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TANULMÁNYOK. 

Szent István alakja irodalmunkban. 
Dr. Bánhegy i Jób. 

A magyarok „első és legnagyobb" királyának emlékezetét nem-
csak minden idők magyar történetírása magasztalta, hanem a szent 
király dicsőségének hirdetéséből ugyancsak minden korban kivette ré-
szét irodalmunk is. Már életében monumentális arányúvá növekedett 
egyénisége hódolattal és csodálattal töltötte el kortársait, halála után 
az Egyház, amelynek egyik legbuzgóbb apostola volt, a szentség ko-
szorújával övezte homlokát és ma, halálának kilencszázesztendős táv-
latából nézve, a „nem porladó kezű király" megdicsőült alakját kö-
rülsugárzó fény mit sem veszített erejéből és ragyogásából. És bizo-
nyára a Gondviselés akarta azt, hogy az Eucharistía idei vílágünnepe 
magyar földön egybeessék ennek a királyi apostolnak emlékünnepé-
vel, aki nemzetét az Eucharistia kegyelmi vonzókörébe és mennyei 
világosságába vezette. Krisztus Király diadalmenetében magyar föl-
dön senki sem vehet részt több joggal, mint annak a szentnek a 
Jobbja, aki hazánk földjén megalapította Krisztus királyságát- Ezek 
a gondolatok és érzések töltik el a lelkemet akkor, midőn olvasóim 
lelkében tudatosítani szeretném a magyar irodalom tanúsága alapján, 
hogyan látta és tisztelte nemzeti irodalmunk a nagy országépítőt. Mi 
magyar bencések kell, hogy a legbensőbb hálával és kegyelettel ve-
gyünk részt Szent Istvánnak, Rendünk magyarországi megalapítójá-
nak kultuszában, hiszen köztudomású az a mély és sokágú kapcsolat, 
amely az első magyar királyt rendünkhöz fűzte. Hogy csak néhány 
mozzanatot említsek: II. Szilveszter pápa, aki a szent koronát és 
apostoli keresztet küldte, bencés volt, az aurillací kolostor tagja, mi-
előtt a pápai trónra került. Ascherik pécsváradí bencés apát vezette 
azt a követséget, amely nemzetünk drága klenodíumát, a szent ko-
ronát, Rómából meghozta. A király legbizalmasabb tanácsadói, a 
térítésben leghűségesebb munkatársai, a magyar kereszténység első 
főpapjai Szent Anasztáz, Szent Sebestyén, Boldog Mór, Szent Gel-
lért, Radia apát és még sokan bencések voltak. 

Benedekrendi kolostorokban indult meg a magyar irodalom is, a 
már Szent István uralkodása idejében megkezdett Pannonhalmi Év-
Pannonhalmi Szemle 1 



