
világ gépies értelmezésétől és egy merőben új ,,törvény"-fogalom 
útját készíti elő, A fizikai okságból való gépies értelmezést az új 
felfogás (1900, körül) kezdi egyedül az „élettelen anyag" körére 
visszaszorítani és az élő, továbbá lelkes lények viselkedéseit telje-
sen másként, új törvény-modelekkel kívánja érthetővé tenni, A ter-
mékeny vitáknak és súrlódásoknak eredménye ma az, hogy a lelki 
életet csak ott magyarázzuk a fizikai okság szemlélete alapján, ahol 
a lelki folyamatok valóban oki függésben vannak az agyi változá-
soktól; de ezen a körön kívül a lelki folyamatok magyarázó model-
jéül a „típust", vagy „szerkezetet", vagy „történés-vonalát" („dal-
lamot") tekintjük, nem pedig a durva, gépies oksági viszonyt. Hogy 



ez az életből, az élőből és lelkiből, — e jelenségek sajátos jelleg-
zetességeinek felismeréséből — kiinduló gondolkozás mily nagy je-
lentőségű a pedagógia számára, azt nem szükséges bővebben iga-
zolnunk. 

Van azonban a fejlődés gondolatának olyan hatása is, mely 
egyenesen a nevelés és oktatás lényegét érinti. Ez a hatás abban áll, 
hogy egyrészt magát a nevelendőt is teljes egészében fejlődő lény-
nek tekinti, akinek értelme és erkölcsi lelki tartalma fokozatonkint 
bontakozik ki és innen ered az az egyre erősebben érvényesülő elv, 
mely a nevelői eljárásoknak alkalmazkodását kívánja a gyermek, 
vagy ifjú mindenkori fejlettségi fokához. Másrészt könnyen észre-
vehetjük, hogy a divatossá vált fejlődés-eszme mint hagyja el eredő 
helyét, a biológiát és a lélektant és mint csap át a szellemi életnek 
s az emberi történelemnek minden területére. Nemcsak az élőlény 
„fejlődik" a divatos felfogás szerint, nemcsak az egyéni élők fej-
lődését tekintik mindenben irányadónak a mult század második fe-
lében, hanem egy kétesértékű, a faj és annak egyedei között felté-
telezett szigorú párhuzamosságnak is minden következményét le-
vonni törekszenek a nevelésben (Stanley Hall). Az egyén és a faj, 
az egyén fejlődése és az emberi művelődés menete között is kerseík 
sokan a párhuzamosságnak ismertetőjeleit és akadnak, akik az is-
kolai tantárgyak rendszerét is a párhuzamos fejlődésnek ezen túl-
zott elvére alapítják, így alakult ki a Ziller-íéle. „kultúrfokok elmé-
lete" s ennek a fonalán hatolt be a magyar középiskola tantervébe 
a fejlődésnek gondolata Kármán rendszerével, A fejlődés eszméjé-
nek ez a hódító hadjárata azonban, amily gyors sikereket aratott, 
épolyan gyorsan be is végződött; a történelem belső dialektikája ha-
marosan kiszűrte a túlzó kezdeményezések maradandó értékeit és 
sikeresen legyőzte a fejlődéselvnek egyeduralmát a pedagógiai gon-
dolkodás területén. Jelenleg a helyzet az, hogy a fejlődés eszméjét 
csak ott engedi érvényesülni a neveléstudomány, ahol annak a valódi 
helye van, t- i, a gyermekkor és ifjúkor lélektanában és a nevelői el-
járások lélektani alapvetésében, a tantervkészítés belső struktúráját 
azonban más szempontok uralma alá is helyezi, még pedig a mű-
velődési anyag szellemi természetéből merített, szellemtudományi, 
vagy természettudományos szempontokat is figyelembe vesz. 

De megtaláljuk a fejlődés-gondolat hatásának nyomait még 
másutt is, magának a saját neveléselméletnek legbensőbb fogalmi 
körében, a nevelés mivoltáról és (végső) céljairól szóló elméletek-
ben. Azok, akik az embernek és a nevelendőnek egyik leglényege-
sebb vonását abban találják, hogy ezek „fejlődő", „kibontakozó" lé-
nyek, sokszor épen ennek a kibontakozásnak egyszerű elősegítését 
tartják a nevelés legfőbb feladatának. Ez a „segítés", „kibontakoz-
tatás" pedig az akadályok elhárításában, a természetes és normális 
fejlődési menet gátlásainak lebontásában áll és célja a „tiszta em-
beri természetnek" kiformálódása. Ezt a tiszta és lényeges emberi 
természetet azonban félreértené az, aki benne a régimódi naturaliz-
mus receptje szerint anyagi-élettani-érzéki lényt látna csupán; 



kétségtelen, hogy a fejlődéselmélet benne látja a tiszta emberi 
természetben az összes értékek utáni vágyat, szükségletet és igényt 
is, azaz annak a „felsőbbrendű" szellemi és vallásos életnek csíráit 
és alapjait is, amelyet tartalommal telíteni éppen a nevelés van 
hivatva. Fejlett emberi személyiség ezen felfogás szerint el nem kép-
zelhető az értékek és a szellemi világ meghódítása és bekebelezése 
nélkül; a íejlődés alapján megfogalmazott nevelés sajátságos jegye 
nem a szellemi és értékvilág tagadása a nevelés célkitűzésében, ha-
nem inkább az a gondolat, hogy ez a világ „immanens" gyökereit 
épen az emberi természet igényeiben bírja. Ezért kívánja ez a fel-
fogás, hogy a nevelés az embert „képességeinek mindenoldalú és 
összhangzatos kifejlesztésére" vezesse, 

A fejlődés fogalmának széleskörű érvényesítése a nevelés alap-
vetésében (pedagógiai lélektan) és annak központi elméletében (pe-
dagógiai céltan, a nevelés meghatározása), mint látjuk, messze ve-
zette a pedagógiai gondolkozást a pozitivista és természettudományos 
felfogás mechanizmusától és „lélektelen" pedagógiájától. A bioló-
giai szempont megújította és termékenyen átjárta a nevelői elmél-
kedést, Ha egy szóval akarná valaki ezt a változást jellemezni, 
aligha találhatna jobbat, mint ezt: a fordulatot az új antropológia 
hozta be a nevelői gondolkodásba, egy új, megfelelőbb, teljesebb kép 
az emberről, annak mivoltáról és rendeltetéséről. Megjegyezhetjük, 
hogy ez az új szellemi mozgalom máshonnan is táplálkozott az utóbbi 
évtizedekben, nem csupán a fejlődés gondolatából; rámutathatunk 
a filozófiai antropológia különböző törekvéseire, melyek nálunk (pl, 
Bartók), és külföldön (karakterológusok, az exisztenciális filozófia, 
vallásfilozófusok) élénken foglalkoztatják az elméket és mind azt 
az átfogó kérdést vetik fel újra: mi az ember és helyzete a világ-
ban? A kérdésre adott feleletek között szemmelláthatóan kidombo-
rodnak egy keresztény antropológia körvonalai is (Guardini, — ná-
lunk Marczell, Schütz). Nem vitatható azonban, hogy az újabb for-
dulat előidézésében és a szellemeknek a gépies lélekértelmezéstőí 
való eltávolodásában a fejlődés fogalmának is rendkívül nagy ha-
tása és szerepe volt. 

Üj, mélyebb, szélesebbkörű filozófiai és pszichológiai lélekmeg-
értés, embertan: ez a mai pedagógia elmélkedéseinek és gyakorlatá-
nak egyik leghőbb vágya, — A részletek nagy sokaságából e helyen, 
befejezésül csupán egy-két fogalmat kívánunk kissé bővebben ele-
mezni, hogy a fentebb mondottakat konkrét példákkal is megvilá-
gítsuk. így pl, régi, elméleti kérdése a neveléstudománynak a nevel-
hetőségnek s határaínak problémája, A fejlődés gondolata annyiban 
adott új szempontokat ennek a kérdésnek megvilágításához, ameny-
nyiben a fejlődéssel vele jár a diszpozíciók hatása, az átöröklés és 
az a probléma, vájjon mennyit örököl át az utód az elődnek lelki 
készletéből. Innen van, hogy mind az angol, mind a mai német gyer-
mektanulmányozás és neveléstudományi alapvetés annak a kérdés-
nek megvilágításával indul meg: mit, mily lelki felkészültséget, mily 
ösztönöket, tendenciákat, reflexeket stb. hoz magával a gyermek a 



világra s vájjon mi a feladata és szerepe a nevelésnek az átörökölt 
és újonnan szerzendő lelki tevékenységek tekintetében? Németor-
szágban pedig, — ahol az átöröklésnek némelyek túlzott jelentősé-
get hajlandók tulajdonítani, — klasszikussá vált Pfahler-nek kérdés-
feltevése: „Milyen célt szolgál a nevelés az átörökléssel szemben? 
(Warum Erziehung trotz Vererbung)". Remélhető, hogy a kérdés a 
nevelés hatóerejének javára fog eldőlni, tekintve, hogy még az át-
örökölt alkati (konstitucionális) összetevők egy részét is alakítható-
nak lehet elképzelni; az a felfogás ugyanis, amely az alkatban rejlő 
átörökölt lelki készségeket és csírákat változhatatlanul merevnek 
tartja, ingadozóban van és talán átengedi helyét a plasztikusabb fel-
fogásnak. A nevelés határai tehát változatlanul széles körűek ma-
radnak az új biológizmus hatása alatt is; a nevelés alsó határát 
továbbra is a fogyatékosság rögzített alakjaiban (imbecillitás, idiotiz-
mus), felső határát pedig az erősen kifejlett és egyoldalú képessé-
gekben (pl. a zenei, matematikai stb.) lehet keresni. Egy további fo-
galmi következmény, melyet szintén a fejlődésnek az eszméje sugal-
mazott, a mi/zeu-hatásnak tüzetesebb vizsgálata, A nevelés fogalmá-
nak teoretikusai régtől fogva törekedtek határt vonni a szoros ér-
telemben vett nevelői hatások és a pusztán környezeti tényezők ala-
kító hatásai között. Mivel a fejlődő lények szemlélete a környezeti 
fejlesztő tényezők nagy fontosságának közvetlen felismerésére veze-
tett, természetesnek látszott, hogy ezeket is beolvasztották a nevelői-
hatás fogalmába azok, akik az átöröklésnek fontosságát annyira ki-
emelték, így jutott el pl. Krieck, a mai „divatos" német pedagógia 
egyik megszemélyesítője újra ahhoz a tételhez, hogy az embert min-
den környezeti hatás „neveli", válogatás nélkül; s ezzel újra fel-
idézi azt a régi vitát, amelyet közvetlenül előtte már szerencsésen 
megoldott a neveléstudomány, mikor elvileg szétválasztotta a tuda-
tos és tervszerű nevelés ráhatásait a kozmikus és társadalmi kör-
nyezettől s annak alakító hatásától (pl. Lochner, nálunk Vértes, 
kitűnő tanulmányában „A milieu és gyermeki lélek"). A fejlődés és 
fejlesztés gondolata tehát abban is termékenynek bizonyult a neve-
léstudományra nézve, hogy ez kénytelen volt (és lesz) folytonosan 
újra átgondolni és az újabb felfogásokkal egybevetni elméleti alap-
fogalmait, Végül rámutathatunk a nevelői hatás fogalmának újabb 
vizsgálataira is, párhuzamosan a milieu-vonatkozásokkal, A „lélekre 
tett hatások" kérdése elsősorban lélektani jellegű kérdés és magá-
ban foglalja a „lelki törvényszerűségek" tételét is. Mióta az emberi 
személyiség antropológiai felfogásában beállott az üdvös változás, 
amelyet fentebb az „inger-hatás" modelljének átalakulásán szemlél-
tettünk, azóta tért hódított az a meggyőződés is, hogy a lelki ráhatá-
sokat nem lehet a gépies-fizikai okság mintájára elképzelni, akár a 
milieuből, akár más személyiségekből (nevelők) eredjenek is azok, 
A lelki okság és törvényszerűség vizsgálói csakhamar felismerték a 
lelki és anyagi történések törvényszerűségeinek alapvető és áthidal-
hatatlan különbözéseit, A valódi lelki „törvények" a jelen gondolko-
zás szerint a következő modelleket követik: vagy az egész és annak 



részei között fennálló viszonyt, vagy a kifejezés, vagy a célszerűség 
(teleológia) elvét, vagy a típus és a körébe tartozó egyedi je-
lenségek viszonyát; de kétségtelen az is, hogy a lelki törvény-
szerűségnek egyik fontos alakja marad az oki viszony is, ha 
ez nem is azonos az anyagi okság törvényével. Ezeknek az esetek-
nek szemügyrevétele elősegít bennünket annak a jelentős fordu-
latnak kellő megértésében és értékelésében, amely az új antro-
pológiát megalkotni segített. Az emberi személyiség lelki törté-
néseit elsősorban az ,,egészlélektan" segítségével értelmezhetjük ott, 
ahol az oki vagy egyéb magyarázatok csődöt mondanak; így pl. a 
személyiség egésze és annak részei (jellem, vérmérséklet stb.) csak 
úgy érthetők meg igazán, ha a személyiségben oly „szerkezetet" 
látunk, amely, mint „egész", „előbbrevaló az ő részeinél", mert a 
részeket és ezek működéseit csakis az egészből érthetjük meg; a 
részek csak elvonással emelhetők ki az egészből, annak csak vi-
szonylagosan önálló részei (Krueger). Maga a fejlődés gondolata is 
magán viseli ennek az egész-struktúrának bélyegét. A teleológiai 
viszonyfogalom, az eszköz és cél gondolata az akarat és törekvések 
lelki tényeínek szolgál értelmező elvéül, továbbá a cselekvések, és 
létesítések nagy részében (homo faber; az aristotelesi ttolelv egész 
világa). A típus segítségével is értelmezünk sok lelki jelenséget, mint 
erről a mai karakterclógiai kutatás adatai elég világosan beszélnek. 
Hasonló, nem tisztán lélektani, de e téren is nagyjelentőségű meg-
értési kategóriát találunk a kifejezések (pl. arckifejezések, írás, alko-
tások) felfogásában és jelentésük kihüvelyezésében is. Mindezek a 
kategóriák az igazi lelki törvényszerűségek legfőbb eseteit tartal-
mazzák és messze esnek a pusztán fizikai jellegű okság magyarázó 
elvétől. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a lelki élet magyaráza-
tából teljesen ez utóbbit sem rekeszthetjük ki, — ez a dolgok 
teljes félreértésére vezetne, — de csak ott hasznosíthatjuk, ahol 
nyilvánvaló a pszichés jelenségeknek közvetlen függése az agyfizio-
lógiai vagy egyéb idegrendszeri folyamatoktól. A lelki élet és az 
emberi viselkedések további értelmező elvét a cselekvések sajátos 
lezajlásának törvényszerűségeiben kereshetjük. Ahogyan ugyanis a 
cselekvések motiválódnak, ahogyan szükségleteink kielégülnek, aho-
gyan az életdrámánk lezajlik, választásaink, megvalósításaink végbe-
mennek stb,: az ezekre vonatkozó típusos lezajlások, menetek, le-
reagálások sajátos vonalvezetést, mintegy „dallamot" mutatnak, 
amely messze maga mögött hagyja az anyagi-fizikai-gépies történé-
sek egyformaságát és törvényszerűségét, A „lélektani törvényszerű-
ségek" megfogalmazása ma már felszabadult azoknak az analógiák-
nak és fogalomkölcsönöknek nyűge alól, amely alatt a mult század-
ban szenvedett, — s hogy ez lehetséges volt, azt nem kis mértékben 
épen a fejlődés eszméjének köszönjük és annak, hogy vele a bioló-
giai szemléletmód benyomult a lélektan tudományába s belőle egy 
magasabbrendű antropológiát alakított, 

A fentebbi fejtegetések természetesen csak nagyon vázlatosak 
ahhoz a gazdag valósághoz képest, amely a neveléstörténet vizsgá-



lója elé tárul a XIX, és XX, században. Annyit azonban ezek az 
utalások is megmutatnak, hogy a neveléstudomány sorsa a bölcseleti 
és világszemlélet! alapfogalmak változásaihoz van kötve, A haladás 
biztató; egyfelől helyesebb, mélyebb, igazabb lelki képet nyújt a 
nevelés mindenkori „alaptárgyáról", az emberről, másfelől felszaba-
dítja a neveléstudományt attól, hogy magát pusztán gyermektanul-
mánynak tekintse s így teret és alkalmat ad e tudománynak, hogy 
ráeszméljen legsajátabb feladataira: a nevelés céljainak, feladatai-
nak, belső szerkezetének, a művelődésnek tanulmányozására. 

Egy középkor i k< 

Most honnan másolsz, testvér? 
Mely könyv 

kincsének lettél csatornája? 
Hogy a lélek izma duzzadjon, 
melyik Szentnek jobb a tornája? 

Testvér, íniciálés testvér, 
te elkezded, hogy más folytassa, 
hogy szürke kisbetűk köznapját 
a vigaszod átragyoghassa, 

Súgd meg a titkot, hogy kopírzod 
mások arcára rá az Istent?! 
(Tanácsodra a nyakas fő is 
alázatosan ,,igen"-t biccent.) 

Testvér, a kezed meddig bírja 
az ég visszhangját egyhuzamban? 
Mondd, hogy ülhetnék én is hosszan 
Krisztus-lesén halk egymagamban ? 

d e x - m ó s o í ó h o z . 

És ha néha mégis kifáradsz, 
pihenj-állásban merrp, gondolsz? 
Mért kémlelsz a felhőkön túlra, 
túl minden földre szegző gondon ? 

Testvér, én egypár rongyos verset 
már kiagyaltam a fejemből, 
kipréseltem már egy-két himnuszt 
mézcsorgató, dalos szívemből. 

De odaadnám mind egyszálig 
kódexed egy sárgult lapjáért 
s nem engedném, hogy egy is sírjon 
elrímtelenedett apjáért! 

Én is csak másolni szeretnék; 
angyal-kottákat másolgatni, 
Krisztust beszélni, szentet szülni 
s az éggel földre látogatni! 

Magasi Artúr. 



Á faji gondoiat a színes népek mozgalmaiban. 
Kalmár Gusztáv dr. 

A faji vagy rassz-gondolat csak a közelmúltban lett geopolitikai 
tényezővé. Faji különbségből eredő viszonyokat már igen régi korok-
ban is ismer ugyan a történelem, de ezek többnyire csak a különböző 
rasszok érintkezési vonalán fordultak elő, tehát igazában helyi jelen-
tőségű határmenti súrlódások voltak. Az európaiak terjeszkedése 
azonban sok helyen igazi faji ellenségeskedést váltott ki. A sárga 
vagy mongol rasszba tartozó kínaiak és japánok sokáig be sem en-
gedték országukba a ,,fehér ördögöknek" gúnyolt európaiakat. Isme-
retes Amerika történetéből a rendkívül éles faji ellentét a fehérek 
(a sápadt arcúak) és rézbőrű indiánusok között. Faji okokból szár-
mazó ellenségeskedés kísérte az európaiak afrikai terjeszkedését is. 
Maga a fehér ember sem tudta magát kivonni a faji gondolat hatása 
alól, mert a színes népeket régebben egyáltalán nem ismerte el, sőt 
részben még ma sem ismeri el egyenrangú fajoknak. 

Nagy különbség van azonban a világháború előtti és a világ-
háború utáni faji mozgalmak között. A világháború előtti időt a 
fehér faj hatalmas arányú terjeszkedése jellemezte. A színes fajok 
sok helyen fegyveresen álltak ellen a hódításnak, de az ellenállásból 
legtöbbször hiányzott a faji öntudat. A hódító fehérekben egyes terü-
letek népei csak saját elnyomóikat látták, de nem egész fajuk leigá-
zóját. A már évtizedes, sőt egyes helyeken évszázados gyarmatosítás 
és a vele kapcsolatos művelődés, de főleg a színeseknek a világ-
háborúban való nagyarányú részvétele, felnyitotta a színes népek 
szemét. Rájöttek, hogy a fehérek fölénye csak látszólagos, mert 
ők is vannak olyan jó katonák, mint leigázóik. Az európai művelt-
séget is éppen úgy el tudják sajátítani a sárga, fekete és vörös színű 
emberek, mint a fehérek. Azt pedig már régen tudták, hogy a fehé-
rek gyarmati gazdálkodása lényegében a színes népek kizsákmányo-
lása. Az európai művelődést kisebb-nagyobb mértékben átvevő szí-
nesek egyenrangúaknak tartják magukat a hasonló fokon álló fehé-
rekkel: a néger gyári munkás a fehér gyári munkással, az arab, indus, 
kínai stb, kereskedő, orvos, ügyvéd a hasonló képzettségű európai-
val, az egészében művelt japáni nép a fehér népekkel. Mivel a fehé-
rek vonakodnak ezt az egyenrangúságot elismerni, a színes népeken 
forradalmi láz vett erőt, A különböző színes rasszok népcsoportjai 
ráeszméltek, hogy összetartoznak, hogy a szudáni négerhez közelebb 
áll a kongó néger, mint európai ura. Rájöttek arra, hogy nemcsak 
ők maguk szenvednek a fehérek uralma alatt, hanem színes faj test-



véreik nagyobb része is. Ez a ráeszmélés felébresztette az eddig alig 
ismert és csak helyenkint megnyilvánult faji öntudatot. Rohamosan, 
mint a felgyújtott szavanna tüze, futott végig a japánok, indusok, 
négerek és az arabok között a kiáltás: Ázsia az ázsiaiaké, Afrika az 
afrikaiaké. Ez a két jelszó nem egyszerű, tartalmatlan szóvirág, ha-
nem komoly fenyegetés! 

A színes népek között a faji gondolatnak első öntudatos képvi-
selője és legtekintélyesebb harcosa Japán.Talán különösnek látszik, 
hogy éppen az az állam áll a fehér-ellenes színes faji mozgalom 
élén, amely teljesen átvette az európai műveltséget, külpolitikájában 
pedig éppen olyan imperialista, azaz hódító jellegű, mint a fehér 
imperialista államok, 

A sárga veszedelem. Japán fehér-ellenes állásfoglalásának igen 
mély okai vannak. Ezelőtt hetven évvel, tehát a mult század hatvanas 
éveiben még teljesen elzárkózott életet élt. Állami szervezete és 
gazdasági élete alapján igazi középkori állam volt annak minden elő-
nyével, de egyúttal minden hátrányával is, A japánok gyűlölték a 
fehéreket és kérlelhetetlenül megölték a partjaikra vetődött idege-
neket, Az angolokat, franciákat, hollandokat, oroszokat, de főleg 
az amerikaiakat felháborította ez a vadság, de még jobban, hogy 
sehogyan se sikerült az elzárt országgal kereskedelmi összeköt-
tetésbe lépni, 1853-ban az öt hatalom hajói váratlanul megjelentek 
Japán partjainál, és különböző fenyegetésekkel kikényszerítették a 
kikötők megnyitását. 

Az idegen hajók megjelenésével kezdődött Japán új kora. Az 
igazi átalakulás útját azonban csak 1868 után kezdte meg, amikor 
Meiji, az új császár maga vette kezébe Japán átszervezését. A fiatal 
császár és tanácsosai észrevették a veszélyt, amely a határok meg-
nyitása folytán Japánt fenyegeti, ha megmarad régi berendezkedése 
mellett. Bár ők maguk sohasem jártak Európában, és így annak álla-
mi, gazdasági, katonai viszonyait nem ismerték, mégis rájöttek, hogy 
az ellenállásnak csak egy sikeres eszköze van: az európai műveltség 
maradéktalan átvétele. A japáni nép nagyszerű tehetségének fényes 
bizonyítéka, hogy ez a terv teljes mértékben sikerült. Hat évtized 
alatt Japánból elsőrangú gazdasági és katonai hatalom lett. Párját 
ritkító eredmény a világtörténelemben! Más népek ezt az eredményt 
csak évszázados fejlődés után érték el, Japánnak elég volt hatvan 
esztendő, Meiji kormányának eljárása elég egyszerű volt, százával 
küldte a japáni ifjakat az európai és amerikai egyetemekre, gyá-
rakba, hajóépítő műhelyekbe és katonai iskolákba, A japáni ifjúság 
tudta, hogy miről van szó! Nem saját személyi előnyeit kereste a kül-
földi tanulmányutakban, hanem nemzeti célt látott benne. Ma sincs 
nép, amelynek ifjúsága olyan komolyan áldozná magát a nemzeti 
céloknak, mint a japáni. Ez Japán egyik fő ereje a nagy nemzeti 
célokért való munkában és harcokban. 

Japán két nagy célt tűzött ki az átalakulásnál: a nyugati gyár-
ipar átvételét és az európai rendszerű katonaság és hadi tengerészet 
megszervezését. Mind a kettőt valósággal a semmiből kellett elő-



teremteni. 1868-ban, tehát az átalakulás kezdetén Japán kereskedel-
mének értéke összesen 26 millió yen volt (egy yen régebben kb. 3 
pengőt ért, ma azonban az értékcsökkenés miatt csak egy pengőt) ; 
tíz évvel később már 131 milliót ért el a külkereskedelem forgalma; 
1904-ben 690 milliót, 1919-ben 2.6 milliárdot, ma pedig már jóval 
felül van 5 milliárdon. A világkereskedelemben tehát hat évtized 
alatt az ötödik helyre küzdötte fel magát. 1868-ban még egyetlen 
gyár sem volt Japán területén, ma azonban már több, mint 60.000 
gyárüzem működik. Legfejlettebb a fonó-szövő ipar, vas- és gép-
gyártás és a vegyiipar. Japán lakosságának 23 százaléka a gyár-
iparból él. 

Hasonló rohamos fejlődést tapasztalunk pénzügyi tekintetben is, 
1868-ban egyetlen bankja se volt Japánnak, ma ellenben az 1927. 
évi nagy bankösszeolvasztás után is 545 nagy pénzintézete van 
2 milliárdos tőkével és közel 10 milliárd yen betéttel. Azonban nem-
csak a tőke növekedett meg hatalmasan, hanem megszaporodott a 
magánvállalkozók és a pénzes emberek száma is, Ezen a téren azon-
ban sajátságos volt a fejlődés, A magántőke és ezzel együtt a gyárak 
és kereskedelmi vállalatok nagyobb része is néhány igen gazdag em-
ber kezében tömörült össze. Japán pénzével és gyáriparával ma tu-
lajdonképpen öt ember rendelkezik: Okúra, a japáni főhadiszer szál-
lító, Okasaka, köbei nagyiparos, Sumotimo osakaí bankár és gyáros, 
és végül a két leghatalmasabb: a Mitsui és Mitsubishi család, A 
Mitsui családnak legalább másfél milliárd yen magánvagyona van, 
és közel harmadfélszáz nagyüzemmel rendelkezik, A Mitsubishi csa-
lád csak valamivel „szegényebb" a Mitsui családnál, Ennek a két 
családnak nemcsak a japáni gazdasági életre van óriási befolyása, 
hanem még a politikára is. Más országokban tűrhetetlen volna ilyen 
roppant gazdasági hatalom kialakulása, de Japánban nem, A japáni 
pénzhatalmak ugyanis teljes erejükkel a japáni nemzeti célok szol-
gálatában állnak. Japán külpolitikáját nem a hivatásos politikusok, 
hanem a katonaság és pénzemberek irányítják. Gyakran támadnak 
ugyan éles összeütközések közöttük, de éppen olyan gyorsan helyre 
is áll a béke, mert teljesen egymásra vannak utalva, A katonaság-
nak és a haditengerészetnek folytonosan újabb és újabb összegekre 
van szüksége, a bankároknak és nagyiparosoknak pedig piacra és 
ipari nyersanyagokra (gyapotra, vasércre, kőolajra, gumira stb,) 
szorulnak, A nyersanyagokban szegény Japán csak hadseregével 
tudja kikényszeríteni a piacokat és a szükséges nyersanyagokat, 

A rohamosan végbement átalakulás Japánt az első, sőt legelső 
hatalmak közé emelte, de voltak igen káros következményei is, A 
japáni politika ma ezeknek az eltüntetésén fáradozik, Legfontosabb 
kérdés a rendkívül erősen megnövekedett lakosság megélhetésének 
biztosítása. Japánban 1850 körül 26 millió ember élt, 1880-ban már 
36 millió, 1914-ben 54 millió, ma pedig 70 millió- Japán lakossága 
tehát 80 év alatt az eredetinek csaknem háromszorosára növekedett. 
Japánban minden négyzetkilométerre 180 ember jut. Ez már magá-
ban is nagy népsűrűséget jelent, hát még ha tudjuk, hogy Japán föld-



jének csak 17 százalékát lehet földmívelésre használni. A többi kopár 
hegység, erdő, tó és mocsár. Japán népe olyan rettenetes összezsú-
foltságban él, amilyenről nekünk fogalmunk sincs, de érthető lesz 
azonnal, ha meggondoljuk, hogy Japánnak körülbelül annyi szántó-
földje van, mint a mai Magyarországnak. 

A roppant nagy népsűrűséggel Japánban is együttj árnak a 
másutt is tapasztalható szomorú jelenségek: a munkanélküliség és 
a nyomor. Nyomorog a gyárimunkás, mert a japán nagyipar, bár-
mennyire áthatja is a nemzeti érzés, nem tud nagy, sőt még rendes 
munkabéreket sem fizetni. Japánnak ugyanis nincsenek ipari nyers-
anyagai, hanem mindent külföldről kell bevinnie. Ez már magában 
is drágítja a termelést. Továbbá a japáni gyáriparnak feltétlenül ki-
vitelre kell dolgoznia, mert az ipari kivitelnek kell eltartania a mező-
gazdaságban megélhetést találó milliókat. A rendkívüli nagy versen-
gés miatt azonban a japáni gyáripar csak akkor boldogul, ha minden 
más népnél olcsóbb cikkekkel megy a piacra. Természetes, hogy 
ilyen körülmények között a japáni gyárímunkást nem lehet úgy 
fizetni, mint az amerikait és európait. A japáni gyári munkás kere-
sete nemcsak az angol munkásét nem éri el, de még a magyarét sem. 
Hazánkban 1936-ban egy fémmunkás napi 10 órai munkával 5.7 pen-
gőt keresett, ugyanakkor a japáni fémmunkás ugyanannyi idő alatt 
csak 4.5 pengőt. Még kirívóbb a különbség a női munkásoknál. Ná-
lunk a fonó-szövőipari munkásnő napi 10 órai munkával 3.3 pengőt 
keresett, a japáni munkásleány pedig csak 90—100 fillért. Még job-
ban megértjük a munkások nyomorát, ha azt is megemlítjük, hogy 
Japánban az ipari alkalmazottak nagyobb része nő. Japán legfej-
lettebb iparában, a gyapot és selyem iparban ugyanis csaknem kivé-
tel nélkül nők dolgoznak. 

Még a gyárimunkásságnál is rosszabb helyzetben van a föld-
mívelő nép, tehát Japán lakosságának közel fele. Japán 11 millió 
kat. holdját 30 millió japáni míveli (hazánkban ugyanekkora szántó-
föld 5 millió ember között oszlik meg.). Bármilyen csodálatosan, a 
szó igazi értelmében kertszerűen míveli is földjét a japáni paraszt, 
abból megélni nem tud még a közmondásos japáni igénytelenség 
mellett sem, Ehhez járul még, hogy Japán mezőgazdasági népessége 
évenként több mint félmillióval szaporodik. Mivel a falvakban egy-
általán nincs hely a megélhetésre, roppant tömegek költöznek évről-
évre a városokba. Még a japáninál gyorsabban fejlődő gyári ipar 
és kereskedelem sem tudná ezt a hatalmas tömeget felvenni. Japán 
megtelt emberekkel nem most, hanem már ezelőtt két-három évtized-
del, Millió és millió munkanélküli, nyomorgó kiált megélhetés után. 
Harminc év óta a japán kormánynak legfőbb gondja ennek a kérdés-
nek a megoldása. Ez az alapja a japáni imperializmusnak. Ezt meg 
kell állapítanunk, mert a nyugati népek folyton sárga veszedelemről 
beszélnek, és ez ellen európai érdekközösségre hivatkoznak. Azon-
ban óriási különbség van a japáni és angol vagy akár amerikai ha-
talmi törekvés között. Japán népe megélhetésért harcol, Anglia, 
Pannonhalmi Szemle 12 



Amerika és még több más állam is népe meggazdagodásáért és ké-
nyelméért. 

A nagy népsűrűségnek és az ebből származó nyomornak már ős 
idők óta legjobb gyógyszere a kivándorlás. Természetes tehát, hogy 
Japán is megpróbálkozott már ezzel az eszközzel. Azonban hamaro-
san bebizonyosodott, hogy a szokásos értelemben vett kivándorlással 
nem lehet megszűntetni a japáni túlzsúfoltságot. Az első ok magá-
ban a japáni népben rejlik. A japáni ugyanis egyáltalán nem hajla-
mos a kivándorlásra. A japániban akárcsak a kínaiban rendkívül nagy 
az ősi föld szeretete. Eleinte ez a ragaszkodás gátolta a kivándor-
lást. Később az európai művelődés átvétele mozgékonyabbá tette 
ugyan a japániakat, de a kivándorlás ekkor sem tudott tömeges jel-
leget ölteni, legalább is nem olyan mértékben, hogy a túlzsúfoltságon 
enyhített volna. Amikor azonban a túlzsúfoltság már tűrhetetlenné 
lett, százezres tömegek kezdtek mozgolódni. De akkor meg az tűnt 
ki, hogy a japán kivándorlás elé igen nagy akadályok merednek: az 
éghajlati viszonyok és egyes népek, illetve államok ellenséges maga-
tartása. A japáni nem bírja a száraz forró éghajlatot és még ke-
vésbbé a dermesztő teleket, mert hazájában nem szokta meg ezeket. 
Ezért se Mandzsúria, se Szibéria nem alkalmas terület a japáni ki-
vándorlók részére. Ellenben kitűnően megfelelnének a Fülöp- és a 
Szunda-szigetek, valamint Ausztrália, Dél- és Közép-Amerika, az 
Unió nyugati partvidéke stb. Azonban alig indult meg a japáni ki-
vándorlás ezek felé, rögtön akadályokba ütközött. Szétrepült a világ-
ban a vészkiáltás: ,,Sárga veszedelem fenyeget!" Először az Unió 
zárta be kapuit a japáni kivándorlók előtt. Az Uniót követte 
Kanada, Ausztrália, és a Fülöp-szigetek kormánya, majd a hollandi 
gyarmatok is. Ennek a szűkkeblű állásfoglalásnak az eredménye, 
hogy tömeges japáni kivándorlásról egyáltalán nem lehet beszélni: 
a japáni kivándorlók száma évente alig több 20—25 ezernél. Ennek 
következtében aránylag igen kevés a külföldön élő japániak száma 
is, körülbelül 640 ezer. Ebből 200 ezer Ázsiában él (Fülöp- és 
Szunda-szigeteken, Koreában, Kínában, Mandzsúriában stb,), 100 
ezer az Unióban, 150 ezer Dél-Amerika államaiban, 120 ezer a Ha-
waii-szigeteken, 20 ezer Kanadában, Ezek a sovány számok minden-
nél jobban bizonyítják, hogy ,,sárga veszedelem"-ről beszélni kép-
mutatás, 

A bevándorlási tilalmak elvették annak lehetőségét, hogy Ja-
pán békés eszközökkel segíthessen népének óriási nyomorán. Érthető, 
hogy ezek az ellenséges intézkedések Japánban mérhetetlen felhá-
borodást keltettek még pedig joggal, A japánok nem tudják meg-
érteni, miért kell Japánban összezsúfolva, nyomorogva élni 70 millió 
embernek, amikor a szomszéd Fülöp-szigeteken csak 13 millió ember 
él, bár 80 millió is megélhetne, Uj Guineában is csak egy millió él 
100 millió helyett, Ausztráliában 9 millió 130 millió helyett, a 
Szunda-szigeteken pedig 200 millió helyett csak 70 millió. A most 
említett területek birtokosainak ellenállását csak imperialista szem-
pontokkal lehet megmagyarázni, A Fülöp-szigetekre pl, az Uniónak 



semmi szüksége sincs. Hasonló a helyzet Borneo, Szumatra és Uj 
Guinea esetében is, Bármely szigetet adnák is át a japánoknak, Hol-
landia, illetve Nagybritannia gazdasági élete meg sem érezné, mert 
nagyobbrészt úgyis kihasználatlanul hevernek. Az imperializmus a 
mai emberiség legnagyobb csapása, mert lehetetlenné teszi az em-
beriség észszerű megoszlását és az egész Föld tervszerű igénybe-
vételét, 

A kivándorlási tervek meghiúsulása után nem maradt más esz-
köz a segítésre, mint a terjeszkedés. Ennek két faja van: egyik a 
gazdasági terjeszkedés, a másik a hódítás, A Mitsui, Mitsubishi tár-
saságok és általában az egész japáni gyáriparos és kereskedő világ 
a békés terjeszkedés híve. Felfogásuk szerint legbiztosabb megoldás 
a gyáripar további nagyarányú fejlesztése és az ezzel kapcsolatos 
kivitel. Japán gazdasági vezető körei arra hivatkoznak, hogy a világ 
háború idején, amikor Japán ipara rohamosan kifejlődött, sikerült 
a japán nép ellátását hiány nélkül biztosítani. A háború befejezése 
után a helyzet megváltozott ugyan, mert az európai népek újból meg-
jelentek a piacon, de a japáni áruk olcsóságuk miatt lehetővé tesz-
nek minden versenyt. 

Az ipari hódítás a háború utáni visszaesésből felocsúdva, 1925 
táján indult meg újból. Hamarosan olyan nagy arányokat öltött, 
hogy érzékeny veszteségeket okozott az európai és amerikai gazda-
sági életnek. Legjobban Anglia érezte meg a japáni versenyt, mert 
kivitelének nagyobb része a fonó-szövőiparra esik. Japánnak 
szintén ez a legfejlettebb ipara. 1913-ban, tehát a háború előtt 
Anglia 7 milliárd yard gyapotszövetet vitt ki, Japán ellenben csak 
412 millió yardot. Azonban 1929-ben az angol kivitel 3,8 millió 
yardra süllyedt, ellenben Japáné 1,4 milliárdra emelkedett, 1933-ban 
már Japán vezetett a kivitelben 2,19 milliárd yarddal, mert ugyan-
akkor Anglia kivitele csak 2,11 milliárd yard volt. Japán az ipari 
versengésben más cikkeket se hanyagolt el. Selyem, porcellán, üveg, 
gumi stb, árúival és a legkülönbözőbb gépekkel is megjelent a vi-
lágpiacokon, az Unióban, Kínában, Holland-Indiában, Brit-Indiában, 
Ausztráliában és Dél-Amerika államaiban, de ezenkívül eljutottak 
a japáni áruk az európai piacokra is, és még itt is olcsóbbak, mint 
az illető országok termékei. 

A japáni ipar térfoglalása érthető ijedtséget és felzúdulást kel-
tett Európában és az Unióban, Anglia, Hollandia és az Unió siettek 
hatalmas védő vámokkal útjátállni a terjeszkedésnek. Olyan magas 
vámokkal sújtották a japáni eredetű árúkat, hogy a bevitel lehe-
tetlenné vált. Ezzel saját gyáriparukat megvédték a pusztulástól, de 
viszont maguk ellen lázították a gyarmati lakosságot, amely örült, 
hogy a drága európai cikkek helyett olcsó cikkekhez juthat, A japá-
nok ismert politikai ügyességükkel igyekeztek az ellenszenvet még 
jobban szítani. Az ,,Ázsia az ázsiaiaké" jelszó sohasem tapasztalt 
visszhangra talált az olcsó iparcikket kívánó népek között, Indiában 
és a hollandi gyarmatokban egymást érték a merényletek, zavargá-
sok, Anglia és Hollandia csak most döbbentek rá, hogy a japáni 



ipari terjeszkedés mögött hatalmas politikai cél is lappang. A két 
állam azóta érthető aggodalomban van délázsiai birtokai miatt. 

A piacok egyrészének elzárása miatt a békés terjeszkedés nem 
válthatta be a hozzáfűzött reményeket. Azonban Japánnak élnie 
kell, bármiképpen sikerül is ezt lehetőséget megszerezni. Japán a 
másik eszközhöz nyúlt, a hódításhoz. A fegyveres terjeszkedés gon-
dolata azonban nem a japáni kormánytól indult ki, mint más orszá-
gokban, hanem a japáni hadsereg önálló kezdeményezése. Japánban 
ugyanis a hadsereg és a haditengerészet nincs a kormánynak alá-
vetve, hanem teljesen önálló szervezet, amely egyedül a császártól 
függ. A kormányban helyetfoglaló hadügyminisztert és a tengeré-
szeti minisztert nem a kormány feje választja ki, hanem a hadsereg 
illetve a hadi tengerészet küldi ki, A fegyveres erő és a kormány kö-
zött csak egy kapocs van: a kormány kötelessége a megfelelő anyagi 
eszközökről gondoskodni, A másik jellegzetes vonás a japáni had-
erőnél, hogy szívvel-lélekkel a nagy nemzeti célok szolgálatában áll. 
Nincs a világnak még egy hadserege, amely a néppel annyira egy-
beforrt volna, mint a japáni. A japáni tisztikar szánalommal figyeli 
a szegény néprétegek nyomorát, Ez nem is csodálható, mert nagyobb 
részt maga is ebből a nyomorúságban élő rétegből származott, A ja-
páni tisztikarnak a szárazföldi erőnél és a tengerészetnél egyaránt 
első célja, hogy rajongásig szeretett hazája nagy és dicsőséges le-
gyen, a másik pedig, hogy a japáni nép nyomorát megszűntesse, 

A japáni fegyveres erő jól tudja, hogy a nyomornak nem a kor-
mány az oka, de a megoldás módjaira nézve gyakran nem tartja 
helyesnek a kormány útjait. Ezért gyakran beleavatkozik erőszak-
kal is a politikába, A megismétlődő politikai gyilkosságok, tiszti zen-
dülések nem európai értelemben vett forradalmi cselekedetek, hanem 
csak a nagy célok elérésére alkalmatlannak tartott államférfiak el-
távolítása- Japánban minden államférfi, politikus és nagyiparos szá-
molhat a halállal, ha ellenszegül a haderő akaratának. Hogy a had-
erő hol és milyen irányban működjék, azt nem a japán kormány ha-
tározza meg, hanem a vezérkar, A külügyminiszternek csak az a fel-
adata, hogy a közben felmerülő nemzetközi nehézségeket igyekezzék 
elsimítani. 

A hadsereg felfogása szerint az ipari kivitel egyáltalán nem 
tudja megoldani Japán nagy kérdéseit. A gyáripar fejlesztésének 
gondolatát azonban a hadsereg is helyesnek tartja nemcsak gazda-
sági, hanem hadügyi okokból is, de a kérdés gyökeres megoldását a 
hódításban látja. Japán népének elsősorban föld kell. De szükség 
van hódításra még más okokból is. Japán nyersanyagokban rend-
kívül szegény. Ez nemcsak gazdasági szempontból baj, hanem még 
inkább hadi szempontból. Japánnak az elsőrendű ipari nyersanya-
gokban nem szabad másra szorulni, mert háború esetén nehéz hely-
zetbe kerülhet. A hadsereg kőszenet, vasércet, gyapotot, rizst, búzát 
és kőolajat akar Japánnak szerezni, még pedig ott, ahol jelenleg 
legkönnyebb. Először Mandzsúriát szemelte ki erre a célra. Ennek a 
hatalmas területnek meghódítását nem a ]apáni kormány határozta 



el, hanem a délmandzsuriaí, úgynevezett Kwantung hadsereg, és 
végre ís hajtotta teljesen önállóan. Mandzsúria azonban nem vál-
totta be teljesen a hadsereg reményeit. Kőszén ugyan bőven van, 
sőt vasérc is akad elég szépen, de nincs kőolaj és emellett a japá-
nok számára kivándorlási területnek a rideg tél miatt nem alkalmas. 
Ezután a hadsereg Kína ellen fordult. Az északkínai tartományok: 
Sanszí és Senszi a világ leggazdagabb bányavidékei közé tartoznak 
főleg vasércben és kőszénben. A Hoangho melletti tartományok pedig 
nagyszerű búza és gyapottermelő vidékek. Ma ez a rész már a japá-
nok birtokában van. Jelenleg Dél-Kína meghódításán dolgoznak. Azt 
természetesen senki sem gondolhatja, hogy Japán Kínát olyanfor-
mán akarja hatalmába tartani, mint Anglia Indiát, Japánnak 
Kína bányászati termékeire és hatalmas, 500 milliós piacára van 
szüksége, 

A hadi tengerészet a hadsereg céljaival nem ért egyet minden 
tekintetben, A tengernagyok és a tengerész tisztikar szerint Japán 
jövője nem nyugaton (Kínában, Mandzsúriában), hanem délen van, 
Kína maga is túlzsúfolt terület. Piacnak jó, de milliós, sőt tízmilliós 
tömegek áttelepítésére teljesen alkalmatlan, és végül, ami a hadi-
tengerészet számára rendkívül fontos, nincs kőolaja sem. Ellenben 
ott vannak a ritka lakosságú Borneo gazdag kútjaí, továbbá Szu-
matra, a szintén üres Ausztrália, Uj Guinea, Ezeknek elfoglalása 
nemcsak a nyersanyag kérdését oldja meg, hanem egyszersmínden-
korra elintézi a kivándorlás helyének kérdését ís. Eddig a hadsereg 
képviselte nagyobb erővel álláspontját. Azonban egyre erősebb a 
tengerészet követelése is, A fegyveres erő két része között azonban 
egyébként nincs semmi ellentét, hanem bajtársíasan dolgoznak együtt 
Kínában és lehet, hogy éppen így harcolnak vállvetve később délen 
is. Harcol mindaddig, amíg célját el nem éri, vagy tönkre nem 
megy, mert Japán nem a kényelmesebb megélhetésért küzd, hanem 
az életért. Ezt Európában még nem igen látják. Amint nem látják 
azt sem, hogy Japán háborúja, mozgalmai mögött ott izzik a faji 
gondolat. A japáni nép jól tudja, hogy minden szenvedését, nyomorát 
a fehér fajnak köszönheti. Kivándorlói előtt becsukták a kapukat, 
ipari kivitele elé vámokból leküzdhetetlen gátat emeltek, nem jut-
hat gyarmatokhoz és nyersanyagokhoz. Mindenhol és mindenkor a 
fehérekbe ütközik. 

Ezeken a mély tárgyi okokon kívül van a japáni faji mozgalom-
nak még érzelmi oka is. Bár Japán népe alig nyolcvan év alatt ak-
kora útat tett meg a művelődésben, mint más népek négyszáz év 
alatt, a fehér faj tájú népek mégsem hajlandók elismerni teljesen 
egyenrangúnak. A világháború utáni tárgyalásokon Japán követelte, 
hogy a színes népeket ismerjék el a fehérrel egyenrangú tárgyaló 
feleknek, de kívánságát elutasították, bár a háborúban a színes 
népek milliói küzdöttek az antant államok oldalán, és maga Japán 
is szövetségesük volt- Még sértőbb volt az amerikai Unió eljárása. 
Itt már 1906-ban törvényt hoztak, hogy az Unióban lakó japán gye-
rekek részére külön ,,sárga iskolát" kell felállítani. Később kimond-



ták, hogy az Unióban japáni ember ingatlant nem szerezhet, a már 
birtokban levőt pedig ki lehet sajátítani. Betetőzésül megtiltották a 
mongol fajú egyénekkel való házasságkötést. 

Az érdekeiben és faji érzelmeiben súlyosan sértett Japán nem 
tehetett mást, minthogy felvette a harcot a fehérekkel még pedig 
faji alapon. Bár egy-két európai állammal időnként barátságban él, 
még sem titkolja, hogy végső célja az európaiak kiszorítása Ázsiá-
ból. Sziámban forradalmat szított és nemcsak az angol-barát kor-
mányt buktatta meg, hanem a királyt is. Kínában szívósan küzd az 
Oroszországtól, Nagybritanniától és az Uniótól támogatott kormány 
ellen. A nagy kínai városokban egymás után robbantja ki az idegen 
ellenes mozgalmakat. Japán keze bent van minden ázsiai faji és 
nemzeti mozgalomban, forrongásban. Indiát és a délázsiai szigeteket 
a nagy vám ellenére is elárasztja olcsó árúival és egyre jobban ki-
szorítja az angol, amerikai és egyéb fehér államok gyáripari termé-
keit. Ázsia és Afrika színes népei szívesebben vásárolják a japáni 
árúkat mint az európaiakat nemcsak azért, mert jóvol olcsóbbak, 
hanem mert ezeket színes (japáni) munkások gyártják. A japáni 
kereskedők rendkívül ügyesen és sikeresen használják fel ezt a kö-
rülményt a japáni árúk terjesztésében. 

Ma Ázsia és Afrika színes népei előtt Japán követendő példa-
kép és így egyúttal a fehér ellenes faji mozgalmak elismert vezére. 
1934-ben Kemal Atatürk, a török diktátor egyik beszédében nyíl-
tan kijelentette, hogy az iszlám népei csodálják Japánt, mert világ-
hatalommá lett anélkül, hogy a fehérek előtt meghajolt volna. De 
nemcsak Kemál és országa van ilyen kedvező véleménnyel Japán-
ról, hanem csaknem egész Elő-Ázsia. A Közelkelet országaiban ré-
gebben másról, mint európai befolyásról szó sem lehetett, a világ-
háború óta azonban Japán erősen versenyez az itt érdekelt államok-
kal, főleg Nagybrítanniával. A török gyapotipar alapjait Japán rakta 
le. Törökország és Irán első hadi hajóikat nem angol, hanem japáni 
gyárakban építtették. Még jobban mutatja Japán nagy tekintélyét, 
hogy Irán, Afganisztán, Szaúdi Arábia japán mérnököket és katonai 
oktató tiszteket kért. Katonai növendékeiket pedig az eddig szo-
kásos európai iskolák helyzett japáni katonai iskolákba küldik. 
Ezek a jelenségek nemcsak Japán tekintélyének rohamos megnöve-
kedését jelentik, hanem egyúttal azt is, hogy az európai művelődés 
elvesztette utólérhetetlenségének és nélkülözhetetlenségének hírét. 
A megsértett és megalázott japán faji önérzet így ássa alá fokoza-
tosan Ázsiában a fehérek gazdasági és politikai hatalmát. 

A néger veszedelem. Az ázsiai „sárga veszedelemnél" semmivel 
sem jelentéktelenebb a „fekete, vagy néger veszedelem." Mivel 
a négereknek Libérián kívül nincs független államuk és erős hadse-
regük, mint a japánoknak, azért első tekintetre a négerek faji moz-
galma nem tűnik fel veszedelmesnek. Sokan nem tartják veszede-
lemnek a néger mozgalmakat azért sem, mert nincsenek tudatában 
annak az egyre kétségtelenebb igazságnak, hogy Európa jövővé Afri-
kában van. Afrikát kivéve minden más világrész államai arra tö-



rekesznek, hogy függetleníthessék magukat Európa gyáriparától, 
Európának nem is túlságosan sok idő múlva csak egy nagy ipari 
piaca és egy nagy nyersanyagot szolgáltató területe lesz: Afrika, A 
néger faji mozgalom azonban ezt is veszedelmes helyzetbe sodor-
hatja, ha csak az érdekelt népek kellő időben nem sietnek a forron-
gás okainak kiküszöbölésére, 

A néger faji mozgalomnak részben érzelmi, részben pedig gaz-
dasági okai vannak, Afrika egyes részei már évtizedek, sőt évszáza-
dok óta fehér uralom alatt állanak. Természetes tehát, hogy egyre 
nagyobb lesz a tanult, művelt vagy legalább is a civilizált négerek 
száma. Ezeket a tanult elemeket elkeseríti az a helyzet, hogy min-
den iskolázottságuk és műveltségük ellenére sem lehetnek egyenran-
gúak a gyarmatokban a fehérekkel, Európában minden fehér gyar-
matosító nép az emberek és fajok egyenlőségét hirdeti, de a gyar-
matokban többé-kevésbbé mindegyik elfelejti ezt az elvet és mereven 
elzárkózik a színesek elől, A színes mérnök, tanító, tanár, orvos 
nemcsak arra nem számíthat, hogy hasonló társadalmi fokon álló 
fehér nőt kapjon feleségül, hanem még arra sem, hogy egy klubba, 
egy társaságba járhasson fehér kartársaíval. Az önérzetükben sér-
tett négerek nem tehettek mást, mint hogy a fehérek ellen fordul-
tak, Ők lettek a néger fají mozgalom szellemi vezérei. Éppen nem 
csodálható, hogy az egyik legveszedelmesebb fehér-ellenes mozgal-
mat, az úgynevezett áthiopíánízmust is ilyen személyi sérelem hono-
sította meg Afrikában. 1896-ban James Duwane, néger származású 
délafrikai methodista pap Londonba ment, hogy a délafrikai metho-
dista missziók számára segélyt szerezzen. Akkor még Londonban is 
ritkaság volt a művelt néger, James Duwane-t tehát a társaság azon-
nal befogadta, és hónapokig úszott a népszerűségben, Dél-Afrikába 
hazatérve keserves kiábrándulás érte: a fokföldí gyarmati angol tár-
saság számára továbbra is lenézett „nigger" maradt. Az ajtók éppen 
úgy zárva maradtak előtte, mint londoni útja előtt. , , 

Az elkeseredett methodista pap ekkor az Unióba ment, hogy a 
gazdag amerikai faj testvérek segítségével megszervezze Afrikában 
a fehérek elleni mozgalmat, Amerikában tárt karokkal fogadták, A 
watchtower nevű vallási és politikai egyesület azonnal Dél-Ameri-
kába küldötte egyik vezérét, Thurner methodista néger püspököt. Ez 
fényes tehetségű, ékesen szóló és fajáért rajongó amerikai néger csak 
egy évig maradt Afrikában, de ez a rövid idő is elegendő volt arra, 
hogy a Fokföldtől egész Egyiptomig lázba hozza a négereket. Hogy 
alapjaiból kiforgatott kereszténységet hirdetett, az még nem igen 
zavarta a gyarmati hatóságok álmát. Nem szóltak az ellen sem, 
hogy Thurner „keresztény" vallása egyáltalán nem tiltja a többne-
jűséget. A gyarmati hatóságokra sokkal kellemetlenebb volt, hogy az 
anyagi eszközökkel, dollárokkal jól ellátott néger hithirdető egy-
úttal politikai ügynök is volt. Az ő ajkáról hallották a négerek elő-
ször, hogy fekete faj a fehérek igájában sínylődik, hogy Afrika kin-
cseit a fehérek elragadják a négerektől; meggazdagodnak, kényel-
mesen élnek azokból a javakból, amelyeket a Gondviselés a négerek-



nek adott. Lázító beszédekkel tüzelte hallgatóit, hogy vessenek vé-
get a fehérek uralmának. Akadály nélkül hirdette, hogy a fehéreket 
ki kell űzni, mert Afrika az afrikaiaké! 

Thurner äthiopiai mozgalma rohamos gyorsasággal terjedt el 
egész Afrikában, Az Unió négerei gondoskodtak róla, hogy vezetők-
ben ne legyen hiány. Amerikai néger tanulók százával mennek évente 
Afrikába, hogy a faj testvéreket megtartsák a mozgalomban. A tehet-
séges afrikai néger gyerekeket Amerikába viszik és különböző iskolák 
elvégzése után ismét hazaküldik. Ezek a néger faji mozgalom leg-
lelkesebb apostolai, Amerikában jómódban élő, sőt dúsgazdag nége-
reket ismertek meg. Az afrikai nyomorúságra való emlékezés csak 
bosszúvágyat ébreszt bennük a kizsákmányoló fehérrel szemben. 
Arra természetesen nem gondolnak, hogy a fehérek nélkül az afrikai 
négerség még sokkal nagyobb nyomorban élne, hogy örökös harc 
dúlna a különböző törzsek között, hogy meg-megújuló pusztító jár-
ványok tizedelnék meg a lakosságot. A fehérekben csak az elnyomót 
és kízsákmányolót látják. Afrikába hazatérve nem a művelődést 
hirdetik és terjesztik elsősorban, hanem a lázadást a fehérek ellen. 
Munkájuk nagyon is eredményes. Alig van év, hogy Afrika egyik 
vagy másik részében ne ütné fel fejét a néger lázadás. 

Legveszedelmesebb a helyzet Dél-Afrikában, mert itt él a leg-
több civilizált vagy féligcivilizált néger. Közel 300.000 néger dolgozik 
a délafrikai arany és gyémántbányákban. Több százezerre megy a 
vasútaknái, közüzemeknél és gyárakban foglalkoztatott városlakó 
négerek száma is. Ezek már teljesen szakítottak az ősi népi, törzsi 
hagyományokkal. Kisebb-nagyobb fokban, de inkább csak külsősé-
gekben az európai művelődést is magukévá tették. Ez a féligművelt 
nagy néger tömb jelenti a legnagyobb veszedelmet az afrikai fehér 
uralomra. A nyugtalanságnak és elégedetlenségnek főoka, hogy a né-
ger sehogyan sem tudja elérni a fehérekkel való egyenlőséget. Dél-
Afrikában a fehér és a színes lakosság minden téren elkülönül egymás-
tól, Azt talán mondani sem kell, hogy az elkülönülés a négerelem le-
fokozását jelenti. Politikai tekintetben egészen más választó joga és 
adózási kötelezettsége van a négernek, mint a fehér embernek. Gya-
korlatilag véve a négereknek nincs is igazi választó joguk, mert az 
1936, évi Native Representation Bill szerint csak három képviselőt 
választhatnak, de ezeknek is európaiaknak, azaz fehéreknek kell 
ienniök. Még kirívóbb a helyzet az adózásban, A fehér ember csak 
akkor köteles adót fizetni, ha évi bevétele 400 fontot elér, A néger 
ellenben mihelyt 18 éves elmúlt, vagyis kereső korba lépett, már évi 
egy font fej adót köteles fizetni és ha kínt él a törzsnél, 10 shilling 
kunyhóadót. Városokban, nagyobb helységekben néger nem teleped-
hetik le a fehérektől lakott részben. Még bántóbb, hogy nyilvános 
parkokba néger nem mehet be, a pályaudvarokon külön bejárat van 
a négerek számára, A vonatokon, villamosokon és autóbuszokon sem 
ülnek négerek és fehérek elvegyülve. Még a foglalkozásban is meg 
van ez a bántó és igazságtalan elkülönülés. Bizonyos alsóbbrendű 
munkákat (pl. utcaseprés, csatornatisztítás stb.) csak négermunkás 



végezhet. Ez magábanvéve nem nagy sérelem és csak a fehérek te-
kintélyét akarja védeni. Annál nagyobb baj, hogy a néger, ha 
ugyanazt a munkát végzi is mint a fehér munkás, jóval kevesebb fize-
tést kap, mint fehér munkástársa. 1934-ben 270.000 néger összesen 
8.8 millió fontot kapott a délafrikai aranybányákban. Ugyanakkor 
30.000 fehér alkalmazott 11 millió fontot! Az európai műveltségbe 
kisebb-nagyobb fokban már bekapcsolódott színes munkásosztályt, de 
leginkább a tanult elemeket ez az egyenlőtlen és igazságtalan eljá-
rás érthető módon sérti és lázítja. De nemcsak a városlakók, hanem 
a városon kívül élő falusi négerek is folyton nyugtalankodnak. Dél-
Afrika területén két millió fehér és hét millió színesfajú ember él, 
vagyis a színesek több mint háromszorosát teszik a fehéreknek. A 
birtokmegoszlás azonban egészen más: a fehérek kezén 18 millió 
hektár van, a színesek kezén pedig csak 8 millió hektár! 

Az a feszültség, amely Dél-Afrikában a fehér és színes fajokat 
olyan szerencsétlen módon elválasztja egymástól, lassan elterjed 
egész Afrikában. A világháború óta egyre gyakoriabbak a faji jel-
legű mozgalmak a Kongó-vidék rézbányáiban, Uganda, Kenya stb. 
ültetvényein. A veszedelmet növeli, hogy az afrikai faji mozgalma-
kat részben kívülről szítják és pénzelik. Amikor az olaszok Abesz-
színiát megtámadták, nemcsak Afrika négerei lázadoztak, hanem a 
világ minden színes népe az abesszíníaiak pártjára állt. Ez mutatja 
legjobban, hogy a fehér-ellenes faji gondolat mennyire elterjedt már 
világszerte. Az indiai fejedelmek több mint három millió dollárt ad-
tak össze ,,a féktelen gyarmati imperializmustól fenyegetett baráti 
Ethiopia" számára. Az Ünió négerei önkénteseket toboroztak Abesz-
színia segítségére. Több mint 15.000 néger jelentkezett. Egyes közép-
és délafrikai néger törzsfőnökök táviratilag értesítették a négust, 
hogy készek segítségére menni. A nagy nyugateurópai városokban, 
főleg Párizsban és Londonban élő színesek, szóval nemcsak a nége-
rek, hanem az arabok, hinduk, japánok, kínaiak tiltakoztak a fog-
lalás ellen. Mivel többet nem tehettek, kimondották, hogy olasz áru-
kat nem vásárolnak, Dél-Amerikában, főleg Guayanában és Trínídá-
don lázadásban tört ki a tiltakozás, Brazíliában a Frente Negra, 
vagyis a néger front nyíltan kimondotta, hogy Afrikában faji háború 
folyik. Ezek a megmozdulások csak látszólag voltak tisztán olasz 
ellenesek. Hogy a színesek az olaszokra jobban neheztelnének, mint 
más fehér népekre, csak látszat. Az abesszíniai háború egysze-
rűen csak alkalmat adott, hogy a felgyülemlett faji elkeseredés 
végre nyíltan kitörhessen. 

A japáni és néger faji mozgalmak mellett hasonló mozgalmakat 
figyelhetünk meg az araboknál és az indusoknál is. Hiába kormá-
nyozzák a franciák Észak-Afrikában és az angolok Indiában és 
másutt a gyarmataikon lakó arabokat és indusokat elismerésre méltó 
eredménnyel, a faji mozgalmak nem ülnek el, sőt egyre fenyegetőb-
bek lesznek, A franciák annyira mennek, hogy a színes gyarmati 
lakókat egyenesen színes franciáknak nevezik. Marokkó, Algérie és 
Tunisz arab és berber népei azonban nem színes franciák, hanem ara-



bok és berberek akarnak maradni. A Palesztinába költözött zsidók 
hiába vittek tömérdek pénzt a szegény arabság közé, és hiába fej-
lődött ki angol vezetés alatt nagy anyagi és szellemi művelődés a két 
évtizeddel ezelőtt még koldús, kizsarolt országban, az araboknak se 
a zsidók pénze, se az angolok hasznos gyámkodása nem kell. Körös-
körül már független, vagy függetlenség felé haladó arab államok 
vannak: Irak, Szaúdi Arábia, Egyiptom, Szíria. Palesztina arabjai 
szintén független arab országot akarnak. Hatalmas pánarab mozga-
lom kezd kialakulni, amelynek végső célja természetesen nem más, 
mint az arabok egyesítése egy államban vagy államszövetségben, és 
természetesen a fehérek főhatalmának megszüntetése. Ugyanez a 
célja a pánindia mozgalomnak is. A tanult és élesen látó indus ve-
zetők maguk megvallják, hogy az indiai angol uralom esetleges meg-
szüntetése valószínűleg végtelen nyomort és felfordulást hoz leg-
alább is átmenetileg India népeire, de a faji ellentét akkora, hogy 
készebbek még ezt is elszenvedni, mint a mai helyzetet tovább tűrni. 

Ezek a mozgalmak egyelőre ellanyhultak, mintha a színes népek 
azt figyelnék, mi lesz Európában. A színesek faji mozgalma először 
az első világháború után vett nagyobb arányokat. A ^háborúban 
ugyanis közel 3 millió indus, arab, néger és más színes nép vett részt. 
A most folyó háború is a színesek millióit hozza Európába. A háború 
után ezek mind a faji eszme harcosai lesznek. Európa népeire való-
színűleg nem is az itthoni geopolitikai változások lesznek a legvég-
zetesebbek, hanem a többi világrészeken végbemenő átalakulások, 
Japán ugrásra készen vár. Máris bizonyos jogot jelentett be Holland-
Indiára, Föltétlen bizonyos, hogy a háború után újult erővel törnek 
ki a színes népek faji mozgalmai. Ha Európa népei itthon elvéreznek, 
a gyarmatok elvesznek. Ennek beláthatatlan következményei lenné-
nek: általános elszegényedés, meg-megismétlődő gazdasági és poli-
tikai válságok. 



Áz ultrahangok birodalma. 
Holenda Barnabás dr. 

A dolgok megismerése nagymértékben függ a megismerő termé-
szetétől. Képzeljünk el olyan lényeket, akik sok tekintetben hason-
lítanak az emberekhez, különösképpen fel vannak szerelve a legér-
zékenyebb műszerekkel, a nyomásváltozások megmérésére, de semmi 
érzékük sincs a hang iránt. Gondoljuk el, hogy ezek a mesebeli lé-
nyek ott voltak, amikor Marconi londoni előadásában először ismer-
tette a drótnélküli távirót, vagy amikor Petőfi elszavalta a „Talpra 
Magyar"-t, vagy a hangversenyteremben, amikor Beethoven szim-
fóniáját játszották. Mindegyik esetben megállapítják műszereikkel, 
hogy nem történt más, csak az emberek fülénél a levegő nyomásában 
következtek be változások, és ép ezért csodálkozva nézik az em-
berek sokszor meglepő viselkedését. Igen, az ember fülénél csak a 
levegő nyomása változik ritmikusan, de az ember a hangot nem 
csak a fülével hallgatja, hanem egész érzés- és gondolatvilágával is; 
ezért oly sokféle a visszahatás. 

Ebből is látszik, milyen sekély a materialista világfelfogás. Csak 
anyag van — mondja — és az anyag erőinek változása. De az anyag-
világ alaptörvénye az egyenlőértékű energiaváltozás. A materialis-
tának tehát azt kellene mondania, hogy a levegő egyszerű nyomás-
változásában egyenlőértékűen benne van a tudós mély gondolata, a 
költő magávalragadó ihlete és a zenét megalkotó lángelme gazdag 
érzelemhullámzása. És ez a nyomásváltozás megint egyenlőértékűen 
alakulna át a hallgató emberben gondolattá, lelkesültséggé, esztétikai 
élvezetté. Ez pedig nyilvánvaló képtelenség, 

Több van a zenében, mint egyszerű nyomásváltozás, de azért 
a hang fizikája önmagában is érdekes. Meglepő a fül nagy érzékeny-
sége a nyomásváltozással szemben, Egy összehasonlítás jól mutatja 
ezt. Ha egy méterrel megyünk magasabbra, a higanyos barométer a 
levegő nyomásának a csökkenését még alig veszi észre, hisz mind-
össze 0.1 mm-rel kisebbedik a higanyoszlop magassága. Ezzel szem-
ben a fül már azt a kis nyomáscsökkenést is megérzi, amely akkor 
jelentkezik, ha csak egy ezredrész mm-rel emeljük a fejünket maga-
sabbra a felfelé ritkuló levegőben. Csak az kell hozzá, hogy a nyo-
másnak az a kis változása nagyon gyorsan ismétlődjék. Ha pl. meg 
tudnók tenni, hogy a fejünket másodpercenként 2500-szor emeljük 
fel 0,001 mm-re, és ugyanannyiszor süllyesszük le, akkor a fül már 
tudomást venne a levegő nyomásának a változásáról még pedig olyan 
formában, hogy gyenge magas hangot hallanánk. Ha nem ilyen 



gyors a nyomás váltakozása, akkor a fül érzékenysége már csökken. 
Ha csak 25-ször mozgatnók felfelé és lefelé a fejünket másodpercen-
ként, akkor már 1 cm-re kellene mindkét irányban a fülnek kimoz-
dulnia, hogy a levegő nyomásának változását gyenge mély hang for-
májában észrevegyük. Ha pedig már 16-nál is kevesebb az egy 
másodpercre eső váltakozások, rezgések száma, akkor a legerősebb 
nyomásváltozást sem veszi észre a fül hang alakjában, legfeljebb 
fájdalmat érez. 

A fül érzékenysége a másodpercenkénti 2500—2700 rezgésnél a 
legnagyobb. Ilyenkor 100 milliószor kisebb hangenergia elegendő a 
fül működtetéséhez mint 25 rezgés esetén. Ha tehát a két hang egy-
forma energiával érkezik a fülhöz, akkor a 2500 rezgésszámút nem-
csak magasabbnak halljuk, hanem sokkal erősebbnek is. Amíg a 25 
rezgésű hang csak suttog, a 2500 rezgésszámú már hangosan kiabál. 
A 2700 rezgésszámon túl a fül érzékenysége újra csökkenni kezd, és 
körülbelül 20.000 rezgésnél (sőt a 40—50 éves embernél már 13.000 
rezgésnél) újra bekövetkezik az az eset, hogy bármily erős is a hang, 
a fül már nem hallja meg, legfeljebb fájdalmat érez, A 20.000 rez-
gésszámon túl kezdődnek tehát azok a hangok, amelyeket már senki 
sem hall. Ezeket nevezzük ultrahangoknak. 

Az ultrahangok az utolsó évtizedben jutottak nagyobb szerephez 
a tudományos kutatásban és a technikában, A keletkezésükhöz olyan 
berendezés szükséges, amelynek rezgő része 20.000-nél több rezgést 
tud végezni másodpercenként. A sokféle lehetőség közül csak a 
kvarc-rezgőket ismertetjük részletesebben. 

1880-ban vette észre a Curie testvérpár, hogy ha a kvarcot erősen 
összenyomják, egyik oldalán pozitív, a szembenlevő lapján negatív 
elektromosság mutatkozik, A tüneményt piezo-elektromosságnak ne-
vezték el, és hosszú ideig csak tudományos jelentősége volt. Magya-
rázatát megadhatjuk az atomelmélet alapján, 

A kvarc kémiai képlete Si02, ami azt jelenti, hogy egy-egy szili-
cium atom kapcsolódik benne össze két oxigén atommal- A szilícium-
nál a pozitív töltésű atommag körül 14 negatív töltésű elektron van, 
az oxigénatomnál pedig a pozitív töltésű atommagot 8 elektron veszi 
körül. Kifelé egyik atom sem mutat elektromosságot, mert a kétféle 
elektromosság egymást közömbösíti. A szilícium atomnak azonban 
megvan az a tulajdonsága, hogy a 4 legszélső elektronját könnyen 
elveszíti, és a megmaradt részecskénél — a neve ion — már a pozi-
tív töltés lesz túlsúlyban. Az oxigén atom ezzel ellentétben szívesen 
kiegészíti a külső elektronhéját még két elektronnal, amikor persze 
a kialakult ion az elektronok túlsúlya következtében már negatív 
töltésű lesz. 

Ilyen pozitív töltésű szílicium- és negatív töltésű oxigén atomok 
egyesülnek a kvarcban- Kétféle töltésük kifelé közömbösül, ezért 
közönségesen a kvarcnál nem tapasztalunk elektromosságot. Nagyon 
vázlatosan úgy gondolhatjuk el a kvarc egy atomcsoportjának elren-
deződését, hogy egy háromszöget rajzolunk; ennek a csúcspontjai-
hoz gondoljuk oda a 3 szílicium atomot, a három oldal mentén pedig 



párosával elhelyezzük a 6 oxigén atomot. Gondoljuk el, hogy a há-
romszöget egyik csúcsánál és a szembenlevő oldalánál összenyomjuk. 
A csúcsnál befelé szorítjuk a pozitív téltésű szilícium atomot, ennek 
a hatása kifelé csökken, azért a környező negatív töltés lesz ural-
kodó: a megnyomott részen negatív elektromosság mutatkozik, A 
szembenlevő oldalnál a negatív oxigén atomokat nyomjuk befelé, 
ezért ott a pozitív töltés válik uralkodóvá. Ebben az esetben az ösz-
szenyomás irányában mutatkozik a pozitív és negatív töltés; ez a 
hosszanti (longitudinális) hatás. Könnyű azonban elgondolnunk, 
hogyha keresztbe, jobbról-balról roppantjuk össze a háromszöget, 
akkor eredeti helyzetéből kifelé préselődik a csúcsnál levő szilícium 
ion (itt lesz pozitív töltés), és az oldalon fekvő oxigén ion (itt lesz 
negatív töltés). Ez a keresztbe ható (transzverzális) hatás. 

Természetesen nyomás helyett mindegyik esetben széthúzást is 
alkalmazhatunk. Akkor is meglesz a hatás, csak a keletkező töltések 
ellenkező előjelűek lesznek, 

Már a következő évben (1881-ben) megállapították a Curie test-
vérek, hogy ez a piezoelektromos tünemény megfordítható. Az eddig 
leírt kísérletben összenyomták vagy széthúzták a kristályt, és ekkor 
a pozitív vagy negatív töltést kaptak a két szemben fekvő felületen. 
Ha most fordítva, pozitív meg negatív töltések fejtik ki hatásukat a 
két szembenlevő lapon, akkor a kvarclemez összenyomódik vagy 
széthúzódik. Ez a változás persze nem nagy. Ha 3000 volt feszült-
ségű elektromos töltéseket használunk, akkor a longitudinális hatás-
nál a cm tízmilliomod részének hatszorosa a megrövidülés, illetőleg 
kitágulás. 

Ha a kvarclemez két oldalán elhelyezett elektromos töltések 
gyakran változtatják előjelüket, akkor a kvarc váltakozva összenyo-
módik és széttágul, tehát rezgésbe jön. Nagyon gyorsan váltakozó 
elektromos erőket ma már könnyű előállítani azokon a módokon, 
amelyeket a rádió is használ. Ilyen gyors váltakozású elektromos 
erőkkel különösen erőteljes rezgésbe tudjuk hozni a kvarcot, ha az 
elektromos váltakozások száma megegyezik a kvarc saját rezgésének 
számával. Amint a harang is erőteljes lengésbe jön, ha a kötél rán-
gatása megfelel a harang saját lengése tempójának, A kvarclemez 
saját rezgésszámát megkapjuk kerekszámban, ha 280.000-et eloszt-
juk a lemez cm-ekben kifejezett vastagságával, így az 1 mm vastag 
kvarclemeznél 2,800.000 rezgést kapunk másodpercenként, az 0,1 
mm vastagságúnál pedig 28 milliót. Rendelkezésünkre áll tehát a 
megfelelő hangforrás, amellyel igen nagy rezgésszámú ultrahangot 
lehet előállítani. Ma már elérik az 500 millió regést is másodper-
cenként. 

Ennek a hangforrásnak az az előnye is megvan, hogy lehetővé 
teszi nagyon erős ultrahangok létrehozását. Tudjuk pl,, hogy az 
ágyúdörgéskor kb- 500.000-szer nagyobb a hang energiája mint a 
rádió hangszórójánál. Kvarcrezgésekkel olyan ultrahangot is tudnak 
kelteni, amelynek az energiája még 10.000-szer nagyobb mint az 
ágyúdörgésé. Ennek megfelelően nagyok a hatásai is. Ha olajjal telt 



edényben keltik az ultrahangot, akkor a felfelé igyekvő hang az olaj 
felszínét 8—10 cm-re szökőkútszerűen feldobja. A tartó üvegedény 
faláról is szakít le üvegrészecskéket, sőt ha ilyenkor az olajba kiéle-
sített acélpengét teszünk, 10 perces ultrahang-kezelés után szemmel 
láthatóan csorba lesz, annyi fémrészecskét szakít le róla a gyors 
rezgés. Ez érthető abból is, hogy az olaj részecskék gyors mozgatásá-
nál működő erő kereken 100.000-szer nagyobb mint a súlyerő. 

Az ultrahang sokféle tudományos és gyakorlati alkalmazása kö-
zül csak néhányat említünk fel; ezek is elég jó képet adnak arról, 
hogyan nő évről-évre az ultrahangok jelentősége, 

A foszforeszkálás és a fluereszkálás rokon tünemények, A fosz-
foreszkáló anyag elnyeli a fényt és ennek fejében még órák múlva 
is világít a sötétben, A fluoreszkáló anyag — ilyennel vonják be pl. 
a röntgenvizsgálatnál használt ernyőket — a ráeső röntgen vagy ibo-
lya fény hatására rögtön világít zöldes színű fényével, A fizikus 
azonban megállapítja, hogy a foszforeszkáláshoz hasonlóan a fluo-
reszkáló anyag is előbb elnyeli a ráeső fényt, és csak később bocsátja 
ki a saját sugárzását. De ez a „később" nem órákat jelent mint a 
foszforoszkálásnál, hanem csak a másodperc ezermillíomod részét. 
Ez persze először kissé mesésnek hangzik, mert mi tudná lemérni a 
másodperc ezermilliomod részét? Az ultrahang képes erre is. 

Mozgassuk a kezünket gyorsan felfelé és lefelé. Ha ezt sötét 
szobában tesszük, ahol mindig csak akkor gyujtjuk fel egy-egy pil-
lanatra a villanylámpát, amikor a kezünk a legmagasabb helyzetben 
van, akkor úgylátszik, mintha kezünk állandóan magasra tartva pi-
henne, Ha kissé eltoljuk a villanyfel gyújtások idejét, akkor a kezünk 
mozgásának egy másik pillanatát tudjuk hasonlóan rögzíteni. Hogy 
mennyivel késünk meg a második esetben a lámpa felgyujtásával, azt 
éppen abból tudjuk megállapítani, hogy kezünk újabb megvilágított 
helyzete mennyire tér el az elsőtől. 

Amit így a kezünk mozgatásakor cselekedtünk, azt sokkal na-
gyobb gyorsasággal megismételjük az ultrahangok segélyével. Ke-
zünk mozgatása helyett sokkal gyorsabb váltakozást idézhetünk elő, 
ha pl, 50 millió rezgésszámú ultrahangot bocsátunk át egy folyadék-
kal telt edényen. A hangrezgések tovaterjedésekor gyorsan váltakozó 
sűrűsödések és ritkulások futnak tova a folyadékban. Ha elég erős 
az ultrahang, akkor a sűrűsödés helyén 5 atmoszféráig emelkedik a 
nyomás, a ritkulás helyén pedig megfelelő nagyságú széthúzó erő 
működik. Ezek a sűrűsödések és ritkulások átlag 3 ezredcentiméter-
nyi távolságra következnek egymásután, és olyanforma szerkezetet 
adnak a folyadéknak, mint az úgynevezett optikai üvegrácsoknál ta-
pasztalható, Ezek az optikai üvegrácsok úgy készülnek, hogy gyé-
mántcsúccsal igen sűrűn párhuzamos vonalakat karcolunk az üveg-
lapra, pl, minden mm-es közre 500-at. Ha az ilyen rácsot átvilágít-
juk, mikroszkóp segítségével előállíthatjuk a nagyított képét, Ugyan-
ezt megtehetjük az ultrahang által létrehozott folyadékrácsnál is, de 
persze azzal a különbséggel, hogy az üveg optikai rács állandó, az 
ultrahang által a folyadékban létrehozott rács azonban nagyon gyor-



san — másodpercenként 50 milliószor — változik. Ez a változás lép 
most a kezünk gyors mozgatása helyébe. 

Most még a lámpa gyors egymásutánban történő felgyujtását 
kell valami sokkal gyorsabb fényváltozással pótolni. Itt megint az 
ultrahang segít. Amikor az 50 millió rezgésszámú ultrahang keresz-
tül megy a folyadékon, a túlsó oldalon egy tükröző lappal verjük 
vissza, úgyhogy az eredeti és a visszavert hang szembetalálkozzék; 
ilyenkor állóhullám keletkezik. Az állóhullámnak az a tulajdon-
sága, hogy minden részecske egyszerre kezdi a rezgését és ugyan-
abban a pillanatban kerül újra nyugalomba. Ha ilyen rezgés ural-
kodik a folyadékban, akkor a váltakozó sűrűsödés és ritkulás miatt 
a folyadék újra rácsként működik, de minden rezgés alatt kétszer 
(egy másodperc alatt tehát összesen százmilliószor) megszűnik rács 
lenni, mert akkor a részecskék az eredeti nyugalmi helyzetükben 
vannak. 

Az optikai rácsoknak az a tulajdonságuk, hogy ha merőlegesen 
keskeny fénynyalábot bocsátunk rájuk, ez a fény nemcsak az eredeti 
irányában terjed tova, hanem ettől az iránytól jobbra-balra el is haj-
lik, és itt a fehér fény még színeire is bomlik. Az üvegből készült 
optikai rácsnál állandóan megvan ez az elhajlított fény is, az ultra-
hang álló hulláma által keltett folyadékrácsnál azonban a fentebbiek 
szerint minden másodpercben 100 milliószor kigyullad, majd újra 
megszűnik. A villanylámpa gyakori felgyujtását tehát szintén helyet-
tesíteni tudjuk egy sokkal gyorsabb fény változással: az ultrahang 
álló hulláma által elhajlított fénnyel. 

Első elgondolásunkban a kezünk mozgása közben egy helyzetet 
rögzítettünk azálta, hogy mindig a megfelelő pillanatban gyujtottuk 
fel a villanylámpát. Ha a folyadékon át ultrahang fut, a keletkezett 
folyadékrács mikroszkopikus képének egyik helyzetét is rögzíteni 
tudjuk, ha egy másik folyadékrács álló hullámának gyorsan válta-
kozó fényét használjuk fel a megvilágításnál. Kétféle felvételt szok-
tak ilyenkor készíteni az ultrahangrács mikroszkopikus képéről. 
Először az álló hullámrácsról jövő gyorsváltakozású fényt közvet-
lenül használják fel a megvilágításnál, másodszor azonban ezt a 
fényt először egy fluoreszkáló anyagra bocsátják, és csak a fluoresz-
káló anyag által kibocsátott fényt engedik a mikroszkopikus képhez. 
A fluoreszkálás fénye átlag egy ezermílliornod másodperccel később 
villan fel, mint az eredeti fény, azért a tovaszaladó ultrahang mik-
roszkopikus képének egy későbbi állapotát rögzíti meg a filmen, 
mint a közvetlen fény. Az eltolódásból pontosan meg lehet állapí-
tani, hogy a fluoreszkálásnál a fénykibocsátás mennyivel késik meg 
az eredeti fényhez képest. 

Az ultrahangnak fontos szerep jut az emulziók készítésénél is. 
Emulzióról beszélünk, ha olyan anyagok finom keveredését idézzük 
elő, amelyek nem oldódnak egymásban. Ha pl. higanyra vizet, vagy 
vízre olajat öntünk, ezek külön maradnak, ha azonban alaposan ösz-
szerázzuk őket, mindegyik zavarossá lesz, mert az egyik anyag 
finom rézsecskéi a másik folyadék közé keverednek, Bizonyos idő 



múlva a folyadékok újra megtisztulnak, mert az idegen részecskék 
lassanként kiválnak belőlük. Ha az idegen részecskék átmérője már 
a mm ezredrészénél is kisebb, akkor állandóan bennmaradnak a fo-
lyadékban, nem üllepednek le. Ilyenkor kolloid-állapotról beszélünk. 
Még pl. az arany is megmarad ilyen kis részecskékre oszolva a fo-
lyadékban; nem üllepszik le. 

Emulziókat rázás helyett sokkal könnyebben és gyorsabban állít-
hatunk elő ultrahangok segélyével, amelyek a folyadék belsejében 
nagyon erős rázó hatást fejtenek ki. Fémeket legjobban úgy sikerült 
a folyadékban finoman szétszórni, hogy elektrolízis közben a katódot 
erős ultrahang hatásának tették ki. így a katódra lerakódó fém na-
gyon finom elosztódásban visszakerült a folyadékba. Valószínűleg 
gyakorlatilag is fel lehet majd használni ezt az eljárást gyógyszerek 
és bizonyos kémiai folyamatokat gyorsító katalizátorok előállítására. 

Részletsebben akarunk foglalkozni az emulziók szerepével a 
fényképező lemezeknél és filmeknél. Ezeknek fényérzékeny rétege 
kb. századmilliméter vastagságú emulzió, amelyben ezüstbromid 
kristályocskák vannak zselatinba beágyazva. Az ezüstnek és a bróm-
nak kapcsolata úgy jön létre, hogy az ezüst külső héjában levő 
elektron könnyen leszakad az ezüstről, a bróm meg ezt szívesen fel-
veszi, Ezáltal az ezüst pozitív, a bróm negatív ionná lesz, és a két-
féle elektromosság összekapcsolja őket, A fényképező lemez zselatin 
rétegében levő ezüstbromid kristályok átmérője alig nagyobb a mm 
ezredrészénél, de kicsinységük ellenére is mindegyik kristályszemecs-
kében még több mint 30 milliárd atom van. A fényérzékeny lemez min-
den cnr-nyi darabjára kereken 300 millió ilyen krístályszemecske jut, 
ezeknek az összes ezüsttartalma mégis csak 2,1 mg. Bármily kevés 
ezüst kell is azonban egy-egy fényérzékeny lemezhez, a tömeges ter-
melés miatt mégis vagy 500,000 kg ezüstöt használnak fel évenként 
fényképészeti célra. 

A fényképezésnél a fénysugár újra visszaadja az ezüst atomnak 
a bróm számára kölcsönadott elektronját. Ezáltal az ezüst atom is, 
meg a bróm atom is elveszíti elektromos töltését, megszűnik tehát 
a köztük ható erő is, és így újra szétválnak egymástól. A fényképező-
lemezen kialakult képet tulaj donképen a felszabadult ezüstszemcsék 
rajzolják le. Mondottuk, hogy egy ezüstbromíd-szemcsében átlag 30 
milliárd ezüst atom van. Ha ezek közül 300-at megszabadít a fény-
sugár a brómtól, ez már elegendő; akkor a szemcse többi ezüst atom-
ját már az előhívó is meg tudja szabadítani, A fény tehát csak azért 
kell, hogy az apró kristályokban megindítsa a munkát; az előhívó a 
többit már elvégzi. Ha azonban valamelyik krístályszemecske nem 
kapott annyi fényt, amennyi legalább 300 ezüst atom felszabadítá-
sához kell, akkor arra a krístályocskára az előhívónak nincs hatása, 

A fénysugarak közül az ibolyaszínűek tudják elsősorban az ezüst 
atomot a brómtól elválasztani, a zöld már kevésbbé, a piros és sárga 
fény pedig szinte teljesen hatástalan- Ezen úgy segítenek, hogy a 
fényképező lemez anyagához alkalmas festékanyagot kevernek, 
amely a píros és sárga fényt is el tudja nyelni, és az így kapott ener-



giát átadja a brómezüst szemecskének. Ezt az eljárást nevezik a lemez 
érzékenyítésének (szenzibilízálás). Az eddig szokásos eljárásnak 
azonban az a hibája, hogy a festékanyagnak csak 15%-a jutott az 
ezüstbromid részecskéhez, a többi elakadt a zselatinban, ahol semmit 
sem használ, sőt árt, mert a fény egy részét elnyeli. A bajon újab-
ban az ultrahanggal igyekeznek segíteni. A kísérletek azt mutatják, 
hogy a brómezüst kristályok sokkal egyenletesebben helyezkednek el 
a zselatinban, ha a lemez előállítás közben az ultrahang rázó hatása 
érvényesül. Sőt azt is megtehetjük, hogy ezüstbromid szemcséket 
először megfestjük a festékanyaggal, és utána rázzuk bele az ultra-
hang segítségével a zselatin rétegbe. Ezen a módon nem 15% hasz-
nosul a festékanyagból, hanem 90%. 

Fel lehet használni az ultrahangot a tenger alatt való hírközlés 
céljaira is. A közönséges életből jól ismerjük a fény és hang eltérő 
viselkedését, A fénysugár egyenes vonalban terjed, a hang azonban 
minden irányban szétfolyik. Ez azonban csak addig van így, amíg 
a hang rezgésszáma aránylag kicsiny. Ha több százezerre vagy több 
millióra növekszik a másodpercenkénti rezgések száma, akkor már 
a hangnak is kicsiny lesz a hullámhossza, s ezért szintén a fényhez 
hasonlóan kezd viselkedni: egyenes vonalban terjed tova. Az elmé-
leti meggondolások azt mutatják, hogy a 100.000 rezgésszámú ultra-
hang erőssége a tengerben 4 km hosszú úton csökken a felére. A 
kísérleti eredmények ezzel elég jó összhangban vannak. Sikerült is 
a tenger mélyében 10—15 km távolságra jeleket küldeni ultrahangok 
segélyével, A tengeralattjárók így ultrahangtáviratot küldhetnek egy-
másnak, amelyet csak a megfelelő irányban elhelyezett felfogók 
vesznek észre, A más irányban tartózkodó ellenséges hajó nem tudja 
a táviratot felfogni. 

Ha e hanghullám valami akadályba ütközik, visszaverődik, vissz-
hang jön létre. Ha ismerjük a hang terjedési sebességét, akkor a vissz-
hang megérkezésének idejéből ki tudjuk számítani az akadály tőlünk 
való távolságát. Ugyanez természetesen az ultrahangra is áll. Lan-
gevin francia fizikus már a világháború alatt készített ultrahanggal 
dolgozó berendezéseket, amelyek a tengerbe küldött ultrahang jelek-
nek tangeralattjárók oldalfaláról való visszaverődését figyelték meg, 
és ezen az úton határozták meg az idegen tengeralattjárók tőlük való 
távolságát. Hasonló berendezéseket a németek is készítettek, és béke-
időben arra használták ezeket, hogy a hajóról függőlegesen lefelé 
küldött jelek visszatérésének idejéből a tengerfenék távolságát, a 
tenger mélységét állapítsák meg. Hallható hangot is használnak már 
1—2 évtizede erre a célra, de az ultrahangnak az az előnye, hogy 
nesztelenül működik. Ma már a tenger mélyében haladó nagyobb hal-
rajok mélységét is hasonló módon állapítják meg. 

Az emulziók készítésekor láttuk, hogy az ultrahang hogyan hasz-
nálható fel az anyagnak finom részecskékre való szétosztásánál. De 
ellenkező hatása is van. Ha pl. dohányfüsttel teli üvegcsőbe ultrahan-
got juttatunk, a dohányfüst finom részecskéi a gyors rezgés közben 
egymás közelébe jutnak, összetapadnak, és nagyobb tömegük miatt 
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alázuhannak, Szintet egy pillanat alatt megtisztul a dohányfüsttől a 
levegő. Hasonló tüneményt látunk a gipsznél. Tudjuk, hogy ennek 
oldata bizonyos idő múlva megszilárdul. Ehhez azonban hosszú per-
cek, néha órák kellenek; az ultrahang hatására ugyanez néhány má-
sodperc alatt megtörténik, A porcellán gyártásánál használt kaolin-
nál is megállapították, hogy amíg magára hagyva 17 óráig tartott a 
megszilárdulása, addig az ultrahang hatására ez már 15 másodperc 
alatt bekövetkezett. 

Nagyon érdekesek az ultrahang biológiai hatásai is, amelyeket 
a most folyó vizsgálatok igyekeznek tisztázni. Már többször észre-
vették, hogy apró halak, békák elpusztultak az ultrahang hatására. 
Ez teljesen érthető, ha az ultrahangban dolgozó hatalmas erőkre 
gondolunk. Egyik hatása az ultrahangnak a folyadékban a kavítáció. 
Az ultrahangban ugyanis a nagy nyomás nagy széthúzó erővel vál-
takozik, és ez a széthúzó erő úgy szétválasztja néha a folyadékot, 
hogy kis üveg keletkezik a belsejében, A külső nyomás hatására ez 
újra összeroppan, közben azonban hatalmas nyomó erők lépnek fel, 
amelyeknek a nagysága a 10,000 atmoszférát is elérheti. Összehason-
lításul megemlítjük, hogy pl. egy 8 cm kaliberű ágyú elsütésénél a 
csőben keletkező maximális nyomás 3500 atmoszféra. Az ultrahang-
nál tehát hatalmas erők működnek és így erőteljes élettani hatásokat 
várhatunk. Mikroszkóp alatt meg lehet figyelni, hogy apró infuzoriák 
az ultrahang hatására a másodperc kis része alatt apró dara-
bokra szakadnak. A vér vörös vértestecskéit is szétszaggatja az ult-
rahang, és a japán Akíyama megállapította, hogy négy és fél millió 
rezgésszámú ultrahang hatására a tifuszbacillusok tökéletesen elpusz-
tulnak, Felvetették már azt a gondolatot, hogy a tejet is lehetne 
ultrahanggal sterilizálni. Más természetű biológiai hatás mutatkozott 
abban, hogy a kelbimbó és a borsó csírázóképessége 30%-kai növe-
kedett az ultrahangok hatására. 

Néhány apró részletet mutattunk be rövid vázlatunkban annak a 
sokszáz tudósnak a munkájából, akik az ultrahang változatos tulaj-
donságait és hatásait kutatják szerte a világon, Üj tudomány és a 
technika új ága van kialakulóban, és kétségtelen, hogy a ,,hang, ame-
lyet nem hall senki" még fontos szerephez jut a jövendő fejlődésében. 



FIGYELŐ. 

Á lelki egyensúly. 
Bognár Cecil dr. 

A boldogságnak, a nyugodt életnek egyik legfontosabb feltétele 
a lelki egyensúly. Ennek megzavarása a legtöbb esetben komoly kö-
vetkezményekkel jár. Néha ezek a zavarok magában a lélekben ke-
letkeznek, az egyes képességek, hajlamok vagy törekvések között 
nincs meg a kellő összhang. Állandó és súlyos zavarok esetén lelki 
betegségekről van szó. Megbonthatja az egyensúlyt az is, ha a lélek 
ellentétbe jut az erkölcsi törvényekkel — ilyenkor az állandó lelkí-
ismeretfurdalás okozza a bajt, — vagy pedig összeütközésbe kerül 
a fennálló társadalmi renddel vagy saját környezetével. 

Most mi nem ezekkel a súlyos, legtöbbször beteges esetekkel 
foglalkozunk. Vannak gyakran kisebb egyensúlyi zavarok, amelyek-
ről az illető, aki miattuk szenved, alig tudna számot adni. Érzi, hogy 
valami nincs rendben, hogy nem találja föl magát az adott helyzet-
ben, de nem is sejti, hogy mi lehet ennek az oka. Az igazi ok tulaj-
donképpen abban van, hogy lelki beállítottsága és a külső körülmény 
között nincs meg a helyes egyensúly. 

Világosan látjuk a dolgot, ha néhány szóval a testi élet jelensé-
gek kisebb zavarait vázoljuk, A test életében is lehetnek olyan bajok, 
amelyeket belső betegségek, az egyes szerveknek beteges elváltozásai 
és működésének hibái okoznak- Lehetnek azonban az egészséges em-
bernek is kellemetlen zavarai, mivel életmódja, táplálkozása nem 
felel meg természetének. Sőt nagyon egészséges életmód mellett sem 
mindig érzi jól magát az ember, mert például olyan éghajlat alatt 
kénytelen élni, amelyhez szervezete sehogyan sem tud alkalmaz-
kodni, Nem veszi közvetlenül észre saját magán az éghajlatnak a 
hatását, csak azt tapasztalja, hogy állandócin bágyadt, kedvetlen, 
munkaképessége csökken és amint elhagyja azt a helyet, nyomban 
megszűnnek ezek a kellemetlen tünetek. Az orvostudomány sem 
tudja megállapítani, melyek azok a tényezők az éghajlatban, amelyek 
ilyen hatással vannak az illetőre. 

Ilyenformán vagyunk a lelki élettel is. Lehetnek ott is ilyen kel-
lemetlen tünetek, a nélkül, hogy meg tudnók találni az okát. Vala-
hogyan olyan körülmények közé jutottunk, amelyekhez lelkünk még 
megfelelő módon nem tudott alkalmazkodni. 

Az ember testének és lelkének is megvan az a képessége, hogy 
különböző viszonyokhoz meglehetősen jól tud alkalmazkodni. Sőt 
szüksége is van rá, hogy a külső körülményei változzanak és rá 
legyen kényszerítve az ilyen alkalmazkodásra. Az élettan tudomá-



nya meg tudja állapítani, hogy melyek az ember testi életének leg-
megfelelőbb feltételei. Mennyi és milyen az a táplálék, amelynek fel-
vétele legkedvezőbb, melyik a legmegfelelőbb hőmérséket, mennyi 
pihenésre van szüksége a testnek stb. De ha valaki állandóan ilyen 
legkedvezőbb feltételek között — valóságos üvegházi növényként — 
élne, nem is érezné jól magát. Lassankint elvesztené alkalmazkodó 
képességét és az a veszély fenyegetné, hogyha csak legkisebb válto-
zás áll is be ezekben a külső körülményekben, már megbetegszik. A 
testnek szüksége van edzésre, megkívánja, hogy különböző hatások 
érjék, amelyekhez alkalmazkodnia kell. 

A léleknek is megvannak a maga szükségletei. Szüksége van 
örömre, pihenésre, szórakozásra. De nem volna előnyös, ha csupán 
kellemes hatásoknak volna kitéve. Kell a lelket is edzeni, hogy a 
kedvezőtlen helyzetekhez is tudjon alkalmazkodni. A tapasztalás azt 
mutatja, hogy az egészséges ember jobban bírja azt az életet, amely 
néha küzdelmeket is kíván tőle és nehézségeket állít útjába, mintha 
soha semmi gondja-baja nincsen. Ez utóbbiakat általában szerencsé-
seknek szokták nevezni, pedig leginkább ezek esnek az életuntság 
legkínzóbb betegségébe. 

Azt is tapasztaljuk, hogy az ember általában inkább el tud 
viselni néha jelentkező nagyobb csapásokat, mint azt, hogy állan-
dóan olyan életet éljen, amellyel egyéniségét nem sikerült össze-
hangolnia. 

Az életkörülmények és az egyéniség közötti összhang hiánya ren-
desen két éppen ellentétes okból keletkezik. Az egyik baj az, ha a 
külvilág és belső világunk közötti kapcsolat igen laza, ha az ember-
nek nincsen kellő érzéke a valóság iránt, ha elszakad tőle, a másik 
baj pedig, ha túlságosan hozzátapad a külső világhoz, ha feláldozza 
lelke függetlenségét a tényeknek. 

Vegyük először vizsgálat alá ezt az utóbbi esetet, amely sokkal 
elterjedtebb mint a másik. 

Minden embernek megvan a maga egyénisége, ízlése, megvannak 
a sajátos törekvései. Természetesen nem mindig indulhat ezek után, 
de a legtöbb baj abból származik, hogy akkor sem indul, mikor teheti. 
Sok ember nem a maga fejével gondolkodik, nem a maga szívével 
érez, hanem a másokéval. Vagyis más szóval nem azt értékeli, ami 
az ő egyéniségének valódi szükséglete, hanem azt az értékelést teszi 
magáévá, amely a mindennapi életben közkeletű. A közvélemény ezt 
úgy mondja, hogy józan gondolkodású, hogy van érzéke a valóság 
iránt. 

A legáltalánosabban elterjedt értékmérő a pénz. Sok ember 
csak azt tudja értékelni, ami pénzbe kerül és annál nagyobb értéket 
tulajdonít neki, mentül drágább. Azokat az örömöket, amelyeket az 
élet ingyen kínál neki, észre sem veszi. Váltig panaszkodik, hogy 
mások elmehetnek utazni, szép tájakat látni, sajnos neki ilyenre nem 
telik. De még eddig egyszer sem ment ki a közelfekvő szép erdőbe, 
amelyet egy patak szel át, és madárdal tesz kedvessé. Nem nézett 
meg egy napkeltét, vagy napnyugtát, pedig ez nemcsak a drága svájci 



szálló erkélyeiről szép, hanem odahaza is. Mindez azonban ingyen 
van, tehát szerinte nincs is értéke. 

Panaszkodik azon, hogy nincs vagyona, kevés a jövedelme má-
sokéhoz viszonyítva, azt azonban nem említi, hogy a jó Isten ked-
ves, nemesszívű barátokkal ajándékozta meg, akiknek társaságában 
nagyon sok kellemes órát tölthet. Talán ha az ilyen kedves barátokkal 
való együttlétet óradíjjal mérnék és csak vagyonos emberek tud-
nák megszerezni maguknak ezt az élvezetet, akkor tudná valamire 
becsülni. Ha házasodni akar, jövendőbelijének értékét a hozomány 
összegével fejezi ki, nem tudja elképzelni, hogy ennél sokkal fonto-
sabb dolgok is vannak a világon. A szépséget is csak ott tudja érté-
kelni, ahol az pénzben kifejezhető, mint például egy híres filmcsil-
lagnál, akinek szépsége súlyos dollárokat jövedelmez. 

Még saját képességeinek sem tud örülni, mert ingyen kapta őket. 
Megvan például az a nagy adománya, hogy a költői műveket, vagy 
a zenét sokkal inkább tudja élvezni, mint mások. Ez olyan öröm-
többletet jelent neki, amit mások sok pénzért sem tudnának meg-
vásárolni. 

Életének berendezésében az vezeti, mit becsülnek mások sokra. 
Nem azt a képet veszi meg, amelyik neki tetszik, hanem amelyiknek 
„műbecse" van. Nem tudja ugyan megérteni, mi tetszik ezen a képen 
másoknak, de azért ott függ szobájában. Lakását is mások ízlése 
szerint rendezi be, állandóan kényelmetlenül, idegenül érzi magát 
benne, de ha látogatói jönnek, van mit nekik megmutatni. 

Társadalmi életét is a mások ízlése szerint rendezi be. Igazában 
csak kisebb, kedélyes körben érzi jól magát, ahol fesztelenül visel-
kedhetik. De mindent elkövet, hogy bejuthasson egy előkelőbb tár-
saságba, amelynek egyetlen előnye, hogy oda nem vesznek be min-
denkit. Unalmas, fanyar emberek ezek, akik között állandóan feszé-
lyezve érzi magát. Érzi, hogy egy kissé lenézik, de lenyeli ezt is, 
mert mások, akiknek nem sikerült ide bejutniok, mégis irigykednek 
reá. Ha nem volna nehéz közéjük bejutni, talán soha be se tette 
volna oda a lábát. 

Olyan jó volna a nyáron egy kedves kis faluban kényelmesen 
pihenni, olcsóbb is volna, az öltözködés sem okozna gondot. De 
mégis csak más, ha az ember egy divatos és drága üdülő-helyről 
küldhet képeslapokat. 

Valami sportot, szórakozást is illik űzni. Hogy kényelmetlen és 
sokba kerül? Hát bizony az élet nem csupa mulatság, áldozatot is 
kell hozni, ha az ember nem akar mások mögött lemaradni. 

Azután ott van a legnagyobb rabszolgatartó: a divat. Hányan 
járnak olyan öltözetben, amely sehogy sem illik nekik, sőt hányan 
alakíttatják át arcukat is olyanra, amely szintén nem illik hozzájuk, 
nem felel meg az egyéniségüknek. 

Ebből az egyéniségből lassacskán semmi sem marad. Mindent 
feláldoznak belőle mások felfogásának, ízlésének. Ha azután kissé 
alaposabban kutatunk, kiderül, hogy mégis megmarad valami az 
egyéniségből benn az ember lelkében. Ez éppen elég, hogy állandó 



szenvedést okozzon. Mert ez az elnyomott egyéniség, minduntalan 
fellázad. Nem tudja elviselni, hogy folyton összeütközésbe kerüljön 
önmagával. Hogy minden, ami körülveszi, ellentétben legyen vele, 
hogy minden ami történik, ne tetszése szerint történjék. Néha na-
gyobb bajokat könnyebb elviselni, mint ezt az örökös lelki kényszer-
zubbonyt, énünknek ezt az állandó megtagadását. 

Mennyi idegességnek, lelki egyensúlyi zavarnak okozója, hogy 
önmagára olyan életformát kényszerít az ember, amely sehogysem 
felel meg neki. Sokan nem is sejtik, hogy hol van a baj oka, talán 
el sem hinnék, ha valaki megmondaná nekik. 

Az a különös ugyanis, hogy a léleknek nem a tudatos, hanem 
a tudattalan része lázad fel, a tudattalanban zajlanak le, azok a 
viharok, amelyek feldúlják a lélek békéjét. A tudatos rész elégedett, 
így szól magában: hiszen magas, előkelő állásom van, jó fizetésem 
van, megfelelő társadalmi helyzetem, szép lakásban lakom. Tulaj-
donképpen gondom síncsen, gyermekeim nincsenek, akik miatt ag-
gódnom kellene, s akik miatt sok mindenről le kellene mondanom. 
Nem tudom tehát elképzelni, mi a bajom, hogy mégis elégedetlen 
vagyok, hogy minden untat, és semmiben sem találom kedvemet. 

A tudattalan, ha megszólalhatna, a következőket mondaná: 
éppen az a baj, hogy nincsen semmi gondom, bajom. Túlságosan sí-
mán gördül az életem. Természetem több küzdelmet kívánna, az 
felelne meg neki, ha másokról gondoskodnom kellene, ha nem csak 
magamért, hanem másokért is élnék. Magas állásban vagyok, talán 
nagyon is magasban, A tudatos rész nem érzi, de én, a tudattalan 
annál inkább, hogy nem tudok megfelelni neki. Képességeim vala-
mivel alatta állnak annak a feladatnak, amelyet ez a nagynehezen 
kivívott magas állás kíván tőlem. Azt is mondaná a tudattalan, hogy 
sok minden kívánságom teljes, csak éppen azok nem, amelyek iga-
zán a lélek legmélyéről jönnek, Szóval nagyon szép ez az élet, csak 
egy nagy baj van, nem az én természetemre, egyéniségemre van 
szabva. 

Azokról szóltunk, akik saját egyéniségüket elnyomják, akik túl-
ságosan mások értékelése után indulnak. Ezekről mondja Wilde 
Oszkár: ,,A legtöbb ember nem ő maga, hanem más. Gondolatai a 
máséi, érzései, szenvedélyei idézetek," 

Világos, hogy senkisem élhet ösztönösen, függetlenül, minden 
korlátok nélkül, hanem kénytelen alkalmazkodni a külső világ rend-
jéhez, Mindenek előtt alkalmazkodnia kell az erkölcsi törvények-
hez, amelyek nagyon helyesen szabályozzák az ember életét, Alkal-
mazkodnia kell továbbá az emberi társadalomhoz, a környezethez, 
magához a természethez is. Itt azonban arról volt szó, hogy sokan 
olyan terheket vesznek magukra, amelyeket felesleges cipelni, s 
amelyeknek súlya gátolja őket a szabad mozgásban. Ez az egész-
séges, kiegyensúlyozott lelki élet szempontjából nagy hiba. Ilyen 
értelemben igaza van Shakespearenek: az önszeretet nem olyan csú-
nya vétek, mint önmagunk elhagyása. 

A lelki egyensúly megzavarásának másik oka az lehet, ha az 



ember túlságosan elszakad a külvilágtól, nem látja meg a tényeket, 
hanem valami külön világot épít fel magának képzeletében. Ennek 
a külön világnak egészen más törvényei vannak, mint a valóságnak. 
Nem csoda tehát, ha lépten-nyomon beleütközik azokba a való dol-
gokba, amelyekről nem akart tudomást venni. Az ilyen ember úgy jár 
az életben, mintha valami különös torzító szemüveget viselne, amely 
nagynak mutatja a kicsit, közelinek a távolít, és megfordítva. Nem 
csoda tehát, ha folyton csetlik-botlik, ha minduntalan beleütközik 
valamibe és csak a fájdalmas ütés következtében észleli, hogy a 
szemüveg megint helytelenül mutatta a dolgok képét. Ez a folytonos 
összeütközés végül is feldúlja a lélek békéjét, nyugalmát. 

Az embernek bizonyos fokig szüksége van illúziókra, amelyek 
pótolják azt, amit a valóság nem ad meg. Az illúzió olyan a lélek-
nek, mint a testi betegnek a fájdalomcsillapító, az enyhe kábítószer. 
Nem baj azonban, ha valaki ezekhez hozzászokik és visszaél velük. 
Bizonyos illúziókra azért is szükségünk van, mert fokozzák cselekvő-
képességünket, vállalkozási kedvünket, kedvet adnak a küzdelemre. 
Ha valaki mindig mindent a kijózanító valóság sivárságában látna, 
csakhamar elcsüggedne, kedvét veszítené. 

Nem szabad azonban az illúzióknak elszakítani az embert a 
valóságtól, és ennek képét meghamisítani. Az elkényeztetett gyer-
mekek és az elkényeztetett felnőttek, könnyen elveszthetik a valóság 
iránt való érzéküket. Akinek mindig hízelegnek, ellent sohasem 
mondanak, végül is elhiszi, hogy mindig neki van igaza. Lassankint 
kialakul benne a tévedéseknek egész rendszere. Azt hiszi, hogy ő 
van a világ középpontjában, csak az a helyes, ahogyan ő cselekszik, 
megfontolás nélkül ítél mások fölött és soha eszébe sem jut kétel-
kedni saját felfogásában. Ha azután mégis akad valaki, akinek más 
a véleménye, ha ez az illető nem helyesli valamelyik tettét, felhá-
borodik ezen a méltatlanságon, gonosz ellenségének tartja a más vé-
leményen levőt, sőt úgy hiszi, hogy nem is ellene, hanem a helyes 
világrend ellen lázad fel az a vakmerő. 

Az ilyen ember, aki saját véleményét teszi meg az igazság, cse-
lekvési módját pedig az erkölcs egyedüli mértékének, elveszíti a 
képességét, hogy saját magát és másokat helyesen ítéljen meg. Kör-
nyezete a béke kedvéért mindent helyben hagy, amit ő mond vagy 
cselekszik, és így állandóan fokozódik benne az elszakadás a való-
ságtól, mindjobban kiépíti magának azt a külön világot, amelyben 
egészen más szabályok érvényesek, mint a valóságban, A valóság 
azonban sehogysem hajlandó alkalmazkodni ezekhez a szabályokhoz 
és így a folytonos összeütközés elkerülhetetlen, 

így alakul ki például az ú, n, ,,peches ember", aki folyton pa-
naszkodik, hogy üldözi a sors, bármit tesz, semmi sem sikerül neki, 
mindenki ellensége, és gonosz szándékkal van iránta- Nem veszi 
észre és nem lehetne elhitetni vele, hogy főképpen benne van a hiba, 
Amit tesz, helytelenül cselekszi és ezért nem sikerül neki semmi. 
Nem ismeri az embereket és nem tud bánni velük, ezért nem hajla-
nak a szavára. Mindezt nem látja be, szent meggyőződése, hogy ő 



mindent helyesen cselekszik, de valami gonosz felsőbb hatalom tel-
jesen annak szenteli magát, hogy neki kellemetlenkedjék. Az ilyen 
ember tapintatlan, önző, ha valamit fejébe vesz, abból nem enged, 
másokra nincs tekintettel, nem tud hozzájuk alkalmazkodni, ellenben 
nagyon megütközik azon, hogy nem mindenki veszi körül gyengéd-
séggel és nem szegődik mindenki a legnagyobb odaadással az ő sok-
szor különc ötleteinek szolgálatába. 

Némelyik embernek mindenre megvan a maga külön véleménye, 
és nagyon csodálkozik azon, hogy másoknak más véleménye lehet. 
Sőt azon is megütközik, hogy a természet nem alkalmazkodik az ő 
álláspontjához. Megvannak például az ő saját egészségügyi szabá-
lyai, Jobban tudja, hogy mi a baja, mi használ és mi árt neki, mint 
az orovosok. Ha valamit megtiltanak neki, nem fogad szót és ha 
egészségi állapota javul, ebben fényes bizonyítékát látja annak, 
hogy az orvosok valóban nem értenek semmihez. 

Igen sok ember magára erőszakol egy szerepet, amelyet nem 
tud jól eljátszani és amely állandóan egyéniségének megtagadását 
kívánja tőle. Van olyan, akí talán még soha nem hozott létre egy 
eredeti ötletet és mégis mindig a szellemes, a sziporkázó egyént 
akarja játszani, aki a társaság lelke. Vannak csendes természetűek, 
takarékosak, akik azt hiszik, hogy nekik a duhaj könnyelmű világfit 
kell egész életükön át alakítani. Viszont kedélyes, közvetlen modorú 
egyének, valami különös hatás következtében állandóan ünnepélyes 
ábrázattal járnak-kelnek, és amikor természetük csendes, derűs be-
szélgetésekben találná meg kielégülését, hallgatagon, állig begom-
bolkozva vagy pedig fontoskodó nyilatkozatokat bocsátva közre, 
úgy viselkednek, mintha folyton életbevágó dolgokat intéznének el. 

Az illúziókban ringatódzó emberek nem ismerik saját magukat, 
de nem veszik eléggé figyelembe külső körülményeiket sem. Nem 
vetnek számot például anyagi helyzetükkel, Többet akarnak mutatni 
a világnak, mint amennyire telik nekik. Állandó pillanatnyi pénz-
zavarokkal küzdenek, mert nem tudják elszánni magukat arra, hogy 
egyszer komoly számvetést csináljanak és életmódjukat jövedelmük-
höz szabják. Nem állásuknak, társadalmi rangjuknak megfelelően 
élnek. Az a kistisztviselő, aki a maga körében és a neki megfelelő 
körülmények között elégedett lehetne, boldogtalan lesz ha a nagy-
hatalmú, befolyásos egyén szerepét kényszeríti magára. 

Sokan életkoruk tekintetében nem tudnak megszabadulni az 
illúzióktól. „A még mindig fiatal asszony", aki fölött az idő már 
eljárt, kétségbeesetten ragaszkodik a naiva szerepéhez nem a szín-
padon, hanem az életben. A hízásnak indult éltesebb úr a bohém 
ifjút adja, pedig ez a szerep nagy megerőltetésébe kerül és nem áll 
jól neki. Nagyszerű dolog, ha valaki megőrzi sokáig testének és szel-
lemének rugalmasságát és frisseségét, de megjátszani ezt, ha már egy-
szer elvesztette, nagyon nehéz és fárasztó. Ha egyszer őszintén számot 
vetne magával és beletalálná magát a valóságba, sokkal nyugodtabb 
és megelégedettebb lenne. Nem szorulna rá, hogy illúziójából, 
amelyben már maga sem tud igazán hinni, valami fájdalmas csalódás 



ébressze fel. Nagyszerűen mutat rá erre Herczeg Ferenc ,,Az utolsó 
tánc" című színdarabjában. 

Vizsgáltuk azt az esetet, amidőn valaki annyira mások vélemé-
nye után indul, hogy elveszíti önmagát, továbbá azt, midőn a saját 
különc felfogása és ábrándvílága nem engedi megláttatni vele a 
valóságot. Mind a két eset megzavarja a lélek egyensúlyát. Segíteni 
csak úgy lehet a bajon, ha az illető saját magának és a valóságnak 
komoly megvizsgálásával megszünteti a hibás beállítást és iparkodik 
megteremteni a helyes egyensúlyt. 

A boldogságnak, a jól egyensúlyozott lelki életnek sokféle té-
nyezője van. Az, hogy milyenek az életkörülményeink, nemcsak tő-
lünk függ. Hogy szegények vagyunk-e vagy gazdagok, egészségesek, 
vagy betegesek, gyengék, hogy előkelő állásunk van-e, vagy nehéz 
munkával alig keressük meg a mindennapi kenyeret, hogy gyönyörű 
tájon fekvő szép városban lakunk-e, vagy egy elmaradt porfészek-
ben, mindez nem a mi választásunkra, tetszésünkre van bízva. Ha 
tehetünk is valamit — néha talán elég sokat — életviszonyainknak 
megjavítására, bizony elég sokszor a kiváló tehetség és a szívós aka-
rat sem elegendő arra, hogy a megfelelő életszínvonalat biztosítsuk 
magunknak. 

Mindezek a tőlünk független körülmények is nagyban hozzá-
járulnak ahhoz, hogy jól vagy rosszul érezzük-e magunkat. De — 
ha talán különösen hangzik is — a boldogság sokkal nagyobb mér-
tékben függ saját magunktól, mint a külső körülményektől. Ha a 
lelki beállítottságunk helyes, ha önmagunkkal és a minket körülvevő 
valósággal bölcsen számotvetünk, a legkedvezőtlenebb körülmények 
között is meg tudjuk őrizni lelkünk egyensúlyát. Ez pedig erőt ad 
nekünk arra, hogy ami helyzetünkben valóban kedvezőtlen, annak 
megváltoztatását szívós akarattal keresztülvitfvük. Ehhez erős hitre 
van szükségünk, bíznunk kell abban, hogy a kitűzött célt meg is 
tudjuk valósítani. Ez a hit, ez az önmagunkban való bizalom olyan 
biztos irányítónk, mint a napkeleti bölcseket vezető csillag, A téves 
illúziók ellenben a lidércfényhez hasonlítanak, amely az utána in-
dulót süppedékes mocsarak közé csalogatja. 

Körötted forgok, Isten. 

„Adhuc lates, Domine, animam meam in luce et 
beat i tudine tua, et idcirco versatur illa adhuc in te-
nebris et miseria sua." 

(Szt. Anzelm: Proslogion. XVII.) 

Csillaghullásos titkos nyári este. 
Vörös virágok álmát hozza szénaillat 

lomha teste. Engem keresne? 
Parányi neszre furcsa fények láza lobban 
minden zugolyban. Párás áhitat. 



Eltikkadt kertünk harmatból itat 
s a csend varázsa bársonyozva biztat: 

térj szívedbe, a mély vizekre . . . 
Vak éji pillék bódult tánca ringat: 
forognak fényre, bambán lángba esve, 
és mintha ezredév forogna új ezerre: 
vörös virágok, szénaillat messze 
futnak előlem, éji vak bogárkák 
táncával lejtem lelkem néma táncát, 
körötted, emberségem fénye, Isten, 

Körötted forgok untalan, 
földi út hozzád úttalan, 
körülbolyonglak hontalan, 
tehozzád vágyom — jaj, szavam 
fekete éjjel szórja széjjel. 
Mondd, hol reméljem 
arcodnak áldott fénysugarát? 

Körötted forgok — szépséged se látom, 
hallgatva leslek — nem szólal szavad, 
ízlelnélek — szájamra nincs a mézed, 
tapintanálak — hozzád el nem érek, 
gondolnálak — maradsz csak szent ígéret, 
ölelnélek — csak távolról vagy álmodott barátom, 
s én egyre várom — arcod fényre váljék. 

Szeretlek mint a délibáb 
a rónát, s mint az orgonát 
az első enyhe fény tavasszal. 
Ó, nem panasszal bántalak, 
csak már régesrég vágytalak, 
és bár belém jössz néhanap, 
igazán sose láttalak. 

S ha mégis hívsz, hogy lássalak, 
körülforoglak mint a vak 
kis esti pillék s áldalak. 
Körülbolyonglak untalan, 
köröttem éjnek láza van, 
vörös virágok álma van, 

— a csillagoknak útja mind kék, 
körötted forgok hontalan, 
mint lángbaforgó bódult esti pillék. 

Rezek S. Román. 



KÖNYVEK. 

Mi a magyar?"* 

Sohasem hallott nagy, nemzeti, gazdasági, t á r sada lmi á ta lakulások fü l led t 
légkörében élünk. Pé ldá t l an a rányú tör ténelmi vál tozások szinte egyetlen ma-
gyar nemzedék szemei előtt perget ték le démoni erővel császárságok, ura lmi 
rendszerek összeroppanásának ha ta lmas f i lmjét . Valóban „kor fordu lón" á l lunk: 
tanúi vagyunk a régi világ sül lyedésének, de már l á t j u k az ú jnak v a j ú d á s á t is. 
Az elmúlt birodalmak nyomában szociális fo r rada lmak szele zúg végig fö ldré-
szünkön, s a népek régi, megszokott é l e t fo rmá ja á ta laku lóban van. A szük európai 
térségen összezsúfolt nemzetek sebesen pergő v i l ágd rámá jának egyik mel lék-
szereplő jeként most itt áll a maroknyi magyarság — mint tör ténelmünk során 
már annyiszor — el lentétes poli t ikai és szellemi világok erővonalainak keresz-
tezésében, S ebben a nagy kavarodásban r iadtan eszmélünk rá ar ra , hogy 
„egyedül vagyunk", és „a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely", vagy 
divatos szóval élve: nincsen számunkra „élet tér" . Vannak , kik önemésztő két-
kedéssel figyelik a magyar l á tha tá r t s reményt vesztve ú j éneket da lo lnak 
Pannónia második megvételéről . De többen vagyunk „reménykedő magya rok" ! 
Bizakodó hittel tek in tünk előre, mert nem első ízben i lyen nemzetünk sorsa. 
Ezeréves tör ténetünk fo lyamán sokszor súrol ták már ha t á r a inka t el lentétes ér-
dekek ha ta lmas erői. S ki tud ja , v á j j o n nem ezeknek az érdekösszeütközéseknek 
tu la jdoní tha tó-e , hogy a Kárpá tok á l ta l körülvett óriási arénában, E u r ó p á n a k 
eme legkényesebb p o n t j á n : ú t j ában t a t á rnak , töröknek, összeütközési helyén ger-
mán, szláv és román népeknek, ér intkezésén nyugat- és ke le teurópai ku l tú ráknak , 
mindmáig m e g m a r a d h a t t u n k ? Nem a k a r j u k lekicsinyelni az ú j világégéssel elő-
ál lot t nehézségeket, de hívő bizakodással vá r juk a már sokszor megtör tént tör-
ténelmi csoda ú jabb megismétlődését : magyarságunk fönnmaradásá t . Rendü le t -
lenül hiszünk az e lpuszt í thata t lan , az örök magyarságban. 

A magyarság sorsának, lényegének és életének a lapvető kérdései külön-
nösen Tr ianon óta fogla lkozta tnak bennünket mélyebben. „Kezdő és ha lado t t abb 
í rás tudók egész sora vete t te rá magát a témára , megérezve annak az ak tuá l i s 
nemzeti érdeklődésben gyökerező voltát . Megindult a könyvek és cikkek lavi-
ná ja , s benne ott kavargot t a magyar jellem, a fa jkép , a nemzeteszme, a nép, 
a mi a m a g y a r ? a ki a magya r? a mi volt a magya r? és mivé vált vagy lesz 
a m a g y a r ? kérdése" (7—8 o.). Manapság is sokan és sokszor felvetik a kér -
dést : „mi a m a g y a r ? " — de a magyarság lényegének vizsgálata címén legtöbb-
ször a személyeskedésbe fu l ladó „ki a m a g y a r ? " kérdésé t feszegetik, s így a 
helyes magyar önismeret k ia lakí tása he lye t t a magyar t á r sada lomnak részekre 
töredezését segítik csak elő. Vannak már „ fa jmérnökeink" , akik ismeretlen mér -
tékegység szerint mérik a magyarságot , és sa já t magyarságuka t azzal a k a r j á k 
növelni, hogy másokét lekicsinylik. Mások szeretnék a magyarság arcát s a j á t ké-
pükre és hasonla tosságukra átfesteni, hogy az hasonlí tson egy kicsit az á l t a luk 
elképzelthez. Mint je lszavak röpködnek a levegőben a „törzsökös", „ tősgyöke-
res", „százszázalékos" és „asszimilált m a g y a r " szólamok és teszik te l jessé a 
magyarság lényege körül k ia lakul t zűrzavar t , így aztán t á r sada lmunknak nincs egy-
séges és tárgyilagos magyar életszemlélete. Pedig a mai va júdó és egymást 
emésztő eszmék és je lszavak küzdelmében ugyancsak szükségünk volna ön-
ismeretre, 

„Mi a magya r?" Szerk, Szekfű Gyula , kiadta a M a g y a r Szemle Társaság , 
Budapes t , Î939- 556 1. 



A Szekfű Gyula szerkesztésében megjelent ,,Mi a magyar?" í rógárdája erre 
a nehéz fe ladat ra vállalkozott, amikor ezzel a könyvvel útbaigazítani akar ják 
„azokat a jóhiszemű magyarokat , akik a kíméletlenül ránk rohanó szellemi áram-
latok, propagandák káoszában, amikor magyar magyarra mutat mint rossz, 
gyönge, hamis magyarra, nem tud ják többé, mi is az igazi magyarság" (7 o.). A 
szerkesztő-író Előszavából megtudjuk azt is, hogy e könyvet nemcsak egyszerűen 
„valami normafélének" szánták, hanem vele állást is akarnak foglalni az új, 
f elburjánzott irodalmi nyilatkozatokkal szemben. Kijelölik vele a határvonalat, 
„amelyen túl a fantázia és l íra felelőtlensége veszi kezébe a magyar problémát, 
de amelyen belül lehetséges objektív módszerrel és eszközökkel megközelíteni, 
megismerni a magyarság lényegét" (9 o.). Elvetik tehát az „amatőr lelkialkat lírai 
dalosai"-tól e l rajzol t és elképzelt „magyarság-víziókat", s helyettük tárgyilagos, 
tudományos képet igyekszenek adni arról a magyarságról, „amely reális való-
ságként él itt előttünk, köztünk, bennünk, élt tegnap és tegnapelőtt , s fog élni 
holnap is, tekintet nélkül a r ra , hogy népnek, nemzetnek, nemzetállamnak vagy 
bárminek nevezzük is" (12 o.). 

A feldolgozás helyes módszerének megtalálása nehéz feladat elé állította a 
szerkesztőt. A külföldi pé ldák nem segítenek, mert „az idegen népekről ké-
szült tudományos igényű jellemképeket és azok módszereit" áttanulmányozva 
azt látjuk, hogy vagy egyoldalúak ezek a jellemrajzok, vagy egyetlenegy tula j -
donságra reduká l ják az illető nép nemzeti jellegét, s „ezt a tulajdonságot űzik-
ha j t j ák keresztül a nemzeti lét és történet minden zugán és fo rdu la t j án" (10 o.). 
Másrészt meg egyetlen ember képtelen a sok vonásból összeszövődő nemzeti jel-
lemet a valóságnak megfelelően leírni. Ilyen módszer-kereső töprengések során 
alakult ki az tán az a megoldás, hogy mindegyik író „a sa já t szakmájára korlá-
tozza magát és ott az ő speciális tudománya módszereit alkalmazza. Ily módon 
a nemzet képe sok vonásból fog adódni" (11 o,), de ami közös lesz, annál biz-
tosabban jellemző. Tagadhatat lan, hogy ez a módszer helyes és célravezető, 
és jól tette a szerkesztő, hogy „óvakodott attól, hogy munkatársai t bármikép is 
korlátozza" (12 o.). De — mint minden gyűjteményes műben — itt is adód-
nak eltérések, egymástól el térő eredmények, sőt kisebbfokú ellentmondások is, 
amelyek a „lényeges kérdéseket" ugyan nem érintik, de az egész kötet össz-
hangját mégis zavarják. Ezért szívesen láttunk volna a kötet végén egy, a tizen-
négy tanulmányból kicsendülő, közös népi-nemzeti jellemvonásainkat egybeölelő 
összefoglalást. Elismerjük, ez rendkívül nehéz, de szükséges és hálás föladat 
lett volna. 

A szerkesztő-író Előszava után Ravasz László A magyarság címen a böl-
cselő-szónok rátermettségével megmutat ja : „a kor egy adott pon t j án egy ma-
gyar ember minek t a r t j a a magyarságot" (18 o.). Létprobléma lett a „mi a 
magyar?" kérdése; amit sem a honfoglalók, sem a kurucok nem tar tot tak fon-
tosnak maguk között felvetni, az most életkérdésként itt bujkál közöttünk és 
bennünk: „vá j jon kell-e a magyarságért a létet, illetve a létért a magyarságot 
feláldozni?" (13 o.), Ezért legelső kötelességünk magyarságunk öntudatosítása; 
ehhez azonban szükséges tudnunk: kik vagyunk és mit érünk? A lét és az érték 
kettős a lap ján vizsgálja az tán a magyarságot először mint tényt, azaz mint 
„ontológiai világképünknek egyik fontos alkotórészét" (14 o.), ma jd mint ér-
téket, Az érték mértékegységét megállapítani lehetetlen, de nyílván helytelen 
szabályt követ az a nép vagy csoport, amelyik a norma egyetlen letéteménye-
sének magát vallja, s ő dönt arról, ki mennyire üti meg a mértéket" (29 o.). 

Babits Mihály A magyar jellemről fest eleven képet. A nemzeti lét leg-
ősibb természetes alapjaiból, a faj , a nyelv, a t á j és a történet alakító és nevelő 
hatásaiból érti és érteti meg a sokszínűvé fej lődött magyar lelket. Józanul szá-
mító polit ikusnak lát ja a magyart, akinek jellemvonásai részben Keletről szár-
maznak, részben pedig itt a lakul tak ki. Hiába aka r j ák azonban egyesek erre a 
lélekre ráfogni, hogy „keleti tunyaság" ömlik el ra j ta , mert a magyar nem-
cselekvés, a „passzív rezisztencia" óvatos önvédelem, amelyre a magyart a hely-
zete kényszeríti (64 o,). Az ellenállás nem tespedés, s van mozdulatlanság, 
amely biztosabb jele az erőnek, mint a mozgás" (85 o.). Valósággal látnoki erő-
vel hat ez a megállapítása: „oly időket élünk, amikor a mozdulatlan őrszem 



nagyobb hős, mint a rohamvezér" (85 o), s a magyar „legnagyobb szolgálatot 
akkor teszi a világnak, ha megőrzi nemzeti sajátságait s megmarad annak, ami" 
(86 o.). Kár, hogy a szerző tanulmányának elején (38 és 54 o.), oly kedvezőtlen 
megvilágításba helyezi ,,az antropológusok minden koponyái"-t , Bartucznak, ha-
marosan ez után következő embertani tanulmánya sokak előtt veszíthet értéké-
ből, az olvasó megzavarodik s nem tud ja : melyiknek higgyen? 

Eckhardt Sándor tanulmányában A magyarság külföldi arcképe ra jzoló-
dik elénk, az a kép, ahogyan és aminek Európa népei elképzeltek és jól-rosszul 
megismertek bennünket ide telepedésünk óta napjainkig. „Ez a kép majdnem 
mindig a politikai helyzet függvénye. A középkorban a magyarság és a Nyugat 
közti ellentétek alakítot ták ki a mindjobban halványuló ellenszenvet, majd meg 
a török veszedelem adott hírt a „védőbástyáról". Az újkorban, míg az abszolu-
tizmus ellen vívtuk önvédelmi harcunkat, a magyarság volt a szabadság kato-
ná ja , hősi nemes nemzet, de mindjár t elnyomó zsarnok, élősdi, mihelyt a német 
kispolgár imperializmusával, pánszlávizmussal vagy dákoromanizmussal ta lá l ja 
magát szemben" (134 o.). Vigasztalan és szomorú az európai köztudatba mélyen 
beleívódott arcképünk, és szinte elkeserítő, hogy ezen a legtárgyilagosabb könyv 
is csak keveset tud változtatni. De ezért ne nagyon szidjuk a külföldet, mert 
sokszor mi magunk vagyunk az oka, hogy nemcsak ellenségeink, de még bará-
taink is rosszul ismernek bennünket. Külföldi vendégeinknek mit szoktunk meg-
mutatni mint „magyar jellegzetességeket"? A „pusztát", mint egyedül jellemző 
magyar táj formát, ahol a csikós: a „Hungarian Cowboy" cifraszűrben pompázik 
a gémeskútnál delelő gulya mellett; vagy Bugacot, ahol cigány húzza a magyar 
csárdást a népies ruhákba buj tatot t városiak talpa alá. Magyar tárgyú film-
jeinken is állandóan és bántóan hasonlók szerepelnek, mintha bizony ezek ad-
nák „a hamisítatlan magyar élet keresztmetszetét"! (128 o.). Ilyenek után ne 
csodálkozzunk azon, hogy külföldön még ma is a romantika „pusztai", félvad 
magyar ja él, s legfeljebb a szerint változik az alakja , hogy ellenséges érzés, 
vagy lelkes szimpátia szemüvegén keresztül nézik. — Eckhardt tanulmányát 
különösen a külföldímádó magyarok figyelmébe a jánl juk, akik szerint: „a ma-
gyar csak paraszt lehet, és sohasem lehet európai" (31 o.). 

E szomorú és lehangoló arckép után Keresztury Dezső befelé fordí t ja a 
tekintetünket, s A magyar önismeret útja c. tanulmányában azt vizsgálja: mi-
lyennek látta a magyarság önmagát a századok folyamán? Egymásután bemu-
t a t j a a „kereszténység védőbástyája", a „szittyamagyarság" s a Mátyás-kori 
„birodalmi öntudat" kialakulását . A Mohács utáni magunkra-maradottság korá-
ban a százados balsors értelmét a kor szellemének megfelelően a vallásos szem-
léletet igyekszik megtalálni: hibáink miatt büntet bennünket az Isten! (Zrinyi) 
így alakul ki aztán az „Isten népe" tudata . A reformmozgalmak idején fönnma-
radásunk és fejlődésünk legfőbb biztosítékát a műveltségben lát juk, s a sok-
nyelvű rendi állam helyén az egynyelvű nemzetállam igézete kísért, mely a mil-
lénium idején a „harminc millió magyar" ködös ábrándjai t kergeti. Századunk-
nak egységes és korszerű formában még nem alakult ki az új nemzeti öntudata, 
és szinte lehetetlen a mai magyar önszemlélet kusza képzeteit áttekinteni: 
turanizmus és dunavölgyi hivatáseszmék, disszimiláció és „törzsökös magyar-
ság", földbirtok-reform és falukutatás, fajvédelem és zsidótörvény stb. keringe-
nek a hullámzó vitában (165 o.). — Kár, hogy e szép magyar önarcképek közül 
egy-kettő kissé elnagyolt, és néha csak egy-két költői megnyilatkozásból ál talá-
nosít. A költők és írók „megdöbbenése" nem mindig „egy egész nemze-
déké" (155 o.). 

Bartucz Lajos Magyar ember, típus, faj címen a „mi a magyar?" kérdé-
sét embertani szempontból világítja meg, A rassz, nép, vérrokonság és egyrasszú-
ság (fajtisztaság) fogalmainak tisztázása után azon a helyes alapon indul, hogy 
a magyarság nemcsak történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági stb. alakulat, 
hanem biológiai életközösség is, amelynek megismerésében, lényegének kiutalá-
sában embertani ismeretek nemcsak fontosak, hanem egyenesen nélkülözhetetle-
nek, Az igazi nemzetismeret bonyolult összetételű ismeretkör és sokoldalú kuta-
tási terület, amelyben benne van mindaz, ami magyar, vagy ami magyar vonat-
kozású, magyar érdekű, Ám lehet-e magyarabb érdekű valami, mint éppen a 



magyar ember maga? Majd évtizedes kutatásainak eredményeként egyenkint is-
merteti a magyar nemzettestet alkotó nyolc fő rasszelemet és előfordulásuk meg-
oszlását, Megtudjuk ebből, hogy kevert nép vagyunk; de e miatt nincs okunk 
magunkat kisebbrendűnek és kevesebbértékűnek tartani más népeknél, mert „ma 
minden nép, de legfőképpen a kultúrnépek bonyolult rasszmozaíkot a lkotnak" 
(173 o.). Mégis melyik a legmagyarabb rassz? — kérdezi a laikus. Magában 
egyik sem alkot ú. n. magyar típust, mert mindegyiknek annyiban van fontos-
sága, amennyire gyakori és ősi (182 o.). A százalékos megoszlás azonban azt 
mutat ja , hogy a magyar nemzettestnek „fő anyaga ma is a honfoglaló magyarok 
ál tal hozott öröklésanyag" 192 o.). Mi tehát az, ami jellemző, ami különlegesen 
magyar, ami az embertani értelemben vett „magyar lényeget" meghatározza? 
Az a sajátos rasszbeli összetétel, melyet a történelem sodort össze a nemzet-
testbe a magyar haza miliőjének ezerféle tényezőjével (191 o.). A Kárpáti-me-
dence miliőhatása kicsendül Ravasz, Babits és Visky tanulmányaiból is, de eny-
nyire nincs kihangsúlyozva egyiknél sem. Abban azonban már nem tudunk egyet-
érteni a tudós szerzővel, amit a rassztípusok lelki tulajdonságainak öröklődé-
séről mond, még akkor sem, ha „mindez az egyéni lélek fogalmát nem érinti" 
is (189 o.). 

Zsirai Miklós Nyelvünk alkata címen közérhető módon t á r j a fel nyelvünk 
„egyéniségének" titkát a hangállomány gazdagságának, a nyelv zeneiségének és 
alaktani alapvonásainak leírásával. A magyar nyelvről „mondtak már bírálatot 
itthon és külföldön, avatottak és avatatlanok egyránt" (195 o.); a hízelgő al-
kalmi bókokból és a csúfondároskodó ellenszenv vádjaiból egész gyűjtemény ki-
telnék. De aki nyelvünket a laposan megismerte, az nem tud másként nyilatkozni 
mint Mezzofanti: „A magyarok, úgy látszik, még nem tudják, micsoda kincs lakik 
nyelvükben" (215 o.). Talán csakugyan nem tudjuk, de érezzük, hogy „nekünk 
a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a földünk, mert régibb s akkor is él, ami-
kor már a föld nem a miénk" — írja Ravasz L. (215 o,). 

Szorosan kapcsolódik ehhez a tanulmányhoz Zolnai Béla A magyar stílus 
c. értekezése. Élvezetes olvasmány alakjában rengeteg példán muta t j a be a ma-
gyar stílus jellemző tulajdonságai t ; az érzelmességet s az ebből fakadó sejtetést, 
a képek kultuszát , az egyéni szabadságra törekvést és a népiessel való állandó 
kapcsolatot. Nagy kár, hogy nem támaszkodik az előző tanulmányban mondot-
takra, és mivel „a magyar stílus vizsgálata nem választható el a magyar nyelv 
karakteriszt ikumának föl tárásától" (217 o.), oldalakon keresztül ismétli nyelvünk 
alkatát feleslegesen. Amit pedig a „szentistváni sokféleség"-gel sejtet (217 és 
218 o.), és később határozot tan kimond, hogy Szent István „többnyelvű országot 
óhaj tot t" (239 o.), alighanem félreértése az Intelmek „ . . . l á m , gyönge és töré-
keny az egynyelvű és egyerkölcsű ország" (VI. fejezet) kitételének. Merő tévedés 
ebből arra következtetni, hogy a szent király többnyelvű, tehát nemzetiségi álla-
mot akart! (L. erre vonatkozólag Kornis Gy. tanulmányát a Szent István-
Emlékkönyvben.) 

Míg Zolnai költészetünk formai elemeiben keresi a magyar jelleget, addig 
Farkas Gyula annak lelki tar ta lmában ku ta t j a ugyanazt. A nagy költök tanúság-
tétele c. tanulmányában azt vizsgálja, hogyan fejeződik ki a népi-nemzeti jelleg 
költészetünkben. Ezért legkiválóbb szellemeinkhez fordul, azokhoz, „akiket a 
nemzeti köztudat — koronként talán váltakozó értékjelzéssel, de minden kétely 
nélkül — halhatat lanoknak érez" (263 o.). A közepes költő könnyen kerülhet 
idegen hatás alá, s lehet idegen eszmék tolmácsa, de a lángész mindig önma-
gát adja. Előbbiek nem igen tekinthetők a magyar népi jelleg tanúinak, mert 
köztük mindig sok volt az „asszimilált", s a magyarság számukra csak élmény 
és nem természetes lelki adottság. Ezzel szemben a nagy költők Balassától Adyig 
— Zrinyi és Petőfi kivételével — a történeti magyarság soraiból kerültek ki. 
A felsorolt tizenkét költő négy évszázad gyermekei ugyan ,de mint költők, em-
berek és magyarok „egy tőről nőtt testvérek" (266 o.). Az a magyar arc, amely 
az ő tanúságtételükből elénk rajzolódik, egyezik Ravasz és Babits magyar arc-
képével. 

Kerecsényi Dezső Magyar irodalom c. tanulmányával lényegében Zolnai és 
Farkas nyomain halad, mikor irodalmunk formai és tartalmi elemeit együtt és 



egyszerre vizsgálja. A magyar nemzeti irodalom a magyar lélek közvetet t meg-
szólaltatója, s így eszköze a nemzeti önmegismerésnek. „Történetünk összefo-
nódhat másokéval, politikai életünk lehet az idegen akarat tal való egyezkedés 
függvénye, irodalmunk a sa já t szellemünkre van szabva" (299 o.). S ez az iro-
dalom mégsem elszigetelt jelenség, hanem benne él a nagy európai irodalmi 
egységben. Valahányszor a nyugati irodalmak színt váltottak, a mienk is velük 
ta r to t t , de mégis „egészében, ter jedelmében és minőségében" megmaradt magyar-
nak. Irodalmunk legnagyobb formáló tényezői: a multba-menekülés és „az el-
hanyagolt népi gyökerek szoros megragadása" (321 o.) is tipikusan magyar. Még 
sincs egyetlen olyan irodalmi emberalakunk, akiben mintegy sűrítetten megtalál-
hatnék önmagunkat: „Nem vagyunk sem Faust, sem Don Quijote vagy Oblomov 
nemzete" (336. o.}. Az egész tanulmánynak végső kicsendülése: nincs külön iro-
dalmi magyar lélek, csak magyar lélek van! 

Ugyanerre a megállapításra jut Visky Károly is a néprajzot illetően (378. 
o.), mikor A magyar jelleg a néprajz tükrében c. tanulmányában sorra já r ja a 
tárgyi és szellemi néprajz gazdag területeit, Bár a magyarság ismerete dolgában 
alig vagyunk túl az ösztönszerű kezdeti tapogatódzáson, mégis úgy érezzük, hogy 
a néprajzi megnyilatkozások mögött van valami ti tokzatos irányító, ami éppen 
ilyenné teremtette vagy formálta őket. Ez a t i tokzatos valami a magyar lélek, 
amelynek megismeréséhez a néprajz nagy mértékben hozzájárulhat . — Azt azon-
ban, amit szerzőnk a vallásról mint „etnikus jel"-ről és a magyar vallásosságról 
mond, nem fogadjuk el mindenben, mert a magyar ember vallásossága talán még-
sem annyira felületes és vallása nemcsak „szokáserkölcs" (354. o.), mint ahogyan 
ő azt ál l í t ja. 

Kodály Zoltán Magyarság a zenében címmel a magyar zene sajátságait 
keresi s arra az eredményre jut, hogy ősi zenénk „éppoly rokontalan Európában, 
mint nyelvünk. Eredetiségéből ezer évnyi érintkezés, idegen hatás sem tudta ki-
forgatni" (396. o.). Nagyszerű munkaprogrammot ad: „Egyik kezünket még a 
nogáj- ta tár , a votják, cseremisz fogja, másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e 
fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia kul túrá ja közt nem ide-oda 
hányódó komp lenni, hanem híd 6 ta lán mindkettővel összefüggő szárazföld? 
Fe lada tnak elég volna újabb ezer évre" (417. o.). Ugyanaz a magyar küldetés-
tudat ez, mint ami Babits tanulmányából is kihallatszik. 

Gerevích Tibor élvezetes és könnyed előadásban A magyar művészet szel-
lemé-xöX ír, világosan meglátva és megláttatva a magyar művészi lélek alakító 
erejét . A fennmaradt emlékek és a mai élő művészet módszeres vizsgálata a lapján 
megrajzol ja művészetünk egyéniségét. Ez a kép más nemzetek művészetétől kü-
lönböző vonásokat mutat, ha azokkal tar tot t is összeköttetést, hiszen „az ú j 
áramlatok magyar földön saját medret ástak maguknak, folyásuk és hullámveré-
sük a magyar ta la j geológiai a lkatát követte, felületük a mi egünket tükrözte" 
(422, o.). Másrészt velük rokonvonásokat is hordoz magán, ami természetes, mert 
„a magyar művészet Szent István óta az európai művészet közösségébe tartozik, 
azt a maga nemzeti stílusváltozásaiva.1 gazdagította és gazdagítja" (487. o.). A 
magyar művészet azonban a hatások és kölcsönhatások ellenére sem volt odalán-
colva más nemzet művészetéhez, egyiknek sem volt és ma sem gyarmata" (487. o.), 
amit egyesek nagy igyekezettel és megdöbbentő tájékozatlansággal szeretnének 
kimutatni . — A tanulmánynak legszebb részei azok a lapok, ahol eddig idegen 
népek szellemi javaiként hirdetett értékekről k imutat ja a „Made in Hungary" 
bélyegét. 

A „Mi a magyar?" utolsó, de legmélyebb tanulmányát Szekfü Gyula írta 
A magyar jellem történetünkben címmel. A változásoknak alávetett, a lakuló és 
alakítható népi jellegről szóló rövid történetbölcseletí bevezetés után három ősi 
magyar jellemvonásnak, a vitézségnek, a szabadságszeretetnek és a politikai tehet-
ségnek megjelenési formáit, alakulását és sorsát követi az ősmagyar időktől nap-
jainkig. Ezek a formák nem voltak mindig ugyanazok: változtak, eltűntek, majd 
egy-egy történeti fordulatnál váratlanul megint felvetődtek. A nomád-kor alacso-
nyabb fokairól Szent István idejében — a kereszténység hatására — felemelked-
tek, a középkorban tiszta fénnyel ragyogtak, s létrehozták az akkori Európának 
egyik legszilárdabb államát, de a nemzet újkori viszontagságai között elhomá-
lyosultak, megromlottak. E fejtegetések közben a Mohács utáni kornak három 



nagy egyéniségét: F r á t e r Györgyöt, Báthor i Istvánt és Bocskai Istvánt muta t ja 
be, mint az ősi magyar állambölcseségnek hordozóit. A róluk adott jellemzések 
a kötet legszebb lapjai , A tanulmányból az a mély tanulság hangzik felénk, hogy 
a Zrínyitől, Rákóczitól, Széchenyitől annyit ostorozott „nemzeti bűnök" nem ősi 
tulajdonságok, csak a századok folyamán rakódtak ránk, mint fényes acélra a 
rozsda, mégpedig egyrészt az idegen és török uralom, másrészt a nemesség és a 
jobbágyság közti végzetes szakadás következtében. Jövőnk ősi tulajdonságaink-
nak érvényesülésétől függ. ,,De amíg ez ősi erők egyetlen mai letéteményese, a 
szegény nép és mindazok, akik nem felelősek az utolsó emberöltő hibáiért, ki 
nem a lakí t ják az ú j vezető osztályt, mely ismét tör ténet i multunk és jellemünk 
szerint fog cselekedni, addig nekünk, a szellem embereinek kell kötelességünket 
megtenni, még akkor is, ha végül bele is hullunk nyitott szemmel Kölcsey, Vörös-
marty, Arany sötét kétségbeesésébe" (555—56. o.). Ezzel Szekfű rámutat a ,,mi a 
magyar?" egész problemat ikájának legmélyebb gyökerére: a magyar megújulás-
nak a népből kell kiindulnia, mert csak az a nemzet erős, amely sa j á t érték-
tudatá t a népre a lap í t ja . 

Ha most az egyes szerzők által ra jzol t magyarság-képeknek, mint a népi-
nemzeti önismeret eszközeinek összhatását tekint jük és azt a hatalmas adat töme-
get nézzük, amely az egyes tudományszakok területéről felénk árad, azt kell 
mondanunk: ha vannak is itt-ott el térések az egyes magyarság-portrék között, 
a szerzők mégis ér tékes és alapos munkát végeztek. Az eddig elhanyagolt nem-
zeti önismeret terén nagy haladást jelent a „Mi a magyar?" . Tudjuk, nem áll 
egyedül ez a könyv: hasonló tárgyú több is megjelent már. Azt is tud juk , hogy 
támadások is érték a könyvet: tudósok ne aka r j ák meghatározni a magyarság 
lényegét, „nem időszerű" gondolatokat vet fel stb. Mindezek ellenére is meg-
ál lapí that juk, hogy a „magyar lényegnek" eddig legalaposabb ismertetését a „Mi 
a magyar?" adja, Széchenyi minden időkre egyformán kötelezően hirdet te: „Aka-
rom, t isztán lássatok!" Ezt az önmagunk lényének t isztán-látását nagy mértékben 
segíti elő ez a könyv. Va jha e tanulmányok eredményeként középiskoláinkban is 
helyet kapna a nemzetismeret, s a Szekfű által meghirdetett ú j magyar élet leté-
teményeséért: a magyar népért magyar odaadással, komolyan dolgoznánk is. 
Mert mit ér az elvont elméletek csillogó tökéletessége, ha tovább vergődik-pusz-
tul a nép, amelyhez tartozunk, ha korhad a gyökér, amely jövőnket élteti. 

Bognár Ede. 

Bölcselet. 

Huszár Győző: Istentan. Bölcselet. VI. kötet- A szerző kiadása, 1940 91 1. 
A neveléstani és bölcseleti munkái révén már ismert nevű szerző bölcsele-

tének befejezéséül és koronájául immár közrebocsátja természetes is tentanát is. 
A természetes is tentan meghatározását is magában foglaló rövid előszó és a fel-
osztás után három részben foglalja össze mindazokat a szerteágazó kérdéseket, 
melyeket Isten létezéséről, metafizikai és fizikai lényegéről, valamint a világnak 
Istenhez való viszonyáról a kezdőknek, tehát az életbe kikerülő papoknak, taná-
roknak és tanítóknak nekiindulásul és a további önképzés megkönnyítése végett 
ismerniök kell. Ennek a célnak minél könnyebb megvalósítása végett rendszere 
egyszerű és áttekinthető, csak a fontos és alapvető kérdések megoldására szorít-
kozik, könnyen érthető nyelven ír, tele a legmélyebb meggyőződés és meggyőzni-
tudás optimizmusának szuggeráló erejével és következtetései biztosságának ren-
díthetet len tudatával, majdnem minden lapján kiütközik, a vérbeli nevelőnek 
nemcsak gyakorlatiassága, hanem sokszor nevelni- és nemesíteni-akarása Í6. 
Könyve tehát nem szárazan döcögő és a legfinomabb árnyalati különbségeken 
nyargalászó hideg bölcseleti elemzés, — bár a legmélyebb, legnehezebb és leg-
kényesebb istentani kérdések taglalásától sem riad vissza, — hanem valóságos 
hitvallás, Isten szeretetétől át i tatott léleknek bölcseleli eszközökkel való feltá-
rulása, megnyilatkozása. Bárcsak minél többen akadnának a nem papok között 
is, akiket hasonlóképpen próbálkozásra, írásra, munkára serkentene a legneme-
sebb keresztény tudomány: a hi t tudomány és az iskolás bölcselet megbecsülése, 
komoly lelki igényekből fakadó értékelése. 
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Nem szabad azonban elhallgatnunk, hogy könnyedségre, világosságra törek-
vése nem mindig párosul az istentanban annyira szükséges szabatossággal és kö-
vetkezetességgel. Ennek igazolása végett elég utalnunk az istentan és személy-
fogalom meghatározásának homályosságára, az isteni akaratszabadság mibenlété-
nek és a teremtés szabadságának taglalásában elkövetett ellenmondására, a let 
fogalmának többértelmű használatára, Isten metafizikai lényegének és természe-
tének azonosítására, a Szent Anzelm-féle ontológiai istenérv igazi céljának és 
jellegének félreismerésére, a szentség fogalmának kettősségére, a rossz meghatá-
rozására, a felfogni ige kettős értelmű alkalmazására és egy-két szemléltető pél-
dá jának alkalmatlanságára. A jegyzetekben Szent Tamást eredeti latin nyelven 
idézi és mindenben az ő hűséges tanítványa akar lenni, de nem mindig sikerül 
neki tanítómesterének kifejező, tömör gondolatmenetét épp annyira kifejező, 
tömör és csattanós módon visszaadnia, úgyhogy következtetéseinek, megokolásai-
nak, érveléseinek ereje nem egyszer elgyengül és szétmállik. Schütz nagyszabású 
magyar dogmatikájának csak 1923-as kiadását idézi véges-végig. Általában nagyon 
kevés munkára hivatkozik és irodalmat sem ad. Az istentanban annyira fontos 
modern nézeteket vagy egyáltalán nem is érinti vagy pedig annyira röviden ismer-
teti, hogy sem a kérdések alapjellegével nem lehetünk tisztában, sem cáfolatuk-
kal meg nem elégedhetünk. Pedig éppen a minden szellemi értéket összezavaró, 
elhomályosító, szilárdságától megfosztani és a mult rongyaiként elsöpörni akaró 
dinamizmus korában van nélkülözhetetlen szükségünk a t isztánlátásra, a szaba-
tosságra, a szilárd, megingathatatlan, csattanós, megkapó bizonyításra, mint az 
üres szólamok, elragadó ígérgetések, örvénylő kavargásában felénk úszó rej tet t 
aknák biztosan közömbösítő, megsemmisítő eszközére. E kifogásaink ellenére is 
el kell mondanunk, hogy a szerző értékes és dicséretes munkát végzett, bár nemes 
cél ját hiánytalanul nem is tudta megvalósítani, Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Bucsay Mihály: Logikai alaptételek. Debrecen, 1938. Különlenyomat a 
„Mitrovics Gyula emlékköny"-ből. 42 1. 
Bucsay Mihály 39 paragrafusra osztódó tanulmánya az arisztotelészi vagy tiszta 
logika teljességének vizsgálatára és bírálatára irányul. A logikum felismerésének 
és rendszerezésének módszerét elemezve és a logikumot alaptényezőiből magya-
rázva, szükségesnek véli a tiszta logikát, mely ,,a bizonyosságnak csak a teljes 
alakjaira , a szükségszerű és általános érvényű igazságokra ter jed ki", ismeret-
elméleti elemekkel mintegy beoltani, szerevesen kiegészíteni s így valamennyi 
logikai jelenséget, tudománymódszertani és rendszertani problémát felelölelő és 
megoldó közönséges vagy általános logikát megalkotni. A szerző csak ízelítőnek 
szánta e tanulmányát. Ezért inkább csak vázlatnak tekinthető, melyből kiindulva 
és melyre, mint alapra ráépítve, az általános, minden tudományszakban, a hete-
rogén elemekből összetevődő ismeretekben is érvényesülő, az eddiginél sokkal 
gazdagabb, változatosabb fo rmájú logika tudományosan megszerkeszthető. Ezzel 
nem aka r j a Aristoteles logikáját , mint elavultat és használhatatlant lomtárba 
dobni, hisz a szerző szerint is minden tudományos munkának az igazság, a teljes, 
a biztos és evidens igazság elérése az eszménye, bár ezt legtöbbször csak meg-
közelíti, elérni azonban el nem éri a tudományos kutatás. Bucsay tanulmánya 
mindenesetre érdekes, és megfontolásra érdemes célért küzd. Gondolatait , érveit 
azonban nem mindig fejezi ki azzal a világossággal és szabatossággal, mely a logi-
kával foglalkozó minden értekezésnek egyik legfőbb alapkövetelménye. Zavaróan 
hat az értelemnek (intellectus) a szellemmel való helyettesítése. A priváció meg-
határozása (valamely tudatrészlet természetes tudatbeli összefüggésből való elkü-
lönítése és a jelentésszomjas értelemmel való szembesítése) szinte érthetetlennek 
tűnik fel. Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
Dr. F. Meister: Die Vollendung der Welt im Opfer des Gottmenschen. 

Herder, Freiburg i. Br. 1938. 248 1. 5.40 RM. 
A cím után indulva azt hihetné az ember, hogy Meister könyve Jézus Krisz-

tusnak a szent keresztfán bemutatott és a világot a teremtéskor tervezett maga-
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sabb tökéletességre e l ju t ta tó áldozatáról szól; pedig tulajdonképpeni tárgya a 
szentmiseáldozat. De nem szaktudományos céllal, hanem az egyén és közösség 
vallásos életének mélyebb megalapozása, tökéletesítése és tel jes kifejlesztése vé-
gett vizsgálja a szentmiseáldozatnak világtökéletesítő szerepét, hivatását. A szent-
mise nem egyszerűen csak az Egyház legfőbb istentiszteleti cselekménye, miként 
egyéb vallások térben és időben lejátszódó istentiszteleti ténykedései, tehát nem-
csak minduntalan megismétlődő történeti jelenség, hanem sokkal fenségesebb, 
velük semmiképpen sem azonosítható valami, hisz a szentmiseáldozat az egész 
teremtett valósággal, annak ontikus, létjellegével a legbensőbb kapcsolatban levő 
egyetlen, igazi, jogosult és szükséges istentiszteleti ténykedés. Az áldozat ugyanis 
lényegénél fogva az egész teremtett valóság mélységes értelmét bont ja ki, t á r j a 
fel és nyi t ja meg előttünk, miként a napsugár melengető és benső erőket meg-
mozgató ereje kifej t i a legkeményebb rügyet, virágbimbót is. Jézus Krisztus ke-
resztáldozata, mint második és tökéletes Ádámnak, az emberiség második és 
tökéletes fejének minden tekintetben hiánytalanul tökéletes áldozata az emberi 
természetet és vele együtt az egész világot az általuk elérhető legmagasabb lét-
fokra méltónak és hivatottnak tünteti fel és bizonyítja. Krisztus áldozata az 
egyetlen út és mód, mely minden egyes embert el jutat az isteni tervben neki 
előre kiszabott léttökéletesség legfelsőbb fokára. Részesülnie kell tehát ebben 
az áldozatban, mint a lényébe rejtet t isteni létcsírák teljesen kifejlesztő, kibontó 
természetfeletti napsugárözönben. Ez a részesülés azonban Isten akarata szerint 
csak Krisztus tökéletes, de csupán egyszer bemutatott áldozatának, a kereszt-
áldozatnak szakramentális, szentségi megújulása, megismétlődése révén történhe-
tik. Ezzel az eucharisztikus áldozat nemcsak az embert emeli föl a gyarlóság, 
jelentéktelenség, kicsinység szakadékából a tökéletesség Istentől akart magasla-
tára, hanem az ember alá rendelt anyagi világot is szinte valami káprázatos, ter-
mészetfeletti színbe öltözteti. Ez az igazság az Egyház alapításának értelmét, 
létezésének jogosultságát és szükségességét is nyilvánvalóvá teszi, mert az eucha-
risztikus áldozat nemcsak az egyénnek sa já tos létjellegében gyökerező, tőle meg-
kívánt és annak tökéletességét biztosító áldozat, hanem az egész emberi közös-
séget is az igazi tökéletességre irányító, vezető és annak révébe el jut tató áldo-
zati cselekvény, az egyetlen legfőbb áldozatot, a keresztáldozatot mindenkitől 
alanyilag is elérhető, magáévá tehető és így az objektív megváltást többféle mó-
don és fokban alkalmazó közös áldozati tény. Ez az igazság a kollektivizmus 
felé haj ló világban igazán időszerű, eléggé sohasem ismételhető és hangsúlyoz-
ható. Értéke és súlya szinte megmérhetetlen. Hittel, lélekkel, meggyőződéssel való 
elfogadása és a keresztény élet igazi for rásává alakítása beláthatat lan következ-
ményekkel járó távlatokat t á r elénk. Az mindenesetre biztos, hogy ez a gondolat 
életté alakulva, telítődve alkalmas a világ átalakítására, megnemesítésére, Krisz-
tusba öltöztetésére, az annyira félreismert és sokszor gyűlölettel megvetett Egy-
ház becsületének, jelentőségének megismertetésére. Ez a gondolat legyen az oly 
szépen fejlődő liturgikus mozgalomnak és életnek haj tóereje , lelke, — Aki fá rad-
hata t lan kitartással keresztülrágja magát Meister sokszor homályos, nehéz fogal-
mazású, a bizonyítékok e re jé t nem mindig szerencsésen megéreztető könyvén, fel-
üdült szívvel, gazdagabb lélekkel és megerősödött katolikus megyőződéssel, ön-
tudat ta l teszi le, hogy alkalomadtán ú j r a belemerüljön nagvszerű, de göröngyös 
úton járó gondolatmenetébe. Népszerűsítő mű akar lenni, de hiányzik belőle a 
népszerűsítés fontos kel léke: a világos, rövid, csattanós, szemléletes bizonyítás. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténetem. 
Bangha Béla: A négyszázéves Jézustársaság. Jubielumi kiadvány a Jezsui ta 

Rend fennállásának 400. évfordulóján. Pázmány Péter Irodalmi Társaság, Buda-
pest, 1940, 368 1. Fűzve: 7.— P. 

A Jézustársaság négyszáz éve sok dicsőséggel és örömmel, de még több küz-
delemmel, fáradsággal, munkával és viszontagsággal van tele. Egyaránt voltak 
ellenségei és voltak barátai . A gyűlölet, mellyel üldözték és működésében elgán-
csolni akar ták és a szeretet, mellyel lelkesen fölkarolták és törekvéseiben támo-



gatták, ugyanannak az egész rendet és sokágú munkájá t átható krisztusi lélek-
nek szólt, csak egymással ellentétes sarkokból áramlott feléje. Egyik csak tag-
jainak emberi hibáit látta, a másik a gyengeségek és gyarlóságok mellett és mö-
gött észrevette és értékelni tudta nemes céljaikat, elvitathatatlanul nagy érde-
meiket is, azt a természetfeletti erőt, mely sokakat közülök és ál taluk az élet-
szentség magaslataira emelt s a benső harcoktól és külső ellenségektől Í6 meg-
gyengített katolicizmust sok helyütt az ő munkálkodásuk révén ú j r a diadalra 
jut tat ta . Az élet minden megnyilatkozását figyelemmel kísérve mindig korszerű, 
a pillanatnyi vagy évszázados szükségleteknek megfelelő eszközöket használtak 
az Egyház nemes céljának megvalósítására. Harcosok voltak, mint szentéletű ala-
pí tójuk is az volt. Fegyverzetük újszerű volt, a mindig új jászületni tudó katoli-
cizmus örök újszerűségével, de szüntelenül megőrizte különös, sa já tos színezetét 
is s így igazolta létjogosultságát. Ezt a nagyérdemű szerzetesrendet akar ja egy-
egy oldaláról megismertetni a szűk keretek közé szorított jubileumi kiadvány 
mindenegyes rövid, kimerítőnek egyáltalán nem mondható, leginkább vázlatszerű 
vagy csonka cikke. Majdnem mindegyik akkora anyagot zsúfol össze, hogy szinte 
kötetek sem volnának elegendők annak teljes és kielégítő tárgyalására. Néhány 
cikke rövidségével is eléggé világos és áttekinthető képet rajzol elénk. Olyan 
cikke is akad, melyben az író lelkesültsége szónokiasságig emelkedő nyelven tör 
elő. Több cikke a polémiától, a jezsuiták ellen hangoztatott vádak cáfolatától 
.sem riad vissza. Kár, hogy a szűk keretek miatt még több oldalról nem világít-
hat ták meg azt a t i tkot és hatalmat, amely a jezsuitáknak történetük négyszáz 
éve alatt az egész világon oly sok és nagyszerű sikert, eredményt biztosított. 
Szerettük volna teljes egészében föltárva látni azt a nehéz és áldozatos, de egy-
szersmind eredményes munkát, amelyet a magyar haza és magyar katolicizmus 
érdekében és szociális téren négy évszázad folyamán végeztek. De még ilyen 
ízelítő alakban megírva is értékes és szívesen látott munka. Higgadt elfogulatlan-
ságával, sokszor hűvös tárgyilagosságával méltó ahhoz a rendhez, mely a mostani 
zaklatot t és bizonytalan világban csak szerényen, halkan és rejtőzve énekelheti 
hálaadó énekét. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyházjog. 

Dr, Stephanus Sipos professor iuris canonici: Euchiridíon iuris canonici ad 
utum scholarum et privatorum, Editis quarta, Pécs, 1940. — XIV + 1076 oldal, 

Ami jót az előző kiadások alkalmával elmondottunk, azt a IV, kiadásról 
fokozatosan áll í t juk. Legnagyobb dicséret részünkről az lehet, ha szűkebb hazánk 
egyházjogi irodalmában, mint rendkívüli tényt könyvelhetjük el ezt az eseményt, 
és rámutathatunk azon körülményre, hogy világegyházi szempontból is nagy nye-
reséget jelent, A szerzőnek köszönetet mondunk, hogy munkájának ú j kiadásával 
megörvendeztetett, s ezen munkát vállalta. A harmadik kiadás óta elmúlt négy 
esztendő termékeny volt az egyházjogi tevékenységben. Hogy mást ne említsünk, 
ezen időszakban jelennek meg a házassági perekre vonatkozó instructiók és más 
rendelkezések. Mindezek, valamint az egyházjogászoknál kialakult vélemény-
különbségek nem kerülték el szerzőnk figyelmét. 

Részemről legyen szabad egy-két észrevételt tennem. Az error communis 
fogalmát kapcsolatosan (174. o.) Toso véleményét csak jegyzetben említettem 
volna: Először, mert a lapjában csak felmelegítése régebbi jogászok véleményének, 
másodszor, mert örülnünk kell, hogy túllehetünk ezen az elgondoláson, s így 
az error communalis ezen tárgykörben egyházjogászaink tekintélyével a valóság-
ban használható tar ta lmat kapott . Reméljük, hogy nincs egyházjogász ma már, 
aki úgy gondolja el a dolgot, hogy a gyóntatónak ki kell számítania, hányadik 
gyónónál éri el az error communist, és akkor megafonon tudtu lad ja a híveknek, 
hogy most már nyugodtan jöhetnek a gyóntatószékhez, mert már megszületett az 
error communis. 

A cenzúráknál szereplő casus urgens (989. o.) szemléltető megvilágítást kap 
Capellonál. Ugyanezen oldalon a 14. sorban „a censura ab homine" szavak után 
elmaradt az előző kiadásban található „ferendae sententiae" megjelölés. 

A 421. o. 9. jegyzeténél felemlíthetjük dr. Madarász István kis könyvét: 



„A val lásvál tozta tás magyar közjogi szempontból ." 
A nyomta tás i t echn ikában észlelhető vál tozás csak e lőnyére van a könyv 

külső megjelenésének. 
Mivel meggyőződésem, hogy kiváló ezerzőnk l ankada t l anu l dolgozik tovább, 

nagyon kérem, lepjen meg bennünket magyar házasság jogának ú j kiadásával . 
Végezetül annak i l lusz t rá lására , hogy milyen megértéssel fogad ják szerzőnk 

munkásságát , megemlítem, hogy a pannonha lmi egyházmegye plebánosi korona-
gyűlése lelkendezéssel k imondot ta , hogy az Enchir idiont és a Katol ikus Egyház-
jogot minden plébánia részére megszerzi. Hermann Ipoly. 

Lelkiélet. 
Hemptinne Pius OSB. é lete és írásai. F ranc ia e rede t ibő l fordí to t ták p a n -

nonhalmi bencések . Szaléz i művek. 

Nemrég jelent meg magyar nyelven a nagy Marmion bencés apá t egyik leg-
szebb és egyszerűségében is fönséges m u n k á j a : Krisztus, a lélek élete. Kimond-
ha ta t l an örömünkre szolgál , hogy most élő pé ldán m u t a t h a t j u k meg, miképpen 
kell az ő könyvében h i r d e t e t t elveket és tan í tásokat a gyakorla t i életben meg-
valósí tani ." — mond ja az Előszó, 

Mi az a csodálatos érzés, mi le lkünket megkapja e könyv olvasásakor? Mi 
az a magával ragadó légkör, mely k iá rad e sorokból és szel íden körüllengi lel-
künke t? A havasi hegycsúcsok ragyogó t i s z t a s á g a . . . Az izzó krá te rek mélysége 
és tüze . . . A madárda los erdő, a kr i s tá ly t i sz ta pa t ak csobogásának egyszerű 
s z é p s é g e . . , Más világ, más élet ez, mint a mai ember zűrzavaros forgatagú, kap-
kodó rohanású élete. Az ő élete oly egyszerű, de fönséges szóval jellemezhető, 
mint ami lyen egyszerű és fönséges volt m a g a az élete: ez a szó a szeretet. Bá r -
mely so rá t olvassuk a könyvnek, ez izzik felénk. Bármely p i l lana tá t nézzük éle-
tének, ő minden p i l l ana tban ezt élte. De egy pi l lanat ig se gondol junk e szóval 
kapcso la tban elfolyó, semmitmondó érzelgősségre, emberi , ,álhumanizmusra", 
semmi vizet sem zavaró emberek jóakara tú „na, jól v a n " - j á r a ! Nem! A kr isztusi 
szeretet végtelen messzeségben van ettől a felfogástól! Ö tudta , hogy a szere te t : 
szenvedés! Szükségképpen az. Ki méri fel a lélek kínzó vágyát , mely a megismert 
és e l lenál lha ta t lanul megszere te t t Isten fe lé űzi és ugyanakkor l á t j a azt a vég-
telen távolságot , mely mindig e lválasz t ja tőle szeretete t á r g y á t ? így kiál t fel 
egyszer: „Uram, ha már megmuta t tad magad lelkemnek, miér t nem engeded, hogy 
te l jesen egy legyen V e l e d ? " A szerető le lkek érzik is a léleknek ezt a belső, 
kínzó szenvedését. — És a fe lebarát szere te te is szenvedéssel jár. Ő mond ja : „ A 
lelkeket csak szenvedéssel lehet megmenteni : meg kell engednünk, hogy egészen 
k i rabo l janak , hogy e levenen emésszenek fel minket azok a szegény, kiéhezet t 
lelkek, ak ik hozzánk m e n e k ü l n e k . . . " — De a testi szenvedés sem marad t el . 
A lélek megtiszt í tásához ez is szükséges, hogy te l jesen méltó lehessen Isten sze-
retetére . 1906. jún. 28-án vért köpött . Az orvosok tüdővizenyőt á l lapí tot tak meg. 
Ehhez később agyhár tyagyul ladás járul t . És kínos ha t hónap után Pius le lke 
végre egyesülhetet t az ö rök és végtelen Szeretet tel , aki u t á n tüzes lelke mindig 
jobban vágyódott . F ia ta lon , 27 éves k o r á b a n halt meg, de „lelke kedves volt Is ten 
előtt és mivel hamar tökéle tessé lett, hosszú időt tö l tö t t be." 

Életének külső eseményei szinte mellékesek lelki fe j lődésének csodála tos 
szépségei mellett. E lőke lő bárói családból származott . Már a szülői házban, a 
mély lelkiéletet élő csa lád i körben szívta magába azt a légkört, melyben lelke 
oly szépen kife j lődöt t . A szeretet melegsége és az együvétar tozás érzése é l te t t e 
ezt a szép családi é letet . Ugyanezt t a l á l t a meg Pius a nagy bencés csa ládban is, 
mikor középiskolai t anu lmánya i elvégzése u tán belépet t a maredsous-i bencés 
kolos+orba. Már a noviciá tus évében k igyúl t lelkében az isteni szeretet sz ikrá ja , 
mely „ lassan- lassan minden t megemésztett , ami csak ú t j á b a n áll t" . A noviciátus 
u tán következtek a f i lozófiai és teológiai évek. A teológiát Löwenben végezte 
Marmion vezetése a la t t , Szépen l á t h a t j u k itt a nagy mester és a fogékonylelkü 
tan í tvány együt tműködését , mely oly csodála tos gyümölcsöt termet t : a taní t -
vány le lkében az életszentséget . Pappászen te lése u t á n a maredsous-i kollégium 
növendékeinek fe lügyelő je lett. Nevelői tevékenységének a l ap ja a szeretet és a 

\ 



bizalom. Most csodála tos szépségben bontakozha to t t ki szeretettől izzó lelke. 
Izzó fo lyamként á r ad t lelkéből és a tan í tványok le lkét ís lángra lobbantot ta . A 
külső tevékenység mel le t t azonban mindig megőrizte lelkének bensőséges kap -
csola tá t Istennel. Tevékenységének fo r rása az is teni szeretet tel való egyesülés 
vol t . Két évig végezte szép fe lada tá t , mikor az Ür jónak lá t ta ezt a szép szere-
te t -v i rágot az ég szépséges mezőire átül tetni , 

H. Pius elment közülünk. De lelkének csodála tos mélységű, izzó szeretetét 
i t t hagyta számunkra Gondola ta iban és a , ,Jó Is ten számára ír t Nap ló" - j ában . 
Mindig hirdetni fog ják a mi gyűlölettől izzó ko runknak és kihűlt l e lkünknek a 
szere te t királyi pa rancsá t . Megtanít minket a bencés szellemiség, a bencés lelki-
ség k i te l jesedésére : „szárnyaló szívvel, a szeretet k imondha ta t l an édességével 
. jár juk az Isten parancsa inak ú t j á t , . . " (Regula, Prologus.) 

A pannonhalmi bencések ér tékes könyvvel gazdagí to t ták a magyar hi tbuz-
galmi i rodalmat , mikor H, Pius életét és írásait le ford í to t ták . — yl — 

Horvá th Richárd: A lé lek va sá rnap j a i (Rövid szentbeszédek) . — Szent 
I s tván-Társu la t k iadása . Budapest , 1939. — 268 lap . 

Szerzőnknek jelen köte te már második müve, amely szentbeszédeket , lelki-
o lvasmányokat ta r ta lmaz, A „Tízperces szentbeszédek"-e t á l ta lános szeretet és 
el ismerés fogadta. Ezt a könyvet is érdeklődéssel , nagy reményekkel vet tem ke-
zembe. Az ele jén lapozgat tam, olvasgat tam, és a r r a kel le t t ráeszmélnem, hogy 
annyi ra leköti a lelket, annyira szívhezszóló a mai életből vett sok gyakor la t i 
pé ldá j áva l és megtör tént eseményeivel, hogy nem lehet letenni. Valóban a lélek 
va sá rnap j a egy-egy szentbeszédnek elolvasása, á te lmélkedése . A szerző beveze-
tésében ezt a két kérdés t kockáz t a t j a meg: vá j jon szere te t re talál-e, v á j j o n ot t-
hont ta lá l -e munká ja . Ezekre a kérdése i re viszontkérdésekkel szeretnék vá la-
szolni : hogyan lehetet t egy percig is kéte lkedni ebben? Hogyan lehetet t másra 
még csak gondolni i s? Igaza van szerzőnknek: beszédei a mai életből nőt tek ki, 
pé ldá i a mai életnek fel tűnő példái , esetei és tör ténetei . Minden sora, minden 
szava közvetlenül szól az olvasóhoz, mint jóbarát a jóbaráthoz. Ka ron fog ja az 
olvasót és elviszi az emberi élet legkülönbözőbb körülményei közé. Különösen 
a lkalmi beszédeire gondolok ekkor! Elvonul lelkünk előt t a Krisztus ki rá ly , Szt . 
Miklós, a tur is ták védője : Hegyi Szent Bernát , Szent Kristóf , Szent István, a 
Boldogságos Szent Szűz, stb Végeredményben is csak egyet mondhatok: Vedd 
és olvasd! Dr. Faludi Marcellin. 

Loyola—Thurs ton : Jö j j e tek , á ldozzunk! Szentá ldozási e lőkészüle tek és há l a -
a d á s o k . Ford í to t t a Néme th Fe renc S. J . Budapest , Szent I s tván-Társu la t k i -
adása . 622 1. 

Bár igaz, hogy a szív bőségéből beszél a száj , és lelkiéletünkben t án soha 
sincs úgy csordultig a szívünk, mint amikor az euchar iszt ikus Krisztust készü-
lünk fogadni, vagy amikor őt szívünkbe zár tuk mégis a gyakori szentá ldozások 
ide jén a buzgó lelkek számára nagyon hasznos szolgálatot tesz ez a kis angol -
ból fordí to t t könyv, amely a szentá ldozásokhoz való előkészületekhez és há la -
adásokhoz nyú j t sok hasznos gondolatot , indítást . A legkülönbözőbb he lyze tek-
ben m u t a t j a meg, hogyan kell a ki rá lyi vendég, a jóbará t fogadására felkészülni , 
hogyan kell vele el társalogni , ha már be tér t a kis ha j l ékunkba . Megmuta t j a , 
hogyan fogad ja a hívő teremtmény az ő teremtőjét , a gyermek az ő a t y j á t , a 
bűnös a megbocsáj tó urát , ba rá t az ő jóba rá t j á t , a beteg az ő gyógyító orvosát , 
a vendéglátó az ő kedves vendégét, a munkás az ő munkás társá t , aki egyedül 
dolgozik, mer t segédet nem tud fizetni, a keresz thordozó azt, aki pé ldá t ado t t 
neki a kereszthordozásra , a szerető lélek azt, aki annyi ra szeretet t minket , és 
végül hogyan készül jünk a r r a az utolsó ta lá lkozásra , amikor mint szent ú t rava ló t 
vesszük magunkhoz az élet forrását , hogy átvezetőnk legyen az örök életre . Ez a 
Icönyv, mint á l ta lában a lelkikönyvek, nem ar ra való, hogy elolvassuk és u t á n a 
vísszategyük a könyvespolcra, hanem, hogy á te lmélked jük , á teszmélkedj ük. Ha 
így haszná l juk , akkor sok hasznos és egyben le lkiörömökben gazdag percet szer-
zünk magunknak és az euchariszt ikus Krisztusnak, Dr. Jánosi Gyula. 



Schrijvers—Gerely: Önátadás. Lelki kultúra könyvei. — Szalézi Művek, 
Sokan hiszik azt, hogy a lelkiélet bonyolult valami. Az ilyenek folyton ag-

gódnak, hogy semmit se mulasszanak el vállalt áj tatossági gyakorlataikból. Ez 
a könyv oly szépen muta t ja meg, hogy a szentség felé vezető út igen egyszerű. 
És a legtöbb szerepünk nem nekünk, hanem Krisztusnak van ezen az úton. Ne-
künk csak egy kötelességünk van: á tadni magunkat az isteni Mesternek és az 
Ő akaratával egyesülve megtenni minden pil lanatnak a kötelességét. Az élet-
szentség azoknak az apró kötelességeknek teljesítése, amit az isteni akara t min-
den pillanatban elénk ad. Világos, hogy itt nem hiányzik a szeretet sem. Hiszen 
a legnagyobb szeretet-kifejezés Isten iránt a Neki való teljes önátadás, Ebből 
az önátadásból a lélek oly nagyfokú békéje, nyugalma, egyszerűsége és gyors 
előrehaladása származik, amit remélni sem mert volna, 

A könyv ezeket a gondolatokat szépen felépített sorrendben, egyszerű, 
magávalragadó stílusban, könnyed előadásban á l l í t ja elénk. Szinte önkéntelenül 
telepszenek meg az olvasó lelkében a könyv gondolatai. S bátran hozzátehet jük; 
a könyv szelleme nagyon közel áll a bencés lelkiséghez. Jobb a ján lás t nem 
mondhatnánk róla: eredetiben már az 54.000-res kiadásnál tartanak, — yl — 

Petró József: Ehcharisztikus gyermeknevelés. — Lelki kultúra könyvei, 
Gyéressy Ágoston: Vení Sancte. — Szalézi Művek kiad, 
Petró József könyvének ez már harmadik kiadása. Ez muta t ja fontosbágát. 

Hazánkban még mindig sok hely van, ahol nem váltották valóra X. Pius nagy-
szerű gondolatát a kisgyermekek korai áldoztatásáról és a naponkénti szentáldo-
zásról. Petró József is ezen gondolat szolgálatába áll í totta könyvét. Nagy alapos-
sággal sorakoztat ja fel az érveket a szentemlékű pápa decrétumaiból, a Római 
Szt. Kongregátio intézkedéseiből, a Codex cánonjaiból, és külföldi példákból. 
Példákon muta t j a be a korai áldozás meglepő hatását a gyermekiélekben. Fel-
sorakozta t ja azokat a teendőket, amiket elsősorban a lelkipásztoroknak, plébá-
nosoknak, de a tanítóknak és főképpen a szülőknek tenniök kell ezen üdvös hatás 
előmozdításában. Végül Don Bosco elveiből említ néhányat. Bárcsak sokan olvas-
nák az arra hivatottak közül ezt az időszerű könyvet, 

Ágoston a tya a Veni Sancte himnuszához fűzi szárnyaló, tüzes, magával 
ragadó gondolatait, A pálos hagyományhoz méltóan a Szentlélek Isten tisztele-
tét terjeszti ez a kis írás, — yl — 

Zborovszky Ferenc S. J.: Isten országa mibennünk. Korda, 1940, 226 1, 
Z. atya háromnapos lelkigyakorlat kertébe illeszti előadásait, számszerínt 

tizennégyet, E szűk határok között tárgyal ja Szt. Ignác módszerével és a kato-
l ikus dogmatika, filozófia, etika és a modern tudományok felhasználásával a ke-
resztény világnézet minden alapelvét és értékes gondolatát. A könyv hangsúlyo-
zot tan a művelt katolikus közönségnek szól és minden, a mai embert érdeklő 
kérdésre megfellebbezhetetlen feleletet ad. A könnyű áttekintést ügyes széljegy-
zetekkel biztosít ja. A művelt társadalmi osztályok vezetésével foglalkozó papok-
nak és világiaknak jó segítségül és kézikönyvül szolgálhat, A Korda tetszetős és 
művészi formában adta ki a könyvet. 0. E. 

Csávossy Elemér S. J.: Mondj, szívem, dalt. Korda, 1940. 731 lap, 
A kis elmélkedés! könyv Szűz Mária tiszteletére kilencnapi áj ta tosságot tar-

talmaz, Minden nap elmélkedéséhez a Boldogságos Szűzre vonatkozó szentírási 
idézeteket, imádságot és erénygyakorlatot csatolt a szerző. Ezek a kiegészítő ré-
szek szerves egységet alkotva a főrészekkel, nagyban hozzájárulnak a Mária-
tisztelet terjesztéséhez, a híveknek pedig értékes segítséget nyúj tanak. O. E. 

Johannes Braun: Irdisches und Himmlisches. Ein religiöses Hausbuch für 
Fe ie r tag und Fe ie rabend im Anschluß an das Kirchenjahr. Verlag der Buchge-
meinde, Bonn. 1939. 379 1, 

Lelkiélet egységes kialakí tása és megizmosítása végett készült lelki köny-



vek között nagyon kevés akad olyan, amelyik az egyházi év ünnepeinek és vasár-
napjainak l i turgiájában mintegy drámai módon csoportosított, kifejezett és átélt 
keresztény igazságok kifejtésével, magyarázásával töretne nemes céljának eléré-
sére és így a lelkiéieben megelevenítené Krisztus életét, izzóbbá, lángolóbbá szí-
taná követésének vágyát, lelkünkbe átül tetné és át i tatná a krisztusi taní tásnak 
az Egyházzal való együtes megízlelését és megélését, életet sugárzó gyúj tópon-
tokká alakí taná magából az isteni életből az isteni kínyilatkozáskor velünk kö-
zölt elméleti és egyúttal gyakorlati életelveket. Valamint a tűz csak addig vilá-
gít, melegít és éltet, ameddig új meg ú j táplálékkal élesztjük, fenntart juk, épp-
úgy a keresztény kinyilatkoztatás igazságai is csak addig világít ják meg előttünk 
a megjárandó utat, addig fokozzák életünk erőit, addig szí t ják meggyőződésünk 
tüzét és lelkesítik szívünket a meg nem roppanó küzdelemre, lendületre, ameddig 
mi is készségesen, jól rendezett szent szomjúsággal megtárulunk, megnyílunk 
feléjük és szüntelenül táplálékul használ juk őket. Ezt a k a r j a elérni, megköny-
nyítení Braun könyve. 51 olvasmányt ölel föl. Mindegyikben valamelyik keresz-
tény igazságot fej t i ki, magyarázza meg az egyes ünnepek, vasárnapok és fon-
tosabb egyházi szertartások, szokások liturgikus szövegei, különösen szentleckéi 
és evangéliumi részletek alapján. Kezdetük, kialakulásuk és fejlődésük vallási és 
történeti gyökereit, indító ésm ozgató okait is föl tárja, hogy így mélyebben bele-
hatolhassunk fönséges értelmükbe, érezhessük termékenyítő és lendítő erejüket , 
élvezhessük az isteni szépségből, mintegy lelopott és bár gyarló emberi módon 
kibontott, mégis megkapóan gyönyörű szépségüket, nagyszerűségüket, emberies-
ségüket és korszerűségüket. S ezeket a drága igazsággyöngyöket úgy fűzi össze 
gyöngysorrá, hogy mindegyik igazság fénye önmagában is te l jes erejében ragyog-
hasson, de egyszersmind összességük is egységes fényt, erőt és életet sugározzon 
át az olvasóba, az egységes katolikus világnézet és krisztusi élet erőt, meleget és. 
a boldog biztosság tudatával tele meggyőződést adó táplá léka lehessen. Ezt a 
törekvést tetemesen segíti a könyv választékos, de nem keresett, emelkedett, 
de nem szónoki hatásokat kereső, könnyen érthető nyelve is. Gazdag tudásról, 
széleskörű ismeretekről tanúskodik ez a könyv; de nem kérkedik velük, inkább 
a keresztény igazságok korszerű mezbe öltöztetésére, szemléltetésére ford í t j a a 
szerző, Isten szeretetéből fakad és Isten szeretetére nevel mindegyik olvasmány. 
Ebben lelhető korszerűsége és gyakorlatiasságának legkiválóbb értéke is. Hisz 
a tisztán földi értékek között legnagyobbrészt értékeket, az embert csak az be-
csülheti és szeretheti igazán, aki az embert és annak méltóságát alkotójában, az 
Istenben becsüli és szereti s aki az emberben is az istenit t a r t j a nagyra és szere-
tetre méltónak. Az igazság megszabadít bennünket — Krisztus ígérete szerint. 
S Braun könyve ezt a megszabadító, örök, isteni igazságcsoportot villantja elénk. 

Dr. Hegyi Dam]ári. 

Hans Hümmeler: Helden und Heilige. Verlag der Buchgemeinde, Bonn. 60S .1 
Napja inkban nagyon elhajlot t egymástól a hős és szent fogalmának tar-

talma, Sokan a hősök bámulatától elragadtatva szeretnének ugyan hősök lenni, 
de szentek annál kevesebben. Pedig e két fogalom nemcsak hogy egyáltalán nem 
nevezhető szögesen ellentétes fogalomnak, sőt inkább egyik a másikat tel jesen 
magába öleli: senki sem lehet igazán szent a nemes értelemben elgondolt hősies-
ség nélkül és viszont a hősnek is szentnek kell lennie, hogy hősiessége hiány-
talan tökéletességében és szépségében kibontakozhassék és érvényesülhessen, ne 
pedig csak a bámulatra ragadó merészség, bravúrosság, dícsőséghajhászás, elís-
meréskeresés, egyszóval a gőg kivirágzása, torzója maradjon. Igazi erkölcsi ne-
messég, kiválóság nélkül tehát valódi hősiesség sincsen. Annál kevésbbé lehet 
hősöknek minősíteni azokat az akarat i vasgyúrókat, mindenre elszánt embereket, 
akik az emberi méltóság és öncélúság legnagyobb értékeinek sutbadobásával 
mindenkin és minden nemes értéken keresztülgázolva és emberhekatombákat ál-
dozva rohannak előre akár kicsinyes anyagi, akár az embernél értéktelenebb 
célok felé. A mai világnak és hamis történelemszemléletnek ez a torz hősiesség, 
mondjuk bravúrosság, az annyira dicsért és áhított eszményképe, célja, mozgató 
ereje. Pedig igaza van egy francia írónak: Egyetlen egy okunk lehet csak a 
szomorúságra: hogy nem vagyunk szentek. Annál is inkább megkapóan igaz ez 
a mondás, mivel a szentségben, akár csodákkal kitüntetett, akár csodákkal nem 



ragyogó szentség legyen ís az, a hősies erkölcsi élet és cselekvés annyi színvál-
tozata pompázik, hogy mindenki könnyen megta lá lhat ja a maga egyéniségének, 
foglalkozásának, koráramlatának való eszményképet. Mégpedig úgy, hogy egyé-
nisége semmit sem veszít, hanem inkább még meg is hatványozódik a maga nemes 
eredetiségének legsajátosabb értékeiben. Ennél az oknál fogva az igazi hősies-
ségre semmi más sem tud annyira ránevelni, mint éppen a szentéletüek helyesen 
és korszerűen megírt élettörténetének olvasása. Hümmeler ennek a célnak meg-
valósítását a k a r j a könyvével megkönnyíteni. Az év minden nap já ra röviden ösz-
szefoglalja az Egyház által is elismert szentnek vagy boldognak vagy pedig ál ta-
lában szentéletűként ismert katolikusnak életét, lehetőleg erős vonásokkal, de 
mégsem erőszakolt célzatossággal kidomborítva annak hősies jellegét, Az utobó, 
akinek életét vázolja, az 1925-ben elhúnyt Matt Talbot, egyszerű ír munkás; 
életében a megjavulás, eleven, munkás hit, lankadat lan szorgalom és munkasze-
retet, bámulatos önmegtagadás, áldozatosság és emberszeretet zavartalanul össze-
hangzó egységű képben jelenik meg előttünk. Az újabb szent hősök és hős szen-
tek kedvéért nem hanyagolja el a régieket sem, hisz a szentség és a beléjegyö-
kerező hősiesség 6oha el nem halványuló érték. De mivel legfőképpen németek 
számára írta meg könyvét, minél több német szentnek, boldognak és szentéletü-
nek hősies életét világítja meg. De azért más nemzetek szentéletű hőseit is is-
meri és elismeri. A fölösleges cícomát és nagy kitéréseket kerüli és csak a lénye-
ges kifejezésekre szorítkozik. Mindegyik hősének életét korának eszmeáramlatá-
ban, hivatásának és foglalkozásának körében iparkodik bemutatni, E hősök élet-
történetét azonban nem azzal az elevenséggel és könnyedséggel írja, mely a 
szentéletüek é le t ra jzában is, sőt éppen ebben nagyon, de nagyon kívánatos. A 
könyvet 16 többszínű kép ékesíti. Dr. Hegyi Dámján. 

J, Sellmaír: Der Priester ín der Welt. F. Pustet . Regensburg. 1939. 
,,A pap, akinek emberi mivoltát a szentségi jegy háttérbeszorí t ja , már 

puszta jelenlétével is nyugtalaní t ja és izgat ja azt, ami bennünk piszkos és szé-
gyenletes. Ahol Krisztus jár, ott reszket a por" — idézi jelmondatként könyve 
elején Paul Claudelt a szerző. Az idézet jellemző az egész könyvre. A pap a 
Krisztus-misztérium cselekvő hordozója: az Egyházban tovább cselekvő Krisztus. 
Az Ür s a j á t j ába jött, s övéi nem fogadták be őt, Ez az ellentét folytatódik az 
Egyházban Krisztus második eljöveteléig. Az Egyházénál senkinek sincsen több 
köze a világhoz és az emberiséghez, mégis örökké idegen a földön. A papon is 
beteljesedik ez az idegenség. Sőt bizonyos fokig önmagának is idegen, mert 
benne is működik még a régi ember nehézségi nyomatéka, A következetesen ke-
resztény életet élő emberben állandó a feszültség az Isten képét önmagában el-
csúfított régi ember és a Jézus képére és hasonlóságára ú j j á teremtett , ú j ember 
között. A papban a szentségi jegy, mely tökéletesebben a lakí ja Krisztushoz, csak 
fokozza ezt a feszültséget. 

Hogyan teremtsen hát egységet ebben a kettősségben? Hogyan emelje fel 
emberi mivoltát a szentség kegyelmi adottságainak hatáskörébe? Hogyan vigye 
győzelemre az ú j embert, a Jézus képére és hasonlóságára új jászületet tet , élete 
egész vonalán, hogy méltó hordozója lehessen a krisztusi papságnak? line a 
könyv fejezetei mögött rej lő kérdések, 

A feleletet mai nyelven, az igazság birtokosának egyszerű őszinteségével 
és gyakorlatiasságával a d j a meg a Verdun alól, hadifogságon keresztül az oltár-
hoz érkezett szerző. Beszél a pap teológiás továbbképzéséről, emberi és keresz-
tény műveltségéről, imádságáról, aszkéziséről, életének berendezéséről, a nőhöz 
való viszonyáról stb, Különösen figyelemreméltóak azok a részek, ahol a keresz-
tény humanizmus kérdéseiről, s az ú, n, természetes emberi értékek (tudomá-
nyok, technikai haladás, test, f a j stb,) igazi keresztény értékeléséről és a kegyelmi 
rendbe emeléséről szól, 

Csávossy Elemér S J,: Ige és élet. — Szentbeszédek. Korda kiadás. 
Az egyházi év vasárnapjain és főbb ünnepein elmondott beszédeket tar ta l -

maz ez a könyv. A címe valóban kifejező: Az igének az életben való megvaló-
sulása. A Szentírás szavai, az evangéliumok nem holt betűk, hanem az eleven, 



lüktető élet. A mai életben is megvalósíthatók. Sőt meg is kell azokat valósítani. 
Mindegyik szentbeszéd iránytű, mely megmutat ja , hogyan kell a kövekező héten 
az igét életté váltani, — Világos, egyszerű felépítésű, lendületes, szemléletes pél-
dákkal élénkített szentbeszédek. Szónokok bő anyagot találnak benne, de a hívek 
is nagy lelki haszonnal forgathat ják. — yl — 

Világiak Krisztus országáért. Budapest , 1940. Actio Catholica Országos El-
nökségének kiadása, 

A világtörténelem e sorsdöntő körfordulóján, a kereszténység egyik legsú-
lyosabb megpróbáltatása idején négy magyar püspök szózattal fordult a világi 
katolikusokhoz és r a j tuk keresztül az egész ország közvéleményéhez. Rámuta t -
tak a mostani apokaliptikus kavargások mögött hullámzó áramlatokra. S az 
isteni kinyilatkoztatás erejének tudatában muta t ja meg a négy apostoli utód az 
utakat is, amelyek a világválságból kivezethetnek, Glatfe'lder Gyula, Madarász 
István, Czapik Gyula és Dudás Miklós püspökök szózata fájdalmasan időszerű, 
lelkiismeret ébresztő és sugárzó-útmutató ebben a sötétben és zűrzavarban, 

A lélek erősebb. Harangi László lelki naplója. — A Lelki kultúra könyvei . 
9. szám. Szalézi Művek. 

Sik Sándor í r ja az előszóban: „Mély megilletődéssel veszem kezembe eze-
ket a l a p o k a t . . . " Minket is ez az érzés fog el olvasás közben. A lélek szól hoz-
zánk ezekről a lapokról. A lélek, mely erősebb. Erősebb, mint az agyvelőgyulla-
dás, mely a testet guzsbakötötte már kis gyermek korában. A test tolókocsihoz 
kötve élt, de a lélek Isten közelében szárnyalt . Istenből merítette a hal lat lan 
energiát, hogy kínzó szenvedései ellenére mindenki számára napsugár volt, A 
test kényszerű nyugalmában tárultak fel a lélek mélységeinek kimondhatat lan 
szépségei. Volt ideje megérteni az élet igazi értelmét. Sokak számára az ő élete 
nem volt „élet", de ő tudta, hogy az igazi élet az övé. És „értékes, szép a j ándék -
nak" tekintette. Tudta, hogy „minden kis esemény csodálatosan gazdag élmény", 
S megtanít minket is arra, hogy az igazi élet nem a külső események gyors per-
gésében van, hanem a lélek mélyének csendjében, — yl — 

Dr. Marczell Mihály: Érosz és Étosz. Szent István-Társulat . 270 1. 
Ma már alig akad valaki, aki az ellentétes nemek vonzódásából származó 

nemiségnek — a nélkül, hogy a Freud-féle pszichoanalízis túlzásaiba esne — 
az egyéni életben jelentkező fontos szerepét vitatná, A nemiség, amint dr, Mar-
czell ebben a könyvében mondja, az élet teljességében szétágazó, nagy hatókörű 
életvalóság. Ezt a kérdést, amely korunknak egyik legsúlyosabb és annyiszor 
félremagyarázott problémája, tárgyalja Marczell professzor a bölcselet és főkép 
a hit tudomány világánál. A szerző közelebbi célja az erosz és etosz helyes viszo-
nyának megjelölése a természettörvények és a kinyilatkoztatott erkölcsi törvé-
nyek a lapján . (Itt jegyezzük meg, hogy az eroszt nem írhat juk hosszú é-vel, 
inkább hosszú ó-val!) 

Az „Érosz és étosz" négy részre tagozódik: 1, az érosz az emberi természet-
ben, 2. érosz a gyermekek, serdülők és az i f júság életében, 3. érosz a házasélet 
világában, 4. érosz az Isten szolgálatában. A könyv nem tudományos munka, 
elsősorban a nagyközönség számára íródott. Mindenki kezébe veheti és nagy ha-
szonnal olvashatja, akinek az erosz világa problémát ad a sa já t vagy mások éle-
tének alakítása szempontjából. Az elméleti és tudományos fejtegetéseket a szerző 
a legszükségesebbekre korlátozza. Marczell professzor legújabb könyvének érté-
két is a mű gyakorlatiassága ad ja meg. A könyv minden sorából kezét a való 
élet ütőerén tartó nevelő szava szól hozzánk. Lépten-nyomon a sok tapasztalat-
tal és nagy életbölcseséggel rendelkező pap tanár és lelkivezető hangja csendül 
fel. Nem támad, nem védekezik, nem fenyeget a bűnök következményeivel, hanem 
Isten teremtő gondolatának lenyűgöző nagyságát ál l í t ja lelkünk elé. Megerősíti 
a kételkedőket, az elesetteket és gyengéket szeretettel magához öleli, a gúnyoló-
dókat az életszolgálat szép gondolatával elhal lgat tat ja . 

A szerző könyve 3. részében (194—207. 1.) érinti a sterilizáció kérdését is. 
Fejtegetései elméleti síkon mozognak, vagyis elvileg milyen álláspontot foglal-



hat el a katolikus erkölcstudomány a preventív és a punitív sterilizáció kérdésé-
ben egyes patológiás és büntető jellegű esetekben, (Nem beszélünk természete-
sen a fajok sterilizációjáról, A sterilizáció in genere feltétlenül elvetendő.) Ezek-
ben a kérdésekben nem osztjuk a szerző állásfoglalását. A preventív sterilizációt 
természetjogba ütközőnek tar t juk, a punitív sterilizáció pedig nem éri el a 

Victor Dillard: Let t res à Jean-Pier re , 188 1., 15 fr. Spes, Paris. 
Egy lelkivezetőnek lelkifíaihoz írott leveleiből áll ez a könyv. Végigkíséri 

védett jét a középiskolán, 12 éves kortól a műegyetem elkezdéséig s közvetlen, 
bizalmas modorban szól mindazokról a problémákról, amelyek egy intelligens 
fiúnál felvetődhetnek: lelkiélet, tisztaság, imádság, vakációi viselkedés, irodalmi, 
bölcseleti képzettség, vizsgálatokra való készülés, olvasmányok, idegen nyelvek 
tanulása, a műegyetemi tanulmányok megkezdése, a családdal szemben való 
viselkedés, fegyelem és szabadság, barátkozás, a fiatal leányokkal való megismer-
kedés, a szerelem jelentkezése, a társadalmi kérdés, a kat. közéleti működés. 

Bölcs, tapintatos irányítás a könyv minden lapján. Nagyon hasznos olvas-
mány érett f iúknak, nevelőknek egyaránt. y, s. 

Jacques Vauthrin; Adaptat ions, 167 1., 10 fr Spes, Paris. 
A párizsi Stanislas-kollégium növendékeinek mondott szentbeszédek gyűj-

teménye ez a kis kötet. A gyűjtemény címe nem a szerzőnek a hallgatóságához 
való alkalmazkodását , hanem azt az erkölcsi és értelmi erőfeszítést jelenti, amit 
ki kell fej teni a hallgatóságnak, hogy hitét megismerje és élje, számotadva arról, 
hogy egy pogány világban kell élnie a keresztény életet s a r ra keli felkészül-
nie, hogy családi életében és hivatásában Krisztusról kell tanúbizonyságot ten-
nie. A könyv minden beszédjéből kicsendül annak a felelősségnek a hangja, 
mellyel a keresztény tartozik testvérei hitéért is. y. s. 

Jean Dufourt : Patr ice ou 1' de l 'Education des Parents. 234 1, 18 fr. Paris, 
Pion. 1940. 

A probléma, melyet ez a könyv tárgyal, napjainkban ál landóan napirenden 
van. A gyermekek és a szülők közötti viszony, az egymásiránti kölcsönös meg 
nem értés különféle fa j tá i jelennek meg előttünk ebben az élvezetesen megírt 
könyvben, A szerző szerint a legtöbb családban a gyermekek csak mint kosz-
tosok jelennek meg ma már a szülői asztalnál. Egyetlen gondolat foglalkoztat ja 
őket: mentől előbb otthagyni és barátaik közé menni. Amit ők szeretnek, az 
szülőik részére érthetetlen dolog; amit szülőik szeretnek, az nekik ma már ide-
jét mult és elviselhetetlen valami. A szerző szerint ez a nemzedékellentét nem le-
győzhetetlen, csak jószándék és akarat kell hozzá. Tanácsai, miket a nehézsé-
gek megoldására ad, általában kitűnőek. Szülők, nevelők nagy haszonnal olvas-
ha t ják . y- s. 

M. Deslandres—A. Michelin: II y a cent ans, 268 1. 15 fr, Paris, Spes. 
A munka egy 1840-ben megjelent munkának (Tableau de l 'état physique 

et moral des ouvriers dans les principales fabriques de France) a szemelvé-
nyes kiadása jegyzetekkel. Villermé-nek 100 évvel ezelőtt megjelent, alapos 
adatokra támaszkodó, hosszas utánjárással megírt könyve megrázó képet fest 
arról a nyomorról, melyben a francia gyárak munkássága élt. Az erkölcsi elva-
dulás, vallástalanság és egyéb, a nemi életet aláásó hibák mind e kor önzésének, 
nem törődésének a következménye. A szemelvények olvasása ma is tanulságos 
azok számára, akik a társadalmi kérdést őszinte jóakarattal , nem pedig felforgató 
céllal tanulmányozzák. y- s. 

Thomas Jiingt: Ein Leben der Demut. Verlagsanstalt Benziger. Einsiedeln. 
Ma, mikor az alázatosság olyan csekély szerepet játszik az emberek életé-

ben, egy egyszerű einsiedelni bencés szerzetes, Eugster Majnrád (1848—1925) 
szépen megragyogtat ja előttünk ennek az erénynek titokzatos erejét , mennyei 

célját . Kövér Alajos. 



gyógyító hatását. Csendes bencés hivatásban majdnem 50 évet töltött a bencés 
rend 1400 éves fá jának ez az ú j haj tása, Istennek ez az imádságos, munkás, en-
gedelmes, mások bűneiért vezeklő kedves gyermeke. Krisztussal viseli az élet 
kereszt jé t s tőle nyer égi koronát. A szerző Szt, Benedek szellemét egészen 
közel hozza hozzánk ebben a kedves életrajzban, Mihályi Ernő. 

Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen! Előkészítő oktatások bérmál-
kozók számára. Korda kiadása, Budapest . 

Igen ügyes és életszerűen megírt tizenöt oktatást kapunk a szerzőtől bér-
málkozók számára. Meglátszik ra j tuk, hogy a gyakorlatból nőttek ki s a gyer-
meklélek szerető apostola ál l í tat ta össze. Különösen örülünk a részletességnek, 
hiszen oly sokszor tapasztalhatni az életben, hogy semmibe vesszük, elhanyagol-
juk a Szentlélekisten működését — még a bérmálkozáskor is. Pedig Krisztus 
Király katonájává avatásunknak mélyebb nyomot kellene hagynia lelkünkben. 
— Örvendetesek az oktatás keretébe felvett szemléltető táblara jzok is. Inkább 
jelképesek; nem úgy, min a Turner—Putnoky-féle hi t tanoktatást segítő ra jzok. 
De néha nélkülözik a szervesebb kapcsolatot az anyaggal. Néhány képből, ma-
gából kevés tűnik elő s így nem értük el vele célunkat. — A példák, különösen 
a második felében, találóak. Hangja kedves. — Várjuk a szerzőtől hasonló mó-
don az előkészítő oktatásokat elsőáldozók számára is. Olofsson Piacid. 

Wöhrmüller—Fejes: Férfias kereszténység. Gondolatok férf iak és nők szá-
mára. A Szent István-Társulat kiadása. Bp. 1939. 340 1. 

Valahogy nagyon emberi gyarlóságunk, hogy néha még hitéletünkben is el-
homályosulnak a változatlan és örök igazságok: részeket látunk meg a kimerít-
hetetlen igazság-teljességből, korok, divatok szerint a nekünk megfelelőt vesszük 
ki a keresztény életeszményből. Ilyenkor a kívülállók túlzása kel fel ellenünk, 
félreismerés és rosszakaratú kihangsúlyozás — és kész a vád: a kereszténység 
élettagadó erőtlenség. Nagy szükség van ilyenkor arra, hogy a mult vagy a jelen 
egyoldalúságában rámutassunk a keresztény élet teljességére. Wöhrmüller ezt 
tette meg: bencés egész-látással megírta a keresztény életeszmény rövid, köz-
vetlenhangú védőiratát. „Kereszténynek lenni annyit jelent, mint Krisztushoz 
hasonlítani." Az igazi Krisztus-képet pedig erős alázatosság, férfias bátorság, 
nagy-nagy lelki erő jellemzi, mert Ö az Igazság és az Élet. De ha Urunk is, 
akkor lássuk meg, hogy Ö azt akar ja , hogy a vércsepp ti tokzatos szerkezetétől 
kezdve, föl egész a hét szentségig, minden a mi testi-lelki egészségünket szol-
gálja, örömteli dacunkat a bűnnel szemben, vidám hitet és építő munkás bizalmat. 
Ezt a lelkületet pedig megtalál juk a sokszor és nagyon támadott kereszény eré-
nyek mindegyikében. — Hálásak lehetünk a piarista fordítónak, hogy ezt a ben-
cés munkát szép fordításban a magyar nagyközönséghez is e l ju t ta t ta . R. S. R. 

Ervin Gábor dr.: Vení Sancte — Te Deum, Rövid szeníbeszédek. Korda r. t. 
kiadása. Bp. 1940. 136 1. 

A Salvator leánynevelő intézet hi t tanára remek kis kötettel a jándékozta 
meg a szentbeszéd-irodalmat. Szív és lélek lüktet minden sorában. A hit tanár 
szerető szemével lá t ja meg a kislányok életének ba já t -bújá t , virágos örömeit és 
fiatal bimbózó álmait, Ezeknek az induló életeknek megmutatni a krisztusi élet 
vonzó csúcsait — ez Ervin Gábor célja. Eszköze pedig igazán nem „prédikáció", 
hanem a mai lelkiség nagy követelménye: meghitt és komoly beszélgetés. Ebbe 
a komolyságba a példák, történetek, hasonlatok és képek pazar változatosságá-
val rej t i bele a gyereklelket mindvégig lekötni bíró elevenséget, derűt és mo-
solyt. A városi középosztály fiatal tanuló leánykáinak szánt beszélgetések ezek 
a „rövid szenbeszédek", — de ügyes hitszónok a falu gyerekei számára is sok-
sok mondanivalót találhat bennük, csak újból át kell élnie minden sorát. Sok 
áldás kísér je ezt a derűs, meleg és egészen komoly katolikus lelkületet sugárzó 
könyvecskét! Rezek S. Román. 



Dr. Ervin Gábor: Mutasd meg az Atyát! Korda r. t. kiadása. Budapest . 
„Egy kis jeruzsálemi szobában vagyunk. Durva ruhában, egyszerű deszka-

asztal mellett talál juk a Mestert , körülötte vagy tíz izzadt, poros, napbarnított 
szegény embert. De mi csak a Mestert nézzük. Felbátorodunk, s egy nagy kérés-
sel fordulunk feléje: „Mutasd meg nekünk az Atyát." „Hát nem ismertek en-
gem? — feleli. Aki engem lát, l á t j a az Atyát ." Már ez az eleven, szemléltető stí-
lus is lebilincselő hatással van az olvasóra és hozzájárul ahhoz, hogy e könyv a 
maga fontos feladatát minél sikeresebben végezhesse. Az író egyszerű, közvetlen 
szavakkal, néhány igen jó gondolatot, tanácsot ad fiatal leányoknak. Lelkigya-
korlatos gondolatai tele vannak gyakorlati vonatkozásokkal, utalásokkal. Könyve 
időszerű, a fiatalság lelki problémáit pozitív oldalukról világít ja meg, — elvont-
ság, vagy érzelgősség nélkül. Különös ereje van a könyvnek ott, ahol a három 
isteni erényt fejtegeti, a mindennapi élet körülményeinek állandó szem előtt tar-
tásával, Megmutat ja , hogy a keresztény hit mennyire élő hit, és hogy a krisztusi 
szeretet nem érzelgősséget kíván a nőtől, hanem teremtő, segítő, tevékeny sze-
retetet, Hogy az író minél mélyebben, maradandóbban tud jon a lelkekbe ha-
tolni, á tütőerejű példákkal támasz t ja alá mondanivalóját . V. Sz. 

Maríanov—Szániay-Széinán: Hogy mindnyájan egyek legyünk. A Szent 
István-Társulat kiadása, 1939. Bp. 142 1. 

A flórenci zsinat (1439) ötszázéves jubileumát ünnepelni kívánó nemzetközi 
úniós kongresszus — a nemzetközi bonyodalmak miatt elmaradt . Apostoli ter-
veit szolgálja ez a kis könyv, P. I. Mastylák, redemptorista atya (írói álnéven 
Ivan Marianov) munkája: felhívásul és útmutatásul az úniós buzgóságban. Az 
egyetlen magyar úniós szemle, a Keleti Egyház szellemében, nagyszerű tájékoz-
tató, de még inkább szívvel-lélekkel megírt buzdítás, Kereszténységünk egyik 
nagy megoldatlan kérdésének, a keleti egyháznak történetét ismerteti, különös 
figyelemmel a magyar vonatkozásokra, — aztán ismaszövegeket és különböző 
áj tatossági gyakorlatokat közöl, hogyha máskép nem, hát legalább imaapostol-
kodással mi is segítsünk valamit e beláthatatlanul nehéz, de ugyancsak belátha-
tat lan távlatokat nyitó fe ladat megoldásában. Mert ne gondoljuk, hogy senki sem 
viheti előbbre a keleti egyház teljes egyesülésének ügyét, csak az, aki lelki és 
anyagi áldozatokkal egészen ráveti magát. Hála Istennek, tudunk olyan magyar 
fiúkról is, akik már most tanul ják a szláv nyelveket, hogy rövidesen apostoli 
munkával dolgozzanak a messze ágazó egyesülési kérdés egyengetéséért. Jórészt 
a Szent Miklós Magyarországi Üniós Szövetség kebelében munkálkodnak, ugyan-
ott, ahol kiválóan tisztelik Liziői Kis Szent Terézt, akit XI. Pius pápa az orosz 
pravoszláv egyház úníójára irányuló törekvések égi pár t fogójául választott. Az 
egyesület nagy célját (Imaapostolkodás, lelki és anyagi munka a keresztény egy-
házak egyesítése érdekében a római pápa fősége alatt, kiváltképpen pedig a 
nagy keleti egyházszakadás megszüntetésének értelmi és érzelmi, tudományos 
és lelki előkészítése) — minduntalan akadályozzák az európai bonyodalmak. 
Sokszor már csak imánkkal könyöröghetünk, ut omnes unum sint. R. S. R. 

Müller Lajos S. J.: Harmatozzatok egek! Korda r. t. kiadása. Bp, 1939. 
296 1. 

A kiváló és termékeny aszketikus író, a Kereszt ú t j a és a Kereszt diadala 
című, az egyházi év egy-egy összefüggő részét elmélkedések számára feldolgozó 
munkáinak sorát akar ja te l jessé tenni. A jelen munka az első kötete lesz ennek 
a sorozatnak, mert az egyházi év első napjától , a vízkereszt utáni első vasár-
napig te r jedő időre ad a napi elmélkedéshez anyagot. 

A szentignáci elmélkedési módszer, mely a tevékeny életet élők, azaz az 
élet forgatagában az örök cél eléréséért küzdők számára a legalkalmasabbnak 
bizonyult, népszerűsítésén és ennek következtében az elmélkedésnek a világban 
élőkkel való megkedveltetésén kívül, különös érdeme az, hogy a Szentírást bőven 
használja, az élethez közelebb hozza, megérteti és ahol a szent szöveg kissé szűk-
szavúnak bizonyul, a lélektani valószínűség törvénye szerint és a Szentírás szel-
leme a lap ján ki is egészíti. A szent szövegnek a pontos és lelkiismeretes idézése 
ugyan nem engedi meg, hogy ezeket a részeket a sugalmazott szöveggel egy-



könnyen összekeverjük, de itt-ott jó lenne a kiegészítő részek előtt kissé külön 
is kiemelni, hogy ezt a Szentírás nem jegyezte ugyan föl, de tud juk a hagyo-
mányból vagy könnyen következik a szent szövegben előadottakból. (Pl. a Bol-
dogságos Szűz a jándéka a napkeleti bölcseknek stb.) Deák Anasztáz. 

Walter Kíechler: Dionysos—Prometheus—Christos. Verlegt von Erich We-
wel in Krailling vor München, 1939. 115 S. 

Korunkat a forrongás, dinamizmus jellemzi. Mi pat tantot ta ki ezt a szűnni 
nem akaró túlfűtöt tséget? Egyének géniusza, vagypedig a tömegek történeti ön-
tuda t ra való ébredése? Mi az a t i tokzatos erő, amely ezt az ál landó forrongást 
él tet i? Istenek, démonok, Isten? Ezekre a kérdésekre keres a szerző ízléses kis 
munká jában feleletet. — Foglalkozik az istenekről alkotott eddigi felfogásokkal 
és hozzáfűzi, hogy ma ú j r a felébredtek és sokan vérükből vélik hallani hangju-
kat. Mások viszont, akik Dostojewskijjel és Nietzschével az ember rendeltetését 
tisztán az alkotásban és termékenységben keresik, a vér forrongásában és az alko-
tás lázában az ú j ra feléledt Dionysosszal és Prométheusszal vélnek találkozni. 
Ismét mások Lucifer zsoldjába álltak. Míg a modern ember így kutat és keres, 
addig hiába vár ja őket Krisztus, aki egyedül tud megfelelni korunk minden ne-
hézségére. Kár, hogy a szép utolsó fejezetet oly röviden intézte el a szerző. — 
A kötet második felében ugyanezeket a kérdéseket versekbe öntötte a szerző. 

Kögl Szeverin. 

Dr. Császár József: Zsoltárkulcs. Szombathely. 
A zsoltárok megértését s buzgóbb imádkozását szolgálja ez az értékes 

könyvecske, mely az ú j magyar szentírás jegyzeteiből van összeállítva. Megkap-
juk benne minden zsoltár alapgondolatát, hangulatát s a benne előforduló nehéz-
ségek megoldását, A buzgó zsoltározást nagyon előmozdítják ezek a rövid ma-
gyarázatok. M. E. 

Plus S. J.—Uhl: Lumen Christi. I—III . r. Korda. Bp. 
P. Plus ma egyike a legkiválóbb francia aszketikus íróknak. Nagyon jól 

tet te Uhl, hogy a szerzetesnők számára készült kis elmélkedés! könyvet lefordí-
tot ta magyarra. Minden szava a hamisítat lan krisztusi tanítás, mely csalogat, 
vezet, sugalmaz, erősít, segít a krisztusi életre. M. E. 

P. Mateo Crawley—Boevey: Jézus a szeretet királya. Szalézi Művek. Rá-
kospalota. 

A híres Jézus Szíve Apostol, P, Mateo szól e munkában, hogy a magyar 
katolikus társadalmat megismertesse a családfelajánlás gondolatával. De nem 
puszta ismeretközlés a célja. Semmi sem ellenkeznék P. Mateo lelki világával, 
mint a száraz doktrinerkedés. Nagyvonalú toborzó e könyv Jézus Szentséges Szi-
vének hívei között, A betegágyig e l fáradt szerző lendületes tollával, nyelvezeté-
nek mesterkéletlen egyszerűségével jár az Ür szolgái között. Azt ta r t ja , jámbor 
lélekben nincs hiány, az igazán szerető lelkek azonban kevesen vannak. Ezeket 
gyűjt i tehát össze. Elvezeti őket a Szent Szív ti tkainak ismeretére. Megtaní t ja 
őket egész szívet, egész életet önzetlen szeretetben felajánlani a szeretet Kirá-
lyának. Amit mond nekik, az végeredményben igazából nem újság. Csupán a hit-
ből, bizakodóan erős szeretet — Istenre hagyatkozó egyszerű alázatosságból, 
magáról egészen elfeledkező önzetlenségből, önfeláldozásból, apostoli lelkületből, 
Szűz Mária-tiszteletből és egyházias érzületből táplálkozó katolikus életre 
oktat ki, hogy így megnyerje olvasóit a legmodernebb vallási mozga-
lomnak, az egyik leghatásosabb lélekalakító eszköznek, a családfela jánlás 
gondolatának. Jézus Szívének trónraemelése a családokban, kolostorokban és 
zárdákban bizonyára sok Betániát fog teremteni annak a Mesternek, aki erő-
szakosságtól megfagyott világunkban olyan szánakozó lélekkel keres magának 
igazán szerető otthont. A lelkek ügyéért dolgozók, nemkülönben az Istent igazán 
áldozatos szeretettel keresők nagyon hálásak lehetnek e könyv szerzőjének, for-
dí tójának és kiadójának. Dr. Juhász Gergely. 



Boldog Grignion Lajos—Csávossy Elemér: A tökéletes Mária-tisztelet. Sza-
lézi Művek. Rákospalota . 

A Szent Szűznek a bencés Szent Odilótól kezdve ismeretes kultuszmódjáról 
ad boldog Grignion (így kell helyesen írni a nevét, nem mint Csávossy fordí tásán 
szerepel: Grignon) részletes taní tást e nagyhírességű munkában. Mária egyete-
mes kegyelemközvetítő szerepének dogmatikailag ha nem is definiált, de nagyon 
is megokolt elgondolására építi a Boldog mindazt a csodálatos megállapítását, 
mellyel új a lapokra aka r j a fektetni a keresztény Mária-tiszteletet, Mindenek 
előtt arról győzi meg az olvasót, hogy Isten egészen különleges küldetése állí-
to t ta be a Szűz Anyá t a lelkek üdvözítésének művelésében, Ö a spiritus adminis-
tratori i -k elseje. Lelki életünkben az ő tisztelete nem lehet fakultatív, vagyis a 
Szent Szüzet nem ik ta tha juk ki a vallási gyakorlatunkból, mert hiszen az Egy-
házban nagyon e l te r jed t tanítás szerint a kegyelem, melynek kimeríthetetlen gaz-
dagsága Krisztus istenemberségében lakozik, Istenből először a Szűz kezébe, s 
onnan az Egyház közvetítésével jut csak az egyes lelkekbe. Az Ür alázatos szol-
gálóleánya, aki a kegyelem rendjében valósággal édesanyánk, hiszen Nélküle 
nincs bennünk kegyelem, részünkről a legméltányosabban elvárhat ja a hálás tisz-
telet adóját. Ezt leróhat juk skapuláré jának viselésével, rózsafüzérének imádko-
zásával, kongregációiban kifejezet t aktivitásunkkal, így azonban csak valamit 
adunk abból, ami a miénk. Hogyha azonban a bencés oblatio-gondolatból kinőtt 
módon mindenünket, testünket, lelkünket, jócselekedeteink elégtételi részét mind 
odaad juk a Szent Szűznek, akkor Őt igazán méltóképpen, azaz tökéletes Mária-
tisztelettel köszöntöttük. Maga Grignion is elismeri, nem mindenki t ud ja meg-
érteni, mit jelent az, hogy mindenünket odaad juk az Ég Királynéjának, még-
pedig szolgai, szeretetből fakadt rabszolgai minőségben, vagyis úgy, hogy semmi 
ellenszolgáltatást sem kér jünk és várjunk Ürnőnktől; aki viszont megérti, az 
végezte el a te l jes önfeláldozást a szent Szűz tiszteletére abban a biztos hit-
ben, hogy a nagylelkű tiszteletmódból neki semmi hátránya sem származhatik, 
mert Mária nem fogja magát nagylelkűségben a gyermekeitől legyőzetni engedni. 
Igen sokak lelkiéletét fogja csodálatos módon átalakí tani és elmélyíteni ez a 
Máriatisztelet. Különösen azoknak a szerzeteseknek és szerzetesnőknek jelent az 
Istenanya tiszteletének ez a módja igen sokat, akik a szerzetesi fogadalmaikkal 
mindent átadtak már Istennek: e kultusztényben ők tehát igazában nem tesz-
nek mást, mint a Legszentebb Szűz kezébe helyezik le azt a teljes életáldozatot, 
melyet professziójukkal Istennek szeretnének felajánlani . Hogy ezáltal értéké-
ben mennyit nyer majd a szerzetesfogadalmuk istenszolgálata, azt Grignionnak 
almahasonlata vi lágíthat ja meg legjobban, Az egyszerű földműves egy szem 
a lmá ja nagyon kedves lesz a király előtt, ha aranytálcára téve a királyné kezé-
vel kínálja fel az úrnak, akit csekélyke a jándékával meg akar tisztelni. Az 
Istenanyával közvetí tet t szeretetáldozatainkra emberileg szólva szívesebben fog 
lenézni a mennyei Atya, mintha tökéletlenségekkel tel jes szolgálatunkkal sa já t 
magunk merészkednénk isteni Fölsége elé: ez a gyakorlati jelentősége és ha sza-
bad így mondani, haszna a Grignion-féle tökéletes Máríatiszteletnek. 

Dr. Juhász Gergely. 

L. Sertoríus: Katharina von Genua. Lebensbild und geistige Gestalt . Ihre 
Werke. Verlag Kösel—Pustet, München, 1939. 

A „Gestalten des christlichen Abendlandes" sorozat 4. számaként jelent meg 
az a nagyszabású munka, mely a Josef von Görrestől először szélesebb körben 
ismertté tett nagy olasz misztikus szentet, Génuai szent Katalint ismét közelebb 
hozza a ma emberéhez. Kétségbe nem vonható tény, hogy a gyarló emberi erő-
ket már majdnem felülhaladó testi és méginkább lelki gyötrelmekben gazdag 
házasélet után 26 éves korára özvegységre jutott és ekkor egészen magát Krisz-
tus szeretetének szentelő Katal in éppen Istenszeretetének erejével lelkeket for-
máló, világnézeteket alakító befolyást gyakorolt nemcsak évszázadokkal ezelőtt 
de most is azokban, akik komoly jóakarattal elmerülnek életének és írásainak 
tanulmányozásában, A nagy angol valláspsychológusnak, Hügel bárónak alapvető 
Szent Katalin-kutatásai, nemkülönben ez a most megjelent monográfia nagyban 
hozzá segít bennünket a betegápoló Annunciata-rend e kiváló misztikus szent-



jének megismeréséhez és megértéséhez. Önzésbe és szívtelen hatalmaskodásba 
merült korunknak nincsen talán még egy olyan igazi korszükséglete, mint a szent-
páli jóakaratú, mindent megértő, mindent megbocsátó, önzetlen, mindent el-
tűrő szeretetnek újraértékelése. Erre adhat ösztönzést mindenki számára annak 
a szent Katalinnak egyéniségébe nyert bepillantás, aki semmi más földi érték-
ről,demégerényről sem akar t tudni, mint egyedül az istenszeretetről. Aktivi tásra 
beállí tott és értékelni csak ezt akaró nemzedékünk e könyvből azt is megtanul-
hat ja , hogy Isten országában nem a külső eredmények és hangzatos tettek a leg-
fontosabb — ki merné tagadásba venni ezek jelentőségét, mikor az Ur is azt 
mondta, hogy nem aki szóval, hanem aki cselekedetekkel szolgálja Istent, az 
nyeri el az örök dicsőséget — hanem a léleknek szabadakaratú, személyes Is-
tenre irányultsága és az ebből fakadt, kegyelemtől kezdeményezett, ettől 6egí-
tett és ezáltal befejezett aktivitása. Er re tanít meg e könyben szent Katalin, aki 
egészen eltelve az Isten szeretetével, erről az isteni erényről beszél misztikus 
írásaiban, de nem a Korinthusi levél fölséges szabatosságával, hanem egy szere-
tetbe merülő gyermeknek dadogásaival, gondtalan lelkesültségével, sóvárgó haza-
vágyódásával. Materializmust elméletileg legyőzött, de gyakorlatilag annak egé-
szen behódolt, e világnak szolgáló korunk emberének nagyon sokat mond e 
pompás kiállítású könyben megszólaló Szent Katalin. 

Dr. Juhász Gergely. 

Gerely Jolán: Add nekem a szívedet! Korda R, T, kiadása, Bp., 1939. II. 
kiadás. 185 1. 

Tóth Tihamér előszava maradt e remek könyv második kiadásában is. Igazán 
megérdemli a nagy püspök visszajáró dicséretét! Végigjár juk a mai nagylány 
életformáit és megoldási lehetőségeit: Gerely Jolán a jóságos Janka néni lelket-
ölelő oktatásában és Éva természetes — de természetfölöttiből táplálkozó — 
életén át old meg mindennapi, egyszerű és mégis nehéz kérdéseket, olyan tiszta 
üdeséggel, ahogyan azokat a házasságra készülő mai nagylánynak látnia kell. 
Nem orvosi könyv ez, hanem a tisztalelkű és a tisztatestű katolikus nagylány 
lelkitükre. Egyik legszebb része a vegyes házasság kérdéséről írt Hitvallás c, 
fejezet: töprengő leányiélek éli át a nehéz lemondást, mert az ő számára életelv 
már, hogy az igazi házasságban a lelkek is összecsengnek. Nagyon értékes az 
utolsó fejezet is: a nászmíse és az esküvői szertartás l i turgikus szövegét olvassa 
végig egy igazi boldogságra talált jegyespár. E könyv igazi dicsérete az ered-
mény lenne: az írónő (szükségszerűen) általánosított életmintáin tanulva sok 
mai nagylány találna valódi megoldást a maga sokszor nehezebb és bonyolul-
tabb életében. R. S. R. 

Gerely Jolán: A művelt leány, II. bővített kiadás. Kiadja a Korda R. T, 
Az egyes társadalmi osztályok és csoportok „külső és belső illendőségéről" 

az utóbbi időben gyakrabban megjelent „illemkódexek" közé tartozik Gerelynek 
ez a könyve. De korántsem csupán formai illemszabályok gyűjteménye, hanem 
állandóan rámutat a társas érintkezést szabályozó formaságoknak lélekből fa-
kadó erkölcsi tar talmára is. Mert ez hiányzik legtöbbször még a magukat mű-
velteknek tartó emberekből is, Gerely nyii tan vallja, hogy a „tudás még nem 
műveltség, csak a lélekbe vetett mag. Hogy mivé fejlődik, az a lélektől függ." 
(3. 1.) Vá j jon a jóság és szeretet igazi boldogsága vagy pedig a manapság annyit 
hangoztatott s kétségtelenül kényelmesebb „szabadság" kétes jövője felé. 

Megtanulhat ja minden művelt leány ebből a könyvből, hogyan kell otthon, 
munkában, az utcán, üzletben, társaságban, templomban, tánc, sportolás, k i rán-
dulás közben viselkednie vagy hogyan kell igazán művelten beszélnie, öltözköd-
nie, étkeznie, levelet írnia stb. — Lebilincselő, nem egyszer t réfás formában a d j a 
tudtunkra a szerző a legkellemetlenebb és legszokatlanabb igazságokat is. Ol-
vasása közben sokszor rá kell döbbennünk arra, hogy manapság az „egyszerű 
természetesség" jelszavával ígen sok neveletlenség polgárjogot akar szerezni tá r -
sas életünkben, amelyeknek nemcsak hogy a keresztény felebaráti szeretethez, 
de még a jó ízléshez sincsen semmi köze. 

Általában az egész könyv célja: bemutatni, hogyan lehet a felebaráti sze-



retet evangéliumi elvét a mai kor szokásai és d iva t ja közben egy művelt leány-
nak minden maradiság nélkül igazán lélekkel megvalósítania. Hisszük, hogy Ge-
rely könyve ebben sokakat megsegít, Olofsson Piacid. 

Az édesanya. Franciából {ordította: Szabó Vilma. A szerző kiadása. Buda-
pest. 1940. 217 1. 

Francia eredetiben gyors egymásutánban jelent meg ennek a könyvnek több 
kiadása é6 már százezres példányszámban forog közkézen. Ezért okos gondolat 
volt e könyvnek magyarra való átültetése. Az eszményi édesanyát muta t j a be az 
olvasónak. Isten elgondolása szerint a házasélet szent, ezért a házasságot szent-
ségi magaslatra emelte. Azt akarta, hogy az emberiség a férfi és a nő megszen-
telt életközössége ú t ján m a r a d j o n fent és így valósuljon meg az ő szava: „Nö-
vekedjetek és sokasodjatok és ha j t sá tok uralmatok alá a földet." Az édesanya 
tehát, amikor a gyermeknek életet ad, Isten külső dicsőségét mozdí t ja elő, mert 
a gyermek halhatat lan lelke miatt Isten képmása és így vallásos fej lődése esetén 
növeli az Istent dicsérők seregét. Ő alakí t ja , formál ja gyermekét. Nagy mérték-
ben tőle függ, hogy milyen lesz a gyermek jövendő életében. Ha nem sokat törő-
dik a vallással, lelkét nem ihletik meg az örök igazságok, akkor ez feltétlen 
rossz hatást fog gyakorolni gyermekére és így esetleg rossz példájával a kárho-
zat ú t já t egyengeti számára, ha viszont vallásos, akkor „minden remény megvan 
arra, hogy gyermeke is Istenben ta lál ja meg legfőbb boldogságát". 

Ez a könyv útmutatást akar nyúj tani az édesanyáknak komoly és nehéz 
kötelességük teljesítésében. Mivel a gyermek test és lélek harmonikus egysége, 
azért a nevelésnek mind a ket tőre ki kell ter jednie. A kettő közül a lélek ma-
gasabbrendűsége folytán fontosabb a lélek nevelése. Itt szó van az értelmi és az 
akarat i nevelésről, amelyek a lélek-állag egyszerűsége folytán kizárólagosak 
sohasem lehetnek. Az édesanyának gondosan ügyelnie kell arra, hogy gyermeke 
pontosan tel jesí tse vallási kötelességeit. Vigyázva arra, hogy gyermeke ne kö-
vessen el bűnt, de óvja egyúttal a veszedelmes bűnalkalmaktól is, mert az ere-
deti bűn következtében, mivel akaratunk rosszrahajló lett, ha nem kerüli ezeket 
a bűnalkalmakat , a tapasztalat azt mutat ja , hogy legtöbbször elvérzik azokban. 
Legfontosabb azonban az édesanyának a jó pé ldá ja . Megemlíti még a szerző a 
keresztény anya kötelességeit fé r je és a lkalmazot t ja i iránt. Melegen a ján l juk ezt 
a könyvecskét minden édesanyának, hogy megismerje magasztos hivatását, és hogy 
teljesítse azokat a súlyos kötelességeket, amelyek éppen ebből a hivatásból 
fakadnak. Sváb Engelbert. 

Skolaster—Dr. Czékus G.: Beata nővér. Korda R. T. kiadása. Budapest. 
212 I. 

Ez az érdekes, mondhatnánk regényszerű mozgalmassággal megírt könyv 
egy szentéletű és a mellett ízig-vérig modern (a szó helyes értelmében véve) 
apáca képét ra jzo l ja elénk. Deitmer Elf r ida a Barnum-cirkusz ünnepelt lovarnője 
ot thagyja a szereplést és kolostorba vonul. A cirkuszban fej lődöt t ki benne a 
szerzetesi hivatás. Már itt is mindennap áldozott, mert úgy gondolkozott, hogy 
.,ha az ember nap-nap után kockára teszi az életét a kenyérért, akkor naponta 
is kell a ha lá l ra előkészülni". 

Buzgó kolostori élete alatt, mikor megtudja, hogy Afr ikában a nővérek 
hogyan nélkülöznek, elhatározza, hogy elmegy Afrikába, ahol a Barnum-cirkusz 
akkor éppen tartózkodott és fellép, hogy a szereplésért járó busás jövedelemből 
megsegítse sokat szenvedő társnőit . Előadás alat t a Barnum-cirkusz körül ra jon-
gott művésznője, aki szemkápráztató mutatványaival magávalragadja a közön-
séget, előadás után pedig a kolostor lakója, hol buzgó életével kimagaslik a töb-
biek közül. Később Bri t -Hondurasba kerül, ahol önfeláldozó betegápoló munkás-
ságával megnyeri az angol kormányzó tetszését is. Beata nővér élete mindnyá-
junk számára sokat mondó tanulság. Élő figyelmeztetés akar lenni, hogy bármi 
legyen foglalkozásunk, mindenütt tudunk Istennek tetsző, sőt szent életet 
élni. Sváb Engelbert. 



P. Takács Ince O. F. M.: Szeráfi tüzek. Szent Antal kiadása, Pápa, 1939. 
154 1. 

Az assisi nagy Szentnek lelkében lobogó, a középkori társadalmat meg-
új í tó „szeráíi tűzre" i rányí t ja figyelmünket ez a munka. A rendalapító életrajza 
nyomán előttünk áll a ferences eszmény. Ezt lát juk megvalósulva a rend törté-
netéből vett eseményekben, ezt egészítik ki egy-egy ecsetvonással a rendalapító 
szellemi örököseinek, a ferences szenteknek életrajzai, s a világban élő, ugyan-
csak ettől a tűztől hevített, ma is több százezret számláló harmadikrend nagy 
egyéniségeinek jellemrajzai (köztük pl, Bat thyány-Stra t tmann herceg) és mutat-
ják állandó időszerűségét. Vida Szabolcs. 

P. Considine Dániel S. J.j Fel a szívekkel. II, és III . füzet. Szalézi Művek. 
Rákospalota. 

Pater Considine elsősorban az aggályos lelkűeket igyekezett felbátorítani 
leveleível, hogy minél nagyobb bizalommal közeledjenek Isten felé. Ezeket az 
ú j füzeteket is az az egyenes nyíltság, az a felüdítően ható vallási optimizmus 
ha t j a át, amely Considínet jellemezte s amely őt az aggályosságra haj ló lelkek 
ezreinek vezetőjévé tette. Ennek a gyermekien napsugaras lelkű papnak az egy-
szerű tanításai megszabadítják a lelkeket a hiábavaló aggályoskodástól, nagylel-
kűségre, Istennel való közvetlen érintkezésre nevelik mindazokat, akik egyszerű, 
alázatos szívvel a vezetésére bízzák magukat, T. M. 