könyvekkel, Szent Geilért és Boldog Mór műveivel. Ennek a latin 
nyelven meginduló, de mindjár t kezdetben a magyar lélek sajátos 
vonásait is híven tükröző írásbeliségnek egyik legrégibb emléke az 
Imre herceghez intézett Intelmek, amelyet kétségtelenül István ki-
rály sugalmazására egyik udvari papja foglalt írásba. Azok a taná-
csok,, amelyeket a fiáért, nemzetének jövendő uralkodójáért aggódó 
apa gyermekének lelkére köt, egyben a legrégibb és leghitelesebb jel-
lemzését adják István király lelkületének. ,,A királyi méltóság rendje 
— írja egyebek közt — úgy hozza magával, hogy arra egyedül kato-
likus hittel eltelt hívők jussanak. Ezért a mi tanításaink során az első 
helyet a szent vallásnak adjuk . , , Légy a katolikus apostoli hitnek 
szorgalmas megtartója. Mert akiknek hamis hitük vagyon, avagy hi-
tüket cselekedetekkel be nem töltik és fel nem ékesítik, sem itt nem 
uralkodnak tisztességgel, sem az örök birodalom koronájában nem 
lesz részük. Ha pedig a hitnek pajzsát megtartod, az üdvösség sisak-
ját is f e lveszed . . . Légy békességtűrő. í télj béketűréssel, szánako-
zással és nyugalommal. A jócselekedetek törvénye főékesség a kirá-
lyok koronáján. Illik a királynak kegyesnek, irgalmasnak és több 
egyéb jóságokkal teljesnek és ékesnek lennie; a kegyetlenséggel és 
gonoszsággal fertőzött király hasztalan keres király nevet, mivel 
zsarnoknak mondatik . . . Uralkodjál mindenki felett harag, kevély-
ség, gyűlölködés nélkül, békességesen, szelíden, emberségesen, meg-
emlékezvén szüntelen, hogy minden ember azonegy állapotban va-
gyon és semmi fel nem emel, csak az alázatosság, semmi meg nem 
aláz, csak a kevélység és gyűlölség." Lelkére köti fiának a ,,vendég 
és jövevény" népek megbecsülését is, mert „nagy haszon vagyon ben-
nük: különb-különbféle szót, szokást, fegyvert és tudományt hoznak 
magukkal, ami minden országnak ékességére szolgál. . . Gyenge és 
törékeny az egynyelvű és egyerkölcsű ország. Hagyom ezért fiam, 
ad j nekik táplálást jóakarattal és tisztességes tartást, hadd éljenek 
nálad örömestebb, hogysem másutt lakoznának. . ." Míg a magyar 
államalapító egyfelől fe l tár ja országa kapuit az idegenek előtt, más-
felől viszont megvédi a nemzeti hagyományokat és sajátosságokat. 
Kimondja, hogy magyar földön csak magyar szellemben lehet kor-
mányozni. Nem lehet a latinokat görög, a görögöket latin elvek sze-
rint kormányozni. Fiának is szívére köti az ősök példájának köve-
tését. 

Az Intelmekből a középkori keresztény uralkodó eszményképe 
rajzolódik elénk. A királynak hivatása az, hogy alattvalóit igazság-
gal, szelídséggel, bölcs szigorúsággal, kegyességgel a földi jólét út-
jára és ezen keresztül az égi boldogsághoz vezesse. A királyi eré-
nyek a lapja az életszentség; a hatalom Istentől van és nem öncélú, 
hanem az uralkodó és alattvalók természetfeletti boldogulásának 
eszköze. 

István király életének és tetteinek emlékét középkori legendáink 
és krónikáink őrizték meg. Legrégibb az előbbiek közül a legenda 
maior, amely Var jú Elemér neves történettudósunk szerint István 



király szenttéavatása előtt íródott azzal a célzattal, hogy összefog-
lalja a kanonízácíós eljáráshoz mindazokat az érdemeket, amelyek a 
nagy király életszentségét bizonyítják. Időben utána következik a 
legenda minor, mely nemcsak a szenttéavatást ismerteti, hanem hőse 
életének sok más részletét is tartalmazza. E két legenda és egyéb 
ismeretlen források alapján írta meg Hartvik győri püspök azt a har-
madik latin legendát, amely az előbbieknél is bővebben, színes elő-
adással térja elénk István király életének és megdicsőülésének tör-
ténetét. Ezekben a legendákban a nagy király egyéniségének azok a 
vonásai domborodnak ki, amelyek az Istentől való különös kiválasz-
tottság jelei: apostoli buzgósága, imádságos lelkülete, egyháza iránt 
való hűsége és áldozatkészsége, alázatossága, a szegényekkel szem-
ben bőkezűsége, látomások és csodák, amelyekkel az Ür kiválasztott 
szentjét életében és halála után kitüntette. A latin nyelvű legendák 
mellett az 1527-ben elkészült Érdy-kódexben már egy magyar nyelvű 
Szent Isván-legendával is találkozunk. Szelleme és felfogása ugyan-
az, mint az előbbieké: a keresztény tökéletességnek utánzásra intő 
példájá t állítja az olvasó elé, mint a középkornak legkiválóbb ma-
gyar egyházi szónoka, Temesváry Pelbárt is egyik beszédében, és 
azok a Zsigmond korából fennmaradt prédikációk, amelyek Nagy 
Lajos pécsi egyetemének hallgatói előtt hangzottak el és amelyeket 
egy Münchenben őrzött kódex tartott fenn számunkra, 