P. Takács Ince O. F. M.: Szól az eucharisztia Szentje. Szombathely, 1938. 
A kiváló népmisszionárius jeleníti meg előttünk a könyvben kilenc szent-

beszédben Baylon Szent Paszkált . Időszerűséget biztosít a könyvnek az a körül-
mény, hogy a Szent XIII, Leó pápa 1897, nov, 28. Providentissímus kezdetű apos-
toli levele szerint az összes eucharisztikus egyesületek és kongresszusok égi pár t -
fogója. E beszédeket meleg közvetlenségük és gyakorlati jellegük alkalmassá 
teszik arra, hogy necsak a Szent tiszteletét terjesszék, hanem sok lélekben táp-
lálják az Eucharisztia lélek- és életformáló tüzét. Pálos Ferenc. 

Az oltár előtt. Rövid beszélgetések a szentségi Jézussal . Spanyolból fordí-
to t ta Reiner Irma. Budapest . Szent István-Társulat kiadása. 342 1, 

Az Eucharisztikus Kongresszus nagyon sok ember lelkében keltette fel és 
ta lán még többnek lelkében növelte az Eucharisztia iránt való szerzetet. Ezek 
számára akar segítség lenni ez a könyv. 105 elmélkedése bőséges anyagot nyúj t 
érzelmes lelkeknek a szentségimádásí órákra. 

Otto Breiter: Abendgebete der Píarrgemeínde und anderer Gebetsgemein-
schalten. Herder, Freiburg i. Br, 1938., S. VII I+230 . 

Egy müncheni élő plébániai közösség több éves gyakorlata, tapasztalata 
termelte ki ezt az imádságos könyvet. Az egyházi év ünnepeinek megfelelően 
huszonnégy, magánhasználatra is alkalmas, közösen végezhető esti imádságot 
közöl. A bő változatossággal felhasznált Szentírás, zsoltárok, a liturgia himnu-
szai és egyéb imádságai segítik a hívőket, hogy magukévá tegyék az Egyház 
imádságos gondolatait. Vida Szabolcs. 

Irodalom. 
Matolcsy Andor; Gyávaság. Regény. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet 

Rt. kiadása. I. 202 1„ II, 191 1. 
A serdülő leány érzelmi életének pszichológiai fej lődését aka r j a adni a 

szerző, melyet egybeköt a gyávaságról szóló eredeti, de kissé zavart fejtege-
tésekkel. 

Az esemény váza: az országgyűlési képviselő felesége Bellagióba utazik 
nyaralni, a fé r j otthon marad, hogy a Nép és Állam című jogi, illetve politikai 
értekezésén dolgozzék. Azonban már régebben elvesztette munkakedvét, mellyel 
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az anyagilag jól megalapozott életért küzdött. Most, miután elérte célját , a kisebb 
sikerek már nem hevítették, szinte tompult fásultságba hullott élete, s mindennek 
nem tudta okát adni. 

Elfogadja unokanövére meghívását és elmegy pihenni Erdélybe, a hegyek 
közé, reméli, hogy ott megtalá l ja elvesztett munkaerejét és lendületét és elkészíti 
a leírt címmel már megkezdett politikai értekezést. 

Az erdőkkel övezett hegyen unokanővérét találja, aki özvegyen él egyetlen 
17 éves leánykájával , a kis Marival és egy rokonleánnyal, Trudeval, A vendég 
mindennel külön ismerkedik, minden új, amit a természet nyúj t neki, úgy érzi, 
hogy a nagyváros kirabolta és egészen kivetkőztette az embereknek a természet-
tel való ősi kapcsolatából. 

A magányra hajló kis Mari és a rokon vendég sokat vannak együtt. 
A leányt érdekl i a vendég sokoldalúsága, széles tudása, világlátottsága és 
egyéb világi dolgokban való jártassága, A vendég viszont érdeklődik a kis 
Mari lelki alkata, fej lődése iránt. Közös sétákon megkedvelik egymást, 
ma jd észrevétlenül fokozódik a kölcsönös érdeklődés, később már a sze-
relem szálai szövődnek ke t te jük közt a nélkül azonban, hogy tudatosí tanák akár 
önmaguk előtt is. Csak nagynéha feledkeznek rá egy-egy tettükre, egy-egy fél-
tékenyekedési gondolatra, amely kétségtelen bizonyítékot szolgáltatna a tárgyi-
lagos szemlélőnek. 

Mikor ú j látogatója akad a hegyen élőknek Müller vezérigazgató személyé-
ben, aki észreveszi a kettő közt lévő viszonyt és a férfi tudomására hozza, még 
akkor is e lhár í t j a magától férf iasan még a gondolatát is, annak, hogy több is 
lenne köztük a puszta barátságnál és jellemével nem ta r t j a összeegyeztethetőnek, 
hogy a leánykát félrevezesse és érzelmeit felelőtlenül táplál ja . 

Ekkor ú j mozzanat zavar ja meg elhatározását . A külső körülmények össze-
találkozásából feleségének hűtlenségére következtet, mire felvetődik benne a gon-
dolat, hogy esetleg mégis k iszakí t ja magát régi világából, ot thagyja a képviselő-
séget, e l fogadja Müller a jánla tá t , hogy a fakitermelő üzemben vállal jon állást és 
vegye el a kis Marit, El is határozza magát e lépésre, de időközben a kis leány 
félreértett körülmények miatt csalatkozik a vendégben és e fölött érzett keserű-
ségében meg aka r j a mérgezni magát, de a vendég kérésére eláll szándékától, 

A férfi felismerte a helyzet, fonákságát és feleségének szokatlan meleghangú 
levele észretérít i és szakít előbbi elhatározásával. A kis leány és a három hetes 
vendég megbékélten búcsúznak el egymástól és minden megy a megszokott kerék-
vágásban, mintha misem történt volna. 

Közel kétszer kétszáz oldalon ennyi esemény, A vékonyan induló, de később 
erőltetve megduzzasztott eseményszálak találkozását drámai feszültségűvé aka r j a 
kifejleszteni az író, de végül is leönti a szerkezeti hibák langyos vizével. Nem is 
az eseményekben és szövögetésében érvényesül a szerző fantáziája, hanem a je-
lentéktelen dolgok részletezésében és az ezekhez fűződő eszmélkedésekben mu-
tatkozik az ereje, bár nem nagyon előnyös alakban. 

A részletek megfigyelésében és kidolgozásában hasonlít Dickenshez azzal a 
különbséggel, hogy nála nem illeszkednek eme részletek szervesen az egészhez, 
A sok részletezés fárasztóvá teszi a regény nagy részét. 

Az író elsőrendű megfigyelésről tanúskodik, de megfigyeléseiből nem tud ja 
kiválogatni a felhasználható elemeket. 

Szerkezete néhol kúszált , másutt primitív, mert az olvasó megalkothat ja a 
regény menetét oldalakkal előre. 

A világvárosból menekült képviselő pihenése az emberektől szinte teljesen 
elzárt családnál nagyon sok alkalmat ad a legkülönfélébb fejtegetésekre. Úgy 
érezzük, mintha tudományt népszerűsítő foyóíratok közt lapozgatnánk és ezek 
a legkülönbözőbb tárgyról tudósítanának bennünket. Az így megszerzett felszínes 
tudás harsog oldalszám. 

Ilyen szakértelemmel nyilatkozik a zenéről, az építkezésről, a fakitermelés-
ről, a sporttól , konyháról . . . A legkisebb alkalom is ürügyül szolgál rajztechni-
kai, rádió tanulmányokra. I t t -ot t mintha elvétettük volna és regény helyett ter-
mészetleírások sűrűjébe tévedtünk volna. Végeláthatatlan sorok merednek elénk 



ilyen fejtegtésekben, és nem ri tkán türelemhez kell folyamodnunk, hogy végül 
mégis á t rágjuk magunkat ezeken. 

Tudomást szerzünk rovarok életéről, a természet bensőbb életéről, Scho-
penhauer, Mecsnikov, Shaw, Rutherford, Galilei mind feltűnnek a látóhatár szé-
lén, hogy csakhamar elmerüljenek. 

Minden különösebb cél nélkül megszerzett ismerethalmaz hiánytalan és cél-
talan közlése minden magasabb élvezetet elpárologtat. 

A regény alakjai eléggé plasztikusok, bár szereplésükben az erőltetettség 
tagadhatat lan vonásai ütköznek ki. 

A képviselő a lakján a szerző titkos vágyálmainak betöltetlensége érződik. 
Olyannak alkot ja meg, amilyen önmaga szeretne lenni: képviselő, akinek par la-
menti és társadalmi sikerei vannak és mindez a szereplőnek legtermészetesebb 
légköre volna. A férfiben van becsületesség, jóság és mindenekfölött fölény, eről-
tetett természetesség és szerénység. Különös összetételű ember. A kis leány ra jza 
természetesebb, valószerűbb is. Érzelmi életének kifejlődését eléggé jól érzékel-
teti. Kevesebbel itt többet mond. — A regény mellékalakjai élethűen állnak elénk. 
A katolikus pap megrajzolásában az elfogultság enyhe árnyala tá t vesszük észre, 
aki t a hitben való bizonyossága helyett az üzlet hangján szólaltat meg: „Tudja , 
már egész jól berendezkedtem ebben a hitben, ki tudja, maguknál vittem volna-e 
ennyi re?" Egyébként se árul el magasabb lelki műveltséget a könyv. 

A regény férfi főalakjának erkölcsi felfogása nem tiszta, egyes jelenetei 
teljességgel kimaradhat tak volna. Az öngyilkosságról vallott nézete egyáltalán 
nem áll az erkölcs szilárd talaján. Néha laza, máskor léha erkölcsi felfogásából 
éppen nem sugárzik ki a társadalmat és a nemzetet építő erő. 

A Gondviselés szerepét emlegeti erkölcsileg teljesen ellentétes elbírálás alá 
eső elhatározásoknál a regény főalakja és gyávaságnak bélyegzi el járását , amely-
ben az erkölcsi rendhez ragaszkodik. A regény címe is a r ra utal részben, hogy 
nincs elég ere je sorsa irányítására, mikor két lehetőség közt kell választania. 

A regény folyamán többször is rákerül a sor a félelemről és a gyávaságról 
szóló fejtegetésekre, melyeknek értelmét nem igen talál ja az olvasó, hacsak nem 
abban, hogy a szerző olvasta és a maga gondolataival kibővítve közreadja. 

Az emberi fejlődésről való elképzelése borúsan látó és zavaros, szinte kul-
túrát kárhoztató. 

Nyelve simán gördülő, magyaros. Sajnos egyes helyeit elékteleníti egy-egy 
pesti, körúti kiszólás és itt-ott közönséges kifejezéseket is megenged. Néhol a 
határozat lan névelő kihagyása zavar. Van benne szórendi hiba is, amely nagyon 
érzékenyen érinti a helyes nyelvérzéket, de ezek inkább a nemtörődömség, mint 
a nem-tudás rovására írhatók. Képei, hasonlatai plasztikusak, találóak, r i tkábban 
erőltetettek. 

Bizonyára írt a szerző ennél jobb regényt is. Ha a fentemlített sallangok-
tól megszabadította volna a szerző a nagyterjedelmű regényt és ha talán a bő-
beszédűség helyett kerek egységre törekedett volna, harmonikusabbat alkothatot t 
volna. így csak könnyű fajsúlyú, romantikus hangulatot idéző, sokhelyütt fárasztó 
regényt adott . Kelemen Szulpic. 

Jose í Sellmaírí Der Mensch ín der Tragik. Im Jah re 1939 verlegt von 
Erich Wewel . Krailling vor München. 

Még a német irodalombölcselet gazdag termelésének mérlegén sem elhanya-
golható mennyiség Sellmair könyve. Magyar ember annál is inkább kezébe ve-
heti, mert — mit tagadjuk — ilyen irányú vizsgálódás nem igen foglalkoztat ja 
hazai irodalomtudósainkat. 

Sellmair 12 fejezetben vizsgálja az ember szerepét a tragédiában. Elmél-
kedik a tragikum misztériumáról, annak hordozójáról, kivetíti a problémát a 
Vnetafizika világába, a harmadik elvonás s ík ján boncolja a kérdést, és végül is 
a megoldást a fizikántúli valóságban ta lá l ja meg. A görög dráma elemzésével 
folytatódik fejtegetése, amely szerint a dráma értelme a katharzisban rejlik. A 
görög tragédia fejlődésében Aischylostól Sophoklesig a vallási problematikával 
való küzdést tükrözi. Pesszimista árnyalatú a pogány-germán sorstragédia is, de 



a kereszténység szétpat tant ja a tragikum vasgyűrűjét , A keresztény dráma szük-
ségképpen tragikumnélküli . Ez a magyarázata annak, hogy a középkor embere 
a tragédia sötét, vörös-fekete tónusát a misztériumjáték enyhébb színeibe oldja. 
A keresztény tragédia hősei úgy vannak a tragikummal, mint a legendák vértanúi: 
a lábuk alatt parázsló tüzet rózsának érzik. Megjelenik Shakespeare, a mély-én 
költője, akinek Hamlet je már Wittenbergbe jár iskolába. Az individualizmus mo-
dern embere és t ragédiája áll előttünk. Majd a legtragikusabb tragikus, Kleist 
tűnik fel a színen, aki témáit viaskodó lelke legmélyéről hozza. A francia d rá -
mán át jutunk el a legújabb korig, Nietzsche blaszfemikus szava: Az Isten halott 
— végigrezeg a tragédiákon. Legpregnánsabb kifejezője ennek a fizikántúli való-
ságot tagadó szellemnek Wedekind lesz, akinek tragédiái (Frühlings Erwachen!) 
az ösztön, a vér, a sors, az átöröklés, terheltség súlyától recsegnek. Heidegger 
fi lozófiája nyomán megteremti az abszolút, a létben gyökerező tragikumot. A 
modern tragédia kiút-nélkülisége még borzasztóbb, mint a görögök halál felé for-
dulása. 

Sellmair, aki eddig a pedagógiai irodalmat gazdagította, ezzel a művel az 
irodalombölcselet vágányaira tért át. Alapos munkát végzett: négy éves szellemi 
vívódásának kikristályosodott eredményeit vetette papírra. Az örök ember kér-
déseit boncolja, azokat a kérdéseket, melyek örökké égetők és időszerűek, ter-
mészetesen csak azoknak, akik a belső problémákat ismerik. Ezeknek a száma 
pedig egyre növekszik, különösen olyan korban, mely a problémáknak új réte-
geit szakította fel. Péa. 

Gertrud Eisner: Das Märchenbuch. Verlegt bei Erich Wewel in Krail-
ling. 1939. 

ízléses kiállítású, szép képekkel díszített meséskönyv. Huszonöt elsősorban 
8—10 éves gyermekeknek való meséket tartalmaz. G. Eisner gazdag fantáziájával a 
legszebb német tá jakra visz bennünket meséiben; ügyes, közvetlen elbeszélő-mű-
vészete nagyszerűen alkalmazkodik a gyermek lelkéhez. Szórakoztatni akar, d e 
nemesít is, G. Eisner könyve könnyed és szép stílusával gyermekek számára a 
német nyelv tanulására és gyakorlására is kitűnően alkalmas. Kövér Alajos. 

Tömörkény István: Napos tájak. Singer és Wolfner. Bp. 
T. zamatos magyarságát, jóízű elbeszélő készségét, igaz magyar ta la jból 

kisar jadt eseteit nem kell bemutatnom olvasóközönségünknek, A tanyai világ 
egyhangúságából olyan gazdag, színes világot tud teremteni, hogy szinte káprá-
zik a szemünk. Egy öregember csendes halála, ú t j a a közanyánk felé, régi ka tona-
pajtások, dicsőséges aggcsontok találkozása, egy gyanakvással teli alkudozás, 
szerelem, bosszú, bűn, házásással kapcsolatos tolvajlás, egy útszéli csárda, csa-
vargó, a gyújtogatás, a tűz, víz veszedelme, a jég alá temetett élet, mind a lkalom 
neki, hogy megragyogtassa elbeszélő készségét, belevigye egészen magyar lelkét. 
Mikor letesszük a könyvet az idegenbe szakadt katona sóhajával : Csak még egy-
szer ihassak a csengelei pusztán a csordakút vödriből, a mi lelkünkből is k i tö r 
a vágy: csak még sok ilyen jóízű forrás f akad jon a magyar televényből. 

Mihályi Ernő. 

Gáspár Jenő: Szonáta. Regény. Singer és Wolfner kiadása, 232 1. 
Egy csalódott, nőgyűlölő zongoraművész és egy asszony, ki csak hírből tudja , 

mi a szerelem. A többit aligha szükséges részleteznem. Természetes, itt is el kell 
válniok a hősöknek, de há t a végén, a végén csak annál szebb lesz az egész. 
Mégis, hogy teljes legyen, nem szabad a különben kérlelhetetlen zenekritikusról 
sem elfeledkeznünk, ki reménytelenül, de annál hűségesebben szeret. 

Ez a regény nem tartozik G, legsikerültebb munkái közé. Szó sincs róla, 
ha csak azt nézzük, hogy a női olvasók át lagának akar néhány kellemes órá t 
szerezni, — nagyon megfelel. De már valahogyan kevésbbé meggyőzőnek és ha-
misnak érezzük azt a pátoszt, mellyel a szerelem mindenhatóságáról zengedez. 
Mint minden egytémájú író, előbb-utóbb megismétli magát, és ez fáraszt, külö-
nösen akkor, ha a megismétlés nem tud ja az előbbi harmatosságát is visszavará-
zsolni. G. 



Zsígray Julianna: Hét jegenye. Regény. Singer és Wolíner üiadása. 227 I. 
Érdekes, itt is a zene és a szerelem fonódnak össze. De Zs. regényében 

inkább valami szomorú véget sejtet a Traviáta. S valóban nem is diadalmaskodik 
a „mindent legyőző" szerelem, A hétköznapok egyéb, ha nem is a legideálisabb 
valósága előtt meg kell hátrálnia, vagy ha nem akar és nem tud belenyugodni, 
ott sötétlik az öngyilkosság. — Zsigray Julianna, mint az Üj Idők íróinak zöme, 
Herczeg Ferencet ju t t a t j ák eszünkbe. Ö is a magyar gentry válságaival baj lódik. 
Nagy-nagy szeretettel hajl ik fölébe. De hibái fölött sem húny szemet, élesen 
lá t ja . És ennek a regény különösen kitűnő figurákat köszönhet. Talán ezekben és 
ezeken keresztül lengő hangulatban, mely ebből a halálraítélt osztályból árad, 
ta lá l juk meg Zs. könyvének erősségét. G. R. 

Várkonyi Nándor: Petőfi arca. J anus Panonnius Társaság kiadása, 27 1. 
Az arcképek az irodalomtörténészeknek jó szolgálatot tehetnek, hisz egy-

egy kép sokat beszél. Kész jellemtanulmány. Petőfiről is maradt fent néhány, 
csak eddig a hitelesség és megbízhatóság körül bizonyos kételyek merültek fel, 
Várkonyi sorraveszi a Petőfi-arcképeket, s kellő krit ikai készültséggel rámutat 
a leghitelesebbre. Könyve végén a képeket is hozza. G. R. 

Gíllís—Zékány: Hamis próféták. Szt. István-Társ. 1939. 199 1. 
G. B. Shaw, H. G. Wells, Freud, C. Doyle, Nietzsche, Haeckel, M, Twain, 

A, France nevét a modern ember a tudósoknak, bölcselőknek, és i rodalmároknak 
k i já ró tisztelettel veszi körül, A kort jellemző kritika-nélküliség habozás nélkül 
fogadja el tételeiket, melyek nagyon is megfelelnek az újdonságot hajszoló kö-
zönségnek. Csak kevesen veszik észre és tudatosí t ják, milyen veszélyes és minden 
téren mérgező hatású művekkel van dolguk. Gillis könyve felfedi egész tel jessé-
gükben e próféták hamis hitvallását. Éppen ezért szükséges, hogy elsősorban a 
művelt közönség körében el ter jedjen. 

Gillis külön-külön foglalkozik valamennyivel és kiemeli legjellemzőbb téve-
désüket, A shaw-i elvet: „Tedd nevetségessé azt, amit az emberi nem tisztel, s 
magasztald, amitől ir tózattal fordul el." Wells gyerekes Öreg-Ember-elméletét; 
Freud beteges lélekelemzését; Doyle nevetséges spiritizmusát; Nietzsche rabszol-
gaerkölcsét; Haeckelnek tudományt megcsúfoló fejlődés-elméletét; Twainnek „a 
rühös emberi nem" ellen intézett kirohanásait ; Francénak gyalázkodásait a szen-
tekről, mindezt jól kiválogatott idézetekkel és nagyszerű elemzéssel teszi min-
denki számára világossá é s . , . gyűlöletessé. Közös alapvonásuk a borúlátás. Az 
emberiség teljes egészében romlott, tehát vagy át kell változnia, vagy meg kell 
semmisülnie. „Az erkölcs hígfejű gondolkozók, illetőleg a gondolkozással vissza-
élők kitalálása." A vallás, a kereszténység- „alávaló babonák és fé l reér te t t p ró-
féciák tömkelege". „Krisztus legjobb esetben Buddhával és Krishnával egyenlő 
értékű, idegbeteg ember." ,,A család a haladás és műveltség kerékkötője." „A 
házasságot meg kell szüntetni, mert nem méltó a magasabbrendű emberhez." „Az 
embert közintézményekben, fizetett anyák ú t j án kell tenyészem." Káromló a jkuk 
semmit sem kímél, ami nemes és szent a nyugati keresztény műveltségben. Mada-
riaga a modern világ mefisztóinak nevezi őket, kik lelkiismeretfurdalás nélkül 
elferdí t ik és megbecstelenítik a tudományt, a bölcseletet, és az irodalmat. Hatá-
suk az egész világon óriási, mert csak úgy hemzseg minden mondatuk a rend-
kívüliségtől, a szokatlantól, a beteges feltűnésvágytól. Lesújtó, hogy a keresztény 
kul túra huszadik századában ilyen vezérei lehetnek a művelt emberiségnek. A 
könyv, sajnos, elég későn jelent meg nálunk, de örömmel üdvözölhetjük minden 
hibája ellenére, mert alkalmas arra, hogy kiábrándítsa a „hamis próféták" eltéve-
lyedett bálványozóit. Sikerültebb fordítás emelte volna a mű értékét. Mondat-
szerkesztése nehézkes és magyartalan. Helyenként keservesen ta lál ja meg a he-
lyes szót, vagy kifejezést. A mű ennek ellenére a magyar könyvpiac nagy 
értéke. O. E. 

Harsányi Zsolt: Szegény János. Korvin János éle tének regénye. Két kötet , 
Singer és Wolfner kiadás. 

A nemrégiben általánosnak mondható életrajzi regényírási láz már mintha 



Európaszer te szünőben lenne, Harsány i Zzsolt azonban mit se törődve a szél 
fordulásával , a jól bevált recept szerint megint e lőrukkol . Ez már a nyolcadik 
e nemű könyve. H a mélyére szere tnénk nézni ennek az i rodalmi divatnak, akkor 
az lepne meg leginkább, hogy az é le t ra jz i regény és az öné le t ra jz mindig az 
individuál is ta korokban bu r j ánzo t t föl, így a romant ic izmus meg a renaissance 
idején, mikor az ember nagyon is t uda tába kezde t t lenni autonóm vol tának, pedig 
ezt az utolsó évt izedünkben aligha leinők meg. Nem is kell a szomszédba menni, 
s a j á t po r t ánkon eléggé é rezhe t jük az ú j idők á r amá t : tömegmozgalmak, ka tonás 
szellem, egységesítés, szociális r e fo rmok stb, mind-mind a kollektív szellem tér -
foglalását idézik. Ezek fel té telezése u t án mégis mivel magyarázha tnók az élet-
r a j z i regény eddig nagy d i v a t j á t ? Vagy fel tesszük, hogy a lefoj tot t , de el nem 
ölhető individuál izmus it t éli ki magát , mi kevésbbé valószínű. Vagy pedig, ez a 
meggyőzőbb feltevés, hogy egy-egy é le t forma i rodalmi síkon akkor k a p j a a leg-
éret tebb, legtöbbrétű visszhangját , mikor azon már a hul lafol tok megje lentek, S 
hogy más hason la t t a l él jek, a tüdőbeteg is nem sokkal ha lá la előtt ú j e rőre kap, 
mintegy megelevenedik, fel aka r kelni, hisz ő egészséges! De ez csak a tűz utolsó 
lobbanása, hogy u tána feketén hamuba roskad jon . így voltunk az utolsó évtized-
ben, mikor az ú j szellem tér fogla lásával az individuál izmus fölött megkondul t a 
lé lekharang, és ekkor jön az i roda lom és egy sa j á tosan individuál is ta m ű f a j t 
á l l í t az o l tár ra . Egyedura lma már kezd halványoulni , hogy aztán egy időre leke-
r ü l j ö n a színről . 

Nincs az a kifejezési forma, melyet a pr ior i el szabadna ítélni, így vagyunk 
az é le t ra jz i regényekkel is. A tehetségese ebben is nagyot alkot. Csakhogy na-
gyok a kísér tések, hogy az író a könnyebbik végét fog ja a munkának. Sa jnos így 
ál l a helyzet H.-val ís. Csupán kíváncsiságból u tánanéz tünk , mennyiben követi a 
tör ténelmi szaki rodalmat . Ezen a t é ren ta lán nem is a k a d n a hiány. M á t y á s ügye-
fogyot t f iának é le te azonban valódi művészi f e l ada t lehetne, Csakhogy éppen ezt 
nélkülözzük H.-nál . Néha nekifeszül , hogy valamit ad jon , azonban néhány l a p 
múlva megint csak visszabicsaklik. Az archa izá lás körül bizonyos következet len-
ség mutatkozik. S az egész pedig egy ko rán letépet t , fé léret t alma benyomását 
kelt i , melyet csak félig, á t abo tában sütöt t a nap. Különben elég kel lemes olvas-
mány, a nagyközönség legalább ezen keresztül valamikép megismeri annak a kor-
nak életét. Hiba csak ott kezdődne, ha ezt a könyvet , mint műalkotás t tennénk 
az olvasóközönség aszta lára . G. R. 

Tóth László: Magányos jegenye. Egy századvégi gyermek tö r t éne t e . Réva i 
k iadása , 296 1. 

„Meséi nem az én é le temnek részletei, hanem az én nemzedékem életének 
halkszavú összefoglalásai" , m o n d j a az író, könyve bevezetésében. Bár a 6orok 
mögött va lóban sokszor érezzük, hogy most valami a századforduló vágyaiból, 
hangula tából t á m a d t életre, az egész könyv mégis megmarad egy érzékeny, magá-
bafordu l t lélek csöndes, áhí ta tos emlékezésének. S evvel meg is ha t á roz tuk egész 
valójá t . Oly jó a múl tba visszarévedezni! Különösen, ha fu tnak az évek. Körü-
lö t tünk az élet olyan nyers, s ha nem az, akkor szürke, szürke , , , A mult pedig, 
ha nem is nő, egyre szépül, mi nehéz szenvedés volt, az is valami édesen puha 
zsongássá sápad . Ezt a kedves, az emlékezés p r i z m á j á n megszépült é letet kelt i 
fel mélabús meleg líraisággal az író, s műve azoknál , kik szeretnek maguk mögé 
nézni s csöndes el lágyulással e l tűnődni az ö rökre visszahozhata t lan mul takon, 
valószínűleg é lénk visszhangra fog találni . G. R . 

Dezsényi Béla: Éjféli nap . . . Regény, Szent I s tván-Társu la t k iadása . 276 1. 
Fia e lha l táva l vagyonát és mi sokkal több, szeretetét a szegényekre költi 

a dúsgazdag Boday Tamás s k ö r é j e a szociális apostolok egy kis ccopor t j a tö-
mörül , s mint ez lenni szokott , zömét bizony nem a legtisztább szándék, a ha-
szonlesés vezet te , bár akad tak önzet len munka tá r sak is, Boday Tamás a l ak jában , 
ki még szeme világát is kész ember tá r sáé r t feláldozni , a fe lebarát i szeretet hősé-
nek állít az író emléket. Csak az a ba j , hogy bármily időszerű is a tá rgya és 
feldolgozása, néha időszerűbb, mint kellene, mégis mintha messze-messze, I s ten 
t ud j a , hol j á t szódnék le. Nincs meg s t í lusában az az erő, mely életközelségbe 
t u d n á hozni a papí ron mozgó, különben nagyon rokonszenves a l ak ja i t , csupán a 

« 



részletekben talál ja meg a hangját . De hát ez először mindig így szokott lenni, 
ha költő ül neki a regényírásnak és ez alól Dezsényi Béla sem kivétel. G, R. 

Káltí Márk Képes Krónikája. Szemelvények és képek, összeál l í tot ta és 
fordí tot ta Kardos Tibor. Officina kiadás. 

Az ember szíve örül, mikor ilyen szép könyvet foghat a kezébe. De ez nem 
csupán az ízléses külsőnek szól, hanem annak a nemes törekvésnek is, mely 
Krónikáinkat fel akar ja fedezni a közönség számára. Ha krónikaíróról egyálta-
lán szó kerülhet, akkor Anonymusra gondolnak. De a többire, mondjuk, Kálti 
Márkra! Hát még ha munkáikat ismernék! Hisz a krónika a maga korának ud-
vari irodalma, benne lüktetnek életfelfogása, élete és ideáljai. Ez, melyet mél-
tán a legköltőibbnek tartanak, jobbanmondva az eredeti je Nagy Lajos rendelé-
sére leányának születése (1370) után készült. A lovagi szellemet leheli, mely ek-
kor teszi egész Európában az utolsó erőfeszítéseket fennmaradásáért . De hiába, 
mert a győzelmesen előretörő renaissance hamarosan felgöngyöli. Azért is érde-
kes, mert a Krónika lovagi ragyogása alatt már itt-ott felfedezhetjük a lappangó 
renaissance csíráit. G. R. 

Aldrích—Ruzitska: „És lámpást adott kezembe az Ür . . R e g é n y . Singer 
és Wolfner . 256 1. 

A regény a J . Galthworthy és H. Walpole által divatossá lett család-életrajz 
méltó kiegészítője. Sem tartalom, sem művészi alakítás terén nem marad el világ-
hírű angol társai mögött. Amazok a mult század angol nemesi családainak benső 
életét , ez pedig az Üjvilág küzdelmes nekifeszülésének úttörőit muta t ja be . . . 
Isten lámpása az emberi szívben lakozó szeretet. A regény hősnőjének, az ameri-
kai Abbie Mackenzie-nek éle tút já t is a hitvesi és az anyai szeretet lángja vilá-
gít ja meg. Gyönyörű hanggal rendelkezve, i f jú korában művészi hírnévről, tehet-
ségének kiműveléséről álmodik. Will Deal-el való házassága azonban végetvet 
terveinek. Nyugatra költöznek s Amerika végteln pusztáján, a prair in élik nyo-
morúságos, fá jdalmas úttörő sorsukat, De Abbie-t mindig megerősíti és boldoggá 
teszi nagy családja iránt érzett rajongó szeretete. Ez teszi elviselhetővé életét és 
aranyozza be öregségét. Minden vágya, i f júkor i álma teljesül gyermekeiben, kik 
Amerika kialakuló társadalmában mint bankárok, egyetemi tanárok, ügyvédek és 
művészek vezető helyet foglalnak el. Az élet, az idő továbbrohan, de Abbie nagy-
mama már csak emlékeinek él é6 közöttük hal is meg. 

A regény magyar fordítása nagyszerűen követi és — amennyire ez lehet-
séges, — hűségesen ad ja vissza az eredeti szöveg hangulatát. A stílus művészies-
ségét pedig könnyedén folyó, a tárgyhoz teljesen alkalmazkodó magyarossággal 
érzékelteti. A napjainkban megjelenő sok haszontalan fordítás mellett valóban 
értéket jelent. 0 . E. 

Pálffy Erzsébet grófnő: Folignoí Rózsa. Korda. Bp. 
A világtörténeti életrajzok mai nagy á r j ában minden valamire való író siet 

a közönség érdeklődését felkeltő történeti személyek életét kikutatni és életük-
nek eddig re j tve maradt árnyoldalait kidomborítani, hogy ezzel minél nagyobb 
érdeklődést keltsenek fel. Bizony az ilyen regényes életrajzok kétes tömegében 
szinte nehéz olyant találni, amelyik ne a tekintélyrombolás szolgálatában állna, 
hanem biztos erkölcsi értéket nyúj tana. Ez a regény ez utóbbiak közé tartozik. 
— Alig egy emberöltő, hogy a Poverello meghalt, és az egész világot átformáló 
szellemisége már megkezdte hatását az olasz városokban. Ebben a termékeny 
lázban lép elénk a regény főszereplője Folignoi Sz, Angela ,,Foligno Rózsája1 ' . 
A mindenkitől szeretett és becézett grófnőnek csak egy óhaj tása van: a boldog-
ság, Lassan rá jön arra, hogy sem szépsége és gazdagsága, sem a férf iak köré-
ben elért sikerei nem nyúj tanak neki megnyugvást. Ekkor üti meg lelkét Sz. Fe-
renc hangja. Ezzel megindul a változás. 

A Poverelló szelleme és a grófnő boldogságot szomjazó lelke az a két fonál, 
ami összefonódva gyönyörű küzdelmen keresztül egy Szentet adott az Ezyháznak. 
— A regény lélektanilag és szerkezetileg még kívánnivalót hagy maga után. Kor-
történetileg is számos tévedés csúszott bele. Pl.: 1300 körül a szegények krumplit 



esznek. Mindamellet t a szerző azt, amit az előszavában maga elé célul kitűzött 
(azoknak írtam, akikkel tele van a világ, a boldogságot keresőknek) elérte, Fo-
lignoi Sz, Angela élete a mai világ egyik legégetőbb problémájára mutat rá meg-
döbbentő erővel. Bebizonyítja, hogy a boldogság, ahogy a mai emberek gondol-
ják, nem egyenlő a gazdagság, szépség és siker összegével, hanem egészen máshol 
van, a lélekben. Ez a mindenkit érdeklő kérdés sikeres megoldása emeli ki a 
regényt a többiek szürke csoportjából. — aa — 

Ujj Péter: Az alkazárí kadét. •— Könyvbarátok kis könyvei. 
A háború zaja már régen elült Spanyolországban, már kezdjük elfelejteni 

az emberietlen szörnyűségeket, és a romok között már ú j r a a békés alkotómunka 
csendes üteme zeng, de az Alcazar hős kadét ja inak lángoló példája még mindig 
kitörölhetetlen betűkkel van mindnyájunk szívébe beleírva. S különösen a fiatal-
ság amúgy is könnyen lángralobbanó lelkesedését gyú j t j a fel ú j r a és ú j r a a ka-
détok haláltmegvető hősiessége. Ők megmutatták, hogy mi a hazaszeretet — tet t -
reváltva. És a hazaszeretet minden öntudatos nemzet fiaiban egyforma. Alcazar 
helyett írhatunk Magyarországot, Juan helyett Jancsit, és — melyik fiúban nem 
lobban fel a lelkesedés tüze és az elszánt akarat : „Én is megvédem így hazá-
mat! Vállalok érte minden nélkülözést, — még békében is!" 

Fordulatos meseszövés (hisz a való tör ténet is szinte meseszerű volt), színes 
leírások és magának a tör ténetnek élénk vonzóereje teszik ezt a könyvet a fiatal-
ság kedves olvasmányává. Külön meg kell dicsérnünk a szerzőt a könyv egyik 
helyéért, hol a papság felbecsülhetetlen ér tékű munkásságáról szól. A vallásos 
érzés és a katolikum egyébként az egész könyvön végigvonul. Valóban elmond-
hatjuk, hogy „a könyv nemzetnevelő értéke mellett élményszerű olvasmányt ad 
az i f júságnak", — yl — 

V. Somogyvári Gyula: A fejedelem stafétája. Ifj. regény. Singer és Wolf-
ner kiadása. 

Érdekes, közvetlen, egyszerű stílusban megírt regényt kap a jándékba az 
if júság Gyula diáktól. A „fejedelem s ta fé tá ja" Bihari János, Rákóczi hadnagya. 
A Fejedelem utolsó segítségkérő üzenetét kell mindenáron Párizsba, a „Napki-
rály" udvarába vinnie. Sok-sok kalandon, veszedelmen keresztül, álruhába öltö-
zötten, néha koldusként vándorolva jut el céljához, de — hiába, A Napkirály 
már elej te t te Rákóczit. Mire hazaér, szabadságunk ege már ú j ra beborult. Rákó-
czi és hadai szomorúan, de hittel és bizalommal venulnak Lengyelországba. Biha-
rinak azonban ott kell maradnia a Beszkidek ormán és unokáin keresztül is 
várni, v á r n i . . . Rákóczi zászlaját . Mert „a tél még egyre tart. Hanem a tavaszt 
azért várni kell. Mert a fenyőfák is mindig zöldek." A regényt Biharinak egy 
német kislány iránt érzett szerelme szövi hangulatosan át. A leányt később fele-
ségül is veszi. — A könyv értékes tar ta lmát még három kisebb novella egé-
szíti ki. — yl — 

Hubert Göbels: Frisch und fromm. Religiöse Geschichten für Jungen und 
Mädchen. 8°, 216 1. 24 képpel . Herder, Freiburg in Breisgau, 1939. Félvászonban 
RM. 3.80. 

H. Göbels, akinek már több kiváló mese- és elbeszélő-gyűjteményt köszön-
het a német ifjúság, a jelen kötetben, a régi és a mai német irodalomból kiválo-
gatott, mintegy 50 szebbnél szebb elbeszéléssel kedveskedik neki. Johann P. He-
bel, Peter Rosegger, Je remias Gotthelf, Christoph von Schmidt stb, mellett, he-
lyet kap tak Ruth Schaumann, Helene Pagés, Elisabeth von Schmidt-Pauli és 
Severin Rüttgers elbeszélései is. A könyv nem tartozik azon jámbor olvasmányok 
közé, amelyek a gyermeket inkább megríkat ják, mint felüdítik. Az elbeszélések 
legtöbbször a mindennapi életből veszik tárgyukat. Főszereplőik egészséges, vi-
dám, jókedvű gyermekek és az élet nehézségeivel küzködő szülők. A szülők, a 
haza és a szülőföld iránti szeretet mellett, gyönyörű elbeszéléseket és legendákat 
találunk Szűz Mária, Szt. György, Szt. Bonifác, Szt. Már ton és Szt. Erzsébetről. 
A tetszetős kötetet, az egyes elbeszélések között levő művészi rajzok és versikék 
teszik még vonzóbbá. — A szerző művét 8—12 éves fiúknak és leányoknak 



szánja, míg azonban magyar fordítóra nem talál, elsősorban nevelőknek és szü-
lőknek a ján l juk , akik szintén nagy haszonnal és élvezettel olvashatják. 

Kögl Szeverin. 

Filológia. 
E. Peterich: Die Theologie der Hellenen. — Leipzig. 1938, 503 1. 
A görög vallástudomány a mult századi ásatások és nyelvkutatások óta 

óriási léptekkel halad előre. Addig sz i lárdan hitték, hogy a homérosi költemé-
nyek vallása, az olymposi istenekben való hit a legrégibb, Heinrich Schliemann 
trójai és mykénei kutatásai vetettek fényt először a Homéros előtti kul túrára, 
amely magasfokú vallási életet foglalt magában. Röviddel a nagy kutató halála 
után jelent meg egy olyan könyv, melynek jelentősége csak napjainkban bonta-
kozik ki. H. Usener: Götternamen (Bonn; 1896.) c, köyvében a görög vallás kez-
deteit igyekezett megrajzolni, A könyv az istennevek és vallásos szavak elem-
zésén alapszik. Ez a mű megindítója lett a vallás eredetét vizsgáló elméleteknek: 
animismus, totemismus. Ekkor a vallástudomány újabb lökést kapott az ása tá-
soktól. A. Ewans Krétát tár ta fel, melynek nyomán nyilvánvaló lett, hogy a my-
kénei kul túra a krétaiak hatása alatt állott . A legtöbb valláskutató ezután azon 
fáradozott , hogy megalkossa a Homéros előtti görögség vallásának a képét. Ma 
már a vallástudomány teljességre törekszik és a görög vallásnak nem részletes, 
hanem átfogó képét aka r j a adni. Ennek a törekvésnek a megnyilvánulásai Wila-
mowitz, Kern, Otto művei. Ide sorolható Peterich nagyszabású műve is. Fel 
aka r j a kutatni — az ismert homérosi vallásból a kevésbbé ismert ősvallás felé 
haladva — a görögöknek az isteniről való gondolatait és meg akar j a értetni ezek 
fejlődését. Ez jelenti szerinte a görögök teológiáját. (27. 1.) De P. el is tér elő-
deitől. Meggyőződéssel vallja, hogy a görög vallást a nyugati szellemtörténet 
részének kell tekinteni, mivel ,,a nyugati szellem története azzal kezdődik, amit 
a görögök az isteniről gondoltak" (9. 1.). Eltér elődjeitől, főleg Usenertől abban 
is, hogy a kereszténységet és a görögséget elválaszthatatlannak tar t ja , A görög 
vallás az őskinyilatkoztatás sok töredékét őrizé meg, s tiszta szellemi gondol-
kozásmódját tekintve is, rokona a kereszténységnek (14. 1.). 

Peterich műve három részre tagozódik: a középső, legfontosabb részt (Gö-
rög gondolatok az isteniről) a Homéros előtti kor mitológiája előzi meg és a 
görög teológusok s filozófusok tárgyalása zá r j a le. — Az első részben a legré-
gibb isten-képzeteket veszi sorra (Gaia, Okeanos, stb.), ma jd a danaosok, pelas-
gok, krétaiak istenhitéről beszél. A Halot tak és istenek c. fejezetben szembeszáll 
azzal a nézettel, mely szerint a görög vallás a héroszok kultuszából alakult ki. 
Külön tá rgyal ja a folyóvíz isteneit, kik a görögök szárazföldi terjeszkedésével 
egyidőben a tengert vették birtokukba. Az ősgörög vallás eschatológiáját, a más-
világra való beirányozottságát fényesen bizonyítja, a Folyók eschatológiája c. 
fejezetben. A második rész a legérdekesebb. Itt talál juk meg a mű alapgondola-
tát. It t tűnik ki, hogy P. Usener szellemi örökségét vette át. S mi ez? A vallás-
kuta tásnak nyelvi módszere. Usener azt vall ja, hogy valamely nép fogalmait és 
képzeteit , a vallásossat is, szókincséből ál lapíthatjuk meg. A görög nyelv annál 
is inkább alkalmasabb vallástörténeti kutatásokra , mivel vele mindent ki lehet fe-
jezni, ami csak nyelvvel kifejezhető, s mivel teljesen a vallás szolgálatában áll t : 
a költők, a szó mesterei, az isten ihletett pap ja i is, mint Orpheus, Musaios, Linus, 
stb. Peterich is Usener iskolájába tartozik és szerinte a görög vallás ismeretének 
kulcsát az ú. n. „isteni szó" (das göttliche Wort) ad ja meg. „Ezek olyan sza-
vak, amelyek valamely dolgot vagy fogalmat jelentenek, de egyben megnevezik 
a dologban vagy a fogalomkörben működő istenséget is, tel jesen függetlenül attól, 
hogy a dolog kicsi vagy nagy, hogy a fogalom tág vagy szűk" (121. 1.). Ez az 
isteni szó nem más, mint Usener „külön-isten" (Sondergötter) elméletének tovább-
fejlesztése, Ezek a külön istenek az ál talános isteni lényegnek fogalmilag érthető 
nevű istenekké lett különböző tulajdonságai. A rómaiaknál pl.: Saturnus külön 
istenekké lett tulajdonságai: Veruactor (Ugarló), Messor (Arató), stb. P. 6zerint 
bármely dolog és fogalom (tehát nem csak isteni tulajdonság), istenné lehet. Bi-
zonyításként felsorolja a természet, ál latok, nimfák, satirok, foglalkozási ágak, 
szerelem, állam, egészség, lélek, erények, háború, politika, filozófia, zene, terüle-



téröl azokat a szavakat, amelyek a görög mitológiában szerepeltek. Ezért „isteni 
szavak". Ezeknek a szavaknak az a sajátosságuk, hogy fogalmilag érthetők. Pl . ; 
Selene: Hold, Napaiai : puszták, a puszták nimfái. Ezek után azt muta t ja kif 
hogy a Homéros előtti istenek is ilyenek. Az ősgörög vallást á l ta lában az isten-
nevek fogalmi áttekinthetősége jellemzi, (Pl.: Gaia: föld, Uranos: ég, Themis: 
világrend, stb,]. Az olympusi istenek az ősgörög vallástól éppen áttekinthetetlen 
tulajdonnevükben különböznek, itt már sok az idegen elem is; (pl,: Artemis), — 
A harmadik részben (Theologusok és philosophusok) azt muta t ja be, mint lesz 
az „isteni szó" a filozófia középpontjává, (Thaiesnél a víz, Herakleitosnál a tüz 
stb.). A sort Empedoklés zá r j a le. 

Amire P. figyelemreméltó művében vállalkozott, nagyszerűen meg is o ld ja : 
a görög vallás igazságait, istenképzeteit, eschatológiáját , eddig nem látott mély-
ségben és gazdaságban t á r j a szemünk elé. De a görög vallás lényegét, az istenbe 
vetett hit eredetét , a véges lénynek a Végtelenhez való viszonyát megfejteni nem 
t a r t j a fe ladatának. Ebben is Usenert követi, aki a nyelvi módszer céljával kap-
csolatban ezt mondja : „megelégszünk azzal, hogy közöljük, milyenek azok a fo-
galmak, melyeket az ember az istenekről a lkotot t" (115. 1.). Pedig a görög val-
lásról való ismeretünket csak akkor val lhat juk teljesnek, ha a vallási fogalma-
kat alkotó egyéni lelkületet, a görög vallás lelki összetevőit és rugóit is olyan 
szép munkában ismerjük meg, mint amilyenben P, kifej t i az istenekről szóló tár-
gyi igazságokat, gondolatokat, s képzeteket. Rövid ismertetésünkben csak futólag 
érinthettük azokat az eszméket, amelyeket P. ál talános tetszéssel fogadott műve 
felölel. A mű a lipcsei katolikus Hegner kiadónak a legkorszerűbb tudmányossá-
got képviselő könyvei között jelent meg. T. B. 

Történelem. 
Schulek Tibor; Bornemissza Péter . 1535—1584. A XVI, századi magyar 

művelődés és lelkiség tör ténetéből . Sopron—Budapest—Győr. 1939. Keresztyén 
Igazság kiadása. 450 1, 

Jó példa! Bornemissza a reformáció egyik legnagyobb a lakja , kiben a re -
formáció és a humanizmus összegezését vélték megtestesülni, természetesen a nél-
kül, hogy gyökerestől ismerték volna, hisz ez az első alaposabb összefoglalás, 
mely sokrétűen igyekszik az egész Bornemisszát adni, ami egyet jelent a köröt te 
ra jzó egész problémakör megoldásával, vagy legalább is ennek megkísérlésével. 
Ez valóban nem gyerekjáték, hanem hosszú évek kemény, áldozatos munkáját 
igényli, A szerző is több, mint egy évtizedet szentelt rá, de ismeri a kérdés iro-
dalmának minden ága-bogát, protestáns, katolikus oldaláról egyaránt. Mindemel-
lett nem ful lad bele a részletek hínárjába, hanem szép sor jába mozaikszerűen 
ál l í t ja össze azt a Bornemisszát, ki mindeddig művelődéstörténetünk egyik leg-
vitatottabb a l a k j a volt, A diák, prédikátor, superintendens, a pásztor, teológus, 
igehirdető sorakoznak fel egymásután. A függelékben családfáját , leveleit, éne-
keit, s mind életrajzához, mind pedig az igehirdetéséhez vágó szemelvényeket 
ad j a a szerző. Majd pedig a róla szóló irodalmat veszi kemény kri t ika alá. 

Ily sokszempontú összefoglalás, melyből különösen a teológiait emeljük ki, 
szinte egyedülálló. Egyrészt azt az irányt muta t ja , miféle tartozásaik vannak 
még e téren a protestánsoknak. Hisz a reformáció nagy művelődéstörténeti ösz-
szefoglalása csak akkor indulhat meg, ha nem lesz annyi „ismeretlen"-je, mint 
Harsányi András í r ja Károlyi Gáspárról a Protestáns Szemlében, és ha a ré -
gebben feldolgozott anyagot mai szemmel átértékeli . Másrészt nekünk is figyel-
meztető, hogy ne hagyjuk ellenreformációnk gazdag irodalmát tisztes ismeretlen-
ségben szunnyadozni. Csupán egy nagy munkára tudunk hivatkozni, és ez Sik 
Pázmányja. Igaz, Telegdi Miklósról is, ki különben mint Bornemissza Péter nagy 
ellenlábasa, jócskán szerepel Schulek könyvében, — jelent meg egy jeles dok-
tori értekezés, melyet nem ár tana tovább folytatni, hisz bármily komoly is legyen, 
60—70 lapnyi ter jedelme mégis csak kevés egy Telegdinek. Ilyen feladatok iga-
zában a tanítószerzetesekre várnának, mert az ú j feldolgozásokban a teológiai 
szempontok, nem utolsó helyet foglalnának el, márpedig teológiai felkészültséget 
világi embertől alig lehet megkövetelnünk. G. R. 



Agostíno Savellí: Storía d'ítalía del tramontare al rísorgere dell'Impero. 
(476 — 1936 — XIV. E. F.) Editoré G. C. Sansoní. Firenze. 1940. XVIII. 690 
oldal. Ára L. 30. 

Mintha egy hegymagaslaton állnánk a szerzővel és lenn a síkon elvonul 
előttünk 1500 évnek a története; Itáliának a története a birodalom bukásától a 
birodalom feltámadásáig, 476-tól 1936-ig, Ez a történet elválaszthatatlanul a ke-
reszténységnek, a katolikus Egyháznak, egész Európának életét jeleníti meg 
előttünk. A szerző bemutat ja nekünk az elvonuló történeti személyeket, cseleke-
deteiket hétszáz oldalon át; minden mondat ú ja t mond, nincsen egyetlen feles-
leges szava. Nagy emberi megértéssel nézi az események folyását, iparkodik 
sokszor csak a figyelmes szemlélő és mindig tárgyilagos maradni, de azért köz-
ben lelkesedését sem rej t i el, a cselekmények, tények, a keresztény, katolikus 
gondolkodás döntő erejétől kapnak értelmet, nem tagadja itáliai öntudatát és 
leplezhetetlen az öröme, amikor ez a két érzelem, ha néha nagy küzdelmek után 
is, a megbékülés, a közös munka és kölcsönös megbecsülés áldásos együttesében 
találkozik. Az egész munkán megállapításom szerint a szerzőnek kettős gondo-
lata vonul végig. Az egyik: Az itáliai gondolkodásmód katolikus. (234. o.) A 
másik gondolat a munka legvégén: Nem tudjuk, milyen megpróbáltatások érik 
Európát, azt azonban hisszük a Dúcéval, hogy Istenen kívül senki sem törheti 
meg Itália akaratát , amely felfeléívelésében az ú j Rómát jeleníti meg a világban. 
A pápaság és Itália viszonyában, az állami egység visszaállításával kapcsolatos 
küzdelmekben, néha úgy lá t juk, zavaró hangok, bántó színek törnek elő, meg-
bont ják az egyesek lelki világának nyugalmát, tétova lesz az állásfoglalás; de 
végül ís újból és újból a békének derűs napsugara töri át a zavaró színeket. 
Számtalan adat van erre. Csak kettőt ragadok ki közülük. Az örömnek micsoda 
megnyilvánulása fogadja IX. Pius pápa trónralépését, aki megérti az idők kíván-
ságait. Azonban IX. Pius tevékenysége nem tetszik Bécsben, ahol Metternich 
még a pápa intézkedéseiben is forradalmat szimatol és megtorlással él, Fer rará t 
elfoglalja. Ekkor Károly Albert fe la ján l ja a pápának ka rd j á t és segítségét; az 
osztrák csapatoknak vissza kell vonulniok. Mazzini levelet ír a pápának, Gari-
baldi Montevideóból a j án l j a segítségét a pápai birtok megvédésére. Érdekes 
részleteket találunk Mazzini felfogásának, küzdelmeinek megvilágítására, kinek 
jelszava: Dio è il popolo. A másik adat pedig: XI. Pius pápa és Mussolini tör-
téneti jelentőségű megegyezése. Ezzel az 1929-es tények a tizenöt század meg-
értése nekünk sokban könyebbé lett; a mának megváltozott, emelkedettebb, tisz-
tultabb, szellemibb, megértőbb felfogása sok mindent megmagyaáz, félreértéseket 
kiküszöböl visszamenőleg a messze múltban is. 

Különös érdeklődésünket vál that ják ki a könyvnek a közelmultat tárgyaló 
lapjai. Az 1914-es világháború előestéjén vagyunk; kíváncsian olvassuk, mik vol-
tak I tál iának állásfoglalására döntő befolyással. Majd elérkezünk a történelmi 
szóhoz: Mussolini veszi kezébe Itália sorsának irányítását és szemünk előtt áll 
az új jászületet t birodalom. És ezen eseménynél ott áll hazánk, Magyarország; 
hogy szerző szemében mily jelentős szerepünk volt ebben, mi sem muta t ja job-
ban, mint az, hogy a munka utolsó oldalán, időrendben utolsó esemény: Magyar-
ország Kormányzójának és minisztereinek római látogatása, „Con le grandiose 
rivista maritt ima a Napoli." 

Tizenöt századon keresztüli itáliai útunk végére értünk, elfáradtunk. Ez 
annak a jele, hogy az író értékeset adott nekünk, szellemileg 6okat nyertünk, 
ehhez azonban csak a szerzővel folytatott és átélt elmélyülő munka által jut-
hatunk. Hermann Ipoly. 

Asztr ík Gábriel: Les Hongrois et la Sorbonne médiévale. Budapest . 1940. 
Athenaeum. 

A magyar és a francia középkort egyaránt jól ismerő szerző bemutat ja 
könyvében a középkori Sorbonne magyar hallgatói, azok életét és párizsi szerep-
lését. A tizenhét oldalas füzet szervesen csatlakozik a vonatkozó irodalomhoz 
és mint becses adalékot örömmel üdvözöljük. O. E. 



Kovrig Béla: Koriordulón. Eszmék forrongása, új formák keresése az em-
beri együttélés mai válságában. Bpest, 1940. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 371 1. 

Minden irodalmi tel jesí tménynek természetét főként három fontos tényező 
szabja meg: szerzőjének lelkialkata, hivatása és a kor, amelyben él. E három 
meghatározónak különböző mértékben való érvényesülése, egymásra gyakorolt 
serkentő vagy gátló hatása szerint lesz a mű erős, összhangzatos alkotás, hatá-
rozott belekiáltás a világba, vagy rosszul hangolt húroknak bántó zenéje, cél 
nélkül kóborlók benső meghasonlottságának kifejezője. K, munkájában az emii-
tett három tényező ragyogóan találkozik. A szerző biztos világnézeti alapon álló, 
de minden emberit megközelítő és megérteni próbáló férfiú. Nem merev keretek-
ben mozgó elvakult rajongó, hanem rendkívül tág érdeklődésű, sokat látott és 
olvasott ember. És elmélkedő fő: csak ez magyarázza meg a könyvben szinte 
egymásra torlódó tárgyak és események rengetegében való biztos tájékozódást 
és az egészet átlengő egységes szellemet. Második előnye: nemcsak az íróasztal 
embere, hanem a mai világot leginkább izgató két kérdésnek, a társadalom- é6 
nemzetpolitikai irányításnak magas őrálló ja. De nem ezek alakí tot ták őt, ellen-
kezőleg: ő tölti meg őket eszméivel. Végül K. korának fia: a társadalom, a gaz-
daság, a világnézet és a poli t ika úgyszólván minden ú t j á t megjárta , s az elága-
zásoknál ki tűzte nyilt, férf ias állásfoglalásának, átgondolt keresztény életbölcse-
ségének és — felfogásának út je lző tábláit . Ez könyvének tartalma, Nem szeret-
jük a régi cikkeket összegyűjtő köteteket, mert csak igen kivételes esetekben 
ütik meg a könyvekkel szemben támasztott igényeinket. De K. könyvét — az 
utolsó évtizedben megjelent tanulmányainak igen ügyesen összeválogatott nagy 
gyűjteményét — minden korszerűen és mégis függetlenül ér tékelni óhajtó em-
bernek melegen a ján l juk . S ha a gépről és az alkotmányosságunkról írt fejeze-
teinek egyik-másik megállapítását nem is fogadjuk el, munká já t mégis a maga 
egészében művelt, magas, eligazító hitvallásnak és nemzeti tettnek minősítjük. 

Vanyó Tihamér. 
Joó Tibor: Mátyás és birodalma. Athenaeum. Bp. 
A szerző a magyar nemzeteszmére és hivatástudatra vonatkozó alapvető 

kutatásai u tán ebben a művében egy nagy magyar történelmi kor és hős vizs-
gálatába mélyed: Mátyás király a lakjá t , t ragédiájá t és történeti jelentőségét 
ál l í t ja az olvasó elé. A könyv azonban nem egyszerű életrajz, mert tárgyát a 
magyar történet egészének, a magyar sorsnak egy mozzanataként szemléli, s Má-
tyásnak nemcsak a maga korá ra tett hatását, hanem az örök magyar hivatás, tehát 
a mai idők számára is érvényes jelentőségét emeli ki. 

Mi maradt a halhata t lan nagy király személyiségéből és életmüvéből s minő 
kiapadhatat lan erőforrása nemzete öntudatának: erre az örökké időszerű kérdésre 
ad választ e történelempolit ikai dolgozat. M. E. 

Művészet. 
Lothar Schreyer: Bildnis der Engel. Herder , Freiburg im Br. 

Az angyalok világába visz bennünket ez az olvasókönyv, mely egyúttal ké-
peskönyv is. Mikor összegyűjt i a Szentírásnak, a szentatyáknak, a teológusoknak, 
a költőknek az angyalokról szóló legszebb helyeit, mellékeli hozzájuk a művésze-
teknek a legszebb alkotásai t is. A kódexek, a középkori freskók, a székesegy-
házak üvegfestményeinek, szobrainak, a bizánci mozaikoknak, az elefántcsont-
faragásnak legszebb angyala lakja i szemléltetik a szöveget. A dél és észak, a kelet 
és nyugat művészetének legértékesebb képviselői, a chartresi angyal, Grünewald 
angyalai, a strassburgi angyal, orosz ikonok szemléltetik az elmélkedésre kész-
tető szöveget. Mihályi Ernő. 

Földrajz. 
Cholnoky Jenő: A Földközi-tenger. Franklin-Társulat kiadása. 184 1. 
A Mussolini vezetése alat t megújult Olaszország birodalmi törekvései t s 

jelentős sikerei már évek óta a Földközi-tenger felé terelték a világ figyelmet. 



Ez az érdeklődés az ú j világháborúban is változatlanul fennáll, sőt fokozódik, 
mert itt ismét nagy lehetőségekre és változásokra van kilátás. Nagyon időszerű 
tehát Cholnoky Jenőnek, a magyar földrajz tudomány legkiválóbb képviselőjének 
a Földközi-tengerről megírt nagyszerű könyve. Ebben a könyvben minden meg-
van, ami a nagyközönséget érdekelheti a világtörténelemben oly központi szere-
pet játszó Földközi-tengerről, Szicíliából kiindulva, végigvezet bennünket a tudós 
szerző a Földközi-tenger minden pa r t j án . Ütközben megtudjuk, mely fö ldra jz i 
tényezők tet ték lehetővé, hogy a Földközi-tenger oly nagy szerepet játsszék az 
emberiség történetében. Először a Római Birodalmat ismerteti, majd Görögor-
szágot, innen átvezet bennünket Egyiptomba, onnan Palesztinába, majd Spanyol-
országba. Ezen az úton nemcsak földrajz i tudásunk gyarapodik, hanem megis-
merkedünk az illető helyek történetével, művészeti emlékeivel és népeivel is. 
Mindezt olyan élvezetes stílusban a d j a elő a szerző, hogy a könyvet úgy olvas-
suk, mint egy érdekes regényt s közben észre sem vesszük, hogy mennyit tanul-
tunk. Nagyon érdekesek a párhuzamok, melyeket a szerző a mult és jelen ese-
ményei között von. A könyvet majdnem száz kép díszíti, legnagyobbrészt eredeti 
fényképek. A könyv ízléses kiállítása a nyomdát dicséri, V. G. 

Történeti földrajz. 
Lovas Elemér és Orbán Dezső: Koroncó történeti földrajza, (Különlenyomat 

a Győri Szemle 1939 évi szeptember hó 15-i 3. számából) Győr, 1939. 13 1. 
Bőséges archeológiai adatok bizonyít ják, hogy Koroncó vidéke magas fek-

vése a lap ján mindig alkalmas volt a településre. Már a kőkorszakban is ta lá-
lunk életet és ez nem szűnik meg mind mai napig. A későbbi népek sem kerestek 
ú j helyet a településre, hanem a régit vették birtokukba. A régészeti emlékek 
nagyrésze a falu néhai plébánosa, Ehenböch Ferenc (1868] ásatásai a lap ján isme-
retesek. Minden korból bőven találtak régészeti emlékeket. Az újabb időkre vo-
natkozó adatokat a szerzők oklevelekből és régi katonai térképek tanulmányo-
zásából merítették. Poroszlai Valérián. 

Nyelvészet. 

Danczi Víllebald: A kürti nyelvjárás hangtana, fonétikai és fonológiai vizs-
gálata. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 48. szám. Budapest, 1939. 

A nép nyelvén élő nyelvjárási sajátságok a műveltség előrehaladásával 
egyre inkább halványulnak, a nyelvjárások ennek következtében egyre közelebb 
kerülnek a köznyelvhez. A magyar nyelvészeti kutatásra vár a tovább már el nem 
odázható feladat, hogy ezeket a kiveszőben lévő nyelvi sajátságokat lehetőleg 
minél hamarabb és minél tökéletesebben rögzítse. Épen ezért értékes munkát 
végzett a szerző szülőfaluja, a komárommegyeí Kürt község nyelvi sajá tságainak 
vizsgálatával. Vizsgálatát csak a hangtani jelenségekre terjeszti ki. Ez a meg-
szorítás azonban művének javára válik. A nyelvjárások legjellemzőbb vonásai 
ugyanis a hangtani sajátságokban lelhetők fel és ezeknek tüzetes vizsgálata ele-
gendő arra, hogy egy nyelvjárást „a magyar nyelvjárások tarka virágoskert jében" 
el tudjunk helyezni. (8. 1.) A hangtani térre való korlátozás sok olyan részlet-
vonás megfigyelésére vezette rá a szerzőt, amelyek egyéb szempontok figyelembe-
vétele esetén talán elkerülték volna figyelmét. Igazi ,,bencés" munkát végzett és 
reméljük, hogy még több ilyen irányú értekezéssel a jándékozza meé a magyar 
nyelvészeti irodalmat. Gácser Imre. 



REND! HÍREK. 

Adalék a magyar liturgiatörténethez. 
Magyar szentek tisztelete Finnország középkori liturgiájában. 

Sok magyar járt már Finnországban; sokan megcsodálták észak 
fehér városát, a rohamosan fejlődő modern Helsinkit; sok magyar 
szívet töltött el már gyönyörűséggel Suomi ezernyi tava és végtelen 
erdőségei. Olyanok is akadtak bőven, akik mélyebben bele akartak 
hatolni a finnek ismeretébe és megcsodálták Finnországnak a föl-
szabadulás után történt bámulatos fejlődését, tisztelettel adóztak 
szociális berendezkedésének, a legutolsó honpolgárig lehatoló álta-
lános műveltségének és az egyetemi tanszékeken hirdetett magas-
színvonalú tudományosságának. Mindezeket látva, nem egy ma-
gyarnak megsajdult már a szíve, miért nem lakunk mi egymáshoz 
közelebb és miért kellett nekünk egymásról mit sem tudva élnünk 
Európának két egymástól távoleső pontján, Érthető tehát, hogy 
nagy örömmel értesültünk a finn-magyar kultuszkapcsolatok egy régi, 
eddig ismeretlen emlékéről, amelyet a helsinkii egyetemi könyvtár-
ban őriznek Missale Aboense név alatt, 

A Míssale Aboense a legrégibb finn birtokban levő nyomtatott 
könyv, (Abo a finn-orosz háború alatt sokszor szereplő Turku svéd 
neve. Az 1249-ben itt épült domonkos kolostor Finnország legrégibb 
kolostora.) A misekönyvet a lübecki Gothan Bertalan 1488-ban ké-
szítette az aboi székesegyház számára. 

A Missale Aboense a magyar líturgíatörténet szempontjából 
nagy fontossággal bír: megtaláljuk benne az árpádházi szentek, Szt. 
István, Szt, Imre, Szt. László, Szt, Erzsébet miséjét. Figyelmet érde-
mel az a körülmény is, hogy a miseszövegek összeválogatása nem 
azonos mostani misekönyveink szövegeivel. Eltekintünk a miseszöve-
gek közlésétől és csak annyit jegyzünk meg, hogy a Sequentiák sor-
rendjében Szt. Erzsébetnek is van himnusza, amelynek szövege azon-
ban nem egészen egyezik a Josephi Dankó: Vetus Hymnaríum 
Ecclesiasticum Hungáriáé c, mű 288—90, lapjain találhatóval, 

A magyar líturgíatörténet kérdései közé tartozik annak a meg-
állapítása, hogyan jutottak Árpád-házi szentjeink miséi ebbe a Finn-
ország számára készült misekönyvbe, Ennek a megoldásához köze-
lebb visz bennünket az, ha szemügyre vesszük, hogy voltaképpen mi-
lyen misekönyvvel is van dolgunk. 

Misekönyvünknek a kalendáriuma domonkos jelleget mutat. Fel-
tűnő azonban, hogy vannak benne olyan ünnepek is, amelyek nem 
illenek bele a domonkos naptárba, így jún, 27, Ladislai duplex, 
nov, 19, Elisabeth totum duplex. Szent László ünnepével kapcsolat-



ban megjegyezhetjük, hogy még két más nyomtatott domonkos ka-
lendáriumban is előfordul. Szent Erzsébet ünnepéhez pedig hozzá 
kell füznünk azt, hogy az 1344. és 1350. évi domonkos nagykáptalan 
határozatai szerint csak három lectiós ünnepként szerepel a domon-
kos breviáriumban. Az 1485. évi nürnbergi domonkos breviárium ka-
lendáriuma és a kb. 1488. évi baseli domonkos misekönyv kalen-
dáriuma csak commémoratiót (memoria) jeleznek. 

Világos tehát, hogy ezek a betétek nem tartoznak hozzá a do-
monkos liturgia lényegéhez. Mivel mégis minden Árpád-házi szen-
tünknek jut benne hely, elvitatlanul magyar-finn kultuszkapcsola-
tokra utalnak. Ezeken a magyar miséken túl is vannak olyan bizo-
nyítékok, amelyek magyar kapcsolatokat árulnak el. A délkelet-
európai liturgiára azidőtájt jellemző Missa contra oppignatores 
christianorum szintén megtalálható a Missale Aboenseben. Továbbá 
a naptárban jún. 22-én X. militum totum duplexnek van jelezve, 
míg ezzel szemben a tisztán domonkos liturgiában csak három lec-
tiós, Hogy mennyire szerves része volt ez az ünnep a magyar litur-
giának, bizonyítja az is, hogy többek közt az esztergomi és pécsi 
egyházmegyében a legnagyobb ünnepek rangsorába lépett. 

Világos tehát, hogy a Missale Aboense különös tekintettel volt 
a magyar viszonyokra. Ebből következőleg valami magyar kiadásból 
szerezhette magyar vonatkozásait. További kutatásokra vár annak az 
eldöntése, vájjon a Míssale Aboense mintájának volt-e saját nap-
tára és esetleg néhány különmelléklete. Az utóbbi esetben Gothan 
1488-ban nyomtatott misekönyvének három testvérnyomata jelenhe-
tett meg: finn, tisztára domonkos, magyar-domonkos. 

Még ezek után ís lehet nyomozni magyar kapcsolatok után a 
Missale Aboenseben. A misekönyv előszava megemlíti, hogy a mise-
szövegeket a kinyomatás előtt átnézte Dániel de Egher (Eger?) 
,,universitatis parisiensis sacre theologie professor. Lehetséges, hogy 
azzal a ,,fráter Daniel de Vogher magister"-rel van dolgunk, aki 
a rend 1484. évi nagykáptalanán mint ,,díffinitor provincie Saxo-
nie" szerepel. 

Nem ugyan magyar vonatkozásai, hanem érdekessége miatt ide-
iktatunk még egy Gloria-szöveget, amely a misekönyv legvégére be-
toldott lapon kottájával együtt olvasható. Sem a szöveg, sem a dal-
lam nem fordul elő a mai hivatalos kiadásokban. Maga a szöveg a 
következő: 

Gloria in excelsís Deo: Et in terra pax hominíbus bonae 
voluntatis Laudamus te Benedictimus te Ádoramus te Glorifi-
camus te Gratias agimus tibi propter magnam glóriám tuam 
Domine deus rex celestis deus páter omnipotens Domine fíli 
marie unigenite Jesu Christe: Domine Deus agnus Dei filius 
patris Qui tollís peccata mundi miserere nobis per precem piis-
simam tue matris marie virginis Qui tollis peccata mundi suscípe 
deprecationem nostram Ut nos tibi placeamus iugiter et sacro-
sanctae tuae matri marie virgini Qui sedes ad dexteram patris 



miserere nobis per marie suffragia que est mater sue prolis et 
filia Quoniam Tu solus sanctus maria sola mater innupta Tu 

; solus Dominus Maria sola domina tu solus altissimus pater 
marie et filius Jesu Christe cum sancto spiritu in gloria dei 
patris Amen, 

Ezek a betoldások kedvesen mutatják, hogy mennyire kidombo-
rodik ebben a Glóriában a Mária-tisztelet. Nem kell nagy merészség 
annak a feltevéséhez, hogy ezt a Glóriát azért írták bele a Missale 
Aboensebe, mert énekelték is, hiszen kottával együtt van megörö-
kítve. Finnország lutheránusai ma is megünneplik a Mária-ünnepek 
közül febr. 2-át és márc 25-ét. Ezzel kapcsolatban érdemes megem-
lítenünk azt, hogy a misekönyvbe többhelyt is be van tintával írva 
Agricola Mihálynak, a finnek reformátorának a neve. Ha figyelembe 
vesszük azt, hogy Agricola volt Turku első új hitű püspöke (1554— 
57), nem lehet kétséges, hogy ő és társai használták ezt a miseköny-
vet, annál is inkább, mert Finnország elég lassan tért át a katolikus 
vallásról az új hitre. Tehát a föntebb közölt Glóriát a hitújítás kora 
után is zengték Finnország templomaiban. 

* 
Finn rokonaink tudományos vizsgálódásai kiterjednek a finn kö-

zépkor katolikus műveltségére is. Az általános történelmi müveken 
kívül jut idő a részlettanulmányokra is. Nagyon szép kiállítású, dí-
szes könyv foglalkozik Finnország középkori templomi festményei-
vel, egy másik ugyancsak képekkel díszített munka Szent Henrik 
püspök és vértanúval, a finnek apostolával. De minket ezek csak mel-
lékesen érdekelnek a mellett a könyv mellett, amelyre jelen soraink-
ban részben támaszkodtunk. Ez a munka 1925-ben jelent meg a Finn 
Egyháztörténelmi Társaság Munkálatai XX, köteteként (Suomen 
Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia) Der Heiligenkalander 
Finnlands címen német nyelven. Szerzője Maliniemi Aarno dr., az 
egyetemi könyvtár igazgatója, Finnország liturgia-szakértője, ki 
Rómába szerezte szakismereteit. Hálával gondolunk mind az ő, mind 
Weöres Gyula dr. helsinkii magyar lektornak szíves készségére, 
amellyel fölhívták figyelmünket a Missale Aboensere, a finn-ma-
gyar kultuszkapcsolatok eme értékes középkori emlékére. 

Sámson Edgár dr. 

Sárkány-nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 10287 
Igazgatók: Wesse ly Antal és Wessely József . 
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Miseruhák, pluvialék, 
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Magyarország 
őskeresztény kézben íevő 
e g y e t l e n posztógyára. 

Üzemben 1922. óta. 

1 h ^ a 
m 

I , 
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S z ö v e t b o l t j a i : 

IV., Prohásika Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

II., Margit-krf. 50. 

VII., Baross-tér 15. 

V., Berlini-tér 6. 
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ÍOT Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! 

„PRO ECCLESIÁ ET PONTIFÍCE" pápai érdemkereszt tulajdonosa 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, XIII., PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 

Frangepán-utca J L T e l e f o n : 
m e , , e t i mÊSÈ^k 2 9 1 - 3 5 3 Kitüntetve 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 
7945 KGR=OS „SZENT IMRE HERCEG HŐSÖK HARANGJA" 
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PALKA JÓZSEF 
Magyarország aranyKoszorűs mesterének 

Ü V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 
B U D A P E S T , V I I L , B A R O S S - U T C A ÖQ. 

TELEFON: ALAPÍTVA 1604. 
1912.-t>en „Pro ecclesla eí Pontîîloe" pápai arany érdem-

kereszttel kii Lintel ve. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és testeit 
templomablakokat a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

K ö l t s é g v e t é s d í j t a l a n . 
Ablakok javításai is vállalja. 
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RIEGER OTTÓ 
O R G O N A G Y Á R 

BUDAPEST, 
XIV., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) - TELEFON s 2-963-45. 

G450 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 
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Szent Gellért Gyógyfürdő és Szállá 
Budapest, L, Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádíóaktív hőforrások. Társas thermál- és thernrál-kádfíircTőfe. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopí rádiumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 

I Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény- jjj, 
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, Mp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdökkel, Ultrarövid elektromos huílámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemïai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

fii 970 m. mélységből feltörő 74 C°-CTS hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap- El 
kezelés. Szénsavas fürdők, Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg.- és garathurutok eílen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője' 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb íürdést nyúj t ja . Ivókúrák, Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modem berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, Hadnagy-utca 8—10. 
43,7 C fokú rádíóaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült izületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakaL 

» 

H E R M A N N O T T O 
B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A 4 6 . 
T E L . ' - 1 - 8 3 3 - 5 9 Angolkisasszonyok Intézetével szemben T E L . . Î - 8 3 3 - S 9 

OCOOC/SO 

CHIFFON, VÁSZON, INTÉZETI SZÖVETEK. FEHÉRNEMŰ 
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK 



VINCZE JÁNOS 
K A L A P O S M E S T E R S Z Á K Ü Z L E T E 

GYŐR, DEÁK FERENC - ü . 8. 

T E L E F O K : 8 3 1. 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 
Női kalapokban, eredeti modellek-
ből állandóan nagy választék. 
Festés, vasalás, a lak í tás ! 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Cholnoky Jenő: A Földközi tenger. Franklin T. Bp. 
Bisztray Gyulai Az író helye társadalmunkban. Bp. 1940. 
Várkonyí Nándor: PetőK arca. J anus Pannonius Társ. Pécs. 
Wimmer Anzelm O. S. M.; Orabo spiritu, orabo mente. III. k. Bp. Szoc, Misszió-

társulat kiadása. 
Dr, Bognár Cecil: A nőnevelés. Pécs. 
Paola Drigo: Maria Zef Garzantí . Milano, 
Mezőssy Mária: Örvényben. Révai. Bp 
Dr. Kertész János: Ezer tanulmány az ezer tó országáról. Bp, 
Bangha Béla S. J.: A négyszázéves Jézustársaság. Pázmány Pé te r írod. Társ. 

1940. Budapest, 
Asztrik Gabriel: Les hongrois et la Sorbonne Médiévale, Bp. 1940. 
B. S. Aldrich: És lámpát adott kezembe az Úr! Singer és Wolfner . Bp, 
Felíczián Vilmos: Fehérköpenyes rabszolgák. Singer és Wolfner . Bp. 
Gáspár Jenő : Szonáta Singer és Wolfner, Bp, 
Zsigray Jul ianna: Hét jegenye. Singer és Wolfner . Bp, 
Tömörkény István; Napos tájak. Singer és Wolfner. Bp, 
B. S, Aldrich: A mult dala. Singer és Wolfner. Bp, 
Johannes Braun: Irdisches und Himmlisches. Verl, der Buchgemeinde. Bonn. 
Hans Hümmeler: Helden und Heilige, Verl. der Buchgemeinde. Bonn. 
Dr. Nagy Géza; Gelejí Katona István személyisége levelei alapján. Kolozsvár, 

1940. 
Dr, Szabó T. Attila; A kalotaszegi nagybirtokok jobbágyságának szolgáltatása és 

adózása. Kolozsvár. 1940, 
Hemptínne Pius O. S. B, élete és írásai. Francia eredetiből fordítot ták pannon-
halmi bencések. Szalézi Művek, Rákospalota, 
Harangi László naplója; A lélek erősebb. Szalézi Művek. Rékospalota. 
Dr, Stephanus Sípos: Enchiridion íarís canonici. Editione quarta. Pécs 1940, 
A német birodalmi kormánynak a dán és svéd kormányhoz intézet t emlékirata, 

Budapest. 



Túrmezei Ferenc : Jöjj Szent lé lek Úristen! Előkészítő oktatások bérmálkozók szá-
mára. Korda. Bp. 

Wolsky—Schnell—Bognár—Kühár—Várkonyi—Kecskés; Az ember. Szt. Tamás 
Könyvtár, Bp-

Schneíder: Gott und Mensch ím Gebet. Friedrich Pustet. Regensburg. 
Feuerer : Begnadetes Leben. Friedrich Pustet , Regensburg. 
Tilmann: Das schönste, was es gibt. Friedrich Pustet. Regensburg, 
Sellmair: Der Priester in der Welt , Friedrich Pustet . Regensburg. 
Kuss: Was ist Chris tentum? Friedrich Pustet . Regensburg. 
Hengstenberg: Von der göttlichen Vorsehung. Regensberg-Münster , 
M. Theresia Breme O, S, U. Aller Augen war ten auf Dich o Herr, Regensberg-

Münster . 
Osterjubel der Ostkirche. I. Teil des Pentekostar ion. Regensberg-Müntser, 
Csávossy Elemér S. J,: Mondj szívem dalt. Szent kilenced. 4. kiadás.. Korda. Bp. 
Zborovszky Ferenc S. J . : Isten országa mibennünk. Lelkigyakorlat . Korda. Bp, 
Archambault : Colère des pacifiques, Bloud et Gay. 1940. 
Simon: Prépare r l 'après guerre. Bloud et Gay. 
Schrijvers—Gerely: Önátadás. Szalézi Művek, Rákospalota. 
Petró János: Eucharisztikus Gyermeknevelés . Szalézi Művek, Rákospalota. 
Gyéressy Ágoston: Veni Sancte . Szalézi Müvek, Rákospalota. 
Joó Tibor: Mátyás és birodalma, 1440—1940. Athenaeum, Bp. 
Remigius L. Szigeti: Transla t io Latina Ioannis Damasceni saeculo XII, in Hun-

garia conîecta, Bp, 1940. 
Plus S. J.—Uhl Antal: Lumen Christi. Korda. Bp, 
Hubert Göbels: Frisch und Fromm, Herder . Freiburg im Br. 
Lothar Schreyer ; Bildnis der Engel, Herder , Freiburg im Br, 
Theodor Bleiweis: Zum Aufbau unserer Pfarrgemeinde, Herder , Wien, 
Theodor Bleiweisj Dreißig P fa r r e r geben Anregungen zur Seelsorge. Herder. Wien, 
Benedikt Reetz: Immer wieder Ostern. Herder . Wien. 
Erwin Hesse: Des Herrn Kreuz und Herrl ichkeit , Herder . Wien. 
Peter Kuderer : Im heiligen Geiste. Herder . Wien. 
Omerovich Tamás S. J.: Loyolai Szt. Ignác. Szalézi Művek. Rákospalota. 
Künkéi—Vető: A közösség. Scholtz Testvérek, Bp, 
Rapaics Rajmund: Magyar ker tek , Kir, Magy. Egyet. Nyomda. Bp. 
Tasnádí Kubacska: A mondák állatvilága. Kir. M. Egyet. Nyomda, Bp. 
Kol Erzsébet : Tiszaparttól Alaszkáig. Kir, M. Egyet, Nyomda. Bp, 
Püspöki szózatok: Világiak Krisztus országáért . Actio Catholica. Bp, 
Parsch—Kramrei ter : Neue Kirchenkunst im Geist der Liturgie, Wien-Kloster-

neuburg, 
E, von Handel—Mazzett i : Graf Reichard. 2 B, Kösel—Pustet, München, 
Wimmer Anzelm O. S. M. Orabo spiritu, orabo mente. II. k. Szociális Misszió-

társulat . Bp. 
Gyula Diák: A fejedelem stafétája . Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Bp. 
Huszár Győző: Bölcselet, VI. k. Istentan, Korda. Bp. 
Kniewald—Kühár: A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége. Bp. 
Aelred von Ríeval—Karl Otten: Die heilige Freundschaft . Kösel—Pustet. Mün-

chen. 
Győrffy: Folia cryptogamîca. 1939. Szeged. 
Szollás—Droszt—Mokcsay: Magyar Könyvészet , 1936, Bp, Országos Széchenyi 

Könyvtár, 
Radó Polikárp O. S. B.: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelepchényí-

kódex. Bp, 
Szendrei Imre: A responzóriumok orgonakísérete. Magyar Kórus Művek. Bp. 
if I- Wolf Gyula: Egy győri könyvesbolt nyolcvan éve. 1860—1949, Győr. 1940. 
Dr. Bucsay Mihály: Logikai a laptéte lek Debrecen. 1938. 
Ervin Gábor dr.: Mutasd meg az atyát. Korda. Bp. 
Charles—Gàîffy S, J.: Apostoli lelkeknek. Korda. Bp. 
Plus—Uhl: Lumen Christi. II, rész. Korda, Bp, 
Galassi Paluzzí—Ríspoli; Per lo studio e 1, uso del latino. Róma. 
M. Daníélou: L'éducation selon l 'esprit. Pion. Paris. 
J , Dufourt: Patr ice ou de l 'éducation des parents . Pion, Paris. 
A. Savelli: Storia d'Italia 476—1936. XIV. E, F. Sansoni. Firenze. 
Gíuseppína Fumagalli: Leonardo omo sanza let tere. E, F, Sansoni. Firenze, 



A Pannonhalmi Főiskola Évkönyvei 1910—1917. 
Ára évfolyamonként, fűzve 4 P. 

Szent Gellért 
Húsz (1898—1918) évfolyam. Ára évfolyamonként fűzve 4, kötve 5 P. 

If júsági hitszónoklati folyóirat. 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei. 
1. Dr. Sárközy Pá l : A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma, 

1932. 107 1. Ára 5 P. 

2. Dr, Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szt. korona országainak 
egyházmegyéiről., 1600—1850. Pannonhalma, 1933. 488 1, Ára 10 P. 

3. Dr, Vanyó Tihamér: A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról, 1666—1683. 
Pannonhalma, 1935. 108 I, Ára 2.50 P. 

4. Dr, Sárközy Pál : Bevezetés a differenciálgeometriába. Pannonhalma, 1936, 
247 1. Ára 10 P. 

5. Dr, Csóka J , Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannon-
halma, 1936, 328 1. Ára 5 P. 

6. Dr. Szalay Jeromos: Grammaire française à l 'usage des Hongrois, Pannon-
halma, 1938, 228 1. Ára 6 P. 

A P a n n o n h a l m i S z e n t - B e n e d e k - R e n d T ö r t é n e t e . 
Szerkesztették: Erdélyi László dr. és Sörös Pongrác. 

I. A Pannonhalmi főapátság története (999-1243.) vászonköt. 25 — P 
II. » » v n (1243—1404.) » 2 3 — P 

III. r> » » » (1405—1535.) n 24.— P 
IV. » » n n (1535—1708.) » 25.— P 
V. » n » » (1709-1802.) » 25.— P 

VI. A) » v » » (1802-től.) » 23 — P 
VI. B) n n » » (1802-től.) n 30 — P 

VII. A zalavári apátság története . , » 23-50 P 
VIII. A bakonybéli apátság története (1023-1548.) p 23 — P 

IX. » » » » (1548-tól.) w 23 — P 
X. A tihanyi apátság története (1055-1701.) » 2 5 . - P 

XI. » » » » (1701-től.) n 25'— P 
XII. A) A dömölki apátság története . . . n 23-— P 
XII. B) Az elenyészett bencés apátságok . . . . » 22-— P 

Az egész mű ára vászonkötésben 3 4 0 — P, papirkötésben minden kötet 
1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326-— P. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA 
XV. Jahrgang. Heft 3. 15. Juni 1940. 
Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő 
Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma, 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT. 
Aufsätze. 

P. Dr, Elemér Lovas: Die Hl, Margare te von Ungarn und die göttl iche Gnade, 
P. Dr. Hildebrand Várkonyi: Die philosophischen Ideen der Geschichte der Pe-

dagogik des XIX. Jahrhunder t s . 
P. Dr. Gusztáv Kalmár : Der Rassengedanke in den Bewegungen der färbigen 

Völker. 
P. Dr. Barnabás Holenda: Ultratöne, 

Umschau. 
P. Dr. Cecil Bognár: Das seelische Gleichgewicht, 

Gedichte. 
P, Dr. Artúr Magasi: An einem mittelal ter l ichen Codex-Kopist. 
P. Román S. Rezek: Um Dich bewege ich mich mein Gott. 
Fr. Rábán Gerézdi : An einem drückenden Sommernachmittag. 

Bücher. 
Ede Bognár: „Was ist der Unga r?" 

Benedictina. 
P. Dr, Edgár Sámson: Beitrag zur ungarischen Liturgiegeschichte. 

— — 

REVUE DE PÁMNONHALMÁ 
No. 3. le 15, Juin 1940. XV-ième Année. 

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 
bénédictine de Pannonhalma, 

Directeur: D. J. Blazovich, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő 
Mihályi. — Parait cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE, 
Études. 

Dom Elemér Lovas: Bienheureuse Marguer i te de la Maison des Árpáds. 
Dom Hildebrand Várkonyi: Les idées philosophiques dans l 'histoire de pédagogie 

au XlX-ième siècle. 
Dom Gustave Kalmár: L' idée raciale dans les mouvements des races de couleur. 
Dom Barnabas Holenda: Les sons ultra. 

Revue des idées et des faits. 
Dom Cecil Bognár: L'équil ibre d ' âme. 
Dom Artúr Magasi: Poème. 
Dom Roman Rezek: Poème. 
Fr. Rábán Gerézdi : Poème. 

Livres. 
Dom Ede Bognár: , ,Qu'est-ce que le Hongrois?" 

Benedictina. 
Dom Edgár Sámson: Contribution à l 'histoire de liturgie en Hongrie, 

16237 Sárkány Nyomda R. T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Wesse ly Antal és W e s s e l y József, 



IZÉIMÉ 



Á PANNONHALMI SZEMLE 
évenként ötször: február, április, június, október és december 15-én jelenik meg 
a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-

Rend kiadásában. 

Főszerkesztő: BLÁZOYICH JÁKÓ 
Felelős szerkesztő: MIHÁLYI ERNŐ dr. 
Felelős kiadó: CSÓKA 3. LAJOS dr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. 
A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére 

vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. 

Előfizetési ár: évente 6 pengő; egyes szám ára 1.50 p. 
Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat 

csekkszámlája a Győr i Első Takarékpénztárnál 4474. P. Sz. 

T A R T Á L O M 

TANULHÁNYOK 

Erdély. 
Á „lélek szerint való nevelés". 
Az orosz világbirodalom. 
Irodalmi élet a Felvidéken. 
Az atomfizika világnézeti vonatkozásai 
A csengetyűsfiú. Vers. 
A Balatonon este lett. Vers. 
Séta az őszi kertben. 

Kelemen Krizosztom 
Szalay Jeromos dr. 
Kalmár Gusztáv dr. 
Kolos Endre dr, 
Blazovich Jákó 
Gerézdi Rábán 
Békés Gellért 
Békés Gellért 

FIGYELŐ 

A tanulás egészségtana. 
Egyházzenei irányok. 

KÖNYVEK. 

Bognár Cecil dr. 
Szigeti Kilián 

RENDI HÍREK. 

Jézus Szíve-tisztelet Tihanyban, Vass Alberik 



TANULMÁNYOK. 

E r d é l y . 

„Ma még a harangok is magyarul szólnak", kiáltott föl egy örven-
dező erdélyi magyar a honvédeket köszöntő harangzúgás hallatára. 
Erdély elnémult harangjai újra megszólaltak. És a korhadt fakeresz-
tek alatt a magyar föltámadás annyi beharangozójának, a magyar 
élet annyi költögetőjének, annyi prófétájának a szíve hangosat dob-
ban. A kiszáradt, a porhanyó csontokat új életáram járja át: boron-
gós őszi időben kikelet ragyog Kolozsvár fölött. Csaba királyfi vitézei 
élén a fényes hadak-útjáról hazalátogat Erdélybe, a föltámadt, a síró, 
a nevető, a boldog Erdélybe. Te szomorú magyar, bárhol légy is, a 
csonka hazában, vagy messze idegenben, sírt hantolj bár, vagy beteg-
ágyon sorvadj, lobbanjon ki lelkedben ifjúságodnak vidám derűjeként 
az egyetemes magyar öröm: nemzeted a föltámadás ünnepét üli. 

Ítélet szélvésze süvölt végig a világon. „És fölforgatom az orszá-
gok királyi székét, és megrontom a pogányok országának erősségét" 
(Aggeus 2, 23). ítélet-időben született újra a magyar haza. „íme én 
fölnyitom sírjaitokat és kihozlak titeket koporsóitokból, én népem!" 
(Ezekiel 37, 12). Hiába temették Trianon koporsójába a magyar igaz-
ságot. Hiába vonták meg botor emberi kezek az örök és oszthatatlan 
csehszlovák, román határokat: ezer év joga széttörte a gyarló emberi 
tákolmányt. 

Erdélyt Árpád kardja szerezte meg magyar földnek. Szent 
István államalkotó bölcsesége kapcsolta be az ország testének szer-
ves, élő egységébe. Földjén az erdélyi püspökök, a káptalan papjai, 
Kolozsmonostor, Almásmonostor, Dabolcz, Meszes, Kaplonmonostor, 
Szent-Jobb, Szent János, Bulcs, Eperjes bencés apátságainak szer-
zetesei indították útjára a keresztény magyar művelődést. Évszáza-
dokon át magyar vér öntözte, védte az örökkön megújuló kun, tatár 
betörések ellen. A százados harcokban foglyul esett magyar vitézek 
küldözik édes szolgájukat szép hazájukba, Erdélybe, szabadulásért, 
mint a tatár rabságban sínylődök dala énekli. Mikor a világhódító 
török veszedelemmel a magyar haza darabokra tépve küszködött, 
utolsó fellegvárul újra évszázadokon át Erdély lengette a magyar 
szabadság tépett, de porba nem hullott lobogóját. A tizenhetedik szá-
zad vérzivatarai között, mint egyébkor is — ahogy Szalárdi János 
Pannonhalmi Szemle " 6 



írja Siralmas Krónikájában — templomokat, scholákat építtet a feje-
delem, azokban a deáki szép tudományokat taníttatja, az belgiumi, 
angliai akadémiákon nagy költséggel tudósi ifjakat nevel. Nagy hírű, 
nevű tudós professzorokat hí Erdélybe Joannes Henricus Alstedius, 
Joannes Henricus Bisterfeldius, Philippus Piscator személyében. Er-
dély a magyar vér, a magyar történelem, a magyar művelődés, a 
magyar birtoklás ezer éves jogán a miénk, lett a miénk újra! 

Erdély a miénk. Ami a miénk, azt meg kell védenünk, azt meg 
kell tartanunk, azt meg kell gyarapítanunk. Az emberi léleknek, a 
magyar léleknek különösen, szüksége van ünnepnapokra, hogy föl-
emelkedjék, hogy elteljék eszményiséggel. Ennek az eszményi lel-
kületnek nem szabad megfogyatkoznia a kötelességteljesítés szürke 
hétköznapjaiban. A magyar munka ezer sokszerűségének egybehang-
zóan, eszmei lelkesedéssel, csüggedetlenül, állandóan a nemzeti lét 
nagy célkitűzései felé kell irányulnia. A célkitűzést a történelem 
szabja meg. Megvédeni, megtartani, gyarapítani azt, 
ami a miénk ! Ezen célkitűzés megvalósításának több föltétele van. 
Lehetett tréfálkozni a kultúrfölényen, de nemzetfenntartó igazságát 
megváltoztatni nem lehet. Nem lehet, mert a művelődés lelkiségére, 
kipróbált eszközeire, eredményeire a fölfelé törekvő emberiségnek 
nélkülözhetetlen szüksége van. Még a művelődési fölénynél is szük-
ségesebb az erkölcsi fölény. Egy nemzet nagyságának csalhatatlan 
fokmérője a hő si ál d o z at r a való készség. E nélkül önzé-
semet nem tudom a köz érdekének alárendelni. E nélkül eldugott őr-
helyemen meginog a kitartásom. E nélkül nem tudom elviselni az 
embereket magam fölött. E nélkül nem tudok meghalni, ha megkö-
veteli a haza. E nélkül nem tudok élni úgy, ahogy megköveteli a haza. 
Nem szóvirág, hogy nem elég meghalni, hanem a hazáért élni 
is tudni kell! Élni gazdag, bőséges magyar életet. Mert nem 
azé az ország, aki mindig verekszik, még ha mindig győz is, ha-
nem azé, aki fiakkal, mégpedig méltó fiakkal benépesíti. Gyermek-
áldás nélkül nincs magyar áldás. A szellemi és erkölcsi fensőbbség-
ből szinte magától következik a gazdasági, a politikai és a katonai 
fensőbbség. 

Az ország, amely ilyen lenyűgöző fensőbbséggel rendelkezik, 
aránylagos számbeli kisebbsége ellenére számottevő tényező a nem-
zetek együttesében. Mindenkor megvan az önmagát és a maga érté-
keit egybefogó, megőrző összetartó-ereje. Ez az erő kifelé kisugárzó, 
vonzó erővé válik, melynek hatása alatt akarva, nem akarva bekap-
csolódnak nemzeti életünk vonzókörébe azok a népek, amelyeket 
Isten velünk egyazon földrajzi viszonyok közé helyezett, azonos ter-
mészeti adottságokkal vett körül, kiket a történelem velünk egy nem-
zetté kovácsolt, s kiknek legszentebb érdeke: a nyugodt boldogulás 
lehetősége egy a miénkkel. Ilyen magát megbecsülő értékes népnek 



— láttuk a közelmúltban — nem a mennyisége, hanem a minősége 
szerint esik latba a súlya a nemzetközi életben is. Értékes emberré, 
értékes néppé az állandó önnevelés emel. Ez az a munka, amely-
lyel soha sem leszünk készen. Ennek a munkának el kell kísérnie az 
egyéni és a nemzeti lét végső határáig. Annál nagyobb fokban, szám-
belileg minél kisebb nemzet vagyunk. Ez az állandó önnevelés a ke-
resztény magyar lelkiségben, művelődésben számunkra Szent István 
király óta adva van. Erőnk, biztonságunk, jövőnk nem a divatban, 
nem a kapkodásban van, hanem a szentistváni embereszményhez, a 
szentistváni állameszméhez való hűséges ragaszkodásban. Ha ez a 
hűség ezer év hallatlan megpróbáltatásai közt nemzetfenntartó erő 
volt, akkor nem kell múltjához hűtlennek lennie a magyarnak azért, 
hogy biztosíthassa a magyar jövőt. 

Magyarország Kormányzójának a személye a nemzet élni-akará-
sának és élni-tudásának a megtestesítője. Az ő kezében és kiváló 
munkatársainak, nagy eredményeket elért államfér fiainknak kezében 
nyugodt biztonságban érezzük a magyar jövőt. A baráti nemzetek 
vezérei pedig elég nagy emberek ahhoz, hogy ne üzleti alapon fogják 
föl a nemzetek szövetségét s a pillanatnyilag esetleg többet nyújtót 
ne tegyék elébe egy évezredes érdemeket szerzett, becsületes és min-
denkor megbízható nemzetnek. Amikor a hála és a bizalom érzelme 
tölti el szívünket, nem feledkezhetünk meg a magyar honvéd-
tisztről. Ezé a lovagias uri tisztikaré az érdem, hogy az idei mos-
toha esztendőben, amikor az otthoni határ jajgatva kiáltott a munkás 
kéz után, a magyar földnek kemény fia állni tudta az idegekre menő 
várakozásnak tétlen, hosszú hónapjait. Nemes büszkeségünk, 
hálánk, hűségünk és erős bizodalmunk nemzetünkben, amely hiva-
tott vezérek után indulni tudott és a történelmi küldetés kipróbált 
hordozójának bizonyult. 

Az általános magyar örömbe én pedig boldogan szövöm bele 
Rendem örvendezését. Ez a Rend ott állt a magyar kereszténység, 
a magyar művelődés, a magyar élet bölcsőjénél. Hűséggel osztozott 
ezer év minden örömében, minden fájdalmában: ma is meghatott 
lélekkel küldi imádságos köszöntését az erdélyi bencés monostorok 
romjai és az erdélyi bencés hithirdetők szétszórt hamvai fölött ki-
bontakozó, kivirágzó új magyar életnek. 

Pannonhalma, 1940. szeptember 15. 
Kelemen Krizosztom, 



Á „lélek szerint való nevelés." 
Szalay Jeromos dr. 

A mult század végén történt, hogy egy fiatal francia leány a 
tanári pályát választva hivatásául, felvétette magát az állami tanár-
képző-intézetbe. Az igazgatónő mindjárt az első napon megmondta 
neki kertelés nélkül, hogy intézetében három hónap alatt bárki is 
elveszti a hitét. Szomorú tapasztalatok hamarosan megerősítették 
ezt a figyelmeztetést, A fiatal tanárjelölt látva maga körül a hitet-
lenség pusztítását, sokat tépelődött. „Mégis csak kellene lennie 
egy intézménynek, ahol a katolikus leányok felsőbb tanulmányokat 
végezhetnének, a nélkül, hogy a hitüket elvesztenék." Az egyetemi 
hallgató elmélkedéseiből, vágyakozásaiból született meg 1907-ben 
Párizsban a jelenleg Neuillyben működő kat. tanárnőképző-intézet 
(Ecole Normale Supérieure Libre). 

A fiatal egyetemi hallgatónak, 1907-ben már Daníelou-né asz-
szonynak, gondolata termékeny lett, új barázdát szántott a francia 
kat. iskolázás (enseignement libre) történetében. Danielou-né akkor, 
mikor a felsőbb tanulmányok kat. szellemű irányítását akarta bizto-
sítani, az egyetemi vizsgálatokra való előkészítéssel arról is akart 
gondoskodni, hogy a katolikus iskolának alaposan képzett, oklevél-
lel ellátott tanárokat bocsáthasson rendelkezésére. A gondolat to-
vább fejlődött. Ma Danielou-né körül valóságos harmadrend csopor-
tosul a saját intézetéből kikerült tanerőkből. Jelenleg vezetése alatt 
az oktatás minden ága képviselve van: elemi iskolák 500 növendék-
kel, 5 középiskola 1.700 növendékkel, egy tanítónőképző s vala-
mennyi fölött a tanárnőképző, Danielou-né iskolái a jelenben már 
bámulat és irigylésreméltó példa tárgya az állami oktatás részéről,1 

a kat. iskoláknak pedig irányításul szolgálhat arra nézve, hogy ho-
gyan kell élni a tanítás szabadságával. 

Daníelou-né a keresztény humanizmusra épített tanító-nevelő 
rendszerét válogatott elem számára alkotta meg, A kiválogatásnak 
azonban nem a vagyoni vagy társadalmi kiváltság az alapja, hanem 
az iskola fegyelmének elfogadása és a munkateljesítmény, Ennek az 
eszménynek szolgálatában áll két év óta a Culture c. folyóirat, A 
mult év végén pedig eszméiből a főbbeket Education selon l'Esprit 
címen a Présence című sorozatban (Pion) közzé is tette. Ebből a 
gazdag tartalmú, eszmemozdító könyvből adunk tanulmányunkban 
néhány gondolatot. 

* 
1 Salvat : Quand l 'enseignement d 'E ta t est défa i l lant . Temps Présent , 9-9-1938. 



A nevelés nagy munkájában a nevelő nem alkotó, nem teremtő 
erő, A gyermekben lévő adottságokhoz (egészség, erkölcsi érzék, ész) 
nem sokat adhat hozzá. A nevelőnek nagyon is kell ismernie az 
előtte álló korlátokat, mégis hivatása, feladata óriási: ne törjön össze, 
ne rontson le a gyermekben semmi értéket, hanem fejlessze ki, jut-
tassa érvényesülésre a benne rejlő értékes testi és lelki adottságokat, 
az eredetiséget, adja meg neki a kedvező feltételeket az egyéniség, 
a személyiség kifejlődésére. A serdülő kor válságán vezesse át a 
gyermeket a teljes testi és lelki kifej lésre, ugyanazon idő alatt ala-
kítsa ki benne az új embert, az igaz keresztényt is. Mind a vallási, 
mind az értelmi téren legyen gondja a nevelőnek arra, hogy a tűi 
sok szabállyal tönkre ne tegye az egyéniség megnyilatkozását, kifej -
lését. 

Ehhez a munkához a nevelőben nagy tulajdonságok szüksége-
sek. Először a meglátás, a gyermek egyéniségébe való beleélés, a 
megértés, amiket semmiféle ,,teszt"-gyüjtemény nem pótolhat; má-
sodsorban pedig sok önzetlenség és elfogultság kell. 

Az egyéniség kifejlődésének egy nagy állomása a fiatalkori vál-
ság. Itt a,,válság" szó nem betegséget jelent, hanem növekedést, át-
alakulást, Ez az átalakulás (mint más átalakulás se) nem történik 
egy csapással és maradék nélkül. A régi elemek még léteznek, mi-
kor az újak már jelentkeznek. Ezeknek lassanként egységbe kell ol-
vadniuk. A fiatalkori válsággal szemben a nevelőnek nagy megértést 
kell tanúsítania és nem szabad úgy felfognia, mintha ez az átmeneti, 
veszedelmes kor (âge ingrat) csak a szülők és nevelők gyötrelmére 
szolgáló kor lenne, hanem úgy kell tekintenie, mint egy személyes 
elemekben gazdag kort, melyben még az egyes elemek nincsenek 
összhangban. 

A tizennegyedik év körül a gyermek tudatára jut személyiségé-
nek, Minden társadalmi kényszertől és az eddig majdnem ösztön-
szerű élet megszokásaitól fel akarja magát szabadítani, hogy ezután 
maga gondolkozzék, szeressen, saját ritmusa szerint éljen. Felfedezi 
saját, benső világát olyan eredetiséggel, olyan újszerűséggel, hogy 
meglátásai bizonyos tekintetben közelállanak a lángészhez, a génie-
hez. Ez az eredetiség, sajátos zamat azonban később legtöbbnél el-
tűnik, mert minden összeesküszik arra, hogy a fiatalemberben az 
eredetiség tönkremenjen: az egyénben a lustaság, az emberi tekintet, 
a legkisebb erőfeszítésre való hajlandóság; kívülről a meg-nem-értés, 
a bizalmatlanság. Egy áthatoló tekintetű nevelő számára igazi lelki-
öröm az, mikor tanítványaiban felfedezi ennek az új léleknek a 
megjelenését, melynek valamennyi vonása egészen új, eredeti, sajá-
tosan dinamikus, de ugyanakkor szomorúan láthatja azt is, hogy az 
eredetiséget mindenfelől veszélyek környékezik. 

Nem szabad kétségbeesni ennek a kornak a hibái miatt, mert 
nem egyszer ezek a hibák nagyon értékes erények csíráit rejtik ma-
gukban, A gyermek ebben a korban ügyetlen gesztusaiban, túlzó 
visszahatásaiban. Félreismertnek hiszi magát és gyakran az is, Nera 
érzi már azt a gyöngédséget, mellyel kiskorában körülvették, s ez 



rosszul esik neki, de tartózkodásból semmit sem tesz, hogy azt újra 
visszaszerezze. Szívesen nyilvánítja jellemének visszatetszést keltő 
oldalait, az időebbek ízlése, kívánsága előtt nem akar meghajolni. 
Az ellenmondás szelleme benne egészen a lázadásig mehet. Ez az 
eredetiség vagy inkább eredetiségre való vágyakozás, hajlandóság 
azonban legtöbbször csak egyéniségének ösztönszerű védekezése min-
den kényszer és beavatkozás ellen. A hiba akkor állana elő, ha, 
mint napjainkban történik, ettől a nem teljes, önmagában nem elég-
séges életfelfogástól kérdeznők az élet értelmét, ha az ifjúságnak a 
serdüléssel járó nyugtalanságait, kívánságainak zűrzavarát szabá-
lyokká, normákká emelnők. E helyett az ifjúságot meg kell tanítani 
a számára legnehezebb erényre: a türelemre, az elrejtett, kitartó 
előkészületből álló életre. 

Ezeket az adottságokat tartja szem előtt Danielou-né isko-
lája, melyet ő kiválasztottak iskolájának szánt szemben a tömeg 
iskolájával, mely dogmatikus, kész eszméket, megfogalmazásokat ad 
rövid, kifejező formában, hogy azok mentől könnyebben megrögződ-
jenek, Danielou-né Platonra, Bergsonra hivatkozva okolja meg isko-
láját, melyhez hasonló rendszerrel kevésbbé sikerült megvalósítás-
ban különféle nevek alatt (sélection, tehetségek iskolája, stb.) már 
sokfelé tettek kísérletet. A vezetőelemnek ez a kiválasztása törvé-
nyes és szükséges is. Megtalálása és megfelelő helyre állítása az 
alfája és ómegája minden kormányzásnak, 

Már a könyvnek a címe (Education selon l'Esprit) megmondja, 
hogy Danielou-né nevelési rendszerének alapja a keresztény életfel-
fogás, ennek feltételei az egyén erőinek szabad kifejlesztése, alkotó 
erők nevelése, hogy a gyermek az élet bármely területén képessé 
legyen arra, hogy a dolgok új rendjét találja fel. Ezt a készséget 
nemcsak rendkívüli körülmények között lehet gyakorolni, melyekbe 
csak kevés gyermek kerül. Az ember lehet teremtő az élet minden 
megnyilvánulásában: a gondolkodás, a művészet, az ipar terén, a 
gyakorlati életben. Az a munka, melyben nincsen kezdeményezés, 
nem emberi munka. Ez az, ami elkoptatja az embert, megcsömörlést 
okoz s ez az a munka, mit senkire hosszasan nem lehet rákénysze-
ríteni. 

Korunkban valósággal hitvallás számba megy, ha a hangsúlyt 
az értelem kifejlesztésére merjük helyezni. Pedig a legbecsesebb, 
amit a nevelendő gyermeknek adhatunk, a helyes ítélőképesség ki-
fejlesztése, ami olyan eszközt ad számára, mely neki mindenkor 
lehetővé teszi, hogy az értékek helyes sorrendjét megállapíthassa, A 
jelenkor bizonytalanságán, az eszmék zűrzavarán nem azzal segíthe-
tünk, hogy növendékeinknek mindenben kész ítéleteket adunk, ha-
nem ha olyan elméket képezünk, akik képesek lesznek megkülönböz-
tetni, kiválasztani a legjobbat, a leghelyesebbet. Hozzá kell szok-
tatni a növendékeket ahhoz, hogy használják értelmüket, hogy ellen-
őrizzék magukat, hogy a dolgokat kissé mélyebb távlatból nézve 
eszmélkedjenek, mielőtt cselekednének vagy beszélnének. Ezzel 
tesznek szert tárgyilagosságra, mi igazságot szolgáltat mindenkinek, 



a helyes arányokra szállítja le életünk megpróbáltatásait. De hogy 
így ítélhessünk, ahhoz minden kesernyésségtől, önzéstől, gyerekes-
ségtől ment, megértő lelkület kell. Az ilyen lelkület lassan alakul 
ki, kialakulásában a tanulmányoknak nem kisebb része van, mint az 
erkölcs tanításának és a nemes felfogású környezetnek. 

Az intelligencia hamis felfogásából származnak mindazon ellen-
vetések, melyek az értelmi nevelés hangsúlyozása ellen hallhatók. 
Sokan összezavarják a kultúrát a tudással, a vizsgasikerrel. Mások 
félnek, hogy az ilyen nevelésen átmenteknek nem lesz kapcsolatuk 
a gyakorlati élettel, nem lesz érzékük a művészettel, a cselekvéssel 
szemben. Ez a felfogás elfelejtése annak, hogy a tanulás csak egyik 
alkalmazása az intelligenciának, hogy ez az iskolai élet keretein 
messze túl terjed és minden nem ösztönszerű cselekedetünket kor-
mányozza, A gyakorlati életben is egyedül az intelligencia emel ben-
nünket a megszokás fölé és engedi meg a haladást. 

Az elvont, szigorúan logikus ész azonban még nem az egész in-
telligencia; kell hozzá még az okoskodás által ellenőrzött intuitív, 
ösztönszerű, közvetlen meglátása a dolgoknak, (Pascal ,,esprit de 
finesse"-e.) Akiben ez az érzék nincsen meg, annak ítélőképessége a 
legtöbbször hamis lesz- Ez pedig az egyik legveszedelmesebb lelki-
állapot, melyből a kigyógyulás majdnem lehetetlen, A hazug ember 
tudatosan vezet félre bennünket, a hamis ítélőképességű ember ellen-
ben jóhiszeműen védi tévedését és akarja másokra ráerőszakolni. 
Nehéz az ilyen embereket arra rávezetni, hogy bizalmatlanok legye-
nek önmagukkal szemben, hogy állításaikban kerüljék az ellenmon-
dást nem tűrő hangot. 

Amik az ítélőképességet félrevezethetik, azok között első he-
lyen áll a szenvedély, Amor meus pondus meus, mondogatta 
Szent Ágoston. Ellen- vagy rokonszenvünk meghamisíthatja íté-
letünket, igazságtalanságokra vezethet bennünket. Minden jó 
vagy rossz a szerint, amint rokonszenves vagy ellenszenves egyén-
től származik. Az ilyenek a legritkábban ismerik el igazságta-
lanságaikat, Szent Teréz kifejezetten ajánlotta szerzetesnővérei-
nek, hogy sohase vegyenek fel a noviciátusba olyan jelöltet, aki-
nek az ítélőképessége hamis, ,,Ha az apáca jelöltben nincs jám-
borság, megpróbálhatjuk ránevelni, de ha hiányzik benne az íté-
lőképesség, azt sohase tudjuk neki megadni," Nem hiába mondja a 
francia közmondás: Ha az ember ostoba, akkor hosszú időre az. 

Meghamisíthatja az ítélőképességet az érdek is. Nem szólva 
azokról, kiket goromba önzésük vezet félre, vannak, kiket sokszor 
dicséretreméltó célok gátolnak ítéletük helyességében. Korunk életét 
ezek az úgynevezett „dicséretreméltó célok" mérgezik meg. Ezek 
akadályozzák meg sokszor a tisztánlátást s nem egyszer a legna-
gyobb igazságtalanságok forrásává lesznek, Deus non indiget menda-
ciis nostris, mondta Szent Ágoston, Ha ez a „dicséretreméltó" érdek-
től való befolyásolhatóság érzékeny-érzelgős lélekben van meg, akkor 
a hamis ítélőképesség olyan zsarnoki módon jelentkezik, hogy nála 
„Vorstellung ist Warheit", a képzelet, a kívánság, következéskép az 



önző érdek lesz az igazság. Az ennek a meggyógyításához szükséges 
lelkíszegénység igen ritka tulajdonság, 

A Jóisten a megmondhatója, mennyi hamis értékelésnek a for-
rása valamely társadalmi osztályhoz való tartozás, nem egyszer a 
nemzeti előítéletek, a közszájon forgó, nagyhangú általános igazsá-
goknak hirdetett, csak részletigazságot tartalmazó nagy mondások, 
eivek. Mennyire akadályozzák ezek a nevelő feladatát, a helyes íté-
lőképesség kifejlesztését! S ha még ezekhez a 16—18 év között olyan 
gyakori blazírtság, fásultság járul! Ez a kiábrándultság, akár egy-
szerűen csak pózolás, nagyképűség, akár szomorú valóság, a nevelő 
munkájának a hajtókerekét, a lelkesedést teszi tönkre. Ezek előtt a 
fásultak, kiábrándultak előtt semmi sem szent vagy nagy, semmi 
sem szép vagy csodálatos. Ez az ostoba nagyképűség nem érti meg 
Pascált, hogy mentől intelligensebb valaki, annál több eredetiséget 
talál másoknál, 

A nevelőnek első feladatai közé tartozik a helyes ítélőképesség 
ezen eltorzítása ellen küzdeni. Ennek a célnak egyik leghatásosabb 
eszköze ezen a téren is a becsületességre, a lelkiismeretességre való 
nevelés, A megismert igazság elleni tusakodás a Szentlélek elleni 
bűnök egyike, a mindennapi és tudományos életnek pedig egyaránt 
rákfenéje ez az intellektuális, szellemi becstelenség, Boldog, aki el-
mondhatja az apostollal és annyi más kiváló szellemmel, hogy sohase 
vétkezett az igazság ellen. 

Az intellektuális, szellemi becsületességre való neveléssel szo-
rosan összefügg a helytelen következtetések mindenféle faja elleni 
küzdelem, mert a fiatalságban, a nélkül, hogy tanulta volna a böl-
cseletben, ezek bőségesen burjánoznak. Nagyon sok a felületes, csa-
lóka képzelettől vezetett, egyik gondolatról a másikra ugráló elme, 
akiknek okoskodásában egyik tétel nem következik a másikból, A 
nevelő sohase fáradhat bele abba, hogy az ilyen növendékeit a kiin-
dulópontra figyelmeztesse s megmutassa nekik az okoskodásban való 
félrelépéseiket, ellenmondásaikat, melyekkel állítják alig valamivel 
eltérő formában, amit előbb tagadtak. Ez a sokszor becstelenséget 
súroló értelmi betegség rendszerré emeli az ellenmondást, egymás-
sal homlokegyenest ellenkező állítások érdekében való hadakozásra 
készteti az embert a szerint, hogy pillanatnyi szeszélyeinek, érde-
keinek mi felel meg. 

Az értelmi nevelésnek nagy akadálya a hozzávetőleges, a körül-
belül tudással való megelégedés. Ez minden tanulmánynak a meg-
ölő je, Az a siralmas eredménytelenség, ami a középiskolában majd-
nem minden országban tapasztalható, az ebben a „hozzávetőleges", 
„körülbelül" szellemben találja magyarázatát, mely hasonlóan a hit-
vány vásári munkához a legkevesebb idő alatt, a legkevesebb erőfe-
szítéssel, öntevékenységgel akar teremtem. Alaposan megvizsgálva 
pl, egy VIII. oszt, szellemi készültségét, az ember nagyon gyakran 
kérdezhetné, hogy ezért az eredményért miért kellett 8 éven át az 
iskola padjaiban kínlódni. Franciaországban, hol az érettségi egye-
temi bizottság előtt történik, a jelöltek 57°/o-a szokott megbukni. 



Nálunk sem lenne jobb az eredmény, ha az érettségi nem házi keze-
lésben folynék, ahol annyi mindenféle megfontolás lép közbe. Meg 
kell csak nézni, hogy pl. a középiskola 8 éve alatt szerzett latin szó-
kincsből mennyire tehető a biztos tudás! Hol vannak a biztos nyelv-
tani ismeretek abból a sok-sok szabályból, melyekkel éveken át 
nyaggatták a növendékeket? S hányan tudják őket alkalmazni szük-
ség esetén? Érdemes-e pl, annyi időt elvesztegetni a modern nyelvek 
tanulására, mikor az aktív tudás úgyszólván a zéróra szorítkozik? 
Mindennek oka legtöbb esetben nem a tehetségtelenségben rejlik, 
hanem a szabatos tanulás hiányában, a soha be nem fejezett, hozzá-
vetőleges munkában. Az ilyen deák hangfoszlányokból él. Egy szó-
ból egy szótagot, egy mondatból egy szót tud. Gyászos a következ-
ménye ennek a módszertelenségnek az egyéni jellem kialakulására, 
de veszedelmes a közre is. A befejezettlen munkával való megelé-
gedés megszokássá válik mind a magán, mind a hivatali életben. Ez 
a hozzávetőleges munka komolytalan emberre mutat, akiben hiány-
zik az intellektuális becsületesség. 

Az értelem kiművelésének, nevelésének vallási alapon kell tör-
ténnie és szabad emberhez méltónak kell lennie. A lélek, a szellem 
nem a tekintély és kényszer hatása alatt formálódik, hanem a kez-
deményezés lehetősége és a bizalom által. A tekintély sorompó kö-
zöttünk és a rossz között, szükséges a gyermeknek és azoknak, kik 
értelmileg sohasem lesznek felnőttek, s mindenkinek a törékenység 
bizonyos óráiban. A tekintély biztosíthatja sok esetben a közösségtől 
végrehajtandó olyan cselekvések sikerét, ahol az önkéntes megegye-
zés igazán csodaszámba menne. De nem tartozik a tekintélyre, hogy 
szüntelenül az egyéni ítélőképesség és lelkiismeret helyébe erősza-
kolja magát, A tekintély karfa, nem pedig út, melyen járunk, A sze-
mélyes gondolat felébredését, főkép pedig az erkölcsi és vallási élet 
öntudatossá válását gyöngéd figyelemmel kell körülvenni. Állandóan 
ösztönözni kell őket, új útakat kell előttük nyitni, újabb tapasztala-
tokra, erőpróbákra kell felhívni a figyelmet. Egyedül az az engedel-
messég nem alacsonyít le, mely a világosságot keresi azokon keresz-
tül, kiknek több élettapasztalata, több tudása van, akiket elfogad 
mestereiül, mert teljesen önzetleneknek és őszintéknek tartja őket. 
Mikor ez a bizalom megvan, állandóan szelídíthetjük a tekintély 
formáit, az engedelmesség nem gyöngül meg. A legkisebb jel, figyel-
meztetés elégséges ott, ahol a benső megértés uralkodik. Olyan lég-
kört kell teremteni, hogy a növendék az egyszerű sugallást is tanu-
lékonyán észrevegye. Az ilyen engedelmességgel a gyermek a leg-
felsőbb fokban értékesítheti nevelői tudását, életbölcseségét s mégis 
megőrizheti saját egyéniségét, megmarad szabad elhatározása, köz-
vetlensége. Lassanként azután önálló, szabad lénnyé fejlődik, aki a 
jónak, igaznag megismert felfogáshoz szeretetből, nem pedig kény-
szerből ragaszkodik, aminek meghódolhat a test, de aminek a lélek 
fölött sohase lesz hatalma. Ebben a nevelésben nincs helye a kép-
mutatásnak, a szolgalelkűségnek, a felforgató szellemnek. Itt sem-
miféle zsarnokság nem uralkodik, hanem a gyermeknek törékeny 



szabadsága barátságos erőre támaszkodik. Ez is csak azért van ott, 
hogy előkészíthesse, lehetővé tegye a gyermek számára egyéniségé-
nek szabad kifej lését. 

* 

Hogyan juthatunk el az egyéniség teljes kifejlesztéséhez? A 
gondozás, a művelés által. Ezek ugyan nem teremtenek semmi újat, 
nem módosítják, csak napfényre hozzák az egyénben rejlő tehetsé-
geket, Az így szerzett kultúra segíti az egyént arra, hogy ember 
legyen a szó szoros értelmében, hogy harmonikusan kifejlessze va-
lamennyi adományát, ,,A kultúra valamennyiünkre egy kötelességet 
ró, és ez az, hogy törekedjünk magunkban és magunkból kialakítani 
a bölcselőt, a szentet, a művészt és ezzel azon dolgozzunk, hogy a 
természetet a maga befejezettségéhez segítsük" (Nietzsche). 

Az egyén értékeinek napfényrehozásával a nevelő az Üristen 
terveit valósítja meg. A mélységes optimizmus, melynek minden 
nevelő munkát sugallania kell, ebből a meggyőződésből táplálkozik. 

A lélek kiművelése, kultúrája olvasmányok által történik. A 
jól irányított, jól megválasztott olvasmány és tanulmány nemcsak az 
emlékezet gazdagodását jelenti, hanem a nevelésnek is kiváltságos 
eszköze, növeli az ember személyes és szociális értékét is. 

Az észt csiszoló, intelligenciát kifejlesztő kultúrának megszer-
zésére Danielou-né a legalkalmasabb eszköznek az irodalmi tanul-
mányokat tartja, még pedig a következő sorrendben: klasszikus 
nyelvek (latin, görög), francia nyelv és irodalom, az idegen nyelvek. 
Csodálkozással állhatnánk meg ezzel a felfogással szemben, mely a 
képzés többi tárgyait a számukra nálunk biztosított hely után he-
lyezi. Danielou-né azonban meg is okolja állásfoglalását. 

Minden tudományszaknak megvan a maga jelentősége a neve-
lés munkájában, A probléma abban áll, hogy azt értékesíteni és a 
tanterv egyes elemeit egyensúlyba tudjuk hozni, A természettudo-
mányok nevelő és észcsiszoló értéke a fiatal gyermekre nézve nem 
igen nagy. Helyük az általános műveltségben általában korlátozott. 
Ez a felfogás különben megegyezik a franciák nagy részének felfo-
gásával. S valóban a francia iskolázásban az irodalmi tárgyak na-
gyobb mértékben vannak képviselve, mint más országokéban. Ez 
azonban épen nem történik a szükséges természettudományi isme-
retek rovására, mert a francia iskolarendszerben bőséges gondosko-
dás történik arról, hogy akik felsőbb tanulmányaik miatt rászorul-
nak a természettudományok elmélyítésére, megadassék az alkalom 
arra is. 

A francia nyelv és irodalom tanítása valóságos kiváltság, mondja 
Danielou-né, Akinek csak halvány fogalma van arról, hogyan folyik 
a francia tanítása olvasmány magyarázataivl, különféle dolgozatai-
val, az nem vonhatja kétségbe ezt az állítást. Danielou-né megjegy-
zései nagyon tanulságosak erre nézve. Azonban ezek nem tartoznak 
tanulmányunk keretébe, csak a könyv címével szoros összefüggésben 
álló megjegyzéseit adjuk, ,,Az írók magyarázatának nemcsak az a 
rendeltetése, hogy a stílust alakítsa, hanem az ítélet és ízlés neve-



lésének a szó szoros értelmében a legigazibb, legtökéletesebb esz-
köze. A francia irodalomban az emberi gondolkodás egész kincses-
tára kifejezést talál. Ezeket kell kidomborítani.. , Főkép azonban 
ki kell fejleszteni a növendékekben az értékek helyes megkülönböz-
tetését, az igazság megbecsülését, a jónak szeretetét, megértését an-
nak, ami fennkölt, gyöngéd. Az erkölcsi szemponttól sohase szabad 
eltekinteni és a nélkül, hogy prédikálnánk, a kereszténység tiszta 
világánál kell értékelni az írókat és hatásukat. Ha a tanár nem ezt 
teszi, akkor műkedvelősködést fejleszt ki, ellenkező esetben pedig 
elsőrangúan járul hozzá a lélek szerinti neveléshez," 

Az irodalmi nevelést a francia középiskolában befejezi a böl-
cseleti osztály, ahol, megfelelő kezekben, továbbfolytatódik a lélek 
szerinti nevelés. A bölcseletre szentelt 8—9 órában megfelelő meg-
világosítást kaphat a hitnek és az észnek a viszonya. Az iskola meg-
tanítja a növendéket arra, hogy intelligenciáját tudja okosan, hatá-
rozottsággal, világossággal, könnyedséggel használni, a bölcseleti 

* osztályban ehhez még tudatossá válhatík előtte, hogy az intelligen-
ciának más forrásai is vannak, mint a következtetés és az okoskodás. 
A legértékesebb igazságok intuitív, kinyilatkoztatott eredetűek. 
Gil,son szerint a metafizikai fogalmak többsége, mint a lélek létezése, 
a teremtés, a lélek halhatatlansága vallásos eredetűek. Ezeket az 
igazságokat azután az ember az ész segítségével utólag igazolja. 
Még inkább így vagyunk a kinyilatkoztatás összességével. Az esz-
mény az, hogy a növendék előtt az igazság valamennyi forrását meg-
nyissuk, 

A bölcselet tanítása alkalmat ad arra is, hogy a növendéket a 
társadalmi kérdések ismeretébe bevezessük. Óvakodva attól, hogy a 
fiatalságot bármely irányzatba, politikai pártba betoborozzuk, ipar-
kodni kell, hogy vele a megoldás elemeit megismertessük: pontos, 
szabatos tényeket a gazdasági életről, a szociális törvényeket, a mun-
kások helyzetét, a különféle megoldási lehetőségeket. Főkép azt a 
lelkületet kell kialakítani az ifjúságban, hogy ezekhez a nagy kér-
désekhez csak testvéri lélekkel, érdek nélkül szabad nyúlni. Sem a 
hagyomány, sem az osztályérdek vagy osztályfegyelem, sem a dogma 
nem oldják meg ezeket a nagy kérdéseket. Itt csak a nagy értelmi 
erőfeszítés, a kereszténységtől sugallt igazságérzet adhat elfogadható 
megoldást. 

A fiatalember szociális ismeretei támaszkodjanak komoly isme-
retekre, elfogulatlanságra és sok személyes elmélkedésre. Ne elé-
gedjék meg az újságcikkek érveléseivel és ne hagyja magát idő előtt 
betoborozni semmiféle mozgalomba, A helyett, hogy ilyen vagy amo-
lyan megoldást ráerőszakolnánk, sokkal fontosabb, hogy olyan szel-
lemi felszereléssel engedjük őt útnak, hogy később képes legyen a 
helyes választásra, képes legyen mérlegelni azokat a körülményeket, 
melyeket az elméleti oktatás nem mindig láthat előre, 

* 

Gyakran hallható megjegyzés, hogy a kultúra, a tanulmányok 



csak akadályozzák az életben való boldogulást- Sokan sajnálják azt 
az időt, mit a középiskola falai között „elfecséreltek". Az iskola ott-
hagyása, a könyvek félrevágása nagyon sok fiatalembernél nagy ki-
sértés. Hányat ejtett meg már a csábítás, hogy az előkészület helyett 
idő előtt a cselekvésre vesse magát! Ehhez a meggondolatlan lépés-
hez elég szép számmal vannak a tanácsadók is, akik maguk vagy 
nem mentek át az általános műveltséget adó képzésen, vagy rosz-
szul vezetett, rosszul megemésztett tanulmányaik miatt kellemetlen 
emlékük van a középiskoláról. Nagy hiba van ott vagy az egyén-
ben, vagy a nevelés módjában, ahol az oktató-nevelő munka, a he-
lyett, hogy szárnyat adna, bilincsbe veri az egyéniséget. A nevelés 
feladata nem az, hogy minden egyes előre nem látható esetre kész 
formulát adjon a növendéknek, hanem hogy elássa őt az életre az-
zal a szellemi tartalékkal, mely képessé teszi egy szüntelenül vál-
tozó, átalakuló világban a szükséges alkalmazkodásra. Ha ezt a 
készséget ébren tartanok, hogy alkalom adtán és a körülmények sze-
rint alkalmazásba, működésbe jöhessen, akkor nem ölne meg annyi 
szép és lelkes kezdeményezést a megszokás, fejetlenség, zűrzavar, 
céltudattévesztés. 

* 

Nagyon sok emberi élet van kiszolgáltatva a véletlennek, na-
gyon sok embernél van kiáltó ellentét képességei, ízlése, foglalko-
zása és a környezet között, melyben él. A foglalkozás és az egyéni-
ség között az összhang nem a nevelőtől függ, de a nevelők az érte-
lem alakítása közben mégis sokat tehetnek azzal, hogy felfedezik 
növendékeikben a tehetséget, a különféle hajlamokat, képességeket. 
Ugyancsak a nevelőnek feladata, hogy mikor növendékeinek képes-
ségeit irányítja, figyelmeztesse őket a fiatalkor egy veszedelmes ön-
áltatására, mely legtöbbször folytatódik a férfikorban is és kerék-
kötője minden haladásnak a lelki és szellemi élet terén, de a gya-
korlati életben is. Ez az akaraterő és tehetség hiányát palástoló 
sóhajtozás abban áll, hogy az ember sokszor azt hiszi, hogy máshol 
jobban érvényesülhetne, hogy majd holnap elkezdi valamely erény 
gyakorlását, valaminek elvégzését, ha más körülmények között él-
hetne, ha más volna az egészsége, akkor minden jobban menne stb. 
így vesztegeti el az ember sokszor a jelen pillanatot, melynek fel-
használására kíván tőlünk erőfeszítést az isteni gondviselés és a saját 
jólfelfogott érdekünk. Nagyon fontos, de nagyon nehéz is arra rá-
venni az ifjúságot, hogy a jelen által nyújtott alkalmakat és eszkö-
zöket használja fel lelki tökéletesedésére, szellemi haladására. A 
jövendőre szőtt fellengzős tervek, nagy feladatok csak úgy kapnak 
szilárd alapot, ha a jelen kisebb és könnyebb feladatainak elvégzé-
sével előkészülünk a nagyobb erőfeszítést kívánó feladatok, köteles-
ségek elvégzésére. A mindig rendkívüli dolgokról való álmodozás 
leggyakrabban csak kibúvás, elzárkózás az erőfeszítés, a kötelesség-
teljesítés elől. Ma kell lemondani, ma kell engedelmeskedni, ma nem 
szabad az elkezdett munkát abbanhagyni, ma kell az erőfeszítést 
megkezdeni stb. 



A nevelő felelős, ha növendékeit nem vértezi fel ez ellen a ve-
szedelmes lelkiállapot ellen, mely annyi elhibázott életnek forrása, 
társadalomfelforgató elemeket termel ki az önmagával való megha-
sonlás következtében, kevésbbé veszedelmes formájában pedig a kör-
nyezet bosszantására és búsítására szolgál az örökös „ha én ebben 
és ebben a helyzetben lettem volna, ha nekem ilyen szerencsém lett 
volna" stb, kifejezésekkel, Egészen biztos, hogy a legtöbb esetben 
akkor sem tett volna semmit az ilyen lelkialkatú egyéniség. 

Nagyon fontos, hogy a nevelőben meglegyen az ítélőképesség, 
mely képes az igazi intelligenciát az egyszerűen csak felvevő típus-
tól megkülönböztetni. Ezek mindent felvesznek, amit tanítanak nekik, 
de pontosan ugyanazon módon, ugyanazon rendben, ugyanazon for-
mában tudják csak föleleveníteni a kapott anyagot. Eszmetársításuk 
csak szóbeli és automatikus. Nagyon jó eleme ez a réteg az elemi 
iskolának. Sajnos, nagyon gyakran a megfelelő ítélőképességgel nem 
rendelkező vagy a munkájára elég gondot nem fordító nevelő gyö-
nyörűségei az ilyenek. Nem mennek messze velük. Belőlük lesz az 
egyetemi tanulmányokra képtelen sok volt ,,jeles deák", akikkel 
érvel boldog-boldogtalan a jó tanulók ellen. Pedig az emlékezőte-
hetség nem ellensége az intelligenciának, ellenkezőleg a tehetséget 
képessé teszi gazdag egységbefoglalásra, szintézisre azzal, hogy ren-
delkezésére bocsát sok benyomást, sok emléket. Csak az emlékező-
tehetség maga még nem a tehetség- A tehetség akkor jelentkezik, 
mikor a gyermek találékonyságról tesz tanúságot, mikor munkájába 
beleviszi egyéniségét, mikor a kérdésre egyéni módon felel. Ezt a 
kis lángot felfedezni és ki nem oltani, ápolni, fejleszteni, ez a lélek 
szerinti nevelő igaz hivatása. 

Természetesen a gyermek egyéniségének tíszteletbentartása nem 
hozza magával, hogy szabad folyást engedjünk az önző, alacsony 
ösztönök, a beteges „én" kifejlesztésének. Máshol is, de főkép a 
franciáknál egész nemzedék szenvedett ebben a beteges „én"-kul-
tuszban amiből az értékek igazi rangsorának megismerésére csak 
nagy szenvedésekkel lehet eljutni. 

Az intelligencia és a lélek kifej lésében a fegyelemnek és a ráha-
tásnak egyensúlyban kell lenniük. Az eddigiek után elképzelhetjük, 
hogy Danielou-né nagyon kényes erre az egyensúlyra, ő első sorban 
olyan környezetet akar teremteni, mely jó irányban hasson a gyer-
mekre, Rendszerével, valamennyi iskolája internátussal lévén kap-
csolatos, könnyen meg is valósíthatja. Nála könnyű eltávolítani az 
intézet rossz szellemeit, kik mindig csak veszekedést szítanak, za-
vart okoznak s így lehetetlenné teszik a neveléshez szükséges lég-
kört. Növendékre, nevelőre egyaránt állanak Danielou-né szavai: 
„Azok mellett, kik a kegyelem légkörét teremtik meg, vannak olya-
nok is, kik azt elhomályosítják áskálódó természetükkel, szerencsét-
len képzeletükkel. Ezek mindenütt csak a bajt látják, sohase hisz-
nek a jóban. A békességes lelkületűek mellett ott vannak a kicsi-
nyes lelkületűek, akik az embereket egymással szembeállítják, visz-
szamondják a legkisebb megjegyzést és ezáltal elmérgesítík az egy-



más közötti érintkezést. A világosság fiai mellett ott vannak a keser-
nyés, kritikus lelkek, akik mindig csak a tökéletlenségeket látják, 
sohase veszik észre az igazi szépséget, a léleknagyságot. Azok mel-
lett, kik fel tudják fedezni és bátorítani képesek a valódi értékeket, 
ott vannak az ítélőképesség nélküliek, akik mindig tévednek, min-
dig félreismerik azt, ami valóban értékes, mindig olyasmit dicsér-
nek, ami értéktelen. S ez utóbbit az ilyenek nem egyszer azért teszik, 
hogy a valódi, a szem előtt levő értékeket ne kelljen elismerniük." 

Természetesen a fegyelmet és fegyelmezést Danielou-né sem 
állíthatja félre. Szükség van erre mindenkinél, de főkép a határozat-
lanoknál. A fegyelem, a napirend az emberi teljesítményt a maxi-
mumra fokozhatja, föltételezve, hogy ez a fegyelem nem nyomasztó, 
nem kifárasztó. A fegyelmezés, a szabály a gyermeknél nagyon sok-
szor bástya bizonyos kísértések ellen, de vigyázni kell arra, hogy ne 
akarjunk mindent szabályozni. A különféle tilalmak, ha lenyűgöznek 
bennünket, semmi hatással sincsenek a lelkiismeretre, agyonnyomnak 
minden egyén kezdeményezést, képmutatást, a legjobb esetben egy-
szerűen külső engedelmességet teremtenek, ami lealacsonyítja az em-
beri lelket s nagyon gyakran rejt magában keserűséget, anarchista 
lelkületet. 

A fegyelem azonkívül, hogy lehetővé teszi az együttélést, az ön-
fegyelmezésnek is a leghathatósabb eszköze. Az igazi szabadsághoz 
csak engedelmességgel juthatunk el. Qui modeste paret, videtur, dig-
nus esse, qui aliquando imper et. 

A nevelő személyes hatása, varázsa a növendék fejlődésében el-
engedhetetlen tényező. Mikor Szókratészt kérték, hogy figyelmeztesse 
Alcibiadest tivornyázásai következményeire, az öreg bölcselő azt fe-
lelte: Mit tegyek? Hiszen nem szeret ő engem. Sok igazság van ebben 
a megállapításban, De nagy veszélyei is vannak. Nehéz itt is a mér-
téket eltalálni. Ha gyönge a befolyás, a nevelő elzárkózik nevelői kö-
telessége elől. A túlságos befolyás azonban nem kevésbbé veszedel-
mes. Vannak erős egyéniségek, akiknek lénye állandóan az árnyékot 
terjeszti maga körül, nem engedve a körülötte lévőknek, hogy a ma-
guk természete szerint növekedjenek és fejlődjenek. Pedig hát nem a 
mi személyes felfogásunkat, ízlésünket kell minden áron a növendékre 
ráerőszakolnunk, még kevésbbé mániáinkat, ellenszenveinket vagy ro-
konszenveinket. S ha még értékes ez az egyéniség! De nagyon gyak-
ran, mindenesetre a legtöbbször, nem a legértékesebb egyéniségek 
törekednek egyéniségük, életfelfogásukat a növendékekre ráerősza-
kolni. Ilyen esetekben igazi szerencse a fiatalkori válság független-
ségre való törekvése, mi, ha elég erős, lehányja magáról a tapintat-
lanul ráerőszakolt értéktelen hatásokat. De ha a növendék jellembeli 
adottságai nem elég erősek, akkor ennek a tapintatlan, ráerőszakolt 
hatásnak befogadását könnyen színleli érdekből, Chadourne (Jacques) 
Inquiète adolescence és Billy (André) L'approbaniste c, regénye na-
gyon tanulságos példát adnak erre, 

A nevelő hatása egyéniségéből származik. Ebbe az egyéniségbe 
az intellektuális és jellembeli tulajdonságokat egyaránt bele kell érte-



nünk. Nagyon sokan szeretik elkerülni ennek a kérdésnek intellek-
tuális oldalát. Lehet, hogy ez a különféle vizsgálati követelmények 
szörnyűségeitől ered, de akármint van is, a Szent Ágostontól szár-
mazó „Valde ama intellectum", (szeresd az intelligenciát) igazságot 
senki se hanyagolhatja el, akire lelkek nevelése van bízva. Ez még a 
népszerű apostolkodásnak is elengedhetetlen feltétele, még inkább 
szükséges ez a vezetőelem nevelésénél. Különös felfogás az a „balga-
ság dicsérete", mely a képzett nevelőtől félti a tanítás eredményét. 
Örökérvényű Quintilíanus mondása: Indocti dicunt omnia; doctis est 
et electio et modus. Kiválasztani, érthetően előadni csak az tud, aki-
nek bőségesen van a tarsolyában, Akinek nincs, az azt veszi elő, ami 
ott van, akármilyen értéktelen is az. 

Mielőtt abbahagynók a tallózást ebben a gazdag könyvben, befe-
jezésül adjuk néhány gondolatát a nevelői hatásról. 

„Miben áll a személyes ráhatás? Könnyebb megérezni, mint meg-
határozni, Bizonyos fizikai tulajdonságok, tudományos értéket jelentő 
címek hozzájárulhatnak, de az igazi hatás egészen másban áll- Úgy 
látszik, hogy ez az igazi hitben, hivatástudatban áll, mi nem zárja ki 
se az alázatosságot, se mások megértését. Ez a meggyőződés, ez a 
hivatástudat olyan mint a szikla, melyre támaszkodhatik a növendék 
határozatlansága, gyöngesége. Hogy másokat segíthessünk, egyensú-
lyozott lelkeknek kell lennünk, A valódi, igaz eszmék, mik erős egyé-
niségekben testesülnek meg, mindig tiszteletet parancsolnak. Az a rá-
hatás, mely nem igazságon alapszik, hanem csak külsőséges, magával 
ragadó szenvedélyes szónoki temperamentumnak mintegy delejes 
hatása, se nem mély, se nem maradandó, A gyermekek elfelejtik azo-
kat a mestereket, akiket ilyesmik miatt szerettek, csak a szellemnek, 
a léleknek van igazi hatása, A nevelő évekből igazi hatásnak csak az 
marad meg, ami egészen tiszta forrásból buzogott: az igaz beszéd, az 
árnyék nélküli hit bizonysága, a valódi értékek meglátása, a lelkiis-
meretesség példája. Azok, akik ilyen példákat adtak, távollétükben 
is segítik növendékeiket, mert nem szűntek meg előttük hősök, minta-
képek lenni, A nevelés munkája abban áll, hogy átadjuk, ami bennünk 
legjobb, legkiválóbb, amit nekünk az adott, ki nagyobb, jobb mint mi, 
A nevelő hirnök, mint az Ószövetség angyalai, akik megjelennek kül-
detésükkel, azonban ezt elvégezve, háttérbe lépnek, eltűnnek, nem 
kérve semmiféle fizetséget, semmiféle hálálkodást azokért az ajándé-
kokért, melyeket maguk is az egyedüli Ürtól kaptak, A nevelőnek erre 
a munkára kell szentelnie minden erejét, minden tehetségét," így ne-
vel könyvünk szerint lélekben és igazságban. 



Az orosz világbirodalom. 
Kalmár Gusztáv dr. 

Az orosz birodalom a világháború előtt a világ legnagyobb ösz-
szefüggő területű állama volt, sőt még utána is az maradt, bár tekin-
télyes nagyságú területről le kellett mondania a balti államok, Len-
gyelország és Románia javára. Háborús veszteségei ellenére ís 21 
millió km2 területével és 180 millió lakosával közvetlenül a Brit világ-
birodalom után következik, de azzal a nagy előnnyel, hogy ez az óriási 
birodalom egyetlen összefüggő terület a lengyel határtól a Csendes-
óceánig. 

A háború előtti vagy cári Oroszország jellegzetesen imperialista 
birodalom volt, amelynek két vezető eszméje volt: a meleg vizű, tehát 
télen is nyilt vizű tenger és később a pánszlávizmus, A két eszme 
azonban egyáltalán nem fejezi ki az orosz lélek imperialista jellegét, 
hanem annak csupán két alkalmi megnyilvánulása. Az imperiálizmus 
ugyanis az orosznak éppen olyan veleszületett hajlama, mint az angol-
nak, A hajlam eredete azonban más. Az angol imperiálizmus római 
és normann örökség, tehát faji jelleg. Az orosz imperiálizmus ellen-
ben az orosz föld ajándéka. 

Az orosz birodalom nemcsak óriási terület, hanem roppant mér-
tékben egyhangú is, A Balti-tengertől egészen a Jenyiszejig egyetlen 
hatalmas alföld terjeszkedik. Az ország nagy többsége elé már évez-
redek óta egy végeláthatatlan, a szó igazi értelmében határtalan lát-
határú vidék tárul, A Szármát-alföldnek ez a végtelen egyformasága 
éppen olyan vonzó hatással volt és van még ma is az orosz népre, 
mint a tenger mellett élő népekre a tenger. Az orosz népnek valóság-
gal természetévé lett a terjeszkedés. Először az európai részt töltötte 
be, majd átkelve a csak kis akadályt jelentő Urálon, Szibériát szállta 
meg, először vonalszerűén a folyók és főbb utak mentén, majd terü-
letszerűen. Természetesen helytelen lenne, ha valami olyan ösztönös 
vándorlási hajlamot tulajdonítanánk az oroszoknak, mint pl. a kóbor 
cigányoknak, Az orosz elsősorban földmívelő nép, A földmívelő tele-
pesek határa, bármilyen nagy legyen is, bizonyos idő multán szűknek 
bizonyul. Ehhez járul még, hogy az orosz rendkívül szapora nép, A 
túlnépesültség tehát előbb bekövetkezik, mint más népeknél. Művelt 
népeknél ilyenkor a belterjes gazdálkodás kialakítása és a foglalko-
zási ágak elkülönülése (ipar, kereskedelem stb. kifejlődése) segít. Az 
orosz nép azonban még ma is eléggé elmarad a műveltségben, még 
inkább a múltban. Nemcsak a belterjes gazdálkodáshoz nem volt ele-
gendő elméleti és gyakorlati tudása, hanem még a foglalkozási ágak 



elkülönülésének fontosságát sem ismerte fel. Valóságos zárt (autar-
kiás) családi, illetve falusi gazdálkodást folytatott. Természetes, hogy 
ilyen körülmények között túlnépesedés esetén nem maradt más segít-
ség, mint a terjeszkedés, azaz az elvándorlás. A végtelen láthatára 
alföld és a ritka lakosság mindig lehetővé, illetve könnyűvé tette a 
vándorlás gondolatának megvalósítását. Akárhova ment is az elván-
dorló orosz nagy birodalmában, ugyanazon felszínű területen és nagy-
jában ugyanolyan éghajlati viszonyok között élt tovább, (Bausteine 
zur Geopolitik,) A terjeszkedést megkönnyítette, hogy sehol sem üt-
között idegen államok határába. Az esetleg ellenálló kis népeket 
könnyen félretolta, mert az államhatalom részéről mindig támogatás-
ban részesült. 

Azonban nemcsak az orosz nép, hanem az orosz állam ís termé-
szeténél fogva hajlik a terjeszkedésre. Ez egyébként is közös tulaj-
donsága minden állami szervezetnek, mert hiszen az állam dinamikus 
intézmény. Amíg a terjeszkedésre lehetőség van, ez az erő elsősor-
ban mindig a területi terjeszkedésben nyilvánul meg. Csak amikor 
már erre nincs lehetőség, akkor fordul befelé: az állam belső népi 
és gazdasági lehetőségének legteljesebb kifejlesztésére. Ehhez azon-
ban a művelődés bizonyos fokú fejlettsége szükséges. Ez a művelt-
ség azonban az orosz államban eddig hiányzott. Még fontosabb, hogy 
az orosz állam bármilyen nagy is, határai rendkívül rosszak. Ter-
mészetes határai csak északon vannak. Másutt területe összefolyik 
szomszédjainak területével, sőt volt idő, amikor egyes tájakon, főleg 
Szibériában még politikai határok se jelölték az orosz államterület 
elvégződését. Szibériában és Turánban ugyanis nem voltak államok, 
hanem csak kóborló vagy legfeljebb ideiglenesen megtelepedett 
népek. Ez a bizonytalan elhatárolás egyenesen rákényszerítette az 
orosz államot a terjeszkedésre, A cári Oroszország ázsiai politikája 
nem volt más, mint hatalmas hajsza megfelelő határok után. (Kjei-
lén: Großmächte der Gegenwart.) A felszíni és a politikai viszonyok 
miatt az orosz államnak ís éppen úgy természetévé lett a terjesz-
kedés, mint az orosz népnek. Ez a terjeszkedés azonban később már 
jellegzetesen ímperiálista természetű. Nem állt meg az orosz föld 
természetes határainál, hanem átcsapott azokon. A terjeszkedés 
ugyanis, éppen mivel az államszervezet dinamikus természete az 
alapja, önmaga termel újabb okokat és erőket a további terjeszke-
désre. Csak azonos vagy nagyobb erejű állami szervezet tud gátat-
vetni a terjeszkedésnek. Mivel ilyen gát Kína és India határáig 
Ázsiában nem akadt, az orosz ímperiálizmus hullámai akadálytalanul 
boríthatták el egész Észak-Ázsiát, 

A nép hajlamán és a terület felszíni viszonyain kívül volt még 
egy harmadik ok is, mely jelentékeny mértékben hozzájárult az orosz 
ímperiálizmus kialakulásához. Ez nem más, mint az állandóan hasz-
nálható forgalmas tengerek hiánya. Az orosz birodalom ebből a fon-
tos szempontból mindig hátrányban volt a többi hatalmakkal szem-
bn. Ez a hátrány azonban nem idegen ímperiálista beavatkozás kö-
vetkezménye mint pl. ma hazánknál vagy Bolíviánál, hanem termé-
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szetes következménye az orosz birodalom helyzetének. Oroszország 
ugyanis forgalmi szempontból Európának és Ázsiának is a hátsó olda-
lán foglal helyet. Oroszország hatalmas területe és roppant népes-
sége miatt nagyhatalom. Nagyhatalmi politikát és gazdasági életet 
azonban szabad tengeri közlekedés nélkül nem lehet folytatni. Az 
orosz politika tehát már pusztán ezen az alapon is arra irányul, 
hogy szabad utat kapjon a tengerekhez. Mivel ez a követelmény 
egyik létfeltétele az orosz nagyhatalmi állásnak, azért Nagy Péter 
óta ez uralkodik az orosz imperiálista törekvésekben és uralkodik a 
jövőben is, mihelyt megerősödik. Mivel a cél igen fontos és mivel egy 
roppant államszervezet áll a törekvések mögött, az orosz tenger-
keresés rengeteg háborút és nemzetközi viszályt okozott már a múlt-
ban, és egész bizonyosan okoz a jövőben is mindaddig, amíg célját 
el nem éri. 

A szovjet uralom kialakulása csak átmeneti változást okozott az 
orosz geopolitikai törekvésekben. Lenin arra számított, hogy sikerül 
a világforradalmat kirobbantani és legalább Európa és Ázsia terü-
letén egy hatalmas euráziai kommunista birodalmat kialakítani. Le-
mondott tehát azokról a különleges jogokról, amelyeket a cári kor-
mányzat egyes szomszédaitól kikényszerített pl. Kínától, Irántól, Ti-
bettől, Törökországtól stb. Az euráziai bolsevista világbirodalom ki-
alakulása esetén természetesen semmi szükség sem lett volna az 
orosz imperiálista célok további követésének. Amikor azonban a világ-
forradalmi tervek megbuktak, azonnal feléledt az orosz imperiáliz-
mus teljes nagyságában és félelmességében. Mivel ahhoz eleinte 
gyenge volt, hogy az elvesztett balti kikötők és területek miatt hábo-
rút indítson, a nyugati államok védelmét élvező kis balti államok 
ellen, Ázsiában igyekezett a cári imperiálista politikát folytatni. Az 
Indiát féltő Anglia, továbbá Japán és Kína az orosz forradalom ki-
törésekor megnyugvással vették tudomásul, hogy a rájuk nehezedő 
nyomás meggyengült, de ez a nyomás ma már ugyanolyan, sőt talán 
még erősebb, mint a világháború előtt volt. A forradalmi zűrzavar-
ból kibontakozó Oroszország 1920—1938. között szinte teljesen el-
fordult Európától. Geopolitikai tervei Ázsia felé irányultak. Ezzel 
függ össze az a hatalmas munka, amelyet a szovjet kormány ebben 
az időben Szibériában végzett. 

Szibéria a cári kormányzás alatt gyarmata volt Oroszországnak, 
de még mint gyarmat is igen mostoha bánásmódban részesült. A ha-
talmas terület évszázadokon át éppen olyan üres, néptelen és gazda-
ságilag kihasználatlan vidék maradt, mint amilyennek a hódító kozák 
vezérek: Yermák, Desnev látták. Három évszázad alatt, azaz Szi-
béria meghódításától a jelen század kezdetéig mindössze 3 millió 
orosz telepedett meg Szibériában, de még ezek egy jó része is depor-
tált elítélt volt. 

A háború előtti Szibériával szemben a mai Szibéria egészen más 
világ. A lakosság a réginek több, mint háromszorosára emelkedett, 
mert ma már legalább 40 millió ember él Szibériában. Bár óriási terü-
letéhez viszonyítva ez is kevés, mégis roppant mértékben emelte 



Szibéria gazdasági, politikai és sztratégiai jelentőségét. Különösen 
feltűnő a városi lakosság erős szaporodása, Novoszibirszk lakossága 
1926—1940 között 120 ezerről 280 ezerre, Stalinszké 6500-ról 200 
ezerre, Irkucké 99 ezerről 160 ezrre, Chabarovszké 50 ezerről 105 
ezerre, Vladivosztoké 108 ezerről 190 ezerre növekedett. Hasonló 
arányú szaporodást tapasztalunk más városonkál is. Sok régi falu-
ból valóságos város lett, sőt 20—30 ezer lakosú települések kelet-
keztek olyan helyeken, ahol régebben még falu sem volt, A beván-
dorlók nagyobb része önként telepedett meg Szibériában, mert a for-
radalom szabad utat nyitott legalább is kezdetben a kivándorlásnak. 
Szaporították a lakosságot a visszamaradt hadifoglyok ezrei és Orosz-
ország európai részéből idemenekült oroszok is, akik abban remény-
kedtek, hogy Szibéria ismeretlen részein nagyobb biztonságot talál-
nak és könnyebben szerezhetnek új megélhetési lehetőséget. Az ön-
kéntes bevándorlók és letelepülők mellett azonban sok millióra megy 
azoknak a letelepülőknek a száma, akik kényszerből lettek Szibéria 
lakói. A szovjet kormány fokozott mértékben folytatja az egykori 
cári kormányzat sokat gáncsolt eljárását: százezres, sőt milliós töme-
gekben hurcolja a politikai foglyokat Szibériába, még pedig annak 
1 egeihagyatottabb és legmostohább részébe: a szibériai őserdőkbe, 
vagyis a tajgába és a Jeges-tenger mellékére is. A szibériai kényszer-
munka táborokban tízezres, sőt százezres tömegekben dolgoznak a 
szovjetrendszerbe beleilleszkedni nem tudó orosz parasztgazdák és a 
hajdani Oroszország vezető társadalmi osztályának maradványai, 
illetve ezek ivadékai, A kommunista kormányzat azonban a maga 
szempontjából sokkal céltudatosabb munkát végez a kényszer tele-
pítésekkel, mint a régi cári kormányzat. Ez utóbbi egyszerűen csak 
szabadulni akart a nyughatatlan elemektől, de egyáltalán nem gon-
dolt arra, hogy a száműzötteket Szibéria gazdasági életének fellen-
dítésére használja fel, A szovjetnek ellenben a milliós tömegű depor-
tációkkal éppen ez a célja. Ezt bizonyítja a nagyobb részt kommu-
nista érzelmű gyári munkás hatalmas arányú áttelepítése is. A szibé-
riai városok lakossága éppen a munkásság tömeges áttelepítése kö-
vetkeztében duzzadt meg olyan hirtelen, 

Szibériában a jelenlegi orosz kormányzatnak igen fontos tervei 
vannak, A lakosság számának erőszakos eszközökkel való növelése 
egyáltalán nem végső cél, hanem csak eszköz, A cári uralom Szibé-
rián és Turkesztánon át nyújtotta ki kezét Kína és India felé, Szi-
béria és Turkesztán igazában csak felvonulási terület számba ment. 
Az orosz-japán háború azonban megmutatta, hogy ez hibás elkép-
zelés volt. Japán visszaszorította az oroszokat a Sárga-tengertől és 
Észak-Kínától, mert a távolkeleti orosz hadsereg minden utánpótlást 
a több ezer kilométer távolságra fekvő Európai Oroszországból ka-
pott. Bár a transzszibériaí vasút a Bajkál-tó körüli rész kivételével 
akkor már készen volt, az egyetlen sínpár egymástól igen távol eső 
állomásaival, hiányos felszerelésével nem tudott a nagy feladatnak 
megfelelni, A cári kormányzat jól érezte a hiányt, de semmit sem 
tett annak kiküszöbölésére, mert minden erejét az egyre biztosabbra 



vehető európai háborúra való készület vette igénybe, Nansen, a nagy 
norvég sarki utazó 1914-ben Szibériáról szóló munkájában is ezt írta: 
„Oroszországot csak egyetlen közlekedő út, a transzszibériai vasút 
köti össze a Csendes-óceán melletti távolkeleti tartományokkal. Ha 
meggondoljuk, hogy a keleti hajóhad megsemmisítése óta esetleges 
viszályok esetén a délről és keletről előtörő ellenséges sereggel szem-
ben minden segítséget ezen az egyetlen úton lehet csak küldeni, 
azonnal nyilvánvaló, hogy milyen égetően szükséges volna a távol-
keleti tartományokat művelés alá fogni és benépesíteni tősgyökeres 
orosz lakossággal, amely egy ideig egymagában is ellent tudna állni 
a határon, és amely minden szükséglettel (élelemmel, ruházattal, 
hadianyagokkal) el tudná látni az ott állomásozó katonaságot," 

Nansen idézett szavai azt jelentik, hogy Szibériát, pontosabban 
annak távolkeleti részeit nem Oroszországból kell megvédeni, hanem 
legalább is kezdetben maguknak a távolkeleti tartományoknak kell 
az ellenséges támadásokat felfogni, A cári kormánynak már nem volt 
ideje Nansen tanácsainak megszívlelésére, a kommunista kormány-
nak azonban első dolga volt a nanseni gondolat teljes megvalósítása. 
Bár a kommunista csapatok a különböző fehér seregek és a japánok 
ellenállása miatt csak 1922, október végén, tehát öt évre a kommu-
nista forradalom kitörése után jelenhettek meg először a Csendes-
óceán partján, és az igazi munkát csak 1926-ban kezdhették meg, 
ma már mégis azt kell mondanunk, hogy a feladatot nagyobb részt 
végrehajtották, 

A keletázsíai politikai helyzet miatt a transz-szibériai vasút át-
építése mutatkozott a legszükségesebbnek, A cári kormánynak ez a 
nagyszerű alkotása ugyanis már egyáltalán nem felelt meg a fel-
adatnak, Nemcsak az nehezítette a közlekedést, hogy egyvágányú 
volt, hanem a rengeteg sok felesleges kanyarulat és főleg a Bajkál-tó 
déli végén a merész emelkedések is. Több mint háromszázezer em-
berrel, főleg politikai fogollyal álltak neki a nagy munkának. Ma 
már a régi transzszibériai vasút egész hosszában megújúlva kettős 
sínpárral szolgálja az orosz gazdasági és geopolitikai érdekeket. Alig 
végezték el ezt a hatalmas munkát, már elkészült egy újabb szibériai 
vasút terve is, A transz-szibériai vasútnak még mai alakjában is van 
egy igen kellemetlen hátránya: a keleti része pontosan Mandzsúria 
határán halad, A japáni vezetés alatt álló mandzsú hadsereg tehát 
a már a hadüzenet első órájában megbéníthatja a közlekedést. Az 
új tervezetű vasútvonal a Bajkál-tótól nyugatra ágazik ki a fővonal-
ból és megkerülve a hatalmas tavat, csaknem párhuzamosan halad a 
régi vonallal, de a határtól több mint száz kilométer távolságban, A 
tervek szerint az Amur melletti Komszomolszknál végződik, illetve 
itt fordul délnek, Chabarovszk és Vladivosztok felé, 1932-ben kezdték 
meg ezt a munkát. Ma már a 360 km hosszú Chabarovszk—Komszo-
molszki szakasz készen is van, A többi részen azonban a munka igen 
nehezen halad, mert rendkívül nehéz terepen, erdős hegyvidéken és 
még hozzá teljesen néptelen területen vezet. Nagy nehézséget okoz 
a roppant hideg éghajlat is, amely hónapokon át megakadályoz min-



den munkát a szabadban. Az akadályok olyan nagyok, hogy azokkal 
még a kíméletet nem ismerő szovjet módszerek sem tudnak megbir-
kózni. Bár egyes részeken folyik a munka, hogy mikor készül el, 
6enkí sem tudhatja. 

A transz-szibériai vasút átépítésével egyidőben a moszkvai kor-
mány a nanseni gondolat szellemében kiépítette a távolkeleti határ-
védelmet. Kelet-Szibéria egy évtized alatt hatalmas katonai táborrá 
lett. A Bajkál—Vladívosztok—Szachalin háromszögben félmillió 
katona állomásozik állandó készenlétben. A magában is igen tekin-
télyes haderőt 800 tank és 500 teher gépkocsi és körülbelül ezer 
repülőgép támogatja. Azonban ne gondoljunk egyszerű katonai 
táborra, amilyen más országokban ís van, illetve volt pl, Franciaor-
szágban az úgynevezett Magínot-vonal mentén. Az említett három-
szög ugyanis a hadseregnek nem egyszerűen állomáshelye, hanem 
hadtápterülete is. A távolkeleti hadsereget már nem Európai-Orosz-
országból élelmezik, nem onnan látják el felszereléssel, ruházattal, 
hadi anyaggal, hanem mindennek előteremtése a Bajkál—Szachalin— 
Vladívosztok háromszög feladata. A világháború előtt ez a terület 
javarészt néptelen, műveltségtől alig érintett vidék volt, Ma ellen-
ben több millió ember él itt. Az Amurtól északra eső pompás dom-
bos vidéken, Biro Bidzsán területén, amelyet a szovjet eredetileg 
zsidó gyarmatnak szánt, ma több százezer orosz parasztcsalád fog-
lalkozik földmíveléssel és állattenyésztéssel, A hosszú és igen hideg 
tél ellenére is jól díszlik itt még a búza, sőt a rendkívül értékes 
szójabab is. Az orosz hírek szerint a távolkeleti hadsereg élelmezés-
ben már nem szorul rá más orosz területekre, sőt állítólag már ipari 
tekintetben is független, A távolkeleti háromszögben ma már leg-
alább félmillió gyárimunkás dolgozik a különböző gyárakban. A szov-
jet rendkívül nagy szerencséjére a Bajkál-tó és az Amur vidéke 
igen gazdag ipari nyers anyagokban, A különböző kisebb ásványi 
telepek mellett az Amurba ömlő Bure ja folyó vidékén hatalmas kő-
széntelep van. Ugyancsak a Bure ja mentén gazdag vasérctelepeket 
is találtak, A szovjet Burejasztroj néven itt akarja felépíteni a Tá-
volkelet legnagyobb gyáripari telepét. Ez természetesen csak óhaj, 
mert a megvalósítástól még távol van. Annyi azonban bizonyos, hogy 
Távolkeleten már sok új gyártelep keletkezett. Leghíresebbek Kom-
szomolszk ipari telepei, amelyek főleg hadianyag gyártással foglal-
koznak, Komszomolszk egészen új város, szinte parancsszóra épült. 
Ma már több, mint 50 ezer lakosa van. Ennek nagyobb része a fegy-
ver, repülőgép és tengeralattjáró gyárban dolgozik. Komszomolszk-
nak ezeken kívül igen nagy cementgyára ís van, Biro Bidzsán terü-
letén számos fürészmalom, enyvgyár és szövőgyár működik. Mindez 
élénk bizonyítéka a moszkvai kormány roppant erőfeszítésének, hogy 
a távolkeleti hadsereget minden tekintetben függetlenné tegye. 

A Távolkeleten kívül Szibéria egyéb részein is igen erőteljes 
munka folyik. A Bajkál-tótól nyugatra eső részen hatalmas arányú 
iparosítás indult meg. Szinte az a látszata az egésznek, hogy a szov-
jet az ipari termelést Európából Ázsiába akarja áthelyezni. Ez első 



pillanatra különösnek látszik, azonban sok körülmény érthetővé teszi 
a szovjet erőfeszítéseit. Ismert dolog, hogy Oroszország ázsiai része 
sokkal gazdagabb nyersanyagokban (kőszén, vasérc, fa, gyapot stb.) 
és vízierőben, mint az európai rész. A számítások szerint az Orosz-
birodalom szénkészletének és vízierejének több mint 80°/o-a az 
ázsiai részre esik. Az iparban, de főleg a nehéz iparban világszerte 
észrevehető az a törekvés, hogy a gyártelepek a nyersanyagforrás 
közelében legyenek. 

Ezen az általános gazdasági elven kívül azonban a szovjetet 
Szibéria iparosításában még más szempontok is vezetik. Ellenséges 
támadás esetén az európai gyárvídékek (Moszkva—Tula vidéke, 
Ukrajnában a Dnyeper tája) repülőgépekkel aránylag könnyen elér-
hetők és megrongálhatók. Az Ural vidéke, de főleg Szibéria ezzel 
szemben csaknem tökéletesen biztos terület. Végül fontos körülmény 
az is, hogy az orosz ipari termékek, főleg a fonott-szövött áruk fő-
piaca a szovjet számítása szerint Ázsia sűrű népességű területei 
Kína, India lesznek már csak azért is, mert itt lehet legérzékenyeb-
ben megtámadni a kapitalista országok gazdasági érdekeit, Szibéria 
közepén Szemípalatinszk, Novoszibírszk, Karaganda, Stalinszk, Bar-
naul, Knyezk és Kemerovo központokkal már nagy arányban folyik 
a termelés. Első helyen a vas és acélgyártás, gépipar és a fonó-szövő 
ipar van. Ez utóbbi a délre fekvő Turkesztán gyapottermelését dol-
gozza fel, 1936-ban körülbelül 1.2 millió ipari munkás dolgozott a 
szibériai gyárakban, egy évtizeddel később azonban már ennél több, 
mint kétszerese, 2.8 millió. Tagadhatatlanul tekintélyes szám, külö-
nösen, ha meggondoljuk, hogy hazánkban a gyári munkások száma 
nem több negyed milliónál, azaz csak tízed része a szibériainak. 
Arra a feladatra azonban, amelyet a moszkvai kormány kitűzött, na-
gyon kevés. Ha Szibéria lakosságával hasonlítjuk össze, azonnal ki-
tűnik ez, mert hiszen a gyári munkásság alig több a lakosság 8 szá-
zalékánál. (Magyarországon 23°/o). A szovjetnek sikerült ugyan Szi-
bériában tekintélyes gyáripart megszervezni, de attól még igen mesz-
sze van, hogy a szibériai gyáripar komoly veszedelmet jelentsen a 
japáni, amerikai, angol stb. gyáriparnak Kínában, Indiában és Ázsia 
egyéb országaiban, mert még a belső szükségletet sem tudja kielé-
gíteni. 

A nagy termelési lázban a szovjet figyelmét nem kerülték el 
Szibériának azok az értékei sem, amelyek készen állanak és csak a 
kiaknázásra várnak: a hatalmas szibériai őserdők, A kihasználásnak 
eddig két akadálya volt: a munkáshiány és az elszállítás lehetetlen-
sége. A szovjet nagyjában mind a két nehézséget megoldotta, A 
munkások ezreit, sőt tízezreit telepítette a tajgába. Ezeknek túlnyomó 
része természetesen nem önként költözködött a rideg vidékre, ha-
nem mint száműzött politikai fogoly, A tajga lakóinak feladata az 
erdőírtás, illetve pontosabban a fakitermelés, A rengeteg nagyságú, 
több millió km2 területű erdők faanyaga eddig nem sokat jövedelme-
zett Oroszországnak, mert egyszerűen nem volt út és közlekedő esz-
köz, amelyen a fát el lehtetett volna szállítani, A szovjet azonban 



megtalálta a szállítás egyetlen lehetséges módját: a kidöntött fatör-
zseket a folyókon úsztatják le az Északi-Jeges-tengerbe és innen ten-
geri hajókon Angliába, Hollandiába stb. Ez a szállítási mód rendel-
kezésére állott természetesen már a cári kormánynak is, de akkor 
még nem dolgoztak száműzöttek a tajgában és nem volt hajózás a 
Jeges-tengeren, A nagyarányú fakitermeléssel kapcsolatos az az érde-
kes jelenség, hogy ezen a régebben néptelen vidéken egymásután ke-
letkeznek a kisebb-nagyobb telepek, sőt városok. Mivel a munka 
egyelőre csak a folyók mellett folyik, a települések is a folyók mel-
lett keletkeztek. Legtöbb a Jenyiszej mellett fekszik, mert ennek 
mentén legerőteljesebb a fakitermelés, A hatalmas folyamon a nyári 
hónapokban 500—600 ezer darab hatalmas fatörzs úszik le a Jeges-
tengerbe, Legnépesebb telep itt Igarka 14 ezer lakossal. Kisebbek 
Kureík, Norílszk és Dugyinka, Kis kikötő városka fejlődött minden 
folyó torkolatánál. Itt veszik fel a tengeri hajók a fatörzseket, bár 
egyik-másik hajó befut több száz kilométerre a folyókba is. 

A Jeges-tengeren való hajózást igazában nem a szovjet kezdte, 
hanem már a cári kormányzás idejében megkezdődtek a kísérletek. 
A szovjet ezeket a kísérleteket olyan nagy erővel karolta fel, mintha 
ezeknek sikerétől függne a szovjet élete, Európában eleinte nem vet-
ték komolyan ezt a munkát, mert csak olyan mutatványnak tartották, 
mint az egymásután vílággákiáltott ötéves terveket. Ma azonban már 
nyilvánvaló, hogy a szovjet elég nagy munkát végzett. 

Az Északi-Jeges-tengert állandóan jég borítja ugyan, de a jég-
mező nyáron, sőt nem ritkán még télen is darabokra töredezik, A 
nyári időszakban mindig akadnak a jégmezőben csatornák, amelyek 
lehetővé teszik a hajózást, A Jeges-tengeren járó hajónak azonban 
ismernie kell a csatornák zeg-zúgos irányát és a jégmező mozgásá-
nak irányát, mert különben a jég körülveszi, belefagy az összezáródó 
jégbe és összezúzódik, A világháborúig egy hajó tudott csak a Jeges-
tengeren végig haladni, Nordenskjöld, svéd sarkutazó vegája. Ez az 
út azonban 12 és fél hónapig tartott (1878—79-ben), mert közben 
jégbefagyott, Azonban 1932-ben az orosz Szíbíriakov jégtörő hajó-
nak, majd 1934-ben a hasonló Lüttkének már csak három hónapra 
volt szüksége. Ezek voltak az úttörők, mert 1935-ben már 4, 1936-ban 
pedig 14 kereskedelmi hajó haladt végig baj nélkül három hónap 
alatt a Jeges-tengeren- Ezzel megnyílt a legrövidebb út Európa és 
Kelet-Ázsia között. Természetes, hogy ennek az eredménynek legna-
gyobb hasznát Oroszország látja, mert így Archangelszk és Vladi-
vosztok között több, mint felére rövidült a távolság. A cári kormány 
ezt az eredményt jégtörők segítségével gondolta elérhetőnek, A szov-
jet azonban más, jobb eszközökkel valósította meg, amelyek azonban 
a mai tökéletességükben még nem álltak a cári kormány rendelkezé-
sére, Ez a két eszköz a szikratávíró és a repülőgép. A nyári idő-
szakban 125—130 repülőgép száll folytonosan a Jeges-tenger felett. 
Figyelik a jégmező állását, mozgását. Jelentik hol, milyen irányban 
van hajózható csatorna, A parti meteorológiai állomások viszont a szél 
irányát és erősségét figyelik és észleleteikről, valamint a repülők 



jelentéseiről értesítik az útban levő hajókat. Ha azonban még így ís 
akadály merül fel, működni kezdenek a jégtörők, amelyeknek szá-
mát a szovjet egyre növeli. 

Az orosz Jeges-tengeri hajózásnak egyik célja Szibéria gazda-
sági kihasználása. Oroszország Szibéria termékeit: gabonáját, de fő-
leg mérhetetlen faanyagát legolcsóbban a jeges-tengeri vízíúton tudja 
a nyugateurópai piacokra eljuttatni. Csak a XX. század nagy talál-
mányai : a szikratávíró és a repülőgép tették lehetővé ennek meg-
valósítását. 

A gazdasági céllal egyenrangú a geopolitikai cél: Távolkelet 
hathatósabb védelme, Az orosz-japán háború alkalmával a balti-
tengeri hajóhad csak Afrika megkerülésével hét és fél hónap alatt 
tudott eljutni a keletázsiai vizekre. Ma ellenben, igaz, hogy csak 
nyári időben, 2—3 hónap alatt Kronstadtból Vladivoszkba érhet az 
orosz hajóhad, legalább is elméletben. Az arktikus tenger megnyitása 
óriási mértékben megerősítette Oroszország geopolitikai helyzetét 
Kelet-Szibériában. A jeges-tengeri való hajózás természetesen más 
népeket is érdekel és a tengerek szabadságát biztosító nemzetközi 
szerződések értelmében minden népnek joga volna erre, de orosz 
segítség nélkül egyetlen hajó sem tud áthaladni. A szovjet nem is 
a nemzetközi Északi Jeges-tenger nevet használja, hanem Arktikus-
óceánnak keresztelte át, Egyúttal lefoglalt minden sarki szigetet még 
1924-ben, a keleti hosszúság 32—168. fokai között. így került az 
osztrák-magyar Ferenc József-föld is a szovjet birtokába, 

A világháború előtti orosz világuralmi tervekben Kína rend-
kívül előkelő helyet kapott, A telhetetlen és a roppant méretektől 
megrészegült orosz imperializmus Szibériát és Turánt nem végső 
célnak tekintette, hanem csak felvonulási területeknek Kína és India 
ellen, Szibéria és Túrán akkor még ritka lakosságú, műveletlen és 
igen szegény területek voltak. Ellenben Kína 500 milliós lakosságá-
val és rengeteg ásványi kincsével és pompás kikötőivel leküzdhetet-
len vonzást gyakorolt az orosz államra. Oroszország először Man-
dzsúrián át akart Kína szívébe beférkőzni, de itt Japán 1905-ben 
visszaverte- Az orosz-japán háború után támadó pontjait nyuga-
tabbra helyezte, és Mongolíát valamint Kelet-Turkesztánt vagy kí-
nai nevén Szikíángot szemelte ki az előnyomulásra. Japán örült, 
hogy Oroszország figyelme Mandzsúriától elfordult. Készséggel bele-
egyezett, hogy Mongolia orosz érdekterület legyen. A világháború 
azonban egyelőre megakasztotta az oroszok terveit. 

Az uralomra került bolsevisták azzal kezdték uralmukat, hogy 
Kínával szemben minden olyan jogról lemondtak, amelyeket a cári 
uralom csikart ki, A szovjet azonban csak látszólag mondott le az 
orosz imperializmus folytatásáról. Sun-Yat-sen hiába sietett sok euró-
pai államot megelőzve az új orosz kormányt elismerni, a szovjet 
hamarosan felújította a cárok politikáját természetesen egészen más 
eszközökkel. Baráti támogatását ajánlotta fel még 1922-ben, hogy 
Kína lerázhassa az idegen hatalmak (Anglia, Unió, Japán stb.) 
gyámkodását, sőt még arra is, hogy egy erős központi kormány 



alakulhasson ki. Sun-Yat-sen, bár nem volt barátja a bolsevista esz-
mék áttelepítésének, mégis megengedte, hogy Borodin Kantonban 
1923-ban bolsevista alapon szervezkedést kezdhessen, A Moszkvá-
ból hazatért Csank-kai-csek, a mai kínai államfő az orosz kommu-
nisták segítségével és a Borodíntól szervezett kínai bolsevista csa-
patokkal kezdte meg Kantonból Kína felszabadítását és egységesí-
tését. Két év múlva 1927-ben Csang-kaí-csek seregei a bolsevista 
hordákkal együtt még a Jangcse völgyét is meghódították és Sanghai 
előtt álltak. Útjukat rémséges pusztítás kísérte. Az idegen védelemre 
támaszkodó gazdag shanghaji kínaiak ekkor megüzenték Csang-kaí-
cseknek, hogy csak akkor hajlandók a nemzeti mozgalmat támo-
gatni, ha szakít az oroszokkal. Az okos kínai hadvezér már maga 
is rájött arra, hogy Borodinék célja nem Kína felszabadítása, ha-
nem a bolsevismus elterjesztése, Csank-kai-csek és a kuomintag 
tehát a bolsevisták ellen fordultak. Borodin és társai kénytelenek 
voltak Kínát elhagyni és hazautazni, a kínai bolsevismus kérdése 
azonban ezzel nem volt elintézve. A magukra maradt kínai bolsevis-
ták hamarosan kezükbe kerítették Kína nyugati részét- Csang-kai-
csek ismételten kénytelen volt hadat viselni ellenük, de azért még 
ma is nagy haderővel rendelkeznek a hozzáférhetetlen hegyvidéke-
ken, mert az orosz határról folytonosan újabb segítséget kapnak, (G. 
Clark: China am Ende?) 

Az első terv meghiúsulása nem vette el Moszkva kedvét, hogy 
Kínát megszerezze. Mivel a megrohanás nem sikerült, visszatért a 
régi cári imperializmus politikájához, hogy lassú, de rendszeres mun-
kával férkőzhessen Kína belsejébe. Mivel Mandzsúriában Japán út-
ját állta, Szinkiángra és Külső Mongoliára vetette magát. A két tar-
tomány rövid néhány év alatt kész zsákmánya lett Moszkvának, A 
belső ügyekkel elfoglalt Kína semmiféle támogatást se tudott nyúj-
tani az orosz befolyás ellen. Az oroszok dolgát megkönnyítette, hogy 
Színkiáng török-tatár és Mongolia mongol lakossága egyáltalán nem 
ragaszkodott a kínai uralomhoz. Szívesen fogadták tehát a felkí-
nált segítséget az idegen uralom lerázására. A szovjet természetesen 
itt is a szegényebb elemekre támaszkodott. Ezek segítségével éppen 
olyan kommunista rendszert szervezett, amilyen Oroszországban 
uralkodik, A gazdagabbakat kiirtották, vagyonukat elkobozták. Mon-
góliában megszüntették a lámák uralmát. Legelőiket felosztották, 
óriási szarvasmarha állományukat pedig szétosztották, 

Imperialista szeempontból azonban ezeknél sokkal jelentősebb 
munkát ís végeztek, Uj gépkocsi útakat építettek a régi karavánútak 
helyébe, A nagyobb és fontosabb fekvésű városok pl. Kasgár, Urum-
csi, Csugucsak, Ulan, Bator mellett repülő-tereket rendeztek be. 
Ezek a helyek ma már állandó légi összeköttetésben vannak a szi-
bériai városokkal sőt még Moszkvával ís. A bátor és kitűnő lovas 
törzsekből elsőrendű lovas hadsereget szervezett, amelyet tankok-
kal, nehéz tüzérséggel és repülőgépekkel is felszerelt. Urumcsiban 
katonai iskolát állított fel. Itt nevelik, természetesen kommunista 
szellemben, a bennszülött hadsereg leendő tisztjeit, A szovjet ugyan 



folyton hangsúlyozza, hogy Szingkiang és Mongolia független köz-
társaságok, de nyilvánvaló, hogy mind a kettő az orosz birodalomba 
tartozik. Az orosz politikai megbízottak és katonai bizottságok en-
gedelme nélkül a helyi hatóságok semmit sem tehetnek. Oroszország-
nak tehát sikerült néhány év alatt elérni azt, amit a cári kormány 
semmiképpen sem tudott megvalósítani: nagyszerű felvonuló terü-
letet szerzett Kína meghódítására. Ma is innen segíti a kínaiakat 
Japán ellen. Az orosz tervek elé nem is Kína gördít akadályokat, 
hanem Japán, amely Belső Mongolia meghódításával egyre jobban 
megközelíti Külső Mongoliát, sőt Színgkiangot is. A gyakran fellépő 
lázadásokat legtöbbször a japánok szervezik. Ez a két kínai tarto-
mány erős és véres geopolitikai küzdelmek színhelye lesz a jövőben, 
ha Kína és Japán kibékül. 

Kína után az oroszok ázsiai geopolitikai terveiben India és Irán 
következik. Itt ismét egy messzeható orosz elgondolással van dol-
gunk. Az Indiai-óceán felé való törekvés főmozgató ereje kétségte-
lenül a meleg vizű, tehát télen is használható tenger megszerzése. 
Nyugat-Szibéria és Turkesztán részére az Indiai-óceán a legtermé-
szetesebb tenger, mert ez esik legközelebb. De szerepelnek a törek-
vés mögött más célok is. Ilyenek például az iráni és iraki kőolaj-
források. Talán különösen tűnik fel, hogy éppen Oroszország akar 
kőolaj forrásokat szerezni holott mint ismeretes, az Unió után Orosz-
ország a második kőolajtermelő állam. Azonban ne felejtsük, hogy 
a leggazdagabb kőolaj forrás is kimerül egyszer, tehát hasznos tar-
talékról gondoskodni. Jeelenleg azonban még fontosabb, hogy az a 
közel-keleti kőolaj források birtoklása Oroszországnak biztosítaná az 
eurázsiai kőolaj feletti uralmat. Még messzebbre menő cél az indiai 
piac biztosítása. Már a cári uralom fő geopolitikai céljai közé ik-
tatta ezt, pedig az orosz gyáripar abban az időben még Oroszország 
népét sem tudta ellátni, kivitelről tehát szó sem lehetett. Nem sok-
kal jobb a helyzet ebben a tekintetben még ma sem, de azért az 
indiai piac jövő lehetőségei éppen olyan erősen vonzzák a moszkvai 
kormányt, mint régebben a szentpétervárit, A oroszok indiai és 
iráni terveinek Nagy Britannia állja útját, A világháború előtt csak 
nagy nehezen tudta a francia diplomácia valahogyan kiegyenlíteni 
a két szövetséges közötti ellentéteket. A világháború után azonban 
Oroszország hamarosan felelevenítette régi terveit. Hogy geopoliti-
kai helyzetét erősítse, megépítette a híressé lett turkszib vasútat, 
amely a transz-szibéría vasútból szakad ki és Szikíang határával 
párhuzamosan haladva Taskent körül egyesül a turkesztání vonallal, 
így most már három nagy vasútvonal vezet Oroszországból India 
északnyugati határa felé. Ez a fenyegetés arra kényszeríti Nagy--
Britanniát, hogy indiai haderejének nagyobb részét állandóan Pesha-
war és Quetta erődjei környékén tartsa készenlétben. Nagy-Britan-
nia Indiában az oroszokkal szemben csak védekező álláspontot fog-
lal el. Ha valamikor küzdelemre kerül a sor Indiáért Oroszország 
és Nagybritannia között, annak színtere inkább Irán és Dél-Orosz-
ország lenne. Ez a magyarázata, hogy egy másik igen fontos geopoli-



tikai kérdésben, a Dardanella-kérdésben olyan változó az orosz 
állásfoglalás: hol azt kívánja, hogy hadihajó egyáltalán ne mehessen 
át a szoroson, hol meg éppen ellenkezőt. Minden attól függ, milyen 
viszonyban van Nagy-Britanniával, 

Egy év óta az orosz geopolitikai tevékenység iránya gyökeresen 
megváltozott- Eltűnt az a hatalmas, több ezer kilométer hosszú tüs-
kés sodronysövény, amely Oroszország határát jelezte Murmanszktól 
le a Fekete-tengerig, Oroszország arca ma ismét nyugat felé tekint. 
Felhasználva az 1938, év őszén kitört háborút visszaszerezte világ-
háborús veszteségének nagyobb részét, Riga, Revál kikötője ma már 
újra Oroszországé. Sőt ennél sokkal több is történt és bennünket 
első sorban ez érdekel: Oroszország határai elérték a Kárpátok 
gerincét. Ma hazánknak körülbelül kétszáz kilométer hosszan kö-
zös határa van a hatalmas Orosz világbirodalommal. Minden ma-
gyarnak tudomásul kell vennie, hogy ez éppen rendkívül fontos geo-
politikai esemény, mint volt régebben az augsburgí csata után a 
középkori német császárság megérkezése a nyugati magyar határra, 
mint volt a török világhatalom előnyomulása a Száváig, A geopoli-
tikai tények időben való felismerése rendkívül haszonnal járhat és 
sok veszedelemnek elejét veheti, míg ellenben azok semmibevevése 
végzetes veszedelmeket okozhat. A világháború következményei meg-
mutatták, hogy még kis szomszédok között sem lehet bűnhődés nél-
kül felelőtlen, könnyelmű egyéni politikát folytatni. Vílághatalmak 
szomszédsága még fokozottabb komolyságot és meggondoltságot kö-
vetel! Fokozza a felelősséget, hogy a világ két legerősebb kontinen-
tális hatalma közé ékelődik országunk. Már voltunk valamikor ha-
sonló kényes geopolitikai helyzetben. 1526—1719, között a Habsburg 
és a török világhatalom két malomköve között őrlődött nemzetünk. 

A Balatonon este lett. 

A Csendtündér a vízre szállt, 
uszálya selyme libben át 
a dombon még, S most elpihen 
a gyermek-tó az öliben. 

A gyermek-tó nem alszik el, 
pillája tárva, vár, figyel: 
a Csendtündérnek ajakán 
majd édes mese kél talán . . , 

S a mese lám kél, mint a szél 
a karcsú, hűvös jegenyén , . . 
A gyermek-tó halkan nevet, 
csillagot ringat: este lett. 

Békés Gellért. 



Irodalmi élet a Felvidéken. 
Kolos Endre dr. 

A Felvidéknek az anyaországhoz történt visszatérése időszerűvé 
tette a kisebbségi sorsban eltöltött 20 év irodalmi életének vizsgá-
latát. Ugyanis ha a visszatérés történelmi eseménye nem is jelenti 
szükségképen a Felvidék irodalmának lezárását, de mindenesetre 
megszűnteti ennek különállását, s ezzel az egyetemes magyar iroda-
lomban folytatódó életének korszakos elhatárolást adott. További 
irodalmi életében a viszonyok változása ugyanis feltétlenül más 
ihletkört, hangulatot, problémákat vet majd fel. A még Szlovenszkó-
ban maradt kisebbségi költők és írók meg már nem rendelkeznek az 
eddigi vitalitással. A visszatéréssel járó nagymérvű átalakulás pedig 
lehetővé teszi, hogy a 20 év irodalmi jelenségeit bizonyos távlat ér-
zetében foglaljuk össze, s azokat mint ,,mult" történetet tárgyilago-
sabban szemlélhessük. 

A csonka haza irodalma kezdettől fogva figyelemmel kísérte a 
tőle elszakított test kifejlődő külön irodalmi életét, problémáit, jel-
lemezte egyes íróit, magyarázta, értékelte a megjelent műveket; nem 
hiányoztak az összefoglalásra törekvő dolgozatok sem, mint pl. 
Farkas Gyula, munkája (Az elszakított Felvidék magyarságának 
szellemi élete. 1927), vagy a tízéves, tizenötéves forduló (1930, 1935) 
s a visszacsatolás alkalmával írt cikkek, tanulmányok, De a felvi-
déki irodalom sem mulasztotta el a szükséges önszemléletet; ma-
gyarázatokat, felvilágosításokat nyújtott folyóirataiban, évkönyvei-
ben, különösen Alapy Gyula, Bellyeí László, Egri Viktor, Fábry 
Zoltán, Kovács Endre, Szalatnai Rezső, Sziklai Ferenc, Tamás 
Lajos, Vájlok Sándor és Vozári Dezső, 1935-ben, a Franklin Társu-
lat nyomdájában készült sorozat (Szlovenszkói Magyar írók Könyv-
tára, 10 k.) novella-kötetében Szvatkó Pál, a jeles felvidéki esztéta, 
már fel is vázolja irodalmuk képét, történetének kereteit, fejlődésé-
nek fázisait, sok szép szemponttal, de rajongó szeretettel. 

Végre a mult június hónap meghozta a részletes feldolgozást is: 
Kemény Gábor: így tűnt el egy gondolat. (A felvidéki magyar iro-
dalom története. 1918—1938) Mefhosz kiadás, é. n. Már a cím is 
jelez bizonyos lírai lelkes hangulatot, s ez végig is vonul a könyvön, 
de ennek ellenére is megírta benne a szerző a felvidéki magyar iro-
dalom történetét. Nem új szempontokkal és átértékelésekkel, nem 

* V, ö. Bisztray Gyula, Gogolák Lajos, Marék Antal, Semetkay József 
és Simándy Pál dolgozatai. (Magyar Szemle, Napkelet, Nyugat.) Marék A.: 
Felvidéki magyar irodalom. Nemzeti Újság, 1938. dec. 25. 



önálló és lényeglátó ítélkezéssel tűnik ki, hanem az okos és lelki-
ismeretes gyűjtőmunka érdemeivel. A vonatkozó könyvészet szem-
meltartásával gazdagon összehordott anyaga az eddigi munkálatok-
nál részletesebb, összefüggő tájékozódást nyújt mind az írókról és 
a műfajok fejlődéséről, mind magáról a zajló irodalmi életről. Ilyen-
formán hozzásegíti a nagyközönséget, hogy mélyebb, határozottabb 
és átfogóbb képet alakíthasson ki magában a Felvidék irodalmi éle-
téről, Közelebb hozza az irodalom anyagával a felvidéki magyarság 
küzdelmét, tragikus sorsának világát, íróit, alkotásait és gondola-
tokat is ébreszt az olvasóban, (Függeléke részletes könyvészeti ösz-
szeállítást nyújt,) 

Ennek a sorsszerű irodalmi életnek néhány vázlatos rajzvoná-
sáról szeretnénk mi is beszámolni, 

L 

Az első, amire hangsúlyozottan figyelnünk kell, az a felvidéki 
irodalmi élet indulásának lassúsága, nehézségei, akadályai. Különö-
sen feltűnik ez azért, mert vele szemben a szintén elszakított Erdély 
szinte készen lépett elő, és kiváló alkotásokkal vonta magára a fi-
gyelmet akkor már, amikor a felvidéki magyar irodalom még alig 
hallatott magáról. A mellett, hogy Erdély a múltban is több kiváló 
egyént tudott felmutatni, érthetővé teszi még Erdély irodalmi elsőbb-
ségét sok évszázados különálló múltja, kultúrája, hagyományai is. 
Volt már talaj az önálló szellemi életre, s a nagyjából együtt élő 
magyarsága rendelkezett egy központi fekvésű „fővárossal", Kolozs-
várral. Különben is mégegyszer annyi elszakadt magyart számlált 
magáénak, mint a Felvidék. 

À Felvidék magyarságának azonban sohasem volt külön élete, 
sem hagyománya az önállóságra, behódolt a háború előtti központo-
sító irányzatnak, A magyarság tömegesen csak Szlovenszkó déli pe-
remén helyezkedett el, s ez a földrajzi fekvés, a Pozsonytól Kassáig 
terjeszkedő hosszú keskeny sáv a maga közlekedési nehézségeivel 
már is nagy hátramozdító volt. Ez a kedvezőtlen helyzet akadályozta 
az irodalom terén ís az éltető szellemi középpont kialakulását. Kép-
ződtek kis írói gócpontok: Pozsony, Kassa, Losonc, Ungvár, sőt 
Prága is, de szellemi középpontja a magyarlakta résznek nem volt, 
A keleti (Kassa) és a nyugati szárny (Pozsony) mindig is bizonyos 
fokú külön életet élt, s volt idő, mikor felfogásukban, irányukban el-
tértek egymástól, külön útakon jártak, — Azonkívül a felvidéki ma-
gyarság épen a legkultúráltabb tagjait veszítette el Trianon után a 
kb. 130.000 Csonkaországba expatríáló középosztálybeli magyarral 
és így egy szegényebb rétegű városi elemmel, meg a földhöz kötött 
földmíves osztállyal indult neki a kisebbségi életnek. — Elhibázott 
lépés volt az ís, hogy először politikai téren akart a magyarság szer-
vezkedni, aminek a többségi állam ezer akadályt állított útjába. 
Csak lassan jöttek rá, a kultúrális szervezkedés célravivőbb eszkö-



zére, s így 1925-ben megalakítják a Szlovenszkói Magyar Kultúr 
Egyletet, a Szemkét. 

E külső tényezőkön kívül magában az irodalomban is sok gátló 
mozzanat volt. 

A Felvidéken nem volt külön regionális irodalom, élőiről kel-
lett azt kezdeni. Ezt az irodalmat a sors kényszerítette ki. Ez a te-
rület, a háború előtt nem tudott magához csatolni nagy írói egyéni-
ségeket; írói tehetségei csak Pestre húzódva tudtak kifejlődni. Az 
államfordulat a Felvidéken csak helyi alakulatokat, szűkkörű iro-
dalmi társaságokat, szinte önképzőí köröket talált, s ezekben mű-
kedvelő, dilettáns írók szerepeltek, S ezekből a társaságokból kellett 
kinőnie az irodalmi életnek! Ámde a csekély erőiket meghaladó sze-
repet nem tudták elvégezni. A magára maradt kisebbség örömmel 
üdvözöl mindenkit, aki magyarul ír, bennük az eljövendő kisebbségi 
magyar irodalmat látja. Ezzel azután a dilettantizmus kap lábra. 
Szinte Kazinczy Ferenc kora látszik életre kelni, annak lázas ipar-
kodásával, nemzetmentő, nyelvet tudatosító ihletével, de gyenge 
kritikai érzékével és tehetséges írók helyett a jóakaratú műkedvelők 
,fekete seregével". 

Ebben a vajúdó indulásban az emigráns írók újabb zavaró moz-
zanatot jelentenek, A csehektől pártfogolt radikális szellemű írók 
Bécsben, Pozsonyban és Kassán indítják meg rövid életű sajtójuk-
ban (Bécsi Magyar Újság, Tűz, Jövő, Kassai Napló,) a harcot a ma-
gyar nemzeti gondolatban születő kisebbségi szellem, a magyar ér-
zés ellen, Ez a romboló világnézet európainak hirdette magát, hogy 
elterelje a figyelmet az igazi kisebbségi lelkülettől, problémáktól, A 
felvidéki magyarság nemzeti érzésének erejét mutatja az, hogy az 
emigráns irodalom nem tudott meggyökeresedni, de baloldali szelle-
méből mindig maradt valami zavaró elem későbbre is. Kútmérgező 
munkájának annyi haszna mégis volt, hogy irodalmi polémiájával fel-
pezsdítette az érdeklődést, kiváltotta a harcot, az öntudatosodást 
az ájultságból. 

E nehézségekkel velejárt természetesen az irodalmi élet egyik 
fő szervének, a sajtóorgánumnak a küzködése is. A folyóiratok soha-
sem tudnak megerősödni. Nincs egy folyóirat sem, amelyik átvészelte 
volna az elnyomatás 20 esztendejét; el-elakadnak, tiszavirágéletűek. 
(Tavasz, Szép, Este, Képes hét, Uj munka, Uj szó stb,) Legelsőnek 
áz 1922-től kezdődő Prágai Magyar Hírlap c, napilap erősödött meg, 
és évekig ez ad teret vasárnapi és ünnepi számaiban az íróknak és 
esztétikusoknak, s hozzájárult az irodalmi élet szervezkedéséhez is. 
Egészen a felszabadulásig ez volt a felvidéki magyarság legnívósabb 
napilapja. A kisebb uj ságvállalkozások történetének ismertetését el-
mellőzzük. A P, M. H. mellett 1922-től 1932-ig már csak egy év-
könyv, az Uj Auróra irodalmi almanach tudott állandósulni, és éven-
kint egyszer seregszemlét tartott a kisebbségi írók felett, bemutatva 
azok fejlődését, gyarapodását. A második évtizednek már volt két 
nívós és tartósan megmaradó szépirodalmi folyóirata; az egyik az 
1930-ban induló pozsonyi Magyar Minerva, mely inkább a nyugati 



rész sajtószerve, és az 1932-ben megszűnő Uj Auróra szellemi örö-
köse, egészen a felszabadulásig; a másik a kassai körre támaszkodó 
Magyar írás (1932-től 1937-ig él). Helyét az utolsó 2 évben a Tátra 
c, szépirodalmi folyóirat foglalja el. 

Hasonlóan nem tudott sohasem teljesen nyugvópontra jutni a 
könyvkiadás ügye sem. Nehéz éveket élt át a magyar könyv Szlo-
venszkóban. Az írók nem találtak kiadókat, azért előfizetőket gyűj-
töttek, vagy a maguk pénzén jelenttették meg könyveiket. Végre 
1924-től kezdve a berlini Voggenreiter Verlag vállalkozott a könyv-
kiadás kockázatára, s magyar osztályán sok felvidéki könyv jelent 
meg. Honi talajon Kassán alakult meg 1928-ban a Kazinczy Kiadó-
vállalat, és erejéhez képest rendszeresen útra bocsátotta a felvidéki 
írók műveit, Budapest csak későn (1935) nyújtott segítséget e téren 
a Franklin Társulat 10 kötetes sorozatával. Az utolsó évben (1937) 
létesült Tátra-vállalat pedig már nem tudta megvalósítani szépnek 
ígérkező programmját, 

A kor irodalmi képéhez tartozik az irodalmi társaságok műkö-
dése is. E társaságok közül 3 vált jelentőssé a felvidéki területen; 
mindhárom még a világháború előtt alakult, de csak most jutottak 
fontos önálló szerephez: a régi önképző és kultúregyesületek most 
az írói gárda szervezői lettek. A pozsonyi Toldy-kör (alap. 1878.) 
és a kassai Kazinczy Társaság (alap. 1903.) a keleti és nyugati rész 
vezető gócpontjaivá léptek elő; mellettük a komáromi Jókai Egyesü-
let képviselt még szerény hangot. Volt azután egy kevésbbé jó hitelű 
csoportosulás, a Masaryk államelnök milliós adományából 1932-ben 
alakult Csehszlovákiai Magyar (Tudományos, Irodalmi és Művé-
szeti) Társulat, röviden: „Masaryk-akadémía." Ez azonban csak a 
kormányszándékokkal szimpatizáló radikális, szociáldemokrata és 
zsidó emigráns írókat vette be tagjai közé, s így a magyar szellemű 
kisebbségi irodalomnak nem vált hasznára, A néhány általa kiadott 
könyv és folyóirata (Magyar Figyelő, 1933—36.) is ilyen szellemet 
árult el. Az ilyen baloldali irányzatok a csehek jóvoltából és égisze 
alatt mindig lappangtak és időnként fel-feltörtek (az Üt c, kommu-
nista folyóirat, a pozsonyi Magyar Újság stb.), de széles körre nem 
tudtak hatni, 

Szlovenszkó magyar íróira jellemző, hogy szervezetlenül, szer-
teoszlottan dolgoztak. Pedig látták ám e szétszakadtság hátrányait, 
merültek is fel egyesítő törekvések, de kevés eredménnyel. Egy ilyen 
kezdeményezést meg kell említenünk, mert nagy hullámverést kel-
tett a maga idejében, az úgynevezett Szentiványi Kiíríát. Líptószent-
ivánon saját kúriáján gyűjtötte össze Szent-Ivány József a tehetsé-
gesebb írókat 1930-ban, s ott beszélték meg több napon át az iroda-
lom problémáit. De 2 év múlva ezek az összejövetelek megszűnnek, 
s a magyarság íróí széthullottan dolgoznak tovább a felszabadulásig. 
Számos ilyen próbálkozás jutott hasonló sorsra: 1926. Trencsén-
íeplicí gyűlés, 1927. Tátraszéplaki gyűlés, 1930. Üj Munka Társaság, 
1936. Magyar Irodalmi Szövetség. 

Nem mellőzhetjük el ez áttekintésben az ifjúsági mozgalmak 



rajzát sem, mert az irodalomban kiverődő kisebbségi szellemnek, ön-
tudatnak kialakulásában jelentős szerep jut nekik. Különösen a 
prágai, pozsonyi magyar akadémikus ifjúság indítja meg a kisebb-
ségi szervezkedést. Innét, a ,,Bata-cipős magyar ifjúság" köréből 
kelnek szárnyra a magyar falu megismerésére, felkarolására irányuló 
törekvések, a kisebbségi problémák tisztázását célzó vitaestek. Szo-
morú hajtása e mozgalmaknak a ,,Sarló" körének fejlődése (1928— 
1933). E körben a népi érdeklődést szocialista ízü programmok 
váltják fel, és végül megtagadva a kisebbségi magyarhű irányt, a 
szélső baloldalba, a kommunista pártba torkollik. Örömmel látta ezt 
a hajótörést a hivatalos kormányzat, mely a hasonló szellemű Szokol 
egyesületek révén egyébként is csábítgatta a magyar ifjúságot erre 
az útra. 

Ez a balrapártolódás váltotta ki a Prohászka-Körök ellenmoz-
galmát. 1928 óta Pfeiffer Miklós kassai kanonok agitációja nyomán, 
alakulnak meg az egyetemi és vidéki magyar városokban a katoli-
kus ifjúság Prohászka-köreí, s évenként kongresszusra gyűlnek össze. 
1931 óta a csonkaországí Korunk Szava irányával egyező folyóira-
tuk is van: Üj Élet, mely ma is éleszti a keresztény szocializmus 
gondolatában élő köröket. Katolikus jellege folytán nem tudta ugyan 
egyesíteni e mozgalom az egész magyar ifjúságot, de legalább ma-
gyar kisebbségi, szociális és keresztény szellemű irányt mutatott a 
többi ifjúsági csoportnak is. 

II. 

Ilyen körülmények és szervezetek közt élt, növekedett és fej-
lődött a felvidéki magyar irodalom. Egy nép irodalmában 20 év nem 
nagy idő; egy-egy irányzat, ízlés korszaka is több évet foglal le. De 
a felvidéki húsz év a maga nagy küzdelmességével önmagában is 
egész történelem, amelynek megvannak a külön kis korszakai, fej-
lődési fokozatai. Ám ezek nem ízlésbeli, szellemi áramlatokat hatá-
rolnak el, hanem egy önállóságra kényszerített, új irodalom vajúdá-
sának fázisai. Legalább is Szvatkó Pál az említett összefoglalásban 
— s utána Kemény Gábor könyve is — több ilyen elhatárolást 
állít fel. 

Az első korszak 1919-től 1924-ig tart, s a dilettantizmus és az 
emigráció irodalmából áll. Ez éveknek még új, kisebbségi pro-
grammja nincs, még az anyaországi irodalomban gyökerezik, az új 
generáció még nem jelent meg, a szervezkedés nem indulhatott meg. 
A Felvidéken maradt régi emberek szólalnak újra, köztük a finom 
tollú Jankovícs Marcell, a pozsonyi kör vezére, a lelkes kisebbségi 
kultúrpolitikus Sziklai Ferenc, a kassai kör inspirálója és a novellista 
Rácz Pál, Kárpátalja irodalmi szervezője. Komoly magyar érzésük 
később is tanulságul szolgált az új írónemzedék előtt. 

A második időszak (1925-—29) a kisebbségi öntudat kialakulá-
sának ideje, a kultúrális szervezkedés kezdetével, az első szlová-
kiai ifjú magyar nemzedék beérkezésével. A közeli felszabadulás 



csodavárása helyett belehelyezkedik az irodalom is a kisebbségi ön-
tudat vágányaiba. Az „új arcú magyarság" fellépése ez, mely az új 
élet élményeiből él, és sajátos küldetést, missziót érez. 

Ennek az öntudatnak a kialakulása hozza a vágyat a kritikai 
tisztázódásra (1929—33), A dilettantizmusból, a kisebbségi öntudat 
túlzásaiból, az aktivizmusból akar kilábolni az öncélú, művészi célú 
irodalom felé. Magas színvonalú irodalmi viták indulnak meg, elve-
ket tisztáznak, szigorúbb mértéket kívánnak a bírálatban. Csakhogy 
nincs más mértékük, mint az összmagyar irodalom, ezért bizonyos 
Pest felé fordulás következik be. 

Az utolsó éveket (1933—38) mintha részben a viták folytán 
kiütköző ellentétek miatt támadó szétszakadás, egyéni útak követése, 
részben a Budapesthez való igazodás jellemezné, s régebbi lendüle-
tének csökkenésével, különben sem hatalmas erejének lehalkulásá-
val fejezné be különálló életét. 

Természetes, az ily rövid időszakokra való felosztás nincs min-
dig erőltetés nélkül, de biztos, hogy a 20 év életének jellemző tüne-
teit emeli ki anélkül, hogy mindent és mindenkit csak ebből a szem-
szögből akarna látni és láttatni. Ez a felosztás nem az írókat és 
költőket határolja el, hanem az irodalmi élet hullámzását akarja ér-
zékeltetni, így valóban fogalmat nyújt e tragikus sorsú irodalom 
belső erőiről, hányódásairól, 

A felvidéki irodalomnak egyébként is jellemző vonása az, hogy 
kevés nagy írói egyéniséget tud felmutatni, de annál több szerény 
tehetségű széplelket, s így inkább a Icözös jetenségek és törekvések 
alakítják arculatát nem az egyéni úttörések. Ezért amikor most az 
össz magyar irodalom szempontjából nézzük őket, az abszolút ér-
tékelés rostáján át csak néhány nevet emelhetünk ki. Azonkívül a 
felvidéki irodalom nem virágzott ki teljesen; csak a líra és a szép-
próza fő formáit termelte ki korszerű ihletanyagával, 

A líra találta meg leghamarabb a maga formáját. Nagy érzé-
kenységénél, kisebb ihleténél fogva alkalmasabb az új világ hangu-
latának gyors kifejezésére. Először még az elszakításba bele nem 
nyugvó, lázadó, reménykedő hang csendül meg a fiatal költők aj-
kán, mint Ölvedi Lászlónál, de az igazi kisebbségi lírai témakört 
Győri Dezső alkotja meg. Ő hirdet új lelkítartalmat, kisebbségi pro-
grammot, ,,új arcú magyarságot", benne ébred először öntudatra mű-
vészi módon az új út, a más élet vállalásának kötelessége. Erre az 
ú j ösvényre pedig a népi gondolkodás, a szociális érzés vezetheti el 
csak a kisebbségi magyarságot. Kár, hogy ezt a lírai attitűdöt nem 
tudta mindvégig megtartani, — Ilyen kisebbségi költői programmot 
nem találunk Mécs László költészetében, mert az ő lírai egyéniségé-
nek az általános nagy emberszeretet a fő vonása. Ebben a szociális 
szeretettől égő szívben benne van az egész modern ember. Kifogy-
hatatlan érzelemvilágát az Istentől kapott küldetéstudat kollektív 
iránya vezeti, ez melegíti át a mindennapi élet apró élményeit is s 
ad neki forró nemzeti érzést is. Mécs László az egyetemes magyar-
ság poétája, hamar népszerű és közismert lett Csonkaországban, és 
Pannonhalmi Szemle 18 



ma is egyike legkiválóbb]ainknak. — A harmadik jeles költő, Tamás 
Lajos költészetében nincs intenzív programmtudat. Inkább az érzés-
nek, mint a tettnek a költője. Szelíd hangú versei kifejezik a felvi-
déki kispolgári életnek hangulatait, a kisebbségi sorsközösség gon-
dolatait és a csendes munkás életet ajánlja a magyar újjáépítés 
szolgálatára. 

Ez a három név fémjelzi a felvidéki magyar lírát. Persze mel-
lettük a lírai tárgykör majdnem minden skálája megszólal a többi 
szerényebb tehetségű költő lantján: a konzervatív hangtól a nyu-
gatos irányzatig, a régi békebeli mentalitástól a forradalmi érzületig, 
a kisebbségi sovinizmustól a legelvontabb európai általánosságig, a 
halvány idealizmustól az epikureizmusíg, az aktívizmustól a l'art 
pour l'art-ig: eszmék, lelkek, sorsok hányódásának eleven dokumen-
tumaként. 

Az epika már nehezebben bontakozik ki, mint a líra. Az ember 
szinte érthetetlennek véli ezt a hiányt, ha a bámulatos gazdagságú, 
mélységű erdélyi kisebbségi magyar regényirodalomra gondol. Ti-
zenöt-húsz év nem volt elég a Felvidéken arra, hogy nagy prózaíró 
tehetséget termeljen ki, hogy abszolút értékű művészi alkotásokat 
hozzon létre, hogy egy sajátos, felvidéki szellemű regényirodalmat 
alakítson ki. Elismerjük, hogy a tárgyilagos, objektív regény csak 
idők multán tudja az átalakuló milieu képét megformálni, annak 
eszméit megérlelni, erőit lemérni, de most már meg kellett volna 
születnie a kisebbségi sorsot ércbetűkbe öntő regénynek. Számos 
regény meséje játszódik ugyan az elmúlt 20 év korában, de ezek 
vagy színtelen kispolgári történetek, vagy mélyre nem nyúl, felszí-
nes újságírói modorúak, vagy a regény problémája távol áll a ki-
sebbségi sorstól, amely így csak mellékízét adhatja a műnek. De 
olyan művészi regényeket, amelyek egész nagyszerűségében feltár-
nák és az utókor számára megörökítenék a felvidéki nemzetiségi kér-
désttörténelmi gyökereiben is, a népfajok közti összeütközés feszítő 
erőit, a hatalom fordulásával járó szörnyű megrázkódtatásokat, a 
kisebbségbe szorult magyarságnak fennmaradásáért vívott heroikus 
küzdelmét, — ilyen regényeket, tehetség híján, nem írtak. A meg-
írt szerény ihletű regényköltészetet tartja szeme előtt bizonyára 
Darkó István, amikor egy hasonlattal a felvidéki irodalomban csak 
fenyőből összerótt kis tátrai épületet lát. Tovább fűzve a hasonla-
tot: mi azonban szeretnők e képpel együtthaladni . . . a Tátra égbe 
nyúló szirtjei közt tomboló hóviharok és förgetegek fennséges mo-
raj lását is. 

A számban elég gazdag, de minőségben igénytelen regényiro-
dalom művelői közt találunk néhányat, akiknek a művészete még 
nem jutott el a kiteljesedett, kifejlődött állapotba, de már nagyobb 
fokú tehetségnek, sokat ígérő indulásnak adták tanújelét. Ilyennek 
látjuk Darkó Istvánt, Tamás Mihályt és Egri Viktort. 

A kritika Darkó Istvánt vallja egyöntetűen a legizmosabb te-
hetségnek. Darkó szüléi erdélyiek, fiukban is székely vér piroslik, 
írása is emlékeztet Tamási Áron mesemondására. Egy kisregénnyel 



(Szép ötvöslegény) rótta le Erdély iránti tartozását. Regénnyel a 
fokozatos elmélyülést mutatják. A Szakadékban próbálja ki erejét, 
s ezután .kisebbségi témakörhöz fordul. Az Égő csipkebokor főhősé-
ben a tévelygő, botladozó, de kötelességére ráébredő felvidéki ma-
gyar útját rajzolja. Megrázó erővel festi az elszakított magyarság 
szegénységbe zuhanását utolsó, a Deszkaváros. A kisebbségi sors-
regény tragikuma, robbanó feszültségű levegője csillan meg e mű-
vében. Elbeszélő stílusa, egyre mélyülő jellemző ereje, színes leíró 
képessége juttatják Darkót az első helyre a felvidéki prózába. •— 
Vérbeli elbeszélő tehetséget árul el Tamás Mihály is, de forrongó 
érzésvilága még nem jutott el egészen a megtisztuláshoz, lehigga-
dáshoz. Kezdő, nyers naturalizmusa már sokat elhagyott erejéből. 
Az erotikus színezésből, megindult egy ídeálisabb életszemlélet felé. 
Feltűnést keltett a Mirákulum c. kisregénye, a falu hibái közt is 
győztes maradó plébános markáns alakjával. A kisebbségi sorsot a 
Két part közt fut a víz c. önéletrajzregényében érinti, de őt inkább 
az egyéni élet, a szerelem, az érzelem dinamikája érdekli, nem a 
kisebbségi sors. Egri Viktort a szociális gondolat tette íróvá. Kép-
zeletét és jellemző művészetét ennek kérdései foglalkoztatják. A 
Demeter megtérése c. regény tengelyét fajának egyik fájó sebe, a 
zsidó-keresztény házasság problémája alkotja, a Fölkél a nap c. 
pedig a munkásélet világát, lelkét vetíti elénk. Történelmi regénye, 
az Égő föld, a longobárdok idejében játszódik. Műveiben Egri nem 
jut el a biztos szerkezetig, mint novelláiban, a felmerülő nagy kér-
dések megoldása sem teljesen harmonikus. A kisebbségi élet raj-
zára nem vet súlyt. — Említsük még a szerény igényekkel fellépő 
publicista, Szombathy Viktort is, a Szemke agilis főtitkárát, ki né-
pies, derűs novelláival (Én kedves népem) vált ismeretessé. Kelle-
mesen szórakoztató regényei (Zöld hegyek balladája. Elesni nem 
szabad.) a felvidéki milieut rajzolják, de a problémámal csak a 
felszínen marad. Tiszta, népies nyelve nagy érték. 

A Felvidéken sok volt a jól induló, de kifejlődni nem tudó 
prózaíró (Jarnó J., Jáczkó Olga, Vécsey Zoltán, Szenes Piroska 
stb.), mások a Csonkaországba költöztek át (Márai Sándor, Marék 
Antal), soknak működését meg torzóban hagyja az anyaországgal 
való egyesülés. Különben is inkább jó novellistákat találunk köztük, 
mint jó regényírókat. Élénk szépprózai termés volt, sokféle irány-
ban vágtak útat; különösen jellemző a népi tárgy, a szociális érzü-
let, de nem hiányoztak a nyugatos irányú és baloldali szellemű 
munkák sem. 

A drámai költés komoly értékekkel nem dicsekedhetik, hanem 
a műkedvelő előadások műsorát gazdagította, Ilyen formában végezte 
missióját a magyar nyelv ügyében. 

A tudományos irodalom mindig is a kezdeti stádiumban maradt, 
A szétszórtan élő tudományos írók különben sem igen tudták kiadni 
műveiket. Csak egy folyóirat szolgálta kimondottan a felvidéki ma-
gyar tudományt, az Alapy Gyulától Komáromban szerkesztett 
Nemzeti Kultúra, de ez is elakadt. 
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Hátra van még, hogy a felvidéki irodalomnak néhány, az elő-
zőkben nem említett, vagy nem részletezett sajátos vonását ki-
emeljük. 

Farkas Gyula tanulmányától kezdve számosan mutattak rá arra, 
hogy a felvidéki irodalom mennyire nem ismer különbséget a ma-
gyar és a' tót között, mennyire egybeolvadó emberi szeretettel nézi 
mindkettőt egyaránt. Sok írónál a megváltoztatott családi név rejti 
a tótsággal való vérségi kapcsolatát, de a köztük lefolyt élet s egy-
másrautaltságuk is összehozta őket testvériesebb felfogásba. Nyelv-
ismeretük képessé tette őket arra, hogy a tót nemzet irodalmát meg-
ismerjék, költőiket, prózaíróikat magyarra fordítsák. Regényeikben, 
novelláikban ábrázolják a tót falvakat, azok népét, szegényes, mun-
kás életüket, jellegzetes vonásaikkal, de mindig a közös sorsban 
élők egymást becsülő érzületével. Ezt a megértést kereső, közeledni 
akaró lendületet a cseh államhatalommal szemben is kifejezik. 

De legfontosabb és legkirívóbb vonása a felvidéki irodalomnak 
a szociális szellem, A demokratikus állam kereteiben eltöltött húsz 
éves kisebbségi élet nagy lelki átváltozást eredményezett nemcsak 
politikai látásmódban, hanem társadalmi irányban is, A többségi 
állam elnyomó súlya alatt szinte eltűntek a társadalmi osztályfalak, 
s az „osztálytalan magyar társadalom" szeme rátágult a közösség-
ben élők bajaira, problémáira, s azokat a magáénak is ismerte. Eb-
ben a lelki megváltozottságban fogékony talajra találtak a szociá-
lis, népi és nemzeti feladatokat hirdető Ady, Móricz Zsigmond és 
Szabó Dezső írásainak eszméi. Innét magyarázható e három csonka-
országi író nagy népszerűsége a kisebbség körében. Ezektől merí-
tették a magyar élet és közelmúlt szemléletet, elítélő bírálatát, de 
legfőképen a népi gondolatot. Sokat remélve fordultak a falu né-
péhez, a földben gyökerező s ezért kiirthatatlan magyarokhoz, s 
megindult a néppel közösséget kereső, érte dolgozni akaró rajongó 
falumunka. Felfedezik a falvak népét, bennük látják a nemzeti lét 
erejét, hirdetik, hogy ebből kell megújulnia a megtisztult új magyar 
életnek, Ady, Móricz Zs,, és Szabó D. hatása mellett a saját soraik-
ból Győry Dezső volt a népi gondolat költőharcosa, míg a szociá-
lis szeretetnek, a kisebbségi sorsüldözöttségben kifejlődő emberies-
ségnek, humánus gondolkodásnak Mécs László volt a profétája. 
Szvatkó szerint (í. m.) a legszociálisabb és legdemokratikusabb köl-
tészet ez, amivel a magyar irodalom rendelkezik. Ő az orosz iroda-
lom társadalmi problémáktól, a nyomorúság rajzától fojtott levegő-
jének hatását véli látni ebben a kissé nyomott hangú, alázatos stí-
lusú költészetben. 

Nem kell azt gondolnunk, hogy a felvidéki írásművekben min-
dig találunk couleur, locale-t; ellenkezőleg szinte keveseljük a ben-
nük észlelhető helyi színt, a felvidéki ízt, a táj- és környékrajz mér-
tékét, a lírai darabokban a ,,haza" színét éppúgy, mint a regionaliz-
mus művészetét a prózai művekben, E téren bizonyos tartózkodást 
veszünk észre. A ,,hazaM fogalmát különben sem érezhették át gát-
lás nélkül a nekik idegen államkeret erőszakos határain belül. Azon-



kívül minden népi gondolat ellenére sem lesz uralkodóvá a falu 
világának mesébe foglalása sem; inkább választják az írók a kis-
városi és vidéki polgári életet témául, Ebben is demokratikusak 
lesznek: a kisemberek költészetét írják meg. 

Ennyi jellegzetes vonást, egyéni színt olvashatunk ki ebből az 
irodalomból. Arra, hogy külön felvidéki szellemről, lélekről beszél-
jünk az irodalomban, kevésnek mondható, de elég arra, hogy ez az 
irodalom számunkra fontos legyen, azt számontartsuk, vele fog-
lalkozzunk. 

Egészben véve az eddigi felvidéki irodalom annak a küzdelmes 
életnek a terméke, melyre a trianoni békeparancs a Felvidék készü-
letlen s ezer nehézséggel harcoló magyarságát kényszerítette. Fia-
tal, vajúdó irodalom ez, magán hordozza ennek az erjedésnek min-
den kinövését, fejletlen termését, de a tavaszos nekíindulás sok szép 
ágat, lombot, virágot is kihajtott, és sok szép ígérettel kecsegtetett. 
Tragikus sorsa miatt megértő ítéletet kell nyernie, értékeinek, ered-
ményeinek pedig még nagyobb megbecsülést, mert a magyar nem-
zeti kultúra küzdelmének, erőfeszítésének, a magyar élniakarásnak 
lesz mindig tanulságos bizonyítéka. 

Séta az őszi kertben. 

Megálltam a Szűzanya-szobornál, 
elmorzsoltam néhány vidám Ávét 
s megsimogattam egy gyermekarcot: 
a meghalt nyárét. 

Szántam szegényt. A Szűzanya nézett. 
Belül mélyen-mélyen sírni kezdtem, 
aztán továbbmentem mosolyogva, 
őszbefeledten, 

Karcsú nyírfa borult rá útamra 
és suttogott a halálról s az őszről: 
a gyermekarc még felrémlett előttem 
a gyilkos őszből, 

Békés Gellért. 



Áz atomfizika világnézeti vonatkozásai. 
(Két közlemény.) 
Blazovich Jákó. 

A neves angol természettudós, Eddíngton szerint a modern 
íizika hatalmas épülettömbjének egyik-másik tagozata elé ilyen szö-
vegű figyelmeztető táblát kellene állítani: „Átépítés alatt. Illeték-
teleneknek belépni tilos," A portást ki kellene oktatni, hogy külö-
nösen a kíváncsiskodó bölcselőket tartsa távol. Lassan-lassan a tu-
dományos kérdések iránt érdeklődő komoly közvélemény is tudo-
mást vesz azokról a nagy átalakulásokról, amelyek közel ötven év 
óta a fizikán belül folyamatban vannak. Az átalakítási munkálatok 
különösen a 20-as években oly méretűek voltak, hogy a fizika vál-
ságának benyomását keltették. Hallottunk komoly helyről olyan vé-
leményt is, hogy a modern fizika tévútakra sodródott. Ma már nyil-
vánvaló, hogy nem eltévelyedésről van szó, hogy a tünetek, amelyek-
ből 15—20 évvel ezelőtt sokan a fizika válságára következtettek, a 
nagymérvű, rohamos fejlődés szokott kísérő jelenségei. A nagy mun-
kálatok egyik vezéralakja, Planck szerint, a részben már befejező-
dött, részben még folyamatban lévő változások „a legmélyebbek közé 
tartoznak, aminők egy tudományág fejlődéstörténetében valaha be-
következtek." 

A modern fizika forrongásának, sokszor az alapokat érintő el-
változásainak egyetemes szellemtörténeti, bölcseleti, világnézeti sze-
repe, hatása is kezd kibontakozni. Látjuk, hogy az új fejlődés nem 
kizárólag a fizika belügye, hanem számtalan ponton bölcseleti, sőt 
világnézeti kérdéseket is érint. A neves fizikus, Jordan szerint ,,a 
modern fizika a 20. század alakuló új világának lényeges alkatré-
sze." Erre vall az a szokatlan jelenség is, hogy a vonatkozó fizikai 
irodalomnak alig van olyan újabb terméke, amelynek egy-két böl-
cseleti, főleg ismeretelméleti, néha még világnézeti, sőt vallásbölcse-
leti fejezete is ne volna. A fizikusok ugyan sorompót húznak a fizika 
felé a bölcselők elé, de maguk ugyancsak sűrűn csapnak át — sok-
szor veszedelmes vakmerőséggel — a bölcselet területére. A fizika 
legújabb fejlődésének világnézeti vonatkozásai egyre jobban az ér-
deklődés homlokterébe lépnek. Az idevágó irodalomban természe-
tesen sok még a bizonytalan tapogatózás, merész megállapítás, ve-
szedelmes túlzás, hisz maga a fizika is még forrongásban van, szám-
talan „házi" problémával viaskodik. Ez a körülmény azonban nem 
gátolhat bennünket abban, hogy figyelmünket a fizika fontos, nagy 
következményeket sejtető eseményei felé fordítsuk, 

A katolikus világnézeti, bölcseleti irodalom is kezd, bár egyelőre 



bizonyos félénkséggel fölfigyelni. Nemcsak a katolikus szemle-iro-
dalom szentel egyre több figyelmet az e téren mutatkozó kérdések-
nek, de ilyen tárgyú önálló, értékes munkák is kezdenek jelentkezni. 
Örvendetes jelenség, hogy e legújabb katolikus irodalmi föladatkör 
munkásai legnagyobbrészt okulnak a 19. század idevágó tapaszta-
latain. Ismeretes, milyen kemény harcot vívott meg a 19. századi 
katolicizmus a nagy erőkkel fölvonuló materializmussal szemben. A 
harc, amely a nemes szándék elismerése mellett módozataiban, fő-
leg felkészültségében több ponton kívánnivalót hagyott hátra, sok 
okulással járt. örömmel látjuk, hogy e tapasztalatok gyümölcsö-
zően érvényesülnek abban az immár megindult munkában, amely a 
legújabb természettudományos eseményekkel kapcsolatos bölcseleti, 
világnézeti kérdések körül mozog. 

E fontos tudományos és irodalmi munka kedvező jelek közt in-
dult meg, — Helyzetünk jelentékenyen könnyebb mint a 19, századi 
elődeinké volt. Ügy látszik, hogy az új fizika részéről nemcsak hogy 
nem kell a 19. századi materializmus sokszor rosszindulatú akadé-
koskodásaitól, fölényeskedésétől tartanunk, hanem több ponton 
egyenesen támogatást remélhetünk tőle. A jónevű német természet-
tudós, Bavink szerint ,,a modern fizika annak, aki benne elmélyed, 
egészen közvetlen, semmíképen sem kíkényszerített vagy mesterkélt, 
hanem természetes és egyszerű, éppen azért annál nagyszerűbb be-
nyomást kölcsönöz az Isten nagyságáról és felségéről a teremtésben. 
Ez a benyomás önkéntelenül sugárzik ki legnagyobb fizikusaink, mint 
Planck, Einstein, Sommerfeld, Eddington, Jeans műveiből. Miért is 
ne használná ki a kereszténység az Isten tükröződését alkotásaiban, 
a természetben?!" Az idézetben említett Planck egy „Vallás és ter-
mészettudomány" címen tartott fölolvasását, amelynek különben nem 
minden gondolatát tudjuk magunkévá tenni, így fejezi be: ,,Das 
richtungweisende Losungswort. . . lautet von jeher und in alle Zu-
kunft: Hin zu Gott!" — az iránytmutató jelszó miként a múltban, 
úgy a jövőben is csak ez lehet: Istenhez! A Bavínk-féle idézetben 
említett másik, ugyancsak híres angol fizikus, Jeans a következőket 
írja: ,,A világegyetem kezd egyre inkább egy nagy gondolathoz, mint 
hatalmas gépezethez hasonlítani. A szellem már nem olyannak tű-
nik fel előttünk, mint aki az anyag birodalmába betolakodott; kezd-
jük sejteni, hogy inkább az anyag birodalmának alkotóját és királyát 
kell benne üdvözölnünk , . . Fölismertük, hogy a világegyetem olyan 
Hatalom bizonyítékait tárja elénk, amely a mi szellemünkkel bizo-
nyos közösséget mutat, nevezetesen a gondolkodásnak olyan formá-
ját, amelyet jobb kifejezés híján matematikainak nevezünk." A neves 
német fizikus, Jordan szerint, aki pedig a fizikában a pozitivizmus 
képviselője s mint ilyen élénken tiltakozik annak metafizikai célok 
szolgálatába való állítása ellen, a természettudományoknak vallás-
ellenes célokra való olyatén fölhasználása, mint azt Haeckel és szel-
lemi barátainál látjuk, ma már alig lehetséges, ,,Díe moderne Liqui-
dierung des materialistisch-mechanistischen Naturbildes bedeutet für 
das religiöse Denken einen positiven Gewinn an Bewegungsfreiheit" 



— a materialisztikus-mechanisztikus világképnek likvidálása, amit el-
sősorban a modern fizikának köszönünk, a vallásos gondolkozásnak 
határozottan nagyobb mozgási szabadságot biztosít. Hasonló meg-
nyilatkozások aránylag gyakoriak. 

Nem kell hangoztatnunk, hogy számunkra kevésbbé kedvező vé-
lekedéssel is találkozhatni, Annál is inkább, mivel a modern fizika 
munkásai közt sok a pozitivista, A 19, századi pozitívizmus — a 
fizika terén legfőbb képviselője Mach volt — az új atomfizikában, 
bár enyhített formában, de erősen tért hódít. Ez a fizikai neopozi-
tívizmus élesen vonja meg a fizika határvonalát, A fizika tárgya csak 
azok a valóságok és történések, amelyekről érzékeink útján szerzünk 
tudomást, A fizikus elégedjék meg a jelenségek leírásával, a ben-
nük megnyilvánuló törvényszerűségek felkutatásával, de vegyen hal-
latlanba minden kérdést, amelynek metafizikai csengése van. Jel-
lemző az atomfizika neves munkásának, Heisenbergnek egy nyilat-
kozata. ,,A modern atomfizikának nem lehet tárgya az atomok lé-
nyege, fölépítése, hanem csak azok a folyamatok, amelyeket meg-
figyeléssel észlelünk." A neopozitivizmus kimondottan nem azono-
sítja ugyan az érzékeink útján megismerhető létkört az egyetemes 
léttel, de a megfigyelő alany s a megfigyelt tárgy közti határvonalat 
elhalványítja s minden kérdést amely az érzékelhetőség határát át-
lépi, mint értelmetlent („sinnlos") elvet. Hallunk ilyen véleményt is: 
„Csak a mérhető létezik", Jordan számára a fizikai valóság volta-
képpen „die Gesamtheit der Beobachtungsresultate selbst" — a meg-
figyelés eredményeinek összessége. 

A neopozitivízmusban tehát ismeretelméleti dogmatizmussal ál-
lunk szemben. Nem célunk az irányzat tarthatatlanságának igazolása. 
Csak arra szeretnénk rámutatni, hogy a neopozitivizmus sok olyan 
kérdést is elfojt, amelyek megválaszolása magának a fizikának ha-
ladását jeelentené. Az „érzéki megfigyelhetőség" nem szilárd, vál-
tozhatatlan határvonal: amihez a ma fizikusa még nem tud érzéki 
megfigyeléssel hozzáférkőzni, az a holnap számára megközelíthető 
lesz. Csak egy példa. Mach az atomban mint érzékileg meg nem 
figyelhető valamiben még nem látott fizikai valóságot, hanem csak 
egy segédfogalmat, A mai fizikai szemlélet számára az atóm éppen 
olyan valóság, mint pl. a Hold. 

A neopozitivizmus ismeretelméleti dogmatizmusa egy súlyos böl-
cseleti következmény levonására vezetett. Mint látni fogjuk, az atóm 
belsejében, a szubatomáris világban a fizikai okság érvényesülése 
nem figyelhető meg. S mert csak a megfigyelhető létezik, a neopo-
zitivista irányzat tagadásba veszi a fizikai okság-elvet, Heisenberg 
szerint „annak, hogy egy határozott hatásnak határozott okot tulaj-
donítsunk, csak akkor van értelme, ha az okot s hatását úgy tudjuk 
megfigyelni, hogy megfigyelésünkkel magát a folyamatot nem za-
varjuk," Mert ilyen megfigyelés a szubatomáris világban nem lehet-
séges, tehát az oksági törvény érvényesüléséről sem lehet többé 
beszélni, 

A fizikai neopozitivizmus más pontokon is jut olyan következ-



tetésekhez, amelyek beleütköznek a keresztény létszemléletbe. Tehát 
nemcsak az a kedvező körülmény, hogy a modern fizika több irány-
ban a keresztény bölcseleti, világnézeti gondolkozáshoz közeledik, 
sürgeti, hogy komoly figyelmet szenteljünk a legújabb fizikai tudo-
mányos eseményeknek, hanem a neopozitivista irányból fenyegető 
veszedelmek is. 

Tanulmányunk e kettős föladat szolgálatában álló szerény kí-
sérlet akar lenni, Az atomfizika felől felvetődött néhány bölcseleti, 
illetőleg világnézeti kérdésre szeretnénk rávilágítani. Célkitűzésünk 
szükségszerűen követeli, hogy elsősorban az atomfizika mai állásá-
ról adjunk vázlatos képet, Merész vállalkozás, de megkönnyíti az 
a szerencsés körülmény, hogy az atomfizika mai klasszikusai a szó 
nemes értelmében népszerű munkák közlésétől sem riadnak vissza, 
amelyek a különben ugyancsak nagy elmélyedést és szakszerűséget 
igénylő hatalmas anyagot, természetesen leegyszerűsítve érthetőbbé, 
megközelíthetőbbé teszik. Ilyen vonatkozásban különösen Louis de 
Broglíe munkája (Matière et lumière, A, Michel kiadása, Párís, 
német fordítása Licht und Materie címen, H. Goverts-Verlag Ham-
burg) valóban mesteri alkotás. 

I. 

A fizika legújabb fejlődési szaka szinte váratlanul jött. A 90-es 
évek természettudományos vélekedése a fizikát lezárt tudomány-
nak tartotta. Nem kisebb szakember mint Lorentz 1895-ben odanyi-
latkozott, hogy a fizika ,,immár befejezett tudomány, tehát különös 
érdekességgel már nem bír," — Ugyanabban az évben Röntgen fel-
fedezi a róla elnevezett sugarakat, rá három évre a Curíe-házaspár 
a rádiumot. Az elektromosságtanban, a színképelemzés terén élénkül 
a munka. A tudományos figyelem egyre jobban a sugárzás, annak 
energetikai tanulmányozása felé fordul, A színképelemzés rengeteg 
kísérleti adatot hord össze. Az érdeklődés középpontjába az atóm 
kerül, A 19, század fizikája úrrá lett a minket környező világ, a 
makrokozmosz tüneményei fölött, a századvégtől kezdve a mikro-
kozmosz köti le a fizikusok munkaerejét, A klasszikus fizika forra-
dalmasítása az atóm, a mikrokozmosz felől indul meg, A 20. század 
első éveitől kezdve az atóm ostroma még hevesebb lesz. Két nagy 
elmélet kristályosodik ki, amelyek nyomán egészen új fizikai világ-
kép kezd kialakulni: a relativitás elmélete s a kvantumelmélet, A 
kezdődő újkor természettudománya a makrokozmoszt fedezte föl s 
vette ostrom alá, a 20, század — mintha ebben is a korforduló jelent-
keznék — a parányok, az atomok világába nyomul be. Az új világ 
bőven adja a meglepetéseket, A hihetetlenül kifinomodott kísérleti 
technika s az elméleti fizika merészsége, nagyvonalúsága bámulatos 
eredményekhez vet. Kezdünk ráeszmélni, hogy a mikrokozmosznak 
talán még több a titka, mint a makrokozmosznak. Az atóm világa 
ellen folyó közel négy évtizedes ostrom, bár nyomában rengeteg új 



probléma támadt, mégis jelentősen közelebb vitt bennünket a fizikai 
világ megismeréséhez. 

Az újkori természettudomány két fontos fogalmat örökölt a 
görög szellemtől: az elemekét s az atomét. Az elemek a klasszikus 
fölfogásban egyszerű, kémiailag tovább nem bontható, változhatatlan 
anyagok, összekapcsolódásaikból adódik a fizikai világ sokféle 
anyaga. Az elemek szemcsés, korpuszkuláris jellegűek, azaz végte-
lenül kicsiny részekből, atomokból állnak. Az atomok tehát az 
anyagi világ legkisebb épületkövei, amelyeknek súlyuk, térbelisé-
gük van. 