A legendákból ismert Szent István jellemképet megerősítik és 
kiegészítik középkori krónikáink. Az első magyar történetírók sze-
mélyében a keresztény magyar királyság megalapítója mint az ország 
belső és külső ellenségeinek kemény és rettenthetetlen ellenfele, a 
magyarság hagyományos harci erényeinek megszemélyesítője is lel-
kes magasztalókra talál. Az alázatos és irgalmas szívű király félel-
mesen kemény, szinte kegyetlen tudott lenni akkor, ha a keresztény-
séget kellett megvédelmezni a feltörő pogánysággal szemben, vagy 
ha birodalmának függetlenségét idegen hódítók törekvései veszélyez-
tették. Koppány vezér lázadását vérbe foj t ja és a lázadó holttestét 
felnégyelteti. Ajtony és az erdélyi Gyula leverésével megszilárdítja 
uralmának rendjét és a központi hatalom egységét. A legyőzöttek-
kel szemben azonban irgalmas, lovagias és nagylelkű. Anyai nagy-
bátyját, Prokujt, aki felkel ellene és az országba betörő lengyel se-
reghez pártol, kiűzi az országból, de váltságdíj nélkül utánaküldí 
feleségét és nem bánt ja a legyőzött Ajtony asszonyait sem, ami a 
középkorban egészen szokatlan jelenség. 

A középkori legendákban, krónikákban és szentbeszédekben meg-
rögzített Szent István-arc tipikus vonásai századokon keresztül vál-
tozatlanok maradnak a magyarság történeti tudatában. Kultuszának 
ébrentartásáról gondoskodtak azok az egyházi énekek, amelyek a 
középkortól kezdve egészen napjainkig igen nagy számmal kelet-
keztek és megkapó bensőséggel fejezik ki a magyar nemzet ragasz-
kodását, tiszteletét és hódolatát szent királyunkkal szemben. A leg-



régibb ilyen ének egy latin himnusznak magyar fordítása: Idvez leegy 
bodog zent Isthwan kyral... A szentet mint népének nemes remény-
ségét, megtérésünk apostolát, a szentségnek és igazságnak fényes tü-
körét magasztalja és arra kéri, imádkozzék népéért, hogy egyetlen 
magyar se legyen az ellenség prédájává. Míg a XVI. században, a 
reformáció korában alig talál juk irodalmi nyomát Szent István kul-
tuszának, Pázmány és a jezsuiták működése a katolikus restauráció 
korában új virágzásra lendíti a magyar szentek tiszteletét, úgyhogy 
a XVII. és XVIII, század énekgyüjteményeiben, Kisdi Benedek, Ká-
joni János, Szoszna Demeter, Szentmihályi Mihály és mások kézira-
tos és nyomtatott munkáiban számos szép ének maradt fenn Szent 
Istvánról; legszebb közülük az Ah hol vagy magyarok tündöklő csil-
laga kezdetű himnusz, amelynek ismeretlen szerzője talán vala-
mennyi enemű alkotás közül a legmegragadóbban tolmácsolja a ma-
gyarság közérzését és áhítatát. Az évszázados török és német harc-
ban, vallási és politikai viszálykodásbtan elfáradt és elcsüggedt nem-
zet fiai gyászos öltözetben sírnak országunk istápja előtt és vissza-
sóvárogják azt az időt, amikor még virágzó kert vala híres Pannó-
nia, mely kertet öntözé híven Szűz Mária s kertésze e kertnek István 
király vala. Kérik a szent királyt, fordítsa tekintetét régi országára: 
benne és Szűz Máriában van reménységünk, magyar hazánknak hív 
királynéjában, akinek életében felajánlott és szent koronájával 
együtt feláldozott bennünket. Ahogy Szent István egyéniségében 
örökre ás elválaszthatatlanul összeforrt a kereszténység és magyar-
ság, úgy olvasztja egybe ez a gyönyörű ének is a katolikumot a haza-
fiúi érzéssel. 