Vagy negyven évvel ezelőtt a fizikusok legnagyobb része az 
atomban nem látott valóságos létezőt, hanem csak merő segédfogal-
mat. Ma éppen oly valóságos fizikai létalanynak tartjuk, mint akár-
mely más, érzékeink alá eső anyagi testet. A fizikusok figyelmét 
rá főleg az elektrolízis, az elektromos sugárzás s a rádióaktívitás 
terelte. Kiderült, hogy nemcsak az anyag, de az elektromosság is 
korpuszkuláris szerkezetű, atomokból: elektronokból áll. Megtudtuk 
azt is, hogy az elektronok minden anyagban föltalálhatók, A követ-
keztetés kézenfekvő volt: az elektron nem egyéb, mint a különböző 
elemek atomjainak közös alkateleme. Ezzel tehát megdőlt a régebbi 
atomfizika egyik alaptétele, hogy az atomok oszthatatlan, egy-
szerű valóságok, A rádióaktívitás rácáfolt a másik alaptételre is: 
hogy t, i. az elemek változhatatlanok. Szemben álltunk a ténnyel, 
hogy a legnagyobb atómsúlyú (rádióaktív) elemek önmaguktól ki-
sebb atómsúlyú elemekké alakulnak át. Későbben, 1919-ben sikerült 
Rutherfordnak mesterségesen is atomot robbantani. Az atóm kezdett 
egyre titokzatosabb valóság lenni. Nem csoda, hogy a fizikusok fi-
gyelmét mindinkább magára vonta. Lázas munka indul meg fölkuta-
tására, Négy évtized ernyedetlen, hatalmas szellemi erőkkel foly-
tatott munkája nyomán ma ekként áll az atóm képe a természet-
tudomány előtt.1 

Az atomnak súlya, tömege, kiterjedése van — természetesen a 
méretek végtelenül kicsinyek. így az atóm átmérője mindössze a 
centiméter százmilliomod része. A legkönnyebb atóm a hidrogén-
atom: súlya úgy viszonylik egy grammhoz, mint 10 kg-nyi súly a 
Föld súlyához. Összesen 92 elem van ugyanannyi-féle atómsúllyal, 
A legegyszerűbb atóm is bonyolult szerkezetű. Minden atóm egy 
atommagból s az azt körülfogó — aránylag óriási méretű — atóm-
burokból áll. Az atómburokban az atommag körül, mint bolygók a 
Nap körül, száguldanak az elektronok. Az elektronok negatív töl-
tésű elektromos parányok. Számuk az atómburokban pontosan any-
nyi, hogy az atommag pozitív elektromosságát közömbösítsék — az 
atóm rendes körülmények közt a maga egészében közömbös. Ismer-
jük az elektronok elektromos töltését, nagyságát. Ez utóbbi többezer-
szer kisebb az atoménál. Meg kell még jegyeznünk, hogy bármekkora 

1 L. részletesen Dr, Holenda Branabás cikkében: „Az anyag ősi építő kövei" 
Pannonhalmi Szemle, XII, évf, 4. sz. 



kémiai vagy fizikai erők hatásának is tesszük ki az atomot, változás 
csak az atómburokban s nem a magban mutatkozik. Az atomnak úgy-
szólván egész tömege az atommagban központosul. Az atommag 
még az atomhoz viszonyítva is igen kicsiny: átmérője a centiméter-
nek mindössze tízbillíomod része. Az atommag sem egyszerű — kü-
lönböző alkatelemei vannak. Alkatelemei — az elektronokon kívül, 
amelyek sokszor az atommagban is föllelhetők — a következők. 
Először a proton. A proton a hidrogénatom magja, minden atommag 
pozitív töltésű alkatrésze, A pozitron az elektronnal megegyező tö-
megű, de pozitív töltésű részecske, A neutron tömege körülbelül 
megegyezik a protonéval, de nincs elektromos töltése. Elméleti meg-
gondolások még egy alkatelem fölvételét követelik: a neutrínót. Köz-
vetlenül még nem sikerült észlelni. Tömege elenyésző, talán nincs is, 
elektromos töltése síncsen. 

Az atomfizika természetesen nem elégszik meg az atomok szta-
tíkai, szerkezetbeli tulajdonságainak fölkutatásával, hanem óriási erő-
feszítéseket végez kísérleti és elméleti téren egyaránt azok dinami-
kai állapotának, a bennük vibráló történések törvényeinek fölismeré-
sére is. Az atóm nem nyugalomba fagyott, hanem örökké mozgó 
világ- A legújabb atomfizika ilyen vonatkozásban is nagy eredmé-
nyekkel dicsekedhetik. Ezekről is természetesen csak vázlatos, le-
egyszerűsített képet adhatunk. 

A klasszikus fizika forradalmasítása a mikrokozmosz felől tör-
tént. A legforradalmibb lépés kétségkívül a Planck-féle elemi hatás-
kvantum fölfedezése volt. Planck e teljesítményét méltán koronázta 
a Nobel-díj. Planck a Nobel-díj átvételekor maga hangsúlyozza, 
hogy a hatáskvantumban ,,valami egészen új, eddig hallatlan jelent-
kezik, ami hívatva van fizikai gondolkozásunkat alapjaiban elváltoz-
tatni." A hatáskvantum fogalmának, lényegének ismerete a legelső 
lépés a szubatomáris világ dinamikai sajátosságaínak fölismeréséhez. 

A 19. század utolsó éveiben két német fizikus, Lummer és 
Pringsheím a sugárzás energiájára vonatkozólag pontos méréseket 
végeztek. Planck, a berlini egyetemen az elméleti fizika tanára, cél-
jául tűzte ki, hogy a kísérleti adatokat elméletileg is igazolja. Ez az 
igazolás a klasszikus fizika hőelméletének és elektromágneses fény-
elméletének újabb igazolása is lett volna, A vállalkozás csak rész-
ben sikerült. Az elméleti úton megállapított adatok csak a színkép 
ultravörös részében, a hősugarakra vonatkozólag egyeztek a kísérleti 
eredményekkel. Az eltérés annál nagyobb volt, minél magasabb frek-
venciájú (frekvencia — az egy másodperc alatt végzett rezgések 
száma) fény energiájára vonatkozó elméleti és kísérleti adatokat 
hasonlítottak össze, A kísérleti adatok helyességéhez nem fért két-
ség, Világos tehát, hogy az elméletileg megállapított adatok voltak 
tévesek. Ennek oka nem lehet más, mint hogy vagy a hő- vagy a 
fényelméletben szerepel olyan feltevés, amelyet maga a természet 
nem ismer, Planck 1900 decemberében megjelent híres tanulmányá-
nak halhatatlan fizikatörténeti értéke, hogy ezt a tevés feltevést a 
sok lehetőség közül szerencsés kézzel kiemelte. 



A klasszikus fizika fölfogása szerint minden energia — tehát 
a fényenergia is — folytonos, azaz nem ismer szakadásokat. Más 
szóval: a természet nem ismer energiaatómot, azaz olyan kicsiny 
energiakvantumot, amelynél kisebb ne volna. Planck az atomok által 
kisugárzott, illetőleg elnyelt fényenergiára vonatkozólag a klasszi-
kus fizika emez alaptételét elejtette. Szerinte a fényenergia ki-
sugárzása illetőleg elnyelése nem folytonosan, hanem kis mennyi-
ségekben, ú, n, kvantumokban történik. A fényt kibocsátó, illetőleg 
elnyelő atomok energiája nem folytonosan, hanem lépcsőzetesen, 
ugrásszerűen, kis mennyiségekkel csökkenik, illetőleg növekszik. 
Planck fölállította a matematikai képletet is, amely szerint ez az 
energia-gyarapodás illetőleg energia-csökkenés történik, E képlet 
szerint az atóm által szakaszosan elnyelt illetőleg kisugárzott ener-
gia-mennyiségek mindenkor egyenlők az illető fény frekvenciájának 
és egy állandónak a szorzatával: 

E = h . v. 

íme, az atomfizika egyik alapképlete. A képletben E a kisugárzott 
illetőleg elnyelt energiakvantum, v a kibocsátott illetőleg elnyelt 
fény frekvenciája, h pedig a Planck-féle állandó, vagy Planck el-
nevezésében ,,elemi hatáskvantum". 

A képlet h-ja az atomfizika legnagyobb forradalmára — de 
Broglie szerint ,,a természetnek, ennek a nagy keresztrejtvénynek 
kibetűzhetetlen szótaga". Először csak a fény-elnyelésnél illetőleg 
fény-kisugárzásnál szerepelt, de csakhamar benyomult a mechani-
kába is, Ma már tudjuk, hogy a h-ban jelentkező períodizálás, sza-
kaszosítás, darabosítás ezrével fordul elő a természetben, A h sze-
repét illetőleg egyre nagyobb a világosság, de teljes ismeretétől még 
messze vagyunk, 

A h számbeli értéke igen kicsiny, mindössze 6.55,10—27 erg sec. 
Számtalanszor kiszámították, a kapott érték mindig ez volt, Zimmer 
nagyságát ekként szemlélteti. A Föld súlya megfelel 10 27 számú 
kis gombostűfej súlyának. A h számbeli értékét tehát megkapjuk, ha 
6—7 gombostűfej súlyát (egy kis gombostűfej súlya 1 milligramm) 
elosztjuk a Föld súlyával. A h nevezetében a másodperc (sec) mel-
lett szerepel az erg is, Erg-en a fizika azt a munkát érti, amellyel 
1 milligrammot 1 cm magasságra emelünk, 

Planck hamarosan ráeszmélt arra, hogy a h voltaképpen egy 
különös mechanikai egység létére utal. Ha ugyanis egy rezgés ide-
jét t-vel jelöljük, akkor egyszerű algebrai átalakítás erre az ered-
ményre vezet: h = E , t azaz energia és idő szorzatával. Az elméleti 
mechanika az ilyen szorzatot hatásnak nevezi s az energia és idő 
szorzatán kívül a mozgásmennyiség vagy impulzus és távolság szor-
zatával is méri, (Impulzuson a mozgó rendszer tömegének és sebes-
ségének szorzatát értjük,) A hatás tehát olyan mechanikai érték, 
amely a mozgó-rendszer alakjától és dinamikai állapotától függ. 
A h = E , t egyenlőség világosan mutatja, hogy a Planck-féle állandó 



voltaképen hatás, mégpedig a legkisebb hatás, amelyet a fizikai vi-
lág ismer. (Ezért nevezte el Planck a h-t ,,elemi hatáskvantum"-nak.) 
Tehát nemcsak az anyag épül föl részecskékből, nemcsak az elek-
tromosság atomos szerkezetű, elektronokból álló, hanem a hatás is 
„darabos", kvantumokból álló. Ezek a „darabok", kvantumok a szub-
atomáris világban mindig egy állandónak, a h-nak többszörösei. 

Itt tehát a tér- illetőleg időbeli elemeknek és dinamikus való-
ságoknak olyan kapcsolatával állunk szemben, amely a makrofizí-
kában teljesen ismeretlen, így pl, elképzelhetetlen, hogy az autózás-
nál a fölhasznált energiából és az autózás időtartamából álló szor-
zat állandó legyen, Az energia és az idő a makrokozmoszban tet-
szésszerínti kapcsolatban fordulhatnak elő. A minket környező világ-
ban a mozgó-rendszer energiájából és egy-egy mozgás-periódus ide-
jéből álló szorzat a legkülönbözőbb értékeket veheti fel, a szubato-
máris világban állandó, mert mindig h-val egyenlő, Jól jegyzi meg 
de Broglie, hogy az időbeliségnek és dinamikumnak ilyetén össze-
kötése ránk nézve megdöbbentő, szinte új létszférához nyújt be-
tekintést, 

Plancknak a fizika történetében új korszakot nyitó megállapí-
tása a fény-energia kisugárzására illetőleg elnyelésére vonatkozott, 
de hallgatott a tovahaladó fényről. A klasszikus fizika, mint isme-
retes, a fényben az elektromágneses térnek keresztrezgéses hullá-
mokban történő változását látja. Ügy szoktuk mondani, hogy a fény 
elektromágneses hullámokból áll, Planck fölfedezése legelőször a 
Maxwell-féle elektromágneses fényelméletben hozott változást. A 
változás Einstein nevéhez fűződik. 

A 20, század első éveiben ismeretessé vált az ú, n, fényelektro-
mos hatás. A jelenség lényegében a következő. Ha egy fémlemezre 
fénysugarakat ejtünk, sokszor megfigyelhető, hogy belőle nagy se-
bességű elektronok pattannak ki, maga a fémlemez pedig, amely 
előbb közömbös volt, most pozitív töltést mutat, A tünemény köze-
lebbi tanulmányozása meglepő eredményekre vezetett, A fémlemez-
ből kiröpített elektronok energiája (sebessége) független a fény erős-
ségétől. Ha az utóbbit fokozzuk, a kiugró elektronok száma nő, de 
sebességük, energiájuk változatlan marad. Bármilyen távolságról is 
jöjjön a fémlemezre eső fény, a kiröpített elektronok energiája (se-
bessége) csak a fény hullámhosszától, illetőleg frekvenciájától függ: 
minél rövidebbek a hullámok, azaz minél nagyobb a frekvenciájuk, 
annál nagyobb energiával (sebességgel) vágódnak ki az elektronok, 
A különös jelenség merev ellentétben áll az elektronmágneses fény-
elmélettel, Ez utóbbi szerint érthetetlen, miért fejt kí nagyobb ha-
tást a távoli csillagból érkező kék fény, mint a közelben lévő földi 
fényforrás vörös sugarai, A klasszikus fényelmélet szerint a sugár-
zási energia annál jobban szétszóródik, minél messzebb kerül a fény-
forrástól, 

A fényelektromos hatás magyarázatára Einstein ahhoz a merész 
föltevéshez nyúl, hogy a fény nem folytonos, hanem darabos, kor-
puszkuláris szerkezetű. A fényenergia parányi részecskékben, fény-



kvantumokban, úgynevezett fotonokban központosul. Csak így ért-
hető, hogy a fény hatóereje, miként a repülő bombáé, független a 
hatás kifejtésének helye s a fényforrás közti távolságtól. A fotonok 
energiamennyiségének meghatározására Einstein alkalmazza Planck 
tételét: a fénysugár sebességével száguldó fotonok energiája egyenlő 
a Planck-féle elemi hatáskvantum s a frekvencia szorzatával. Tehát 
nemcsak a hő-, azaz az ultravörössugarakra, hanem az egész szín-
képre vonatkozólag is áll a Planck-féle egyenlet: E — h . v. 

Einstein tehát visszanyúl a Newton-féle fényelmélet alapgondo-
latához, amely szerint a fény korpuszkulákból (Newton kifejezése), 
parányokból áll. Ha a fotonok testecskék, akkor tömegük és impul-
zusuk ís van. Einstein a Planck-féle kvantumelméletet összekapcsolva 
a maga relativitáselméletével mind a kettőt meg is határozza. Ha a 
foton tömegét m-mel, impulzusát p-vel, a fénysebességet c-vel s a 
hullámhosszat A-val jelöljük, akkor egyszerű matematikai művelet-
tel a következő két meglepő egyenletre jutunk: 

h . v . 

Az Einstein-féle fénykvantumos elmélet szerint tehát a fénynek ís 
van — természetesen végtelenül kicsiny — tömege, súlya s mint 
ilyennek lökőereje, azaz impulzusa. 

Ha a foton tömeggel és impulzussal bíró fényrészecske, akkor 
egy elektronnal való ütközését ugyanolyan jelenségeknek kell kí-
sérniök, aminők az anyagi testecskék ütközését — a makrokoszmos-
ban pl. két golyó ütközését kísérik. Compton-é a nagy érdem, hogy 
a róla elnevezett hatásban nagy frekvenciájú Röntgen-sugarakkal 
ezt valóban kísérletileg is igazolta. 

A fénykvantumos elmélet tehát kísérleti alátámasztást kapott. 
Minden elméletnek ez egyik legkomolyabb igazoló ja. A legkülönö-
sebb az volt, hogy a fénykvantumos elmélet nem döntötte meg a fény-
hullámelméletet. Ennek legegyszerűbb bizonyítéka, hogy a fény-
kvantumos elmélet föntebb megadott egyenleteiben X és v, tehát hul-
lámelméletes elemek szerepelnek. Különben ís a már régebben ismert 
optikai jelenségek, elsősorban a fénytalálkozás és fényelhajlás csak 
hullámelméletes alapon maygarázhatók. „Ebből a nehéz helyzetből 
— írja a legújabb fizika Nobel-díjas kiválósága, L. de Broglíe — 
csak egy kiút van: a fény hullámelmélete s a korpuszkuláris elmé-
let egy és ugyanazon valóságnak két egymást kiteljesítő (komple-
mentär) szemlélete. Mindannyiszor, ahányszor energia-kicserélődés 
történik anyag és sugárzás között, ez a kicserélődés mint egy foton-
nak kilövelése illetőleg elnyelése írható le. De ha a fénytestecskék-
nek a térben való tovahaladását akarjuk magyarázni, akkor a hul-
lámos tovaterjedéshez kell folyamodnunk," 



A klasszikus fizika a fényt folytonos, kontinuális jelenségnek 
tartotta. Planck forradalmi gondolata rávezetett bennünket arra, 
hogy bizonyos vonatkozásban szakadásos, diszkontinuális valóság is. 
Az anyagot viszont az atomos szerkezet, tehát diszkontinuum jel-
lemzi. Kézenfekvő a kérdés: vájjon nincs-e az anyagnak kontinuális, 
folytonos arculata is? Az anyagnak és a fénynek ezt a meglepő pa-
rallelízmusát valószínűvé tette már a relativitás elmélete is, amely 
az anyag és energia egyenlőségét hirdeti Einstein híres képletében: 
E = m.c2 (m tömeget, c a fénysebességet jelenti). — A képlet a 
klasszikus fizikában nagyon távolálló két fizikai valóság, az anyag 
és fény között szoros kapcsolatot állapít meg. A kérdés csakugyan 
hamarosan jelentkezett is: vájjon az anyag is nem úgy van-e föl-
építve, hogy atomjaiban a részecskék, miként a fényben a fotonok, 
hullámmal kapcsolatosak? Planck hatáskvantuma az optika után az 
atomfizikába is benyomult, hogy a szubatomáris világ dinamikai sa-
játosságáról új ismeretekkel gazdagítsa a legújabb természettu-
dományt. 

A klasszikus fizikának az atomról vallott nézetei a Rutheford-
féle planetáris atóm-modellben jutnak kifejezésre. Az atóm hason-
lít a Naprendszerhez. Közepében helyezkedik el az atomnak, majd 
egész tömegét magában foglaló atommag, körülötte keringenek mint 
bolygók a Nap körül az elektronok. Az atommag pozitív elektromos 
töltésű, az elektrónok ugyanakkora tömegű negatív töltéssel bírnak, 
úgyhogy az atóm közömbös állapotban van. A kétféle elektromosság 
vonzásának ellensúlyozására az elektronok az atommag körül ke-
ringő mozgásban vannak — különben belezuhannának az atommagba. 

Bármennyire szemléletes is ez a modell, a valósággal szemben 
ellenmondást tartalmaz. A klasszikus fizika törvényei értelmében az 
elektronoknak, mint gyorsulva mozgó elektromos töltéseknek állan-
dóan elektromágneses hullámokat azaz fényt kellene kisugározniok. 
A kisugárzás viszont energia-veszteséget jelent, ennek következté-
ben az elektronok sebessége csökken és az atommag egyre közelebb 
vonzaná magához az elektronokat, úgyhogy azok csígavonalú pályán 
végre is az atommagba zuhannának s ez az atóm fölbomlását jelen-
tené. Ezzel szemben a valóság: az atomok nem világítanak állan-
dóan s egyik legjellegzetesebb tulajdonságuk éppen állandóságuk. 

Az atómvilág lelkes, nagyérdemű kutatója, Niels Bohr találta 
meg az előbbi ellenmondás okát. Szerinte a szubatomáris világban 
már jelentkezik Planck titokzatos h-ja. Bohr tehát Planck elméleté-
nek fölhasználásával építette meg a maga atóm-modelljét. Megtar-
totta Rutheford alapgondolatát, a planetáris elképzelést, de Planck 
nyomán két kikötést érvényesített, a) Az atommag körül száguldó 
elektronok nem foglalhatják el mindazokat a pályákat, melyek a 
klasszikus fizika szerint lehetségesek, hanem csak azokat, amelyek 
a Planck-féle hatáskvantum megenged. Ezeken a megengedett pá-
lyákon az elektronok tetszésszerinti ideig száguldhatnak, anélkül, 
hogy energiát veszítenének, azaz világítanának, b) Az elektron az 
egyik pályáról a másikra átugorhat, miközben energiát sugároz ki 



(világít) vagy energiát nyel el. Ha külsőbb, tehát energiában gazda-
gabb pályáról belsőbb, energiában szegényebb pályára ugrik át, a 
Planck-féle törvénynek megfelelően energiát lövel ki. Viszont, ha 
kívülről energiát kap, külsőbb pályára mehet át. 

Bohr atóm-modelljének nagy volt a sikere. Segítségével számos, 
főleg az atomból kilépő sugarak frekvenciájára vonatkozó adatot ki 
lehetett számítani, Azonban a klasszikus fizikának s a kvantumel-
méletnek áthidalására mégsem volt alkalmas. Bohr kettős kikötése 
teljesen önkényesnek látszott. A felvett diszkrét elektronpályák, 
valamint az egyikről a másikra való átugrás kívül esnek a kísérleti 
megfigyelés lehetőségein. Egy világosan állott: amíg az atóm a maga 
egészében a klasszikus fizika törvényeinek uralma alatt áll, belsejé-
ben, a szubatomáris világban a Planck-féle hatáskvantum következ-
tében más törvények érvényesülnek. Ekként a fizika kínos ketté-
osztottság képét mutatta. Két évtizede fáradozik a modern fizika a 
szakadék áthidalásán, A hatalmas munka nyomán, amelyből a kí-
sérleti és elméleti fizika munkásai egyaránt kiveszik a részüket — 
a dolog természeténél fogva a munka nagyobbik része az elméleti 
fizikára háramlik — egymástól függetlenül két elmélet kristályoso-
dott ki: a Heisenberg—Born—Jordan—Dírac-féle kvantummechanika 
s a de Broglie—Schrödínger-féle hullámmechanika, 

1, Heisenberg mint lelkes neopozitivista egyetlen célját a szub-
atomáris világban zajló folyamatoknak pontos leírásában látja. 
Minthogy az elektron mozgását nem tudjuk a makrokozmosz moz-
gási törvényei szerint leírni, amelyeket érzéki megismerés, szemlé-
let révén ismertünk föl, a szubatomáris világ számára új mechanikát, 
kvantummechanikát kell alkotnunk. Fölépítésénél csak olyan ada-
tokra szabad támaszkodnunk, amelyek kísérletileg felülvizsgálhatók. 
Ilyenek az atomból kilépő sugarak színképvonalainak frekvenciája 
és intenzitása, az atóm dinamikus állapota. Ezeket a számadatokat 
kell megfelelő matematikai formalizmusban összekapcsolni. Erre al-
kalmasaknak mutatkoztak az ú, n. mátrixok, A matrix a kísérletileg 
nyert adatok csoportosítása. Amiként a klasszikus fizika matematikai 
formanyelve az infinitezimális számítás, akként a kvantummecha-
nikáé a matrix. A matríxokban adódó matematikai formalizmus se-
gítségével nemcsak összefüggéseket tudunk a szubatomáris jelensé-
gekre, folyamatokra vonatkozólag megállapítani, hanem bizonyos 
dolgokat előre is meg tudunk mondani, 

A Heisenberg-féle kvantummechanika alapgondolata — minket 
csak ez érdekel — az ú, n, „bizonytalansági viszony"-ban fejeződik 
ki. Eddington ez utóbbit így fogalmazza meg: ,,Egy részecskének le-
het helye s lehet sebessége, de szoros értelemben nem lehet a kettő 
együttesen". Más szóval: a szubatomáris világban lehetetlen együt-
tesen, egyidejűleg megállapítani (mérni) a testecske helyét és dina-
mikus állapotát, sebességét. A lehetetlenség magyarázatát nem ké-
szülékeink gyarlóságában, hanem magában a szubatomáris világban 
illetőleg a Planck-féle állandóban kell keresnünk. Bohr lélektani pél-
dával világít a dologra. A haragot mint lelkitényt, nem tudjuk ön-



magunkban pontosan megfigyelni: abban a pillanatban, amikor ha-
ragvásunkban kezdjük önmagunkat figyelni, haragunk már nem igazi 
harag. Ha egy elektron helyét az atomban meg akarjuk határozni, 
rövid hullámú sugarakra van szükségünk. De tudjuk, hogy a rövid-
hullámú, azaz magas frekvenciájú sugárkvantumoknak nagy az ener-
giájuk. Ezek a sugarak az elektronra vetítve megváltoztatják annak 
dinamikai állapotát, tehát pontatlan adatot kapunk. Ha viszont 
hosszú hullámú sugarakat alkalmazunk, akkor az elektron dinamikus 
állapota alig szenved változást, de a dolog természete szerint pon-
tatlan lesz az elektron helyének meghatározása. A szubatomáris 
világban tehát lehetetlen egyidejűleg a korpuszkula helyét és dina-
mikai állapotát (sebességét) megállapítani. Minél pontosabb az egyik 
meghatározása, annál pontatlanabb a másiké. Heisenberg a mátrixok 
segítségével a pontatlanság határát is megadja: a hely s a dinamikai 
állapot megállapításánál szükségszerűen adódó pontatlanságok szor-
zata nagyobb vagy legfeljebb akkora mint a Planck-féle állandó. Mert 
a korpuszkula pontos lokalizálása s dinamikus állapotának pontos 
megadása együttesen nem lehetséges, jövő sorsáról sem tudunk semmi 
bizonyosat sem mondani. Mindkét irányban csak valószínű, de nem 
szükségképi adatokat kapunk. 

2. A Broglíe—Schrödinger-féle hullámmechanika de Broglie egy 
zseniális gondolatából indult ki. De Broglíe azt a meglepő gondo-
latot, amelyet már kísérleti adatok ís alátámasztanak, hogy t. i. a 
fényben korpuszkula (foton) és hullám egy valóság két különböző 
arculata, átvitte a szubatomáris világba is. Szerinte az atóm belse-
jében a részecskékkel mindig hullám kapcsolatos. Az elektron tehát 
mint hullám futja körül az atommagot. A hullám szükségképpen sta-
tionär jellegű azaz állóhullám, mint pl. az antennában képződő 
elektromos hullámok. A hullámoknak meghatározott hullámhosszuk, 
azaz frekvenciájuk van, természetesen akkora, amekkora a Planck-
féle hatáskvantum törvényének megfelel. Ez viszont annyit jelent, 
hogy az elektron nem akármilyen pályán mozoghat, hanem csak 
olyanokon, amelyek hossza a hullámhossz egész-számú többszörösé-
vel egyenlő, különben nem keletkezhetnék állóhullám, mert interfe-
rencia folytán a hullám önmagát oltaná ki. A meglepő az volt, hogy 
a hullámmechanika által követelt s a Bohrtól önkényesen fölvett pá-
lyák azonosak voltak. A hullámmechanika az elektront hullámmá 
oldja föl, amely az egész pályát betölti. Maga a pálya nem is any-
nyira térbeli elhatárolás, mint inkább dinamikai egység. 

Ha a szubatomáris világban a részecskék hullámmal kapcsola-
tosak, akkor a hullámmozgás legjellegzetesebb jelenségeinek, a 
hullámtalálkozás s a hullámhaj lás tüneményeinek is észlelhetőknek 
kell lenníök. Két amerikai fizikusnak, Davisonnak és Germernek ezt 
ís sikerült igazolnia. A hullámmechanika tehát kísérleti aláépítést is 
kapott. 

A szubatomáris testecskének tehát, miként a fontonnak is két 
arculata van: „korpuszkulakép" és ,,hullámkép" — amint de Bro-
glie ontológiai óvatossággal önmagát kifejezi. Mindkét kép szüksé-
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ges, egymást kiegészítik, mindegyik lehetetlenné teszi a másik ki-
zárólagosságát. A két kép között a kötőjel a titokzatos h állandó. 
Ha a h matematikailag végtelenül kicsiny (azaz zérus) volna, akkor 
a fényben hullámszerűen tovahaladó energia is végtelenül kicsiny 
kvantumokból tevődnék össze, azaz folytonos volna. Ebben az eset-
ben a ,,korpuszkulakép" eltűnnék s a fény olyan folytonos jelenség 
lenne, amilyennek a klasszikus optika ismerte. Az atómvílág kor-
puszkulái viszont a klasszikus fizika értelmében vett anyagi pontok 
volnának s mint ilyenek a klasszikus mozgási törvényeknek engedel-
meskednék — a szubatomáris világból hiányoznék a „hullámkép". 
Emberi szempontból a h valóban közel áll a végtelen kicsinyhez. 
Ezért láttuk mi egész a legutolsó időkig a fényt csak folytonosnak 
azaz kontinuumnak s az anyagot csak szakad ásosnak azaz diszkon-
tinuumnak. Elsősorban hihetetlenül kifinomult kísérleti felkészültsé-
günknek köszönjük, hogy az atomfizika mindkét valóságnak, a fény-
nek és anyagnak másik arculatát is megsejtette velünk: a konti-
nuumnak és diszkontínuumnak egymást kiteljesítő kapcsolatát. 

De Broglie elméletét tovább fejlesztette Schrödinger, Neki sike-
rült de Broglie elgondolása alapján az atóm belső világában folyó 
történéseket egyenletben tükröztetni. Az egyenletből valóban kiszá-
míthatók voltak az atóm belsejét jellemző különböző adatok, A 
Schrödinger-féle atóm-modell szerint az atóm nem egyéb mint pa-
rányi részeinek állóhullám-rendszere, „hullámcsomag" (Wellen-
paket), tehát stationär mozgásban lévő mozgási rendszer, amelynél 
a kirezgés nagysága, amplitúdója változatlan. Az atóm parányi ré-
szeit nem szabad testecskéknek tekintenünk, hanem „anyaghullá-
moknak". 

Conrad-Martius ezzel a hasonlattal próbálja meg a szemléle-
tünk, illetőleg képzeletünk számára megközelíthetetlen hullámkép-
korpuszkulakép-valóságot magyarázni, „Képzeljük el, hogy a kilőtt 
ágyúgolyó pályájának egy pontján hullámmá változik, ez a hullám 
viszont azon a ponton, amelyen hatását ki kell fejtenie, újra golyóvá 
lesz. Ne úgy értsük, mintha a golyó a szokott pályája helyett hul-
lámvonalban haladna, vagy mintha egy hullámrendszer a hátán vinné 
tovább, hanem úgy, hogy a golyó eltűnik s hullámmá lesz." Nem 
makrofizikai hullámokra illetőleg hullámrendszerre kell itt gondol-
nunk, Milyenre tehát? — vetődik föl szükségszerűen a nehéz kérdés, 

A hullámmechanika szerint voltaképpen annak a reális képes-
ségnek hullámmozgásáról kell beszélnünk, amelynél fogva a frek-
venciában adott energia mindenkor és mindenütt érvényesülni, ínkar-
nálódni tud. De Broglie szerint „a fizikai világ a mikroszkopikus 
méretek közt minden valószínűség szerint olyan egységekből épül 
fel, amelyek egymást követő hirtelen átváltozásokban történő inkar-
nálódásokat mutatnak. Ezek az inkamálódások nem írhatók le az 
infinitezimális számítás segítségével mint folytonos és determinált 
történések". Az inkamálódások valószínűségét a szubatomáris hullá-
mok csúcspontjai, a hullámhegyek jelentik, A hullámrendszer hegyei 
adják a hullámfrontot-Eddington szerint ez a hullámfront hordja an-



nak egyenletesen eloszló valószínűségét, hogy a korpuszkula, mint 
energetikai valóság lép föl azaz inkarnálódik. Ezért beszél az atom-
fizika „valószínűség-hullámokról". 

Ahol valószínűséggel állunk szemben, ott csak átlagos azaz sta-
tisztikai adatokat remélhetünk, A szubatomáris részecskékre vonat-
kozólag is csak ilyen adatokhoz juthatunk. A statisztika nagy való-
színűséggel meg tudja mondani, hogy pl. Magyarországon — ren-
des életkörülményeket tételezve föl — 1941-ben hány ember fog 
meghalni, de nem azt, hogy kik fognak meghalni. így vagyunk a 
szubatomáris világgal szemben is. A Heisenberg-féle „bizonytalan-
sági viszonyt" tehát a Broglie—Schrödinger-féle hullámmechanika 
is vallja. 

Befejezésül még egy gondolatot szeretnénk érinteni, amely a 
klasszikus fizika s az atomfizika közti szakadék áthidalásában érté-
kesíthető s ez a Bohr-féle korrespondencia-elv. Bohr szerint a kvan-
tumfizika törvényei bizonyos körülmények között asymtotikusan 
simulnak a klasszikus fizika törvényeihez. Minél távolabb kerül 
az elektron az atommagtól, sugárzási törvényei annál inkább kö-
zelednek a klasszikus fizika hasonló törvényeihez. Ha a kvan-
tumok száma végtelen, akkor már a makrofizika törvényei lép-
nek érvénybe, „Az egy kvantumhoz tartozó korpuszkuláris egység 
még nem jelent igazi makrofizikai nagyságot. De minél nagyobb a 
kvantumok száma, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy egy 
rész az inkarnálódás állapotában, tehát már a „fizikai felületen" van. 
Ezekből tevődik össze sztatikaílag és dinamíkaílag az a valóság, amit 
fizikai világnak mondunk", (H, Conrad-Martius.) 



FIGYELŐ. 

À tanulás egészségtana. 
Bognár Cecil dr. 

A nevelés és az oktatás a gyermekeket az életre készíti elő, az 
élet küzdelmeire. Nem szabad tehát erre a nehéz útra fáradtan és 
megterhelve bocsátani, hanem frissen, egészségesen, tele erővel és 
munkakedvvel. Nem indulhat el valaki egy meredek hegy megmá-
szására olyan nagy teherrel a vállán, amely alatt összeroskad, még 
ha kincseket cipelne is magával. Nem indulhat neki fáradtan, elcsi-
gázva, mert akkor már a cél előtt kidől. 

Ügy kell tehát a gyermekeknek szellemi munkáját rendezni, 
hogy testi-lelki egészségének ne ártson. Minden ártalmas lehet, ha 
nem okosan élünk vele. Szomorú bizonyságai ennek a testgyakorlás-
nak, a sportnak túlhajtásából származó károk, betegségek, A sport-
nak csak addig van értelme, míg a test harmonikus fejlesztését szol-
gálja, mint ahogyan az ókori görögöknél volt — nem pedig ha a 
teljesítmény erőszakos fokozásával, a verseny túlzásaival az ideg-
rendszer és a szív betegségét idézi elő. 

Mikor a tanulás egészségtanáról beszélünk, mindenekelőtt óv-
nunk kell tehát a túrterheléstől a tanulókat. Ezenkívül fontos, hogy 
a diákok a szellemi munkát kedvező testi és lelki állapotban végez-
zék, továbbá helyesen osszák be munkájukat, gazdaságosan dolgoz-
zanak, Erre vonatkozólag akarjuk néhány dologra a figyelmet felhívni, 

A tanuláshoz, mint minden szellemi munkához szükséges az 
egészséges test. Sok esetben vezethető vissza a gyenge előmenetel 
valami rejtett betegségre, testi gyengeségre, A diák elég szorgalmas, 
sokat tanul, vagy legalább is iparkodik tanulni és még sem tud. Ala-
pos orvosi vizsgálat kiderítheti, hogy ennek oka vérszegénység, ideg-
gyengeség, vagy valami más baj. Ilyenkor elsősorban ezen kell segí-
teni, a betegséget gyógyítani, addig hiába erőltetjük a tanulást, Sok 
szülő nagyon fél attól, hogy ílyenmódon gyermeke esetleg egy évet 
veszít. Nem kis baj ez, de mégis sokkal kisebb, mintha az egészség-
nek ártunk vele és végül még sem kerülhetjük el az időveszteséget. 

Az ilyen beteges, gyenge tanuló néha minden erőfeszítése mel-
lett sem tud teljesen megfelelni. Kénytelen javító vizsgálatot tenni, 
ami annyit jelent, hogy a nyári pihenés helyett is tanul. Természetes, 
hogy a következő tanévet még fáradtabban kezdi, még rosszabb lesz 
az eredmény. Rosszul teszi a szülő, ha ilyenkor nem hallgat a jó ta-
nácsra, nem engedi pihenni gyermekét, csakhogy ne kelljen az osz-
tályt megismételnie. Talán alapos pihenés, gondos gyógykezelés 
rendbe hozná testileg, az osztály megismétlése pedig pótolná tudá-



sának hézagait és attól kezdve minden baj nélkül haladna tovább, 
míg így végre is tudása csődöt mond, idegei felőrlődnek az erőltetett 
munkában, mégis rákerül a sor az osztály ismétlésre, de akkor már 
késő, nem segít a bajokon. 

Mivel a tanulás nagyon nehéz munka, a tanuló testi energiája 
pedig nem kimeríthetetlen, azért a szellemi munkát úgy kell be-
osztani, hogy a lehető legkevesebb fáradsággal a lehető legjobb ered-
ményt tudja elérni, így meg tud felelni feladatának, anélkül, hogy 
idegei kárát vallanak 

Az első alapelv: fáradtan nem érdemes szellemi munkát végezni 
és emellett ártalmas is. Nem érdemes, mert fáradtan minden erőfe-
szítés mellett sem lesz a munkának eredménye. Különösen pedig nem 
lesz a tanulásnak, vagyis az elmébe való bevésésnek, Amit az ember 
fáradtan tanul, nagyon hamar elfelejti. Ezért tapasztalja sok diák 
magán, hogy az előző napon sokáig tanult és a talán akkor el is sa-
játított anyagra másnap már alig emlékezik. Csak halavány, zavaros 
képe van róla. Fáradtan tanulni ártalmas, egészségtelen, mert az 
így végzett munka nagyon megviseli az idegeket, idővel kimerültsé-
get okoz, amin már nagyon nehéz segíteni, 

A fáradtságnak nagyon egyszerű gyógymódja van: a pihenés. 
Ha fáradtak vagyunk, pihenjük ki magunkat, mielőbb munkához fog-
nánk- A gyermeki szervezet nagyon gyorsan regenerálódik, sokszor 
nagyon kevés kis pihenés elégséges arra, hogy felfrissülve foghasson 
a munkához. Ez a pihenésre szánt idő nem megy veszendőbe, sőt 
sokkal előbb el tudja így végezni a munkáját a tanuló, mintha fárad-
tan erőlteti a dolgot. Igaza van a kiváló gyermekpszichológusnak, 
Claparede-nek: nem tenné okosan az arató munkás, ha életlen, ki-
csorbult kaszájával tovább kaszálna, mert sajnálná az időt elpocsé-
kolni a köszörülésesl. Az volna időpazarlás: a rossz eszközzel tovább 
dolgozni. 

Épen ezért nem célszerű, ha a tanuló az iskolából öt órai munka 
után hazatérve azonnal a tanuláshoz fog, Ha az ebéd későbben van 
náluk, legjobb ezt a közbeeső időt szabad levegőn való mozgásra, 
sétára, játékra feelhasznální. Ha pedig hamarosan ebédhez ül, utána 
ajánlatos egy kicsit pihenni, még pedig fekve, mert ez a gyomor mű-
ködésére is, meg az agyvelőnek vérrel való ellátására is előnyös, 

Néhányan a szülők közül csupa jó szándékból azt kívánják, 
hogy gyermekük mindenekelőtt a másnapi leckéjét végezze el, tehát 
amint hazaérkezik az iskolából, megkapja ebédjét és ebéd után jól-
lakottan oda kell ülnie a tankönyvek mellé, A legtöbb gyermek 
ilyenkor fáradt és álmos, tehát ímmel-ámmal tanul csak és az egész 
délutánt eltölti majdnem minden eredmény nélkül, 

Nem csak ezt a szükséges pihenést, hanem még apróbb kis ügyek 
elintézését is engedélyezni kell a gyermeknek, ha érdeklődését na-
gyon foglalkoztatja. Hányszor előfordul — különösen kisebb diákok-
nál —, hogy valamire nagyon kíváncsi, szeretné megnézni, pl, az 
iskolából hazajövet hallja, hogy a rokonok, akiknél a nyáron láto-
gatóban voltak, elküldték az akkor készült fényképfelvételeket. A 



gyermek természetesen látni szeretné. Szülei azt mondják: előbb 
tanuld meg a leckéidet, azután megnézegetheted őket. Valamit az 
üzletben akar vásárolni, szeretné ezt mentől előbb elintézni, izgatja 
a dolog. A válasz hasonló lesz szülői részéről. Azt hiszik ugyanis, 
hogy evvel serkentik a tanulásra, hogy annál inkább iparkodik fel-
adatát elvégezni. Pedig a kíváncsiság, a várakozás bizonyos lelki fe-
szültséget okoz, amely nagyon alkalmas a figyelemnek a tanulástól 
való elvonására, Az izgalmi állapot a szellemi munkára nem ked-
vező, az esze akaratlanul ís elkalandozik, meg az idegek megnyug-
tatására sem szolgál. Sokkal okosabb ezt a feszültséget feloldani: 
nézze meg, amire annyira kíváncsi, intézze el azt a kis bevásárlást, 
azután jöjjön a tanulás. 

Persze ez nem annyit jelent, hogy minduntalan kibúvót talál-
hasson, ürügyet, hogy halogathassa a komoly munkát. Ha ezt ta-
pasztalnék, néhány határozott szóval kell rendreutasítani. Legtöbb-
ször azonban az a kis jóakaratú engedékenység inkább használ, 
mint árt. 

Nem tanácsos a gyermek várakozását tanulás előtt felkelteni 
serkentésre szánt ígéretekkel sem, mint például: ha jól megtanulod 
a leckédet, kapsz valamit. Evvel éppen ellenkező eredményt érhe-
tünk el: folyton azon jár az esze: mit kap majd? Egyébként is leg-
jobb a napi munkát, mint valami magától értetődő dolgot a gyermek 
elé állítani, amelyhez nem kell minden alkalommal külön elszánás, 
nem pedig mint valami szörnyű kellemetlenséget, amelyre ígéretek-
kel, jutalmakkal kell rábírni, mint a rosszul nevelt gyermeket fogá-
nak kíhúzatására, vagy a keserű orvosság bevevésére. 

Szoktassuk hozzá a tanulót, hogy mikor munkájához ül, teljes 
lélekkel adja át magát neki, ne lopja az időt, hanem iparkodjék azt 
kellőképen kihasználni. Ez nem azt jelenti, hogy az esetleg több 
órai tanulást nem szakíthatja meg rövid pihenéssel. 

Ilyenképen nem lesz szükség arra, hogy későn menjen lefeküdni, 
vagy reggel nagyon korán keljen fel. Az alvást megrövidíteni na-
gyon egészségtelen, emellett meg nem is hasznos, mert álmosan nem 
lehet tanulni. Nyolc órai alvásra a felnőtt embernek ís szüksége van, 
még inkább a fejlődő gyermeknek, A kisebbeknek ennyi nem is elég. 
Az a diák, aki alvásidejének állandó megrövidítése nélkül nem tudja 
elvégezni munkáját, mondjon le a melléktárgyakról és mellékfoglal-
kozásokról, ha pedig még ezek után sem, akkor mondjon le a közép-
iskola végzéséről, mert ez felülmúlja képességeit, tehát nem neki való. 

Az alvás nem csak pihenés, hanem a fejlődő szervezet felépíté-
sére és tatarozására is szükséges. A leghatalmasabb gyógyító szer, 
az apróbb zavarok egy jó éjjeli alvástól már elmúlnak. Ettől a min-
dennapi gyógykúrától nem szabad megfosztani a gyermekeket. 

Az élettan és az orvostudomány számára nagyon jelentősek 
Pavlownak kutyákon végzett kísérletei, amelyekkel megállapította, 
hogy a gyomornedvek kiválasztására nem csak az elfogyasztott táp-
lálék van hatással, hanem előmozdítja az étvágygerjesztő ételek 
látása, illata, viszont káros hatással van rá és az emésztés folyama-



tára minden kellemetlen izgalom. Ebből azt a következtést vonták 
le, hogy az egészséges táplálkozáshoz az is hozzátartozik, hogy kel-
lemes hangulatban történjék az étkezés. A szépen terített asztal, 
a kedélyes társaság a gyomorra jó hatással van, nem jó ellenben 
bosszankodva, izgatottan fogni az étkezéshez. 

Mindezekből a szellemi táplálkozásra is vonhatunk le tanulságot, 
itt is nagyon kedvező a jó hangulat. A terítésnek és a tálalásnak itt 
is étvágygerjesztőnek kell lennie, mint a test táplálkozásánál. Legyen 
tehát a tanulószoba bármilyen egyszerű ís, de derűs, barátságos han-
gulatú. Nem helyes, ha erre a lakás legkellemetlenebb zúgát tartják 
fenn, ha a gyereket beküldik a fürdőszobába tanulni, hogy ne legyen 
útban. Akármilyen kis lakásban is lehet egy kis meghitt sarkot jut-
tatni a diáknak, valami csínos asztalt, ahol könyveit tarthatja és 
tanulhat. A tankönyvek is legyenek tiszták és szépen bekötve. Az 
antiquaríusnál vett piszkos, gyűrött könyveket nem szívesen veszi 
a kezébe a gyermek. 

A szellemi munkához szükséges a csend. Ha a diákot a köny-
veihez ültetjük, gondoskodni kell arról is, hogy csendben, zavarta-
lanul tanulhasson, Ha körülötte beszélgetnek, a szobán keresztül 
jönnek-mennek, szól a rádió, a szomszéd szobában meg valaki a 
zongorán gyakorlatokat játszik, nehéz elvárni tőle, hogy belemerüljön 
a tanulásba. És ha nagy erőfeszítés árán mégis sikerül, ez idegrend-
szerét nagyon kifárasztja, 

Általában nagyon fárasztó, ha egyszerre két dologra is figye-
lünk, hozzá eredménytelen is ez, mert egyiket sem tudjuk igazán 
figyelemmel kísérni. Ezért eredménytelen és fárasztó a vonaton, 
villamoson való tanulás, Nem jó a gyermekre rábízni, hogy tanulás 
közben valamire ügyeljen, például kisebb testvérére. Szoktassuk 
hozzá, hogy egyszerre mindig csak egy dolgot végezzen, de azt tel-
jes odaadással. Ez a leggazdaságosabb és egyszersmind a legkevésbbé 
fárasztó, tehát legegészségesebb módja is a munkának. 

De nemcsak a környezettel, hanem a tanulásnak és a tantár-
gyaknak megkedveltetésével is kellemesebbé és könnyebbé kell tenni 
a tanulóknak a szellemi munkát, E téren sajnos sok hibát tapasztal-
hatunk, Nem szabad úgy kergetni a tanuláshoz a gyermeket, mintha 
ez valami gyötrelmes kényszermunka volna, ahelyett, hogy kedvet 
ébresztenénk hozzá. A gyermek azt hallja, hogy mennyi felesleges 
dolgot tanulnak az iskolában, hogy a latinnak, algebrának semmi 
hasznát sem veszi az ember az életben. Miután már így elvették a 
kedvét, mindenféle fenyegetődzéssel hajtják a tanulásra, hogy ,,jó 
bizonyítványt szerezzen". Nem csoda, ha undorral fogja kezébe a 
könyvet, avval az érzéssel, hogy a tanulást csak az ő meggyötrésére 
találták ki, semmi más értelme sincsen, mint hogy a bizonyítványért 
megszenvedjen. 

Olyan eljárás ez, mintha valakit avval ültetnének az ebédhez, 
hogy az ételekről elmondanának mindenféle visszatetsző dolgot, ami 
alkalmas arra, hogy elvegye az ember étvágyát, felsorolnák, mi min-
den ártalom és veszély származhatik az evésből; milyen veszedel-



mes a húsmérgezés, mi bajt okozhatnak a többi ételek. Mindezek 
után keményen ráparancsolnának: most pedig edd végig az összes 
fogásokat. Nem csodálkozhatunk, ha így nem ízlik az ebéd és még 
a jól elkészített étel is megfekszi a gyomrot. Épen így vagyunk a 
szellemi táplálékokkal is. 

Inkább azt kell hangsúlyozni, mennyi szép és érdekes dolgot le-
het találni a száraznak látszó tantárgyakban is. Meegismerhetjük a 
csodálatos római birodalmat felépítő népnek életmódját, szellemét. 
Annak a népnek, amely nem csak az akkori ismert világra tudta ki-
terjeszteni hatalmát és kultúráját, hanem még most is találkozunk 
mindenféle alkotásaival. Az algebra és a geometria tette lehetővé, 
hogy a technika nagyszerű vívmányai megvalósuljanak, hogy pon-
tosan meg tudjuk határozni a tőlünk hihetetlen távolságokban levő 
csillagok pályáját. A természettudományok csodás világba vezetnek 
bennünket, bámulatosabb, megkapóbb ez, mint a legszebb tündérme-
sék világa. Ha ilyeneket hallana néha a gyermek a tananyag becs-
mérlése helyett, nagyobb kedvvel fogna a tanuláshoz. 

Minden munka megviseli lelkünket és testünket, tehát egész-
ségtelen akkor, ha kelletlenül, csak a kényszer hatása alatt végez-
zük, ellenben jótékonyan hat ránk, ha kedvünket találjuk benne. Az 
ember tevékenységre született, a tétlenség káros. Nem a munka 
maga, hanem az ember természetének, képességeinek meg nem felelő, 
vagy a rosszul megszervezett munka viseli meg a gyermeket. 

Hogy a tanulást kedvvel, lendülettel végezhesse, szüksége van 
a gyermeknek a kellő önbizalomra. A csüggedés csökkenti a munka-
képességet, a mellett káros az egészségre. Az önbizalom a saját ké-
pességeinek helyes ismerete, tehát nem elbizakodottságot jelent, nem 
saját magának túlbecsülését. Ez megint veszedelmes, mert folytonos 
kellemetlen csalódások forrása, nyomában minduntalan keserűség és 
végül elkeseredés terem. 

Egy kiváló német pedagógus: Nohl helyesen mondja, hogy a 
mai ifjúságra gyakran túlságosan korán várnak olyan nehéz felada-
tok, amelyeknek nem tud megfelelni és így sokan elvesztik közülök 
a vidám erőérzést és a szabad lendületet. 

Az iskolai életnek egyik kellemetlen velejárója, amely a kellő 
eredmény elérésének is nagy akadálya, e mellett az egészségre is 
nagyon ártalmas: a félelem, az iskolai ,,drukk". 

Nem arról a néha fellépő szorongó érzésről beszélünk, amely 
minden diáknál előfordul, midőn kissé gyengébben van elkészülve és 
felhívják. Ilyen kis múló ijedtségek és szorongások vele járnak az 
élettel, nem csak az iskolával. Nem ís jelentenek nagyobb bajt. Van-
nak azonban diákok, akik mindennap nagy szorongások között men-
nek iskolába. Már az éjjeli alvásuk is nyugtalan, ha másnap előadás 
van, az iskolai szünetek alkalmával ellenben egészen nyugodtan 
alusznak. Öltözködésük lázas izgalomban megy végbe az előadási 
napokon, reggelijüket kelletlenül, sietve, csak parancsszóra fogyaszt-
ják el. Néha szinte undorodnak az evéstől és ha mégis rákényszerí-
tik őet, esetleg ki is hányják az így elfogyasztott reggelit. 



A szorongás az egész délelőttöt végig kíséri. Ha pedig valóban 
felszólítják, olyan erős félelemérzés lepi meg őket, hogy még akkor 
sem tudnak felelni, ha jól el vannak készülve és tisztában vannak 
az anyaggal. Ez a gátlás, amelyet minduntalan tapasztalnak magu-
kon, még inkább fokozza félelmüket. Már nem csak a feleléstől, ha-
nem ettől a bénító félelemtől ís félnek. Előre remegnek a gondolat-
tól: ha felszólítanak, úgy megijedek, hogy nem tudok majd semmit. 

Az állandó félelem nem csak az idegeket viseli meg, hanem az 
egész szervezetben zavarokat okozhat. Étvágytalanság, bélzavarok, 
ideges szívdobogás lehetnek a következményei. E mellett a kedélyre 
is nyomasztólag hat, elcsüggesztí a tanulót munkájának sikertelensége. 

Ha azt kutatjuk: hogyan lehetne segíteni ezen a bajon, minde-
nekelőtt tisztában kell lennünk avval, mi a félelem oka? Többször 
előfordul ugyanis, hogy a félelem nem előidézője, hanem következ-
ménye, egyik tünete az idegességnek, A testileg-lelkileg egészséges 
gyermek akkor fél, ha valóban van rá oka és az iskola nem tölti el 
állandó rettegéssel. Ha felszólítják felelni, nem jön olyan izgalomba, 
hogy esze valósággal felmondja a szolgálatot. 

Ajánlatos tehát a rendellenes félelemnél az orvoshoz fordulni és 
megvizsgáltatni a gyermeket, Az orvos feladata megállapítani nem-
csak azt, hogy ideges-e, hanem ennek okát is megkeresni. Helyes 
kezeléssel legalább ís csökkenteni lehet az idegességet, evvel azután 
lassankint megszűnik a beteges félelem ís. 

Lehet azonban a félelemnek más oka is, még pedig az, hogy a 
gyermektől többet kívánnak, mint amennyi képességeinek megfelel. 
Ha állandóan a legnagyobb erőfeszítéssel kell tanulnia, mégis min-
dig az a veszedelem fenyegeti, hogy nem tud olyan jó bizonyítványt 
szerezni, mint amilyet otthon tőle követelnek, a félelem annyira erőt 
vesz rajta, annyira társul minden benyomással, ami az iskolával és 
a tanulással összefügg, hogy akkor ís fél, mikor nincsen rá oka. 

Az állandó és túlságos félelem káros hatásai nem szűnnek meg 
a tanulmányok befejezése után sem, hanem gyakran az egész életen 
át megmaradnak. Aki az iskolát végigdrukkolta, magával viszi a fé-
lelemérzést felnőtt korában ís, félénk, bátortalan lesz, gátlások bé-
nítják meg tevékenységét, képességei nem tudnak érvényesülni, 

A tanulás — általában a szellemi munka — egészségtanának még 
egy fontos törvénye van, amely ellen pedig igen gyakran vétkeznek. 
Képzeljük el, hogy valaki elindul gyalog a Városmajorból a Sváb-
hegyre, Egy óra ideje van erre az útra, Szépen, egyenletes menete-
léssel teszi meg az útat, felér minden fáradtság nélkül. Ha ellenben 
az út elején elbámészkodik, kirakatokat nézeget, vagy eltereferél és 
az utolsó negyedórában futva rohan fel a hegyi úton, hogy idejében 
célhoz érjen, kifullad, liheg, szívdobogást kap, egészségének árt és 
nem ís biztos, hogy nem késik el, 

Igen sok diák ezt az utóbbi botor eljárást követi a tanulásnál. 
Év elején tanul ís, nem is, — inkább ez utóbbit teszi. Mind jobban 
gyűlnek feje felett a felhők szekundák alakjában- Az év vége felé, 
mikor már nagyon fenyegető a helyzet, kétségbeesetten kapkod fű-



höz-fához. A szülői fenyegetések hatása alatt nekikeseredik a tanu-
lásnak, be akarja hozni a nagy késést. Persze hogy kifullad, ideges 
lesz, árt az egészségének, keveset használ a szellemi fejlődésének. 
Zavarosan kóvályog valami a fejében és ha valahogyan megússza is 
bukás nélkül, a jövő tanévre már mindent elfelejt. A szülők is tart-
sák szem előtt és gyermekeikkel is aszerint bánjanak, hogy a tan-
év és a komoly tanulás szeptemberben kezdődik, nem pedig április 
végén az utolsó intőosztás után. 

Ha az egész évi munkát, meg a napi munkát szép egyenletesen 
elosztva végzi a tanuló, kevesebb lesz az idegesség, a túlterheltség, 
az iskolai drukk és sokkal több lesz az eredmény. 

Á csengetyűsfiú. 

A hajnalok remegő rózsaujja 
pufók kis arcodon nem simogat, 
s az enyhe szél, mint halk virágokat, 
szép szöszke fürtjeid többé nem fújja. 

Virágos lábad lép a délelőttben, 
az ajkadon dalok friss méze csurg elő, 
igaz, ma messze még a delelő, 
kacagj szívem, kacagj csak felelőtlen, 

s mint csengetyűsfiú vidáman rázd a 
kicsiny harangod, azt a szépszavút, 
meglásd, virágban bandukol az út, 
s a homlokod ívén nem lesz barázda! 

S ha így, ragyogva, napban mész előre, 
mosolyban ring a szemed ostora, 
nem érzi szád, hogy sorsod dús bora 
nem édes must, hanem csak kerge lőre. 

Nem lesz fölötted felhő soha barna, 
s ha delelőn túl egyszer alkonyul, 
szíved ecsetje mintha alkonyul 
aranyrögöt ezüstporral habarna, 

s a csengetyűsfiút, — ki bátran rázta 
kicsiny harangját, azt a szépszavút, 
amíg előle ki nem hullt az út, — 
magábaszár ja majd a szent Barázda. 

Gerézdi Rábán. 



Egyházzenei irányok. 
Szigeti Kilián, 

Az Egyház Krisztusnak titokzatos teste, S miként testünk 
anyaga, sejtjei bizonyos időn belül kicserélődnek, de belső énünk 
ugyanaz marad, ugyanúgy ennek a titokzatos testnek, az Egyháznak 
emberi eleme is kicserélődik minden nemzedékkel, de a titokzatos 
Krisztus, a hagyományos Egyház változatlanul megmarad. Van tehát 
Egyházunkban változatlan isteni elem és változó emberi elem. 

Ezt a kettősséget megtaláljuk az Egyház zenéjében is. Vannak 
változatlan elvek és korok szerint változó megvalósítások. Csak így 
beszélhetünk különböző egyházzenei irányokról. 

„Inter pastoralis officii sollicitudínes , . . , ea proculdubio est 
praecipua, ut decorem Domus Dei servemus atque promoveamus . . ." 
A lelkipásztori gondok között kétségtelen az a legfontosabb, hogy 
Isten házának dicsőségét megőrizzük és előmozdítsuk. így vezeti be 
X. Pius pápa az egyházzenéről szóló híres Motu Proprio ját. Való 
igaz, hogy minden emberi munkának és szorgoskodásnak elébe kell 
helyeznünk a Mindenható Isten kegyelmét, amely épen az istendícsé-
ret folytán árad le ránk. 

A Szentírás (Exod. 17, 8- skk.) elmondja, hogy mialatt a zsidó 
nép az amalekitákkal harcolt, Mózes fenn a hegyen imádkozott ki-
terjesztett kézzel Izrael győzelméért. És amíg kezeit kiterjesztve tar-
totta, a zsidók eredményesen küzdöttek. De mihelyt keze lankadni 
kezdet, az ellenség felülkerekedett. Mózes látva ezt, kérte Áront és 
Húrt, hogy segítsenek kezét kitárva tartani. így imádkozott mind-
addig, míg a zsidók teljes győzelmet nem arattak ellenségeik fölött. 

Bátran alkalmazhatjuk ezt a mindenkori imádságra, a minden-
kori istendicsőítésre. Ha erőink lankadnak az Isten magasztalásában, 
ha sajnáljuk az arra fordított energiát, ha hasztalan időtöltésnek 
mondjuk a szerzetesek zsolozsmázó kórusát, akkor ne csodálkoz-
zunk, ha Isten is visszavonja 1 " , ne zúgolódjunk, ha emberi 

Közismert dolog, hogy az egyházi ének leghívatalosabb képvise-
lője a gregorián ének. X. Pius a Motu Proprioban felállítja a tör-
vényt: „Annál szentebb és liturgikusabb valamely egyházzenei szer-
zemény, minél inkább megközelíti menetében, ihletében és ízlésében 
a gregorián éneket," Felmerülhet a kérdés: miért kell annyira védel-
mezni, dicsérni és kitüntetni egy régi művészetet a többi, újabbal 
szemben? Hisz azóta több mint ezer esztendőt fejlődött a zene. Kü-
lönben is minden kornak megvan a mag sajátos ízlése, stílusa, — A 

kezeink nyomán csak tövist terem a föld. 



fölületes, hirtelen felelet így hangzanék: a mai kor szokása, — vagy 
ha úgy tetszik betegsége, — hogy visszatér mindenben a múlthoz. 
Minden művészetnél látjuk, — festészet, szobrászat stb. — hogy az 
egyszerűen, a primitíven keresi újraéledését. Nem csodálkozhatunk 
tehát, ha az egyházzene sem vonja ki magát e kortünet alól. Ez 
azonban nagyon tájékozatlan és megfontolatlan felelet lenne. — Elő-
ször is az Egyház, amikor a gregorián éneket az első sorba helyezi, 
nem akar ezzel művészeti ítéletet hozni. Nem is a mult romantikus 
vágya irányítja ebben. — Ami pedig az ezer éves fejlődést illeti, 
ma már ki tudjuk vonni magunkat azon hegeli és evolúciós gondol-
kozás alól, amely a történeti egymásutánban folytonos fejlődést lát, 
A gregorián ének a maga nemében befejezett egész- Nem mondhat-
juk, hogy az időben utána következő polifónia a gregorián ének ma-
gasabb, tökéletesebb foka lenne. Amiként senki sem mondhatja, hogy 
a XVIII- század recitativo stílusa a palestrinaí polífonia betetőzése, 
avagy hogy Haydn homofoniája Bach polifon stílusának kitökélete-
sedése-

De az igazi okot, amiért az Egyház mindig a gregorián énekhez 
ragaszkodott, nem ebben látjuk. Vessünk egy pillantást a liturgia 
történetére s mindjárt világosan látjuk a gregorián ének szerepét. 

Az ősi liturgiában nem ismerték a mai értelemben vett mise-
könyvet. A miséző számára szolgált a Sacramentarium, amely tar-
talmazta a misézőtől mondandó szövegeket- Ezek azonban nem ter-
jedtek ki a kórus vagy a szólóénekesektől előadott énekekre. Az 
énekek szerepe arra szorítkozott, hogy bizonyos liturgikus cseleke-
detek végzése alatt a néma csendet elűzzék, a híveket áhítatos han-
gulatba ringassák, vagy hogy a várakozás idejére szent szórakozást 
nyújtsanak a híveknek. A mise változó énekei valóban mind ilyen 
szerepet töltenek be. A pápa — mert hisz a liturgia a pápai udvar-
ban fejlődött ki — bevonulásakor nem szólhatott az ekkor még nem 
létező orgona, hanem jól illett egy ének, az íntroitus, amelyet a 
zsoltárjával mindaddig ismételtek, míg a pápa intett, hogy elég. 
A Kyriek számát is csak a középkorban véglegesítették. Ere-
detileg addig ismételgették, amíg a pápa a Glóriára elkészült. Amíg 
a lectio éneklése után a subdíaconus a segédkezőkkel az emelvény-
től (ambótól) az oltárhoz visszavonult, szépen megfelelt egy, a kórus 
és szólista között váltakozó (graduale-)ének. A diaconusnak az evan-
gélium olvasásához való előkészülete és ünnepies vonulása alatt pe-
dig egy másik, Alleluiás ének. Ép így a többi énekek is. Az offerto-
rium az áldozati adományok összegyűjtését kísérte, a communío az 
áldoztatás szertartását. Mindezek az énekek eredetileg természete-
sen nem voltak az Egyháztól meghatározott szövegek. Az áldozat 
lényeges részéhez tartozó szövegeket a Sacramentariumból a miséző 
imádkozta. Az énekes részt esetenként a Schola Cantorum vezetője 
szervezte meg. Ez a Schola Cantorum a pápai és stációs misék hiva-
talos énekkara volt már az V, sz. első felétől. A nem-stációs napok 
miséit pedig a lateráni és a Szent Péter-bazilika melletti Schola 
Cantorumok rendezték. — Mindebből tárgyunkkal kapcsolatban a 



lényeg az, hogy a mise mai énekei eredetüknél és lényegüknél fogva 
„énekek", amelyeknél a dallam és szöveg e g y ü t t keletkezett a 
fentebb említett szent szórakoztatás és áhítatkeltés céljából, — Hogy 
az Egyház később elrendelte, hogy a celebrans a Missa sollemnis-
ben is elrecitálja ezeket az énekeket, az nyilván a későbbi énekkarok 
megbízhatatlansága miatt történt. 

A gregorián ének tehát eredeténél és lényegénél fogva ének és 
csak később kellett megelégednie azzal, hogy ketté szakítsák: szö-
vegét megtartva, a dallamot különböző korszakok különböző tehet-
ségű zeneszerzői a saját értelmezésük és ízlésük szerint változtassák 
vagy sajátjukkal helyettesítsék. — Mindamellett a gregorián ének 
értékét ez nem befolyásolja. Elsőbbségét, mind történeti, mind rang-
béli előbbrevalóságot tőle semmi más zene el nem veheti. Itt első-
sorban nem zeneesztétikai, hanem történeti elvekről van szó, 

A legenda elbeszéli, hogy Nagy Szent Gergely — a gregorián 
ének atyja — imádságára a Szentlélek Üristen galamb alakjában 
szállt vállaira és ő maga súgta fülébe a szent éneket,* Egészen bizo-
nyos, hogy a Szentlélek Üristen, aki a világ végezetéig megvilágosítja 
és irányítja az Egyházat, bőven halmozta el hivatásállapotbelí ke-
gyelemmel azokat, akik az Egyház ősi liturgiáját kialakították. És 
nem tételezhetjük fel, hogy amikor a szent szövegek kiválasztásá-
ban az Isteni Gondviselés őrködött, ugyanakkor e szövegek dallam-
ban kifejezett világa nagyon messze esett volna a Szentlélek Isten 
elgondolásától. — Kétségtelen, hogy a Nagy Szent Gergelyt követő 
kor áhítatos félelemmel őrizze e kincset, ahhoz hozzányúlni nem 
mert s az újonnan bevezetett ünnepekre és feríákra nem is alkottak 
új énekeket, hanem a meglevő készletből válogattak és ismételgettek, 

A gregorián ének e klasszikus korában a gregorián volt az egyet-
len zenestílus. Amikor a XII, sz.-tól kezdve a többszólamúság mind-
inkább előtérbe került, vele arányosan háttérbe szorult a gregorián 
ének művelése, tanulmányozása s lassanként mind megvetettebb 
sorsra jutott a diadalmasan előretörő polifóniával szemben. Ez a 
Palestrinában tetőfokát elérő klasszikus polífonía a gregorián zené-
ből sarjadt s annak mintegy ünnepi köntösben való megjelenése. 
Jellegében valóban alig különbözik tőle. így pl. ma is minden zene-
esztétikai megütközés nélkül halljuk váltakozni a pápai miséken a 
gregorián és Palestrina stílusát. Az esztétikai egység egyáltalán nem 
bomlik meg. 

S minthogy az Egyház minden néphez és minden korhoz szól, 
örökké modern és korszerű, nem zárkózott el az új zenei irány elől, 
hanem magáévá tette azt. Az a kor hideg volt a gregorián zenével 

* Sokáig trópusként énekelték advent első vasárnapján az introitus előtt 
a legenda szavaiból a következőket: Sanctissimus namque Gregorius cum preces 
effunderet ad Dominium ut musicum tonum ei desuper in carminibus dedisset; 
tune descendit Spiritus sanctus super eum in specie columbae et illustravít cor 
cius: et sic demum exorsus est canere ita dicendo: Ad te levavi . . . és folytatták 
az introitussal. Ezzel vezették be az egyházi év első énekét. 



szemben. De alkotott helyette vele rokon, az Egyháztól mindig di-
csérettel emlegetett más zenét. 

Érdekes megfigyelnünk Palestrina magatartását a gregoriánnal 
szemben, Az akkor már nagyon megrontott gregorián dallamok hely-
reállításával megbízták az egyházzene e legtehetségesebb zeneszer-
zőjét. De ő a megkezdett munkát csakhamar abbahagyta, A maga 
kiváló tehetségével ugyanis rögtön látta, hogy a gregorián zene zárt, 
hagyományoktól megszentelt egység s nem találta magát eléggé al-
kalmasnak és képzettnek ahhoz, hogy itt ítéletet mondjon, vagy hogy 
a dallamokat kiigazítsa. Visszaadta tehát megbízatását, inkább csi-
nált más zenét, de az Egyház ősi zenéjét avatatlan kezekkel nem 
akarta érinteni. 

De a klasszikus polifonia reneszánsz zenéje sok változáson és 
fejlődésen ment keresztül, míg Palestrináig jutott. Eleinte csak ab-
ban állt, hogy a gregorián dallamhoz hozzáénekeltek egy másik dal-
lamot, tekintet nélkül az akkordok menetére. Szabály csak a disszo-
nanciák elkerülése volt, A témául választott gregorián dallam (can-
tus firmus) minden hangjával (punctum) szemben egy másik hangot 
(contra punctum) írtak. Ez volt híres ellenpontozó művészetük 
alapja. -— Azután következett a hansonló módon hozzáénekelt har-
madik, majd negyedik és a többi szólam. Eljutottak 22 szólamú mi-
séig is, A különböző szólamok különböző időben lépve be, a szöve-
get nem énkelhették együtt, csak a nagyobb nyugvópontokon talál-
koztak, így a szöveg nehezen érthetővé lett. Egymást kergető szóla-
mok érthetetlen zavara lett az egyházi ének, 

Ebben a zavarban teremtettek rendet Palestrina közvetlen elő-
dei, különösen Josquín des Près és Okeghem, és ezt emelte azóta 
soha el nem ért magasságra a nagy Palestrina, 

Stílusán megtaláljuk a gregorián legtöbb tulajdonságát. Hang-
nemében mindig a gregorián hangnemet követi. Nincs dur vagy moll, 
hanem a gregorián „modusok". Ütemvonalak nélkül lekottázott dal-
lamai a gregorián szabad ritmusát mutatják. Megkötöttség nélkül 
váltakoznak a kettős és hármas ritmusképletek, A szent szövegek 
kezelésében gyakorolja ősi elődeinek szabadságát. Az akkor még 
véglegesen meg nem állapított szövegből nyugodtan elhagy, ha a 
zenei keretben nem férne meg. — Énekkara a régi Schola Cantoru-
mok örököse és jogutóda, a liturgiával együtt élő, zenében elmé-
lyedő kórus. Palestrinát a hagyomány összekötötte a régi Schola 
Cantorumokkal, 

Sajátságos, hogy a Motu Proprio — miután részletezte a grego-
rián és klasszikus polifon énekeket, — rögtön a modern zenére ug-
rik át. Az is feltűnő, hogy míg az említett kettőnek mind szélesebb 
körökben való müvelését ajánlja, addig a modern zenének megen-
gedettségéről beszél. Nem akarjuk ebbe beleolvasni az Egyház hall-
gatag elítélését a közbeeső kor egyházzenéjével szemben. Inkább azt 
gondoljuk, hogy a gregorián és klasszikus polifonia, mint stílusbelí 
egységgel szemben a „modern" szó a mindenkori új zenét jelenti a 
fenn említett két stílussal ellentétben. S így az Egyház egyetlen kor 



zenéjével szemben sem zárkózik el, csak feltételül köti ki, hogy ne 
legyen színházias vagy világias, hanem alkalmazkodjék a liturgia 
hármas követelményéhez: szent, egyetemes és művészi. 

Kétségtelen, hogy nem minden kor oldotta meg e szerepét egy-
formán. Volt kor, amelyik magasba emelte a művészi szempontot, 
de elfeledkezett a „szent" jelzőről. (V. ö. a XVIII. és XIX, sz. ele-
jének egyházzenéjét.) Másik meg teljes odaadással törekedett a zene 
szent jellegére, de nem tudta mindig kitölteni művészi értékkel. 
(V. ö. a Caecilianísták sok szerzeményét,) 

Különös örömmel nézzük tehát, hogy a mai kor a sok kísérlete-
zés után végre visszanyúl az egyházzene gyökeréhez, A forrásokhoz 
megy, hogy friss üdeségükből merítsen új erőt. 

Miben látjuk ezt a szerencsés visszatérést? — Mondhatjuk, 
hogy az egyházzene egész történetét életre kelti. Kiásta a kódexek-
ből az ősi gregorián énekeket. Iskolákat alapít mind behatóbb és ala-
posabb tanulmányozására, A modern technika minden eszközével 
segíti terjesztését. Egyik szakkönyv a másik után jelenik meg, hogy 
a hozzáértést elősegítsék, — Palestrína vonalasan és vízszintesen, 
horizontálisan gondolkodott szerzeményeiben. Szólamokat vezetett, 
A következő kor mindig akkordokat látott. Függőlegesen, vertikáli-
san gondolkodott. Szólamai mind az uralkodó szoprán alátámasztá-
sára szolgálnak. S a mai kor megtalálta a kettő szerencsés szintézi-
sét. Élénk szólamok ragyogó akkordokba tömörülnek. Megvan a polí-
fonia ellenpontja és megvan a homofon kor továbbfejlesztett akkord-
rendszere, És mindez „menetében, ihletében és ízlésében" követni 
törekszik az Egyháztól felállított mintát: a gregorián éneket. Annak 
hangnemeiben dolgozik. Szabad ritmusát alkalmazza. Követi gya-
kori moduláció-rendszerét. Ha nem is ragaszkodik a gregorián jel-
lemző diatonikájához, de nem is érzeleg a romantika csöpögő fél-
hangmeneteiben, Nála a kromatikus hangok inkább a díatonika ke-
mény, férfias szigorúságát fokozzák, — ha szabad ilyen paradoxon-
nal kifejezni magunkat. Témáiban szereti a gregorián, vagy a vele 
rokon új témákat. Ritmusát gyakran — mint Palestrínánál — a szö-
veg lüktetése határozza meg, teljesen függetlenül az időmértékes 
zene megszokott kötött ritmusától. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a mai egyházzenei irány 
az Egyház zenei elveit mind egybefoglalva akarja a kor zenei ízlésé-
ben kikrístályosítani. Hogy ezt a nagy feladatot nem minden zene-
szerző és nem minden szerzemény tudja megvalósítani, az egészen 
természetes és semmit sem von le a mai zene értékéből. 

Lícinio Refice, a Santa Maria Maggíore papkarnagya, a Musica 
Sacra pápai zeneakadémia tanára, számos mise szerzője mondta egy 
alkalommal: minél idősebb vagyok, annál jobban látom azt az óriási 
felelősséget, ami egy mísekompozíció megírásával jár. Annál job-
ban félek egy-egy akkordot leírni. — És valóban nagy felelősség az 
Egyház közös, hivatalos imáját zenében mindannyiunk nevében tol-
mácsolni. 

Nem a véletlen dolga, hogy az egyházzene megújulása időbeli-



leg egybeesik a liturgikus élet megújulásával. Hisz az egyházzene 
— mint láttuk — a liturgiával együtt alakult ki, a liturgiával állan-
dóan és szorosan együttélő Schola Cantorumokban. Másrészt elég 
X, Pius pápa szavaira gondolnunk a Motu Proprio elején: ,,Az egy-
házzene, mint az ünnepies liturgia szükségképi része (pars necessa-
ria, vagy mint az eredeti és hivatalos olasz szöveg mondja: parte 
intégrante), részesül annak általános célkitűzésében." — Tehát a 
liturgia ünnepies végzése szükségképen megkívánja a liturgikus egy-
házi zenét. A kettő kölcsönösen egymásra utal. 

A történelem is mellénk áll bizonyítékaival. Amikor a liturgi-
kus élet virágzott, az egyházzene is magasan szárnyalt. Amikor — 
főkép a XVII. sz.-tól kezdve — a lelki élet a magán ájtatosságok 
felé tolódott el, abból a korból nincs számottevő egyházi, liturgikus 
zene sem. A templomok hangversenytermekké alakultak az ünnepi 
misékre, S az a zene mindenre való volt, csak arra nem, hogy a litur-
giának része legyen, — De másrészt az sem valószínűtlen, hogy épen 
az egyházzenének a liturgiától való eltávolodása működött lényege-
sen közre a liturgikus lelki élet hanyatlásában. 

Befejezésül ismét X, Pius pápa fenyegetően buzdító szavait idéz-
zük a Motu Proprio bevezetéséből: ,,. . , hasztalan reméljük Isten bő 
áldását, ha istendícséretünk a helyett, hogy édes illatáldozatként 
szállna fel Hozzá, inkább az Ür kezébe adja az ostort, amellyel egy-
koron az isteni Üdvözítő kiűzte a méltatlanokat és a templom meg-
szentségtelenítőit." 



KÖNYVEK. 
i • 

Katonai nevelés. 

Napja ink eseményei a katonát az érdeklődés középpontjába állí tották. A 
totális háború ténye pedig nyilvánvalóvá tette, hogy a honvédelemre való fel-
készülés mindenkinek a kötelessége. A honvédelemre készít elő a katonai neve-
lés, amely ma tehát általános érdeklődésre tar that számot. 

Saád F. könyve (Katonai nevelés. Pécs, 1940, 143 1.) a mai kornak és az 
egész emberi életnek átfogó szemléletéből indul ki. „Az egy emberként fellépő 
összetartozó népeké most a jövő. Minden államban tehát legsürgősebb teendő 
az ú j embertípus kialakítása. A hősi lélek mentheti meg csupán a nemzet önálló-
ságát és csak ilyen ember vállán nyugodhat a keresztény műveltség hatalmas 
épülete. így olvad össze a jelenkor törekvéseiben a nemzet- és katonai nevelés," 
(6. 1.) A totális háborúval szemben „a nevelés a nemzet ellenállóképességének a 
lehető legmagsabb fokra való emelése, hogy az összlakosság az államot ért fegy-
veres és fegyvertelen támadás ellen, egységes fellépéssel, szívóssággal, lelkiere-
jével, önfeláldozásával védekezni tudjon", (21. 1.) így tudjuk elérni, hogy a „ma-
gyar nép és a magyar hadsereg fogalma azonossá váljanak". 

Az egész emberi élet pedig nem más, mint örök küzdés, „ugyanolyan ke-
mény küzdelem, mint a háború, csak megnyilvánulási formája más", a nevelés 
tehát legyen ,,a testnek és léleknek szakadatlan edzése". Ezt igényli az egészsé-
ges fiúgyermek, „ösztönszerűen keresi azokat a játékokat, ahol harcolni, vere-
kedni, férfiasan küzdeni lehet". Nálunk magyaroknál a katonai nevelés „nem-
csupán a lét és történelem parancsoló szavának következménye. A nép lelki-
alkata, nemzetté formálódása alkalmával kialakult egységes ßzelleme, jellegze-
tesen harcos szellem." (26. 1.) 

Mindebből folynak a következő tételek: 
„A katonai kiképzés ma már azonos a nemzetnevelés fogalmával," „Nap-

jaink nemzetnevelésének célkitűzése csak egy dolog lehet: Összhangban fej lesz-
tett, a végtelenségig erős és kitartó test és lélek," Röviden megfogalmazva: ka-
tonai nevelés = nemzetnevelés = a szó tel jes értelmében vett nevelés. 

Ennek a munkának a lelke a tiszt. Hivatásáról írt sorok (35—37. 1.) a könyv 
legszebb részei közé tartoznak. „Osztályöntudatunkat így fogalmaztuk meg: 
Szerzetesi egyszerűséggel, de eröß lélekkel és karral szolgáljuk a magyar nem-
zet biztonságát. Olyan fokra akar juk emelni a honvédelmi szellemet, amilyen az 
csak népünk legválságosabb és sorsdöntőbb óráiban volt. Törekszünk az önzet-
lenségre és áldozatkészségre. Városban-falun egyaránt a magyar föld fiainak 
fáklyavivői akarunk lenni. Magasra csak azért vágyunk, hogy széles legyen a látó-
körünk és fel tudjuk lelni a nemzeti élet nagy összefüggéseit. Megbecsüljük min-
den magyar munkáját , és jobban esik, hacsak azután pihenünk meg, ha előbb 
más verej tékét letörölhettük. Tisztelgünk Isten háza előtt és ott legfőbb kegy-
ként azt kérjük, adjon nekünk a Teremtő elég erőt ahhoz, hogy egyéni érdekein-
ket mindig alá tudjuk rendelni a közösség érdekeinek. Mindannyian tud juk és 
meggyőződésből valljuk, hogy a laktanya falán túl kell látnunk. Érdekel ben-
nünket elsősorban a magyar család élete. A mi munkánk gyökere oda nyúlik 
vissza. Létkérdés az egészséges katonai emberanyag kitermelése. Tudjuk, hogy 
az anya és csecsemővédelem hozzátartozik a honvédelem feladataihoz, A nagy-
városokban elhagyottan, szülői és társadalmi gondozás nélkül élő gyermekek 
ezreit úgy tekintjük, mint elveszett magyar katonákat. Be szeretnénk tekinteni 
az iskolák kapu ján is, mert folytatói kívánunk lenni az ott megkezdett munká-
nak. Boldogok vagyunk, ha vallásos magyar embereket látunk, mert tudjuk, hogy 
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az ilyenek, annak idején, m a j d becsületes lé lekkel lépik át a kaszárnya k a p u j á t . 
Aggódó ßzivvel nézzük a nap i lapok közgazdasági rovatát , érdeklődéssel olvas-
suk el kü lkereskede lmi mér legünket , mert a néma számokban benne érezzük 
honvédeink erősödését is. Szere tnénk a magyar földet megigézni, hogy többet 
teremjen, hogy a mostaninál is jobbat ad jon , mert ez is honvédelmi érdek. A 
nemzetnevelő munká t szívesen vá l la juk ," Ezek a l a p j á n lehet ál l í tani : ,,A nemzet 
szelleme a t i sz t ikarban re j l ik . " De nem C6ak a t iszteknek, hanem az a l t isz teknek 
is á l landóan szem előtt kell t a r t an íok : ,,Az életed legfontosabb ténykedése, nem-
zeted jövője, hazád üdve, a te kenyered: N e v e l é s ! " (96. 1.) 

Ennek az emelkedet t h iva tás tuda tnak h i rde tése a könyv egyik legnagyobb 
értéke. Amikor az ú j honvédelmi törvény a l a p j á n te l jes joggal igényelheti a 
t iszt ikar a nemzetnevelői munkakör t , jóleső érzés tudnunk az erre való lelki 
felkészülésről is. A szerző nyí l tan hangoz ta t j a vallásos világnézetét, (pl. 57., 
93., 1.) a szere te tnek pedig nagy fontosságot tu la jdoní t . (Pl. 68—69. 1.) Csak 
igazán nemes szív, igazi nevelői lélek írhat pl. i lyen sorokat : „Az igazi jó t aná r 
és az olyan nevelő, amilyennek mi a t i sz t i sa r jadékot e lképzel jek , sugározza maga 
körül a jót. Keze mindenüt t megérzik. Olyan mint a jó csa ládapa, aki vi r raszt 
csa lád jának á lma felett . Aki a nevelői gondokat nem dob ja el abban a p i l lanat -
ban, amikor á t l ép te az iskola küszöbét, hanem aki ezekkel a gondokkal él. Le-
hetetlen, hogy az ilyen környeze t i hatások a la t t élő gyermekből ne vál jék jó 
ember. Lehete t len , hogy valamikor életében ne a k a r j a továbbadni azt a sok 
jót, amit ő is másoktól kapo t t . Lehetetlen, hogy az ilyen ember mindenáron ha-
ta lmaskodó legyen, mert mindig érzi, hogy a legnagyobb hatalom az igazi szív-
jóság. A vi lágháború számta lan gyönyörű pé ldáva l bizonyít ja , hogy ez az emberi 
erény a legragadósabb." (69. 1.) 

Sok nevelési rész le tkérdésről találunk még fej tegetést , de a mü vázának a 
fentebb idézet t gondola tokat t a r t j uk . 

* 
Szükségesnek látszik ez az ismertetés, hiszen a leventeképzéssel kapcsola t -

ban a ka tona i nevelés célki tűzése az egész magyar i f júságra k i t e r j ed . 
Elsősorban is le kell szögeznünk a pedagógus és a ka tonai szemlélet közt i 

különbséget. A Pedagógiai Lexikonban a következőket t a l á l juk : „Katonás nevelés 
nem tévesztendő Ö6sze a szaki rányú katonai neveléssel, noha ennek jellemző 
tényezőit a rendesnél különb mértékben igyekszik érvényesíteni. I lyenek az en-
gedelmesség és alárendelés, fegyelem és önfegyelmezettség, testi edzés és k i ta r -
tás, közösség érzése. így válik a ka tonás nevelés a katonai nevelés előkészí-
tőjévé." 

Saád F. könyvében viszont ezt t a l á l juk : ,,A legújabb kor ka tona i szelleme 
és nevelése nem azonos a háborús szellemmel. Épen abban különbözik a régi 
idők ilyen i r ányú törekvéseitől , hogy nem szaknevelés többé, hanem egybe kel l 
olvadnia a nemzetnevelés és nemzeti szellem fogalmával ." (20, 1.) Ugyanezt a 
meggyőződést t a lá l juk meg egy nemrégiben megjelent írásban, (v. Timon B.: 
Katonai és ka tonás kiképzés. Magyar Katona i Szemle 1940. aug.) Ez sem tesz 
különbséget ka tona i és ka tonás kiképzés közöt t , s a ka tonás nevelésnek szer inte 
is ki kell t e r j edn i e a nemzet mindenegyes t ag j á ra . Mindenesetre nem egy vi tá-
nak lehetne e le jé t venni azzal, hogyha egyönte tűen elfogadnánk, hogy a tényleg 
sa já tos ka tona i szakképzés megjelölésére a „ka tonai kiképzés" elnevezés valóban 
jogosult. 

Azonban az ilyen tág ér telemben vett ka tona i nevelés t u l a j donképen ma-
gyar nemzetnevelés, amelynek legfőbb célja, hogy a nemzeti egységet a mai kor 
k ívánságának megfelelően megvalósítsa, Hogy a nemzeti egység megvalósí tására 
a katonai nevelés ú t j á n kel l megindulnunk, azt nemcsak Saád Ferenc könyve 
hangozta t ja , hanem Makka i Sándor (Tudománnyal és fegyverrel) és v. nagyme-
gyeri Nagy Káro ly (A magyarság fegyverben) is. 

Ennek a törekvésnek közvet len gyökereit a magyar nemzeni hadsereg meg-
a lakulásának tör ténete m u t a t j a . „A Szegeden tör tént e l lenforradalmi események 
sorsdöntőén fontos eredménye, hogy ott születet t meg az a szellem, amire, mint 
biztos a lapra , országot lehete t t építeni." (Saád F. id. mű 34. 1.) És ennek a 
megújhodot t nemzeti gondola tnak biztos ho rdozó ja a nemzeti hadsereg volt az 



akkor te l jesen széteset t tá rsadalomban. Érthető, hogy ma is a ka tonaság k íván ja 
magának a vezető szerepet ennek a gondolatnak a nevelés ú t j á n tör ténő meg 
valósí tására . Más á l lamokban pár tp rogrammból le t t a nemzeti egység p rogrammja 
{nemzeti szocializmus, fasizmus), ná lunk a nemzetet tényleg egybefogó hadsereg 
gondolatából , 

* 
Hogy a magyar nemzetnevelésnek katonás nevelésnek kell lennie, azt egyre 

á l ta lánosabb törekvésnek l á tha t juk . Az 1940. évi középiskolai évkönyvek nem 
egyike dicséret tel említi meg az ez i rányú törekvéseket , a budapes tv idéki t anke-
rület több i sko lá ja az i f júság ka tonás maga ta r t á sának szabályai t is közli. (Új -
pes t i gimn.) A cserkészetben folyó ka tonás nevelés az utóbbi években egyre erő-
sebb méreteket öl töt t . Ennek a fér f ias egyéniség k ia lakí tásában is megvan a 
maga szerepe, mint azt egy nemrégi írás is k i fe j t i , (Olofsson Piac id : Keményebb 
nemzedéket ! Vezetők Lapja , 1940, szept.) 

Ha azonban a katonai nevelésnek ki kell t e r j edn i e az egész nemzetre, mun-
kába kell ál l í tani a t isztek mellet t mindazokat , ak iket hivatásuk a nemzetneve-
lésre szólít: a papoka t , t aná roka t és a tan í tóka t is. Nagyfontosságú volna, ha 
ezek számára az együt tműködés kiépí te t t szervezetét valósí tanák meg. Ennek 
az együt tműködésnek azonban előfeltétele, hogy meglegyen a bizalom e há rom 
közösség (papság, tanárság, t iszt ikar) között . E n n e k a bizalomnak a l ap j a egy-
más jóindulatú megismerése, s így valóban örvendetes , hogy a ka tona i nevelés 
törekvéseiről i lyen szép könyv a l a p j á n tudunk tá jékozódni . 

De éppen ennek a megértő együt tműködésnek érdekében ki kell té rnünk 
Saád F, művének az iskolai nevelésről szóló részére. Azt í r ja , hogy „szélmalom-
harc volna az, ha a mai nevelés tovább fo ly ta tná az ismeretek végtelen ha lmazá-
nak a gyermeki agyba való erőszakolását és e l fe le j t ené a test és lélek párhuza-
mosan haladó nevelését ," (29, 1.) ,,Az iskolai ko r l á tok merevsége meg kell hogy 
szűnjék ," (30. 1.) Kétségtelen, hogy vannak mulasz tások az iskolai nevelésben, 
de ez nem az elvek hibája , hanem az emberek gyarlósága. Azt nem szabad 
f igyelmen kívül hagynunk, hogy igazságtalanság a mai iskolai nevelést az elmúlt 
évtizedek emlékein keresztül nézni. Az e l fogula t lan szemlélő nagy fe j lődés t ál la-
p í tha t meg, A ka tonaí ró megvall ja, hogy a l ak t anyában „régen a kiképzés volt 
az első, il letve csak kikézés volt és ez egyben kemény nevelőiskolája a nemzet 
i f j ú ságának , ma elsősorban nevelni a k a r j u k a ka toná t " . Ezt a fe j lődés t észre 
kell vennünk, de kérnünk kell azt is, hogy a mai iskolát nevelőiskolának tekint-
sék, nemcsak az elvek, hanem a tények a l a p j á n is, 

A magyar munka iránt érzet t megbecsüléssel nézzük egymás törekvéseit , 
i p a r k o d j u n k tanulni egymástól s akko r könnyű lesz az Összefogást megvalósítani . 

Dr. Jámbor Mike. 

Bölcselet. 
Wolsky—Schnell—Bognár—Kühár—Várkonyí—Kecskés: Az ember a böl-

cselet megvilágításában. Szent T a m á s Könyvtár 6- Kiad ja az Aquinó i Szent Ta -
más Társaság, Budapes t , 1940, 123 1. 

A kisalakú, nem nagyte r jede lmű könyvecske hat e lőadást t a r ta lmaz 
a bölcseleti ember tan köréből. Mindegyiket igazi szakember í r ta a bölcseleti 
ember tan legfontosabb kérdéseinek népszerűsítő megismertetése és tudományos 
színvonalon mozgó megvilágítása végett . Ezér t mindegyike tudományos ér tékű, 
é rdekes olvasmány. Az Egyház hi tében megedzet t józan bírálat , higgadt meg-
fontolás, a tudomány igazi szabadságának mérlegén megmért következte tés és 
bizonyosság jellemzi mindegyiket •— az elfogultság bármely f a j t á j ú szer telen-
sége és bántó éle nélkül . Mindegyik nyilt színvallás a keresztény bölcselet ed -
digi megál lapí tásai mellet t . — Bármennyi re megkap j a Ís az emberi gondolko-
dást a leszármazási elméletben k i f e j t e t t nagyszerű eszme, Wolsky a szak tudós 
hideg tárgyi lagosságával k imond ja ró la az í té le te t : a kétes é r t ékű ku ta tás i 
i r ánynak zűrzavaros megál lapí tásai t kellő megokolás h í j á n nem észszerű k i ter r 
jeszteni az ember testi származására és igazságként hirdetni a te l jesen bizony-
ta l an t , — Schnell az ember é le t tani adottságai t , az átöröklődés, az a lka t tan , 



a belső elválasztású mirigyek hatásának, az agyanatómíának kérdéseit vizs-
gálva óva int a vaskényszerű determinizmustól, hangsúlyozza az ember testi 
rendszerének célszerűségét és célirányosságát; az ember biológiai adottságait 

megérteni, titkait megfejteni nem tud juk a metafizikától megkövetelt maga-
sabbrendű lélek nélkül, úgyhogy a régi anyagelvű természettudományos felfogá-
son alapuló ístentagadás és vallástalanság a modern biológia tükrében korlá-
toltságnak, lelki fogyatékosságnak tűnik fel. Kemény, de tökéletesen megalapo-
zott következtetés, — Bognár Cecil, a tapasztalati lélektan kiváló müvelője, 
elsöprő kritika alá veti azokat a lélektani jelenségek megoldására, megmagyará-
zására az elmúlt századokban kiagyalt elméleteket, melyek bámulatos követke-
zetlenséggel a jelenségek kiváló erejeként működő valóságos lélek nélkül voltak 
hivatottak a lelki jelenségeket velünk hiánytalanul megértetni. — Kühár Flóris 
a test és lélek kölcsönös viszonyának vizsgálatában az anyagelvű és epirituálista 
felfogás szélsőségeit elvetve (különösen sikerült Méhely anyagelvü monizmueá-
nak meggyőző cáfolata!), a középutas megoldás mellett tör lándzsát. — Várkonyi 
az ember jellemtudományi kérdéseit veszi boncolókés alá. Ebben a tudomány-
ban még igen sok a zűrzavar az alapfogalmak terén és még sok tudományos 
vizsgálódást kíván azoknak egyértelmű tartalommal való megtöltése, Várkonyi 
ebben a zűrzavarban iparkodik rendet és világosságot teremteni a tőle már 
eleddig megszokott alapossággal és kri t ikai érzékkel, — Kecskés az ember lét-
helyzetének kérdéseit boncolva, az erkölcs és hit magasságaiba emelkedik és 
rámutat az ember Istenhez való hasonlóságának szédítően nagyszerű gondolatára, 
igazságára. — Örömmel olvastam át az egész könyvecskét. De örömmel láttam 
volna mindegyik előadás végéhez odafüggesztve a bőségesebb ismeretszerzés 
megkönnyítése végett a megfelelő, megbízható nagyobb terjedelmű könyvek 
címét is, Dr. Hegyi Dámján. 

Br. Brandenstein Béla: Művészetfilozófia. II. kiadás. Szent István Társulat , 
Budapest , 1939, 

Amióta az igazi bölcselet, a metafizika ismét nagyobb megbecsülésnek kezd 
örvendeni, a művészt érték, a szépség tudománya: az esztétika is tékozló fiú-
ként mindinkább visszatérni törekszik igazi atyjához: a bölcselethez. A levegő-
benlógást, az ide-oda kapkodást , a divatszerűséget megunva, a mocsarak lídérc-
fényeibe beleundorodva, ú j ra biztos életet és elszakíthatat lan erőt szívó gyö-
kereivel belekapaszkodik, beleágyazódík a metafizika televény talajába, szikla-
bércébe, Örvendetes jelenség ez. S ezért minden művet, ha még oly jelentéktelen 
lépésekkel igazítja is vissza a célhoz vezető útra a tévelygő esztétikát, fel kell 
karolnunk és elismerésünkkel biztatnunk, támogatnunk. Brandenstein művészet-
fi lozófiája nem apró lépésekkel közeledik ehhez a célhoz. Teljesen a metafizi-
kán és lélektanon épül fel. Szinte természetes benne ez a bölcseletből való kibon-
takozás, kivírágzás. A metafizika felé való irigy kacsingatás helyett nyugodtan 
élvezi, kihasználja és értékesíti művében a bölcseletnek minden előnyét. A böl-
cseleti elmélyülés a művészetek gyakorlati ismeretével párosulva tud csak ízig-
vérig értékes és megbízható munkát alkotni, Brandenstein könyvében mind a 
ket tő megvan. Szinte megzavarodunk, ha e kettőt egymással összehasonlítva latra 
aka r juk vetni, melyiknek van nagyobb súlya, melyik teszi könyvét értékesebbé, 
kiválóbbá. Természetes ugyan, hogy a legkiválóbb műalkotások, művészeti irá-
nyok és művészi értékek hiánytalan elemzésére nem törekszik, könyvének célja 
miatt nem is vállalkozhatik, mégis sok és megkapó, de semmiképpen sem kirívó 
vagy erőltetett gyakorlati elemzésekkel, példákkal igazolja művészetbölcseleti és 
müvészetlélektani állásfoglalását. A művészeti értéket és szépséget egymással 
azonosítja, A szépség, mivel alakulat jellegű, nem pusztán a csapongó egyéni 
képzelet sajátos vetülete, hanem objektív, tárgyi valami s meghatározottsága, 
tárgyi jellege magában az abszolút ősalanyaban, Istenben gyökerezik, A létnek 
az egységtől, jótól és igaztól különböző transzcendentális határozmánya, sajá t -
sága, velük együtt korrelát ősérték, semmiféle alsóbbrendű célnak, érdeknek alá 
nem rendelhető. Ezért Brandenstein elveti az erkölcsiségtől teljesen megfosztott, 
a perverz szekszualitásban magát kitomboló és ezeknek csalóka mezébe rejtőző 
szépségfogalmat, művészetelméleteket, de nem fogadja el a tisztán moralizálni 



akaró szépséget és művészetteóriákat sem. Az egyes művészeti ágakat, a művé-
szet különböző faja i t egymással összehasonlít ja és megállapít ja művészi jellegük 
mennyiségi és minőségi nagyságát, értékét, magasabbrendűségét. Amit az utolsó 
öt oldalon a művészi szépség felsőbb rangjairól ír, őszinte s nyílt hitvallásnak 
minősíthető a kereszténység Istenből élő szépsége mellett. Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
G. Feuerer: Begnadetes Leben. Zweite unveränder te Auflage. Fr. Pustet , 

Regensburg, 1939. 298 1. 4.20—5.20 RM. 
A kegyelmi életről sok könyvet lehet olvasni. De kevés akad közöttük, 

amelyben vagy a teológiai szakszerűség szárazsága, vagy pedig a szivárvány és 
virágos rét tarka színpompájába mártott előadási mód gyakran benső üressége 
ne lenne túltengő. Akad közöttük olyan is, amely gyakorlatiasságának nehezen 
érthető és még nehezebben megjegyezhető aprólékosságával r iaszt ja meg olvasó-
ját. Szakszerű hozzáértéssel, újszerűen, gyakorlatiasan és gazdag tartalmával 
lebilincselően, mondjuk, életbevágóan és életalakítóan megírt munka ritka, mint 
a fehér holló. Ezekben a jó tulajdonságokban bővelkedik Feuerer könyve. Igaz, 
hogy nem könnyű, uti regényszerű olvasmány. De hát az értékes érceket nem 
nehéz fáradsággal fejt i-e ki a bányász a föld méhéből? 

Hogy a kegyelmi élet mélységeit állandó újszerűségükben és korszerűsé-
gükben megnyissa előttünk, három nagy kérdéscsoportot vet fel és felel is meg 
r á j a a szerző: mit jelent kereszténynek lenni, hogyan leszünk keresztények és 
miként kell a kereszténynek keresztény jellege szerint működnie. Egyik sem 
könnyű kérdés, mert mindegyikben a térmészetes és természetfeletti annyira 
á t i t a t ja egymást, annyifelé ágazódik el és az emberi elme elől annyi rejtelmet 
takar el, hogy a leglényegesebb elvek és alkalmazások, isteni szándékok és az 
emberi végességből sar jadzó akadályok fel tárása is szinte lehetetlen. Ezért nem 
is kívánhat juk a szerzőtől mindegyik kérdésnek teljes megláttatását; így pl. az 
ember és a szentségek kölcsönös egymásrautaltságának és hatásának tárgyalása-
kor az őszes szentségeknek a kegyelmi élet alakítására rendelt szerepét. De 
mindaz, amit az emberi érzékeknek, a keresztény bölcseségnek és bizonyosság-
nak kegyelemmel való telítéséről mond, annyira sikerült és annyira életbevágó, 
hogy ismételten át meg át kell olvasni gazdag igazságainak teljes kiaknázása 
végett. Milyen meggyőzően rámutat az igazi kultúra gyarapításának éppen a 
kegyelmi életben gyökerező lehetőségére. Aki a természetest és természetfeletti t 
manapság annyira megszokott módon teljesen elkülöníti egymástól, a helyett, 
hogy a kettőt Isten akarata szerint egymással teljesen átitatná, ú j kifejezést hasz-
nálva: egymásba teljesen beleélné, az valóságos ellensége a kultúrának, az em-
beri társadalomnak, az emberi életnek is. A kegyelmi élet tehát megköveteli, 
hogy benne a természetes és természetfeletti ne egymásra ágyazott réteg legyen, 
hanem az egymással való élés kettőssége helyett az egymásban és egymásból élés 
egysége, elválaszthatatlan szerves közössége ura lkodjék benne. Amíg ez meg nem 
valósul, az ember lehet szélkakas módjára ide-oda forgó csodaember, vagy ön-
magába merevedett gránitszíkla, de tel jesértékű keresztény, a krisztusi testve-
riességben megizmosodott ember soha. 

Feuer újszerűségre törekvésében nem egyszer merész gondolatot pendít 
meg. így pl. ezt az állítást kockázta t ja meg: a bűn lehetősége is Isten szereteté-
nek szülött je . Az emberi akaratszabadságról lehet ugyan ezt elmondani, de a 
bűnözési lehetőséget közvetlenül Isten szeretettel tele akaratából, nem pedig az 
ember végességéből eredeztetni — szelíden szólva — még költői nagyításnak 
is sok. Dr. Hegyi Dámján. 

Otto Kuss: Was ist Christentum? Die Grundgedanken des neuen Testa-
mentes. Fr . Pustet , Regensburg. 1938. 93 1. 1.50—2.20 RM. 

Napjainkban igen kevesen ismerik a kereszténység legfőbb és legalapvetőbb 
igazságait, helyesen és olyan mértékben, amilyen mértékben még az igazság sze-
retetétől ha j to t t és igazságra törekvő nem-kereszténynek is ismernie kellene, ha 



már egyszer a kereszténységről írni és ítélkezni mer. Sőt inkább sokszor olyan 
torzképet festenek róla a büszkeségükben gyalázatos tudatlanságba és gőgös 
nemtörődömségbe süllyedt ellenfelei és ellenségei, hogy a felszínes ismeretekkel 
bíró és hozzája még a könnyelműségig hívő lélek is visszaborzad tőle egy-egy 
ügyesen megfogalmazott támadás, jelszó, gúny és csipkelődés hallatára. A zűr-
zavaros fogalmú emberek lelkében még megrendítőbb összevisszaságot, ingado-
zást teremtett a zűrzavar fölött uralkodó sötétség lelke. Ez ellen a sötét zűr-
zavar és jelszavakkal dolgozó támadás ellen használható Otto Kuss könyve 
Kuss a nagyobbszabású munká j a után, melyben az Újszövetség alapvető gondo-
latait és igazságait is röviden összetömöríti. De míg nagyterjedelmű műve tudo-
mányos rendszerű és bár a gyakorlati célkitűzéseket tel jesen nem mellőzi, mégis 
inkább elméleti tudásunk gazdagítására irányul, ez a kis könyvecskéje rövid 
elméleti megalapozása mellet t is inkább gyakorlati, napjainknak annyi minden-
féle kérdéstől megrohant és majdnem minden percben újabb kérdések örvényébe 
sodort embere számára készült , hogy szi lárdan meg tudjon kapaszkodni és át 
tudjon a tudatlanság és ármányos ferdítés szirt jei között az örökkévalóság tiszta 
és csendes tengere felé jutni. Minden igazságot magának a Szentírásnak szavai-
ból merít, alapoz meg és bizonyít be. Nem föllengző szólamokkal, hanem a gondos 
munkás munkájával szilárdít meg minden gondolatot. Nagyon fontos volna nap-
jainkban szüntelenül hangoztatni azt a mélységesen szentírási igazságot is, 
melynek az Egyház kezdettől fogva mindig bátor hirdetője volt, hogy az ember 
emberi és keresztényi méltóságát mindig, minden téren, minden földi eszközzel 
és célnál nagyobbra kell értékelni, sem politikai, sem gazdasági elveknek, célok-
nak sohas em szabad alárendelni . Ezt a következményt ugyan levonhatjuk a 
Kuss könyvében föltárt igazságokból, de külön nem tárgyalja. Pedig kiválóan 
időszerű és örökkévalóan igaz. Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkíélet. 
Péterífy Gedeon: Tóth Tihamér. Élet és jellemrajz. A Szent Is tván-Tár-

sulat kiadása. Budapest, 1940. 155 1. 
Midőn az Egyetemi-templomot éveken keresztül zsúfolásig megtöltötték a 

hívek, és a rádió majdnem vasárnapról-vasárnapra a legszívesebben hallgatott 
világhírű magyar rádiós-apostol szavait röpí tet te szét az országban, és az ország 
határain túlra, midőn a Szent István-Társulat kirakatában egymásután jelentek 
meg nemcsak magyarul, hanem csaknem az összes európai és az Európán kívüli 
kul túr-nyelvekre is lefordí tot t Tóth Tihamér-könyvek; tudományos és papi kö-
rökben ismételten fölvetődött a kérdés: mí lehet Tóth Tihamér ilyen világra-
szóló hatalmas sikerének a t i tka? Leggyakrabban abban vélték ezt megtalálni, 
hogy bámulatosan tud a mai ember nyelvén beszélni, hogy igzán korának gyer-
meke, aki érzi és átéli, sőt átszenvedi kortársainak minden problémáját . Többen 
azonban nem elégedtek emg ezzel a megállapítással, hanem abbeli aggodalmukat 
ís kifejezték, hogy ez a nagyfokú korszerűség nem von-e le sokat Tóth Tihamér 
időtálló értékéből? a föl tűnő népszerűségnek nem lesz-e nagyon ís gyors feledés 
a következménye? 

Ezekre a kérdésekre m a j d csak az idő ad ja meg a végleges és tárgyilagos 
választ, de aki elmélyedve olvassa Tóth Tihamér műveit, s különösen akinek 
volt alkalma Tóth Tihamérral közelebbi kapcsolatba lépni, aki kicsit is betekint-
hetett első tekintetre zárkózottnak látszó, de mindenki számára készségesen 
megnyílni tudó gazdag lelkivilágába; az észrevehette, hogy benne egy bámula-
tosan mély meditáló lélek vívott gigászi harcot azért, hogy az örök igazságokat, 
amelyeket tudós elmélyedéssel és imádságos áhítattal emelt ki a kinyilatkozta-
tás, a teológia és filozófia gazdag kincstáraiból, mindenki számára hozzáférhe-
tővé, vonzóvá és életalakító tényezővé tegye. Ez a nagyszerű apostoli munka 
őrölte föl erejét s törte meg ellenálló képességét a gyilkos betegséggel szemben, 
de ez az ő sikerének ís igazi titka. Ez biztosít bennünket arról is, hogy Tóth 
Tihamér életműve nem lesz ideig-óráig ta r tó szenzáció, hanem a kétezer éves 
Egyház múlt jához ís méltó időtálló alkotás. 

Tóth Tihamér úgy tudott lenni korának gyermeke, hogy egy percre sera 



feledkezett meg arról, hogy ő az örökkévalóság Aty jának fia, az örökkévalóság 
várományosa és az örök igazságok apostola. 

Ezt tudta nála, párat lan művészettel és finom hozzáértéssel Pé te r f fy Ge-
deon élet és jel lemrajzával kiemelni. Művének minden sora elárulja, hogy nem-
csak alaposan ismeri egykori hi t tanárának, cserjtészparancsnokának, szeminá-
riumi e löl járójának és egyetemi tanárának életét, hanem hogy ég benne és sorain 
is átcsillan az a belső tűz és őszinte lelkesedés, amely eltölti és fölvillanyozza 
mindazokat, akik Tóth Tihamérral bármiképpen közelebbi kapcsolatba kerültek 

Ebből a mindenkinek nagyon ajánlható, nem túlságosan terjedelmes, dc 
alapos életrajzból, azok, akik ismerték Tóth Tihamért, még mélyebb betekintést 
nyernek gazdag életébe, akik pedig esetleg nem ismerték vagy csak hírből ismer-
ték, ennek az életrajznak a nyomán biztosan felbuzdulnak Tóth Tihamér művei-
nek olvasására. S ennyiben ez a kis életrajz is hozzájárul t ahhoz, hogy Tóth 
Tihamér alkotása időtálló alkotás maradjon, hogy az, aki az elmúlt évtizedek 
sivár sötét jében mint magasan lobogó fáklya világított „A testvéreknek, kik az 
éjben járnak", irányt mutató csillag legyen a nemrég fölvirradt vagy csak most 
pirkadó vallási, erkölcsi és politikai magyar hajnalon is. Deák Anasztáz, 

K. Kirchhof!: Oster jubel der Ostkirche. I, Teil. Regensberg, Münster . 309 1. 
A bizánci egyházban kiemelkedő ünnep a húsvét. A reá való készület a há-

romnapos Triodion és a rá következő ötvennapos Pentekostarion csak emeli az 
ünnep fontosságát. Ezekben a napokban a legváltozatosabb formában hangoztat ja 
a bizánci liturgia az Ür halál feletti győzedelmét. A himnuszoknak első részét 
a d j a itt a tudós 6zerző német fordításban. 

A fordítást mély tanulmány előzi meg, mely a himnuszok megértését ké-
szíti elő. sp. 

H. E. Hengstenberg: Von der göttlichen Vorsehung, Regensberg, Münster. 
216 1. 

Szerző mély bölcseleti felkészültséggel tárgyal ja az isteni gondviseléssel 
összefüggő főbb nehézségeket. Vizsgálatába vonja az isteni gondviselésnek vi-
szonyát az emberi bizonyossággal, az emberi szabadsággal, az imádsággal. Finom 
tárgyalással kimutatja, hogy a keresztény előtt van bizonyosság az élet értelmére 
vonatkozólag, de nincs magára egy-egy emberi életre. A keresztény ember szá-
mára az isteni bizonyosság az alap és nem az emberi ingatagság és bizonyta-
lanság. 

Egy mélyen gondolkodó elme munká ja ez a könyvecske. Nem könnyű ol-
vasmány, de az átolvasására fordított fáradság bő gyümölcsöt terem. sp. 

M. Th. Breme: Aller Augen warten auf Dich o Herr . . Regensberg, 
Münster, 74 1. 

Lelki könyv az étkezésről. Az embernek mindennapi és közönségesnek 
mondható tevékenységét, az evést és ivást dolgozza fel az írónő teológiailag. Az 
étel felszívódása a szervezetbe nagy szimbóluma annak, mikor a lélek feldolgozza 
magában az igazságot, a tudást. A léleknek és szívnek kiképzése hasonlít a testi 
táplálkozáshoz, mikor magunkba fogadjuk és feldolgozzuk a szellemi értékeket, 
A test táplálása elvezeti a szerzőt a lélek táplálásához, mely megnyilvánul az 
isteni igazságok elfogadásakor és főleg az Oltáriszentség vételekor. 

Aki szereti a bölcselettel határos elmélyülést, annak ajánl juk ezt a szépen 
megírt könyvet. sp. 

Egyházjog. 

P. Mat thaeus Conte a Coronata O. F. M., Cap. — ínterpretaüo authentica, 
C. J . C, et circa ípsum Sanctac Sedís íurisprudentía. p. 452. — Ára 28 líra. 
Domus ed. Marietti. — Taurini, — Romae. 

Egyházjoggal foglalkozók nem nélkülözhetik a CP és más illetékes ható-



ságoknak hivatalos magyarázatait és döntéseit a CIC kánonaira vonatkozóan. 
Ilyen irányú munkák eddig is jelentek meg, mégis ezen munka több szempontból 
nagyon előnyös: a legújabb anyagot is hozza (1940. márciusig); nemcsak a CP-
nek autentikus magyarázatai t és nemcsak az AAS-ben található anyagot gyűjti 
össze; nagyon jól használható tárgyi mutató mellett az anyagot időrendben ís 
fel tüntető indexet közöl. A latin nyelven írt munkát melegen a ján l juk . 

A Coronata (P. Matthaeus Conte, O. M. C.) — Compendium Juris Ca-
nonici ad usum scholarum. Vol. I. Introductio. — J u s Publicum. — Normae 
generales, — De clericis. — De Religiosis, — De Laicis. — Editio II. emendata, 
1940. Accedit Appendix De Jure Concordatario ltalico. Pag. XXIV—676. Ára 

35 líra. Kiadó: Mariet t i ; Torino-Róma. 
Az egyházjogi irodalomban nagyon tevékeny szerzőnek jelen munkája 

1937-ben jelent meg első kiadásban, amikor foglalkoztunk vele. Használhatósá-
gának kiváló jele az, hogy ilyen rövid időközben az első kiadás elfogyott. Ezen 
ú j kiadású kötet (a két kötetből az első) hozza a legújabb döntéseket .és negyven 
oldalnyi terjedelemben hozza és ismerteti az olasz konkordátumot. Bő irodalmi 
katalógusában nélkülözzük dr. Sípos Enchíridionját . A szerző és munká ja méltó 
a megbecsülésre. 

Dr. Sípos István: A katolikus házasság jogrendszere a C. J C. szerint. — 
III. bővített kiadás. XII + 422 oldal, Pécs, 1940. 

A második kiadás óta eltelt 12 esztendő alatt megjelent újabb rendelkezé-
seket, véleményeket végre együtt kap juk és ezért hálás köszönetet mondunk a 
szerzőnek. Nagy szeretettel forgattam az ú j kiadás lapjai t , látom még az elírá-
sokat is kijavította a szerző. Néhány kis megjegyzésemet a következőkben adom. 
A 136. oldalon a 7. jegyzetből e lmaradt a S. Off. 1867. jan. 30-í dekrétumának 
szövege, ami az előző kiadásban megtalálható, s ami az esetet világossá teszi, 
A 204. 1.-hoz: itt közölhetőnek gondolnám az AAS. 1936. jún, 30-i dekrétumát. A 
291. 1.-hoz: hírtelen távozásnál is a távollétnek egy hétnél hosszabb időre kell 
történnie (465. cam. 5, §.). 301, 1,-hoz: Toso véleményével nem zavarnám a ki-
alakuló egységes felfogást. 

Ezen könyvet minden oltártestvéremnek, nemcsak a lelkipásztoroknak, 
a jánlom beszerzésre, mert itt találunk eligazítást azon kérdésekre, miket a gyón-
tatószékben és a mindennapi életben oly sokszor kapunk a hívek részéről. Mi-
vel pedig ezen ú jabb kiadásban a házassági perről szóló XII. fejezet kimaradt, 
ugyancsak beszerzésre ajánlom szerzőnek „Egyházi perrendtar tás köteléki, fel-
szentelés elleni és büntető ügyekben" című 1938-ban megjelent munkájá t . A jó 
Isten engedje meg a szerzőnek, hogy gazdag tudásának gyümölcseit minél tovább 
bocsájthassa rendelkezésünkre, Hermann Ipoly. 

Lélektan. 

Leitfaden der Psychologie. Von Hans Langendörfer . Peter Hansteins Ver-
lag 1940. Bonn. 

Amint a szerző a bevezetésben utal rá, művét az iskolai oktatás számára 
kézikönyvnek szánta, és ebben a minőségben szakember igényét is kielégíti. Vilá-
gos rendszerezéssel tárgyal ja a tapasztalat i lélektan alapvető kérdéseit, rövid 
történelmi át tekintést nyuj a problémák fejlődéséről, megállapításaiban azonban 
tel jesen a Wundt- fé le iskola és a mai német lélektan-tudósok kutatásainak ered-
ményeit szűri le. Különösen érdekesek a tudatalat t i lélekrétegbe belevilágító fej-
tegetései. Könyve bőségesen hoz pé ldákat a tapasztalat i lélektan területéről: így 
bá t ran a ján lha t juk középiskolai oktatásunk számára segédkönyv, illetve a nagy-
közönség számára útmutató gyanánt. Pén. 



Irodalom. 
Az Isten fiatal! Sík Sándor új versei. A Szent István Társulat kiadása, 1940. 
Pár évvel ezelőtt Sík Sándor csodás verssel bűvölte el olvasóit: a Boron-

gás naplementekor kitel jesedett művészet érett gyümölcse volt. Most megjelent 
kötetében is van több hasonló remekmű. Őszelő, Ribizkegallyak, piszkebokrok, 
Ezen az áldott esetelen, ElkésetT hold, Ments meg Uram!, Fülemile a hegyek 
közt, Az Isten ölében. — Mi ezekben az örökszép és művészi? Lehiggadt tűzű 
élmény, egyéni ízzel, tökéletes formában. Már nem titánoskodó lázongás, hanem 
mély élefbölcseség, sokszor azon a határon, mikor már alig fűti a verset más, 
csak visszatekintő mosolygás: 

„Olyanok lettünk, mint a kertben 
A vén akácfa lombjai: 
Hogy az emlék szellője lebben, 
Kezdünk illatos bűvöletben 
Egymás felé bólongani." 

Sík költészetében ezeknek az érett verseknek is fiatalos a varázsa: szinte 
azt érezzük, hogy ránkhajolnak a Iák, "szívünkbe marnák a nőfák, olyan erős 
az akácillat, hogy szagolnunk kell, és kezünkbe kell fogni a hintakötelet. — 
Sok impresszionista rögtönzés is van ebben a kötetben: hangulatszülte, művészi-
leg egész versek, a forma itt is tökéletesen simul az élményhez. Ezek közül leg-
szebb a Felhők, felhők! és a Csitt! című, A röpke hangulatokat is mindig meg-
szenteli a papköltőnek másvilágot érző lelkisége: „Most az Isten muzsikál ily 
halálos szépen", „Ugy-e m á s h o l . . , szép a világ?", „Nem tudsz-e örülni a jó-
nak?", „Elfogadom, Uram, elfogadom", „Jézus, befogodt szemét a búzavirágnak", 
„Én csak az Isten fura kis dorombja", — Drámai erejű az Izaiás próféta éneke: 
a Canticum vineae fordítása. — Akad 5—6 alkalmi vagy elbeszélő költemény is; 
ron t ják a tiszta lírai hangot, Életbölcsesége legteljesebb a Vakáció, Cserdülj 
ostor! és a Cinege c, versekben: jö í an tudós-humora itt már lépesmézízű. — 
Néhány pergő formában írt üde hangulatú műnépdala azt bizonyítja, hogy igen 
nagy mértékben tudatos formaművésö, — Nagy irodalmi műveltségében, érett 
fejjel, higgadt bölcseségben mindszebbre mélyülni: ez Sík Sándor mostani ú t ja . 
Sok sora klasszikus szépségként cseng a fiatalok fülében: örökszép és kiforrot-
tan tökéletes egyszerre: tartalom és forma teljes összhangja, mely őt már rég a 
nagyjaink közé emelte. A nagy mester különös-józan mosolyát vá r juk még sok 
mély felsóhajtásából. Mert ezekben tetszik nekünk az ő művészete — legszívbe-
fogóbban. Rezek S. Román. 

Dallos Sándor; Mezei mírákulum. Révai kiadása. Budapest , 1940. 396 1. 
Egészen különös könyv fekszik előttem. Örülök, hogy nem ismerem a szer-

zőjét, nem fűz hozzá érdek és barátság, — szabadon leírhatom, mennyire hatott 
rám a remekműve. Mert akinek egy csöpp érzéke van annak megítélésére, hogy 
mi a nagyszerű művészi alkotás, az nem mehet el szó nélkül Dallos Sándor 
könyve mellett. Nem lesz pusztán egyéni 6em ez az ítélet, mert bár gyönyörkö-
döm a bírálandó műben, de most már ésszel és bíráló szemmel ítélem — és 
súlyosnak találom. Mert Dallos Sándor könyve tiszta művészet — a szó legtel-
jesebb értelmében. A valóság, az élet tárgyainak és eseményeinek képzeletszülte 
szerepeltetése mögött — helyesebben egészen bennük — nagyszerű művészi egyé-
niség közvetlen élményei kerülnek papírra, és keveset vesztenek a nyelv kife-
jező erejének élményt közlő gyengesége miatt. Kicsi eseménykeret, meg a négy 
évszak váza fog össze ösztönösen megérzett élménynyalábot, melyben igazán 
lényeges csak a legteljesebb „tiszta mozgás": az élet tiszta mozgása, ahogyan a 
tudat felszínére bukkan és másokkal is közölhető formát nyer. Dallos művészi 
őstehetség: nagyon közel áll a fogalmakkal megközelíthetetlen, csakis a művészi 
átélés erejével birtokbavehető, de művészileg is ér tékes életvalósághoz. Kis ese-
mények, képzeletszülte helyzetek, látomásszerű képek által megérzékeltetní örök-
egvetemes életfolyásokat — ez az ő tökéletes művészi munkája : a legkomolyabb 
értelemben vett (tehát nem a túlzón szimbolista költészet-féle szimbolizmus. Ez 



a tiszta művészet közel áll a költészethez, és igazában határozatlan műfajú . Miért 
neveznők novelláskötetnek? Nem az! Vagy bármi másnak? Nem adna hozzá és 
nem is vonna le ebből az egyszerű, műfaj i lag nem skatulyázó ítéletből: tiszta 
művészet. Hogyaztán néha zabolát ereszt a művészi képzelet és a közönséges 
ember számára lehetetlen alakot teremt: ez a művészi láz elragadottságában ért-
hető. A művészi lényeglátás, a világ nagyszerű művészi megfogása az egész ter-
mészet boldog élvezőjévé, kozmikus erők szemlélőjévé teszi. Az ő szemében min-
den él és gyönyörűt álmodik: „s ennél gyönyörűbb álmok nincsenek a földön. 
Az emberen kívül ezeket minden teremtmény megérti, de az ember csak a sejté-
sükig juthat el". Dalloß művészetének rosszakaratú félremagyarázója lenne az, 
aki azt állítaná, hogy csak a sajá tmaga sokat érző lelkét viszi bele fába, virágba, 
ál latokba, és aztán azt í r ja le, amit .,így" beszélnek. Igaz, hogy a beleérzés az ő 
nagy titka, de művészi világa így is nagyon szép, művészi valóság. Ö már sok 
fecsegő írónál sokkal jobban érzi, „hogy a valóság sokkal szebb annál, mint 
amiket meséltek róla. A valóság olyan szép, hogy alig lehet elmondani". Ennek 
a sa já tos valóságnak éreztetésére olyan magyar nyelven szól, mint előtte keve-
sen, Nyelvének külön gyönyörűsége az elvont fogalmaknak, természeti történé-
seknek megszólaltatása hangfestő-hangutánzó betűkkel és szavakkal. A kötet címe 
is ta lán ennek a nagyszerű „művészi hallás"-nak ihletében született: Mezei mi-
rákulum — milyen költői szép cím, bár az ő zengő magyar nyelve furcsán tűri 
a latin szót! És mégis így mond legtöbbet és legszebben a kötet megfoghatatlan 
szépségéből. Érettfejű olvasóknak való ez a könyv, nem kamaszoknak. De mert 
elenyészően kicsi az eseménymag — nem úgy mint többi írásaiban — tiszta mű-
vészetébe nem tolakodik be művészetellenes vagy éppen erotikus szándék: koz-
mikus erők vajúdnak négy évszak keretébe foglalva, de az ösztön is természetes 
marad, nem lesz csámcsognivaló közönségcsalogató. — Vérbeli művész alkotása, 
igazi mezei mirákulum ez a könyv; nagy érdkelődéssel vár juk a következőket! 
Reméljük, hogy kényes helyeken is csak egyetlen cél fogja húzni: a tiszta mű-
vészet, Rezek S. Román. 

Ternyei Árpád: Sas a Balaton felett. Versek. Budapest , 1940 Kir. Magy. 
Egyetemi Nyomda, 

Még ki nem forrot t költő második verseskötete. Egyforma versek közt ki-
emelkedik három-négy sikerült: Két angyal között, Kis körtefa köszöntése, Ha én 
egyszer elszakadnék. Ezekkel érdemes foglalkozni: jellemzőjük mély, kicsit élet-
unt, de kicsit mégis életélvező hang, valami öreges levertség, mely a Két angyal 
között címűben nagyon sikerült formát kapott : „Be fá j , be fá j most a jóságod, 
. . . k ö n n y e k b ő l font lágy o s t o r o d . . . Két angyal között fá jva állok: mind a kettő 
ver, ostoroz." A szavak mögött éreztetni tud hangulatot, nem úgy mint másutt : 
elmondani. Itt nem kell „rímet rimre híva" írnia (23. 1.), itt az érzelem diktál ja 
a szókat; nem is kell Ady-jelzőkhöz fordulnia (35. 1. 1. vsz,), mert a maga 
egyszerűségében hat; nem úgy kellett írnia, hogy „heverészni sincs kedvem, — 
gyere hát ceruzám, r a j zo l j betűket k u s z á n , . . Verseket kioldozni a zavaros sem-
miből , . , Kell valamit tenni, ami m a j d hirdetni fogja pár halk szóban, hogy én 
is i t t voltam". (94—95. 1.) Nem! It t már elindul a művészien szép felé, itt kép-
zelete már nemcsak „röppen, vergődik, hogy már f á j a szárnya, de égig felre-
pítni nem birom". (101. 1.) Ez u tán nem jól esik olvasni közhelyeit és lapos 
rímeit, hosszú 1ère eresztett történetkéit . Marad jon ő meg a Két angyal között 
hangulatában! Ha már leírta ezt a vallomást: „ . , , Mámorosan, vígan mennél el 
innen, hol mámor nélkül élni úgyis kár volt" — mégse kéjelegjek ilyen világ-
látásban, különösen ha nem is áll jól neki, és nem is felel meg az ő egyszerűség-
ben kiszépülő sorainak. Ha már nihilista hangulat lepi meg, és nem tud mibe 
kapaszkodni, í r ja le a vergődést, (— ha igaz, és jó hangot talál, akkor mindig 
szép lesz —), de ne ezeket a cinikus sorokat: „Tengődve test s lélek rabkenyerén, 
— az leszek majd, az akarok lenni: vidám, szabad, meg nem kötött semmi". 
(71, 1,) Maradjon meg benne a Két angyal között feszülése, ez jót tesz majd 
neki : legyen igazán egyszerű, igazán őszinte „balatoni sas". Vagy pedig tegye 
le a tollat. R. S. R» 



Virginia Wolf: Évek I—II. Franklin. 
A szerző a modern angol regényírás egyik legjellegzetesebb a lak ja . Érdekes 

és tanulságos is egyben, mert átszűrt, nőiessé finomított s maradandóbb vona-
lakban egybekapcsolva a d j a mindazt, amit a modern európai regény forradal-
mának előharcosai korszakos vívmányként könyvelnek el maguknak. Ez a harc 
főleg két irányban folyt: az időegység zsarnoksága, formáihatat lan egyvonalúsága 
ellen, amely a való idő egy ki ter jedésű végtelen unalmas, vonalába, ebbe a klasz-
szikus sablonba kényszeríti az írót, és a cselekmény klasszikus egysége ellen, 
amely központba állított hőst és egységes cselekményt követel. Az előbbiben a 
Bergson-tanítvány Proust kiáltozza a világba a győzelmet, aki az emlékek segít-
ségével, a lélektani idővel vélte megsemmisíteni a történelmi időt, a másik harc-
ban Dos Passos és Huxley érték el a döntő eredményt az egyéniségével szereplő 
hős helyébe az emberi élet térbelileg meghatárolt darabját téve meg regényük 
tárgyává. Virginia Woolf az angol nőírók között a legjobb- kezelője e modern 
vívmányoknak. Tompítottan egyesíti az ú j idő és társadalomszemléletet. Ezen 
regényében is a képzettársí tás mesteri fogásaival pil lanatfelvételekben jeleníti 
meg évtizedek és földrészek életét. Nem ad történést, csak bemutat jellegzetes 
alakokat kitűnő lélektani rátapintással , s közben éles képszerűséggel elénk vará-
zsolja a roppant világbirodalom belső életét. S e modern formák lehalkítottságuk-
kal, nyugalmukkal már-már a klasszikus idomok hatását keltik sok új vonzó 
színnel, ú j érdekes díszítéssel, E mellett másik élvezetnek is részese lesz e könyv 
olvasója; még a fordításból is sokat megérez abból az anyanyelvén szóló eredeti 
írónőről, aki az egyszerű prózai sorok mögött is érzések titokzatos világába tud ja 
vezetni az olvasót. Hites Kristóf. 

Enrica von Handel-Mazzetti: Graf Reichard, Der Held vom Eisernen Tor. 
Kösel-Pustet, München. 

Az öregebb és fiatalabb nemzedék harca a tárgya ennek a regénynek. 
Amióta ember él a földön, mindig időszerű e tárgy, de napja inkban különösen 
friss erővel tör elő, A kiváló regényírónő különösen azt aka r j a bemutatni, hogy 
az i f jú nemzedék győzelme akkor lesz igazán eredményes, ha apáik erkölcsi és 
szellemi értékeit, örökségét tiszteletben tud ják tartani. Mindezt történeti példán 
muta t ja be, A cselekmény 1691-ben kezdődik, mikor Bécs már felszabadul a tö-
röktől. A főszereplők Reichard gróf, Bécs hős védelmezőjének fia, és Cornélia 
de Vry, a török elleni harcban elesett hugenotta tisztnek a leánya. Reíchard 
gróf kiváló tulajdonságokat örökölt őseitől, különösen atyjától . Önhittsége min-
den hősiessége mellett súlyos hibába keveri atyjával szemben. Ezért bűnhődnie 
is kell. 

Az események kitűnő kultúrtörténeti keretbe vannak beállítva, pompás ba-
rokk színen játszódnak le. Lipót korát nagy szemléletességgel á l l í t ja elénk az 
írónő. Mihályi Ernő. 

Angelika Markelbach-Pínck: Der Wolf und die Prinzessin. Mit Zeichnun-
gen von Philomena Koch, Krailling vor München. 

A szerző a lotharingíai nép a jkáról lesi el a meséket, mint valamikor a 
Grimm testvérek. Ez a farkasmese egyike a legérdekesebbeknek. A svéd tá jakról 
indult el ez a mese az ősi időkben, mikor még a majorságaikban laktak a kirá-
lyok s a királyné maga állt a cselédség élén. A képzeletvilág szárnyain repü-
lünk ide s tova, folyton ú j nehézségek előtt állunk, míg teljesen fel nem oldódik 
a meseszövevény, A mult idők ti tkait finom ra jzokban szemlélteti Ph, Koch. 

Mihályi Ernő. 

Fábián Gyula: Sziíassy Bálint. — Könyvbarátok kis könyvei. 
A regény a török világba vezet el bennünket. Pompásan jellemzett alako-

kon keresztül mutat ja be az író ezen idő magyarjainak életét, kemény küzdel-
meit. Felvonul előttünk a birtokaitól megfosztott magyar úr, a kemény robotban 
küzdő jobbágyság, a végvárak harcos élete, a jóindulatú, kövér basa, a birtokot 
elfoglaló csausz-aga, a vad, harcos jnicsár. Az élénk, hű leírások hatása alatt 



szinte magunk is benn élünk ebben a korban. Mindezt Szílassy Bálint fordulatos 
életén keresztül szemléljük. Látjuk, hogy a tudományért lelkesedő Bálintból 
hogyan lesz a katonaélet ra jongója . Hisz bosszút akar állni a törökön. De a 
végén mégÍ6 csak rájön, hogy nem a fegyver az igazi eszköz a bosszúra. Vissza-
megy apja elfoglalt b i r tokára , hogy idegen járom alatt, áldozatos, kemény mun-
kában őrizze meg a földet, a vérrel áztatot t magyar földet a szebb, boldogabb 
jövő számára. Itt rejlik a könyv nagy tanulsága: az áldozatos, küzdelmes, ön-
feláldozó élet többet ér, mint a virtuskodó fegyvercsörtetés. Ezt igazolva lá t juk 
elszakított véreink életében. — A könyv tanulságos t émájá t élénk, fordulatos 
meseszövés, pompás jellemzések és leírások keretében á l l í t j a a szerző az i f júság 
elé. — Az i f júság kedves olvasmánya lesz a könyv. 

- yl -

Filológia. 
Per lo studio e l'uso del Latino. Bolletino internazionale di studi, ricerche, 

informazioni. Direttore: C. Galassi Paluzzi, redattore: Guido Rispoli, Roma, 
Anno I. N. 2. Istituto di Studi Romani editore, 1939. 4°. 105—195. 1. Külföldre 
ára: 30 líra, előfizetési ára 80 líra. 

A klasszikus tanulmányok felkarolásnak, illetőleg a neolatin mozgalomnak 
egy újabb erőteljes megnyilatkozása Mussolini Olaszországában ezen folyóirat 
megindulása is. A főcél: a lat in nyelvnek a világnyelvekkel való egyenrangú sze-
repet biztosítani a nemzetközi érintkezés, a tudományok terén, megalkotni a 
modern latinság szótárát, á l landó szoros kapcsolatot fenntar tani a középiskolák-
kal a nemzetközi együttműködés keretében. 

A Per lo studio e l'uso del Latino első évfolyamának 2. száma áll ismer-
tetés céljából rendelkezésünkre. Tartalma a következő: 1. Lo studio e l'uso del 
Latino nel mondo: a) G. B. Pighi: Pronunzie del Latino, b) H. Last: The position 
of Latin in the Universities of Great Britain, c) G. Pascu: L'influence de la 
culture lat ine sur l 'esprit des Roumains, d) I. Nye: Some facts concerning the 
study of Latin in the Uni ted States of America, e) K. Jax: Latein in Österreich 
vor dessen Heimkehr ins Reich. — 2. Pro Latina lingua divulganda: a) T. Zie-
linski: De Societate Linguae Latinae u6ui internationali adaptandae Varsoviae 
consistente. b) N. I. Herescu: L'Istituto Romeno di Studi Latini. c) P. Fabbri: 
Quam utile sit Latinam linguam latine docere. — 3, Il Latino nella seuola media. 
Riposte al questionario: a) Fédération de l 'Enseignement Moyen Officiel du 
Degré Supérieur (Belgio), b) Association of Assistant Mistresses in Secondary 
Schools (Inghilterra), c) Association Nationale des Professeurs de l 'Enseignement 
Secondaire (Lussemburgo). d) Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche 
Gymnasiën (Olanda). e) Országos Középiskolai Tanáregyesület (Ungheria), — 
Alessandro Egner: L'insegnamento del Latino nell 'Ungheria. — 4, Iniziative del-
l'Instituto. La Storia di Roma, — 5. Corrispondenze, informazioni, rassegne. 

Mindaz, amit e csinos kiállítású, és hozzátehetjük: olcsó füzetben találunk, 
a latin nyelv barátai előtt a legteljesebb érdeklődésre tar that számot. A cikkek 
kivétel nélkül érdek- és eszmekeltők, A modern világnyelveken megírt cikkek 
mellett (az 1. és 2. részben) találunk latin nyelvű kivonatot is. 

Jobban szeretnénk, ha a folyóirat célkitűzéseit azzal is szolgálná, ha csak 
egy nyelven, mégpedig la t in nyelven jelentetné meg cikkeit, minden közlemé-
nyét. Biztosra vesszük, így a folyóirat olvasóinak száma —• amit szívből kívá-
nunk — csak gyarapodni fog. Meggyőződésünk: egy folyóirat olvasásánál nem 
egy olvasó számára nehézség és kedvet lohasztó körülmény a cikkek soknyelvű-
sége. s- s* 



RENDI HÍREK. 

Jézus Szíve-tisztelet Tihanyban. 

A mai tihanyi templom éppen abban az időben épült, midőn 
a Jézus Szíve-tisztelet az egész világon felvirágzaní kezdett: a 
XVIII, sz, elején. 

Az akkortájt még új, világhódító útjának elején álló Szent 
Szív-tisztelet meleg fogadtatásra és otthonra talált az akkortájt még 
szintén új, évszázados hivatásának előtte álló tihanyi templomban. 
Egy időben született a kettő, a tihanyi templom s a Szent Szív-tisz-
telet; együtt is vágtak neki a nehéz feladatnak: az elhidegült emberi 
szíveknek Istennel való újbóli meleg összefüzésének. 

A tihanyi templom elválaszthatatlanul összeforrott Jézus szent-
séges Szívének tiszteletével mindjárt a kezdet kezdetén. Midőn a 
Jézus Szíve-tisztelet a világon kezdett elterjedni, Tihanyban is meg-
honosodott, A tihanyi templom kétségkívül azok közé a magyar temp-
lomok közé tartozik, melyekben legelőször tisztelték hazánkban Jé-
zus legszentebb Szívét, 

Kétségtelen az is, hogy a Szent Szív-kultusz magyarországi meg-
honosításában a tihanyi templomnak szerepe és része volt. Hogy 
mekkora, e helyen nem akarom vitatni. De hogy volt, elvitatni nem 
lehet. 

Mikor megépült a tihanyi templom, akkor vette kezdetét ha-
zánkban a Jézus Szíve-tisztelet, Nem akarom ezzel azt mondani, 
hogy Tihany volt az egyetlen hely, hol a magyar Jézus Szíve-tisztelet 
a XVIII, sz. első felében meghonosodott s ahonnan országhódító út-
jára kiindult. De igenis állítom, hogy Tihanyban már a kezdet kez-
detén megvolt a Jézus Szíve-tisztelet, így — ha nem is lett volna 
Magyarországon az egyetlen tűzhely, melyből kirobbantak azok a 
szikrák, melyek hivatva voltak a Szent Szív iránti szeretetnek tüzét 
a magyar szívekben is lángra lobbantani — az időpontot tekintve, 
kétségkívül a legelsők között volt. 

Igazolják ezt azok a pápai okiratok, melyekben a római apostoli 
szentszék különös kiváltságokkal halmozta el a tihanyi templomot, 
hogy még jobban fellendüljön benne a szentséges Szívnek kultusza. 

Már 1766-ban, tehát nemsokára a Szent Szív-tiszteletének na-
gy obbarányú megindulása után, XIII. Kelemen pápa megengedte, 
hogy azok a papok, akik Űrnap nyolcada után következő pénteken a 
tihanyi templomban miséznek, magáról Jézus legszentebb Szívéről 
mondhassák a szentmisét. A tihanyi templomnak tehát már a XVIII. 
sz, közepén külön Jézus Szíve-miseszövege volt. Hogy mekkora ki-



váltság volt ez, legjobban az mutatja, hogy azt a miseszöveget, me-
lyet Jézus Szívéről Tihanyban volt szabad mondani, egy helyen le-
hetett még csak mondani: a nápolyi bencés apácák templomában. 

XIII, Kelemen pápa engedte meg azt is, hogy a tihanyi templom 
papjai az említett napon a papi zsolozsmát is Jézus szentséges Szí-
véről mondhassák, A tihanyi templomnak tehát a külön míseszöveg-
gel együtt külön breviáríumszövege is volt a legszentebb Szívről, 

Ugyancsak XIII. Kelemen pápa engedélyezte azt is, hogy a tiha-
nyi templomban a szokásos feltételek mellett minden hívő minden 
első pénteken és Űrnap nyolcadára következő pénteken teljes búcsú-
ban részesülhessen. Más alkalmakkor pedig, ha a tihanyi templom 
Jézus Szíve-oltára előtt imádkozik, 100 napi búcsút nyerhessen, 

Ma nem látunk már olyan nagy dolgot abban, hogy első pénte-
ken és Űrnap nyolcada után következő pénteken a hívek teljes bú-
csút nyerhettek Tihanyban, mert manapság a világ összes templo-
maiban elnyerhetők ezek a búcsúk. A XVIII. sz.-ban azonban nagy 
dolog volt. mert — mint fentebb láttuk — külön pápai engedély kel-
lett ahhoz, hogy nevezett búcsúkat elnyerhessék a tihanyi temp-
lomban. 

A XVIII, sz. közepén már megalakult Tihanyban a Jézus Szíve-
társulat ís. 

Akkortájt építették a gyönyörű Jézus Szíve-oltárt, mely előtt 
oly megilletődve szoktak megállni és imádkozni a zarándokok. 

Az oltár beszédes szemléltetője a Jézus Szíve-lítánia e fohá-
szának: Jézus Szíve, minden szív királya és központja, Az oltár 
uralkodó eleme a szív. Alig akad számottevőbb darabja, melyen fel 
ne lelhetnénk egy vagy több vérvörös színben pirosló szívet. Nyu-
godt lélekkel lehetne ezért a szívek, Jézus Szíve mint király és a 
vele egyesült szívek mint imádó és szerető alattvalók oltárának is 
nevezni, 

A szív emberi felfogás szerint a szeretet jelképe és központja. 
Bátran lehetne ezen az alapon a szeretet oltárának is nevezni. 

Ezért akkor, amikor Jézus Szíve-oltárrá lett, a szívek s a sze-
retet oltárává ís lett. Mivel pedig a szívek szíve, s a szeretet királya 
Jézus isteni Szíve, mert ez az a Szív, melyben a lehetséges legna-
gyobb szeretet lángolt és lángol, ezért akkor, amikor a szívek s a 
szeretet oltárává lett, szükségképpen s egyszerre és elsősorban Jé-
zus Szíve-oltárrá is lett. 

E kettő: Jézus szíve s az ő t körülvevő szívek serege elválaszt-
hatatlanok egymástól. Jézus Szíve nem lenne Jézus Szíve, ha nem 
öntené, árasztaná ki magából, hanem magába zárná Szívének mély-
séges tartalmát. Az Öt körülvevő szívek pedig nem lehetnének meleg 
szívek a Szent Szív mélységes tartalmának beszívása nélkül. Nincs 
igazi szív szeretet nélkül. S hol szeretet van, — azt szoktuk mon-
dani — ,,szív" is van. Hol pedig szív és szeretet van, egyesülésnek 
is kell lenni, mert a szeretetnek elenegedhetetlenül lényeges kelléke 
az összefűzés, összekapcsolás, egyesítés szívben és lélekben. Elkép-
zelhetetlen tehát a legnagyobb szeretet legizzóbb kohója, Jézus isteni 



Szíve egyedül, magában és magára hagyottan. De ugyanúgy elkép-
zelhetetlenek az iránta szeretettől égő emberi szívek is egyedül, ma-
gukban és magukra hagyottan. 

Ez a magyarázata annak, hogy az oltár központi helyére Jézus 
legszentebb Szívének mint a szívek királyának és központjának ara-
nyozott szobra került. De nem áll ott önmagában, hanem apró vér-
vörös színben pirosló és égő szívek koszorújától van körülvéve. 

Jézus Szíve után a legnagyobb szeretet a Fájdalmas Anya szí-
vében élt. Ez a magyarázata annak, hogy az oltáron a Jézus Szíve-
szobor alatt a Fájdalmas Anya szobra található. Ez az oltár egyike 
azoknak a ritka oltároknak, melyeken együtt van a Fájdalmas Anya 
szobra, mellén tőrrel átszúrt szívvel Jézus Szívének szobrával. 

Az oltár többi szobra is a Jézus isteni Szívét körülvevő és kö-
rülrajzó szeretetről beszél. Nemcsak azért, mert minden szobor mel-
lén píros szív található, hanem azért is, mert a szentek, kiket ábrá-
zolnak, életük révén különös kapcsolatba jutottak a szívek királyi 
erényével, a szeretettel. 

Fent, kétoldalt, a két apostoliéj edelem szobra van. Szent Péter 
a Krisztus iránt való szeretet nagy vallomásának az apostola, Szent 
Pál pedig az I, Kor, XIII, fejezetében megírta a világ legszebb him-
nuszát, melyet a szeretetről ismerünk. 

Lent Szent Ágostont és Szent Borbála szobrai láthatók. 
Szent Ágoston az Egyház egyik legnagyobb szentje. Ezzé tette 

az a szeretet, mely szívében élt Istene iránt. Nyugodtan lehetne a 
végletek emberének is nevezni. Élete első szakasza ugyanis az Isten-
től való eltávolodás végletében, a második szakasza pedig az elsővel 
homlokegyenest ellenkező, egész bensejét, teljes lényét átizzasztó s 
átjáró, Isten iránt való szeretet végletében telt el. A végleg diadal-
mas véglet azonban a szeretet lett, A szeretet pedig a kegyelem 
gyümölcse és diadém ja, így Szent Ágostonból mint emberből a ke-
gyelem kiválasztottja, mint bűnösből a kegyelem meghódított ja, mint 
tudósból a kegyelem doktora, mint szentből a diadalmas szeretet 
hőse lett. Egyéniségének királyi koronája a kegyelem áradó kisu-
gárzása, A kegyelem pedig az Istennek irántunk való, lelkünkben 
élő, benne munkálkodó és azt üdvözítő szeretete, A kegyelem hódító 
ereje révén Szent Ágoston a szeretet szentje, Ezért szokták őt a 
szeretet jelével, a ,,szív"-vel ábrázolni. 

Szent Borbála keresztény vértanú volt, A szeretet hősi fokának 
vértanúja. Tudjuk róla, hogy mikor elfogták, a legkülönfélébb kín-
zásokkal akarták eltántorítani Krisztus szeretetétői. De hiába volt 
minden kísérlet- Ezért börtönbe zárták. Hogy megtörjék, csecsemő-
jét vitték oda édesanyai szemei elé. Azt remélték, hogy nem tud 
majd megválni tőle s hogy itt ne kelljen hagyni anya nélkül, inkább 
megtagadja majd Krisztusát. De csalódtak, mert a kisdedek és ár-
vák gondviselő Istenében hívő szent inkább itthagyta gyermekét, de 
Krisztus szeretetéről el nem tántorodott. Hogy mekkora szeretet élt 
ez édesanyai szívben, édesanyák átélhetik, mások pedig elképzelhe-
tik, — De más is emlékeztet még Szent Borbála szobrán a Krisztus-



sal összefűző és egyesítő szeretetre: t. i. az áldoztatókehely, melyet 
kezében tart, E kehely a szentáldózás jelképe, A kereszténység 
ugyanis Szent Borbálában a szentáldozáshoz járulók védőszentjét 
tiszteli a miatt a nagy vágyakozás és epedés miatt, mely szívét-lel-
két a börtönben Krisztus testének és vérének vétele után betöltötte, 
s melynek kielégítésére maga az Űr jelent meg neki, hogy megáldoz-
tassa, A szentáldozás pedig a hozzánk, emberekhez leereszkedő, és 
minket magához felemelő isteni szeretetnek a szentsége. 

Lent egy bájos szoborcsoportozat található, mely megindító jel-
képe a szeretetnek. Egy szárnyait kiterjesztő pelikán csőrével fel-
hasítja mellét s apró kis fiókái mohón szívják be anyjuk vérét, hogy 
vele táplálkozzanak. Jézus Szívét jelképezi s benne égő szeretetet, 
ki szintén megnyitotta a szó szoros értelmében magát, hogy kiömlő 
vérével tápláljon bennünket. Inkább ő maga meghalt, csakhogy mi 
élhessünk. 

Az egész oltárnak koronája, egészen fent, egy sugárözöntől kö-
rülvett galamb, a Szentlélek jelképe. A Szentlélek pedig a szeretet 
Istene. 

Az egész oltár valósággal sugározza magából a szeretetet. Ez 
az, ami kivétel nélkül minden előtte elhaladó embert megkap. Mert 
kell az emberi szívnek a szeretet. Ezt a szeretetet pedig valósággal 
érzékelteti velünk a tihanyi templom Jézus Szíve-oltára. Valóságos 
varázsa van ennek az oltárnak, mert hű kifejezője annak, amit a 
Jézus Szíve-tisztelet volt hívatva újra lángralobbantani a hideg, ri-
deg, kérges emberi szívekben: a szeretetnek, melyet oly sok esetben 
elűzött királyi trónusáról örök ellensége, a gyűlölet. Bárcsak újra 
teljesíthetné a tihanyi templom Jézus Szíve-oltára örök misszióját: 
felgyújtani minél több kihűlt magyar szívben a Szent Szív iránti 
szeretet világító és melegítő tüzét. 

Voss Alberik. 

Sárkány-nyomda r.-t . Budapest, V I „ Horn Ede-utca 9. Tel . : 122-190, 326-066. 
Igazgatók: Wesse ly Antal és Wesse ly József . 1(Í167 
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Magyarország aranykoszorús mesterének 
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TELEFON: 1-30£-28. ALAPÍTVA 1894. 

lQ12,-ben „Pro ecclesia eí Poníifice" pápai arany érdem-
kereszttel kiíünleíve. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és fesíeíí 
templomablakokat a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb Kivitelig. 

Költségvetés díjtalan. 
Ablakok javítását is vállalja. 

R I E G E R OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

BUDAPEST, 
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON : 2-963-45. 

CÄO 

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K , 
valamint homlokzatsípok szállí-
tását szakszerű, művészi kivitel-
ben, úgyszintén orgonajavításokat 

mérsékelt árban. 



Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, /., Szent Gellért-tér 1. 

47 C°-os, rádióaktív hőforrások. Társas thermál- és thermál-kádfürdők. 
Iszapkezelés „Szent Gellért" kolopi rádiumos gyógyiszappal, Hőlégkezelés. 

p. Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény- ^ 
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés. 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban, 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé-
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-rendszer. 

Széchenyi Gyógyfürdő 
Budapest— Városliget 

SÍ 970 m, mélységből feltörő 74 C°-os hőforrás. Társas- és kádfürdők. Iszap- ® 
kezelés, Szénsavas fürdők, Hőlégkezelés. Gépgyógyászat. Gyönyörű beren-
dezésű népgyógyfürdő, külön férfi és női osztállyal. Nagyméretű ivócsarno-

kában ivókúrák gyomor- és bélbetegeknek, hörg- és garathurutok ellen. 

Rudas Gyógyfürdő 
az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

43—47 C°-os, erősen rádióaktív gyógyforrások. Gőzfürdője 7 különböző 
hőfokú medencéjével a legtökéletesebb fürdést nyújt ja . Ivókúrák. Fedett 

úszócsarnok, a nyári idényben tetőnapozóval. Modern berendezésű 
rádiumos kádfürdők. 

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, I., Hadnagy-utca 8 10. 
43.7 C fokú rádióaktív gyógyforrás a legkiválóbb eredménnyel gyógyítja 
a csúzos és köszvényes bántalmakat, az idegzsábákat, az idült ízületi izzad-

mányokat, mindennemű csontbántalmakat. 

H E R M A N N O T T O 
B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A 4 6 . 
T E L . : 1 - 8 3 3 - 5 9 Angolkisasszonyok intézetével szemben T E L . , 1 - 8 3 3 - 5 9 

CÄOCÄO 

C H I F F O N , V Á S Z O N , I N T É Z E T I S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű 
RÖVIDÁRÚ, T E M P L O M I L E N - V Á S Z N A K 



VINCZE JÁNOS 
K A L A P O S M E S T E R SZAKÜZLETE 

G Y Ö R , DEÁK F E R E N C - U . 8 . 

T E L E F O N : 8 3 1 . 

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás 

saját készítésű és márkás Borsa-
lino, Gyukits, Pichler stb. férfi-
kalapokban. 

Női kalapokban, eredeti modellek-
ből ál landóan nagy választék. 
F e s t é s , v a s a l á s , a l a k í t á s ! 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Enrico Bodmer: Dísegni dí Leonardo. E, F. Sansoni. F i renze . 
Veit: Volksírommes Brauchtum und Kirche ím deutschen Mittelalter. F re iburg 

im B. Herde r . 
Schneider: Ehrfurcht vor dem deutschen Wort. Herde r . Fre iburg . 
Kovrig Béla: Koríordulón. Kir. Magyar Egye temi Nyomda . Bp. 
Iosephus Waigand: Missiones Indiarum Orientalium. Bp. 1940, 
Vauthrin: Adaptations. Edi t ions Spes. Par is . 
Deslandres—Michelin: Il y a cent ans. Par is , 
Dillard S, J.: Lettres a Jean-Pierre. Par is . 
Franz Meister: Die Vollendung der Welt im Opfer des Gottmenschen. H e r d e r . 

Fre iburg im Br. 
Tóth László: Magányos jegenye. Révai. Bp. 
Kézaí Béla: Az utolsó nap. ,, 
F, Kíeffer: Éducation et équilibre. J . De Gigord. Par is , 
Virginia Woolf: Évek, F rankl in Társula t . 
Pongrác Sándor: Az ősködtől az emberig. Franklin Társulat, 
Friedrich Wecken: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Degener & 

Co., Inh. Oswald Spohr . Leipzig. 
Friedrich Wecken: A B C für den Sippenforscher. D e g e n e r & Co., Inh. Oswald 

Spohr. Leipzig.. 
Csávossy Elemér S, J.: Ige és élet. Korda , Bp. 
Bíró X. Ferenc S. J-: Menjetek Józsefhez. Korda. Bp. 
Cser Palkovíts István S. J.: Nagyheti kilenced. Korda . Bp. 
Herold—Hock—Kerényí: Jövőnkért. Pápa . 
Barna István: Nagyhét-délutání szertartások és ájtatosságok. Korda. Bp, 
Gertrud Eisner: Das Märchenbuch. Erich W e w e l in Kaill ing vor München und 

Leipzig. 



A Pannonhalmi Főiskola Évkönyvei 1910—1917. 
Ára évfolyamonként, fűzve 4 P. 

Szent Gellért 
Húsz (1898—1918) évfolyam. Ára évfolyamonként fűzve 4, kötve 5 P. 

Ifjúsági hitszónoklati folyóirat. 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei. 
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TANULMÁNYOK. 

Árpádházi B. Margit 
a nemzet bűneiért engesztelő áldozat. 
Lovas Elemér dr. 

A középkor vezető gondolata: a lelkek üdvösségének biztosítása 
és az egyén képességeinek a közösség szolgálatába való állítása épen 
a főcél érdekében, nemcsak az Egyházban, de az államban is közös-
séget alkotó egyének életének irányt s utat mutatott. Mindenki csak 
annyiban remélhette a másvilági üdvösséget, amennyiben az eléje 
szabott utat maradék nélkül végigjárta, Lelki vonatkozásban az Egy-
ház dogmái és erkölcsi parancsai jelölték meg a követendő utat, az 
anyagi élet szabályozója pedig az állam volt a maga törvényeivel, 
A középkori állam törvényei legnagyobbrészben a szokásjogból fakad-
tak, tehát vagy a természetjog pogány korban is parancsoló erővel 
ható megnyilatkozásai voltak, vagy már az Egyház közvetítette őket 
a keresztény állami és társadalmi rend biztosítására, A középkori 
állam, a „Respublica Christiana" elvei szerint az egyén nem tehetett 
meg mindent, amire szellemi felkészültsége, születési előnye vagy 
anyagi ereje módot adott, ha tettével a közösség érdekét sértette, 
A társadalom hierarchikus felépítése mindenki számára kijelölte a 
közösségben azt a helyet, amelyen tehetségét ki kellett fejtenie. De 
ez nem jelentett kasztszerű megkötöttséget. Az emelkedés lehetősége 
megvolt ebben a szervezettségben is, de csak annyiban, amennyiben 
a hétköznapi kereteken túl és a régi beosztásnál tökéletesebben tudta 
az egyén a közösséget szolgálni új környezetében vagy munkaterén 
is. Az emelkedési lehetőség legkevesebb nehézségekbe ütközött a 
vallási célokat szolgáló intézményeknél. Nemcsak arra gondolunk, 
hogy papok, főként szerzetesek olyanok is lehetek, akiket születésük 
egyébként más helyre állított volna, hanem elsősorban a szentek fel-
felé való törése áll előttünk. De a lovagok is emelkedést jelentő szer-
vezetté tömörültek, mikor a születési nemesség mellett megalakult a 
lovagi intézményben az erkölcsi nemesség. Igaz, hogy mindkét emel-
kedési lehetőség a középkori szellem bomlásának tüneteit jelentette, 
mert az egyéni vágyak teljesülése előtt nyitott teret. 

Már folyt a harc a pápaságtól képviselt régi korszellem és az 
újabb, egyéniséget kifejlesztő korszellem közt, mikor a tatár támadás 
Magyarországra zúdult. IV. Béla hiába kért támogatást a támadás 
visszaverésére. A pápa és a középkor egyik legnagyobb individualis-
tája, II. Frigyes, elkeseredett harcban álltak egymással. Egyelőre a 
pápa győzött ugyan, de félszázad múlva a pápai hatalom is lehanyat-
lott az új korszellem elleni harcban, A „Respublica Christiana" esz-
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rnéje elveszett, sőt már akkor gyenge volt az európai keresztény szel-
lem védelmére, amikor a tatárok támadása megtörtént. 

IV. Béla, látva Európa közönyét, Istentől várt segítséget hazánk 
nagy bajában. Hitte, hogy az Isten bűneink büntetésére sújtotta ha-
zánkat a tatárok támadásával, azért elhagyatottságában, menekülésé-
ben, engesztelő áldozatul ajánlotta fel a megsértett isteni fölségnek 
esetleg születendő kislányát. Hitte, hogy a nemzet bűneiért a nemzet 
egyik tagjának kell Isten méltó haragját kiengesztelnie, és kiimád-
koznia azt a kegyelmet, hogy a hatalmas és igazságos Isten ne sújtsa 
még egyszer ilyen rettentően a nemzetet. Béla gondolatát 1255. évi 
oklevele és az áldozatul felajánlott kis királylány életrajza a követ-
kezőképen adja tudtunkra, A tatár pusztítás bűneink következménye 
volt. Az ország szervezésének és új támadás ellen való védelmének 
munkálataiban azonban nemcsak anyagi erőkről kell gondoskodnia a 
királynak, hanem Isten Anyja, Mária tiszteletére templomot és zár-
dát építtet a Buda mellett fekvő szigeten, hogy ott az ő kis lánya 
és más jámbor szüzek szolgáljanak a királyok Királyának. A király 
saját, Isten iránt való „devotio"ját és kedves lányának a zárdában 
való elhelyezését azért adja tudtul alattvalóínak, hogy tettéből azok 
is buzdítást merítsenek. És Béla hitte, hogy ez a gondolat isteni 
ihletésre fogant meg lelkében.1 A legenda szerint a király és királyné 
fogadalma ilyen tartalmú volt: leányukat „pro liberatione sua et 
regni. , . quasi piaculum quoddam . . . devoverunt". Tehát engesztelő 
áldozat lesz a kis születendő királylány.2 Tudott erről a fogadalom-
tételről a Nápolyi legenda szerzője is, holott forrása elsősorban a 
2. szenttéavatási jegyzőkönyv volt, és egyáltalán nem használta fel 
forrásul Marcellus legendáját. A 2, jegyzőkönyv szövegében ma nincs 
erre a fogadalomra vonatkozóan semmi utalás. 

Bizonyosnak kell tehát vennünk, hogy a nemzet bűneiért fel-
ajánlott áldozat szerepe várt a királyi család kis lányára, fogadalom-
szerűen, már akkor, amikor még meg sem született. De ez a gondolat 
egyelőre még csak a király és királyné lelkében élt, megvalósítása 
függött a fejalánlott királylány akaratától is. 

Ha azt vizsgáljuk, mit tudott B. Margit a neki szánt szerepről, 
pontosabban tudatos volt-e előtte, hogy engesztelő áldozatként kell 
életét leélnie, különbséget kell tennünk a szavak és a tettek közt. 
B, Margit soha egyetlen szóval sem beszélt arról, hogy ő mint en-
gesztelő áldozat ég el az Űr oltárán. Valahogyan úgy érezzük, hogy 
nem is lett volna ez az áldozatos élet tökéletes, ha ő maga hangoz-
tatta volna, mert könyen elveszett volna a lényeg a szavak köntösé-
ben, és könnyen találhatnánk ellenmondásra a hangoztatott öntudatos 
szerep és a valóban megélt élet közt. Nekünk értékesebb, ha a tette-
ket, a tettekben megnyilatkozó lelkületet látjuk olyannak, amelyik 

1 C. D. IV/2. 321. 1., 1255. év. — Figyeljünk a devotio szó jelentésére. 
A B. Margit é letrajzát megíró Marcellus szerint a király és királyné „devove-
runt", hogy lányukat „sanctimonialem facerent" . 

2 P. Bőle Kornél, Árpádházi B. Margit szent téavatási ügye és a legősibb 
latin Margit- legenda. Budapest , 1937. 17. 1. 



az engesztelés nagy munkáját jelentette, illetve átérezte. Ezzel ter-
mészetesen nem állítjuk azt, hogy az engesztelés nagy műve teljesen 
öntudatlan volt B. Margit előtt. Csak azért, mert nem beszélt róla 
sohasem, még nem következik, hogy a korabeli apácaélet kereteiben 
folyó életébe mi csak utólag magyarázzuk bele azt a szerepet, ame-
lyet a király szánt lányának. Nyilvánvalóvá lesz ez, ha az életét 
irányító elveket és élete tényeit szemügyre vesszük. 

B. Margit életének irányító elveit gyóntatója, Marcellus szabta 
ki, A „legfőbb parancsot" ebben a fogalmazásban adta eléje: szeresd 
az Istent, ne vess és ne ítélj meg senkit, magadat vesd meg. Ez 
bizony, első látásra, nem vall engesztelő áldozati életirányra. Csak 
annyiban nem látszik közönségesnek a fogalmazás, amennyiben nem 
hétköznapi embernek szól az irányítás, hanem egy királylánynak, aki 
szent életre törekszik. A magyar szentek példájának követése sem 
valósította meg soha az engesztelő áldozat célkitűzését. A rendes zár-
dai élet kereteiben folyó élet sem volt feltétlenül olyan, hogy azt 
engesztelő áldozat szerepének betöltésére önmagában rendeltnek lát-
hatnék. A fentebbi irányítások természetesen megkönnyítették a cél 
elérését, de az irányítás követése nem volt még Isten haragjának 
engesztelése abban a formában, ahogyan azt Béla király elképzelte. 
Szerintünk a nemzet bűneiért kijáró szenvedés elvállalása volt az 
egyetlen lehetséges mód arra, hogy B. Margit áldozata teljes legyen. 
Ennek megvalósítása pedig egyedül Krisztus életének, Istent engesz-
telő szenvedéseinek utánzásában, vállalásában volt lehetséges. 

Ha így nézzük B. Margit életét, és külön öntudatosítjuk Krisztus 
szenvedéseinek Margit életében megnyilvánuló tényeit, akkor lehetet-
len fel nem fedeznünk, hogy B. Margit nagyon is tudatosan élte szen-
vedő engesztelést szolgáló életét egy nemzet jövőjének biztosítása 
érdekében. De nézzük röviden ezeket a tényeket. 

Nem tudatos alapon indult el B, Margit a krisztusi alázatosság 
útján. Véletlen alkalom öntudatosítja benne még kicsi korában ki-
rályi származását. Sértésnek tekinti kis társnőjének erre vonatkozó 
szavait és ennek hatása alatt úgy viselkedik már gyermekkorában, 
mint aki ellene mond származása előnyeinek. Nem fogad el senki 
részéről sem kedvezéseket, sem különleges bánásmódot. Kisgyere-
kes módon úgy is kifejezésre juttatja alázatosságra irányuló készsé-
gét, hogy a királyi család látogatásakor apjával szinte szót sem 
vált, de még anyja is örülhet, ha kérdésére válaszol a kis Margit. 
Társaival egysorban, különbségtétel nélkül éli a korában szokásos 
zárdai növendékéveket. De, mint mondtuk, a kislány előtt még nem 
tudatos a krisztusi alázatosságban való engesztelő áldozat. Csak ké-
sőbb, idősebb korában fejlődik ki lelkében az öntudatosság. Enge-
delmes az elöljárók parancsaival szemben, mindenkinek szolgája 
akar lenni, bocsánatot kér a legutolsó szolgálótól is, ha azt hiszi, 
hogy azt megsértette. Önként és elsőnek vállalkozik nagy önmeg-
tagadást kívánó szolgai munkákra vagy a betegápolásra, akárki szo-
rul is rá. Legöntudatosabb alázatossága abban a tényben, amikor 
Krisztust követve nagycsütörtökön megmossa a zárda minden lakó-



jának lábát. Ez már a Krisztus életében való öntudatos részvétel. 
Engesztelő jellegét a többi tett világítja meg, 

A Krisztus életében való engesztelő elmerülés szintén öntudat-
lan gyermeki benyomás alapján indul meg. Meglátja a feszületet, 
mikor még nem is érti annak jelentőségét. Lelkére hihetetlen mély 
benyomást gyakorol a szenvedő Megváltó képe, S amint múlnak az 
évek, mindig több öntudatossággal, mindig nagyobb részt vállal azok-
ból a szenvedésekből, amelyek Krisztus Urunk megváltói lényegét 
teszik. Gyerekfejjel, az öregek utánzásából kiinduló lelkülettel kéri 
az első korbácsolást, ilyen alapon ölti magára az első cilicíumot 
is. Később azonban már a szenvedésért önmagáért korbácsolja és 
korbácsoltatja magát, és Krisztus utánzásának vágyából fakad az a 
tette, hogy testére sündisznó tüskés bőréből készült ciliciumot ölt, 
minthogy titokban végzett önmegtagadó és Krisztussal a szenvedé-
sekben osztozó erénygyakorlataiban a töviskoszorút nem hordhatta. 
S épen a sündisznó tüskés bőrének derekára való felövezése árulja 
el előttünk az engesztelés szándékának öntudatosítását. Akkor tette 
ezt, amikor atyja és bátyja egymás ellen támadtak fegyverrel és az 
egykorú írások szerint olyan pusztulás érte a nemzetet, amilyen a 
tatárjárás óta nem szakadt rá. Már maga a tatárjárásra való utalás 
is felhívja figyelmünket arra, hogy itt a nemzet bűneiért való önkén-
tes bűnhődés, büntetés-vállalás szerepel B, Margit tettének indító-
okaként. Aggódva gondol elöregedett apja és anyja gondjaira, félti 
szeretett bátyja életét az elkeseredett harcban. Irtózva veszi tudomá-
sul a magyarság szenvedéseit, amelyet az áldatlan és bűnös háború 
idéz elő. Kárhoztatja apja rossz tanácsadóínak tetteit. Sír, imádkozik, 
kéri társnőit és azokat a papokat, akikkel csak módja van beszélni, 
hogy ők is kérjék az Istent a gonoszság megszüntetésére, Mikor kér-
dik tőle társnői, miért gyötri magát annyira a külső bajok miatt, 
a középkor lelkületének megfelelően válaszol: ,,Az Anyaszentegy-
ház, minden hű keresztények anyja, az ő drágalátos tagjaiban me-
téltetik és igen keményen gyötretik, és ti azt mondjátok énnekem, 
mi teneked benne. Nemde ő szülté keresztvíznek miatta újonnan 
engemet tiveletek összve? Nemde az ő leányai közül való vagyok-e 
én? Bizonnyal az vagyok," És ekkor kereste ,,ez szentséges szűz, 
szent Margit asszony, új penitentiának módját... az mindenható 
Istennek haragjának megengesztelésére." Az új penitencia, az isteni 
harag engesztelésének új módja a sündísznóbőrből készült cilicium 
felöltése és a sündisznóbőrrel bevont vesszővel való veretés volt, A 
legendaíró előtt is az engesztelő áldozat tényeként szerepelt ez az 
eset, a legendaíró pedig Marcellus, B, Margit gyóntatója volt, tehát 
legtöbbet ő tudhatott gyónólányának szándékáról. Engeszteli az 
isteni haragot, mondja az életrajz. Talán B, Margit vonta magára 
ezt a haragot? A penitencia új módjáról hallunk, de kinek a bűneiért 
penitenciázík a szent életet élő királylány? 

Ebben az eseménysorozatban áll előttünk legvilágosabban B, 
Margit áldozatszerepe és áldozat-tudata, S ha így megvilágítva lát-
juk B, Margit önként vállalt szenvedéseinek hátterét, egyszerre egy-



séges alapra vihető minden tett, amellyel az Üdvözítő életét igyek-
szik másolni, átélni. 

Egyszerre másként nézhetjük a sok imádságot, amely kitölti 
B. Margit életének nagy hányadát. A virrasztások, a böjtök, a sze-
génység, mind mind az engesztelés lelkületéből fakadnak. A Krisz-
tus lábait átszúró szegeket a B. Margit sarújában elhelyezett szegek 
pótolják. Karjait is a szenvedés engesztelő értékelésében kötöztette 
körül kötéllel annyira, hogy a kötél bevágódott karja húsába. Nagy-
pénteken, a feszület felemelésekor, elterjeszti magát a földön, min-
den bizonnyal kereszt alakban és hangosan, keservesen sír, A nagy-
böjt utolsó két hetében mindennap olvassa vagy hallgatja Krisztus 
szenvedéseinek történetét „nagy ájtatos siralmas imádságban, sirat-
ván Jézusnak ártatlan ha lá lá t , . . mintha mindenkoron látná az Űr 
Istent feszület képében," Kész a halálra is, vágyódik a vértanú-
halálra, mint azt társnőível folytatott beszélgetései gyakran el-
árulják, 

A feszület és az Oltáriszentség akkor kezdődő nagyobb fokú 
imádása B, Margit életének középpontja lett. Bizonyára az ő ké-
résére őrizték az Oltáriszentséget a Szent Kereszt oltárán. Itt végzi 
imáinak legnagyobb részét, de bármerre lát feszületet, mindig le-
borul előtte és sírva imádkozik ott, bármilyen kevés ideje volt is 
rá. Sőt még éjjel is magánál tart egy táblára festett feszületképet, 
melybe a Szent Kereszt egy kis darabkája volt ereklyeként beil-
lesztve. Nemcsak külsőlegesen, talán lelketlenné váló cselekvések-
kel, hanem lélekben is folyton együtt él a szenvedő és engesztelő 
Krisztussal. 

Mikor B. Margit mindenkinél jobban megtartja a regulát és 
atyja házassági terveivel szemben, valamint társnőinek szeretetlen 
viselkedésével szemben is ragaszkodik az apa első fogadalmában ki ' 
szabott életirányhoz és türelmesen és állhatatosan elvisel minden 
zaklatást, akkor is azt juttatja kifejezésre, hogy engesztelő áldozati 
szerepéről nem hajlandó lemondani. Az ezen események közben 
megnyilvánuló lelkület rajzát folyóiratunk 1938. évi V. számában 
bőven ismertettük. Itt csak azt emeljük ki, hogy minden földi kap-
csolata megszakadt amaz események közepette és így fenntartás 
nélkül adhatta át magát a végtelenül irgalmas, de a bűnöket min-
denkor igazságosan büntető Isten kezébe. Ekkor már semmi sem 
vonja el B, Margitot Istentől. Nem kényszerűségből viseli el a szen-
vedést, hanem a szenvedéssel elérhető isteni engesztelés maradék 
nélkül való áldozata. De ezzé csak a lélekben való teljes átadás 
által válhatott. 

Végül még egy dologban láthatunk engesztelő és kegyelemközve-
títő öntudatot, B, Margit azon imáira gondolunk itt, amelyekkel Is-
tenhez fordult, ha mások számára kérni valója volt. Általában ezt 
az imaformulát használta ilyenkor: Istenem, ha csak egy kissé is 
tetszik neked az én szolgálatom, add . . . Tehát saját szolgálatát, 
önfeláldozását mutatja Isten felé, hogy segítséget eszközöljön ki 
érdemével, melyről hiszi, hogy Istennek tetszik. Nemzetéért ugyan-



így imádkozhatott, bár ilyen természetű imája egy sem maradt fenn. 
B. Margit áldozati szerepét a következőkben látjuk bizonyított-

nak. Tudva azt, hogy Krisztus Urunk életének másolását tűzte maga 
elé, egyszerre megértjük Marcellus irányító elveit is áldozati vonat-
kozásaiban. ,,Ne vess meg senkit, ne ítélj meg senkit, vesd meg 
magadat", — mondta a királylánynak. És Jézusról azt hallotta az 
apácává lett királylány, hogy önmagát kiüresítette és a szolga alak-
ját vette magára, Érett fejjel már öntudatos alázatossági gyakorla-
tok fakadtak ebből a megfontolásból. Aztán Jézus életének tartal-
maként hallotta egyik szentírási szövegezésben azt, hogy engedel-
mes lett a halálig, még hozzá a kereszthalálig. Ebben a gondolat-
körben áldozatnak tekinthette magát a szerzetesi élet sok alázatos-
ságot követelő engedelmességi keretében. Ha Jézus szelíd volt és 
alázatosszívű, neki is azzá kellett lennie és szelíddé meg alázatos 
szívűvé lett. Nálánál senki sem teljesítette pontosabban és alázatos-
sabban az elöljárók parancsát és elsőnek teljesítette valamennyi 
társnője közül, mihelyt az elöljáró kiadta a sokszor általánosságban 
szóló parancsot. Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy „pertransivit 
benefacíendo", és ebben B. Margitnál nem volt áldozatosabb, fele-
barátját jobban szerető lélek. Ügy tűnik fel előttünk, hogy szinte 
külön keresi az alkalmat, amikor jót tehet társnőivel. Ez persze a 
betegek körül való szolgálatban volt legjobban megvalósítható. És 
nemcsak a 2, jegyzőkönyv vallomásai vannak tele az ilyen esetek 
elmondásával, hanem gyóntatója és életrajzírója, Marcellus tarto-
mányfőnök is kiemeli társnői erre vonatkozó felfogását. Társnői 
ugyanis valamennyiük anyjának és dajkájának tartották őt. Nincs a 
Szentírásban olyan Jézusról mondott jellemzés, amelyet ne akart 
volna elérni ő is, hogy minél jobban hasonlítson az isteni Mesterhez 
és Megváltóhoz. 

Ha az eddig mondott általánosabb és esetről esetre más módon 
megnyilvánuló Krísztuskövetés is megtalálható B, Margit életében, 
a szenvedő és szenvedésével bűneinkért eleget tevő Megváltó életét, 
mint láttuk, már szinte esetről esetre utánozza. De erről már fentebb 
is említett korábbi cikkünkben szóltunk. Itt inkább annak vizsgála-
tával akarunk foglalkozni, hogy B, Margit enemű tetteiben mennyi 
volt az öntudatos elem. Az biztos, hogy az öntudatos Krísztuskövetés 
nem vitatható el tőle. De ez a nemzet bűneiért való engesztelő ál-
dozat tudatosan akart cselekedete volt-e? 

Azt tényként kell elfogadnunk, hogy a király és a királyné már 
születése előtt engesztelő áldozatnak szánták kis lányukat és annak 
mikéntjét az apácaéletben és a nemzet bűneiért való imádságban 
képzelték el. Az áldozati életre vonatkozóan tehát egy keret állott 
előttük, de azt tartalommal is meg kellett tölteni, hogy az áldozati 
élet minél tökéletesebb legyen, A keretet mindaddig, míg a kislány 
nem nőtt fel, csakugyan a zárdai élet mindennapi eseményei töltöt-
ték meg tartalommal is. De lassan telt az idő, és a lelkivezető Mar-
cellus, megkezdte a keret tökéletesítését, tartalommal való kitöltését 
is, A kis apáca ezeket az életelveket mindig tökéletesebb formában 



valósította meg. Eleinte a kisgyerekes utánzási ösztönön keresztül 
nyilvánult meg tetteiben az isteni kegyelem, aztán kisebb-nagyobb ön-
magáradöbbenések kezdték öntudatosítaní lelkében Krisztus Urunk 
követésének engesztelő értékét. Első megnyilvánulásai azok az ese-
mények lehettek, amelyek teherként, földhöz kötő bilincsként állí-
tották eléje származásának magas fokát. Megkezdte tehát a bilin-
csek lazítását, majd eltépte azokat annyira, hogy apját és anyját is 
megtagadta, amikor eredeti fogadalmuktól eltérve őt házasságra 
akarták kényszeríteni. Itt már öntudatosnak kell feltennünk az aka-
rati elemet is az áldozat szerepében. Elszakadt a világ minden kö-
telékétől, még a társnőihez fűződő kapcsolatoktól is. És boldog volt, 
mert mindez nem keserűséget keltett benne, hanem vágyainak tel-
jesüléseként állt előtte. A földi vonatkozásokból egyedül csak a fe-
lebaráti szeretet maradt sértetlen lelkében. Soha és senki ellen nem 
volt panasza. De még az akarati elemnél is nagyobb szerepet töl-
tött be életében az érzelmi elem. Misztikus volt kora szellemének 
megfelelően, a miszticizmus pedig érzelmi életteljesség. Nem hiány-
zik belőle az értelem és az akarat, hiszen csak ez a kettő teszi ki-
tartóvá a misztikus élet szerint való lelki berendezettséget, de leg-
nagyobb szerepet benne mégis az érzelem visz. 

Kortársai is így szemlélték. Ha nem tudtak volna B. Margit éle-
tének engesztelő áldozati jellegéről, elképzelhetetlen, hogy mindjárt 
halálakor miért jutott ez a tudatuk kifejezésre, A győri dominiká-
nus ház lektora, a későbbi tartományfőnök, B. Margit halálakor álom-
ban ezt hallotta: Agna mortua est. De ha Krisztus Urunk az Agnus, 
már pedig gyakran említi a Szentírás Agnusként, akkor ugyanolyan 
értelemben gondolhatott a lektor B, Margitra, mint Agnara. Áldo-
zati bárány ő is, ki Isten haragját engesztelte életében. Egy magyar 
asszony is álomban szerez tudomást B. Margit haláláról. Szerinte 
B, Margit mennybevitelekor azt mondta neki, hogy menjenek sír-
jához, ha bűneik bocsánatát akarják elnyerni; sírjánál Isten meg-
bocsátja bűneiket, Itt most nem érdekel bennünket az, hogy a fentí 
két esetben mennyi a legendás elem, mennyi felelhet meg a tények-
nek, Nekünk a két esetnek a temetés napján, illetve a temetés heté-
ben való elmondása az egykorúak tudatát fejezi ki. Ebben a tudat-
ban pedig B. Margit a szentírási bárány, Krisztus Urunkra való vo-
natkozással áldozati bárány, akinek sírjánál bűnökre lehet bocsá-
natot kapni, az egykorúak hite szerint azért, mert B. Margit már 
életében engesztelte Istent a nemzet és az egyesek bűneiért, és az ő 
érdemét Isten a sírjánál imádkozok bűneinek bocsánatára beszá-
mítja. 



Áz afómfizika világnézet vonatkozásai. 
Slazovich 3ákó. 

Ama tényezők között, amelyek az újkor szellemi-lelki arculatá-
nak kialakításában közreműködtek, talán a legelhatározóbb a termé-
szettudomány volt.1 Szerepe, hatása az újkorban sokban hasonlítható 
a kereszténységéhez a középkorban. Az újkori ember világnézete, élet-
szemlélete századról-századra szaporodó és erősbödő gyökérzettel 
mélyed bele a természettudományokba. A hatás főleg a természet-
tudományoktól idegenkedő hegeli bölcselet összeroppanása után mé-
lyül el. A 19. századbeli materializmusban a természettudomány 
szinte kizárólag a maga számára igényli a világnézet kialakítására 
való elhivatottságot, sőt Haeckelben és szellemi körében egyenesen 
vallási színeket Ölt magára. 

Az újkori ember kialakításában, fejlődésében sorsdöntőén ér-
vényesülő természettudományos hatások legfőbb közvetítője, átsu-
gároztató ja a nagy tömegek felé az a fizikai világkép volt, amely a 
természettudományok példátlan előretörése, szédítő sikerei nyomán 
kialakult. Ez a világkép a maga folyton táguló méreteivel, harmóniá-
jával, klasszicitásával, merészségével egyre jobban lenyűgözte a 
nemzedékeket, A képről lesugárzó szellem lassan-lassan átjárta az 
újkori ember bölcseletét, értékvilágát, társadalomszemléletét, gaz-
dasági életét, egész gondolkozását. A hatás mélysége, erői most, 
amikor a nagy korfordulón az utolsó évtizedek természettudományos 
eseményei nyomán az újkor klasszikus világképe is bomladozóban 
van, még tisztábban bontakoznak ki előttünk. 

Tanulmányunk első részében igyekeztünk rövid vázlatot adni 
azokról az átalakulásokról, amelyek részben már megtörténtek, rész-
ben még folyamatban vannak a legújabb fizika területén. A munka 
az atomfizika körzetében a legserényebb s egyúttal legforradalmibb 
is. A titkait egyre jobban föltáró mikrokozmosz felől új fizikai vi-
lágkép van kialakulóban. Az ifjú újkor a makrokozmoszba tört be, 
annak titkait, törvényeit igyekezett ellesni s így alkotta meg a maga 
világképét. Mi, a nagy korforduló gyermekei a mikrokozmoszt ostro-
moljuk s az ostrom folyamán eddig elért eredményekből kezdjük 
kialakítani a magunk sajátos világképét. Ez a születő világkép lesz 
az atomfizika világnézeti hatásaínak közvetítője korunk forrongó 
lelkisége, szellemisége felé. Mert jól jegyzi meg Bavink, hogy a fo-
lyamatban lévő világkép-csere nemcsak a szaktudományok vagy a 

1 A z első részt 1, folyóiratunk előző számában. 



bölcselet súlyos ügye, A világkép átalakulásának hatása ki fog ter-
jedni a kultúrélet egész területére — ,,a biológiától a neveléstanig, a 
politikától a vallásig". 

Az atomfizika világnézeti vonatkozásainak, ilyetén hatásainak 
megismerése céljából kíséreljük meg vázlatozni az alakuló világ-
képet. A tervezett vázlat szemléletességének és érthetőségének első 
feltétele azonban a klasszikus világképnek legalább vázlatos ismerete. 

A klasszikus fizika világképének alapvonásait a 17. század 
nagy fizikusai, elsősorban Galilei, Kepler és Newton rajzolták meg, 
A következő nemzedékek csak e vázlatot egészítették ki illetőleg 
módosították egy-két pontban, 

A klasszikus fizika szemléletében a világ két alapelemből épül 
föl: anyagból és erőből, A fizika csak a szervetlen, élettelen világ-
ról beszél, az anyagelvü létszemlélet végzetes merészséggel az egész 
létben erő és anyag játékát látja, 

A klasszikus magyarázatban az anyag atomáris szerkezetű, ú-
n, tömegpontok halmaza- A tömegpontok mozgása, pályája, sebes-
sége, dinamikus állapota pontosan meghatározható, mégpedig a 
makrokozmoszban uralkodó törvények szerint- Fizikai vonatkozás-
ban az anyag legfőbb jellemzője a tehetetlenség: egyenes vonalú 
egyenletes mozgását illetőleg nyugalmi állapotát önmagától megvál-
toztatni nem tudja, A tömegek egymásra bizonyos erőhatást gyako-
rolnak: egymást vonzák. Ez a vonzási erő mindenkor egyenesen ará-
nyos a két tömeg szorzatával, fordítottan arányos egymástól való 
távolságuk négyzetével. Az egyetemes tömegvonzáson kívül a mozgó 
tömeg az útjába eső tömegre külön erőhatást is gyakorol. Ezt az 
erőhatást a klasszikus fizika kétféleképpen is méri: a tömeg és se-
besség szorzatával (m . v — impulzus), a tömeg és sebesség négy-

— r f " 
Az anyag szubsztanciája változhatatlan. Kant szerint ,,a jelen-

ségek minden változásánál változatlanul marad a szubsztancia, s 
mennyisége sem nem gyarapszik, sem nem fogy". Ez a változatlan 
szubsztanciájú anyag folytonos változások alanya. A fizikai világ 
változásai mindig térben és időben történnek azaz mozgások. Tér 
és idő Newton rendszerében közelebbi tulajdonságokat nélkülöző, 
egymástól független léttényezők, amelyek segítségével minden moz-
gás pontosan meghatározható. Minden fizikai történésnek megvan a 
pontosan meghatározott helye és ideje, 

A klasszikus fizika minden mozgás számára két jellegzetes tu-
lajdonságot követel: a folytonosságot s a mozgást előidéző okban 
adódó determináltságot. 

Akár kisebb-nagyobb anyagi rendszerről, akár egyetlen tömeg-
pontról van szó, A-tól B-ig egyik is, másik is csak akként juthat el, 
hogy az A és B közt húzódó idő- és útszakasz mindenegyes pontját 
érinti. A fizikai világ sem időben sem térben ugrásokat nem ismer 
azaz történéseiben mindig folytonos. Minden változás térben és idő-



ben pontosan meghatározott állapotok ugrás-nélküli, szakadás-men-
tes, egymásba szövődő folyamata. A mozgások, változások folyama-
tossága teszi lehetővé, hogy a bennük érvényesülő törvényszerűséget 
az infinitezimális számítás segítségével, a klasszikus fizika e leg-
sajátosabb forma-nyelvén matematikai képletekben, egyenletekben 
fejezhessük ki. 

Minden mozgás szülőanyja az erő. Az erő hatásaiban tehát 
folytonos: a klasszikus fizika nem ismer energia-atómot, erő-parányt. 
A hatóerő s a kifejtett hatás közti viszony a fizikai okság elvében 
fejeződik ki. Az elvet Kant így fogalmazza meg: „Alles, was ge-
schieht, setzt etwas voraus, woraus es nach einer Regel folgt" — 
mindennek, ami történik, van előfeltétele, amelyből bizonyos szabály 
szerint következik. A fizikai világban egyenlő okok szükségképpen 
és mindig egyenlő hatásokat váltanak ki, A szükségképíség oly 
mérvű, hogy ha ismerjük a hatóokot és hatásának törvényeit, magát 
a hatást már előre meg tudjuk mondani. A fizikai lét nem egyéb 
mint az ok-okozat természettörvényekkel szabályozott kíméletlen 
mechanizmusa. A klasszikus fizika e legjellegzetesebb vílágszemlé-
leti sajátosságát nem tudnók szemléletesebben kifejezni, mint Du 
Bois-Reymondnak egy híres beszédszakaszával, „Denken wir uns 
alle Veränderungen in der Körperwelt in Bewegungen von Atomen 
aufgelöst, die durch deren konstante Zentralkräfte bewirkt werden, 
so wäre das Weltall naturwissentschaftlich erkannt. Der Zustand der 
Welt während eines Zeitdifferentials erschiene als unmittelbare 
Wirkung ihres Zustandes während des vorigen und als unmittelbare 
Ursache während des folgenden Zeitdifferentials, Gesetz und Zu-
fall wären nur noch andere Namen für mechanische Notwendigkeit. 
Ja, es läßt sich eine Stufe der Naturerkenntniß denken, auf welcher 
der ganze Weltvorgang durch eine mathematische Formel vorgestellt 
würde", (Képzeljük el a testek világának összes változásait atomok 
mozgásává föloldva, amely utóbbit az atomok állandó központi erői 
eredményezik, s akkor természettudományi szempontból megismer-
tük a világegyetemet, A világ állapota egy adott pillanatban az előző 
píllanatbélí állapotnak közvetlen okozata, a következő píllanatbéli 
állapotnak pedig közvetlen okozója volna- Természettörvény és vé-
letlen csak két különböző elnevezés volna a mechanikus szükségké-
píségre. Sőt a természetismeretnek olyan foka is elképzelhető, ame-
lyen az egész világfolyamat egy matematikai képletben fejeződnék 
ki.) Laplace híres nyilatkozata szerint „ha valaki ismerné egy adott 
pillanatban mindazokat az erőket, amelyek a természetet mozgat-
ják s ismerné mindama lények elhelyezkedését, amelyek a természe-
tet alkotják, s ha hozzá annyi szellemi átfogó erővel is rendelkeznék, 
hogy a jelenségeket analizálni tudná, az illető egyetlen képletben 
fejezhetné ki a világegyetem legnagyobb égitesteinek s a legköny-
nyebb atomoknak mozgását, Semmi sem lenne előtte ismeretlen, a 
mult s a jelen föltárulna szemei előtt." Ez volna a sokat emlegetett 
Laplace-féle világ-démon, 

A klasszikus fizika tehát a világegyetemben a természettörvé-



nyek vaspántjaival egybefogott gépezetet lát. A természettörvények 
érvényesülése, uralma annyira korlátlan, hogy a Laplace-féle világ-
szellem a világegyetem egyetlen keresztmetszetéből annak nemcsak 
múltját, hanem egész jövőjét is föl tudná tárni. Gondoljunk arra a 
bámulatos pontosságra, amellyel a csillagászat az egyes égitestek 
mozgását meghatározza. A fizikai világ sorsa ,,az örök törvények-
ben" determínálódik, amelyek szerint „létünk pályáját mindnyájan 
befutjuk" (Goethe). 

További jellegzetessége a klasszikus világképnek, hogy a mak-
rokozmosz s a mikrokozmosz között csak méreti különbséget mutat, 
egyebekben pedig a tömegpont, az atóm ugyanazon törvények uralma 
alatt áll, mint a legnagyobb égitest. Vagy 40 esztendeje a klasszikus 
fizika úgy látta, hogy az anyag nem egyéb mint két részecske, az 
elekron és proton óriási halmaza, mind a kettő a tömeggel azonos 
törvényeknek hódol. A Laplace-féle világszellemnek föladata tehát 
ugyancsak meg volt könnyítve: csupán a két részecske mozgási tör-
vényeit kellett volna kikutatni s akkor valóra váltható lett volna 
Descartes álma: „alakzatokkal és mozgással" a fizikai világ pontosan 
meghatározható. 

A klasszikus világkép további sajátossága bizonyos tudatos egy-
oldalúság. Az újkori fizika az anorganikus világot kizárólag mennyi-
ségi szempontok szerint vizsgálja. Ez a tudatos elhatárolás mindaddig 
nem kifogásolható, amig az így kapott képet nem azonosítjuk 
az élettelen világ teljes valóságával. Sajnos, a módszertan sokszor 
emelt ontológiai igényeket. Kepler szerint az ember tökéletes meg-
ismeréshez csak a kvantitásokban illetőleg kvantitásokon keresztül 
jut. Ez a meggyőződés fűti azt a jellegzetes újkori törekvést, hogy 
a fizikai világ minőségi sajátosságait ís kvantitásra vezessük vissza. 
Egészen Maxwellig az eszmény, hogy az érzékeinken keresztül leg-
különbözőbbeknek mutatkozó fizikai jelenségeket (hang, hő, fény) 
mechanikusan azaz mint mozgásokat értelmezzük. Huyghens szerint 
„a helyes tudományban a természeti jelenségek okai csakis a me-
chanika gondolkozásmódjával ismerhetők fel". Descartes az emberi 
lélek kivételével mindent — magát az életet is mechanizmussá oldja 
fel. Ebben a létszemléletben könnyen elmosódnak a fizikai világ sa-
játos tulajdonságai mint pl, a benne érvényesülő célosság, teleológia. 
Az így megalkotott világkép csak egyoldalú lehet, tehát nem tük-
rözteti a valóságot: az élettelen világ lényegéhez nemcsak a kvanti-
tás, hanem a különböző kvalitások is tartoznak, A vád, hogy az új-
kori természettudomány kivetkőztette a természetet a maga termé-
szet-mivoltából („die neue Naturwissenschaft hat die, Natur' ent-
naturalisiert"), nem alaptalan, 

A klasszikus világképnek voltaképpen két változata van. Az 
első a világegyetemet mint az anyag mechanizmusát, mint hatalmas 
gépezetet rajzolja meg. Még a fény is mechanisztikus jelenség, New-
ton szerint fénytestecskék nagy sebességű mozgása, Huygens majd 
Young s főleg Fresnel magyarázatában pedig az éter keresztrezgése, 
A világkép e szigorúan mechanisztikus jellegén enyhített az 19. szá-



zad folyamán a fény elektrommágneses elmélete. Maxwell szerint 
a fény nem mechanikus rezgés, hanem az elektromos erőtér pe-
riodikus változása, s csak e változás tovaterjedésének formális tör-
vényei egyeznek a mechanikai értelemben vett hullámmozgás törvé-
nyeivel. Ezzel bizonyos dualizmus lopódzik a Newton-féle világ-
képre: mechanizmus és elektromagnetízmus. Ennek megfelelően két 
szubsztanciát is kell megkülönböztetni: anyagot és elektromosságot 
— ez utóbbi lényegileg jelenti a fényt is. Mind a kettő sajátos erő-
teret teremt: a gravitaciónálís és az elektromágneses teret. Egyben 
a mechanikus és elektromágnetikus világkép megegyezik: mind a 
kettő a fizikai determinizmus jegyében áll. A Maxwell-féle híres 
egyenletek csak úgy megvalósíthatónak vallják a Laplace-féle világ-
szellem álmát, mint a klasszikus mechanika mozgási egyenletei, 

A klasszikus világkép tehát a természettörvények ok-okozati 
mechanizmusával a tér-idő-rendszerben ,,mínt egy üres bérkaszár-
nyában" (Weyl) zakatoló hatalmas gépezetet mutat. Ez a világ-
szemlélet az újkor szellemiségében, lelkiségében hatalmas elválto-
zásokat vont maga után. Nem egy szükreszabott tanulmányt, de 
önálló terjedelmes munkát igényelne e változások részletezése. Csak 
néhány fontosabb mozzanatra mutathatunk rá, 

Max Weber szellemes megjegyzése szerint az újkor a mesék 
világába szüllyesztette az Olympost, de teremtett egészen sajátos 
politheizmust: a természettörvények bálvány-csarnokát, A mecha-
nisztikus gondolkozás a természettörvényekben csak a világegyetem-
ben uralkodó rend objektíválódását, kifejeződését látja, de közöm-
bös e törvények Hozójával szemben. Az ,,örök ércből való törvé-
nyek" önálló hatalmasságok, amelyek a kérlelhetetlen determinizmus 
jegyében határozzák meg a világegyetem sorsát. Ha van is a világ-
egyetem hatalmas óraművének Alkotója, ennek szerepe kimerül az 
óramű megalkotásában és fölhúzásában, de a gépezet további sorsa 
önállóan zajlik tovább. Lehet-e csodálkozni, hogy az ilyen világ-
szemléletben a keresztény Isten-eszme deizmussá színtelenedik, vér-
telenedík el. A deísztikus isteneszmét csak egy lépés választja el az 
atheízmustól. Tudjuk, hogy a 18—19, század folyamán milyen nagy 
tömegek tették meg ezt a súlyos lépést. 

A mechanisztikus gondolkozás végzetesen hatott az újkori em-
bertanra, Ha a természet merő gépezet, miért lenne kivétel maga az 
emberi? A materíalísztikus embertan sietett levonni a végső követ-
keztetéseket: az ember a maga egész lelkiségével, szellemiségével, 
élettani sajátosságaival merően mechanikus történések alanya, hor-
dozója. Kant ugyan kétségbe vonja, hogy eljön egyszer a „fűszál 
Newtonja", de hányan üdvözölték ezt Darwin-ban!? A szabadakarat 
természetesen illúzió: a világegyetemi determinizmusnak tükörképe 
az embertani determinizmus. A történelem maga is egy hatalmas gé-
pezet; nem az ember szövi a történelmet, hanem a történelem deter-
minált erői alakítják ki az embert. Hogy az így elmachanizált em-
bereszme mellett a keresztény értékvilág alapjaiban rendül meg, az 
csak természetes, A mechanizmus legfőbb értéke nem a szép, a jó, 



az igaz, hanem — az erő. Hogy az új érték-királynőnek mennyi a 
hódolója, arról fölösleges szót vesztegetni. 

Félreismerhetetlen a klasszikus világkép hatása az újkor gaz-
dasági, társadalmi, állami életében is. Az erkölcsi erők fokozatos ki-
kapcsolásával a gazdasági élet egyre inkább óriási gépezetté lesz, 
amelynek termelőképessége szédületesen emelkedik, de a gépezet 
kerekei közé sodródik maga az ember, aki megszűnik a gazda-
sági tevékenység elsőrendű célja, gondja lenni. Elsorvadnak a tár-
sadalmi élet természetes közösségi alakulatai, helyükbe egy gépe-
zet célosságával működő egyesületek, osztályok lépnek. A jelszó a 
szétesett társadalmat „organizálni", de a jelszó alatt folyó csopor-
tosítás nem szervezet, hanem gépezet kiépítése: mechanizálás. Hogy 
az állami életben mily nagyfokú az elmechanizálódás, nem szorul 
részletezésre. Elég rámutatni arra a nyelvhasználatra, amely lépten-
nyomon az állami élet gépezetéről beszél. 

Ha a világegyetemet óriási gépezetnek nézzük, akkor megisme-
réséhez a legegyszerűbb mód, ha alkatrészeire bontjuk szét. A 
klasszikus fizika világszemlélete egyik legelső táplálója az újkor egy-
oldalú analitikus szenvedélyének. Az analitikus, részekre boncolgató 
munka elengedhetetlen a valóság megismerésében, de mechaniszti-
kus alapon, kizárólagossággal alkalmazva végzetes tévedésekre ve-
zet. Az egyoldalú analitikus veszedelmes tévedése, hogy az egész-
ben mindig csak a részek összegét látja. Ez a nagy tévedés az új-
kor folyamán mérhetetlen károkat okozott, A lélek, az élet, a szer-
ves természet nagy kérdései ezen az úton jutottak azokhoz a sze-
rencsétlen feleletekhez, amelyek alatt ma is szenvedünk. Az egész 
vonalon „man denkt mechanistisch und gerade nicht organisch" 
(Bavink). Mintha maga a gondolkozás is csak egy mechanikai 
készülék működtetése volna, amelyet bármely tárgy megismerésére 
egyszerűen be lehet állítani. Arról, hogy a megismerésben volta-
képpen egy élő alanynak egy sajátos, konkrét tárgyhoz való viszo-
nyáról van szó, ez a gondolkozásmód nem tud. 

Aki csak némileg is esmeri az újkor bölcselet útjait, annak nem 
kell részleteznünk, milyen döntő szerepet játszott az útak kiépíté-
sében a klasszikus fizika világszemlélete. Bavínk számos ponton iga-
zolja, hogy pl, a kantianizmus, az újkor e legjellegzetesebb, legmé-
lyebb hatású bölcselete voltaképpen a klasszikus világkép bölcseleti 
tükörképe. A kanti ismeretelmélet, szubsztancia-fogalom, aprioriz-
mus, kategória-rendszer mind annak a természettudományos szelle-
miségnek szülöttei, amely legbeszédesebben, legmegkapóbban a 
klasszikus-mechanikus világképben fejeződik ki. Ennek a képnek le-
nyűgöző ereje csábította a 19. század természettudományát arra a 
tragikus merészségre, hogy elfoglalja a metafizika tanszékét s vi-
lágnézetet próbáljon adni a kornak. 

A klasszikus világképnek az újkor szellemiségére, kultúréletére 
gyakorolt hatásáról mondottak távolról sem merítik ki a szellemtör-
téneti valóságot. De annak igazolására, mily szoros a kapcsolat egy-



egy kor lelkisége, kultúrája és fizikai világszemlélete között, talán ez 
a szűkös vázlat is elegendő. 

Mielőtt tovább mennénk, néhány megjegyzést szeretnénk tenni. 
Egy pillanatra sem értékeljük le a klasszikus fizika szinte ember-
fölötti teljesítményeit. Az itt végzett munka mindenkor az emberi 
szellem büszkesége marad. E munka legfőbb hőseitől távol állott 
még a gondolata is annak, hogy éket verjenek a kereszténység s a 
természettudományok közé, hogy ez utóbbiakat ellenségként vonul-
tassák föl a keresztény gondolat-, értékvilággal szemben. Galilei, 
Kepler, Newton — tehát a klasszikus világkép alapvázlatának meg-
alkotói a pozitív kereszténység alapján állottak. Az ember igazság-
keresésének örök tragikuma érvényesül abban a romboló munkában, 
amely a természettudományokra támaszkodva folyik évszázadokon 
keresztül a keresztény világnézettel szemben. Tévesen húzzuk meg 
megismerésünk határvonalait, túlbecsüljük erőinket, hamisan értel-
mezzük eredményeinket, magunkhoz egyszerűsítjük azt a világot, 
amelyben isteni gondolatok öltenek testet, a tagadás szellemének 
esünk áldozatul, amikor e gondolatok meghódolást követelnek tőlünk. 

A klasszikus fizika röviden vázlatozott világképe az utolsó szá-
zadforduló körül kezd bomladozni? A bomlást jelentős mértékben az 
Einstein-féle relativitáselmélet indította el. A relativitáselmélet kö-
rül még sok a nézeteltérés, a kétely, de több megállapítása végle-
gesen bevonult a mai fizika gondolatvilágába. Az elmélet világnézeti 
vonatkozásban, — minket csak ilyen szemszögből érdekel — három 
fontos tétellel jött. a) Mindenekelőtt szorosan egybeforrasztja a tér 
és idő kategóriáját. A két fogalom mögött nem szabad egymástól 
független léttényezőket keresnünk. Minkovszki fogalmazásában ,,a 
tér önmagában s az idő önmagában elvesztették fogalmi önállóságu-
kat, csak a tér és idő összekapcsolódásának, amit ,világnak' mondha-
tunk, van önálló, abszolút jelentősége." A világ tehát nem a három 
kiterjedésű térben elhelyezkedő valóság, amely az időben változik, 
hanem négy dimenziójú létező, amelyben voltaképpen semmi sem 
történik, hanem amely egyszerűen van, b) A tér-idő-rendszer föl-
bonthatatlan kapcsolatban van az anyaggal, az anyag eloszlásával, 
annyira, hogy Bavink szerint anyagnélküli tér-idő-rendszer éppen 
oly ellentmondás volna, mint állam polgárok vagy egyház hívők nél-
kül, c) Minden anyag az E = m, c2 egyenlet értelmében energia-
készletet rejt magában, úgyhogy az anyag voltaképpen sűrített 
energia. Már kis tömegben is óriási munkaképesség lappang, így pl. 
az 1 gr-nyi anyagban rejlő energia elegendő 1 millió tonna súlynak 
900 m, magasságnyira való fölemelésére, A technikánk által fölsza-
badított energiák elenyészően kicsinyek azokhoz képest, amelyek 
rendelkezésünkre állanának, ha sikerülne a tömeget „anyagtalaní-
tani" s így energiává átalakítani. 

A relativitáselmélet tehát jelentős változásokat hozott a klasz-
szikus világképben, de lényegében még a klasszikus fizika tovább-
építése, Wenzl szerint ,,a matematikai világképnek legnagyszerűbb 
betetőzése". Az elméletet a klasszikus fizikába gyökerezteti az a tény 



is, hogy nem tör át ez utóbbi determinizmusán. A törést a legújabb 
s a klasszikus fizika közt nem a relativitás-, hanem a kvantumelmé-
let jelenti. 

Tanulmányunk első részében röviden ismertettük a kvantumel-
mélet fizikai hozamát. Rámutattunk már arra is, hogy a kvantum-
elmélettel az atomfizika felől új, a régitől lényeges pontokban eltérő 
világkép van kialakulóban. Az atomfizika világnézeti vonatkozásai 
éppen ebben a születő új világképben összegeződnek. Kíséreljük meg 
tehát a mondottak alapján ezt az alakuló világképet vázlatozni. 

Az új világkép természetesen ugyanazon léttényezőkből alakul 
ki mint a klasszikus fizikáé, de az azok közt fönnálló viszony, ösz-
szefüggés már más értelmezést kap. Energia, anyag, tér, idő, fény 
között a régebbi fölfogás szerint ontológíailag vagy egyáltalán nincs, 
vagy csak laza a kapcsolat. Némi egységességet az energia teremt 
közöttük: a természetben lezajló minden történés voltaképpen vagy 
energia-kicserélődés vagy energia-átalakulás. Ezzel szemben a mai 
fizika szemléletében energia és tömeg lényegükben azonos valósá-
gok: az energia anyagtalanított tömeg, a tömeg sűrített energia. Tér 
és idő, mint föntebb láttuk, egységbe forrnak össze, tér és anyag 
között is a legszorosabb a kapcsolat. A kvantumelmélet közeli vo-
natkozásba hozza az anyagot s a fényt is — az anyag sűrített su-
gárzás s a fény szétsugárzódó anyag. A kettő közt az „elsőszülött" 
a fény. ,,A fény első és legközvetlenebb kifejezése annak a hatal-
mas létképességiségnek (létpotenciának), amelyből alapjában az 
egész fizikai világ fölépül" (H. Conrad-Martíus), Az új világszem-
léletet tehát még nagyobb egységesség jellemzi mint az előző 
korét. 

Említettük már, hogy az új világkép a mikrokozmosz felől van 
kialakulóban. Sikerült benyomulnunk abba az atomba, amellyel szem-
ben a klasszikus fizika eléggé közömbösen viselkedett, Láttuk, hogy 
ezzel a benyomulással mennyi s mily meglepő új ismeret birtokába 
jutottunk. Az új világban legtöbb fényt a kvantumelmélet gyújtott 
ki. A kvantumelméletes atomfizika a makrokozmosszal szemben egé-
szen új fizikai létsíkot göngyölített föl, új létszférát fedezett föl, H, 
Conrad-Martius találó hasonlata szerint a tiszta mechanika vizein 
haladó klasszikus fizika szerencsés hajótörést szenvedett. A hajó-
törést szerencsésnek kell mondanunk, mert így jutottunk le arra az 
alapra, amelyben a makrokozmosz léte voltaképpen forrásozik. A 
szubatomárís világban találtuk meg azt a transzfizíkai létsíkot, 
amely a fizikai s a metafizikai létsík közt húzódik. 

Messze járunk még attól a ponttól, amelyről az új létszférában 
biztosan tudnánk tájékozódni. Az eligazodást nemcsak a tárgyi is-
meretek fogyatékossága, bizonytalansága, a kutatás számos, majd-
nem legyőzhetetlen akadálya nehezíti meg, hanem a szükséges szak-
nyelv (terminológia) tökéletlensége is. Aki csak némileg is ismeri 
az új atomfizikai irodalmat, az szinte szemmel láthatja a viaskodást 
megfelelő terminológia kíkrístályosításáért. A legfőbb akadály Bohr 



szerint abban a körülményben lappang, hogy „nyelvünk összes meg-
szokott szavai azon szemléleti formák hatása alatt alakultak ki, 
amelyek szemszögéből egy hatáskvantum léte voltaképpen irracio-
nalitás". ,,A szubatomáris területen — állapítja meg Bavink — 
egyszerűen csődöt mondanak a makroszkopikus világban megszokott 
fogalmak, az újakat először meg kell alkotni — ezekből természe-
tesen hiányozni fog minden szemléleti elem, hiszen a szemlélet vi-
lága éppen a makroszkopikus világ". 

A szubatomáris világ felől nézve mindenekelőtt új képet ka-
punk magáról az atomról. El kell ejtenünk azt a nézetet, amely 
szerint a mikrokozmosz a nagyvilággal szemben csak méreti különb-
ségeket jelent, különben mind a kettő ugyanazon törvények uralma 
alatt áll. A klasszikus fizika az atomban egyszerűen az utolsó, leg-
kisebb anyagmorzsát nézte. Láttuk, milyen szövevényes, titokzatos 
világot tárt föl benne az atomfizika. A már rendelkezésünkre álló 
adatok följogosítják a természetbölcseletet arra, hogy az atomban 
természeti egészet (Ganzheit) lásson. Z, Bucher szerint ,,a fizika, 
amelynek eddig igazi természeti egészekkel nem volt dolga, hanem 
csak mechanikus tuskókkal (Klotz) illetőleg csak azok alakzatával, 
mozgásával, az atomban bukkant először igazi természetre, tehát 
olyan létmódra, amelyben a mechanikus gondolkozásmód már nem 
az egyedül helyes." 

Nagyobb érthetőség kedvéért röviden rá kell mutatnunk, mit ért 
a természetbölcselet egészen. Burkamp alapján Bucher ezt a meg-
határozást adja róla: ,,Eín aus materiellen Einheiten sinnvoll und 
naturhaft notwendig zusammengeschlossenes übersummatives Sach-
gefüge" (anyagi egységekből gondolatot kifejezően, természeténél 
fogva szükségképpen összeálló, a részek összegénél többet jelentő 
tárgyi szövedék). Schütz Antal szerint ,,az egészben mindig van a 
részekkel szemben egy jelentős többlet, ép a lényegalkotó mozzanat, 
mely nem a részek összegezéséből jön; egy sajátos gondolat jellegű 
mozzanat, amelynek annyira uralkodó a jelentősége, hogy az elemek 
és részek tőle kapják értelmüket és rész illetőleg elem jellegüket". 
Az egészben nem kívülről rászabott, hanem belülről kisugárzó (im-
manens) terv szerint, nem kívülről jövő, hanem belülről forrásozó 
erők okozta történésekkel állunk szemben. Nem egyszerűen mecha-
nikus gépezet, hanem a természet titokzatos erői lüktetnek benne. 

Ilyen természeti egészet kell látnunk legújabb atomfizikai isme-
reteink alapján az atomban. Az atóm nem amorf valóság-parány, 
hanem bizonyos índividuálitással biró, nemcsak mennyiségi, hanem 
minőségi tulajdonságokkal is fölruházott világ, amelynek tevékeny-
ségében nemcsak oksági mechanizmus, hanem immanens célosság is 
érvényesül. Bohr is ,,supramechanizmusról" beszél az atommal kap-
csolatban. A klasszikus fölfogás végzetes egyoldalúságba esett, ami-
kor a szervetlen világot, így az atomot is csak mennyiségi-matema-
tikai eszmélődéssel akarta birtokába venni. Jól jegyzi meg Nicolai 
Hartmann*. ,,A mechanizmus mint az élet jelenségek elmélete erő-
szakot követett el az utóbbiakon — ugyanezt tette a matematiciz-



mus mint a szervetlen természet elmélete az anyaggal és annak 
mozgásával". 

Az atóm belső életét illetően a legújabb fizika a szubato-
máris világban elejti az erőhatások folytonosságát s azokat a rez-
gésszámtól függő hatáskvantumokra bontja szét. Ezekben a hatás-
kvantumokban, amelyek az atomárís folyamatoknál mindig a Planck-
féle állandó többszöröseiként jelentkeznek, látja a mai atomfizika 
a fizikai világ utolsó elemét. ,,In der neuen Physik, gibt es primär 
weder Masse noch Energien, sondern nur Wirkungen, d. h. es gibt 
primär nicht zuerst ein Etwas, was den Raum erfüllt, und an dem 
oder mit dem zweitens dann etwas vor sieht geht, sonder nur ein 
Etwas, was Raum und Zeit erfüllt, eben die Wirkung" (Bavink) — 
azaz röviden: az új fizika elsődlegesen nem anyagot vagy energiát, 
hanem hatást ismer el. Tér, idő, fény, tömeg, energia — szóval az 
összes makrofizikai léttényezők voltaképpen a hatáskvantumokból 
születnek. A világ tehát mindenestül ,,darabos" szerkezetű — ha-
sonlít a mozgószínházhoz. Mintha a természeti folyamatok hordo-
zóikkal egyetemben csak a mi szemléletünkben válnának folyama-
tossá, kontinuálissá, hasonlóan a filmkockák ugyancsak szakadásos 
sorozatához, amelyeket szemünk olvaszt össze. (Érdekes megemlí-
teni, hogy ez a gondolat magvában már a 18. századi jezsuita csil-
lagásznál, Boskovichnál is felbukik.) 

Az atomfizika tehát a maga létszemléletében mint utolsó lét-
elemhez a h-állandóhoz, az elemi hatáskvantumhoz jut el. Tudjuk, 
hogy a h voltaképpen határozott viszonyszám, amely a szubatomá-
ris világban a dinamikumot s az idő-térbeliséget a legszorosabban 
összefűzi. Az atomfizika tehát a fizikai lét elemzése közben egy 
számnál köt ki, amely semmiféle mechanikai oksággal nem magya-
rázható, amely egyszerűen van, mert Valaki így akarta. A világ 
esetlegességét, kontingenciáját erőteljesebben aligha lehetne kife-
jezni. Nem lepődünk meg, ha a természettudós Bavink ehhez a kö-
vetkeztetéshez jut: ,,Es existiert im buchstäblichsten Sinne nicht ein 
einziges Wirkungsquant in der Welt, ohne daß es ganz direkt und 
unmittelbar aus Gott hervorginge. Kein Naturgesetz, auch kein sta-
tistisches, erzwingt sein Dasein" (nincs a szó legszorosabb értelmé-
ben egyetlen hatáskvantum a világon, amely nem egyenesen és köz-
vetlenül Isten kezéből eredne. Létét semmiféle természettörvény 
— statisztikai sem — kényszeríti ki). 

Egyik legnagyobb meglepetés, ami a klasszikus fizikát az új lét-
síkon érte, a szubatomárias világ részecskéinek két-arcúsága volt. A 
klasszikus fizika is ismer részecskét is, hullámot is, de hogy egy 
fizikai valóság, mint pl. az elektron hol részecske, hol hullám le-
gyen, ez teljesen új jelenség. Az újszerűség nem abban nyilvánul, 
hogy egy fizikai valóság egyidejűleg testecske is, hullám is— ez 
szöges ellentétben állna az ellenmondás elvével, amely természetesen 
a szubatomáris világnak is örök törvénye. Mint láttuk, a különös je-
lenséget úgy lehet értelmeznünk, hogy a szubatomáris elemeket kor-
puszkula képében nézzük, amikor energetikailag érvényesülnek, s 
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viszont mint hullámot, amikor tovaterjedésükről, mozgásukról van 
szó- Minden korpuszkulához a Schrödinger-féle egyenletből adódó 
hullámtér tartozik, amelyben az illető részecske energetikailag meg-
testesülhet, A, Wenzl az arístotelesi fogalom-párral, aktussal és po-
tenciával magyarázza a különös jelenséget, ,,Fény és anyag lényegük 
szerint korpuszkulák, amikor energetikai jelenségek hordozói, kor-
puszkulák in actu, materializálódva, a tér egy határozott pontján 
elhelyezkedve. Két ilyen energetikai folyamat (inkarnálódás) között 
csak in potentia vannak s tömegnek is, hullámnak is tekinthetők, 
mert lehetőség szerint mind a kettő, A Schrödinger-féle differenciál-
egyenletben kifejezett hullámtér több mint merő eszmeiség, több 
mint egy matematikai kifejezés, de kevesebb mint tényleges valóság". 

Egy további sajátossága a szubatomáris világnak, hogy benne a 
klasszikus tér-idő-kategóriák, amelyeket a kanti apriorizmus „álta-
lánosaknak és szükségeseknek" hirdetett, nem érvényesülnek, A 
makroszkopikus világban minden testecskének van térben és idő-
ben pontosan meghatározott helye, pályája, A mozgás két pont kö-
zött térben és időben folytonos azaz a két pont közé eső összes tér-
és időpontok érintésével történik. Ezzel szemben a szubatomáris vi-
lág korpuszkulája sem időben, sem térben nincs folytonos pályához 
kötve, hanem a hozzátartozó hullámtér bármely pontján bármikor 
fölléphet — a nélkül, hogy a két-két pont közötti tér- illetőleg idő-
szakaszt folytonosan megfutná, A szubatomáris világban ,,az egyes 
elektronról nem állítható, hogy a tér egy bizonyos pontján van. 
Hiszen még nincs is tér, amely ilyen meghatározást lehetővé tenne, 
Az elektron mindenütt van és sehol sincs, ténylegesen (actualiter) 
sehol sincs, lehetőség szerint (potentialiter) mindenütt van, mert 
mindenütt fölléphet, mégpedig mint korpuszkula, ha erre alkalom 
adódik. Csak a szubatomáris elemek sokasága teremti a t e r e t . . . A 
tér végtelenül sok szubatomáris elem vonatkozási együttessége (Be-
ziehungsgefüge). Fizikai térről csak azért beszélhetünk, mert ener-
getikailag oly sok történik" (A. Wenzl). A makrofizikai világnak a 
tér-idő-kategóriában jelentkező folytonossága a szubatomáris világ-
ban megtörik. 

Láttuk, hogy a Heisenberg-féle „bizonytalansági viszony" értel-
mében a szubatomáris világban lehetetlen együttesen, egyidejűleg 
megállapítani (mérni) egy-egy testecske helyét és dinamikus állapo-
tát, sebességét, Heisenberg szerint az atóm belsejében a Laplace-féle 
világszellem ama föltevése, hogy a részecskék geometrikuma és di-
namikuma egyidejűleg meghatározható, „sinnlose Forderung" (értel-
metlen követelmény), A jelenség magyarázata, hogy a megfigyelés 
ebben a létszférában már el-nem-hanyagolhatóan befolyásolja ma-
gát a történést, a folyamatot. A mélyebb okot abban kell keresnünk, 
hogy a hullámtér, amely minden részecskéhez tartozik, nem makró-
fizikai hullámokból áll s a részecske nem makrofizikai értelemben 
vett korpuszkula. Itt voltaképpen kétféle létezési lehetőséggel állunk 
szemben: ugyanaz a fizikai valóság lehet megtestesült részecske s 
lehet hullámszerűen tovaterjedő képesség. Az előbbinek a tér-idő-



rendszerben van határozott helye, de nincs makrofízikai értelemben 
vett sebessége, mert nem mint makrofizikai testecske végzi mozgását. 
Mint hullámosan tovaterjedő képességnek van sebessége, de nincs a 
hullámtérre vonatkoztatva megállapítható helye, hisz a hullámtér-
ben „mindenütt" jelen van. 

Conrad-Martius helyesen jegyzi meg, hogy a kettős létezési le-
hetőségnek valaminő ontológiai alapjának kell lennie. Az újabb fi-
zika egyre jobban kényszerül valaminő, a fizikumot megelőző sub-
sztáncia („vorphysisches Substrat"), transzfizikus alap („transphy-
sische Grundlage") fölvételére. Léteznie kell egy szubsztanciának, 
amely a mi tér-idő-kategóriás világunkat megelőzi, de amelyben 
minden fizikai történés, tömeg, tér, idő ontológiailag gyökerezik, 
amelyből a mi fizikai világunk születik, „Minthogy az inkarnált kor-
puszkula a tér-ídő-kontinuumban nem mozoghat szabadon, hanem be 
van szorítva abba a ,hullámtér'-be, amelyből mindenütt ugyanazon 
valószínűséggel bukhatik föl, nem azonosítható makrofizikai testecs-
kével, hanem annak csak mintegy csíraszerű elődje. Hasonlóképpen 
a ,hullámtér' ís, amely az inkarnálódási képességnek térben és idő-
ben való eloszlását szabályozza, éppen e szerepénél fogva belekap-
csolódik a transzfízikus szférába s nem azonosítható a térben és idő-
ben szabadon, folytonosságban tovaterjedő hullámrendszerrel" (G. 
Conrad-Martius). 

A legsúlyosabb következmény, amit főleg a fizikai neopozitiviz-
mus az atomfizikából levont, a fizikai okság elvének tagadása, Hei-
senberg szerint ahhoz, hogy bizonyos hatást határozott oknak tulaj-
donítsunk, csak akkor van alapunk, ha az okot és a hatást meg 
tudjuk figyelni, mégpedig úgy, hogy a megfigyeléssel magára a 
folyamatra ne hassunk zavarólag. Minthogy ez a szubatomáris vi-
lágban valóban nem lehetséges, szerinte az oksági elvet fel kell 
adnunk. A súlyos kérdéssel, amely körül ma élénk eszmecsere fo-
lyik, ha vázlatosan is, foglalkoznunk kell. Meg kell azonban jegyez-
nünk, hogy a legutolsó években a kauzalitás-ellenes álláspont egyre 
jobban háttérbe szorul. 

Mindenekelőtt élesen különböztetnünk kell a bölcseleti vagy 
metafizikai s a természettudományi vagy fizikai okság elve között. 
A kettő egymással szoros viszonyban áll, de nem azonos. A meta-
fizikai okság elve kimondja, hogy minden létnek, történésnek van 
oka, amelynek a maga létét köszöni, Szt, Ágoston fogalmazásában: 
„Nihil fieri sine causa" — semmi sem lesz ok nélkül, Itt tehát egy 
egyetemes lételvről van szó, amelynek uralma kiterjed az egész 
esetleges (kontingens) Létre — pl, a szabad elhatározású létezőkre 
is. Ezzel szemben a természettudományi vagy fizikai okság elve csak 
az anyagi világra terjed ki s lényegi tartalma, hogy az anyagi világ-
ban minden történés szükségképpen és egyértelműleg van meghatá-
rozva az őt közvetlenül megelőző okban. Egyenlő okoknak mindig 
egyenlő az okozatuk, hatásuk. Ha ismeretes a hatóok s a hatás tör-
vénye, maga az okozat már előre megállapítható, A természettudo-
mányos eszmélődés különös szeretettel ebben az előre-megmond-



hatóságban keresi a fizikai okság lényegét. A klasszikus fizika szerint 
minden fizikai rendszer jövő sorsa meg van határozva a rendszer 
összes részecskéinek egy adott pillanatban meglévő térbeli és di-
namikai állapotában (elhelyezkedésükben és sebességükben). A meg-
ismerő alany részéről ennek megfelel az előre megmondhatóság. 

Alkalmazzuk a mondottakat a szubatomáris létsíkban. Láttuk, 
hogy nem tudjuk egyidejűleg meghatározni, megmérni a szubatomá-
ris részecskék helyét és sebességét. Ennek következtében a szubato-
máris rendszer sorsának egyértelmű megállapítása sem lehetséges, 
azaz megfigyelésünkön kívül esik az okság elvének érvényesülése. 
Minthogy pedig a fizikai neopozitivizmus szemében csak a megfi-
gyelhető létezik, az okság elvét föl kell adni. Kétségtelen, hogy neo-
pozitivista alapon a súlyos következtetés logikailag nem eshetik ki-
fogás alá. 

Legelső megjegyzésünk, hogy a neopozitivista fizika súlyos ha-
társértést követ el, amikor a szubatomáris világban szerzett tapasz-
talatok alapján a fizikai okság elvének érvénytelenségét hirdeti. 
Világos, hogy ezzel egy metafizikai ítélet kimondásának jogát kö-
veteli a maga számára. Ezt legkevésbbé az a povitivista fizika te-
heti, amely hallatlanba vesz minden kérdést, amely metafizikára em-
lékeztet. 

Való, hogy a mikroszkopikus világban a fizikai okság érvénye-
sülése nem figyelhető meg. Láttuk, hogy ennek oka nem műszereink 
vagy metodikánk tökéletlenségében, hanem a szubatomáris világ 
természeti adottságaiban rejlik. Ebből azonban arra következtetni, 
hogy az új létsíkon az okság elvét föl kell adnunk, csak neopoziti-
vista alapon lehet. ,,A non-observari ad non-esse non valet illatio" 
— a nem-megfigyelhetőségből nem lehet a nem-létre következtetni. 
Nagyon szegények lennénk, ha csak az léteznék, amit megfigyelhe-
tünk, G. Kahl-Furtmann egy terjedelmes, rendkívül finoman mér-
legelő tanulmányban mutat rá, hogy a fizikai okság elve a fizikának 
tapasztalatból levont egyetemes törvénye s mint ilyen csak akkor 
adható föl, ha ugyancsak tapasztalat igazolja a nem-érvényesülést. 
,,Nincht das Nicht-Sehen des Vorhandenseins der Kausalität vermag 
eine Instanz gegen dasselbe zu sein, sondern nur das Sehen des 
Nicht-Vorhandenseins" (nem az okság érvényesülésének nem-látása, 
hanem csak a nem-érvényesülés látása lehet érv az elv ellen.). 

Való, hogy a szubatomáris létsíkon az egyes részecskék jövő 
sorsára vonatkozólag legföljebb valószínű, de semmiképpen sem 
biztos megállapítások lehetségesek, Zimmer szerint a Laplace-féle 
világ-démont az atóm világából nyugodtan szabadságolhatjuk — 
munkáját még csak el sem tudja kezdeni. Ebből a körülményből 
azonban éppen úgy nem lehet érvet kovácsolni az okság elvével 
szemben, mint a meg-nem-figyelhetőségből. Grete Hermann egy ki-
váló munkában teljes világosságot teremtett e téren. Rendkívül fi-
nom elemzéssel megállapítja, hogy ok-okozati kapcsolat (,,kausale 
Verknüpfung") s előremondhatóság („Voraussagbarkeít") két telje-
sen különböző fogalom. A klasszikus fizika a két fogalmat azono-



sította, a neopozitivizmus az azonosítást sietett átvinni az atomfizi-
kába is. Ezzel szemben Zimmer a mai atomfizika nyújtotta adatok 
alapján a következőket állapítja meg. ,,A mikrokozmoszban elvi 
akadálya van annak, hogy eseményeket előre megmondhassunk. 
Ennyiben megállapításunk megegyezik a pozitivizmuséval. Ennek 
dacára a mikrofizikában is a legszigorúbb kauzalitás érvényességé-
nek alapjára támaszkodunk. Ez a kauzálítás nem adja meg ugyan a 
pontos előremegmondhatóság lehetőségét, de minden esetben följogo-
sít bennünket arra, hogy kísérleti adatból vissza következtessünk 
egy határozott ok érvényesülésére". Nem a fizikai okság elvének ér-
vényesüléséről, hanem események előremegmondhatóságáról kell a 
szubatomáris világban lemondanunk. 

Még egy kérdéssel kell foglalkoznunk, amely a fizikai okság 
elvével a legszorosabban összefügg: milyen jellegűek a szubatomá-
ris világban érvényesülő törvények? A természettörvények jelentő-
sége, értelme, jellege, érvényesülése napjainkban a fizikusok érdek-
lődésének homlokterében áll. A klasszikus fizikával szemben, amely 
az összes fizikai törvények föltétlen, szükségképi érvényesülését 
vallotta, ma élesen különböztetünk dinamikus és statisztikai tör-
vények közt. Mit értsünk az egyiken, mit a másikon? 

A dinamikus természettörvény két fizikai jelenség közt az ok-
okozati viszony megállapítása. Mint ilyen mindig és mindenütt szük-
ségszerűen érvényesül. így pl. lehetetlen, hogy a közlekedő edények 
egynemű folyadékoszlopai valaha különböző magasságúak legyenek. 
Ezzel szemben a statisztikai vagy valószínűségi törvény számos adat 
alapján megállapított szabályszerűség, amelynek érvényesülése gya-
korlatilag majdnem annyira bizonyos, mint a dinamikus törvényeké, 
de nem szükségképi, tehát fölfüggesztése a természetes létrendben 
nem lehetetlen. Egy példa világítsa meg ez utóbbi törvénytípust. 

A gáz molekulái különböző irányú, különböző sebességű moz-
gásban vannak, állandóan döngetik a gázt befogadó edény falait azaz 
nyomást gyakorolnak azokra, Ha feltétlen bizonyossággal akarnók 
meghatározni e nyomás nagyságát, voltaképpen az összes molekulák 
sebességét, mozgását kellene ismernünk. Ez természetesen lehetetlen 
föladat, hisz a molekulák száma már egy köbcentiméternyi űrben is 
trilliókra megy. Ügy segítünk magunkon, hogy a molekulák mozgá-
sára, sebességére vonatkozólag egy közepes értéket állapítunk meg. 
A legvalószínűbb állapot, hogy tekintettel a molekulák óriási szá-
mára azok mozgási energiájának átlagos értéke a tér mind a három 
irányában egyenlő. Nem tehető fel, bár önmagában nem lehetetlen, 
hogy pl, az összes molekulák egy irányban mozogjanak. Ilyen ala-
pon állapítjuk meg az ismert törvényt, hogy a gáz térfogatából és 
nyomásából álló szorzat változatlan hőmérséklet mellett állandó, A 
törvény, mert statisztikai adatokra, valószínűségre támaszkodik, sta-
tisztikai vagy valószínűségi törvény lesz. Az ilyen törvények sajátos-
sága, hogy a létegyedek nagy sokaságáról állapítanak meg bizonyos 
szabályszerűséget, de az egyes létegyedre vonatkozólag nem monda-
nak semmit. Érvényesülésük annál biztosabb, minél nagyobb kollek-



tívumra alkalmazzuk, de nem szükségképi, A fizika keretein belül 
gyakorlati vonatkozásban, az érvényesülés ténye szempontjából a 
dinamikus s a statisztikai törvények közt nincs különbség, de van a 
jelleg szempontjából: a dinamikus természettörvény érvényesülése 
szükségképí, a statisztikaié a legnagyobb fokban valószínű. Az előbbi 
a szó szoros értelmében törvény s mint ilyen kivételt nem ismer, az 
utóbbi csak szabály, amelynél a kivétel a természetes létrendben 
sem lehetetlen-

Amilyen végzetes volt az a mechanikai monízmus, amely az 
összes fizikai törvényekben dinamikus törvényeket látott, annyira 
téves a szakkörökben ma elterjedt ama vélemény, amely szerint a 
makro- és mikrofizika összes törvényei statisztikai jellegűek, Az 
előbbi vélekedés a világot gépezetté, az utóbbi véletlenek szeszélyes 
játékává torzítja, A világ egyik sem e kettő közül, 

Kétségtelen, hogy a makrofizíka számos törvénye statisztikai 
jellegű. Nem igazolható azonban az a szakkörökben elterjedt véle-
kedés, amely az összes makrofizíkai törvényeket ilyeneknek nyilvá-
nítja. Nem kisebb szaktekintély mint Planck hangoztatja, hogy pl. 
az energia megmaradásának elvében gyökerező törvények mind di-
namikus jellegűek. De ha el is fogadjuk azt a nézetet, hogy az ösz-
szes makrofizíkai törvények statisztikai vagy valószínűségi törvé-
nyek, semmiképpen sem állítható ez a szubatomáris világ törvényei-
ről. Ennek igazolására álljon itt az egyik legilletékesebb tekintély-
nek, Plancknak érvelése. 

Planck a berlini egyetemen tartott egyik beszédében foglalko-
zott a fontos kérdéssel. Rámutatva arra az újabb vélekedésre, amely 
szerint a természet nem ismer dinamikus törvényeket, a szükség-
képiség fogalmát tehát a fizikából száműzni kell, így folytatja beszé-
dét. ,,Az ilyen fölfogásról hamarosan ki kell derülnie, hogy nemcsak 
végzetes, de rövidlátásra valló tévedés i s , . , A fizika éppen oly 
kevéssé nélkülözheti a korlátlan törvényszerűség feltevését mint 
bármely más természet- vagy szellemtudomány, mi több, annak föl-
adásával a szóbanforgó statisztikából vont következtetések alól is 
kirántanók a leglényegesebb a l a p o t . . . A fizikában valószínűségek 
exakt kiszámítása csak úgy lehetséges, ha a legelemibb hatásokra 
vonatkozólag, tehát a legfinomabb mikrokozmoszban kizárólag dina-
mikus törvények érvényesülését valljuk. Ha ezek egyenként a mi 
durva érzékeinkkel nem is figyelhetők meg, abszolút változatlansá-
guk feltevése elengedhetetlenül szükséges alap a statisztika fölépí-
tésére". A szubatomáris világ törvényei tehát dinamikus természet-
törvények, Egy tiszta matematikus létrend-elmélet ráhelyezkedhetik 
akauzális történés, lét feltevésére, de a valós fizikai világban az ok-
ság elvének föladása s helyébe az abszolút véletlen állítása ,,bölcse-
letileg képtelenség, amely valós létet és nem-létet bizonyos tekin-
tetben azonosít" (Gatterer). Igazat kell adnunk H. Poincarénak, 
hogy az okság elvének föladása lehetetlenné tesz minden tudományt. 

Annak igazolására, hogy a legújabb atomfizika milyen messze-
nyúló következtetésekre ad alkalmat, említsük még meg azt a fölfo-



gást, hogy az atomfizikán keresztül megismert anyagi világban talán 
nem is szabad holt létezőt látnunk. Álljon itt A, Wenzl vélekedése, 
akinek tárgyunkkal kapcsolatos egyik munkájáról nem kisebb szak-
tekintély mint Jordan úgy nyilatkozott, hogy „lába-keze van", ,Ezzel 
az anyagi világgal" — amelybe t, i, az atomfizikán keresztül benyo-
multunk — „amelyről már nem lehet tudni, vájjon nem színtere-e 
szabad, kényszer nélküli történéseknek is, amely folytonosság he-
lyett ugrásszerűen változik, amely térben és időben jelentkezik 
ugyan előttünk, de lényege szerint — úgy látszik — tér-idő-
fölötti . , , ezzel az anyagi világgal már nem szabad valami holtnak 
a képzetét összekapcsolni. Ez a világ, ha már lényegéről valamit 
mondanunk kell, sokkal inkább , . , alacsonyabb rendű szellemek vi-
lága, amelyek egymáshoz való viszonya matematikai formulában fe-
jezhető ki," 

* 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy a legújabb fizikai ese-
ményekről adott vázlatunk merészen — vázlat. Annak igazolására 
azonban, hogy az eseményeknek nemcsak szaktudományos, hanem 
világnézeti súlyuk, kihatásuk ís van, talán elegendő, A hatást a vi-
lágot megrázkódtató politikai események ideig-óráig késleltethetik, 
lassíthatják, de az alakuló világképről lesugárzó új szellemiség, új 
lelkiség útat fog törni magának a valós élet legkülönbözőbb terü-
leteire. 

Teljes mértékben osztjuk Bavink fölfogását, hogy az új fizika 
a kanti bölcseletet lényeges pontjaiban aknázta alá. Csak aki ismeri 
ennek a bölcseletnek szerepét az utolsó másfél század szellemtör-
ténetében, az tudja értékelni ennek az eseménynek súlyát. Leértünk 
olyan létsíkra, amelyen a kanti kategóriák már fölmondják az isme-
retelméleti szolgálatot. Sajátságos tünet, hogy az ebből folyó végső 
következmények levonása fizikus körökben még mindig késik, E 
szakkörök úgyszólván egyetemlegesen vallják, hogy a kanti gondol-
kozás! formák nem alkalmazhatók a szubatomáris világban. Ennek 
ellenére főleg neopozitivzista körök mégsem tudnak a kanti bölcse-
let varázsa alól szabadulni, amikor az újabb fizikára szabott onto-
lógia fölépítéséről van szó. Pedig nyilvánvaló, hogy éppen ontológiai 
vonatkozásban bizonyos fontos következmények levonásának be kell 
következnie, 

A legsúlyosabb válságba az új fizika kétségkívül a 19, századi 
materializmust sodorta. Ez a büszke, fölényes világnézeti áramlat, 
amely a világot oly végzetesen elöntötte, a biológia után most az új 
fizika felől is hatalmas ellenszelet kapott. Kiderült, hogy az az 
anyag, amelyben a materializmus minden lét végső magyarázatát 
kereste, sem a maga mivoltában, sem létnyilvánulásaiban nem az, 
aminek az anyagelvűség hitte. Maga az anyag súlyos problémává 
vált, s a fizika mai létszemléletében minden jel arra mutat, hogy 
a probléma megoldásában olyan tényezők is szóhoz jutnak, amelye-
ket a materializmus létükben tagadott. Mindenesetre az anyag ma 
már nem ama lényegében egyszerű mechanizmus képében áll előt-
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tünk, ahogyan a materializmus látta. A materializmus 19. századi 
szenvedélyes apostolai csodálkozva hallanák, hogy a mai természet-
tudományos világban hányszor esik szó lelkiségről, mint az anyag-
tól különböző valóságról, hogy ez a lelkiség még az anyag mivoltá-
nak keresésében is szerephez jut, hogy metafizikai kérdések nyug-
talankodnak a természettudományok területén belül. 