Hosszú volna felsorolni mindazoknak az énekeknek címét és 
szerzőknek nevét, akik ebben a gyakorlatban megelőzték vagy követ-
ték. Az újabb egyházi énekeskönyvek Szent István-énekei, valamint 
a műköltészetnek idevágó darabjai is a vallásos érzés mellett a ma-
gyar örömnek, gyásznak, lelkesedésnek és bánatnak hangját is min-
dig megszólaltatják és első királyunkban nemcsak a megdicsőült 
szentet, hanem a nemzetnek a magyarok Patronája mellett leghat-
hatósabb égi pártfogóját is ünneplik. Különös tisztelet tárgya köl-
tőink között a szent királynak épségben maradt keze, a Szent Jobb, 
kiváltképen amióta Mária Terézia királyné buzgúsága folytán Ragu-
zából hazakerült. Kőszegi Rajnís József, Faludi Ferenc, Verseghy 
Ferenc ünnepi ódákban fejezik ki abban az időben a magyarság köz-
hangulatát, lelkes elragadtatását, és a nemzet jövőjének jobbrafor-
dulását remélik az immár közöttünk ragyogó Szent Jobb áldó ere-
jétől. De a trianoni gyász idején is akadtak költők, akik megalázta-
tásunkban és nyomorúságunkban a szent király égi a lakja felé fordít-
ják bízó tekintetüket és tőle várják a segítséget. Egy kevésbbé 
ismert költőnk, Palasovszky Béla Himnusz Szent István királyhoz 
című költeménye a fent említett régi szép ének átköltésével, meg-
kapó módon tolmácsolja a nemzet fá jdalmát és reménységét. 



Hol vagy István király? Köntösük a szégyen, 
Szívük mélyén bánat, 
Látod, mivé tették 
Szép Pannóniádat? 
Virágos kertedet 
Szentségtelen kezek 
Szétszórták prédának. 

Merre jársz az éjben? 
Árva magyaroknak 
Könny ég a szemében, 
Régi magyaroknak 
Büszke törzse sorvad 
S köntösük a szégyen. 

Hol vagy István király? 
Régi szent királyunk! 
Hozd vissza tündöklő, 
Boldog magyar álmunk: 
Kárpátok bérceit, 
Erdélynek érceit, 
Régi nagy országunk!,. , 

A líra mellett az elbeszélő és drámai költészetben is végtől fogva 
megjelenik Szent István alakja. Megtaláljuk néhány protestáns kor-
ból származó verses krónikában, majd a barokk kor jezsuita, kegyes-
rendi és minorita iskolai drámáiban, amelyek oktató és nevelő cél-
zattal jelenítették meg a színpadon, többnyire fényes külsőségek kö-
zött a szent király életének lélekemelő epizódjait. Sajátságos jelen-
ség azonban, hogy a verses epika felvirágzása idején, a magyar ro-
mantika és a nemzeti klasszicizmus nagy költői, Vörösmarty, Arany, 
Petőfi és kortársaik nem merítettek ihletet történelmünk legnagyobb 
alakjából. Ennek magyarázatát a kor szellemében kell keresnünk: a 
racionalizmus és liberalizmus eszmevilágában a nemzetiség uralkodó 
gondolatával szemben háttérbe szorult a vallásos eszme, ez a kor-
szak szinte elveszítette kapcsolatát a természetfeletti értékrenddel és 
így költőink nem éreztek hívatottságot Szent István életszentségének 
művészi ábrázolására. Nemzeti eposzunk tehát nincs Szent István 
királyról; egyes költőink azonban, mínt Garay János, Rosty Kálmán, 
Mindszenty Gedeon, újabban Tordai Ányos, Vargha Gyula és mások 
kisebb balladaszerü költeményeikben hatásosan dolgozták fel a szent 
király életének egy-egy megragadó epizódját. 

A romanticizmus kora óta Szent István alakja, mint drámai hős 
ismételten felkeltette drámaíróink figyelmét és Katona Józseftől Sík 
Sándorig sokan észrevették azokat a lehetőségeket, amelyek a nagy 
király egyéniségében és uralkodásának küzdelmekben gazdag esemé-
nyeiben a színpadi ábrázolás számára kínálkoznak, A régi irodalom-
nak tipikussá és elvontan eszményivé merevedett Szent István-képe a 
modern ízlésirány kialakulásával egyre több egyénítő vonással gya-
rapodott; a színpad levegőjében csak az élesen körülhatárolt, lélek-
tanilag elmélyített jellemek hatnak az élő valóság erejével és így a 
modern drámaíró kénytelen volt Szent István alakját is emberibb 
közelségbe hozni a színház közönségéhez. Katona József, aki István, 
a magyarok első királya című, német eredetiből átdolgozott drámá-



jában először szerepelteti modern dráma főhőseként Szent Istvánt, 
kegyelettel és szeretettel nyúlt a kényes témához. A király és a 
lázadó Kupa küzdelmében a régi, pogány magyarság hagyományai-
nak és az új , kereszény világnézetnek összeütközését mutat ja be, 
amely a történelmi valóságnak megfelelően a régi rend bukásával 
végződik. A koppányi lélek és a szentístváni gondolat halálos pár-
viadalában a szerző az ú j eszme képviselői felé fordul rokonszenvé-
vel és bár sajnál ja azokat, akik az ú j kor követelményeit meg nem 
értve, elpusztulnak a régi eszményekért, megbékéltet azzal a gondo-
lattal, hogy a nagy eszmék áldozatot kívánnak. Főhősében Katona 
az igazi nagy uralkodó eszményképét rajzol ja meg, aki „a szent 
igazságnak fáklyájával megy egy vastag sötétségbe süllyedt nép 
előtt" és nem engedi, hogy ez a fáklya ,,a pokol gőzétől" elaludjék. 
A lázadó Koppány alakja azóta szinte szimbólumává lett a pusztu-
lásra ítélt régi magyar világrendnek, mint Berzsenyi Dániel Kupa 
Támadása, Horváth Cyrill Kupa című drámai töredéke és más iro-
dalmi emlékeink tanúsítják. 

Szigligeti Edének két drámájában is szerepel Szent István, Az 
egyik a Vazul c. négyfelvonásos dráma, a másik az Aba című öt-
felvonásos szomorújáték. Az előbbiben a király mint elgyengült, erőt-
len aggastyán tehetetlenül nézi azt a tülekedést és cselszövényt, 
amely körülötte a korona megszerzéséért folyik és kétségbeesve lá t ja 
életművének veszedelmét, amelyet nincs többé ereje elhárítani, A 
másik drámában nincs cselekvő szerepe Szent Istvánnak, de a szerző 
mintegy az előbbi darabban elkövetett kegyeletsértést akarja jóvá-
tenni, midőn Abával ezeket mondatja István emlékéről: ,,Üj hitet, 
ú j szokásokat, ú j erkölcsöket adott a népnek, ú j címet uralkodóinak; 
annyi kül- és belvíhar közt biztosan és boldogul kormányzott: mert 
a jók szerették, ellenei félték és tisztelte az egész világ, E nagy és 
szent férfiú nincs többé . . ." 

Az abszolutizmus vége felé, 1861-ben került először színpadra 
Dobsa Lajosnak /. István király című ötfelvonásos tragédiája. A 
költői szépségekben gazdag dráma főalakja tragikus hősként jelenik 
meg előttünk. Alkotását, amelyet egy fáradságos és hősies élet küz-
delmeivel épített fel, sokszor saját vérei ellen harcolva, idegeneket 
állítva szembe az újításoktól írtózó magyarsággal, élete alkonyán a 
pártoskodás és testvérharc végveszéllyel fenyegeti. Az ég elvette az 
apától azt a fiút, akire örökségét, országát és a kereszténységet meg-
nyugvással rábízhatta volna. Kétségektől gyötörve hiábavalónak 
látja élete munkáját, amikor egy látomás fel tárja előtte a jövendőt 
és megenyhíti végső órájának szenvedéseit. Látomásában megjelen-
nek az Árpád-ház jövendő uralkodói, homlokukon a ragyogó szentko-
ronával és ra j ta a tündöklő kereszttel. A nemzet élni fog, a Gond-
viselés aka r j a így, a király áldozata nem volt hiábavaló. A dráma 
utolsó szavai márványba kívánkozó tömörséggel és igazsággal fejezik 
ki minden magyar hódolatát Szent István szelleme előtt: ,,Első király 
volt ő e hon felett! S utolsó lesz, kit népe elfeled." 