Ügy látjuk, hogy főleg az atomfizika nyomán új fázisba jutott 
a hit és tudomány sokat vitatott kérdése is, S itt nemcsak arra gon-
dolunk, hogy az új fizika a maga ontológiai tájékozódásában egyre 
jobban közeledik a keresztény létszemlélethez, hogy az új fizika 
nyomása alatt olyan problémák (test és lélek viszonya, szabadaka-
rat stb.) lettek újra élénken vitatott kérdésekké, amelyeket az előbbi 
század materialisztíkus-mechanikus természettudománya a maga ré-
széről végleg elintézettnek tekintett, s amelyek újabb megválaszolá-
sában ugyancsak közeledést látunk a keresztény eszmevilághoz. Vé-
leményünk szerint legalább ennyire fontos az a lelkület, amellyel a 
mai fizika számos előkelősége a keresztény világnézettel, hittel kap-
csolatos kérdéseket kezel akkor is, ha a keresztény megoldást nem 
fogadják el. Ebből a lelkületből örvendetesen hiányzik az a gőg, 
amely az előbbi kort oly bántóan jellemezte. Valaki találóan álla-
pította meg, hogy a legújabb természettudomány szerényebb lett-
Vaj j on mi okozta ezt a kedvező változást? 

Az illetékes szakkörök sűrűen hangoztatják, hogy ami az utolsó 
három-négy évtizedben a fizika terén történt, logikus, természetes 
fejlődés. Ezt a szakvéleményt nyugodtan magunkévá ís tehetjük, Az 
azonban bizonyos, hogy ennek a fejlődésnek ára volt: az előző fi-
zika nem egy véglegesnek hirdetett tétele megdőlt. Erre tanulmá-
nyunkban ismételten rámutattunk. Láttuk, hogy a klasszikus fizika 
több fontos fogalmánál voltaképpen csak a szó-keret maradt meg, 
de a tartalom kicserélődött. Kiderült, hogy a természet, a világ sok-
kal titokzatosabb és nehezebben megközelíthető valóság, mint ahogy 
a materialísztikus természettudomány a maga mérhetetlen gőgj ében 
ezt hitte. Ezek a tudománytörténeti tények komoly, elfogulatlan el-
mét gondolkodóba ejtenek, szerénységre nevelnek. Az előző kor 
mámora, amely oly gyakran abszolútumot láttatott ott ís, ahol csak 
relativum volt, szétfoszlóban van. Bálványok megingása, összeom-
lása mindig kijózanít. 

Az új fizika felől kibontakozó hatalmas problematika tanulmá-
nyozása azt, akinek szellemi, lelki élete végső fokon a keresztény-
ségben gyökerezik, különös élményhez juttatja. Az emberi szellem 
erőfeszítései, teljesítményei iránti tisztelete fokozódik, ugyanakkor 
azonban a kereszténységben kapott biztonsági érzete is izmosodik. 
Mint meleg, bíztató valóságot éli át a hit és tudás közti összhan-
got, amelynek lehetőségét annyiszor kétségbevonták. Tizenkilencedik 
századi eleink félelmét a természettudományok előtt mi már nem is-
merjük. 



Á francia katolikus iskolák. 
Szalay Jeromos dr. 

Annak a több mint százéves küzdelemnek, melyet Franciaország-
ban a katolicizmus ellenségeivel vívott, s amelynek sikerült Francia-
országot ketté osztani (Les Deux Frances, Seippel Pál svájci író 
találó kifejezése szerint), egyik legjelentősebb fejezete az iskola-
kérdés volt. Most hogy az összeomlás felvetette a felelőség kérdé-
sét és az iskola is megkapta a maga elmarasztalását, nem lesz érdek-
telen megismerni azt a küzdelmet, mely Franciaországban több mint 
egy század óta a katolikus és állami vagy vallásnélkülí, semleges 
iskola (école neutre) között folyt. Ennek a küzdelemnek szemlélése 
érthetővé teszi azt az elkeseredést, mellyel Franciaország jelenlegi 
vezetői felelőssé teszik az iskolát azért a lelkiállapotért, mellyel 
Churchill szerint Franciaország elveszítette a háborút, mielőtt el-
kezdette volna. 

A hítvallásos iskola elleni küzdelem a nagy forradalommal kez-
dődik. Feleletül arra, hogy a pápa elítélte a papság polgári alkot-
mányát, a forradalom közoktatásügyi bizottsága a forradalmi idő-
számítás második évének második hónapjában elrendeli, hogy ezen-
túl pap, szerzetes és apáca nem nevezhető ki tanítónak, egy évvel 
későbben pedig a Konvent száműzi a vallásoktatást az iskolából és 
helyébe a forradalom által proklamált Emberi Jogok, a köztársasági 
erkölcs és alkotmány tanítását léptette. 

A nagyhangú forradalmi rendszer eredménye a teljes csőd. 
Grégoire alkotmányos püspök hamarosan keserűen panaszolta fel 
a Konvent gyűlésén a lezűllést, A nemzeti nevelés csak a réginek 
roncsait mutatja. Alig maradt 20 haldokló középiskola, a körülbelül 
600 járásban 67-ben van valamelyes elemi oktatás. 

A terror megszűntével papok, szerzetesek, apácák egymásután 
nyitnak iskolákat. Az egyik állami tanfelügyelő írja 1800-ban: Azok-
nak a tanítóknak az iskolái, akik az 1789-es vívmányokkal és az 
emberi jogokkal akarják boldogítani tanítványaikat, elnéptelenednek. 
Csak azok az iskolák keresettek, amelyekben Jézus Krisztus életét, 
az evangéliumot tanítják,1 Portails, a híres jogtudós 1802. április 
5-én a törvényhozó testület ülésén azt mondja: Nincs oktatás vallás 
nélkül, A tanárok szava a pusztában kiáltó szó lett, mert oktalanul 
azt proklamálták, hogy az iskolában sohase kell beszélni a vallás-

1 Id Sal te t : Histoire de l 'Eglise. 283. 1. 



ról. Az oktatás eredménye 10 év óta semmi, A vallást kell az ok-
tatás alapjául venni,2 

Napóleon visszaállította a vallást az iskolában. Az volt a fel-
fogása, hogy a vallástalan embert nem lehet kormányozni, azzal 
csak kartáccsal lehet beszélni. Az emberiség ezen fajtájával saját 
bevallása szerint ebben az időben már torkig volt, Az oktatás célja, 
mondotta egyik minisztertanácson, hogy a vallás alapján erkölcsös 
polgárokat neveljen,3 

Azonban annak ellenére, hogy Napóleon hatalmának árnyéká-
ban indult lendületnek a vallásos iskola, ő lett annak sírásója ís az 
oktatásnak monopóliummá való szervezésével. Eleinte ugyan csak 
arra gondolt, hogy a közoktatást kiemelje a süllyedésből, de hajlít-
hatatlan akarata, hogy az egész országban egységes és állandó köz-
szellemet teremtsen, hamarosan rávezette őt a tanítás szabadságá-
nak elnyomására, ,,Az oktató személyzet megszervezésével az a cé-
lom, mondta, hogy rendelkezésemre álljon egy olyan eszköz, mellyel 
az ország politikai és erkölcsi közvéleményét irányíthatom. Ezért 
í 808-ban az egész oktatásügyet az úgynevezett Université de 
France-ra. bízta. 

Az université szó itt nem egyetemet jelent, hanem a tanszemély-
zet és iskolák összeségét, a tanszemélyzet beszervezését egy hiera-
chíkus szakszervezetbe. Az Uníversíté-től, ettől az állami test-
vérülettől (confrérie) függött az ískolakönyvek engedélyezése, a tan-
terv megállapítása, a tudományos grádusok és diplomák osztogatása, 

A magánjellegű, így a katolikus iskolákra nézve is ma elképzel-
hetetlen jogköre volt ennek az intézménynek nemcsak a diplomák 
kiszolgáltatásában, hanem még anyagiakban is, A tanszemélyzet es-
küt tett le a Grand-Maître (közoktatásügyi miniszter) kezébe, en-
gedélyét minden tív évben meg kellett újítaní, mindig súlyos össze-
get fizetve a megújításért (200 frank a tanítók és tanárok, 400 frank 
az igazgatók részéről, azonkívül évenként ezeknek az összegeknek 
negyedrészét). 

Az internátus! növendékek után a tartásdíj huszadrészét kellett 
beszolgáltatni az Universíté-nek, Az ingyenes és félíngyenes tanulók 
után ezt a huszadrészt épen úgy beszedték, mintha egész díjat fi-
zettek volna. Elképzelhető, micsoda nehézségeket jelentett ez az 
intézkedés a katolikus iskolákra, melyeknek, mint ma is, legfőbb 
fenntartási forrásuk az internátus volt. 

Ez az intézkedés maidnem lehetetlenné tett minden katolikus 
iskolát. Napóleon a nyilvános oktatást az egész államban kizárólag 
az Université-re bízta. Semmiféle iskolai, tanítást szolgáló intézmény 
nem létezhetik a császári Uníversité-n kívül vagy annak engedélye 
nélkül. Császári rendelet még az újraéledő kísszemináríumok növen-
dékeit is az állami iskolák látogatására kényszerítette, bár azok erköl-

2 E, Huon: La Morale républicaine sous la Révolution, Revue des Confé-
rences, n° 491, 351, 1, 

3 Hasonló kijelentések bőségesen idézve Taine-nél, Régime moderne, t, II 



esi légköre mind a tanulók, mind a tanárok részéről a legtöbbször 
nagyon sok kívánnivalót nyújtott, Taíne kifejezése szerint az állam-
nak egyedül volt joga a nyilvános oktatást nyújtani, mint a sót és 
a dohányt árulni, 

A napóleoni iskola nem volt szükségképpen vallásellenes. El-
lenkezőleg, Napóleon, mint fentebb említettük is, egyáltalán nem 
akart vallástalan iskolát, Rendszerében nagy helyet engedett pl, az 
iskolatestvéreknek, a női oktatás pedig uralma alatt majdnem egé-
szen az apácák kezében volt, ,,Nem foghatom fel azt a fanatizmust, 
mellyel egyesek az iskolatestvérek ellen viseltetnek. Ez igazi elfo-
gultság, Mindenütt visszaállításukat kívánják. Ez az általános óhaj 
eléggé mutatja hasznos voltukat",4 De természetesen ők is be vol-
tak a legszigorúbban kebelezve az Universíté-be, 

Napóleon álláspontja elhallgattatja a hitvallásos iskola ellen-
ségeit, A baj ott volt, hogy ő a vallást is, az iskolát is egészen a 
maga szolgájává akarta tenni, A vallás az ő rendszerében arra szol-
gált, hogy a népet engedelmes, megbízható alattvalóvá segítse ne-
velni, az iskola pedig még a vallásnál is hajlékonyabb eszközt szol-
gáltatott volna neki az ifjúság megnyerésére, Az iskola nem a temp-
lom segítőtársa volt, hanem előkészítés a kaszárnya számára. Az 
oktatás célját az 1808-iki császári dekrétum így határozza meg; Az 
oktatás középpontja a kat, vallás parancsai alapján a hűség a csá-
szárhoz, a császári monarchiához, mint a nép jólétének letéteménye-
séhez és a napóleoni dinasztiához, amely Franciaország egységének 
és az alkotmány által proklamált liberális eszméknek az őrzője,5 

Ez az iskola ma a császárságot szolgálta, de tanszemélyzetének 
egy nagy része már türelmetlenül várta az időt, mikor majd a val-
lás nélküli köztársaságot szolgálhatja. Nagyok Napóleon érdemei a 
vallás körül, de a mai helyzet gyökerét is nagyrészben az ő politi-
kájában találjuk meg, mely a legtökéletesebb megvalósítója volt az 
állami mindenhatóság elvének, Minden idők kormányainak példát 
mutatott az összes létező erők gúzsbakötéséhez, rabszolgaságba való 
hajtásához. Örök érdeme marad, hogy a vallást 10 esztendei üldö-
zés után lélekzethez juttatta, de bűne, hogy hamarosan megölte 
szabadságát. 

Napóleon bukása után XVIII, Lajos proklamálta az oktatás 
szabadságát is, ,,A nevelés és oktatás irányítását visszaadjuk a szü-
lők tekintélyének", mondja egy 1814-iki rendelet, A dekrétum azon-
ban csak ígéret maradt, A tanítás tovább is az Université kezében 
maradt és a napóleoni célok helyett királyi célokat szolgált volna, 
ha számításaikban nem csalódnak, ,,1820-ban már nem gondoltak 
arra, mondja Líard, hogy az Egyháznak és a szerzetesrendeknek 
adják át az Université monopóliumát, mert az egyenlő lett volna az 
egész oktatásnak a királyi hatalom alól való kivételével, A legjobb-

4 Id, Perrin: Quelques ancêtres de nous manuels scolaires. Revue Pratique 
d'Apologétiaue, le 15 juillet, 1911. 

5 Décret du 17 mars 1808. 



nak látszott az Université monopóliumának a fenntartása, hogy az 
oktatást kézben lehessen tartani, de amennyire csak lehetséges, az 
Egyház embereire bízzák az oktatást és vezetést egyaránt, akik egy-
úttal az állam emberei is lesznek,"6 

Ez a rendszer, bármekkora jóakarattal is voltak, a vezetők 
éppen nem mondható szerencsésnek. A Bourbonok kormányai hiába 
vették észre, hogy az oktatás a kormányzatnak igen jó eszköze. Az 
ellenőrzés, felülvizsgálat munkájában az egyháziak ugyan igen je-
lentős helyet foglaltak el, az első Grand-Maître is püspök volt 
Frayssinous személyében, de minden igyekezet eredménytelen ma-
radt. Az Université tele volt a vallás ellenségeivel: volteriánusokkal, 
ultraliberálisokkal, akik egyaránt ellenségei voltak a Bourbonoknak 
és az Egyháznak. Csak az elemi oktatás nagy részében uralkodott 
vallásos szellem és azokban a középiskolákban, melyek teljesen az 
egyháziak kezében voltak. Ugyanis az Université felsőbb hatóságai-
nak elnézése, szemhúnyása mellett a kat, középfokú oktatás is el-
kezdett fejlődni. A jezsuitáknak 1828-ban már 8 középiskolájuk 
volt. A kísszemináriumok címén is szép számmal részesültek kat. 
szellemű nevelésben.7 Azonban ez a lehetőség kérész életű volt. 
Bármikor becsukhatták őket az Université hatóságai. Teljesen tőlük 
függött, mikor találják az Université szellemével ellenkezőnek az itt 
adott oktatást és nevelést. Ez az erőszakos lépés meg is történt 
1828-ban, mikor X. Károly a fenyegető vihar közeledtére, azt gon-
dolván, hogy ügyes politikát folytat, becsukatta a jezsuiták iskoláit, 
a szemináriumok növendékeinek számát pedig 20.000-re korlátozta. 

1830-ban a júliusi forradalom véget vetett X. Károly uralmá-
nak, ki őszintén pártfogolta az Egyházat, de szűk látókörével s az-
zal, hogy az Egyházat teljesen dinasztikus érdekeinek szolgálatába 
akarta hajtani, többet ártott, mint használt. ,,A trón és oltár szö-
vetsége" volt a jelszó sok katolikusnál, de főkép a restaurációs kor-
mányoknál. Ezt azután a liberálisok és a vallás ellenségei kihasz-
nálták mérgező propagandájuk céljaira, mondván, hogy az oltár és 
a despotizmus szövetkezett a szabadság elnyomására. 

Hogy milyen volt a hitre nézve a légkör legalább is a párizsi 
iskolákban, arra két példát idézünk. ,,Mikor a kollégiumba léptem, 
írja Montalembert 1844-ben, elhagyva a szülői házat, ahol a hitnek 
elvitathatatlanul szuverén helye volt, 30 fiatalember között találtam 
magamat (1826-ban), akik közül egy se hitt Jézus Krisztus isten-
ségében, következőleg a kat. vallásban sem. Nem mondom, hogy ezt 
vagy azt a tant nem hitték, de a kat. vallás egészében senki se hitt 
kívülem. Nem felejtem el sohasem azokat a szörnyű beszédeket, 
rettenetes istenkáromlásokat, mik a húsvéti gyónás és áldozás kö-
zeledtére közszájon forogtak. Elhallgatom mindazt, ami aljas volt 
ezeknek a fiatalembereknek nagy részénél beszédekben, szokásokban, 

8 Liard: Revue des Deux Mondes. 15 fév, 1892. 
7 Franciaországban még ma is minden egyházmegyének van kisszemináriuma, 

hol sokszor 300—400 növendék végzi középiskolai tanulmányait . 



erkölcsökben," A másik tanúság, amire hivatkozunk, a párizsi kö-
zépiskolák kilenc hitoktatójának a párizsi érsekhez 1830. június 15-én 
intézett memoranduma, melyben szomorúan panaszkodnak misszió-
juk eredménytelenségéről, ,,Ha vannak a gyermekek között olyanok, 
kik még hívek maradtak hitükhöz, iparkodnak azt eltitkolni mint 
szégyenletes titkot. Ha egy idegen belépne istentiszteletükre és nem 
látná az oltárt, viselkedésük után egyáltalán nem gondolhatná, hogy 
templomban van, 14—15 éves kor között már minden erőfeszítésünk 
terméketlen marad , , , A felső osztályokban 90—100 növendék kö-
zött alig találunk 7—8 növendéket, aki húsvéti gyónását elvégzi. 
Azok közül pedig, akik az iskolát elhagyják, hányan őrzik meg és 
gyakorolják hitüket? Évenként és intézetenként talán egy.8 

A napóleoni felfogás, hogy ,,a növendékek ne legyenek se túl-
ságosan bigottak, se túlságosan hitetlenek" megteremtette a maga 
gyümölcsét, A katolikusok méltán nyugtalankodtak és olyan isko-
lákat óhajtottak, ahol a vallási és erkölcsi nevelést ők őrizhetik el-
len, a tanítószemélyzetet ők választhatják meg, A Lamenais, Lacor-
daíre és Montalembert körül csoportosuló katolikusok az Avenir 
című újságjukban kezdték meg a küzdelmet. Azonban hiába volt a 
tanítás szabadsága annyira a köztudatban, hogy még a Lajos Fü-
löptől kiadott alkotmánynak is 69-ik artikulusa lett. A liberálisok-
nak ez csak addig volt jó, míg az ő érdekeiket szolgálta volna. Ura-
lomra jutva éppúgy a maguk szolgálatába akarták állítani az iskolát, 
mint Napóleon vagy a restauráció kormányai. 

Az oktatás szabadsága ellen a volterianusok vallásgyűlölete 
egyesült Lajos Fülöp hipokrita uralmának kormányaival, Lajos Fü-
löp ugyanis kezét szintén az iskolán akarta tartani, hogy az ural-
mától függőket a tanítószemélyzettel is gyarapítsa. Másrészt a ka-
tolikusoknál is óriási nehézségek voltak: bátortalanság, politikai 
ellentétek, féltékenység, a dolog meg nem értése, a középkori legista 
szellem begyökerezése. Ezen felfogás szerint pedig az oktatás és 
nevelés monopóliuma az Université kezében van, mint az igazság-
szolgáltatás a bíróság kezében, vagy az állami hatalom a hadseregé-
ben,9 Szóval mindaz, mi igazságos és szent ügyet megakadályozhat, 
együtt volt, hogy az oktatás szabadságának önzetlen, messzelátó har-
cosait elgáncsolhassa, 

A megindított küzdelemnek első eredménye az elemi oktatás 
szabadságának biztosítása volt, (1833, június 28.) Nehezebben ment 
a középiskolai oktatás szabadságának megszerzése, A Renantól ké-
sőbb megfogalmazott felfogás: Hagyjátok nekünk az Akadémiát és 
a felsőoktatást, nektek hagyjuk a népoktatást, nagyon erősen be-
gyökerezett a vallás nélküli vezető rétegekbe. Azonban két tényező 
mégis győzelemre vezette a küzdelmet. Az egyik volt a katolikusok 
szervezkedése az 1848-as februári forradalomat követő választáso-
kon, másik tényező pedig a forradalom szociálísta kilengései követ-

8 Vie Intellectuelle, 15 janvier, 1930, p. 13—14. 
9 Royer-Collard, Chambre des députés, séance du 25 février 1817, 



keztében a liberálisok körében beálott nagy változás. A szociálísta 
munkásság öldöklései, gyujtogatásai jó leckéül szolgáltak a liberá-
lisoknak, Thiers, a későbbi köztársasági elnök, aki addig leghevesebb 
ellensége volt a tanítás szabadságának, a forradalom hatása alatt 
az egész elemi oktatást minden fenntartás nélkül az Egyházra akarta 
bízni, a 37.000 világi tanítót pedig fel akarta menteni állásától, mert 
ezek szerinte nem mások mint szocialisták és kommunisták, igazi 
ellenplébánosaí a községeknek, felmentésük egyesen a társadalom 
megmentése miatt szükséges. A kat. vezetőembereknek, Montalem-
bert-nek, Dupanloup-nak és Cochin-nek kellett ezt a nagy buzgósá-
got fékezni, mondván, hogy nem minden elemi iskola és tanító van 
megfertőzve a szociálízmus eszméitől. Az Egyház, nem is számítva, 
hogy nem tudna minden állást betölteni, nem kíván ekkora hatalmat 
az oktatásban, Ő csak azt kívánja, hogy a szabadságot akadályozó 
bilincsek hulljanak le és hogy az erkölcs és vallás szempontjából a 
plébánosok felügyeletet gyakorolhassanak,10 

A középfokú oktatás szabadságának kivívása Thiers segítségé-
vel történt, aki Cousin megjegyzésére, hogy az elemi iskola ellen 
felhozott vádjai még jobban állanak a középfokú oktatásra, azt vá-
laszolja: ,,Akkor feláldozzuk azt is". Valóban Thiers segítsége nélkül 
nehezen sikerült volna a középfokú oktatás szabadságát biztosító 
1850-íki törvény (Loi Falloux), 

Az eredmény óriási. Két éven belül 257 kat, középiskola léte-
sül, a növendékek száma 84.000-re emelkedik. Eléri a nagy költ-
ségvetéssel, ösztöndíjakkal dolgozó állami iskolák létszámát. 

Az oktatás szabadságáért vívott küzdelemnek a harmadik nagy 
állomása az 1875 július 12-iki törvény, mely a felsőoktatás szabad-
ságát biztosította. Ennek következménye lett 5 kat, egyetem felállí-
tása (Párizs, Lille, Lyon, Toulouse, Angers), 

Ezzel azután a francia katolikusok sikerei el is érték a tető-
pontot, 1878-ban már vallásellenes többség ül a francia parlament-
ben, a közoktatásügyi miniszter Ferry (Jules) lesz, ki megkezdi a 
harcot a katolicizmus, főkép pedig ennek iskolái ellen, 

Mi az oka a baloldal uralomrajutásának és elkeseredett hadjá-
ratának a katolicizmus ellen? Sokak előtt érthetetlen kérdés, A 
baloldal uralomra jutását természetesen elősegítette a jobboldaliak 
megoszlása (legitimisták, orleans-isták, bonapartisták, köztársasá-
giak), de főkép a baloldal eszközökben nem válogatós propagandája. 
A köztársasági párt vezetői, hogy megfélemlítsék az országot, azzal 
érveltek, hogy a jobboldaliak vissza akarják állítani a pápa világi 
uralmát, amivel az országot háborúba viszik Olaszország ellen; a 
királyság visszaállítása pedig Bismark haragját és háborúját idézné 
fel. Ferry a parlamenti vitatkozás hevében be ís vallotta, hogy ,,ha 
szerencsétlenségre a parlamenti többség a baloldal kezéből kisiklott 
volna és a klerikális és monarchikus pártnak jutott volna, a külföld, 
mely nagyon figyel, bizalmatlan és ellenséges érzületűvé vált volna. 

10 Lecanuet: Montalembert, t. II. 456—463, 



Voltak erre nézve megegyezések és előzetes intézkedések . . . Ezt 
mondtuk a választóknak",11 

Ehhez az ellenségnél megrendelt fenyegetéshez hasonló értékű 
az az ürügy is, hogy a katolikusok királypártiak voltak. Frémont 
abbé még 1375-ben ír ja naplójában: ,,A királyság ellen van 30 
millió francia rossz emléke, elfogultsága és ellenszenve." Három hó-
nappal későbben pedig, tehát jóval a köztársasági párt uralomra 
jutása előtt, azt ír ja: ,,Az a szándék, hogy a Bourbonokat restaurál-
ják, utópia,"12 Ha nem is fogadjuk el az arányt, annyi bizonyos, 
hogy a katolikusok közül nagyon sokan voltak köztársaságiak. Kü-
lönben is a hatalom még nem egyenlő a joggal s nem jogosít fel 
mások elemi jogainak lábbal tiprására. 

A katolicizmus és a katolikus iskola elleni küzdelem egyrészt 
francia előzményekre megy vissza: Condorcet, a Konvent, Carnot, 
Duruy (Victor) ískolaterveíben csírájában minden benne van. Más-
részt lehetetlen tagadni a német kultúrharc befolyását, ha csak nem 
akarunk erőszakot elkövetni a tények ellen. Bismarck már 1871, 
nov. 10-én azt írta gróf Araimnak, Németország párizsi nagyköveté-
nek: „Táplálja a szolgálatunkban álló radikális sajtótermékekben a 
klerikális veszedelemtől való félelmet azoknak a rágalmaknak és elő-
ítéleteknek terjesztésével, melyek ezt a félelmet létrehozták . . . Gyak-
ran beszétessen ezekben a sajtótermékekben a reakció veszedelméről, 
bűneiről, a papság túlkapásairól. Ezeknek az ostobaságoknak mindig 
meg lesz a hatása a tudatlan tömegekre", Bismark nagyon jól látta, 
hogy azt a harcot, amire ő politikából izgatja a katolicizmus ellen 
a harmadik köztársaság embereit, azt ezek fanatizmusból fogják 
folytatni. Ezzel Bismark elérte célját, Franciaország megosztását, 
Gambetta már uralmának első heteiben, 1877. nov. 14 után érint-
kezésbe lép Bismark megbízottjaival és Mme Juliette Ádám szerint 
lemond a revanche-ról, az antíklerikalízmus terén összejátszik Bis-
mark politikájával.13 

A hatalom után törtető, közhelyekből élő másodrangú tehetségek 
szívósságával, kíméletlenségével és ravaszságával estek a harmadik 
köztársaság vezetői a katolikus iskoláknak. A harmadik köztársaság 
botrányai eléggé mutatják a rendszer erkölcsi értékét, értelmi te-
kintetben pedig legtöbbjükre áll egyik híres idegkutatónak megálla-
pítása Gambettáról, „Gambetta agya alig múlta felül súlyára nézve 
a kisebb agy velők átlagértékét, míg beszélő középpontja az átlagot 
messze túlhaladó fejlettséget mutatott, — Normális időkben ugyan-
ezen idegrendszerrel ismeretlen valaki gyanánt élhette és fejezhette 
volna be életét."14 

A katolicizmus elleni harc két irányban indult meg. Egyrészt 
veszedelmes volt az új iskolatörvény, másrészt, a katolikus iskolák 

" 14 novembre, 1877. 
12 Journal, t. I. p, 58. 
13 Mes Souvenirs, t. VIL 70, 72. 
14 Edinger, idézve Ranschburg: Az emberi elme. 162. 1, 



létalapját tette lehetetlenné azzal, hogy a szerzetes-rendek üldözé-
sével megfosztotta őket odaadó, olcsó tanerőiktől, kiknek fenntartási 
költségeit még a szegényebb községek is megbírták. Lássuk először 
az ískolatörvényt, 

1881-ben június 16-án a parlament megszavazta az ingyenes, 
kötelező és laikus (semleges, école neutre, école laïque) iskolát, 
Mindenki csak tapsolni tudott volna az első két pontnak, ha a tör-
vény alkotói nem irányítják a katolikusok ellen. Mert ennek atör-
vénynek értelmében az állam mindenhol állított fel iskolát, ott is, 
ahol a katolikus iskola minden gyermeket bőségesen be tudott fo-
gadni, Az iskolafenntartás költségeit jó részben a községek nyakába 
varrta, amelyeknek megtiltotta, hogy ezután a katolikus iskolákat 
segélyezzék. Ezzel a ténnyel mindjárt több ezer katolikus községi 
iskola került állami kézre. A községek hiába óhajtották, hogy ez-
után is a kevesebbe kerülő „nővérek" vagy „testvérek" tanítsanak. 
Be kellett fogadni és fizetni kellett az állami tanítót. Természetesen 
a segélyforrásaitól így megfosztott katolikus iskola nem lehetett 
mindenki számára ingyenes, bár ezen a téren a katolikusoknak nem 
kellett várakozniok a harmadik köztársaság demagógjaira, mert ők 
már Taine tanúsága szerint a forradalom előtt 20,000—25,000 plébá-
niai iskolát tartottak fenn, hol a tanítás ingyenes volt mindenki szá-
mára, aki arra rászorult. A kötelező iskolalátogatás nagy vívmánya 
is csak hangzatos szólam volt, A katolikusok nem minden kajánság 
nélkül szokták közölni évről évre a ma már majdnem 60 éves kö-
telező iskolalátogatás után az újoncok írni és olvasni tudását, S 
bizony a statisztika azokban a kerületekben a legjobb, ahol az ál-
lami iskolák úgyszólván üresek, a kat. iskolák pedig tele vannak 
növendékséggel.15 

A vallás kiküszöbölésével óvatosan jártak el. Ferry hívei sür-
getésére azt válaszolta, hogy vannak „szükséges átmenetek". Bár 
szabadkőművessé avatásakor, már 1875. március 15-én szenvedélyes 
gyűlölettől izzó beszédet mondott a katolicizmus ellen, a képviselő-
házban még 1881. jún. 10-én mondott beszédében is azt hangsú-
lyozta, hogy a laikus erkölcs behozatalában és a vallástanítás tet-
szőlegessé tételében nincs semmi se az ellen, ami a vallásban lé-
nyeges. Mínt a múltban is, az iskolában megmarad az Istennel szem-
ben minden kívánatos tisztelet, vagyis mindaz, ami minden vallás-
ban közös. Sőt különös tekintettel lesznek a katolikus vallásra, 
„Nem volt-e a katolicizmus 19 évszázadon át valamennyi franciá-
nak és jelenleg is a többségnek vallása?" mondta ellágyulva. „Ez-
után nem tanítják ugyan a vallást, de tanítják atyáink régi jó em-
beri erkölcsét". A küzdelem megindításakor hangsúlyozta, hogy a 
szülők óhaját az erkölcs tanítása körül mindig tekintetbe fogják 
venni, a vallásoktatást a pap magában az épületben elvégezheti, Hol 
van itt a veszély, mondhatták a gyanútlanok és a lelkiismeretüket 
megnyugtatni akarók. 

15 Dossiers de l 'Action Populaire, 10 janvier 1937, 



Hogy Ferry mennyire volt őszinte, mutatja a szenátus előtt való 
viselkedése, A szenátus többsége ugyanis pótszakaszban követelte 
az Isten iránt való kötelességek fenntartását. Ferry inkább vissza-
vonta a képviselőháztól már elfogadott javaslatát, mint hogy elfo-
gadja a pótlást, várva, hogy a küszöbön álló választások a szená-
tusban is neki hoznak többséget. 

Megnyugtató kijelentései még egy ideig folytatódnak, hogy a 
katolikusokat megossza és igazi célját elrejthesse, de a tények egyre 
jobban megmutatták igazi szándékát. Néhány hónapra megható ígé-
retei után megtiltotta, hogy a vallásoktatás az iskolaépületben tör-
ténjék. A „szükséges átmeneteket" pedig a párthívek hamarosan 
minden álcázás nélkül magyarázták. ,,Az állítólagos semlegesség 
ostobaság, írja 1883-ban Maret(Henri) a Radical című újságban. A 
semlegesség nem lehetséges. A tanító attól a pillanattól kezdve, 
hogy nem tanítja a vallást, a hitetlenséget tanítja. A semlegesség 
képmutatás a 17-ik fokon," ,,A semlegesség! Mindig hazugság volt! 
Talán szükséges hazugság, mikor az ískolatörvényeket faragták a 
jobboldal szenvedélyes támadásai közö t t . . . Megígértük a semle-
gesség agyrémét, hogy megnyugtassuk azt a néhány félénk képvi-
selőt, akiknek az ellenpárthoz való csatlakozása veszélyeztethette 
volna a nagy elv megvalósítását", írta Viviani 1904-ben.lc A laikus 
ifjúság 1908-iki nagygyűlésén Aulard egyetemi tanár még tovább 
ment: ,,Többé nem mondjuk, hogy nem akarjuk lerombolni a vallást; 
ellenkezőleg, azt mondjuk, hogy le akarjuk rombolni."17 

A megfélemlített szenátustól 1882. március 23-án kicsikart sza-
vazattal a vallástalan iskola törvényerőre emelkedett, A törvény él-
harcosai büszkék voltak ennek az ,,ércoszlopnak" a felállítá-
sára. Gambetta, Ferry, Bert (Paul) dicsekedtek, hogy a régi val-
lást, amely elaltatja z emberi nyomort, helyettesítették a haza val-
lásával. Mit szóltak volna ezek a csalhatatlan jósok, ha jelen lehet-
tek volna leikükből lelkedzett gyermekeiknek, a laikus tanítóknak 
1933 augusztusában Párizsban tartott nagygyűlésén, ahol a 80.000 
—85,000 tanítót magában foglaló szociálista tanítók egyesülete nyíl-
tan hirdette, hogy a honvédelmet szabotálni kell. — Un jour tout 
se paye. Egy szép napon mindenért meg kell fizetni. Akik 
a régi vallásnak akartak halotti leplet készíteni, akaratlanul készí-
tették azt a haza vallásának is. 

Ferry, hogy alkotásának maradandóságát biztosítsa, olyan em-
berekkel vette körül magát, akiket se a tradíció, se a vallásos érzés, 
vagy mondjuk, bizonyosfokú szeméremérzet, nem akadályozott ter-
veiknek megvalósításában. A pozitív protestantizmustól régóta elsza-
kadt svájci Buisson (Ferdinand) vagy a közoktatásügyi minisztérium-
ban nagy hatalomra szert tett zsidók, mint Camille Sée és társai 
nem rendelkeztek a hithű protestáns Guizot lojalitásával, aki Lajos 
Fülöp idején az elemi oktatás szabadságát törvénybe iktatta, Ezek-

18 Humanité, le 4 oct. 
17 Idézve Gaulois du 21 décembre 1909, 
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nek volt gondjuk arra, hogy a fennmaradt katolikus iskoláknak mind-
azt a kellemetlenséget megszerezzék, amit csak lehetett. 

Az iskola vallástalanításának második szakasza volt a szerze-
tesrendek kitiltása az iskolából. Nem törődve a községek tiltakozá-
sával, a ,(République des Camarades" (a cimborák köztársasága) 
1886. október 30-án megszavazta a ,,kongreganisták" kitiltását a 
községi iskolákból, 3.403 iskolatestvérnek és 14,958 apácának kellett 
otthagynia a községi iskolát. Ezzel az egy ténnyel a katolikusok 
18,361 katolikus tanerőt vesztettek. 

Ebben a hadjáratban minden eszköz megengedett volt a szer-
zetes tanítók ellen. Amit a vallás elleni gyűlölet irodalomban, pamf-
letben összehordott, népszerű megjegyzések, felületes szószátyárko-
dások, mind működésbe léptek, A szerzetesek nem lehetnek elfo-
gulatlanok fogadalmaik miatt- Nem tudják a növendékeket a köz-
társaság és a haza szeretetére tan í tan i . . . Nincs képesítésük. El-
hallgatva mindig, hogy az 1850-es törvény elismerte érvényesnek a 
szerzetesrendek noviciátusával kapcsolatos tanítóképzők bizonyít-
ványait, Különben is ezt igen könnyen lehetett pótolni, S az állam-
nak sem voltak okleveles tanítói. Százezrekre ment a gyermekek 
száma, kik ezen törvény miatt tanító hiányában nem járhattak is-
kolába. (A kormány 150.000-et ismert be, az ellenzék 600.000-ről 
beszélt.) 

A vallásellenes iskola hívei azonban nem elégedtek meg azzal, 
hogy a községi iskolákat a szerzetes tanerők kiűzésével vallástalan 
iskolává alakították át, az Egyházat olcsó és legmegbízhatóbb tan-
erőitől, a szerzetesektől is meg akarták fosztani,18 A törvénytervezetet, 
amely szerint senki sem taníthat nyilvános vagy magániskolában, ha 
nem engedélyezett szerzetesrendhez tartozik, a szenátus ugyan 
visszavetette 1880-ban, de ez nem sokat zavarta a szabadság bajno-
kait, rendeletekkel mentek a tanítószerzeteknek, felhasználva elle-
nük a forradalom által hozott nevetséges és igazságtalan, törvény-
hozásilag el nem törölt rendeleteket, törvényeket. A bevallott ok, 
hogy a szerzetesek nem nevelnek köztársasági érzelmű polgárokat, 
de a főok a vallás iránti gyűlölet. Egy másik elég hathatós ok pedig 
az irigység, hogy a szerzetesi középiskolákba tódultak a gazdag és 
előkelő társadalmi osztályok gyermekei. 

A katolikusoknak, akiknek elemi iskoláiban a szerzetesi tan-
erők 1,600.000 gyermeket tanítottak, ezeknek a kegyetlen és igazság-
talan intézkedéseknek következtében nem maradt több mint 12.526 
tanerőjük. Ezekben az iskolákban vagy világi tanerők voltak, vagy 
pedig idejében világiakra bízták őket. 

Az igazságtalan üldözést nem hajtották teljesen végre. Az or-
szág ellenállása, a külföld elítélése gondolkodóba ejtette őket. Köz-
ben belátóbb személyek kerültek kormányra, Ügy hogy a „kongre-

18 A konkordátum nem vett tudomást a szerzetesrendekről. Némelyeket 
közülük (pl. az iskolatestvéreket, lazaristákat) , Napóleon külön rendelettel, vala-
mely munkakör rájukbízásával mintegy engedélyezett. 



ganista tanítás" nem semmisült meg teljesen, sőt a nyugodtabb na-
pok elkövetkeztével újra erőre kapott. 1890-ben már 17,348 elemi 
iskolájuk volt a katolikusoknak, tehát majdnem 5.000 a gyarapodás. 
Ezekből az iskolákból az 1904-es üldözés alkalmával 14,000-et zá-
ratott be Briand, mint kongreganista iskolát. 

Az 1901-el kezdődő üldözés, rablás, végleges megsemmisítése 
akart lenni a kat. iskoláknak, de egyúttal a kat. vallásnak is. Vala-
mennyi szerzetes iskola bezárása, a zárdáknak fegyveres erővel való 
lefoglalása és javaiknak elkobzása járt az üldözéssel. A katolikus 
iskola, bár az Egyház és állam szétválasztásával a francia egyház 
valósággal kosdúsbotra jutott, nagy részének elkobzása ellenére is 
felemelkedett a romokból az üldözések második szakasza után is. 
1937-ben a világkiállításra készült statisztika alapján az üldözésből 
megmenekült kb. 3.500 tanerő helyett már 11.996 tanerővel rendel-
keztek a katolikusok az elemi oktatás terén, 941.512 tanulóval19 (az 
állami elemi iskolákban volt 4.328,000 tanuló), 909 kat. középisko-
lában volt 160,853 tanuló (az államiakban 249,352 tanuló). Van 
azonkívül a katolikusoknak 5 egyetemük, egy műegyetemük (Lille), 
a jezsuiták kezében. 

Az üldözés nem szűnt meg az Egyház és állam szétválasztása 
után sem. Épületeik elrablása, fenntartó testületeik vagyonának el-
kobzása, tanerőik kiüldözése után a katolikus iskoláknak már a 
feltámadása is hősi erőfeszítésre vall, életük pedig meglehetős mér-
tékben részesedik a mártirság érdemeiben. A kat. iskolák diplomát 
nem adhatnak. Az elemi iskola végbizonyítványát járási bizottság 
előtti vizsgálat után nyerik el a növendékek. Ebben a bizottságban 
nincsenek benne a kat. tanítók. A középiskolai érettségi az egyete-
meken történik. A vizsgáztató bízottságokban itt sincsenek bent a 
kat. középiskolák tanárai. A kat. egyetemek diplomát nem ál-
líthatnak ki, a régen szokásos vegyes vizsgáztató bizottságból kizár-
ták tanáraikat, sőt még egyetemnek sem szabad őket nevezni. 

A jórészt kat. adófizetők pénzéből gazdag költségvetéssel ren-
delkező állami iskolának még mindig nem volt elég „versenytársá-
nak" megnyomorítása. A francia állami iskolánál azért a nagy szol-
gálatért, hogy ,,a dogma elleni küzdelem eszköze" lett, pártfogói 
még arról is gondoskodtak, hogy egész sorozat törvénnyel védel-
mezzék meg a szülők részéről esetleg történő tiltakozások ellen. A 
laicizmus védelme (,,défense laïque") címén 1914-ben megszavazott 
törvény írott malaszt maradt ugyan a háború következtében és mivel 
az iskolájukból kiüldözött, száműzetésben élő szerzetes tanítók és 
nem tanító szerzetesek egyaránt siettek hazájuk védelmére, a kion-
tott vér jogán a háború után visszatértek s megkezdték a tanítást 
is. A romokon új iskolák emelkedtek. Herriot kormánya 1924—25-ben 

10 A katolikus elemi iskolák főkép a városokban vannak. Ez magyarázza 
meg azt a tényt, hogy a francia városokban erősebb a vallásos élet, mint a fal-
vakban. 



újra száműzni akarta őket, de a közfelháborodás következtében nem 
merte végrehajtani tervét. 

Nem kell azonban azt hinni, hogy a vallástalan iskola hívei el-
álltak tervüktől. A régi eszközök: hazafiság, haladás, a munkásbiz-
tosítás megvalósítása a szerzetesek „milliárdjából" (ami a milliárd-
hoz képest szerény összegre zsugorodott a likvidátorok szemérmet-
len rablásai következtében) a háború után már nem korbácsolták 
fel a szenvedélyeket, nem hatottak. Űj izgatóeszközt kellett találni. 
Ez az új eszköz az ,,école unique", az egységes iskola lett. A bal-
oldal emberei újra hatalmukba kerítettek egy népszerű gondolatot, 
amelynek emberbaráti, szociális igazságot hangoztató külső máza 
alatt ott rejtőzött a szándék, hogy a katolikus iskolának megadják 
a végső kegyelemdöfést. Ez a csalhatatlanul ható csodaszer lett 
volna az egységes, ingyenes, szelektáló állami iskola az oktatás 
minden fokán. 

Ez az ideális elgondolás nem volt kezdetben vallásellenes. A 
gondolat a lövészárokban született néhány tanárnál, akik vele a 
nemzeti egységet, a társadalmi igazságot vélték szolgálni. A bal-
oldaliak azonban hamarosan észrevették, hogy az école unique 
mennyire szolgálhatná tervüket, a kat. iskola tökéletes megsemmisí-
tését. Idegen szemlélő elképpedéssel áll meg, mikor belelát ebbe a 
küzdelembe. Ha méltányosság uralkodott volna Franciaországban, 
a kérdés már régen meg volna oldva. 

Az egységes iskola azt jelenti, hogy mindenkinek egységes tan-
terv szerint kell elvégezni az elemi tanulmányokat. Eddig ugyanis 
mind az állami, mind a kat. középiskolákkal kapcsolatos volt az 
elemi tanulmányok végzésére az úgynevezett petit lycée vagy petit 
collège (,,kis gimnázium"), ahová adják azokat a gyermekeket, 
akiket szülőik középiskolába szántak. Ennek az intézménynek ma 
már a legtöbb európai államban, így pl. Németországban és nálunk 
nyoma sincs. 

A reform második pontja elrendeli a növendékek szigorú meg-
rostálását, évről-évre. A sikerült vizsgálatok alapján léphet bárki a 
középiskolába, ami teljesen ingyenes, beleértve az interaátusi díja-
kat, és egyéb költségeket, sőt a szülők tervbe vett kártalanítását is 
a gyermekek elmaradt munkájáért. A dolog megértéséhez tudni kell, 
hogy a német, vagy magyar rendszer évvégi rostáló, buktató rend-
szere a francia elemi vagy középiskolában nem létezett. Az elemi 
tanulmányok végén kaptak a növendékek az elemi tanulmányok el-
végzését igazoló bizonyítványt (brevet d'études primaires), a közép-
iskolai tanulmányok elvégzését pedig a szigorú érettségi bizonyítvány 
igazolja. Egyébként évvégi bizonyítványaik inkább házi használatra 
szolgáltak. 

A reform hívei hangoztatták, hogy a középiskola ezután a te-
hetségnek, nem pedig a szülők erszényének, következőleg a gazda-
gok tehetségtelen vagy lusta gyermekeinek lesz nyitva. 

A katolikusok közül azok, akik észrevették a reform veszedel-
mét, nem mulasztották el előadni érveiket. Világnézeti szempontból 



az egész tervezet a szülők jogainak semmibevétele, a gyermek el-
sikkasztása, Óriási terheket ró az adófizetőkre. Igazságtalan, hogy 
a gazdag emberek gyermekeit a szegények adójából neveljék. Aki 
tud, az fizessen, a tehetséges gyermekek számára ott van az ösztön-
díj rendszer, ami addig is bőségesen hullatta mannáját az állami is-
kolákra. Ezt kell kibővíteni és az ösztöndíjat osztogató szervet 
(Office National des Bourses) függetlenné kell tenni minden poli-
tikai befolyástól. Hogy azután a növendék melyik iskolába megy, az 
függjön a szülőktől. Az egységes iskola megvalósulása esetén túlter-
melés lesz. (Be is következett.) A katolikus iskola sohase volt ,,a 
gazdagok iskolája", A forradalom előtt a kb. 78,000 középiskolai ta-
nulóból Taine szerint is több mint 40,000 volt ingyenes, ellátását, 
tandíjat beleértve. Az Egyház a jelenben is gyakorolja az ingyenes-
séget úgynevezett kisszemináriumaíban, mert hiszen a belőle kike-
rülők jórésze nem lesz pap. 

Az egységes iskola hívei szerint az ösztöndíj rendszer megalázó. 
Arra a vádra pedig, hogy az egész tervezet leplezett támadás a ta-
nítás szabadsága ellen, kajánul válaszolták, hogy megmarad a ka-
tolikus iskolák közönsége is a lusta és tehetségtelen gazdag gyerme-
kek személyében,20 

Hiába volt minden érvelés, A tetszetős szempontok még sok 
katolikust is megejtettek, (Pápai enciklikának kellett rendet terem-
teni az eszmék zűrzavarában,) 1928 december 13-án a francia par-
lament, miután először felemelte saját tagjainak fizetését, megsza-
vazta az egységes iskolát egyelőre kísérletképen a középiskola első 
osztályára, 

A nagy vívmány csalódást okozott, A katolikus iskolák nem 
múltak ki. Van valami a francia katolikus iskolákban, amit az állami 
iskola sem fizetéssel, sem különféle igazságtalan rendelettel meg-
szerezni nem tud. Ez pedig az odaadás. Le dévoûment ne se paye 
pas, az odaadást nem lehet megfizetni. A szabadkőműves, vallás-
ellenes rendszer az éhbérért dolgozó kat. tanárok munkájával szem-
ben még annyi sok igaztalan előny után sem érezte magát bizton-
ságban, A laikus iskola védelme, „défense laïque" állandó tárgya 
volt a tanítógyűléseknek, kormányrendeleteknek. Más országokban 
hallatlan igazságtalanságokra ragadtatták magukat nem egyszer, 
így pl, 1931-ben a képviselőház 1,000,000 frankot szavazott meg 
azoknak a gyermekeknek a számára, kiknek lakása az elemi isko-
lától távol van, hogy rossz időben az iskola körül hálhassanak és 
étkezhessenek, A kat, iskolák növendékeit kizárták ebből a kedvez-
ményből, Ugyancsak nagyobb összeget vettek fel azon a címen is, 
hogy a messzelakó gyermekeket autóbusz szállítsa az iskolába. Itt 
is kizárták a katolikus iskolát, így megtörténhetett, hogy ugyanazon 
családból a kisfiút felvette az autóbusz, a kisleányt pedig, aki az 

20 Ebben a meggyőződésükben ugyan a laposan csalódtak, mert ezek növen-
dékeinek száma nagyobb mint azelőtt s az állami tanárok előtt végzett érettségi-
ken a kat, iskolák vezetnek. 



358 Szalay Jeromos dr.: A francia katolikus iskolák. 

apácákhoz járt, otthagyta. 1925-ben Coulant nevű képviselő kérdést 
intézett a Nord és Pas-de-Calais megyékben lévő szabad (kat.) kö-
zépfokú iskolák „botrányos sikerei" ügyében, mert ezekben 6,584 
és 3.321 tanuló van, az állami középiskolák 3.224, illetőleg 1.131 
tanulójával szemben. 

A népfront kormánya, miközben állandóan a katolikusok felé 
nyújtott kézről (,,main tendue") beszélt, állandóan a kat. nevelés 
megfőjtásán gondolkodott. A katolikusok szép eredményeket értek 
el az iskolán kívüli neveléssel (nyaraló táborok, cserkészek, patro-
nage, sportegyesületek), velük szembe állította az államtól, szo-
cialista községektől bőségesen támogatott, legtöbbször szocialista ve-
zetés alatt álló egyesületeket, („oeuvres laïques",) Ezeknek sem 
sikerült megölni a kat, intézményeket. Sok katolikus már azt han-
goztatta, hogy legjobb lenne az iskolákat feladni és a rájuk fordí-
tott összeget az iskolánkívüli nevelő intézményekre fordítani. De 
egymásután adták ki az ezek működését korlátozó intézkedéseket ís. 
1939-ben pedig ú j ra elkészült az állami iskolát védő igaztalan és 
nevetséges törvény, ami ellen a katolikusok, tekintettel a veszedel-
mes külpolitikai helyzetre nem küzdhettek teljes erejükkel, hogy a 
külföld előtt ne marasztalják el hazájuk kormányzati rendszerét. 

Ezzel az igazságtalan és nevetséges törvénnyel lezáródott egy 
60 éves küzdelem. A radikális és szocialista kormányoktól magasra 
nevelt fa megteremte gyümölcsét. Franciaországban a vallásellenes 
kormányok hatalommá tették az oktatás egyesületét, (Ligue de l'En-
seignement), mely a szabadkőművességnek volt fiókja. Mindenható 
volt már ez is, de még hatalmasabb lett a szocialista párthoz csat-
lakozott tanítói szakszervezet, 1937-ben a 135,000 tanítóból 80,000 
tartozott hozzá (15,000 a nemzeti szövetséghez, 15,000 volt kommu-
nista, a többi nem tartozott egyik párthoz sem). A francia állam óva 
külön nevelte őket, a gyakorlatban kizárva nevelésükből minden 
vallásos elemet, A legújabb időkben már nem egyszer vizsgálatot 
folytattak, hogy a felvételre jelentkezőnek a családjában nincsenek-e 
gyakorlati katolikusok. Kiüldözték nem egyszer katolikus kollégá-
jukat a templombaj árás miatt. Mert hát nagy érdemeik voltak. Ők 
voltak a baloldali pártok főkorteseí. Herriot szerint, a tanító a lai-
cizmusnak az előőrse a községben, még akkor is, ha nincs egyetlen 
tanuló se az iskolában. Őrül állítja őt a laikus állam a faluba. Volt 
is sok község, ahol egyetlen növendék se volt, mert a gyermekek a 
katolikus iskolába jártak. A néptelen, fölösleges iskolák száma ak-
kora volt, hogy mikor 1935-ben mindenfelé takarékosságot kellett 
életbeléptetni, 13.000 iskoláról állapították meg, hogy be lehet csukni 
minden kár nélkül. A tanítók tiltakozására csak 1.600-at mert be-
csukni a kormány, ezek helyett is rögtön felállított 1.200-at. Dehát 
60 év óta, nem számítva Léon Bérard néhány hónapos miniszter-
ségét, mindig szabadkőműves volt a közoktatásügyi miniszter. 

Évről-évre megújuló nagygyűléseik alkalmával állandó tárgy 
volt a katolikus iskolák támadása mellett a fegyverkezés ellen való 
tiltakozás. Egyrészt szocialista mivoltukból kifolyóan állandóan iz-



gattak a nemzetiszocialista Németország ellen, másrészt otthon ás-
ták alá a nemzeti közlelket, alaptalan vádaskodásokat népszerűsítve 
a honvédelem ellen, Nyíltan fegyverfogás megtagadására izgattak 
nem egyszer (objecteurs de conscience). Ágyúkereskedőnek (mar-
chands de canon) neveztek mindenkit, aki a fegyverkezés szószólója 
volt. Nyíltan sztrájkra izgattak, a tanárok delegátusai 1931-ben nagy 
többséggel tagadták meg az ösztöndíjra pályázók vizsgáztatását. Ki-
szolgálója, legszenvedélyesebb kortese volt ez a szakszervezet annak 
a népfrontnak, mely Franciaország bukását okozta. Kebelében pedig 
akkora terrort fejtett ki, hogy lehetetlen volt ellene a jóérzelmű ta-
gok visszahatása. 

Ellenfeleire a hazafiatlanság vádját hányva született meg a 
francia vallástalan iskola. S most hazafiatlanság miatt halt meg, A 
jelenlegi francia kormány eltörölte az „érinthetetlen" laikus törvé-
nyeket, Visszaállította a szerzetesek tanítási jogát. Elvette a laikus 
iskolától a vizsgáztatási kiváltságot. Kitette a laikus erkölcsöt az 
iskolából, bezáratta a tanítóképzőket, S most az ő számukra való-
sult meg az annyira sürgetett „egységes iskola", mert valamennyiük-
nek át kell menniük ezután a középiskolai képzésen. Megszűnnek 
„primaire"-ek (elemi végzettségűek) lenni nem a laikus iskola vé-
delméről szóló törvény, hanem képzettségük alapján. 

Ennél többet egyelőre elesettségében a francia nemzet nem te-
hetett. Remélhető, hogy a „bűnbánó Franciaország", a Gallia Poeni-
tens maradandóbb lesz, mint 1870 után. Az ifjúság pedig megfogadja 
egyik jelentős francia író (Beaunier) szavát: Ne legyetek olyanok, 
mint mi voltunk. 

Este a majorban. 

Elhúzták az Ürangyalát, 
Megtértek a cselédek. 
Roskadt kémények hirdetik 
a szerény estebédet. 
Vakoskodó kis ablakok 
félénken gyúlnak sorba. 
A gubbasztó kazlak mögül 
kikolompol a csorda. 
Fölöttük a por füstölög, 
nem látni vége-hosszát, 
az estre omló kék ködöt 
szarvukra bökve hozzák. 

Fejnek. A friss tej sustorog. 
Csurig tele a rocska. 
Megenyhül a szomjas torok. 
Egy eltévedt habocska 
a szám szélére települ 
anyás meleg pihének. 
Valahol messze fölrepül 
egy csöndes őszi ének, 
De nézd csak, nézd, ott fentakadt 
a sárguló akácán, 
amely mögé zuhan a nap, 
mint meglőtt, vérző fácán. 

Gerézdi Rábán 



FIGYELŐ. 

A kolozsvári egyetem őse. 
Mihályi Ernő dr. 

A fényes megnyitó ünnepségek önkénytelenül is ráterelték figyel-
münket a kolozsvári egyetem múltjára. A szépen kiépített egyetem 
gyökerei messze múltba mennek vissza, a XVI. századi magyar par-
lagba, melynek szántóvető munkásai katolikus részről legfőképen a 
jezsuiták voltak. 

A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Alma-
nachja és tanrendje 4. lapján 1872 óta közölni szokott egy kis vissza-
pillantást, melyben a hallgatókat tájékoztatja a mai egyetem elődjé-
ről, a néhai kolozsvári főiskoláról. Ha téves történetszemlélettel nézi 
is a főiskola múltját s ha megvádolja is Báthoryt, hogy ezen a réven 
akart a pápa kegyébe s Magyarország kormányához jutni, ránk nézve 
értékes, hogy az 1872-ben alapított egyetem ősét látja a Báthory 
Istvántól alapított, Báthory Kristóftól és Zsigmondtól támogatott 
jezsuita akadémiában. Azóta már Márki Sándor,1 de főleg Veress 
Endre2 kutatásai derítettek fényt az erdélyi Báthory-egyetemre. Szép 
lapokat szentel Meszlényi Antal3 is az erdélyi jezsuiták hítbuzgalmi 
és tanügyi tevékenységének. 

Azt hiszem, nem lesz érdektelen ezek alapján egy kissé feleleve-
níteni a Báthory-egyetem múltját, hiszen a románok is megünnepel-
ték kincses Kolozsvár egyeteme alapításának évfordulóját, amely 
alkalommal szónokaik a külföld felé fordított tekintettel a történe-
lemhamísításnak nem egy szavával emlékeztek meg erről a régi ma-
gyar kultúrintézményről, a cluji egyetem lobogó románságáról, a 
román nép kultúrmunkájának és áldozatkészségének büszkeségéről. 
(Nemzeti Újság 1931 jan. 4.) 

Somlyai Báthory István még fejedelem se volt, mikor arról gon-
dolkodott, hogyan állíthatna fel Erdélyben jezsuita kollégiumot. Ez 
az eszméje 1567-ben támadt, mikor az Oláh Miklós érsektől Nagy-
szombatba hívott jezsuita atyák egy katasztrofális tűzvész következ-
tében földönfutókká váltak. Már Bécsből jól ismerte apostoli 
működésüket és iskoláik értékét. Az erdélyi katolicizmusnak a végső 
pusztulástól való megmentése érdekében azonban még fejedelem 
korában sem vihette be őket a protestáns felekezetek óriási ereje 

1 A kolozsvár i m. kir . Fe rencz József t udomány-egye tem tö r t éne te és s t a -
t iszt ikája . Kolozsvár . 1896. 

2 A kolozsvár i Bá thory -egye tem t ö r t é n e t e lerombolásáig, 1603-ig. Kolozs-
vár. 1906. 

3 A magyar jezsuiták a XVI. században . Szent I s tván-Társu la t . Bp 1931. 



miatt. A felekezetek éles harcában Dávid Ferencnek istentagadási 
pere, elítéltetése és Déva várába való elzáratása volt az a pillanat, 
amikor Báthory Kristóf fejedelem cselekvésre szólította fel királyi 
öccsét. Caligari, lengyelországi pápai nuncius, Possevino, XIII. Ger-
gely pápának nagyszerű jezsuita diplomatája, a Transilvania című 
kitűnő mű szerzője, Szántó magyar jezsuita atya fáradozása is nagy-
ban hozájárult, hogy az első 12 ember 1579. szept. 14-én útnak indul-
hatott Lengyelországból Erdélyországba. Okt. 1-én érkeztek Kolozs-
várra, ahol Báthory Kristól szeretettel fogadta őket. Átadták István 
király ajánlólevelét, melyben küldetésük célja is ki van tűzve: tanít-
sák, neveljék az ifjúságot, helyezzék vissza az ősi vallást eredeti 
jogaiba s az egyházi és világi pályára készülő ifjúságot minél nagyobb 
képzettségben részesítsék. 

Bencés birtokon, a kolozsmonostori apátságban telepedtek meg, 
ahonnan az 1566-i törvény űzte ki a bencéseket. Az apátság falvai, 
Bács, Jegenye, Bogártelek, Tiborc, Kajántó, szolgáltak eltartásukra. 
Az eddig raktárnak használt templomba új élet költözött, a főúri vár-
kastélynak szolgáló monostor iskolává alakult. A nép valósággal 
tódult hozzájuk. Az első megtérő Berzevíczi Márton kancellár volt. 
Csakhamar 300-an követték példáját. Iskolájukat protestáns ifjak, 
sőt papfiak is látogatták. Hamarosan három osztályt kellett nyitniok. 
Az 1579-i tordai országgyűlés 5. art.-a törvényes alapot biztosított 
erdélyi tartózkodásuknak, 

Á szeretet és elismerés, amely munkájukat kísérte, arra bírta a 
fejedelmet, hogy bevigye őket Kolozsvárra, A városi tanács, mely 
a város unitárius jellegét féltette a jezsuitáktól, ellenkezni próbált, 
de Szántó atya ajánlatára mégis megkapták a Farkas-utcában lévő 
elhagyót franciskánus zárdát és templomot, iskola céljaira pedig a 
szomszédos klarisszák házát és telkét. Az üres telken megkezdődött 
az építkezés, 1580 őszén be is költöztek, 1581 húsvét táján már az 
iskola is elkészült. Az iskola megnyitásakor Kristóf fejedelem, fia 
Zsigmond s a rendek jelenlétében rendezett hitvita megmutatta a 
jezsuiták versenyen felül álló tudását és dialektikáját, 

Működésük szép sikere arra késztette István királyt, hogy 1581 
május 12-én kiadja számukra az alapítólevelet, XIII, Gergely pápával 
s az illetékes fórumokkal való tárgyalás után, olyan jezsuita kollé-
giumot alapít, amely jogokra és kiváltságokra nézve, teljesen egyez-
zen a külföldi akadémiákkal s amelyben mindazok, akik a héber, 
görög és latin tanulmányaikat dicséretesen elvégezték s átléptek a 
teológiai vagy filozófiai fakultásra, megfelelő vizsgálatok alapján 
babéros, mesteri és doktori fokozatot nyerhessenek,4 

A nagy szervező Possevino ajánlatára 15 éven át évi 1200 tal-
lérnyi pápai támogatással a nemesi osztály és a nép fiai számára 
szemináriumot is (nevelőintézetet, konviktust) állítottak fel, 80 ifjú 
számára, 1583 február 13-án, A pápai és királyi szemináriumnak ez 

4 J akab Elek: Oklevéltár Kolozsvár tör téne te második és harmadik köte té-
hez. II, k. Bp. 1888. 128—132. 1. 



a kétemeletes új épülete a templompiacon Kolozsvárnak egyik leg-
szebb háza lett. Ezzel a kolozsvári jezsuiták történetének egy újabb 
szép fejezete íródott meg. Itt tanult a bihari kálvinista alispán fia, 
Pázmány Péter, A bentlakók közt szerepelt 16 luteránus lelkészfiú 
s a görögkeleti püspök unokája, 

1585-ben megszervezik a filozófiai és teológiai fakultást s novem-
berben a nagyképzettségű Fanfanío vezetésével megnyílt az első 
évfolyam, hogy azután fokozatosan kiépüljön az egész. Az akadémia 
magas ívelésű fejlődését megbénítja kissé a pestis, a 32 tagú kollé-
giumból mindössze 13-an maradtak életben, majd Báthory István 
halála, a felekezeti féltékenységből származó 1588-i országgyűlési 
végzés pedig egyenesen derékban töri. Kiváló kultúrmunkájuk elle-
nére is, 25 napon belül a legszigorúbb feltételek mellett távozniok kel-
lett az országból. 

Zimankós, csikorgó időben, az 1589-i esztendő elején kellett 
kivonulniok Erdélyből. De tanítványuk, Báthory Zsigmond hívására, 
1591 tavaszán újra megjelent Carillo Alfonz, teológiai doktor, a bécsi 
jezsuita kollégium kiváló tanára harmadmagával, akinek keze ettől 
kezdve egy évtizedig az ország minden vallási mozgalmában benne 
van. A kolozsvári jezsuita kollégium és szeminárium feltámasztása 
is az ő nevéhez fűződik, Négyesztendei munkájába került, míg a 
gyulafehérvári orzsággyűlés a fejedelem kívánságára a katolikusokra 
sérelmes medgyesí pontokat 1595 május 1-én törölte s a jezsuiták 
visszatérését az ország három helyére, Kolozsvárra, Kolozsmonos-
torra és Gyulafehérvárra megengedte. 1597-ben már újból tanították 
a filozófiát és teológiát, Azonban Erdélynek ebben a legválságosabb 
idejében a jezsuitákat ís nagy megrázkódtatás éri. Mikor 1603 június 
1-én Székely Mózes fejedelem török-tatár hadaival Kolozsvár falai 
alá érkezett s a város feladását követelte, a városban uralkodó zava-
ros hangulatot az unitáriusok két papja felhasználta arra, hogy a 
bálványimádóknak mondott jezsuitáktól megszabaduljanak. Az izga-
tott tömeget nem volt nehéz a jezsuiták ellen vezényelni. Nekiestek 
a templomnak, kollégiumnak, szemináriumnak, iskolának. Törtek, 
zúztak. Az atyákat megsebesítették, kiűzték, egyet meg ís öltek, Min-
dent széthordták, leromboltak, még a templom boltozatát ís betörték. 
Ilyen szomorú véget ért Báthory István jezsuita kollégiuma, 25 éven 
át Erdélyország legkitűnőbb, legfejlettebb iskolája, 

S mikor immár a Báthory-egyetem Magyarország újabb és újabb 
szellemi megújhodása következtében Kolozsvárott, majd egy nagy 
nemzeti katasztrófa után Szegeden, majd meg újból Kolozsvárott 
ú j életre támadt, azt hiszem, hogy ennek az ősi bencés birtokból táp-
lálkozó jezsuita egyetemnek a hagyományaihoz maradna csak hű, ha 
vagy itt, vagy Szegeden kiépítené a teológiai fakultását ís, s valami-
képen megörökítené a Báthoryak s a jezsuita atyák, egy Possevino, 
Szántó, Carillo stb, kultúrmunkáját. 



Áz időjárás hatása az emberre. 
Bognár Cecil dr. 

Az időjárásról olyankor szokott az ember beszélni, midőn nem 
talál valami fontosabb mondanivalót, —- vélik a legtöbben. — Pedig 
az időjárás nem is olyan mellékes dolog, elég közelről érint bennün-
ket, Nagy hatalom, tehetetlenek vagyunk vele szemben. Tőle függ, 
hogy milyen lesz a termés, hogy egy kiránduláskor vagy utazáskor 
kellemesen vagy kellemetlenül érezzük-e magunkat. Az elmúlt tél 
megmutatta, hogy az időjárásnak mennyire hatalmában van az ember, 
és milyen szánalmasan gyengék lesznek a technika büszke alkotásai, 
ha szembe kerülnek a természettel. A hadviselésben az időjárásnak 
éppen akkora szerepe van, mint a fegyvereknek. A hadvezetőség a 
meteorológia jelentéseit ugyanolyan érdeklődéssel veszi tudomásul, 
mint az ellenség mozdulatairól kapott tudósításokat. A nagyközönség 
is érdeklődéssel figyeli a várható időjárásra vonatkozó jelentéseket, 
a különböző sportok, hétvégi kirándulások miatt. 

Vannak azonban az időjárásnak olyan hatásai is, amelyek nem 
ilyen szembetűnőek, de azért éppen ilyen fontosak. Az időjárás vál-
tozásai nagyban hatnak testi és lelki állapotainkra. Ennek a hatásnak 
megvizsgálása nem könnyű dolog, 

A legtöbben az időjárásból csak azokat a mozzanatokat figyelik 
meg, amelyeket érzékszerveikkel is észrevesznek, amelyek tehát a 
tudatukon keresztül hatnak reájuk, A mosolygó kék ég, a napfény 
felvidítja az embert, ellenben a felhős, borongós idő nyomasztó han-
gulatot idéz elő. Kellemetlenül érzi magát a legtöbb ember a metsző, 
hideg szélben, a szűnni nem akaró esőben, vagy pedig a fullasztó 
hőségben. Különösen akkor bántja az időjárás, ha akadályozza tervei-
nek véghezvitelében, A nyári szabadság alkalmával a Balatonon vagy 
a tenger partján üdülők azt óhajtanák, hogy állandón meleg legyen 
és süssön a nap. 

Jellemző, hogy érzelmi hangulatainkat az időjárásról vett hason-
latokkal szoktuk kifejezni. Beszélünk derűs, verőfényes jó kedvről, 
borongós, nyomott kedélyről, fagyos tekintetről, zivataros hangulatról. 
Valóban sok hasonlatosság van érzelmi állapotunk színezete és az 
időjárás keltette benyomás között. Ez a benyomás tagadhatatlanul 
hatással van kedélyállapotunkra. 

De nemcsak az időjárásnak ez a külső képe, — ez a benyomás 
van hatással reánk, hanem olyan tényezők is, amelyeket érzékeinkkel 
nem veszünk észre, amelyek tehát nem tudatunkon, hanem a tudat-
talanon keresztül hatnak reánk. Sokszor ez a kétféle hatás éppen 



ellenkező természetű, Hellpach — a legkiválóbb szaktekintély ebben 
a kérdésben — saját magáról is említ egy ilyen esetet. Az egyik nap 
tiszta, kék ég és ragyogó napfény mellett igen kellemetlenül érezte 
magát, alig tudott szellemi munkát végezni. Másnap szakadó esőre 
ébredt, egészen felfrissülve érezte magát és pompásan ment a munka. 
Az előző nap a déli szélnek a tudattalanon át való hatása volt olyan 
nyomasztó, másnap pedig ugyancsak ez a tudattalan hatás volt kel-
lemes, úgyhogy a tudatos lehangoló hatását az esős időnek nem is 
hagyta érvényesülni. 

Ezeknek a tudattalan hatásoknak a megfigyelése már sokkal 
nehezebb, A legtöbb ember megállapítja: ma nincs valami jó napom, 
kedvetlen vagyok, az éjjel nem jól aludtam, nem tudom miért. Vagy 
pedig ellenkezőleg, megelégedéssel veszi tudomásul, hogy nagyon jól 
érzi magát, pompásan megy a munka. Nem figyeli meg, hogy ezek 
a különböző állapotok milyen kapcsolatban vannak az időjárással. 

Egyik éjjel nagyon nyugtalanul aludtam és nyomasztó, zavaros 
álmaim voltak. Megfigyeléseim alapján tudtam, hogy ennek a déli lég-
áramlás az oka. Kísérletképen reggel többeket megkérdeztem: hogyan 
aludtak az éjjel. Mindegyiktől azt a feleletet kaptam, hogy nem valami 
jól, nyugtalan éjtszakájuk volt, de ennek nem tudják az okát. Egyik-
nek sem volt tudomása arról, hogy fogékony az időjárás változásai 
iránt. 

Aki megfigyeli magát, tapasztalja, hogy ez a fogékonyság igen 
sokszor megnyilvánul az álmokban. Midőn a szél dél felől fúj, olyan-
kor szokott az embernek nyomasztó, kusza álma lenni. Nem alaptalan 
az a népies hiedelem, hogy halottakról álmodni, esőt jelent. A déli 
légáramlat, amely rendesen esőt hoz, szokta előidézni ezeket az álom-
képeket. 

Nem mindenki egyformán fogékony az időjárás változásai iránt. 
Vannak túlságosan érzékenyek, akiknek úgyszólván minden időjárás 
kellemetlenséget okoz. Ha egy kissé emelkedik a hőfok, már elvisel-
hetetlen melegnek találják, ha alább száll, fáznak. A napfényt nehezen 
tűrik, a felhős idő lehangolja őket. A szelet különösen nem állhat-
ják, legyen az északi vagy déli, keleti vagy nyugati. 

Vannak, akik bizonyosfajta időjárást nehezen viselnek el, ellen-
ben másfajtában nagyon jól érzik magukat, A langyos meleg légáramlat 
idegesekké teszi, lehangolja őket, ellenben kitűnően érzik magukat, 
ha az idő hűvösre válik. Nemcsak szenvednek az idő változásaitól, 
mint az előbbiek, hanem élvezni is tudják. Ezek rendesen az ideges, 
más tekintetben is érzékeny emberek közül kerülnek ki. 

Végül vannak olyanok, akik meglehetősen érzéketlenek az idő-
járás iránt. Lehetséges, hogy lelkileg semmit sem hat reájuk, han-
gulatukat, kedélyüket nem érinti, ellenben van testüknek egy gyen-
gébb pontja, amely időváltozás esetén fájni szokott. A csúzos tagok 
vagy régebbi sebesülések helyei megérzik az időváltozást. 

Némelyek inkább az időjárásnak a külső megjelenési alakja — 
a benyomás — iránt, mások pedig az előbb említett tudattalan hatá-
sok iránt fogékonyak. Az előbbiek nagyon jól érzik magukat, ha süt a 



nap, ha meleg van, de lehangoltak, ha elsötétül az ég, Az utóbbiak 
ellenben kellemetlen, nyugtalan hangulatban vannak, ha a légáram-
lás nem felel meg a természetüknek, bármilyen gyönyörű képet nyújt 
is az idő a szemnek. 

Ha azt kutatjuk, hogy az időjárásnak milyen tényezői hatnak 
ránk, nagyon nehezen megoldható kérdés előtt állunk, A meteoro-
lógia ismeri és megfigyeli a hőmérsékletet, a levegő nyomását, pára-
tartalmát, a szél irányát és nagyságát és a levegő elektromosságát. 
Mindezek hatással vannak testi és lelki állapotunkra, de még sem 
tudjuk ezekből az összes tapasztalt jelenségeket megmagyarázni. 
Déli légáramlatnál, midőn eső vagy zivatar közeleg, a légnyomás 
csökkenni szokott, Ugyanekkor a legtöbb emberen bizonyos nyug-
talan, nyomasztó érzés vesz erőt. De, hogy ez nem a légnyomás 
csökkenésétől van, könnyen átlátható. Ha ugyanis fölmegyünk egy 
500—600 méter magas hegyre, szintén csökken a légnyomás és ez 
nemcsak hogy nem nyomasztó, hanem inkább nagyon is felfrissítő-
leg hat, A hőfok magában szintén nem szolgál magyarázatul. Télen 
is érezzük a déli légáramlat bágyasztó hatását 5—10 ° hőmérséklet 
mellett. Nyáron vihar előtt a fogékony természetűek néha fullasz-
tónak találják a meleget, holott a hőmérő nem is áll olyan maga-
san. A levegő páratartalma is hatással van ugyan ránk, de hogy nem 
ez határozza meg testi és lelki állapotunkat, abból láthatjuk, hogy 
a főn és a sirokkó — az első nagyon száraz, majdnem páramentes, 
a második pedig nagyon páradús szél — majdnem teljesen ugyan-
olyan hatással van az emberre. 

Még bonyolultabbá teszi a dolgot az a körülmény, hogy az idő-
járásnak ezt a hatását a szobában is érezzük. A fűtött szobának 
páratartalma jóval kisebb, mint a szabad levegőé, de azért eső- vagy 
hóesés előtt a szobában is ránk nehezedik a nyomasztó érzés. Való-
színű, hogy igen ngy szerepük van a légköri elektromos hatások-
nak, továbbá más olyan tényezőknek, amelyeket a meteorológia 
fcem ismer eléggé és amelyeknek a szervezetre való hatása még nin-
csen felderítve. 

Az időjárásnak van néhány megjelenési alakja, amely sokakra 
nagyon kellemetlenül hat. Ilyen a vihart közvetlenül megelőző idő. 
Az embert valami nyomasztó érzés fogja el, bágyadt, levert és nyug-
talan. Ügy érzi, hogy sem testi, sem szellemi munkára nem alkalmas. 
S valóban a munkateljesítmény is csökkenni szokott ilyenkor. Fej-
fáját, szívdobogás és légzési nehézség is jelentkezik. Az ember 
étvágytalan, kelletlen, álmos, majd leragadnak a szemei, és ha lefek-
szik, még sem tud elaludni. Ha éjjel alszik is valamit, alvása fölü-
letes, míndúntalan fölriad. 

Az állatok is érzékenyek az időjárás iránt és különösen ez a 
vihar előtti időszak hat rájuk. Egyes rovarok ilyenkor tömegesen me-
nekülnek a födött helyiségekbe, úgyhogy megjelenésükből majdnem 
biztosan lehet esőre következtetni, A legtöbb rovar ilyenkor a föl-
dön keres búvóhelyet, A fecskék eső előtt azért szoktak olyan ala-
csonyan repülni, mert ilyenkor itt találják meg a táplálékul szolgáló 



rovarokat, tehát e tekintetben nem az időjárás van rájuk közvetlen 
hatással. De hogy a madarak is megérzik a közeledő vihart, mutatja 
az a közismert jelenség, hogy közvetlenül vihar előtt az erdőben az 
énekesmadarak elnémulnak. A földmíves embereknek tömérdek meg-
figyelésük van, amelyekre támaszkodva az állatok viselkedéséből az 
időjárásra következtetnek. Ezeknek a megfigyeléseknek rendesen van 
valami alapjuk, 

A vihar előtti idő hatásához nagyon hasonló a Földközi-tenger 
felől jövő páradús déli szélnek, a sirokkónak a hatása. Különösen 
erősen érezhető ez Itália egyes részein és Tirolban, Ezeken a helye-
ken a sirokkós időben a legtöbb ember majdnem teljesen munka-
képtelen lesz. Különösen a szellemi munka megy nehezen. A lakos-
ság életmódjában alkalmazkodik is ehhez. Egy ilyen napon Inns-
bruckban jártam, az egyetemi hallgatók a szemináriumban fölvilágo-
sítottak, hogy ma nincs tanulás, mert sirokkó van. Ha az ember azt 
a napot ott végigkínlódta, teljesen jogosultnak találta a munkaszüne-
tet. A fullasztó hőséget még elviselhetetlenebbnek tüntette fel, hogy 
a környező hegyek tetejét mindenütt hó borította. Már azért is taná-
csos ilyenkor lehetőleg semmit sem csinálni, mert mindenki szörnyen 
ingerlékeny, a sirokkó valósággal fölborzolja az ember idegeit. 
Hasonló hatása van a már említett nagyon száraz, meleg főnnek. 

Korántsem ilyen kellemetlen a nyári, nagy meleg. Ez is bá-
gyasztó és megfosztja az embert az üdítő álomtól, — nagy melegben 
nem lehet olyan jól aludni, mint hűvös időben — de nem teszi olyan 
levertté és ingerültté. A nagy meleg elől menedéket nyújt a hűvös 
szoba vagy az erdő, de a sirokkó vagy a főn hatásától ez sem 
véd meg. 

Kellemes, üdítő hatással szokott lenni az emberre a hűvös idő, 
a mérsékelt északi vagy északnyugati légáramlat, a nyomasztó idő 
után beköszöntő vihar és eső. Ez a fölüdítő hatás gyakran nyomban a 
vihar kitörésekor jelentkezik. Midőn megdördül az ég és az első 
cseppek leesnek, az ember valami csodálatos megkönnyebbülést, föl-
szabadulást érez s ez állandóan fokozódik és a vihar elvonulása 
után is tart egy ideig. A zivatar nagy elektromos kisülései után a 
légkör elektromossága megváltozik és ez ís mutatja, hogy az idő-
járásnak az ember testi és lelki állapotára való hatásában nagy sze-
repe van a légköri elektromosságnak. 

Az ember elszakadt a természettől és megváltoztatta az idő-
járással való kapcsolatát is, ruházkodásával és lakásával. Különösen 
pedig elszakadt a föld talajától. Tudjuk, hogy a talaj elektromos-
sága egészen más mint a levegőé. A természetes életmód mellett a 
talajjal közvetlen érintkezésben volnánk, mostani életmódunkkal 
azonban el vagyunk tőle választva. Cipőnk talpa,, a városi kövezet, 
a lakás padlózata csupa elektromos szigetelő. Testünk tehát a föld 
elektromossága helyett a légkör elektromosságával van összekap-
csolva. Nem lehetetlen, hogy ez a körülmény is kedvezőtlen hatás-
sal van ránk. Az sem lehetetlen, hogy a Kneipp-gyógymód — me-



zítláb járás a nedves füvön — azért hatásos, mert visszaállítja elek-
tromos összeköttetésünket az anyafölddel. 

Az is könnyen meglehet, hogy az időjárás nem mindig közvetle-
nül hat ránk. Bizonyos testi és lelki állapotok együtt járnak az idő-
járás egyes megnyilvánulásaival, de nem ez utóbbi oka az előbbinek, 
hanem az időjárást is, meg a mi állapotunkat is egy közös ok idézi 
elő. Ma már tudjuk, hogy az időjárásra nemcsak a föld felszínén 
lévő tényezők vannak hatással, hanem a földtől távolabb eső, a világ-
űrben lejátszódó jelenségek is, mint pl, a napfoltok, az úgynevezett 
kozmikus sugarak stb. Valószínű, hogy ezek a jelenségek az ember 
testi és lelki állapotára is hatással vanak. Meglehet, hogy az emberi-
ség történetében egyes nyugtalan időszakok ilyen kozmikus okokkal 
függnek össze- Érdekes volna valami párhuzamosságot találni az 
emberiség életének és az időjárásnak rendellenességei, zavarai 
között, 

Bármi legyen is az, ami az időjárásban reánk hatással van, nyil-
vánvaló, hogy közvetlenül testünkre, szervezetünkre hat és csak 
ezen keresztül a lelki tevékenységre. Nem ismerjük pontosan a ható 
okokat sem, de azt sem, hogy milyen elváltozásokat okoznak szerve-
zetünkben. Közismert azonban, hogy az időjárás a betegségek kelet-
kezésére, gyógyulására vagy rosszabodására is befolyással van. Még-
pedig nemcsak annyiban, hogy rossz időben könnyebben meghűlünk, 
hanem olyan bajoknál is tapasztaljuk ezt a hatást, amelyek a meg-
hűléssel semmiféle összefüggésben nincsenek. Nagy kórházakban, 
ahol igen sok esetet figyelhetnek meg, tapasztalják, hogy némely 
betegségek enyhe, alacsony légnyomású, esős időben lépnek fel töme-
gesebben és ilyenkor súlyosabb lefolyásúak, más bajok ellenben 
éppen ellenkezőleg hideg, magas légnyomású, derűs időben mutat-
nak ilyen kedvezőtlen képet. 

Hirtelen időváltozások, úgynevezett front-átvonulások alkalmá-
val a statisztikai adatok szerint gyakrabban fordulnak elő kisebb-
nagyobb rosszullétek. Ilyenkor megnövekszik az orvosok és gyógy-
szertárak forgalma, ellenben észrevehetően csökken az éttermeké és 
szórakozóhelyeké, A front-átvonulás után megfordul a helyzet. Né-
melyik nagyvárosban a meteorológiai intézet előre jelzi a nagyüze-
meknek a front-átvonulásokat, az időjárás változásait, hogy ennek 
megfelelőleg készüljenek fel. 

Nemcsak testi állapotunkra és hangulatunkra hat az időjárás, 
hanem munkaképességünkre, ösztöneinkre és akaratelhatározásunkra 
is. Ennek kimutatása egyes esetekben nagyon nehéz volna, mert 
hiszen a munkában és a cselekvésben igen sok más tényezőnek is 
szerepe van. A szabályszerű összefüggés inkább akkor tűnik sze-
münkbe, mikor nagyon sok esetet figyeltünk meg. Itáliában sokkal 
több kihágás és vétség történik sirokkós napokon, mint máskor. 
Különösen olyan vétségek gyakoriak ilyenkor, amelyeket az embe-
rek heves felindulásban szoktak elkövetni, mint pl, verekedés, súlyos 
testi sértés, A vádlottak fel is szokták hozni a tárgyaláson mentsé-



gül az ilyen időjárást és előfordul, hogy a bíróság valóban enyhítő 
körülménynek veszi. 

Az évszakoknak megvan a jellegzetes időjárásuk. Közismert 
dolog, hogy a tavasz beköszöntése, — habár mint benyomás kellemes 
és örvendetes is — sok emberre testileg és lelkileg kedvezőtlenül hat. 
Ilyenkor jelentkezik a bágyadtság, fáradtság, kedvetlenség és nyug-
talanság. Igaz, hogy ebben nemcsak a tavaszi időjárásnak van sze-
repe, hanem annak is, hogy a tél folyamán a szervezetnek 
vitaminkészlete csökkent, de azért a kellemetlen hatás egy részét 
mégis az átmeneti, változékony időnek kell tulaj donítanunk. 

Érdekes, hogy május és június hónapokban legnagyobb az ön-
gyilkosságoknak és azoknak a bűntényeknek a száma, amelyeket a 
szenvedélyek idéznek elő. Ezek azok a hónapok, amelyeknek időjárása 
mint tudatos benyomás, a legkedvezőbb az emberre. A derűs nap-
fény, az üde és langyos tavaszí levegő, a megújuló természet mind 
vidámítólag hat, még az élet gondjai ís enyhülnek. Hogy az öngyil-
kosságok száma mégis nagyobb ilyenkor, azt mutatja, hogy nem az 
érzékelhető benyomásnak, hanem a tudattalan hatásnak van itt 
szerepe. 

Ebben az időszakban az embernek érzelmi élete sokkal élénkebb, 
képzelete is elenevenebben működik. Ezért szokták a tavaszt a költé-
szet és a szerelem idejének tartani. A szellemi munka is bizonyos 
lendületet mutat, de inkább eredeti ötletek felvillanásában, mint az 
eszmék józan, kritikai mérlegelésében. A kitartó alapos munka 
ilyenkor nem ízlik az embernek. Az időjárásnak és az időszakoknak 
a szellemi munkára és a fegyelmezett viselkedésre való hatását az 
iskolában a tanulókon is jól megfigyelhetjük. Vannak napok, mikor 
a tanulók legnagyobb része tompa kábultságban és közönyösségben 
ül a padokban, és valósággal megáll az eszük. Tavasszal pedig je-
lentkezik valami nyughatatlanság, fegyelmezetlenség, mellyel nagyon 
nehéz a tanítónak megküzdenie. 

Említettük, hogy nem mindenki egyformán érzékeny az időjárás 
változásai iránt. Ez az érzékenység az életkortól és a nemektől is 
függ. Ezelőtt abban a hitben voltak, hogy a férfiak érzékenyebbek, 
mint a nők. Hiszen a férfiak általában sokkal kényesebbek és hajla-
mosabbak a képzelődésre. Ügy látszik azonban, hogy a nőkre talán 
még jobban hat az időjárás, csak kevésbbé figyelik meg az időjárás 
és lelki állapotuk közötti összefüggést, A gyermekek általában ke-
vésbbé érzékenyek, bár testi állapotukra, fejlődésükre szintén hatás-
sal van az időjárás és az évszakok változása. Idősebb korban az idő-
járás iránti fogékonyság növekszik. 

Az időjárás hatásai iránt való érzékenységet nemigen tudjuk meg-
szüntetni, sőt csökkenteni sem. Bizonyos csillapító szerek ideiglene-
sen nyújthatnak némi enyhülést, az edzésnek is lehet jó eredménye. 
Aki sokat mozog a szabad levegőn, hozzászoktatja magát a hideg-
hez, meleghez, szóval az időjárás viszontagságaihoz, idővel veszíthet 
érzékenységéből. Maga az, hogy megerősödik, idegrendszere ellen-
állóbbá válik, alkalmasabbá teszi a kellemetlen hatások könnyebb 



elviselésére. Vannak azonban az időjárásnak olyan tényezői, amelye-
ket nem tudunk megszokni, sőt érzékenységünk mindjobban fokozó-
dik. Aki huzamosabb ideig lakik a sirokkónak erősen kitett helyen, 
később még töbet szenved, mint eleinte. Ilyeneknél előfordul, hogy 
ha elkerülnek kedvezőbb vidékre, még évekig megmarad ez a foko-
zott érzékenységük, és már az enyhe déli szél megzavarja jóérzésü-
ket, pedig azelőtt ilyen kisebb hatásokra semmi kellemetlenséget sem 
éreztek. 

Milyen időjárás a legkedvezőbb, a legkellemesebb az emberre? 
A legtöbben sietve felelnék: a szép, napos, derűit, mérsékeltebb me-
leg idő. Pedig a felelet nem ilyen egyszerű. Nincs olyan idő, amelyik 
állandóan huzamos ideig kedvező és kellemes volna. Az örök tavaszt 
végül is megúnná az ember és nem is. volna sem testi, sem lelki álla-
potára nézve kívánatos. Az az idő, amely eleinte kellemesen hat, ké-
sőbb már valósággal megviselhet bennünket. A tiszta téli hideg 
eleinte nagyon üdítő, az ember kellemesen érzi magát, jól bírja a 
nagyobb gyaloglást, pompásan megy a szellemi munka is- Hosszabb 
idő múlva azonban bágyadtá, fáradtá teszi az embert. Több heti szá-
razság után nem a napfény, hanem az eső érdemli meg a jó idő el-
nevezést. A legtöbb embert azonban az időjárás megítélésében az 
vezeti, hogy mennyiben felel meg terveinek, szórakozásainak. 

Az utóbbi években méltán panaszkodhattunk az időjárásra. Az 
évi középértéke a meteorológiai tényezőknek nem tért el ugyan 
lényegesen az átlagtól, hanem a változások nem követték egymást a 
kellő szabályszerűséggel. Néha hónapokig tartó szárazság volt, más-
kor pedig hosszú időn keresztül állandóan csapadék, Ha meleg volt, 
nem jött közbe egy kis enyhítő lehűlés és ugyanígy csökönyösen 
kitartott a hideg is, Közben viszont voltak napok, midőn az időjárás 
szinte pillanatok alatt változott és egy napon belül bemutatta majd-
nem az összes lehetőségeket. Természetünk az időjárás változásainak 
bizonyos ritmusát kívánja meg és ezért megszenvedi a rendellenes 
időjárást. 
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KÖNYVEK. 

Hi az irodalom ?* 

Az irodalomelmélet bölcseleti részének középponti kérdésére; mi az iro-
dalom? akar felelni Klenner Ferenc értékes tanulmánya. A szerző tudja , 
hogy „a mai kor funkcionális gondolkodása nem akar ja a „Ding an eich" úgy-
nevezett „fogalmi meghatározásá"-nak csakugyan eléggé reménytelen feladatát 
elvállalni, csupán a fogalom pontosabb körülhatárolására törekszik". Vallja, hogy 
ez sikerülhet. Horváth János irodalomelméletét így bírá l ja : „Nem szabad azt 
vallanunk, a m i t - H o r v á t h János , tudniillik, hogy az irodalom fogalmának meg-
határozása — mivel ez időben változó fogalom — sohasem fog sikerülni, tehát 
ne is kísérletezzünk vele," Horváth János idézett tanulmányában (Magyar iroda-
lomismeret. A szintézis alapelvei, Minerva, 1922. évf, 187—207. 1.) nem erről 
van szó, hanem: 4,Az irodalom fogalma nem állandó, hanem történetileg alakuló, 
változó fogalom: korszerinti megkötöttségében tehát nem fogadható el vezérelvül 
egy, az irodalom egész történeti anyagát rendszerező szintézis számára," (189. 1.) 
„Ami egy fe j lődő lényegben egyszer megvan, máskor nincs meg, az nem lehet 
sa já t és kizárólagos elve a fej lődő lényegnek, csak legfeljebb egyik, bár nagy 
horderejű mozgatója." (191. 1,) „Az „irodalom"-nak örökérvényű meghatározását 
adni nem lehet, mert időben változó fogalom. De meg lehet jelölni, mi az állandó 
mindabban, amit eddig l i t teraturának, irodalomnak neveztek, meg lehet állapí-
tani mindennemű irodalmiság végső feltételeit ." (196, 1.) Horváth János csak-
ugyan ezekre a végső fel tételekre mutat rá az irodalmiság ma már közismertté 
vált meghatározásával; ,ír-ók és olvasók szellemi viszonya írott művek közvetíté-
sével. Ezzel szemben Klenner arra vállalkozik, hogy ,.ha nem tudunk is valami 
örökérvényű meghatározást adni, tudományos felszerelésünk megkívánja, hogy 
legalább azt határol juk el: mit értünk ma i rodalmon?" Ha a mai fogalomról van 
szó (mit ér tünk ma i rodalmon), akkor a régi rendszerezések (amennyiben azok 
a régi irodalom-fogalmat ad ták) nem bírálatot érdemelnek, hanem a történeti 
szemlélet józan tudomásulvételét. Még kevésbbé bírálhat ja Horváth Jánost, hi-
szen ő az író-közönség alapviszonyban mindennemű irodalom végső feltételeit 
ismeri fel (u. o, 200. 1.) és csak azután keresi „az állandó lényeg" változó moz-
zanatait: az irodalmi alapvíszeny forgalmazóit (irodalmi élet), részeseit (írók, 
olvasók), közvetítőit (művek, irodalmi hagyomány), gyakorlása módjá t (irodalmi-
ság formái), (u. o. 202. 1,) Az irodalmi aíapviszony „végtelenül ismételt létesülé-
sének végső eredményei" pedig az irodalmi ízlés (egy közös lelki forma öröklött 
haj lama) és az irodalmi tuda t (e közös lelki forma önszemlélete a kor irodalom-
fogalmában, a tudatosodás bizonyos fokán), Horváth János azt tanítja, hogy a 
„mindennemű irodalom állandó" lényege kielégíti a gondolkodás abstractio-jel-
legét: itt teszünk eleget minden összegezés követelményének: az önelvűségnek. 
A rendszerezés másik kívánalma pedig, vagyis a történeti hűség a változó (egye-
dítő) mozzanatok számbavételére kötelez: ezzel egyszersmind biztosítjuk a 
konkrét valóság érvényesülését a felépítendő rendszerben. Az állandó lényeg 
megtalálása lehetővé tet te az egységes szempontú szintézist, a változó mozzana-
tok megjelölése pedig a megrajzolandó kép történeti igazságát. „Amaz meg-
határozza a szintézis egységét, emez tagoltságát." (u. o. 195, 1.) — Ha az alap-
viszony (az író-közönség viszonya írott művek közvetítésével) csak mindennemű 

* Klenner Ferenc: Irodalomtörténeti kérdések. (Mi az irodalom? Különle-
nyomat a bonyhádi ág, h, ev. gimnázium 1939—40, tanévi évkönyvéből. 15 1.) 



irodalmiság végső feltételeinek megnevezése, nem csodálkozhatunk azon, hogy 
itt az írott műveken van a hangsúly. Klenner úgy gondolja, hogy Horváth János 
éppen azt nem mondja meg, mikor kell valamit még i rodalomnak elfogadni, s 
mikor már nem irodalom valamely mű. Pedig Horváth János szépen megmagya-
rázza: „Nem csupán kézírást értek, hanem technikai módon, nyomtatás, vagy 
akár fonográf ú t ján megrögzített szövegeket," (u, o. 196. 1.) „Ha valamely kor 
közfelfogása a népköltészetet az irodalomhoz tartozónak fogja fel, akkor mi 
is kénytelenek volnánk ezt megtenni" (vagyis bevenni az akkori irdodalomba), 
„hiszen kérdésünk csak az lehet: mikor mit tartottak irodalomnak, nem pedig, 
hogy mi mit tartunk irodalomnak." (u. o. 197, 1.) Az í rat lan szájhagyomány nem 
véglegesen megállapodott, az „alapviszony" közvetítő anyaga (a mű) közpré-
dára van kitéve, végül változásnak kitett kollektív alkotássá válik, s mint egyéni 
mű végkép megsemmisül, A szóbeli hagyományozás területe tehát elvileg más, 
mint az irodalomé; sohasem azonosak, csak rokonterületek a műveltség összes 
nyelvbeli megnyilatkozásában. Bár a szóhagyomány még nem irodalom, beletar-
tozik az irodalomtörténetbe, mert „történetelőtti vehiculuma annak a műveltségi 
ösztönnek, melyből majd az irodalom szervez meg egy külön összefüggést" és 
mert „az irodalmi termelésnek egyik levezetője, kollektív ízlésbe feloldó gyűjtő-
medencéje", 6 végül „mint koronként az irodalmi ízlés ösztönzője, ihlető for-
rása", (u, o, 198. 1.) Maga a nyelv sem egyszerre emelkedik irodalmivá; gyakor-
lati és irodalmi használata közt van egy fokozat, mely előkészíti arra, hogy iro-
dalmivá emelkedjék. (V. ö, Horváth János : A magyar irodalmi műveltség kez-
detei, 6, 1. Ugyanezt t an í t ja Thienemann is az Irodalmi alapfogalmakban.) A 
szóbeli hagyományozás néphagyományokat, az irodalmi hagyományozás irodalmi 
műveltséget teremt. (V. ö. Horváth János : Magyar irodalomismeret, Minerva, 
1922, 206. 1.) Hogy az irodalmi alapviszony ( = mindennemű irodalom állandó 
lényege) hogyan van a koronként változó irodalomfogalom mélyén, azt a mí 
i rodalmunkban gyönyörűen mutat ta meg éppen Horváth János az Irodalmunk 
fej lődésének főbb mozzanatai c. tanulmányában (a II, kerüle t i állami főreáliskola 
1907—1908. tanévi értesítőjében). — Ha Horváth János eredményéből egyik vagy 
másik tartalmi jegyet elhagyják, nem elégíthet ki, — ez magától értetődő. Csak 
így történhet meg, hogy Klener nem t a r j a sajátosan irodalminak Horváth János 
alapviszonyát, hanem ál ta lában a kultúra-alakulás (Kulturwerden) folyamatának 
ítéli, mert ugyanakkor nem veszi figyelembe az „írott művek" fogalmát. Igen 
valószínű, hogy Klenner itt Horváth János egyik valóban támadható pon t j á ra 
utal, t. í. arra, hogy elmélete — ha túlzásba vinné — nem az irodalmat nézné 
társadalmi (mint egészen mellékes) szempontból, hanem a társadalmat irodalmi 
szempontból, s így az irodalom is művelődéstörténetté válnék. Csakhogy Hor-
váth János — amikor az „irodalmi közönség fogalmát használ ja — nem érték-
elméleti kritériumot akar adni, hanem csak mindennemű irodalmi végső feltéte-
lének egyik tényezőjét, amely az alapviszonyban igazán sine qua non. Hogy 
pedig Horváth János „elmélete" mennyire nem lesz lélektelen az alkalmazásá-
ban, és hogy nem lesz irodalmiatlan társadalomtudománnyá, azt fényesen bizo-
nyí t ják egyetemi előadásai: egész nemzedéket nevelt fel az ő irodalmi szemlé-
letében és a maga egyetlen, de lényegre tapintó szempontját senkire sem akar ja 
rákényszeríteni. Nem is adta ki egységes mű keretében az ő kisebbfaj ta könyvet 
kitevő irodalomelméleti cikkeit. Ő maga dűlt betűvel szedetve mondja, hogy 
távolról sem akar meghatározást adni. 

Horváth János után Klenner igazi érdeme, hogy az irodalomnak erősen 
értelmi, az irodalmi tudat ra alapozott fogalmával (V. ö. Roman Ingarden: Das 
literarische Kunstwerk, Heidelberg, 1924.) szemben művészi életérzésre épített 
irodalomfogalmat ad; meghatározása erősen rokon a legújabb művészetfilozófiai 
meghatározásokkal (pl.: „Ist doch alle Kunst auch Selbstformung und Selbst-
ausdruck eines lebenden Geistes" •— Nikolai Hartmann: Das Problem des geisti-
gen Seins. 1933, 206. 1.; az irodalmi mű csak annyiban jelentős, amennyiben élet-
állapot olvasható le belőle: Das bildende Leben ist hier zum Bild des Leben 
geworden" — Fritz Kaufmann: Sprache a k Schöpfung. Zur absoluten Kunst im 
Hinblick auf Rilke, Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft , 
1934, I. f.). Milyen tehát az az út, amelyen Klenner az irodalmiság sajátos hatá-
rozmányaít leginkább megtalálni véli. Szigorú elméleti következetességgel épít i 



fel a következő állomásokat: 1. fenomenológiai szempont: az irodalmat a 6zépség 
szférájában kell keresnünk; a többi művészetektől megkülönbözteti a nyelv, meg 
a sajátos viszony a mű és a szerző között. 2. Genetikus szempontból az irodal-
mat meghatározza a szerző életérzése. Klenner az irodalmat mondja a legszub-
jektívebb művészetnek, melyben nem a filozófiai világnézet egységes rendszerű, 
fogalmakban kifejezhető és statikus jellegű állásfoglalása fejeződik ki, hanem 
a költői életérzés, azoknak a dinamikus erőknek az összessége, melyeket a 
nem-énnek az énre való ha tása hoz létre a szerző lelkében. Ez a kifejeződés 
művészi formájú legyen! Tehát Klenner egyrészt kibővíti a Horváth János-féle 
szemléletet, mert az írásbeliség helyett a „nyelvbeliség" fogalmát emeli ki, — 
másrészt megszűkíti, mert az irodalmi mű fogalmát erősen szubjektívvá teszi, a 
művészi teremtés fogalmával hozza kapcsolatba. Az első, súlyos kérdésben merev 
az ellenvéleménye, a második esetben megszorítással él: a nála annyira fontos 
művészi formát relatíve és ér tékhatározónak kell vennünk: pl, a kódexeket nem 
nézhetem a mai „művészi forma"-fogalommal. Minél művészibb formában jelenik 
meg valamely mű a maga korához viszonyítva, annál tisztább irodalmat nyújt . 
Végső meghatározása így hangzik: az irodalom a szerző életérzésének művészi 
formábn való — legtöbbször szombolikus vagy allegorikus — nyelvi materiali-
zálódása. Mivel a szombolikus és allegorikus jegyekkel csak részletez, röviden 
így fejezhetnők ki Klenner eredményét: az irodalom a szerző életérzésének mű-
vészi nyelvi kifejezése. — Klenner nagyszerű érzékkel tárgyal a stíluselemzés 
módszerének fontosságáról; ezt a szempontot a j án l j a a korszakfelosztásban is, 
hiszen a stí lusra nagy általánosságban mégis rányomja bélyegét a kor ízlése, ha 
a költői életérzés marad is sa já tosan egyéni. Tizenöt lapon át sok mély gondo-
latot öntudatosíthatunk a szerző nyomán. Üj útra mutat rá, meghatározásában 
rej lő értékes szempont az irodalmi műnek, mint művészien teremtet t egésznek 
önmagában való vizsgálata, amennyiben a szerző életérzésének közvetlen vetü-
lete. A manapság túlzásba vitt szellemtudományos látásban jó erre is fokozot-
tan figyelmeztetni. (Itt csak utalhatok Baránszky-Jób László Irodalomtörténet 
és esztétika c. tanulmányára. Esztétikai Füzetek, 1935, II, évf. 2, szám, 14—28. 
lk.) Nagyon helyes így közelebbről, önmagában is láttatni a műalkotást , ha benne^ 
hagyjuk is az irodalomi alapviszony végtelenül ismételt létesülésében. 

Rezek S. Román.. 

Á repülés.* 

A kor arculatára nagyon is erős vonalat húzott már eddig is a repülés, 
s éppen azért, mert a kor sa já t j a , a kor embere sem idegenkedhetik a repülés 
gondolatától, melyben a szellem ünnepli győzelmét a holt anyag fölött. Vagy 
talán idegenkedhetnék, ha t isztára csak testedző foglalkozásnak, vagy az uta-
zás egyik kevésbbé kívánatos lehetőségének volna tekinthető, de mikor népek 
sorsa fordulhat meg raj ta a mult és jelen idők intése szerint, akkor a repülés 
ügyének ter jesztése fontos nemzeti feladat és elzárkózni nem lehet előle. 

Ezeket a gondolatokat eleveníti meg két újabban megjelent könyv. Az 
egyikben a mult dicsősége, a másikban a jövő ígérete. Az egyik az élet-halál 
komolyságában, a másik az erre való nemes előkészület játszi könnyedségével 
szolgálja a repülést, amely mindkét esetben kicsiholja az ember legmélyén re j -
tőző értékeket és tökéletesebb jellemmé neveli a repülőt a legnemesebb szó-
rakozások egyikével. 

Hefty könyvének első része a magyar repülés kezdetét mu ta t j a be, amely 
a megnemértés és anyagi nehézségek ellenére is eredményekkel dicsekedhetik, 
A szerző szinte gyerekfejjel már köztük, velük él. A magyar repülés úttörői 

* Vitéz Hefty Frigyes: Repülők — Előre! József kir. herceg előszavávaL 
Frankl in-Társulat kiadása. 320 1„ 108 képpel. — Steff Tibor: J á t ék az éggeL 
237 1, Révai kiadás. 



vonulnak el lelki szemeink előtt és beszélnek áldozatról, melyet egyenként vál-
lal tak és amely éppen ezért megtermi gyümölcsét: a magyar repülést. 

A magyar repülők rákosi munkája a világháború kitörésével befejeződöt t . 
A szerző önkéntesnek jelentkezik a repülőkhöz. A vérzivatarban eltöltött 42 
hónap eseménye adja a könyv többi részét. Megfigyelő, bombázó, vadász repü-
lők kötelék-repülései váltogatják egymást egyéni csúcsteljesítményekkel, vak-
merő vállalkozásokkal. A nagy világégés komor színeit vetíti elénk a szerző, 
amely megrendíti az embert, azt a valóságot, amely körömszakadtáig vívott harc, 
fogcsikorgató küzdelem, amelynek emléke is lélekzetet elállítóan félelmetes. 

Minden repülés életveszélyes és halálos komolyságú, Életre-halálra szóló 
küzdelmek, melyekben a hozzátartozókért való aggódás remeg és amelyek fő-
hőse a repülő fegyelmezettséggel és vasidegekkel. Szinte emberfeletti érőfeszítés 
és félelmet nem ismerő bátorság sugárzik ki a sorokból mindvégig. Az emberi 
szervezet végsőkig való hajszolása betegségeken, gépfegyvertűzön keresztül. Légi 
harcok, amikor a győzelem pil lanatában is az együttérző ember sa jná l ja a lezu-
hanó ellenfelet, 

A szerző résztvett az olasz, román harctér légi ütközeteiben s egy-két heti 
szabadságán sebesülten és lábadozóan küzdött a hátország bomlasztó erői ellen, 
ki tar tot t minden pillanatban a zsilipekkel el nem zárható gondolat harcmezőin, 
mert látnia kellett a magyar becsületes küzdelmét és elhullását. 

Ennyi áldozatot hozó és minden polgári kényelmet nélkülöző hősök küz-
delme minden megbecsülést kiérdemelt. Harcoltak az ellenfél számbeli, a jobb 
gépek fölényével szemben tudással, lélekjelenléttel, bátorsággal, határozottság-
gal, de így is sokszor odate lepedet t a halál őfelsége a hősök mellé. A magyar 
becsület, öntudat, testvériesség sugárzik a fajok keveredéséből. 

Az események leírásánál a szerző háttérben marad, de sa já t személyét 
re j tő szerénységén is át tör a kötelesség teljesítése, bajtársiassága és a repü-
lésért való rajongása. Olvasatlanul is megsejti az olvasó a háborúban eltöltött 
négy év küzdelmét, erőfeszítését, hősiességét és a repülőgép vezetésében való 
boszorkányos ügyességét, melyek megszerzik számára háromszor is a kitüntetés 
aranyérmét. Hihetetlen lélekjelenlétére csak egy példát említsünk, amikor a 
kigyulladt repülőgépből 4800 méteres magasságból kiugrik és rábízza magát az 
akkor még csak igazán kísérleti eszköznek szánt ej tőernyőre. Ég és föld között 
lebeg és lovagiatlan ellenfele sorozatot lő feléje a körülöt te keringő gépből, de 
a gondviselő Isten megtar tot ta nekünk azt az embert , aki 42 hónapos háborús 
szolgálat és immár negyedszázados repülő tevékenység után is küzd a magyar 
repülés ügyéért elsőrendű elméleti és gyakorlati szaktudással. 

Milyen vigasztalan a háború vége. Eleinte csak a hátországban bomlik a 
türelmetlenség fegyelmezettlenséggé. Romboló erők csakhamar a harcolók között 
is megkezdik munkájukat , de a repülők kitartanak a kötelesség mellett, ,,Azt a 
tökéletes egységet, mely lélekben, hűségben, bajtársiasságban uralkodott a front 
repülői között, korra, rangra való tekintet nélkül, — meg nem bonthat ja semmi. 
I t t a közös sorsban egybeforrt a nagy együttes minden tagja s az önfeláldozásig 
menő jóindulat, odaadás és kötelességtudás az emberi együvétartozás külön 
kasz t já t teremtette meg. Tisztjeink szeretettel, ba j társ i jóindulattal bánnak alá-
rendelt jeikkel , megfigyelők és pilóták élnek-halnak egymásért." Mennyi ér ték a 
múltban és mennyi intés a jövőre, 

A háború végén mégis először gépekkel, ma jd azok nélkül való menekülés 
keserűsége jut osztályrészül a hősöknek. De ez még nem a dráma legfeszültebb 
pillanata. A szállító gépkocsiktól aka r j ák megfosztani őket azok, akikért éle-
tüket kockáztat ták. Igen, de ez még nem Magyarország! S Magyarország első 
ha tár fa lu jában tömeg támadja meg a vonulókat. „Nincs tiszt, nincs úr", mert 
forradom van. Vértestvéreik támadnak rá juk. Mennyit kibír — Istenem — az 
emberi szív: nélkülözést, szenvedést, de hogy ekkora fájdalom súlya alat t sem 
szakadt m e g . , . ? — „Kétség és remény, öntudat és bizonytalanság viharzik ben-
sőnkben. — Miért küzdöt tünk?" 

A repülő azonban nem hagyja hazá já t a proletár diktatúra ellenére sem, 
küzd a csehek, románok ellen. Megsebesül újból és mégis a parlament foglya a 
három aranyérmes, a többszörösen ki tüntetet t hadi pilóta tiszttársaival együtt, 



csak a repülő altiszek bátor fellépése menti ki őket. Amint lehet, jelentkeznek 
a siófoki fővezérletnél. A Nemzeti Hadsereg elindul Horthy Miklós vezérsége 
mellett, hogy a végsőkig harcolók elé meredő fá jó kérdésre megadja a feleletet 
20—22 év után, mikor összeölelkezik a hazájá t szerető minden magyar testvéries-
ségben a visszatért Felvidék, Kárpá t a l j a és Erdély mindenkor magyar földjén. 

A háború gonoszsága között a szerző hálatelt szívvel gondol a mindenki-
nek gondját viselő Istenre. A repülő Isten tenyerében érzi magát é6 tgy-egy 
nehéz pillanat u tán feltör belőle a szó, hogy a jó Isten különöskép vigyáz a 
repülőkre, Miatyánkkal köszönti a Mindenhatót és így a békesség szelleme lebeg 
feléje a megpróbáltatások közepette. 

Külön élvezetet jelent a t isztán csörgedező, magyaros nyelve, melyet itt-
ott a magyar tá jszólás tarkít. Fordulatos stílusa zökkenők nélkül való, A néha 
vaskos valóságot á t meg átszövi a költészet csillogó szálaival, a részek egysége 
az egész egységbe olvad bele és csodálkozunk azon, hogy a szerző írói tehet-
sége szélesebb területet nem igényel, 

A könyvben rej lő, hazafiságra nevelő, emberi, családi, irodalmi értékeket 
ismertetéssel nem lehet kiaknázni, ezt olvasni kell elejétől végig. A munka egyéb-
ként értékének megfelelően elsőrendű kiáll í tásban jelent meg. 

* 

Steff Tibor könyve a szerző vitorlázó repülésben való fejlődését ad ja . A 
repülést csak pusztán szemlélő i f jú tó l az elsőrendő eredményekben bővelkedő 
ére t t férfiúig t e r j edő sokszínű skálán játssza el a vitorlázó repülés minden 
változatát . 

Érinti az első repülések kezdeti izgalmait, amikor 18 éves korában négy-
száz kilométert kerékpározot t 30 óra alatt, hogy néhány száz méter t repülhessen. 
Ez az áldozat már a repüléssel való eljegyzését jelenti. A szerző feltűnő írói 
készséggel vezet végig a repülés művészetének egyes szakaszain. Az élmények 
eleven előadásában úgy érzi az olvasó, hogy maga vezeti a gépet és önmagáért 
aggódik, hogy a ,,C" vizsgához szükséges levegőben töltött öt perc meglesz-e? 

Finoman érzékelteti azt a tényt, hogy kezdeti fokon valóban minden veze-
tés fárasztó szellemi munka. A későbbi fejlődés fokán eddig a gép kormányai-
hoz kötött figyelmünk felszabadultan veszi észre az enyhe lejtésű táncot járó, 
ma jd egyre gyorsabb kavargásba forgó földet. Van pillanat, amikor a pilóta 
szemlélete lep meg bennünket is; i lyenkor csak egy szilárd pont van és ez a re-
pülőgép s körötte forog a világ. Szétesik a lent és fent fogalmak megszokott 
kerete és megérezzük az eddig észre sem nagyon vett levegőt, mely a gépet 
hordozza, 

A repülő tudás gyarapodásával az elért magasságok 2000 méter fölé emel-
kednek és a berepült távolságok 250 kilométeres csúcsteljesítményekig nagyob-
bodnak. Ezek a repülések it t-ott már az országhatárt is átlépik. A vonuló vihar 
előtt való távolsági repülés, felhő repülés, mind külön élmény, A levegő tengere 
a repülő számára nem sivár, egyhangú, mert utak, útvesztők, emelő szelek, áram-
latok rajzolódnak bele, csak szem kell hozzá, mely észrevegye, 

A repülésben a tudomány és a technika az erőhatások lendületének, finom 
ívelésű vonalaknak, a lakok szépségének művészetévé finomul. Költészet a repülés, 
nem a szavak hangulatot ringató zenéje, hanem a gép idegein játszó szél mu-
zsikája, melyet mégis a szavak sejtetnek, közvet í tenek. Soha nem tapasztal t 
érzéseket vált ki a repülés és a lelki élménye valami hasonlóságot í rutat a zene 
hatásával. Itt biztosat csak a tapasztala t mond. 

A repülőgép vezetője az ég kék kupolájára rajzolja fel játszi kedvében az 
ákom-bákom írásokat, melyeket csak a hozzáértő tud elolvasni: enyhe csava-
rulatok, dugóhúzók, orsók, bukfencek, háton való repülések, melyekben a földi 
t á jképek az expresszionista festmények tökéletes hangulatát keltik fel a repülő-
ben, Szemléletes képek rajzanak elénk, A szelíd képeket és enyhe lejtésű vona-
lakat és hangulatokat a vakmerőségig menő légi bűvész-mutatványok vál togat ják 
s mindez a szerző biztos tudása mellett valóban „szórakoztató, ártat lan és sze-
líd játék, amelyet az ég és a föld rendezett az ő mulatságára", pedig -'gazában 
a szakszerű és fölényes tudás könnyedsége és természetessége a legnehezebb mű-
repülésekben, melyek a repülés művészetéig emelkednek. 



Egész embert kíván a repülés, teljes fegyelmezettséget és figyelmet, még 
így is előadódhatik a veszély, de ilyenkor tűnik ki leginkább az egymásért való 
aggódás, mely a baráti szeretet ragyogó példáit ad ja . 

Kitér a könyv a motoros repülésre is, de a robbanó motorok döre je a vitor-
lázó repülés művészi szépségét, a mélységes csend légkörét 6zétropogtatja, mert 
a hasznosság és az üzlet szellemét szolgálja. Mindket tő más szépségek kelte-
getője, de a vitorlázó repülés szebb és finomabb. 

Dr. Kelemen Szulpic. 

Hittudomány. 
P. Narcissus Garcia Garces C. M. F.: Mater Corredemptrix seu de possîbili 

íllatíone a spírítualí maternítate B, M. Virg. ad formalem ems corredemptíonem. 
Marietti , Taurini—Romae. 1940. XXI + 294 1. 30 lira. 

Korunk mariológiájának, a Bold. Szűz Máriáról szóló ágazatos hi t tanának 
tudományos érdeklődése egészen más irányba fordult és lendült, mint az el-
múlt évszázadoké, A hittudósok hosszú időn át inkább azt vizsgálták, mi Mária 
önmagában, milyen kiváltságokkal ékeskedik a megváltott emberiség végelát-
hatat lan táborában, milyen kegyelmekkel, tulajdonságokkal ruházta fel őt a tel-
jes Szentháromság, hogy istenanyaí méltóságához illően a többi ember fölé 
magasztosulhasson. Üjabban ellenben mintha csak tel jesen kimerült volna az 
imént említett kérdéscsoport tudományos vizsgálódásra érdemes kincstára, in-
kább azok a kérdések foglalkoztatják hit tudósaink szellemét, amelyek Máriának 
a mi megváltásunkra vonatkozóan Istentől neki kijelölt sokféle szempontú sze-
repéből szinte természetszerűen kibontakozni lá tszanak. Milyen nagy kincsünk 
Mária önmagát tek in tve és milyen nagy kincsünk ő irántunk való hivatásának 
alkotó mozzanatait elemezve. E ket tős kérdéscsoport határozza meg a régebbi 
és az újabb mariológia nagyobbfokú érdeklődési köré t . 

Az utóbbi kérdéscsoport egyes részle tkérdéseire vonatkozóan egymás után 
jelennek meg beható, szakszerű tudományos ér tekezések, tanulmányok és tel-
jességre törekvő monográfiák, A hít tudósok e t é ren is szeretnének minél előbb 
és minél nagyobb világosságot deríteni szent hitünk le té teményére és kiaknázni 
az abban rejlő teljes tanításnak még fel nem tár t ér tékeit . Garcia Garces e 
munkája is az egyik legmodernebb mariológiai kérdést , Máriának az emberek 
megváltásában játszott társmegváltói szerepét akar ja tisztázni, legalább is egyik 
gyökerét, alapját, forrását tekintve. Nevezetesen, meg akarja állapítani, lehet-e 
bizonyítani, levezetni Máriának az emberek iránt Istentől ráruházott lelkianya-
ságából valóságos, alaki és anyagi szempontból annak nevezhető, ha mindjárt 
Krisztus megváltói cselekedetével nem is egyenrangú, elsődleges, hanem attól 
függő, erejét és é r téké t kapó, másodlagos jellegű megváltói hivatását, szerepét, 
közreműködését és ezzel együtt igazolni a társmegváltói cím jogosultságát és 
feltárni ennek a fogalomnak pontos, szabatos és lehetőleg tel jes tar talmát . 
Ennek megállapíthatása végett kifejti és egybeveti Isten örökbefogadó atyasá-
gának fogalmát és jellegét és Mária anyaságának fogalmát és különböző faj-
táit. De hogy véleményét a lehető legszilárdabban megalapozhassa, Mária lelki-
anyaságának a Szentírásból, Szenthagyományból, istenanyaságából és második 
Éva-jellegéből merí te t t bizonyítékait alaposan boncolja és bírálja. Csak ezután 
tér át a társmegváltói fogalom tisztázására és sokféle faj tá jának szabatos elkü-
lönítésére és i smer te tésére és végül pedig a könyv címében kifejezett céljának 
vizsgálatára. Hosszú, bonyodalmas és ismétlésekkel is eléggé megrakot t bizo-
nyítás után kimondja véleményét: Mária társmegváltói hivatása és méltósága 
benne rejlik Isten szabad rendelkezése szerint az ő lelkianyaságában. A füg-
gelék Máriának Krisztus t i tokzatos tes tében elfoglalt szerepére vonatkozó vé-
leményeket foglalja össze és taglalja röviden, 

Garcia Garces könyve figyelemreméltó ér tékes gazdagodása e nehéz és 
minden viszonylatában még meg nem látott és föl nem tárt ké rdés irodalmá-
nak. Szakszerűsége, bizonyításának tudományossága és megfontoltsága, nyelvé-
nek világossága ellen komolyabb kifogás nem tehető. Mivel azonban olyan 



a lap té te lbő l , Már ia le lk ianyaságából indul ki, amelynek te l jes és s zaba to s fo-
ga lomtar ta lma még az eddiginél r é s z l e t e s e b b és b e h a t ó b b vizsgálatra és meg-
h a t á r o z á s r a szorul, b izonyí tásának e r e j e és lendüle te va lamiképpen e l e rnyed s 
ezér t nem tud annyi ra meggyőzni, min t amennyi re a szerző maga meg van 
győződve. Bizonyí tására homályt bor í t hosszúságán kívül még az a szükségesség 
is, hogy sok, eleddig kie légí tően meg nem ha tá rozot t fogalmat (alanyi, tárgyi , 
alaki , anyagi megvál tás , é rdem, tá rsmegvál tás ) kény t e l en a még l ehe t séges f a j -
t á i r a szé tbontan i és e z e k e t az új f a j t á k a t egymástól s zaba tosan e lkülöní tve meg-
ha tározni . Különben k ö n n y e n vagy k e v e s e b b e t vagy t ö b b e t b izonyí tana a ke l -
l e t éné l és me l l éku tak ra s ik lanék. Ami a t an í tó és hívő egyház élő h i t ében b e n n e 
van, a taní tó egyház megfelelő döntése nélkül még nem mindig anny i ra világos 
és megha tá rozo t t , hogy belőle fö l té t lenül végső é rvényű bizonyí tékot l ehe tne 
kovácsolni . Ugyanígy van sokszor a h i t tudósok és egyháza tyák ny i la tkoza ta iva l 
is. G y a k r a n inkább a Bold, Szűz M á r i a i ránt való t i sz te le tünk és s z e r e t e t ü n k 
fokozásá ra és e lmé ly í t é sé re a lkalmasak, mint világos és döntő t udományos bi-
zony í tékok mega lko tásá ra . Ámbátor t e h á t Garc ia G a r c e s nagy t u d á s r a valló 
m u n k á j á t nem is t e k i n t j ü k a tá rsmegvál tó i ké rdés mivol tának és beb izonyí tá -
sának végleges e ldön t é sé r e minden szempontbó l k ie lég í tőnek és a lka lmasnak , 
mégis készségesen e l i smer jük , hogy s ikerü l t neki még jobban fö lder í t en ie e 
k é r d é s nagy fontosságát , bevi lágí tania messzeágazó gyökérszá la inak kuszá l t sá -
gába és fö l tárnia l ega lább is egyik s o k r é t ű b izony í tékának alapjai t és e rővo-
nala i t . És noha e k é r d é s mindig e r ő s e b b é váló k u t a t á s a és boncolása a k e r e s z -
t ény egyházak nagyon is időszerűvé le t t egyesülési mozgalmának ú t j á b a ú j abb 
gáta t látszik ís emelni, mégis meggyőződésünk szerint az, akinek t i s z t e l e t e és 
s z e r e t e t e e ké rdés tudományos bonco ló inak minden munkásságából sz ikrázva 
kiragyog, közben já rásáva l , az e r e t n e k s é g e k e t és szakadárságoka t legyőző ha-
t a lmáva l b izonyára eléri , hogy e l á t sza t va lóban csak ü res látszat marad jon , 
az egyesülés szükségessége, lehe tősége és irányító elvei pedig minden ke re sz -
tény l e lkébe még i n k á b b és k i szak í tha ta t l anu l be legyökerezzenek . 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 

Erdey Ferenc dr.! Sacerdotium aeternum. Korda Rt. k iadása . Budapes t , 
1940. 334 1. 

Egy le lk igyakor la tos e lmélkedéssoroza to t és 6 rekol lekciós s zen tbeszéde t 
t a r t a lmaz ez a könyv. 

Az első részben a pap i hivatás lényeges vonását szemünk elé ál l í tva — 
„menjünk , hogy él jünk Krisztussal" — nem nega t ívumokban muta t j a b e az é le t 
cél ját , hanem éppúgy, mint az Újszövetség e l l en té tben az Ószövetség t i l tó pa -
rancsola ta iva l , pozi t íve állí t ja e lénk a pap i h iva tás t . É reznünk és é lnük kell 
egyrész t semmiségünket , d e másrészt a szentpál i ö n t u d a t t a l fel kel l i smernünk 
ado t t sága inka t és é lnünk, hogy „omnia possum in eo, qui me con fo r t â t " . Ez 
buzdí t és nem enged té t l enkedni m e r t ennek a f o r r á s a Krisztus s ze re t e t e : 
„Char i t a s Christi u rge t nos," Fe le lősségte l jes , önzet len, szere te tből f a k a d ó hi-
va t á snak kell e l töl teníe a pap szívét, m e r t csak így tud osztatlan szívvel szol-
gálni az Ürnak és így t u d j a egész é le té t a lelkek szolgála tába ál l í tani , ha iga-
zán érzi, hogy nem m a g á n a k gyűjt. Ez a le lkület viszi e lőbbre a t öké le t e s ség 
ú t j án és vezet i el a r r a az á l lapotra , amikor magáévá t ehe t i Szent Pá l szavai t : 
„Krisz tus él bennem." 

A második r é s z b e n a hivatással , annak örömeivel és veszede lmeive l fog-
la lkozik a szerző és nagy ügyességgel áll í t ja e lénk Szen t Pé t e r bűné t , J ú d á s 
b u k á s á t és Szent T a m á s kemény k ü z d e l m é t a h iva tásé r t . 

Az egész munká t az evangél iumok szel leme h a t j a át és k ö v e t k e z t e t é s e i 
ezér t á l lanak olyan b iz tos alapon. Más ik nagy é r t é k e pedig az, hogy a papi 
eszményt és az apos to l i é le te t nem e lméle tben , h a n e m nagy szen tek é l e t ében 
megvalósí tva , az é l e thez szabva, úgy ál l í t ja elénk, hogy szinte kényszer í t köve-
t é s ü k r e : „Si p o t u e r u n t hi et hae, q u a r e non tu?" . — rt — 



Zeitnahe Seelsorge. Bearb. v. Karl Bartheis; Herder, Wien. 1940. 40 L 

Fiatal lelkipásztorok körében tar to t t előadások leszűrődése. Megadja a 
korszerű, modern lelkipásztorkodás alapelveit . 

Megboldogult Szentatyánk szerint sem elégíti ki a mai kornak követel -
ményeit az eddigi teológiai pasztorálásunk. E könyvecske igen őszintén és vilá-
gosan rámutat a hibákra és igyekszik azokat gyökeresen orvosolni. A „Chari-
tas Christi urget nos" lendületétől fűtött pasztorációt sürgeti. Személyiségeket 
kíván ma a pasztoráció. Ezreket akar beállítani a munkába, de olyanokat, akik 
tudnak imádkozni és áldozatot hozni. Megadja a szószéknek, gyóntatószéknek, 
keresz tkútnak és az ol tárnak a pasztorációban való igazi, mélyértelmű jelen-
tőségét. 

E korszerű munka megérdemli, hogy minden sora nemcsak elmélkedésnek, 
d e komoly teológiai konferenciáknak a tárgyát képezze. Nagy érdeklődéssel 
várjuk a megadott elveken alapuló modern pasztorációnak beígért kiépítését . 

K. O. 

Irodalom. 

Puszta Sándor: Vadludak. „Honszeretet" Széchenyi Munkaközösség kiadása, 
Budapest, 1940. 62 1. 

A mai költők egyik megoldatlan kérdése , hogy mennyire legyenek korunk 
szóvivői. A művészet — nem kell mindjárt l 'art pour l 'ar t -ra gondolni — nem 
szavalhatja korkérdések megoldásait, — viszont a koreszmék mégis csak a nagy 
művészek alkotásaiban találnak legteljesebb, de művészi kifejezést . Csakhogy 
ez a kifejezés nem vezércikklírában megbúvó célzatos irányítás, nem is poli-
t ikai lázítás vagy erkölcsi prédikáció. Nem. A művészi gondolatnak úgy kell 
rejtőznie a kifejezés mögött, mint ahogy Isten van a te remtményekben: min-
denütt, de sohasem kiabálva, hogy: nézzétek, itt vagyok, ez vagyok én! A mű-
vész is tudja , érzi, hogy a világ mai fordulása sokakat hoz össze nagy egy-
ségekbe, s ha magyar a művész, akkor a magyar egységet éreztet i meg, de 
nem hazafias és politikus dörgedelmekben. A versben is csak művészi köntösben, 
művészi élmény re j te t tségében húzódhatik meg az a ma hirdete t t elv, hogy 
„a művészet a világnézet eszméinek kifejezése, megvitatása, a világnézet eszmei 
alakjainak, a közösségi élet mozzanatainak és a közösségi élettel kapcsolatos 
közérdekű dolgoknak ábrázolása" legyen. Ez a művészet könnyen csak a közön-
ség sorsdöntő kérdéseinek megoldását, a cselekvést s z o l g á l j a . . . S máris bele-
estünk a mai „írástudók és művészek árulásába": csak azért alkotunk, hogy 
cselekedtessünk. Milyen nagy féligazság ez! Igaz, ma már messze vagyunk a 
széplelkű költők egyéni szemlélődésétől, ma már közösségi élményt kell mű-
vészien éreztetnünk, de ez maradjon sajátosan művészi munka! — Puszta Sán-
dor most van ennek a kérdésnek válaszútján. Egyéniségében a kitűnő szónok 
és a jó köl tő van együtt. Melyik vallja k á r á t ? Most előttem fekvő kö te tében 
a megoldás szerencsés középuta t talált, á tmenete t a vezércikklírától a tiszta 
művészet felé. Pl- így rejt i képbe hazafiúi látomását: 

„Hej, itt már ősz van, 
Vadlúd szál Dunának, 
Népem, faj tám érzed? 
Megnőttek az árnyak . , . " 

(Tücskös Magyarország.) 

„Zendülj, bondulj lázadó szél, 
Hirdesd meg, a temető él! 
Hirdesd jöttét virradatnak, 
Pacsir ta száll már a napnak!" 

{Szemet szemért, fogat fogért.) 



Érezni, hogy a Vadludak c, vers nagy kiáltás — papköl tő ajkáról. Föl is 
figyel rá a mai magyarok jórésze! Nekem mégis minden szavalnivaló versénél 
jobban te tszenek somogyi tájakról, szénakaszálásról, koratavaszi színekről írt 
sorai, mikor 

,,A föld szívverése cseng és elakad, 
Ahogy suhintnak 
S dűl a fű," 

(Szénakaszálók a Kapós mentén.) 

„Üvegtiszta reggel. 
Tejarcú fákra tükröz az ég, 
Alig születet t meg a tavasz, 
Tejszaga van még." 

(Koratavaszi vers.) 

Milyen finoman tiszta művészet ez! Tavaszi erők húzódnak meg a szavak 
mögött, kimondatlan érzések simogatnak. Puszta Sándornak ebben az irányban 
kell haladnia! így nagyobb formaérzékkel is tudja majd éreztetni élményeit, 
így majd lekopnak róla a közhelyű jelzők, mindent úgy lát, mint a természete t : 
nagy nyitottszemű, csodálkozó lélekkel, mely ámulásait velünk is megosztja. 
Elmarad majd az ő megszokott és próza felé hajló közlő formája, hangulat viszi 
majd a ri tmust és ri tmus a hangulatot, mint egyik régebbi versrészletébení 

„Fény, sűrű fény hull, 
levél fut a fákból, 
készül a lomb, 
mint lobogó 
s dobogó, kopogó hangokkal 
nevet a domb," 

Rezek. S. Román. 

Sík Sándor: Zrínyi Miklós. Frankl in-Társulat „Magyar í rók" sorozata. Szer-
keszti Eckhardt Sándor, 

Sík Zrínyiről írt t ragédiájának előszavában említi, hogy tör ténelmünknek 
ez a fenséges alakja iskolásfiú kora óta foglalkoztatja. És valóban, mint ahogy a 
t ragédiában lépten-nyomon előütközik a sorok mögül a szerzőnek hódoló tisz-
te le te hőse iránt, az é le t ra jznak is minden sorában ott érződik a rajongó sze-
retet és csodálat. De nem is lehet ez máskép. Aki egyszer megsej tet te azt, 
hogy ki volt Zrínyi Miklós, annak a lelkében kitörülhetelenül benne marad en-
nek a t ragikus nagy magyar sorsnak minden rezdülése. Sík Sándor művének 
éppen ez a legnagyobb eredménye: úgy írta meg Zrínyi Miklós életét, hogy 
minden olvasójának szívébe belevésődik Zrínyi tragikuma, hogy minden magyar-
nak ki kell éreznie belőle az emberebb ember, magyarabb magyar eszményké-
pének minden körülmények közt köve tendő megvalósulását, 

A szerző hármas célt akart szolgálni művével: „megrajzolni Zrínyi é le té t ; 
a külsőt is, a magyar tör ténelemnek ezt a tragikus hőskölteményét; de még 
inkább a belsőt: ennek a pályának — embernek, műnek és cselekvésnek — 
párat lan és csodálatos, művészi és hősi egységét , , , megmutatni, hogy úgy is, 
mint ember, úgy is, mint tör ténelemintéző akarat , úgy is, mint vates és pró-
féta: a magyarság nagyon kevés legnagyobbjai közül v a l ó , , , megéreztetni , 
hogy amit érzett, gondolt, írt és te t t : mindez égetően termékenyí tő és végze-
tesen szól a mának is." A tudományos Zrínyi-irodalom tökéletes i smeretében 
rajzolja meg Zrínyi életét , beleállítva a korba, a magyar sorskérdések kellős 
közepébe. Hőse egyéniségének, lelki a lkatának alapos tanulmányozása, Zrínyi-
nek és korának együttes szemlélete az eddig még nem tisztázott kérdések meg-
oldására vezeti. A sokat vitatott a lapeszme-kérdés a Szigeti Veszedelemmel 
kapcsola tban megtalálja megoldását a barokk alapérzésben, alapvízióban: „a 
barokk világérzésnek, a magyar elszánásnak és az egyéni ihletnek teljes és 
csodálatos egysége egy nagy költői vízióban" (58, 1,), ez a Szigeti Veszedelem. 



„Ha olyanok leszünk mint Zrínyi, akkor k iverhet jük a törököt . Isten tervei 
szerint itt van erre az idő" (60 1.), ez Zrínyinek, a költőnek a Szigeti Vesze-
delemmel a mondanivalója. 

A tudós mellett azonban a pap és költő is szerepet kap Zrínyi életművé-
nek megírásában. Az irodalomtörténeti nyereségnél sokkal é r tékesebb az, amit 
Sík Zrínyi belső életének, emberi, tör ténelemalakí tó és prófétai nagyságának 
megrajzolásával alkotott . Csak pap és költő fúrhat le olyan mélyen egy ember-
nek a lelkébe, a pap, akinek hozzáférhetőbbek a lélek titkos rúgói és a költő, 
aki a müvészlélek mélyebb látásával szemléli hőse egyéniségét. Előttünk áll 
Zrínyi, horvát nemesek öntudatos magyar ivadéka, a hosszú századok kitermelte 
is tenáldotta zseni, „a génium". Sík Zrínyi lelkén tar t ja a kezét, meglátja annak 
minden rezdülését, meglátja azt, hogy ez a lélekóriás hogyan küszködik ,,a szá-
zad hitványságával", hogyan érlelődnek benne a tervek és hogyan dőlnek 
össze a megnemértés, a politikai intrika, a közöny és a kisszerűség miatt. Föl-
tárul előttünk Zrínyi világnézetének fönséges épülete, amelyben katolicizmus 
és magyarság gyönyörű harmóniában egyesül. Meglát juk világnézetének teoló-
giai alapjait, a katolikus-skolasztikus gondolkodás elveinek teljes mér tékű ér-
vényesítését „a Szerencse fi lozófiájában" (88. 1.), Itt ér t jük meg igazán, mit 
jelent a „sors bona nihil aliud" jelszó. Zrínyinél valóban „örök természetfölöt-
tiség érezteti reali tását az ember természetes világában." (115, I) És ezzel a 
mélységes vallásossággal szorosan összefonódik az izzó hazaszeretet , a hivatás-
tudat a haza iránt, a magyar hivatás teljesítésének lehetőségéért folytatott küz-
delem, erőfeszítés, amely kész a fátumot is kihívni maga ellen, csak a nemzet 
ba ján segíthessen, csak a töröktől t ud ja megszabadítani nemzetét. Bámulatos az 
a finomság és éleslátás, amellyel Sík mindezt a sorok közül kielemzi. 

Az egész mü egy kész prédikáció a magyarsághoz. Voltaképen nem is Sík 
beszél hozzánk, hanem Zrínyi. 

Gácser Imre. 

Károlyi Emlékkönyv. (A vizsolyi biblia megjelenésének 350, évfordulójára.) 
Szerk, Dr, Vasady Béla, Bp. 1940. Bethlen nyomda. 373 1. A Református Theolo-
gusok munkaközösségének (Debrecen) kiadványa. 

1590-ben jelent meg Károlyi Gáspár gönci prédikátor bibliafordítása, 
amely elsőízben nyújtot ta magyar nyelven az egész Szentírást. A nyomtatás he-
lyéről vizsolyi bibliának is nevezik. 1890-ben a vizsolyi biblia megjelenésének 
300. évfordulóját is megtisztelte a református egyház egy Károlyi Emlékkönyv-
vel. Az újabb félszázados fordulót is tanulmánykötet te l ünneplik meg. Az 1939 
őszén alakult Református Theologusok Munkaközössége (Coetus Theologorum) 
lép vele mint munkájának első gyümölcsével a nyilvánosság elé, s egyúttal 
méltó módon akar áldozni az „istenes vén ember", a bibliafordító Károlyi 
Gáspár emlékének, 

A tanulmányok első csoprtja a vizsolyi biblia történelmi és irodalmi kér-
déseivel foglalkozik. Ismertetik Károlyi Gáspár életét, bibliafordító munkája 
előtt megjelent vitairatát (Két könyv. 1563.), amely — megelőzve Magyari Ist-
ván ismert munkáját — a mohácsi vész és az egész török hódítást korának val-
lásos történetfelfogásával Isten büntető ostorának tüntet i fel, miként később 
Pázmány és Zrínyi Miklós is. Összeállítják a vizsolyi biblia különböző kiadá-
sainak jegyzékét, külön tanulmány szól Komáromi Csipkés György bibliafordítá-
sáról (1685. ill. 1718.), s kimutatja, hogy ez is függ a vizsolyi bibliától, A szö-
vegkritika eszközeivel megállapít ják, milyen szövegeket vettek alapul Károlyi 
és munkatársai , az az „egynéhány jámbor, tudós atyafiak", akiknek nevét is 
csak találgatja a hálás utókor. Ügy látszik hogy az egész munka vezetése, irá-
nyítása mellett az újszövetséget maga Károlyi, az ószövetség egyes könyveit 
munkatársai , környékének képze t tebb lelkészei fordí tot ták „koruk exegetikai 
tudományának színvonalán" (159, 1.), de Károlyi azokat is felülvizsgálta. Az 
ótestamentum fordítására a Septuagintát, a Vulgatát és a héber (massoréta) 
szöveget használták, az ú jabb latin fordítások figyelembevételével; az újszövet-
ségnél pedig a Vulgata mellett Tremellius latin fordítása, Béza görög szöveg-
kiadása, latin fordítása ás jegyzetei voltak döntőek. Az utolsó dolgozat a Ká-



rolyi-fordítás revízióiról szól, bővebben azonban csak az 1908. évit, meg a je-
lenleg folyamatban levő munkálatokat ismerteti . 

Károlyi alaposan tanulmányozza a Vulgatát is, bár „hamisításai, betoldo-
zásaí és kihagyásai" miat t (Károlyi előszavából!) megrója. Szerinte a Vulgatá-
ban „sokat - , . mindenestől elváltoztat tac", „a régi Bibliát az Pápai tudomány 
mellé szabtác" (u. o.). Reformátor i gondolkozása tűnik ki abból, hogy a tr ienti 
zsinat rendelkezésével szemben nem t a r t j a magára kötelezőnek és hi telesnek 
a Vulgatát. 

„A második és harmadik rész teológiai dolgozatokat foglal magában. Az 
elméleti részben (II. r.) a kinyilatkoztatás („kijelentés") viszonylatait fej tegetik 
„megújuló theológiaí gondolkozásuk" (Makkai S. 187. 1.) főbb szempontjainak 
érvényesí tésével . A gyakorla t i rész (III. r.) munkálatai pedig az igehirdetés, val-
lástanítás területéhez fűződnek. Ezek a teológiai dolgozatok egynek kivételé-
vel (A Károlyi-biblia és néplélek) nem vonatkoznak közvetlenül az ünnepel t 
vizsolyi bibliára, csak rokon tárgyukkal adnak súlyt neki az évforduló alkal-
mából, 

A tanulmányon végigvonul az a nagy tisztelet, mellyel a református egy-
ház erre az ősi bibl iájára tekint, hiszen századokon keresztül ennek hatása 
alat t állt, s nélküle „a magyar református egyház élete elképzelhetetlen és 
érthetet len" (111, 1,), Kétségtelen, hogy szellemtörténeti fontosságban Balassa 
Bálint l írája mellett a vizsolyi biblia a XVI .század legjelentősebb alkotása, s 
hatása Balassánál is szé lesebb ré tegre te r jedt ki. 

Ennek a hatásnak nyelvi és i rodalmi mér tékéről szól az első rész két, 
leglál talánosabb érdekű tanulmánya. Az egyik Csűry Bálinté (Károlyi Gáspár 
bibl iafordí tása és a magyar nyelv, v. ö. Magyar Nyelv 1940. okt.), aki a Ká-
rolyi-bibliával kapcsolatos nyelvtör ténet i problémákra hívja fel a figyelmet. A 
XVI, század vitairataiban és bibliáiban alakul ki az irodalmi nyelv, az e-ző 
nyelvjárás jut uralomra az i-ző és ő-ző nyelvszokással szemben, A református 
ré tegekben e folyamatra döntő hatású volt Károlyi Gáspár nyelve, a katol ikus 
oldalon meg mások já tszanak szerepet e téren, A magyar nyelv szókincsében, 
szólásmódjai, közmondásai között sok a bibliai eredetű. Ezek egy része szár-
mazhatot t Károlyi Gáspár nyelvezetéből, de a Károlyi-biblia nyelvén, mint a 
többi bibliafordítás nye lvén is, évszázadok generációi vál toztat tak, javítgattak, 
recenziót gyakoroltak s így a biblia nyelvi hatásának foka jórészben a magyar 
nép nyelvtermő erejének javára írható. Említhetjük még a Károlyi-biblia nyel-
vének ha tásá t a re formátus egyházi irodalom és szónoklat nyelvére, amely 
mindig is bizonyos archaizmust öltött magára, mint különleges stíluseszköz, 
sajátos hatás tkel tő színezet ma is él azon a területen. Az irodalmi hatás mel-
lett a vizsolyi biblia a református magyar nép gondolkozására és köznyelvére 
is állandó sugárzást je lente t t , annál is inkább, mert Szenei Molnár Alber t a 
zsoltárfordításokba Károlyi Gáspár szövegét iparkodott belevenni sokszor szó-
szerint is. Már edig ez a két könyv: a Károlyi-biblia és Szenei zsoltárai a re-
formátus magyar nép legfőbb könyvei voltak. 

Juhász Géza, a másik tanulmány szerzője (Károlyi és költészetünk), kissé 
lírai modorban szedi össze a Károlyi-biblia hatásának nyomait népköl tészetünk-
ben, müköltőink, Szenei M, A,, Csokonai, Arany J., Tompa M, és Ady nyel-
vében, eszmevilágában. Az Emlékkönyv kötelező ünnenpi tónusa irat ja a szer-
zőkkel az ilyen általános véleményt: A Károlyi-biblia hatása Arany János köz-
vetí tésével szétsugárzott az egyetemes magyarságra, vagy: I rodalmunkban nincs 
több olyan mű, mely Károlyi bibliájának hatásával régiség és állandóság tekin-
te tében versenyezhetne. 

Dr. Kolos Endre. 

Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél. Révai. 

Harsányi új regényében Szent Lászlót állítja elénk. A nagy királyt, aki 
nemcsak testben, hanem lélekben is „fejjel nagyobb mindenkinél", kedves és 
mély lélekismeretre valló ötlettel egy igazán rokonszenves alakúak, a gyer-
mekkori játszótárs később i testőrispán Petőnek rajongó szeretetén és bará tsá-
gán keresz tü l mutatja be . Tör ténelmünknek ez a nagy szentje így meghitt kö-



zelségbe kerül, az, aki két országban dicsekedik, „Magyarországban és menny-
országban", nem burkolódzik be a rej telmesség palástjába, hanem naiv egy-
szerűséggel nyilatkozik meg előttünk. Általában ez a naiv egyszerűség jel-
lemzi az egész regényt. A középkori krónikák friss szelleme és üde közvetlen-
sége sugárzik belőle. Növeli ezt a hatást a sok hangulatos tájleírás, különösen 
a rábaközi tá jak kedves rajza. A második Szent István, a nagy országrendező, 
a népének jövőjét biztosítani akaró nagy király így mintegy a Gestaíró szemlé-
letében bontakozta t ja ki előt tünk lelkének csodálatos gazdagságát. Ki tudja , 
melyik ér többet , a hatalmas lelki megrázkódtatások közt viharzó nagyszerűség 
vagy a tiszta ár tat lan egyszerűség, üdeség. Harsányi regényében inkább az 
utóbbit lát juk megvalósítva. 

Gácser Imre. 

R. C. Hutchinson; Testamentum. (Singer és Wolfner.) 
Individualista regény. De sok van benne a tragikus drámából. Tragikum 

benne az, hogy az eszményi embernek menthetet lenül buknia kell a tömeggel 
szemben. Tragikum benne valahogy az is, hogy a forradalomnak — mint ál ta-
lában — itt is sikerül az igazi célkitűzéseket összekuszálni, azután összetiporni 
és a szennyes csatorna legfenekét felszínre kotorni. De már ez volt mindig is 
a demagógia sorsa. — E vaskos regény kulisszati tkokat lát tat . Ott vagyunk az 
orosz élet legújabb átalakulási folyamatának kellős közepében, szemünk előtt 
játszódnak le a világháborús orosz hadsereg szétzüllésének és a társadalmi rend 
felborulásának hátsó mozzanatai . Először még bepillantást kapunk a cárizmus 
életének utolsó vergődésébe, néhány megdöbbentően hű képe t a kiváltságos tíz-
ezrek és az elnyomott milliók közti óriási szakadékról . Aztán jönnek a forra-
dalmi megmozdulások, Kerenszkiék, meg Leninék uralma, de mi mindig csak 
az események mögül nézzük őket. Az író nem foglal állást, azt azonban eléri, 
hogy mi igenis állást foglaljunk. És azok mellé állunk, akik szerint tenni kell 
valamit Oroszországgal, mert ahogy van, úgy nem mehet tovább. És föllép az 
ideális forradalmár, Scheffler gróf, szereti népét , vérét, szeret i ,,az elnyomottak 
hatalmas seregét, a görnyedt vállakat, az arcokat, amelyekre rászáradt a hús, 
a tes teket , melyeket felfal tak a mikrobák". De mikor ki robban az első for-
radalom és a moszkvai tömegek felvonulnak Scheffler mellett , akkor eszmél 
rá, hogy „ami van, nem igazi forradalom, a hatalom más kezekbe került , ennyi 
az egész," Schefflernek meg kell halnia, mert fel akar ta építeni „a Jóság he-
gyét", és azt hirdette, hogy az elmúlt kegyet lenségekre nem csak gyűlölettel 
szabad emlékeznünk mert ha gyűlölködünk, akkor tovább forgat juk a kegyet-
lenség kerekét." Ez volt az ő testamentuma, ezzel ment a halálba is, — Barát ja , 
Otraveszkov kapitány nem tudot t vele egyetérteni, mert jobban szeret te csa-
ládját és a régi Oroszországot, J ó barátok voltak, mégis mindegyikben egészen 
más világ élt, más célokért harcol tak abban a „romlott, korhadt Oroszországban". 

Sokszor az az érzésünk, mintha Hutchinson Dosztojevszki tollát forgatná 
kezében. Éppen olyan jó pszichológus csak nem annyira részletező, ö is körül-
belül azokat az el taposottakat , „megalázottakat és megszomorí tot takat" hur-
colja elénk az orosz steppék és gyárak homályából, akik Dosztojevszkinél any-
nyiszor szerepelnek. Esendő lelkek, esendő nép, 

—-an — 

Massimo Bontempelli: Az Ezüst Kakas. 124 1. és „522". 84 1. Regények. 
Franklin-Társulat kiadása. 

Az Ezüst Kakas gyilkossággal gyanúsított, de felmentet t ember család-
jának tör téneté t meséli el. Az író szokatlan eszközöket használ, talán egyene-
sen kar ika túrá t ad arról a vidéki városról, melyben a család tragédiája, vagy 
még inkább a valóság különös jeleivel teletűzdelt bohózata játszódik le. A való-
ság talaján legfeljebb a megfigyelések részletessége, a jellemzések mélysége és 
a természetleírásának költői szépsége virít itt-ott. Az író hűséges tolmácsa az 
olasz nép természetes, szinte gyermeki kedélyének. A kar ika túra szögletes 
vonásai a valóság igazi arcát, lelkét tár ják fel előttünk. 



Az „522" egy gépkocsi gyár egyik t ípusának a jele. Ez a gépkocsi újon-
nan kerül ki a gyárból és nekivág a nagyvilágnak, Az első nap tör téneté t a 
szerző a gépkocsival monda t ja el; hogy mit lát, mit érez, milyeneknek látja az 
embereket , a gépvezetőket , a város gyalogjáróit. Az író éles megfigyelésének 
kitűnő bizonyítéka ez a könyv, amely sokszor groteszk hatású, de minden-
esetre szellemes alkotás. 

Mindkét regény az erős képzelet tel megáldott szellem színes játéka. 
Olaszból Révay József fordította. Tisztán csengő magyar nyelvében semmi 

zökkenő sincs. ! 
Kelemen Szulpic. 

Etsu Inagaki Szugímotoj A Szamurájok leánya, Palladis rt, kiadása. 
Egy Amerikában élő japán asszony, elhagyva hazáját , őseinek hitét és szo-

kásait, visszanéz az elhagyot takra. A japán jellem sztoikus nyugalmával, egy-
hangúságával meséli élményeit . A mi számunkra sokszor nagyon jelentős moz-
zanatok felet t szinte szemrebbenés nélkül síklik el. A mandulaszemű japán kis-
lányból, Etsu-boból amerikai hölgy lesz. Megosztott szíve nyugtalanul tekint a 
régi hazára, mikor végre hazatérhet , nem tud megnyugodni, új hazája u tán 
vágyik. Nagyobb igényekkel nem léphetünk fel a könyvvel szemben, hiszen 
csak „nyári út i társnak" készült . E mellett azonban sok apró meséje, é rdekes 
jellemrajza, melyek csak női lélekből fakadhatnak, sokszor emelik az át lag-
könyvek színvonala fölé. K. A. 

Barabás Gyula: Köd a Maroson. Singer és Wolfner. Bp. 

Bolyai János alakja levenedik meg ebben a regényben, a híres matema-
tikusé, aki abszolút geometr iájával világhírre emelkedett , akit a francia aka-
démia elnöke 1905-ben az emberiség díszének nevezett . Ez a kiváló ember 
magánéletében meghasonlott atyjával a szintén nagy matematikus Bolyai 
Farkassal , meghasonlott a világgal, t i tokzatosságba, zord magányba burkol ta 
magát, csalódottan ott hagyta a katonatiszti pályát s mikor az óvadékot nem 
tudta letenni, egy művelt nővel, kibédí Orbán Rozáliával önkéntes számkivetésbe 
vonult Domáldra, egy is tenhátamögött i erdélyi faluba. Ez a leány, akit meg-
szöktetett , önként vállalta mellet te két évt izeden át a nemtörvényes feleség 
megalázó sorsát és egy terhel t nagy ember összes szeszélyeit. Barabás nagy 
megértéssel bogozza ki ezeket a bonyolult emberi sorsokat. 

Mihályi Ernő. 

Győri Dezső: Magyar Hegyíbeszéd. 1940. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
kiadása, 46 1. 

Győry Dezső, a Felvidék neves költője, már nyolcadik verseskötetével lép 
a magyar közönség elé. Mint a kisebbségi líra egyik erőssége, a Felvidék ma-
gyarságának húszéves küzdelmét vetíti elénk szimbolista vágányokon haladó köl-
teményében. A mű felhők-terhelte hátteréből elővillan egy-egy reménysugár, mely 
a magyar jövőbe vetett törhetetlen hit zálogaként hirdeti: Vereckénél már más-
mód pirkad, a Laj tán másmód a lkonyu l . . . Az Ügy bukhat, az Eszme él. Ma-
gasztos gondolatokkal telt l í rá ja feledtetni t ud ja velünk a verstechnika kisebb 
zökkenőit, és hazafias ihletének ereje, mely hömpölygő gondolatainak iambus-
köntösét átizzítja, el lenállhatatlan erővel ragadja magával olvasóját. Péa. 

Dr. Méhes Gyula: A mi Vágunk — Korda kiadása. 
A „Magyar életerő"-vel megindított i f júsági sorozat második kötete ez a 

könyv. Végigvezet minket a magyar Rajna, a Vág folyásán. De nemcsak pompás 
útleírásokat kapunk, hanem belevilágít a szerző a Felvidék népeinek életébe is. 
Bár cz nem sikerült annyira, mint az útleírások. Kissé szubjektív és idealizált ez 
a belevilágítás. (Pl. a tótok vonzódása a magyarokhoz ée a régi Nagy-Magyar-
országhoz,) A sorozat a nagyobb if júság számára készült és ennek már egy kissé 



őszintébben lehetne írni, a bajokat is feltárva. De e kis hibáért kárpótol min-
ket az útleírások élénksége. Szinte magunk előtt lá t juk az egész vidéket. A 
könyv stílusa is élénk, szemléletes. — yl — 

Wass Albert: Farkasverem. Regény, Erdélyi Szépmíves Céh. Kolozsvár, 
1935. 227 1. 

Wass Albert; Csaba. Regény. Révai, é, n. 339 1, 
Wass Albert Erdély fiatal í rónemzedékének legkiválóbb tagja. Nem tör-

téneti regényeket ír, mint az előző nemzedék, az öregek, akik megteremtet ték 
a virágzó erdélyi irodalmat. Ö a román uralom pusztító munkáját mutat ja be az 
erdélyi magyarság körében, nevezetesen az ő szűkebb hazájának, Mezőségnek 
falvaiban. A Kolozsvár és Marosvásárhely között elterülő alacsony dombos-völ-
gyes vidék elrománosodott falvait jeleníti meg, amelyekben már csak egy-két 
nemesi kúria, udvarház tar tha tná még össze a szétszóródó, elkallódó, a nyomo-
rúságtól és többségi nyomástól elesett szegény magyarságot. 

A Farkasverem címszó is ezt a nyomorúságot szimbolizálja. Ebben a re-
gényben Erdély egykori arisztokratáinak kisebbségi élete tárul elénk. Az új 
uralomban kicsúszik alóluk a talaj , kisemmizettek, félreállí tottak lettek. Ebben 
a fojtogató elzártságban őrlődik le életük kicsinyes események unalmas légkö-
rében. A tét lenségre kárhoztatot t élet ásító unalma borít ja be a regényt. Nincs 
út és mód sehol arra, hogy kilépjenek ebből a farkasveremből . Ebbe pusztulnak 
bele. Mintahogy letargiába züllik a tehetséges Rápolthy Jenő gróf is, kit té t -
lenségre kényszerí t az, hogy a vagyonnal beteglelkű anyja, a csudákfalvi kas-
télyában kutyákat és farkasokat tar tó grófné rendelkezik. Ez a milieu teszi 
J e n ő grófot munkára képtelenné, fosztja meg akaraterejé től , s viszi az iszákos-
ságra. Ebben az atmoszférában szerelme sem tud virágba borulni. Hasonló ká-
bult aléltság nehezedik a regényben szereplő többi nemesi kúriára: a halasdi 
Zenthay-, a leánytelki Bedő-család életére is. 

Ezt az ősztől őszig, egy év alatt lepergő életet az író biztos lélekábrázo-
lással, egészséges realizmussal állítja elénk. Alakjai t az eseménytelenségben is 
annyira tudja egyéníteni, leleményes képzelet te l annyi különböző életszerű ala-
kot tud teremteni hogy ez a tétlenség is beszédessé válik, és igen sokat mond 
nekünk erdélyi véreinkről . . . 

A fiatal író második regénye, a Csaba, a Mezőség református parasztságá-
nak sorvadó világát vetí t i elénk, A kisebbségi sors keserű kenyerétől t ehe te t -
lenségbe fásult halódás üli meg a Mezőséget. Az új uralom őrlő fogai a lelkét 
támadják meg a szórványosan élő magyaroknak. Pusztuló világot, haldokló ma-
gyar életet lát maga körül Fileki Ferkó is. Apját a megváltozott világ hervasz-
tot ta időelőtt a sírba. De a férfiúvá serdült utódban él a nagyapótól hallott 
Csaba-legenda reménysugara; hit, bizalom és tevékeny akara t száll szívébe, a 
megalázott kisebbségi ember annál dacosabban szegzi homlokát a rája kimon-
dott pusztulásnak. Visszanyert életösztöne átszáll a környező falvak népére, 
egymásra találnak igazságuk keresésében s az összetartásban. Fel támadt ere-
jük szimbolumot nyer a hatóságtól bezárt felekezeti magyar iskola újjáépíté-
sében. 

A regény első fele a mozdulatlanságban halódó világ hangulatát érzékítí 
meg kitűnő festő színekkel, a természet megindító rokonlelkű képeivel. A má-
sodik fele felemelő, erőt, lelket öntő írás, mely tanítja, „amit Csaba tet t —: 
összetartással, békességgel, munkával és igazsággal meggyőzni minden veszedel-
met." Meg akar ta tanítani a kisebbségi sors magyarjai t arra, hogy bízzék ön-
magában. Mire a regény megjelent, az erdélyi magyarság nagyobb része már 
lerázhat ta magáról a rontás igáját. A még odaát maradtak erőt merí thetnek be -
lőle, s számukra is tanulságos emlékeztető az elmúlt időkre. 

Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv. Szerk. Kovács László. 
Révai kiadás. 1940. 198 1. 

Az Ady-vers címszavával olyan könyvet adott ki a Révai, melyben 11 
erdélyi író tesz vallomást szűkebb hazájáról, szülőföldjének tájairól, házairól. 



Meghatók ezek a vallomások! Mindnyájan érzünk t i tokzatosan összekötő lán-
cokat köztünk és szülőföldünk között, de ezek az írók megdöbbentő mélységgel 
tudnak ennek az érzésnek hangot adni, „A föld és az ember összetartozik s min-
den, ami kívül van ezen, csak cicoma, csipke bárányfelhő. Egyének, családok 
és nemzetek sorsát súlyos horgonyláncok ta r t ják lekötve a földhöz s aki ezt 
a láncot eloldja, azt úgy elsodorja valami, mintha nem is élt volna." — írja 
Wass Alber t . 

Sorban vonulnak el előttünk Erdély kies tájai , történelmi helyei, nagy 
városai. A visszakerült részben Kemény János a marosvécsi tájról, a Helikon-
kör találkozó helyéről ír, Tamási Áron a Nyikó-menti Farkas lak faluról, a 
Hargita nyugat i oldaláról ad képet; azon a tájon mereng el Kacsó Sándor is 
a Nyárád völgyében. Kós Károly pedig kalotaszegi búvóhelyeit , a sztánai Var -
júvárat és az erdei lakot á ru l ja el. Molter Károly Marosvásárhely, Reményik 
Sándor és Maksai Albert Kolozsvár tör ténelmi levegőjét érzékeltet ik, Wass 
Albert pedig a szívéhez nőt t dimbes-dombos Mezőség álmos nyugalmát, egy-
hangúságában is komoly méltóságát rajzolja meg ihletett szavakkal. Az odaát 
maradt Erdélyből a Küküllő völgye Tompa Lászlóban, az ősi Gyulafehérvár b é -
kebeli napja i a humoros tollú Karácsonyi Benőben talál ták meg ábrázolójukat , 
s végül Brassó környékének, a Barcaságnak érdekességeit a vasúti munkásból 
regényíróvá lett Asztalos István mutogatja. 

Ezeknek a vallomásoknak az é r téké t növeli az, hogy szerzőink közben 
magukról írnak, bepillantást engednek életükbe, költészetüket formáló ható-
erőkbe is. Meleg hangjukkal belelopják magukat a szívünkbe g beleír ják oda 
kitörölhetetlenül Erdély szeretetét is. Vallomásaikat a művészi képek illusz-
trálják, Dr. Kolos Endre. 

Történelem. 

Bodolay Gyuîa S. J.í Hűbéres királyi serviensek a XVIII. században. 
Pécs 1940, 1—27. 1. 

Egy fejezet a pécsi jézustársasági fiatal tanár nagy munkájából, mely a 
magyar nemesség eredetéről szól. Bodolay Szegeden végezte az egyetem magyar 
művelődéstörténelmi négy évfolyamát s kitűnő latin tudásával és logikus elmé-
lyedésével s következtetéseivel legtöbbet ígérő tanítványa Erdélyi Lászlónak. A 
pécsi Pius-gimnázium értesítőjében kinyomtatot t fejezet biznyságot tesz arról , 
hogy Bodolay minő meggyőző erővel és fölényes tájékozottsággal mozog a ma-
gyar történet aranybullás társadalmi mozgalmainak szövevényeiben, okleveleinek 
értelmezésében, mikor kimutat ja , hogy a magyar köznemesség elődei, a XIII . 
századi királyi serviensek „hűbéres" kir. páncélos katonák voltak. Helyreigazít ja 
a várjobbágy fiúk, kir, serviensek és földesúri serviensek vagy prediátis nemesek 
dolgában eddig vallott felfogásokat is. A várjobbágyfiúkra nagyon kevés adat 
van föltárva, csak annyi világos, hogy ezekből lettek a túróci és liptói szegény 
nemesek, királyi várjobbágyok a zólyomi erdőségbe telepítve és utóbb megneme-
sítve, mint ahogy a nemesi vármegyék 1400 körül szívesen nemesnek ismerték el 
a királyi udvarnok, kir. szakács stb. falvak lakóit igazi királyi nemesítő oklevél 
nélkül. Az ilyen nemesek elődeitől, kik nem voltak lovagkorba illő katonák, lénye-
gesen különböztek a „páncélos" kir. serviensek és a szintén páncélos magán-
földesúri serviensek vagy prediátis nemesek, Országos nemesi jogokat, aranybullai 
kiváltságokat eredetileg csak a királyi serviensek kaptak. De idővel a túróci, lip-
tói, kir. udvarnok és szakács stb. falusi nemesek is hozzájutottak. — Bodolay-
nak ily társadalmi kérdések mélyéig hatoló tanulmánya s fönt jelzett, kinyomta-
tott fejezete méltó a szaktudósok és minden művelt magyar érdeklődésére cs 
sokat ígérő a jövendő munkásság számára. e. gy. L 

Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története. Pécs. 1938. 
Nagy alapossággal, mély katolikus meggyőződéssel, széleskörű kút fő tanul -

mányok a lapján írja meg S. a Csáky-féle elkeresztelési rendele t te l megindult 
egyházpolitikai reformok történetét, az 1890—95 közti évek viharait, a törvény-



javaslatok benyújtását megelőző tárgyalásokat, küzdelmeket a törvényjavasla-
tok szentesítéséig, a törvények végrehajtását , következményei t , A szereplő sze-
mélyek, XIII, Leó, Rampolla, Vaszary, a magyar püspökök, Ferenc József és 
miniszterei szinte megelevenednek előttünk a harc hevében. Mindenféle váddal 
i l let ték a katolicizmust: ellensége a modern kultúrának, a gondolat és ku ta tás 
szabadságának; támadták a hazafiasság nevében is: az ultramontanizmus fekete 
zászlajának lobogtatója, a nemzeti egység megbontója, az állam biztonságának 
aláásója. Még Kossuthot is megszólal tat ták: hazaárulással határos merénylet-
nek mondta a katolikus állásfoglalást, A protestantizmussal való viszonyunk is 
rosszabbra fordult- A szabadelvüség kultúreszményével azonosította magát — 
lelkiségének nagy kárára, mint később maguk is elismerték. A kultúrharc, mint 
minden üldözés, csak acélozta a magyar katolikus egyházat s a magyar kato-
licizmus újjászületéséhez vezetet t . A katolikus hitélet főkép Prohászka Ottokár 
korszakos jelentőségű működése folytán ál landóan erősödött s szépen á tvé-
szelte a világháború utáni egyházellenes forradalmakat is. Az egyház és állam 
viszonya elég nyugadtnak mondható azóta ha gyámkodása néha nyomasztó is. 
A kat . autonómia nem valósult meg. Hóman Bálint adot t a katolikus iskolák-
nak bizonyos önkormányzatot . Támadások állandóan ér ték a katolicizmust né-
hány protestáns vezetőember , a nagyobbára zsidó vezetés alatt álló szabad-
kőmívesség s az ugyancsak zsidó kézben levő saj tó részéről, de ezek is csak 
javára váltak, Bangha Béla Magyar Kultúrája, Központi Sajtóvállalata felvet te 
velük a harcot, A szabadelvű korban az egyház régi fénye még megvolt, de a 
szellem sugárzó ereje hiányzott, mondta Prohászka. Hála a jó Istennek, az ül-
dözés kora ezt is meghozta. Mihályi Ernő. 

Dr. Ember Győző; A magyar kir. helytartótanács ügyintézésének története 
(1724—1848). Budapest , 1940, 298 1, Az Országos Levél tár kiadványa. 

Minden állam tör ténetének, é le t ra jzának megírásához fontos előfeltétel az 
illető államot kormányzó hivatalok életének részletes ismerete . Az újkori ál-
lamtör téne teknek ebben a tekinte tben még sok pótolnivalójuk van. A Habs-
burg-monarchia közigazgatását végző központi hatóságokra vonatkozólag az 
osztrák történészek már nagy munkát végeztek (1. Fel lner—Kretschmayr: Die 
österreichische Zentralverwaltung köteteit) — a magyar tör ténet í rás azonban 
ezen a téren még csak a kezdeteknél tar t . A különböző hatóságok (kancellária, 
helytartótanács, kamara stb.) tör téneté t eddig még inkább csak alkalmilag, bizo-
nyos összefüggésekben ér intet ték; azok részletes, monografikus feldolgozása még 
nem készült el. Ebben a tekinte tben örvendetes és biztató kezdetnek tekint jük 
Ember Győző munkásságát. 

Ember előttünk fekvő műve még nem öleli fel a helytar tótanács tel jes tör-
ténetét. Ennek kidolgozása még sok időt és sok munkát igényel. A szervezeti, 
személyi és hatásköri vonatkozásokat igazában csak annyiban érintette, ameny-
nyiben jelen feladata , az ügyintézés módjának ismertetése msgkívánta. A leg-
nagyobb részt töret len talajon haladó feldolgozás ket tős forrásanyagra támasz-
kodik. Elsősorban is fe lkuta t ta Ember azokat a rendelkezéseket, instructiókat, 
melyek az ügyek intézésének módját különböző korokban különböző formákban 
előírták. Hogy aztán ezeket a rendelkezéseket valóban végrehaj tot ták-e , ille-
tőleg a gyakorlat milyen módosításokat eszközölt ra j tuk: azt magukból az ira-
tokbólj az egyes ügyek elintézésének módjá t megmutató aktákból kellett meg-
állapítania, Ezzel a módszerrel a helytar tótanács működésének hű képé t tár ta 
elénk a szerző. 

Az 1724-ben újjászervezett helytar tótanács kezde tben teljes ülésein tár-
gyalta meg és intézte el az eléje került ügyeket. Később azonban a munka 
súlypont ja a tanács tagjaiból alakított bizottságokra szállott át, de 1769-től fogva 
már á t té r tek az előadói rendszerre, mely ugyan az előbbín alapult, de azt 
egyszerűsítette. Az ügyintézés módszerében a leglényegesebb változtatást 
II. József eszközölte, amikor 1784-ben megalakítot ta a helytar tótanács kebelén 
belül működő különféle ügyosztályokat. Mivel ennek következ tében az ugyan-
azon természetű ügyek állandóan ugyanazon ügyosztályokhoz s ugyanazon sze-
mélyekhez kerül tek elintézés végett, ettől fogva nagyobb szakszerűség érvé-
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nyesült az ügyintézésben, A bizottságok, az előadók, illetőleg az ügyosztályok 
által javasolt döntések és fe l ter jesztések azonban később is a helytar tótanács 
együttes ülése elé kerül tek jóváhagyásra. 

Magára vállalt fe ladatát Ember példás alapossággal oldotta meg. Ám a 
vonatkozó irodalomnak és levél tár i anyagnak az a kiváló ismerete, melyről a 
jelen kötet bizonyságot tesz, a munka folytatására kötelezi őt. Reméljük, hogy 
az itt felvetet t s csak nagy vonásokban kidolgozott egyéb kérdéseke t szintén 
részletes, összefüggő tárgyalásban fogja tisztázni, amivel nemcsak a magyar 
kormányzás- és közigazgatás-, hanem az egyetemes állam tör téne tének is nagy 
szolgálatot tesz. Csóka J. Lajos. 

Dr, Vitéz Házi Jenő; Sopron középkori egyháztörténete. Sopron, 1939, 
A helytörténetírás nyugati mintára egyre jobban fellendül hazánkban is, 

A nyugati tör ténet írás fej lődése azt bizonyítja, hogy a helytörténetírás tudatos 
művelése okvetlenül magával vonja a köztörténetírás fellendülését is, 

Mályusz Elemér A népiség története c, tanulmányában {A magyar törté-
netírás új út ja í , szerk, Hóman Bálint) szomorúan kénytelen megállapítani, hogy 
a nyugati mintával szemben „a mi helytörténeti irodalmunk teljességgel alkal-
matlan arra, hogy építeni lehessen reá. Sőt továbbmenve azt kell mondanunk, 
hogy nemcsak ily messzi célokra elégtelen, hanem még a legprimitívebb követel-
ményeknek sem tesz eleget", 

Mályusz ezt 1931-ben ír ta . Azóta változott már a helyzet. Ha ma a hely-
történeti munkák ellen kifogást emelnek, ez rendszerint a hiányos anyaggyűjtés 
miatt történik. Egy helytörténetíró első és legfontosabb fe ladata a lehető leg-
alaposabb anyaggyüjés. Ezenkívül ügyelnie kell arra, hogy munká ja ne legyen 
száraz, egymással össze nem függő adatok halmaza, hanem ad jon feleletet azokra 
a kérdésekre, amelyek a múlt tal kapcsolatban érdekelhetnek bennünket. Ezt 
a feladatot nagyszerűen oldot ta meg Házi, Bemuta t ja a Szent Mihály-templom 
plébánosait művének legelső fejezetében, és egyúttal fe l tár ja előttünk a középkori 
Sopron történetét . Figyelme k i te r jed a város mindenegyes kápolnájára , az azok-
ban működő javadalmas papokra , a ferences zárdára , a Szent János-lovagrend 
soproni működésére, a plébániai iskolára, sőt Sopron jobbágyközségeinek temp-
lomaira is. Hosszasabban foglalkozik a győri püspökök és a város viszonyával, 
amely viszony hitéleti vonatkozásban zavartalan volt az egész középkoron át, de 
annál zavarosabb volt az anyagi vonatkozások terén. Munkájának végén felso-
rakozta t ja a városban alakult és a középkorra annyira jellemző vallásos társu-
latokat, vallásos céheket, amelyek kisebb-nagyobb közösségekbe tömörítették a 
soproni polgárokat . Nagyon érdekes művének az a része, ahol a soproni vallásos 
élet és erkölcs ra jzá t adja , 

A könyv nyomán belenézhetünk a soproni középkori lélek hitbuzgóságába, 
amely kivette a részét az egyház liturgiájából és vallásos meggyőződésének jótet-
tekkel, adományokkal muta t ta jelét. Mélységes hitet és áldozatkészséget látha-
tunk ebben a középkori emberben. Tiszta erkölcs és szigorú becsületesség jelle-
mezte úgy magán, mint közéletüket. 

Az író, aki mesterien bánik hatalmas anyagával, nem egyoldalú. Leplezet-
lenül közli a hibákat is és így van ez jól. Látszik könyvéből, hogy bensőséges 
lélekkel csüng egyházán, a hit erejével bízik a tudomány erejében és nem cselek-
szik semmit az igazság ellen, hanem csak az igazságért, 

A munka a Győregyházmegye múltjából c. sorozatban jelent meg. Nem 
mulaszthat juk el, hogy dicsérettel ne emlékezzünk meg Breyer Istvánról, az el-
húnyt győri püspökről, aki megindítója és támogatója volt az említett sorozatnak. 

Cs. G. 

Természettudomány. 
Tasnádí Kubacska András: Gyűjtés hegyen-völgyön, A Búvár könyvei XIII. 

Frankl in-Társulat kiadása. 
Igazi búvár-könyv, a természetkutató kézikönyve, s a természetkedvelőnek, 

kirándulónak kalauza, mely végigvezeti az embert a természet három országán, s 



megtan í t j a a természet könyvében olvasni. A kis kézikönyv gyakor la t i ú tmuta tó 
aka r lenni a gyűj tőknek , s valóban csak dicséret tel adózhatunk a jeles szerző-
nek, hogy ezen önmagában ta lán nem épen érdekes témáról, mily élvezetesen s 
mégis gyakorlat i lag tud írni; ezért azt hisszük, nem hiányozhat ik senki kezéből, 
aki a nagy természet bármelyik t á rgycsopor t j a i ránt érdeklődik mint gyűjtő, 
legyen akár ásvány-, kőzet- vagy őslénygyüj tő , növény- vagy á l l a tgyü j tő , aqua-
rium* vagy terrar ium-kedvelő , de nem kisebb haszonnal fo rga tha t j a a nem gyűj tő 
természetbúvár is, mert megtanít látni , megfigyelni s nyitot t szemmel járni , amire 
pedig a nem gyűj tőnek is épúgy szüksége van, ha valóban élvezni s ér teni a k a r j a 
ti természetet . Mayer Sixtus. 

Művészet, 
Anton Hekler; Ungarische Kunstgeschichte. Ver lag Gebr . Mann . Berlin. 
Anton Hekler: Bildnisse berühmter Griechen. F lor ian K u p f e r b e r g Verlag. 

Berlin. 
H., aki a magyar művészet tör ténete t is egy nagyon ér tékes összefoglalásban 

muta t t a be a németeknek, most a görög nép szel lemi vezéreit, az európa i szel-
l emi kul túra megalapí tói t á l l í t j a e lénk 44 képben s ad róluk te l jesen megbízható 
művészet tör ténet i mél ta tás t . Euripides , Platon, Aris tote les s a többi szellemi nagy-
ság a lapos fo r rás tanu lmányok a l a p j á n H. lelkes e lőadásában szinte ú j r aé lednek 
szemünk előtt . Mihályi Ernő. 

Hartig; Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis. C. C. Buchner s Ver -
lag. Bamberg . 

A bamberg i lovasszobrot nagy t i tokzatosság veszi körül . Egyesek szerint 
Szt . Is tvánt , mások szerint egyik néme t királyt , vagy Szt. Györgyöt , vagy Wi-
bel szerint a középkor jelképes magyaráza táva l ,,a világ fe jede lmét" ábrázol ja , 
H. nem művészet történet i , hanem világtörténeti , szel lemtörténet i a l apon azt bizo-
nyí t ja , hogy je lképesen kell magyarázni ezt a szobrot Nagy Kons tan t innak , a 
középkor i egyetemes keresztény ura lkodói eszménynek megtes tes í tő jének. Nagy 
Kons tan t in 1200 körül a német pol i t ikai és műveltségi gondolatkör középpon t j á -
ban állt . A német császárok Nagy Kons tan t in örökösének val lot ták maguka t . Ezt a 
k ö z é p k o r i lovag- és k i rá lyeszményt f a rag ta k ő b e nagy be leé lésse l a bamberg i 
iskola egyik tag ja . H. b izonyí tásmenete , ha nem is véglegesen dön tő jellegű, 
mindenese t re nagyon alapos e lmefu t ta tás , Mihályi Ernő. 

Heimler—Csányi—Mihályi: Sopron műemlékei, I. köt. Belváros. (A Sop-
roni Városszépí tő Egyesület kiadása.) Sopron, 1939. 

A Soproni Városszépí tő Egyesület egy ú j a b b gazdag kiál l í tású köte t te l ad ta 
t anú je l é t művészi kincsei megbecsülésének. 1932-ben jelent meg a „Magyar t á jak , 
magya r városok" sorozatban a Soproni Képeskönyv, amely Ízelítőt ado t t abból 
a gazdag művészeti kul túrából , amit Sopron műemlékei képviselnek. Heimler 
Káro ly e művet előszavában csak kezdetnek, a l apnak mond ja , amelye t tovább 
szándékozik munkatársa iva l folytatni . Az azóta e lmúl t esztendők ki te l jes í te t ték , 
gazdag díszbe öl töztet ték azt a gondolatot , amit a „képeskönyv" fölvetet t : 
„ fe l tá rn i egy ódon város értékeit és szépségeit azok előtt, akik még nem ismerik 
és emlékeztetni r á j u k azokat , akik már fö l fedezték" . Ennek a gondola tnak testet-
öl tése a Sopron Műemlékei-nek e lő t tünk fekvő első kötete. 

Diebold Káro ly 163 művészi fényképfelvéte le vezet végig bennünket a sop-
roni belvároson. B e m u t a t j a a Hűségkaput , a Város tornyot , a barokk Szenthá-
romság-szobrot , Gazdag képanyagot hoz a gótikus bencéstemplomról . Ta lá lunk 
a felvételek közt o lyanokat , amelyek a műtör ténész érdeklődésével nézik a gótikus 
építészeti elemeket, s a berendezés remekbe készült ba rokk p o m p á j á t ; de vannak 
olyan felvételei is, amelyeket a fénykép- r ipor te r já tékos képzelete tesz elevenné. 
E lvonu l t a t j a e lő t tünk a soproni belváros barokk és reneszánsz lakóházai t , ügyes 
képeke t ad az egyes házcsoportokról , egyaránt kielégítve a ku ta tó és k i r ándu ló 
igényei t . Számos képpel (125—753,) szemlélteti a dómtemplom vidékies ízű 



barokk pompáját , — E képek alapján Dieboldot valóban a fényképlencse művé-
szének tar that juk, 

Mihályi Ernő cikkében élveztük az anyag biztos ismeretén felépülő művészi 
jellemzést esztétikai elemzést, Levárdy Rezső 

Vegyes. 
Dr. Kertész János: Ezer tanulmány az ezer tó országáról. Finn bibliográfia. 
A finn-orosz háború nyomán északi testvéreink iránt megnyilvánuló rokon-

szenv egyik ha j tása ez a könyv is, A szerző finn testvéreinkről, Finnországról irt 
könyvek, újságcikkek, tanulmányok adata i t gyűjtötte egybe. A könyv egész jöve-
delme a finn Vöröskereszt javára megy. — yl — 

Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Budapest, 1939. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi Könyvtárának a kiadása. 132 1. 

A szerény cím nem sokat árul el abból a gazdag tartalomból, melyet ez a 
könyv tartalmaz, A cím szerint a magánkönyvtárakról szól ez a könyv, valójában 
a XVIII, század sokrétű kulturális, szellemi életébe is mély bepillantást nyerünk, 
A nagy közkönyvtáraink és közgyűjteményeink a XIX, században alakulnak, 
de az alapvetés a XVIII, század érdeme. A barokk, mely a török idők után az 
egész nemzet életében oly fontos szerepet vitt az ú j jáépí tés terén, a könyvtár-
kul túra terén is alapvető munkát végzett. A század első felében a barokk művelt-
ségű főpapjaink visznek döntő szerepet a könyvkultúra terén is, a második felé-
ben ezt nagyrészt a felvilágosodás szellemétől á thatot t főuraink veszik át. Ek-
kor már a polgárság és köznemesség is kezd szerepet játszani, A főpapjaink és 
főuraink magánkönyvtárai, melyet igazi kultúrszenvedéllyel gyűjtenek, lesznek 
a lap ja i a XIX. századi közgyűjteményeknek, A nagyvonalú áttekintés mellett, 
sok újszerű és érdekes dolgot is megtudunk még ebből a könyvből, pl. hogy a 
franciás műveltségű főuraink, kik látszólag eltávolodtak a nemzettől, milyen fon-
tos szerepet töltöttek be a magyar kul túrának az európai kultúrába való bekap-
csolása és korszerű továbbfejlesztése terén, Dr. Jánosi Gy. 

Dr. Sulica Szilárd: A szegedi egyetemi könyvtár válságos helyzete. Sze-
ged, 1939. 30 1. 

A szerző a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületében olvasta fel, 
mint a szegedi egyetemi könyvtár igazgatója ezt az értekezését. Elsorolja pana-
szait, melyek tu la jdonképpen az összes egyetemi könyvtáraink panaszai. A tria-
noni csonka haza nem tud ja megadni azt a nagy anyagi támogatást, mely egye-
temi könyvtáraink megfelelő színvonalon tartásához szükséges. A nehézségek fo-
kozottabb mértékben érvényesülnek Szegeden, hisz itt a régi szép egyetemi 
könyvtár is elveszett. J- Gy. 

Lehmann Paul: Mitteilungen aus Handschriften VI. München, 1939. 58 1. 
A tudós szerző a budapesti Széchenyi Könyvtár egyik régi kéziratáról mu-

t a t j a ki nagy felkészültséggel a délbajorországi származást. Sőt összefüggésbe 
hozza a kódexet német Lajosnak, a nagy könyvbarát hírében álló uralkodónak 
személyével. így a régi magyar-bajor kapcsolatokra ú j értékes bizonyítékot szol-
gáltat. A munka második részében a középkor és az ú jkor átmeneti idejében élt 
Joannes Aventinus szerepét világítja meg. J. Gy. 

Bély Miklós: A gimnáziumi testnevelés múltja, Budapest, 1940. 255 1. 
Nagy űrt tölt be ez a könyv a középiskolai testnevelési statisztikában. Amint 

a szerző is megjegyzi, 1899-ben jelent meg utol jára testnevelésünk nagyobb lel-
tára . Pedig az utolsó évtizedben testnevelésünk nagy fejlődésen ment át. 

Könyvünk a testnevelési munkásságnak nemcsak a jelenlegi adatait foglalja 
magában, hanem az egyes testnevelési tényezők fej lődését is adja . Különösképen 
kiemeljük a „Testgyakorlat i óra" és a „Sportélet" c. fejezeteket, melyek a lapján 
a mult és jelen oktatási és nevelési eszközeit, törekvéseit megismerhetjük. Hosszú 



ideig nem tekintették a sportolást pedagógiai értékű testgyakorlásnak. Ma már 
azonban — mint szerzőnk is hangsúlyozza — az if júsági testnevelés „egyik leg-
hatékonyabb eszköze, ahol épp a »sportszerűségre törekvés« az eszményi módszer 
egyik feltétele lett". — A katonai előképzést illetőleg a pedagógusok és a kato-
nák már a régmúltban más-más nevelési ideálokat hirdettek, (Athén — Róma — 
Spárta — szerzetesi iskolák.) Ma a kiképzés anyaga az iskolánkívüli levente-
képzésével azonos lett. — Nagyon sokat fej lődött a testnevelés alóli felmentés 
elbírálása. 

Ezt a nagy és szétágazó anyagot felölelő munkát a szaktanárok figyelmébe 
ajánlom. Lehner Ottó. 

Dr. Méhes Gyula; A mi Vágunk. Korda kiadás, 

A „Magyar életerő"-vel megindított i f júsági sorozat második kötete ez a 
könyv. Végigvezet minket a magyar Rajna, a Vág folyásán. De nemcsak pompás 
útleírásokat kapunk, hanem belevilágít a szerző a Felvidék népeinek életébe is. 
Bár ez nem sikerült annyira, mint az útleírások. Kissé szubjektív és idealizált 
ez a belevilágítás. (Pl, a tótok vonzódása a magyarokhoz és a régi Nagy-Magyar-
országhoz.) A sorozat a nagyobb if júság számára készült és ennek már egy kissé 
őszintébben lehetne írni, a bajokat is feltárva. De e kis hibáért kárpótol minket 
az útleírások élénksége. Szinte magunk előtt lá t juk az egész vidéket, A könyv 
stílusa is élénk, szemléletes. — yl — 

Kalmár Gusztáv: Közlekedés és hírszolgálat. Kincsestár 111. sz. Budapest, 
1940. 80 1. 

Most, amikor sa já t szemünkkel lá that juk a közlekedés és hírszolgálat 
óriási fejlődési iramát és egyúttal azt is sa já t tapasztalatunkból ál lapí that juk 
meg, milyen nagy mértékben hat ez a fejlődés a gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis életre, nagy érdeklődésre tarthat számot Kalmár Gusztávnak a Kincsestár 
kötetei közt megjelent munkája . Nem száraz ismereteket kapunk itt, hanem való-
ságos kis kultúrtörténetet és egyúttal sok szempontból rövid politikai történetet 
is, A szerző ugyanis nem elégszik meg azzal, hogy le í r ja a közlekedés és hír-
szolgálat történetét az ősi kezdetleges foktól a mai fejlett , világrészeket átölelő 
és időben, ha lélekben sokszor nem is, egymáshoz közelebb hozó formáig, hanem 
mindenütt szemelőtt ta r t ja ezeknek a kultúra, gazdasági élet, államéletre, ha-
talmi, politikai érdekekre gyakorolt hatását, illetve ezekkel való összefüggéseket, 
így lesz munkája élvezetes, vonzó, érdeklődést mindvégig lekötő olvasmány, 

J. Gy. 

Ember György: Nemzeti szociálpolitika. Budapest , 1940. Pátr ia nyomda. 
80 1. 

Miután a szerző meghatározta, hogy mi a szociálpolitika, azokat a szem-
pontokat keresi, amelyeket egy keresztény nemzeti államban meg kell valósítani. 
A munkához való jogtól a nemzeti szociálpolitikát irányító szerv feladatáig 
sorra veszi a szerinte megvalósítandó feladatokat . Nagy nyomatékkal mutat rá 
a munkás, a család, a csecsemő védelmére, sürgeti a Quadragesimo annoban ís 
követelt hivatásszervezetek felállí tását. Semmi kétség, bár ezt a könyv nem emeli 
ki, amilyen mértékben az állam törvényhozásában a szociális szempontokat meg-
valósítja, olyan mértékben közeledik a keresztény állam, a nagy szociális pápák 
eszméjéhez. Dr. M. J. 

Dr. Bay Ferenc; A korszerű könyvtári szolgálat. Győr, Baross nyomda. 
A szerzőnek a győrvárosi Közigazgatási Továbbképző Tanfolyamon tartott 

•előadása jelent meg most könyvalakban. A korszerű közkönyvtár problémáját 
fejt i ki benne és a külföldi nagy könyvtárak látogatásából merített tapasztalatai 
a l ap ján ál lapí t ja meg a modern könyvtár feladatait . Kitér építészeti, szellemi, 
adminisztratív kérdésekre is és ezekkel kapcsolatban jó meglátásokat és érdekes 
megoldásokat hoz. Akár még az if júsági könyvtárak vezetői is sokat tanulhat-
nak belőle. A szerző könyvét a Könyv barát jához méltóan korszerű és ízléses 
külsőben is jelentette meg. — yl — 



RENDI HÍREK. 

Á bencés gimnáziumok az 1939 40-i iskolai évben. 

Folyóiratunk folyó évi 2, füzete beszámolt már a pannonhalmi gróf Ciano 
Galeazzo és Costanzo gimnáziumnak és nevelőotthonnak megnyitásáról, és most 
az intézet kedves évkönyve nyolcadiknak sorakozik a magyar bencés gimná-
ziumokéhoz. 

Kedves kép vezeti be ezt az évkönyvet: virágzó cseresnyefát mutat, alat ta, 
sőt r a j t a is az iskola kis tanulói, Intézetünk tavasza — Primavera nel nostra 
Collegio — mondja az aláírás. De az egész évkönyv is a tavasz üdeségével hat, 
Hű képe az intézetnek, mely maga is tavaszi ígéret, frisseség és lendület, Hisz-
szük, be is vá l t ja a hozzáfűzött reményeket, melyek Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak egyik nyi latkozatában így fejeződtek ki kristá-
lyos szabatossággal: „Meggyőződésem, hogy a gróf Ciano Galeazzo és Costanzo 
gimnázium újabb értékes eszköze és műhelye lesz az olasz-magyar szellemi érint-
kezésnek és kulturális kapcsolatoknak. Az ott nevelt i f júság a szokásos közép-
iskolai műveltség, képesítés és a különleges nyelvi és szellemi kiképzés bir toká-
ban kiválóan alkalmas lesz a szellemi és gazdasági élet terén oly fontos állások 
és hivatalok betöltésére, melyek az olasz-magyar történeti barátság elmélyítése 
és a két nemzet között fennálló százados barátság gyakorlati szolgálatára hiva-
to t tak ," 

Sajátos céljából kifolyólag az ál talánostól részben eltérő tanterve van ennek 
a középiskolának. Az 1, osztályban a la t in helyét az olasz nyelv foglalta el, a r ra 
csak a 3-ban kerül sor. Délutánonként született olasz lektor vezetésével legalább 
egy-egy óra olasz társalgás folyt, de az étkezések és séták alatt is volt elég 
alkalom e gyakorlásra. Később az olasz nyelvi tudás erősödésével pár tárgyat 
olaszul fognak tanítani. Az eddigiek szerint az 5. osztályban kezdődik a német 
nyelv oktatása, de már most is volt lehetőség arra, hogy akik értik némileg, 
tovább gyakorolják magukat benne. Akik szellemileg bír ják, később franciául 
vagy angolul is tanulhatnak. De természetesen a főhangsúly az olasz nyelv és 
műveltség megismerésén, illetőleg e l sa já t í t ásán fog mindig lenni. Eléggé érthető 
ezekből, hogy csak a f iúotthon lakói lehetnek az iskola tanulói. Az oktatás és 
nevelés behatóbb, eredményesebb végzése céljából csak korlátolt számban, (20— 
25 egy-egy osztályba) vehetők fel növendékek. Az 1. osztályt 20 tanulóval kez-
det ték, Egyelőre még a főmonostorban van elhelyezve az intézet, de e sorok 
írásakor már javában folyik a régi déli bástya helyén a nagyszabású iskola 
építése. 

Egy más örvendetes fejlődésről is adhatunk számot. A visszatért komáromi 
gimnázium osztályainak száma újabb párhuzamosítással 10-ről 13-ra emelkedett , 
A tanulók tódulása Komáromba a mult iskolai évben is megmaradt, egyelőre a 
cseh megszállás alatt meghonosodott koedukációt sem lehetett megszüntetni, ezért 
712 diák iratkozott be a gimnáziumba, kik közül 693 bizonyítványt is kapott . 
Vol takép még két ú j osztályt kellett volna nyitni, hiszen az 5-ben és a 6-ban 
75—75 tanuló szorongott, azonban helyiségek hiányában el kellett halasztani 
feláll í tásukat. 

A 8-on felüli osztályok óráinak el lá tása az államot terheli. A Rend ugyanis 
az 1802-i visszaállító kir. okirat ér telmében csak négy osztályt volna köteles 
fenntartani , A régi algimnázium kifej lesztése ügyében 1906-ban szerződést kö-
töt tünk az állammal, mely a négy felső osztály fenntar tásáér t jelentős anyagi 
támogatást biztosított a Rendnek, Most azonban az a helyzet, hogy a korona 
ér tékének megsemmisülésével egyedül a Rendre nehezednek ezek a kifejlesztés-



sel járó terhek. Természetes, hogy nem vá l la lha t ta a pá rhuzamos osztályok ellá-
tásá t is, éppen ezért a val lás- és közokta tásügyi minisztér ium a főapá t ú r r a l 
egyetér tésben a róm. kat . val lású állami t aná rok sorából rende l i ki az intézethez 
az ú j abb fej lesztés fo ly tán szükségessé vált tanerőket . E célból átvet te azokat 
a világi t aná roka t is, ak ike t a Rend a megszál lás a la t t a lka lmazot t , midőn főleg 
a szerzetes t anárok kíüldözése miat t a maga kebeléből nem gondoskodhatot t a 
te l jes t anár i létszámról. Az iskola belei l leszkedése a magyar tantervbe s imán 
megy; a német mellett második élő idegen nyelvnek az olasz szerepel, 

Jó rész t a föntebbíek magyarázzák meg a világi t aná rok jelentős számát 
gimnáziumainkban, A 110 szerzetes tanár mel le t t rendszeres í te t t á l lásban 25 világi 
taní tot t ; közülük 15 volt r a j z - és testnevelési tanár , még 8 működöt t Komárom-
ban, 1—1 Kőszegen és P á p á n ; ezenfelül az olasz lektoron kívül még 9 segítet t 
a rendkívül i t á rgyak tan í tásában , il letőleg a beteg vagy elhal t rendi t anárok 
ideiglenes helyet teseképen, 

Komárom a kemény, de nagy eredménnyel tanító Dr, Horvá th Cézár t gyá-
szolja, k inek 44 évi t anár i működéséből 31 esztendő esett a városra; P á p á n a 
derék, hitvalló világi r a j z t aná r , Boksay E n d r e távozott az é lők sorából; Győröt t 
a súlyosan beteg Kuzmits Virgil t kel let t helyettesí teni , 

A rendes természetű tanárvá l tozások közül meg kell emlékeznünk a komá-
romi igazgató változásról. Gidró Bonifác 1939. szept. 1-én megvál t a gimnázium 
vezetésétől. A tanár i pá lyán 46 évet tö l tö t t ; ebből 40 jutot t Komáromnak, ahol 
18 nehéz esztendőn át á l lot t az intézet élén. Érdemei előtt szerető hálával ha jo l t 
meg a szülői tá rsadalom és az intézet i f júsága , melyek 1939, dec. 8 -án megható 
ünnepség kere tében búcsúztak tőle, ,,A 20 évi cseh megszál lás a la t t az ott ma-
rad t magyarság egyik lelkesí tő vezetője volt társadalmi, ku l tu rá l i s téren és iga-
zán bölcs kap i tánya a magyarság végvárának, a komáromi gimnáziumnak." Nagy 
szolgála ta inak elismerésére a Kormányzó Ür Ő Főméltósága a tanügyi fő tanácsos 
gimnáziumi igazgató címmel tünte t te ki, Komárom városa díszpolgárai közé 
ik ta t ta , a Rend pedig a t ihanyi apá t i székbe emelte. Nagy k i tünte tésben részesül t 
meg dr. Balogh Albin, az esztergomi igazgató: a tanügyi főtanácsos , gimnáziumi 
igazgatói címet kapta . Gidró apá t helyébe dr. Dobrovich Ágoston eddigi pápa i 
házfőnök és igazgató kerül t , ennek u t ó d j á u l a felvidéki magyar szellem megőr-
zésének egyik másik nagyon érdemes munkásá t , Bíró Lucián komáromi t aná r t 
nevezte ki a Rend feje. Az ál lami főfelügyelet képviselőiben is tör tént változás. 
Dr . Balassa Brúnó, a székesfehérvár i áll, t ankerü le t kir. fő igazgatója miniszteri 
osz tá lyfőnöki minőségben a val lás- és közokta tásügyi minisztér iumba helyezte-
tett , A kerü le tbe tar tozó intézetek (Győr, Pápa ) melegen búcsúznak tőle. U tóda 
dr . Koch Nándor lett. Az esztergomi gimnáziumot kivették a budapes tv idéki kir, 
főigazgató felügyelete alól és az ú jonnan a lak í to t t komáromi kerü le t főigazgatója , 
Csaplovics József gyakoro l j a felet te az á l lami főfelügyeletet . 

Az iskolák benépesedéséről , a tanulók vallási megoszlásáról , a nevelő- és 
ok ta tómunka eredményeiről az alábbi 5 k imuta tás ad számszerű képet , 

A tanulók száma tehát a pannonhalmi olasz gimnázium 20 növendékének 
beszámítása u tán is 22-vel fogyot t a mult évhez képest . Mint látható, a csökke-
nés főleg Győr és Sopron rovására esik, ahol legjobban érvényesül t a születések-
ben gyengébb év já ra tok sor rakerü lése az Î . osztályokban, Győrö t t nagyon kívá-
natos lenne a további csökkenés, A helyszűke miatt ugyanis ott nem lehet 
tovább párhuzamosí tani , és ezért 2 nagy 4. osztályból, legalább is 100 jelent-
kezőből kel l összeáll í tani a legfel jebb 60-as létszámú 5. osztá lyt . Zsúfolt még 
mindig Budapes t is; Komáromról már föntebb esett szó e vonatkozásban. Fel -
tűnhet ik a magántanulók nagy száma Esztergomban, de azok csekély kivétel lel 
az idén is a szalézi nyergesu j fa lus i előkészítő tanfo lyamnak növendékei, i l letőleg 
a felsőbb osztályokban e Rend növendékpap ja i voltak. 

A vallási megoszlás tek in te tében a múlthoz képest nincsen lényegesebb 
el tolódás, 

A magaviseletnél elég nagy az ugrás; a mult évi 64.73°/o-ról 71.47°/o-ra 
emelkedet t a jelesek száma, 27,81%-ról 33.86% százalékra a jóké, az elégsége-
seké pedig 1.41°/o-ról 0.72-ra°/o szál lot t a lá . 

Javu l t kissé a t anu lmányi eredmény is: 12.51°/o-ról ll ,06°/o-ra szál lot t le 
a bukot tak száma. Ezt e lsősorban Budapes t magyarázza meg, ahol a mult évi 



I. Az osztályozott tanulók száma. 

I N T É Z E T Osztályok 
száma 

Nyilvános 
tanuló 

Magán-
tanuló 

Összesen 
Változás 

a múlthoz 
képest 

Egy 
osztályra 

esik nyilv. 
tanuló 

Budapest 8 498 11 509 —7 62-25 

Esztergom 8 378 96 474 + 1 49-62 

Győr 12 630 8 638 - 4 2 5250 

Komárom 13 681 12 693 —3 52-38 

Kőszeg 8 289 28 317 + 16 36-14 

Pannonhalma 1 20 — 20 + 2 0 20'00 

Pápa 8 361 15 376 + 17 45-12 

Sopron 8 315 4 319 —24 3937 

Összesen : 66 3172 174 3346 —22 1 48-06 

II. Az osztályozott tanulók vallási megoszlása. 

I n t é z e t 

T
an

ul
ók

 
sz

ám
a 

Róm. 
kat. 

Görög 
kat. 

Görög 
kel. Ref. Ág. h. 

ev. Izr. Örm. 
kat. 

Budapest 
% 509 504 

99-00 
5 

1C0 — — — — — 

Esztergom 
% 474 448 

94-51 
2 

0-42 
1 
0'21 

10 
2 1 1 

7 
1-48 

5 
1-06 

1 
0-21 

Győr 
0/0 633 575 

90-13 
3 

0-47 
1 
0-16 

18 
2 8 2 

17 
2'66 

24 
3-76 — 

Komárom 
0/0 693 510 

73'59 
5 

0-72 — 
120 
17-32 

20 
2'89 

38 
5'48 — 

Kőszeg 
0/0 317 231 

91-80 
6 

1-89 — 
2 
0-63 

16 
5-05 

2 
0-63 — 

Pannonhalma 
°/o 20 20 

íoo-oo — — — — — • — 

Pápa 
% 376 361 

96-01 
1 

0-27 — 
3 
0-80 — 

11 
2 9 2 — 

Sopron 
o/o 319 317 

99'36 
2 

0-63 — — — — — 

Összesen : 
o/o 3346 3026 

90-43 
24 

0-72 
2 

0-06 
153 

4 5 8 
60 

1-79 
80 
2-39 

1 
0'03 

9.69% helyett csak 4.51°/o bukott, a többi intézetnél mindenütt 10°/o-on felül. 
Az érettségik eredményét illetőleg javult a kitüntetésesek arányszáma, de a többi 
fokozatnál mindenütt kis rosszabbodás jelentkezik, 



III. A nyilvános tanulók magaviselet! jegyei. 

Intézet Tanulók 
száma 

Jeles Jó Elégséges 

Budapest 
o/o • 498 383 

7691 
111 
22 29 

4 
0'80 

Esztergom 
O/o 378 273 

72'22 
97 
25-66 

8 
2 1 2 

Győr 
O/o 630 419 

6651 
209 

3317 
2 
0-32 

Komárom 
O/o 681 523 

76 "80 
155 
22'76 

3 
0-44 

Kőszeg 
O/o 289 181 

62'63 
107 
37'02 

1 
0 3 5 

Pannonhalma 
°/o 20 12 

60-00 
8 

40-00 — 

Pápa 
O/o 361 258 

7147 
100 
27-70 

3 
0-83 

Sopron 
O/o 315 218 

6921 
95 
30'16 

2 
0 6 3 

Összesen 
0/0 3172 2267 

71'47 
882 

27-81 
23 

0 7 2 

E kedvező képet az a szerencsés körülmény is magyarázza, hogy nagyobb 
külső akadály nem hátrál ta t ta az odaadó tanári munkát. A szénhiányt is csak 
Komárom érezte meg, ahol ezen okból 3 hétig szünteltek az előadások. 

A nevelés tényezői között most jelent meg szervezetten a levente-inézmény. 
Minden évkönyv foglalkozik vele. Elismerik korszerűségét, egyetemes jelentő-
ségét, de őszintén rámutatnak arra is, hogy beilleszkedése a középiskolák életébe 
még nem sikerült egészen. 

A helyzet az, mondja a győri évkönyv, hogy ,,a leventeképzés részben azt 
a munkát ismétli meg, amit az iskola már úgyis elvégzett: ez pedig csak a tanu-
lók felesleges megterhelését eredményezi. Mind gyakoribb a panasz a szülők és 
tanulók részéről, hogy a diákok nagyon igénybe vannak véve az iskolai és más 
hivatalos elfoglaltsággal, a tanárok pedig panaszkodnak, hogy a tanulók nem 
nyúj tanak megfelelő teljesítményt. Ha nem sikerül összhangba hozni a levente-
képzés cél ját és a tanterv célkitűzéseit, akkor félnünk kell, hogy hiába beszéltek 
az utóbbi időkben annyit a tanulók túlterheléséről és annak megszüntetéséről, az 
igazi túlterhelés ideje csak most kezdődik." 

Hogy e nehézségek felmerülhettek, az tüstént világossá válik, ha az 1939. 
évi II, t,-c, idevágó célkitűzéseit nézzük. Jellegzetesen fejezte ki ezeket egy 
honvédelmi miniszteri rendelet, mely szerint „a leventenevelés nem csupán katonai 
előképzés, hanem az egész magyar nemzet társadalmi és szellemi életének átállí-
tása az ú j kor, helyesebben egy alapvető keresztény igazság követelményeinek 
megfelelő életvonalra s egy ú j magyar fa jképnek a teremtő és termelő munkára, 
valamint az ellenség elleni harcra egyformán felkészült magyar férfinek a kiala-
kí tására," 

Az első pi l lanatra kitetszik, hogy a leventeképzés célja jórészt összeesik 
a mai gimnáziumi oktatás és nevelés feladatával, A végrehajtásnál — úgy lát-
szik — ezt egyelőre nem vették kellőkép tekintetbe. Éppen ezért időszerű az a 



IV. Az osztályozott tanulók tanulmányi előhaladása. 

Intézet 

T
an

ul
ók

 
sz

ám
a 

K
it

űn
ő 

Je
le

s 

'O >-> E
lé

gs
ég

es
 

E
lé

gt
el

en
 

1 
t.-

bó
l 

E
lé

gt
el

en
 

2 
v.

 tö
bb

 
t.-

bó
l 

B
uk

ot
t 

ös
sz

es
en

 

Budapest 
o/o 509 58 

11-40 
63 
12-38 

206 
40-47 

159 
31-24 

21 
4-12 

2 
0 3 9 

23 
4*51 

Esztergon 
0/0 474 31 

6'54 
32 

6"75 
155 
28"48 

214 
45-15 

50 
10*55 

12 
2 5 3 

62 
13-08 

Győr 
O/o 638 31 

4"86 
38 

5 9 5 
219 

3433 
286 

44-83 
44 

690 
20 

3'13 
64 
10-03 

Komárom 
0/0 693 49 

7'07 
41 

5 9 2 
222 
32-04 

294 
42-42 

63 
9'09 

24 
3 4 7 

87 
12*55 

Kőszeg 
O/o 317 21 

6 6 2 
17 
5"36 

104 
3281 

124 
3912 

40 
1262 

11 
3*47 

51 
16*09 

Pannonhalma 
°/0 20 1 

5 0 0 
2 

ÎO'OO 
13 
65'00 

3 
15-00 

1 
5-00 — 

1 
5*00 

Pápa 
O/o 376 24 

6'38 
32 

8'51 
117 
31*12 

165 
43*89 

29 
7-71 

9 
2 3 9 

38 
10*10 

Sopron 
O/o 319 20 

6"27 
18 
5'74 

88 
27"59 

149 
4671 

38 
11-91 

6 
1*88 

44 
1379 

Összesen : 
O/o 3346 235 

7-02 
243 

7'26 
1104 

3300 
1394 

41*66 
286 

8'55 
84 
2-51 

370 
1106 

V. Az érettségi vizsgálatok eredménye. 

Intézet 

T
an

ul
ók

 
sz

ám
a É r e t t B u k o t t 

Intézet 

T
an

ul
ók

 
sz

ám
a 

Kitünte-
téssel Jelesen Jól Egysze-

rűen 
1 tárgy-

ból 
2 v. több 
tárgyból 

Budapest 
o/o 74 10 

13-51 
11 
14-87 

32 
43'24 

19 
25'68 

2 
2-70 — 

Esztergom 
o/o 38 1 7 10 18 2 

— 

Győr 
o/o 65 3 

4-61 
9 

13-85 
27 
41-54 

18 
27-69 

6 
9'23 

2 
3 0 8 

Komárom 
o/o 87 4 

4'60 
12 
13-79 

29 
33-33 

39 
44-83 

3 
3'45 — 

Kőszeg 
O/o 27 2 

7-41 
3 

11*11 
9 

33-33 
13 
48-15 — — 

Pápa 
o/o 41 5 

12-19 
3 
7-32 

19 
46-34 

11 
26-82 

2 
4'88 

1 
2-44 

Sopron 
0/0 21 3 

14-29 
1 
4'76 

6 
28-57 

10 
47'62 

1 
4-76 — 

Összesen : 
o/o 353 28 

7'93 
46 
13-03 

132 
37-40 

128 
36-26 

16 
4'53 

3 
0-85 



higgadt és okos tanulmány, melyet dr. Jámbor Mike szentel a gimnáziumi levente-
képzés kérdésének, illetőleg az említett nehézségek kiküszöbölése módjának ; 
A középiskolai nemzetnevelés mai feladatai (A középiskola és a leventeképzés). 
Mélyében fogja meg a problémát és tiszta logikájú okfejtésének éppen ezért van 
oly meggyőző ereje. Nem állhatom meg, hogy ide ne iktassam azon mondatait , 
melyek felfogásának velejét tar talmazzák: ,,A szó tel jes értelmében vett levente-
képzésben találkozik minden nevelői törekvés: a családnak és az Egyháznak 
munká ja a többi nevelőével. Aki azonban ennek az irányítását vállalni aka r ja , 
annak igazi hivatást kell mutatnia az eredmény érdekében. 

A nevelés egységének megvalósítására alapvető lépés, hogy a leventeképzés-
ben közreműködő tényezőket (Egyház, iskola, katonaság, közigazgatás) közös 
szervezetbe összefogjuk, amelyet mindegyik magáénak tud tartani. 

Az egységes központi irányítás mellett azonban a tényleges nevelőknek 
kell adni a legfontosabb szerepet, ha azt akar juk, hogy a leventeképzés felül-
emelkedjék az egyszerű katonai gyakorlatozás színvonalán, 

A nevelőknek pedig öntudattal kell vállalniok a nemzetnevelésben reájuk 
váró feladatokat, érezniök kell a felelősséget, hogy az ő munkájukon fordul meg 
a teljes értelemben vett leventeképzés sorsa," (Győri évkönyv.) 

A megoldás e módja iránt — el kell ismerni — megvan az érzék a másik 
oldalon is, Már eddig is több helyen bevonták az iskola embereit a szorosabb 
értelemben vett leventeképzés munkájába is, sőt Esztergomban a leventecsoport 
parancsnoka az intézet testnevelési tanára volt. Máshol is szép pé ldá já t lá that juk 
a kölcsönös megértésre való törekvésnek. Ez is a természetes, hiszen — a tanul-
mány írója részletesen kimutat ja — a középiskola a maga célkitűzései értelmé-
ben már eddig is a honvédelmi minisztertől föntebb hangsúlyozott szellemben 
dolgozott. Nyugodtan meg lehet bízni további közreműködésében is. 

Ebben a munkában természetesen oroszlánrésznek kell jutnia a valláser-
kölcsi nevelés számára. Ez tud ja megvetni a lelki nagyság, jellem legszilárdabb 
alapját , ez képesít igazi eszményiségre, természetfeletti , önfeláldozó haza- és 
emberszeretetre, önzéstől felszabadult tiszta kötelességtudatra, fegyelmezett, 
mégis örökké friss, csüggedetlen lendületre. 

Iskoláink e téren is megtették a magukét, hiszen ez a legfőbb hivatásuk. 
A nevelés bennük éppen ezért — mint az esztergomi évkönyv mondja — „nem 
külön tárgy, hanem á tha t j a az összes tárgyak taní tását és iparkodik fölhasználni 
az egyes tantárgyakban található nevelő értékeket". 

A kongregációkban folyó munka is jellemzően muta t j a e nevelés szellemét 
és örök korszerűségét. A vezetők törekvése természetesen elsősorban az erős 
hitből táplálkozó mélységes vallásos érzület kiteljesítése. Az elmélyítésre való 
törekvésnek szép pé ldá já t lá t juk Kőszegen, ahol a pályaválasztás előtt álló és 
az életbe kikészülő VIII, osztályosok már évek óta testületileg többnapos tel-
jesen zárt lelkigyakorlatra vonulnak vissza. Hogy a vallásos nevelésben egyebek 
között nagy szerep jut a rávezetésnek az Egyház l i turgiájának átélésére, azt 
bencés iskolákkal kapcsolatban nem is kell mondanom. De ez is csak út a 
minél belsőbb belekapcsolódáshoz az Ür Jézusba az Olíáriszentségben, Diák-
jaink között nagyon sok a gyakori, sőt. a napi áldozók sem ritkaságok. Ezzel 
együtt jár a gyermeki szeretet a Szeplőtelen Szűzanya iránt, a ragaszkodás az 
Egyházhoz és benne Krisztus Urunk földi helytartójához. Ez az érzület nem marad 
a négy fal között. Hatni akar. Egyébként ezt a fe j lődést tudatosan elő is moz~ 
d í t ják a vezetők. Több évkönyv hangsúlyozza, hogy „világi apostolokra" van 
szükségünk, és ennek az „apostoli" munkának irányáról is szólnak a beszámolók. 
Jellemző rá a komoly, bátor katolikus öntudat, mely az életben sem fogja véka 
alá rejteni, cserbenhagyni legszentebb meggyőződését és készül ,,a jövő harcaira, 
melyeket az ily ellenséges szellem rá fog kényszeríteni az Egyházra" (Sopron). 
A tanító, fölvilágosító munkát is megkezdik már a kongregációk kebelében. Győ-
rött pl. a felsőbb kongregáció több tagja dicséretes buzgósággal vett részt az 
alsóbbnak munkájában, a jelöltek oktatásában. A gyűlések tárgysorozata a tanú-
ság arra, hogyan képezik önmagukat is a tagok a jövő feladataira, A legkorsze-
rűbb kérdésekkel is foglalkoznak és igyekeznek a kat . világnézet a l ap ján állást 
foglalni velük szemben. Nagy hasznát lá t juk e vonatkozásban is a külön kongre-
gáció-könyvtáraknak, Egyik-másik igazán szépen fej lődöt t . 



A katolikus emberszeretetnek természetes folyománya a szociális érzék ér-
vényesülése is. Erre is örvendetes ada toka t találhatunk az egyes évkönyvekben. 

Komáromban — magától értetően — megvan a leánykongregáció is; keretei 
között megalakították a KLOSz előképző szkosztályát is, mely a felfogásában 
modern, de megnyilvánulásaiban nőies, világnézetében mélységesen katolikus 
leánytípus kialakítását tűzte ki célul. 

Pannonhalmán a tizennégy évszázados bencés szellem ápolására igyekeztek 
meghonosítani a Szent Benedek-gárdái , mely mint a világiak számára való ú. n. 
bencés harmadrendnek, az oblatus-intézménynek előiskolája, a hagyományokhoz 
híven ápol ja a „Benedekrendiek Gyönyörűségének", Szűz Máriának évezredes kul-
tuszát is. 

A cserkészetben mindig jobban és jobban érvényesül a honvédelmi szem-
pont, amiben készséges támogatást kap t ak a hadsereg részéről. Győröt t maga 
az ezredparancsnok ta r to t t előadást a honvédség szervezetéről, majd pedig a ka-
tonai híradás-eszközöket mutatta be egy főhadnagy; Kőszegen a katonai térké-
pezésbe nyertek szakszerű betekintést cserkészeink, ugyanott volt Morse-tanfo-
lyam és mint Komáromban is, rövidhullámú rádiós és híradó-kiképzés, itt autó-
vezetést is tanultak d iákja ink. Nem hanyagolták el a céllövést sem. Esztergomban 
külön rádió-őrs is alakult ; ugyancsak itt plakát-újságot is jelentettek meg a Hon-
véd-cserkészet jellemző címével. A HÖKK- (Honvédelmi Őrsvezetők Kiképző-
kara) tagok kiképzése is természetesen behatóan folyt. Érdekes jelenséget látunk 
Budapesten: a beszámoló szerint az idősebbeket már nem igen kötötte le a „szá-
raz" és vizi cserkészet; ezeket részben a repülés felé irányították. De azért álta-
lában a régi keretek között is szép munka folyt. 

Az anyag gazdagsága miatt igen nehéz egész képe t nyújtani a cserkész-
csapatok további munkájáró l . Színes leírások szólnak a nagyszüneti táborozások-
ról. Cserkész-munka, edzés, nemes önképzés, a magyar földet megismertető kirán-
dulások töltötték ki az időt, de a vallás-erkölcsi szempontok is kellőkép érvé-
nyesültek. Jó kedv h a t j a át a beszámolókat, mely mélyről jön: a vallásosságtól 
áthatot t , fegyelmezett t iszta lélekből. A győri csapat táborozásában résztvett a 
pannonhalmi vezetőképző-raj négy t ag ja is, hogy gyakorlatilag is felkészülhes-
sen jövendő hivatásának ezen részére. 

A „száraz"-ok mellet t a víz mellett fekvő városok gimnáziumainak vizi-
cserkészei is élénk munkásságot fe j te t tek ki, bár sok kár t tettek telepeiken az 
erős téli fagy és a tavaszi áradások, A budapestiek azonban még a nagy havat 
is felhasználták, sí túrára mentek K á r p á t a l j á r a és egy hetet a Pop Ivánon töltöt-
tek. Sokat mond már a beszámoló címe is: Kacagás és áhítat a Pop Ivánon. 

A komáromi cserkészek sok nehézséggel küszködtek. Szép állandó táboruk 
volt Szklenóbányán, felszerelésük javarésze ott rekedt, vizirajuk is, bár szép 
telepet szereztek már a Dunaparton, az ú j megalakulás gyermekbetegségeivel 
volt kénytelen vesződni. Akara tere jük azonban győzedelmeskedni fog minden aka-
dályon. A cseh megszállás alatt k iá l lo t ták már ők a próbát . Ennek emléke újult 
fel bennünk, midőn olvastuk, hogy a cserkész-szövetség a visszacsatolással kap-
csolatban érdemet szerzett vezetőket és cserkészeket érmekkel tüntet te ki. Szép 
kitüntetésben részesült a budapesti csapat is: ők voltak megbízva a rádió cserkész-
fé lórá jának rendezésével. 

Mint a kongregációkban, itt is bőven találunk adatokat az együttérzés, a 
segíteniakarás, a szociális érzék tudatos érvényesülésére. A tavaszi nagy árvíz 
alkalmával a komáromi cserkészek is kivették részüket a mentés munkájából , 
Győröt t a már szokásos szegénylátogatást együtt végezték a kongregációval; 11 
családot kerestek fel; ezenkívül rendszeres támogatást nyúj tot tak egy 9 gyer-
mekes családnak, Budapesten kültelki szegény fiúkat kerestek fel, anyagi támo-
gatásban is részesítették őket; sőt 12-t cserkészvezetővé képeztek ki, A többi 
cserkészcsapat életéből is bőven lehetne felhozni ily példákat . Az öreg cserké-
szek is mindjobban belekapcsolódnak a fiatalok munkájába (főleg Komáromban, 
Esztergomban és Sopronban). 

Komáromban megalakult a leány-cserkészcsapat is, 20 tag te t t fogadalmat, 
közülük 13-at képeztek ki szakszerűen az első segély nyúj tására . 

Jó munkát végeznek cserkészeink és Sopron is megelégedetten ünnepelhette 
meg cserkészcsapatának 20 éves jubileumát. 



A nevelőmunka természetesen kihasználta mindazon ünnepségeket, évfor-
dulókat, amelyekre az egyházi és nemzeti élet legfontosabb mozzanatai alkal-
mat adtak, A kongregációi felvételek, Szent Benedek napján tar tot t ünnepek első-
sorban a vallásos érzés elmélyítésére szolgáltak. Nagy hatással volt az i f júságra, 
hogy többhelyt a közélet egy-egy vezető világi egyénisége mondta ilyenkor az 
ünnepi beszédet, tanúságot téve a maga katolikus hitéről, 

A hazafias ünnepek sorában a rendszereseken kívül méltókép ülték meg isko-
láink a Kormányzó Űr Ő Főméltósága országlása 20. évfordulóját , melyet egyéb-
ként az összes évkönyvek is hódolattal méltatnak, mégpedig a budapesti magának 
a főapát úrnak tollából. Fe lú j í to t ták iskoláink az 500 évvel előbb született Má-
tyás király emlékét is. Amit különben a valláserkölcsi neveléssel kapcsolatban 
megállapítottunk, azt el lehet mondani a hazafias érzés ápolásáról is: nem volt 
ez külön tárgy, hanem áthatot ta az egész tanító és nevelőmunkát. 

Kár azonban, hogy a társadalom szelleme sokszor nem dolgozik együtt az 
iskolával. Kiemeli ezt a soproni évkönyv is, de különösen kisarkí t ja a budapesti, 
mely főkép a hihetetlen mértékben elszaporodott esti összejövetelek ellen pa-
naszkodik. Csak egy adatot emelünk ki belőle: az egyik apa megvallotta, hogy 
egyetlen iskolai évben 22 esti összejövetelre vit te el leányát, aki egyébként 42-re 
kapot t meghívót. Még rosszabb a helyzet a fiúknál, akik rendszerint egyedül 
mennek, illetőleg maradnak ki esténként. 

Éppen ezért iskoláink fokozottabb mértékben keresik a kapcsolatot a szü-
lők egyetemével. Ezért állanak rendelkezésükre a fogadóórákon, ezért t a r t j ák 
a szülői értekezleteket, mégpedig lehetőleg külön-külön az egyes osztályok sze-
rint. Pápa még Celldömölkre is átment, hogy az onnét nagy számban bevonatozó 
diákok szüleivel megtárgyalhassa az időszerű nevelési kérdéseket. Kevés idő-
szerűbb kérdés van azonban éppen a vidékről be járó tanulókénál. Ennek a rend-
szernek káros voltát a tanítás és az erkölcsi nevelés szempontjából nem kell 
magyarázni. Különösen érzik ezt Pápán, ahol a 361 nyilvános tanulóból már 148 
a vidékről bejárók száma. Az igazgató bővebben foglalkozik ezzel az üggyel. Az 
idei nem egyszer erősen csökkentett vonat járatok mellett igazán tar thatat lan 
helyzetek alakultak ki. Volt eset, hogy hosszú időn át több tanuló vonata már 
ha jnalban 3 óra 29 perckor érkezett meg Pápára , Egészen csak egyetemes jellegű 
intézkedéssel lehetne rendezni ezt a kényes ügyet, de az igazgató — úgy látszik 
— megtalálta már a módot legalább a bejárás szűkebb keretek közé való szorí-
tására, Addig is az ellenőrzés fokozásával törekedtek mindenhol csökkenteni a 
bajokat , melyeket ez a rendszer magával hoz. Hogy a szülők egy része mily 
belső kapcsolatba került az intézettel, a r ra példa a budapes t i szülők egy 
része, akik az ifjúsági kápolna díszítése érdekében megalapították a Bencés 
Édesanyák Oltáregyletét. 

A lelkiismeretes nevelőmunka a nehézségeknek dacára is megtermette a 
maga gyümölcsét. Kiviláglik ez a magaviseleti jegyek áttekintéséből is, de kieme-
lik azt az évkönyvek is. Örömmel mondja pl. az esztergomi: „Diákja ink erkölcsi 
magaviselete, Istennek hála, kifogástalan. A fegyelmezettség lassanként termé-
szetes vele járójukká válik, úgyhogy megjelenésükön önkénytelenül megnyilat-
kozik." 

A tanítás munkáját kiegészíti az önképzőkörök működése. Az idén Győrött 
is megalakult az irodalmi mellé a természet tudományi szakosztály, és tovább mű-
ködik a Zenekedvelők köre is. Budapesten a Kisfaludy Károly-Önképzőkör maga 
nem tagozódott, de kezd kialakulni a Jedlik Ányos-fizikai kör. Legtöbb szakosz-
tálya az esztergominak van, mely az idén is mintaszerűen dolgozott. De általában 
a többi intézet szakosztályaiban is szép munka folyt. Legfeljebb a budapesti Kis-
fa ludy Károly-Önképzőkör-ben szerettünk volna több életet látni. Fel tűnő a sze-
retet a matematika és a természettudományok iránt, de azért a többi szaknak is 
megvannak a lelkes diák munkásai. Esztergomban pl, a klasszikus világ iránt 
is élénk az érdeklődés, örvendetes a korszerű szempontok érvényesülése a körök 
munkájában. Bőven foglalkoztak hit tudományi kérdésekkel tanulóink, igyekez-
tek behatóbban megismerni a magyarság múltját, jelenét, arculatát , földjét, szo-
ciális viszonyait, helyzetét a népek, fa jok küzdelmében. Nyitott szemmel nézik 
a világot és benne a magyarságot, de katolikus szemmel. 

Tovább fo ly ta t ja rendkívüli sikeres működését a budapesti Aero-kör, úgy-



látszik példájára, megalakult a győri is; Komáromban is kezdik tanulni a repü-
lést, de egyelőre Győrött . 

A sport iránt ta lán még fokozódott az eddig is roppant nagy érdeklődés. 
Alig lehet áttekinteni a sportkörök működését és beszámolni részletesebben ered-
ményeikről, Elég, ha annyit mondunk, hogy Budapest megmaradt a régi magas 
színvonalon mégpedig minden ágban; ismét szép élet volt Esztergomban is, ahol 
úgylátszik, különösen az úszásban értek el nagy sikereket. Győrött a többi mellé 
fellendült az atlétika is, egyébként régóta elismert evezősosztálya, a pápai be-
számoló örömmel jelenti nagy őstehetségek felbukkanását , nem csoda, ha oly rend-
kívüli eredménnyel szerepeltek a KISOK kerület i bajnoksági versenyén, Sopron-
ban meglepő a vívósport gyors felvirágzása. A kerületi versenyben megnyerték 
az egyéni és csapatbajnokságot , megverték a KISOK győri kerületének ba jnok-
csapatát , az országos bajnokságban a 2, hellyel kellett ugyan megelégedniük, de 
voltakép egyenlő: 8 : 8 győzelmi arányban együtt végeztek az 1, helyezettel, 

A jövőben biztosra vesszük, a többihez zárkózik a komáromi Klapka-spor tkör 
is, mely csak az idén a lakulhatot t meg; a megszállás ideje alatt nem volt sport-
köre az iskolának. 

Sok sikert könyvelhet tek el a gyorsíró-körök az idén különösen a győri. 
Üj is alakult Komáromban. 

A bélyeg-körök között még mindig az élen áll a budapesti . 
A rendkívüli tárgyak terén nagy a változatosság. Erősen művelik mindenütt 

a zenét és éneket . Győröt t ifjúsági operát is adtak elő, ki kezdet t nőni a helyi 
keretekből a soproni énekkar, melyet egy Kodály is tudot t értékelni. Zenekara 
is van minden iskolának, többnek kettő is (vonós- vagy fúvós vagy esetleg sza-
lon), E l te r jed t még a francia, német társalgás is. Esztergom megkezdte az olasz 
nyelv tanítását. Sok tanuló gyakorolja a gyorsírást, a mintázást, művészi ra jzo t 
és a vívást. Kezdenek népszerűsödni a fizikai gyakorlatok, de itt azért Budapest 
és Esztergom vezetnek. Kőszegnek sajá tossága a gyógytorna, most javítótorna 
néven szerepel. Budapesten a Ludovikába, illetőleg a műegyetemre menő tanulók 
ú j r a részesülhettek az ábrázoló geometria tanításában is. Több helyen a tánc-
iskolát az intézet épületében, tanári felügyelet alatt t a r to t ták (pl, Budapest , 
Kőszeg), 

A diákelőadások ekintetében ú j ra Budapest volt a legszerencsésebb hely-
zetben. A Nemzeti Színház az egyes i f júsági előadásokhoz 8 esetben pályázatot 
fűzött , annak kipuhatolására, megér te t ték-e a fiúk a darabokat , illetőleg, mit 
lá t tak meg benne. Diákjaik 4 jutalmat és még 9 dicséretet érdemeltek ki. Itt em-
l í t jük meg, hogy komáromi diákjaink e lőadták Kodolányi Földindulás-ki. 

Minden iskolánk rendezet t tanulmányi kirándulásokat . Legtöbbször a város 
vagy a környék nevezetességeit, látnivalóit tekintették meg. Gyakran mentek 
azonban továbbra is, de egy intézet programmjából sem maradt most sem ki 
a Möns Sacer, az ősi főmonostor, Pannonhalma, 

Az iskolai mozgóképbemutatás Kőszeg kivételével már minden intézetben 
rendszeressé vált; Komáromban nehézséget okoz az, hogy a tantermek nagyobb 
részében gázvilágítás van, 

A gyakorlatiasság szellemének meghonosítására szinte mindenütt megkezd-
ték működésüket a Diákkaptárok is. I rányításuk nagy fe ladat elé ál l í t ja a veze-
tőt, de nem hiányzik t anára ikban az önfeláldozás szelleme. 

A szertárakat illetőleg ki kell emelni a Természettani gyakorló szertár 
megszervezését Esztergomban, Győrött külön mennyiségtani szertár alakult. Szé-
pen gyarapodott most ugyancsak Győrött a régiségtár, mégpedig elsősorban a város 
régi iparának emlékeiből kerül t sok a múzeumba. Gondoskodás történt arról is, 
hogy a gazdag régiségtár termékeny okulására legyen a diákságnak, sőt a nagy-
közönségnek is, Budapesten egy névtelentől főleg a német klasszikus írók mű-
veiből, Esztergomban az igazgató jóvoltából kapott becses a jándékot a tanári-
könyvtár . 

Halálesetről 6-ról számolnak be az évkönyvek, de ettől eltekintve sem volt 
kielégítő az egészségi állapot, Komáromban sokáig dühöngött a spanyolnátha, és 
Pápán is 6 ízben kellett 1—1 tantermet fertőtleníteni a járványos megbetegedé-
sek miatt. Kőszeg, Budapest is panaszkodik. Az egészség ápolására egyébként 
nagyon vigyáztak minden iskolában, Több helyen( Sopronban, Győrött), orvosilag 



átvizsgáltat ták az összes tanulókat. Pápán az iskolai év 2, felében az 5 felső 
osztály tanulói közül összesen 116-an kerül tek Röntgen- és vérvizsgálat alá. A 
vérvizsgálat valamennyinél negatív volt, el lenben a Röntgen-átvilágítás 44-nél 
(37.8%>) pozitív volt, de igazi „activ" tüdőgümőkórt csak 4-nél (3.4°/o) talál tak; 
kísebbfokú szívtágulást 8 nál (6.9°/o) á l lapí tot tak meg. Sopronban sem talál-
kozott ugyan tüdőbajos, de a túlságos sportolás több tanuló szívét megviselte. 

Esztergomban és Kőszegen tovább is üdvösen folyt az iskolai fogorvosi 
munka. Budapesti tanulóinkra nagy áldás az akarat tyai nagyszabású üdülőtelep, 
ahol tanár i felügyelet mellett váltakozó csapatokban nyaral t az intézet 130 
növendéke. 

A jótékonyság terén új ra a Rend főapá t ja járt elől jó példával; 24000 pengő-
nél többre rúg az elengedett tandí j összege. De a nagyközönségben is fokozó-
dik a ha tékony jóság szegény diákjainkkal szemben. Különösen látható ez Komá-
romban, ahol az elnyomás jobban összeforrasztotta a magyarságot. Természet-
ben, kosztadással, de pénzbeli támogatással is segítenek diákjainkon. 

Az állam több Horthy-dí j ja l és közalkalmazottak gyermekei 6zámára ren-
delt ösztöndíjjal támogat ta intézeteinket. A városok közül Budapest , Komárom, 
Pápa kötelezték le nagy hálára érdekelt iskoláinkat, továbbá Veszprém vár-
megye. A vasmegyei tanítófiúknak nagy jótevőjük a kőszegi Kelcz-Adelffy-féle 
diákotthon, Üj mozzanat e téren a pápai Segítőegyesület sokat ígérő megalaku-
lása. Két nagyobb alapítvány is létesült, Néhai özv. Kalmár Károlyné végrende-
letileg 2000 pengőt hagyott diákjóléti célokra a pápai gimnáziumnak, Kőszegre 
az elhúnyt Waldmeyer Károly, a volt Osztrák-Magyar Bank ig, vezért i tkár-
helyettese, régi bencés diák hagyott többezer pengőre rúgó összeget. 

Az évkönyvek bő iskolánkívüli munkásságáról számolnak be a tanári karok-
nak. Tudományos színvonalukról méltó képe t adnak már az évkönyvekben köz-
zétett tanulmányok is. A már érintetteken kívül Mátyás királyt mél ta t ják Ha-
vasi Lucius (Budapest), dr. Balogh Albin (Esztergom), dr. Balázs Olivér (Kő-
szeg). Más tárgyúak: A magyar irodalomtanítás és nemzeti nevelés. (Dr. Pados 
Ottokár , Budapest) , A Szent lstván-év tanügyi kiállítása. II. Az intézet tanárai-
nak a kiállításra került művei. (Vértes Zoárd, Esztergom); Elektromos jelenségek 
a Föld életében. (Dr. Holenda Barnabás, Győr) ; A százéves Égi Lant. (Dr. Gacs 
Emilián, Kőszeg); A művészi nevelés egyik utolsó fejezete. (Maródi Árpád, Kő-
szeg); A magyar népismeret és a középiskola. (Bognár Ede, Kőszeg); Vidovics 
Ágoston. Adalék Pápa irodalomtörténetéhez. (Dr, Szalay Jeromos, Pápa) ; A 
tízéves fiú. (Kováts Arisztid, Pannonhalma), Meg kell említenünk még azt a 
keresztény magyar szívvel és nagy tudással megírt Főigazgatói szózatot is, mely 
az esztergomi évkönyvben jelent meg. Azt a beszédet az új tanker , kir, fő-
igazgató mondot ta az esztergomi iskolák intézetközi ér tekezletén. 

Ugyanez az évkönyv közli még Dr, Beér Gyulának, Esztergom vármegye 
főjegyzőjének az intézet Szent Benedek-ünnepén tartott szép beszédét , 

A Kat, Bencés Diákok Egyesületének ál talános működése — őszintén meg-
vall juk ú j r a — nem kielégítő, a budapesti, kőszegi és pápai osztályokon kívül 
lcevés jelét lá t juk az életnek. Pedig mekkora ragaszkodás él a Rend iránt régi 
diákjainkban, ismét megmutatták a szokásos találkozók. Arányaiban ú j ra a 

^yőri emelkedik ki legmagasabban. 
Nem kevesebb, mint 11 évfolyam öreg diákja i jöttek össze. E l jö t t emlé-

kezni 100-nál több öreg diák azok közül, akik 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 
15 és 10 esztendővel keltek útra. Az 50-esek közül megjelent József kir. herceg 
Ö fensége is, aki egyúttal az összesek nevében az üdvözlő köszönő beszédet is 
mondta a Rend szintén jelen levő Főapát jához. 

Az iskolákkal kapcsolatos fiúotthonok vonatkozásában már érintettük az 
újat, a pannonhalmit. A közeljövőben kb. 200 magyar ifjú nevelődik az ősi mo-
nostor levegőjében, mint a Szent Imre-hagyományoknak örökösei. 

Újra végigtekintve gimnáziumaink multévi életén, ismét sok örömet érzek; 
de bizonyos aggodalom is meg-megfér. Kérdem, nem túlságosan szétszóródó-e 
már egyik-másik vonatkozásban működésünk? Elsősorban a sok körre, egye-
sületre gondolok. Az egyes alakulatok vezetői már az évkönyvekben is panasz-
l todnak, hogy nem egyszer alig tud ják összefogni gyűlésre a sokfelé lefoglalt 
tagokat . Bizonyos leegyszerűsítésre, összhangba hozásra lenne szükség. J e l ek 



vannak arra , hogy az i l le tékes felsőbbségek is is lát ják e jelenséget; bizton szá-
míthatunk ha tha tós közbelépésükre , Egyébként is az évkönyvek világosan muta t -
ják, mily szorgas gonddal irányítja, ellenőrzi a kat , iskolai önkormányzat intézetei 
munkáját . Ezzel kapcsola tban említjük meg, hogy Dr, Serédi Jusztinián bíbo-
ros-hercegprímás úr is megtisztel te lá togatásával budapes t i és esztergomi gim-
náziumunkat, az utóbbinak azonkívül Szent Benedek-ünnepén is résztvet t . Meg-
szemlélte iskoláinkat a kegyúr, a Rend főnöke, Kelemen Krizosztom, m, kir. 
t i tkos tanácsos, pannonhalmi főapát úr is. Intézeteink az iskolai évben buzgón 
imádkoztak a béke á ldásaiér t . Hallgassa meg őket a jó Isten és adja a nemzet 
nyugodt fej lődésének és ebben a magyar nevelés munkája s ikerének ezt az 
alapvető fe l té te lé t ! í 

Hisszük, könyörgésünk eredményét elősegíti az Árpád-házi szentek közben-
járása, k iket atyáitól örökölt hűséggel t isztel ifjúságunk, különösen B, Margité, 
kinek szent téavatása é rdekében fiaink különös buzgósággal ve t tek részt az e 
vonatkozásban megindított „ imahadjára t"-ban, 

Dr. Kocsis Lénárd. 
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