A kiegyezés korának szellemét érezteti egy nagytermékenységű 



költőnk, Szász Károly István vezér című drámájában. A király úgy 
jelenik meg benne, mint népének bölcs, igazságos vezére, aki a fegy-
verrel szerzett országot a nyugati műveltség áldásainak részesévé 
tette és gondviselő szeretettel viseli szívén nemzete sorsát. Ellenfele, 
Koppány, annak a született ellenzéki vezérnek alakját testesíti meg, 
aki maga sem hisz többé jelszavaiban, de konokságból és dacból ki-
tart ellenzéki álláspontja mellett. Kacagva kiált fel egy helyen: 
„— Hadúr! — haha, Ki hisz Hadúrban még? Árny, puszta név, Egy 
üres álam, vértől ittas elmék Lázalkotása, Én kijózanultam S vilá-
gom üres és sivár. De — Koppány vagyok, Somogyi herceg, párt-
ütő vezér" . . « 

A míllenium idején jelent meg Szalay Károlynak Csanád című 
ötfelvonásos színműve, amely mint dráma, nem valami sikerült alko-
tás ugyan, de eszmei mondanívalójóval figyelmet érdemel. Szent 
Istvánt a kilencszázéves történeti köztudat szelleméhez híven annak 
a nagy uralkodónak ábrázolja, aki megértette az idők szavát és kö-
vette, Mint a dráma mondja : ,,A vén idő ú j vágyakat teremt. , , . az 
idő szavát Ha meg nem érti, önmagának ás s í r t . . . " A dráma utolsó 
felvonásában Szent Gellért püspök imája a míllenium boldog Ma-
gyarországának fohászát küldi az Ég felé: 

„Népek nagy Istene! Tekints le ránk! 
Tedd boldoggá e népet és hónát: 
Körítse fény, melyet királya hord 
Dicső fején, az égi koronát." 

A legújabb és — bátran elmondhatjuk — legköltőibb Szent 
István-drámát Sík Sándor írta, a modern katolikus líra egyik büsz-
kesége. 

Sík Sándor tragédiának nevezi háromfelvonásos színművét 
(István király), bár nem egészen jogosan, Mert darabja bővelkedik 
ugyan tragikus mozzanatokban, de főhősének sorsa nem bukással, ha-
nem megdicsőüléssel végződik, az eszme pedig, amelyért küzdött, a 
múlandó emberi sors felett őrködő és uralkodó égi hatalom akaratá-
ból a hős földi életének elmúlásával is diadalmaskodik. A dráma 
izgalmas jelenetekben gazdag cselekményét a szerző művészi ér-
zékkel István király életének utolsó huszonnégy órájára sűrítette 
össze, és ezzel rendkívül felfokozta a drámai atmoszféra feszültsé-
gét, A haldokló király lelkére gyötrelmes gondként nehezül a kér-
dés: kire hagyja országát és koronáját. Egyetlen fiától, akiben szel-
lemének és terveinek méltó letéteményesét láthatta, megfosztotta az 
égi akarat : „Sötétség köröskörül. Sehol egy ösvény, sehol egy szövét-
nek, Senkim, akiben megkapaszkodjam", — panaszkodik a király. 
Nővérének fia, a velencei Péter, keresztény ugyan, de a lelke idegen 
a magyarságtól, az egyetlen Árpád herceg, Vazul pedig makacs 
pogány, aki egészen feleségének, Gyöngynek hatása alatt áll és vele 
együtt fanatikusan gyűlöli a kereszténységet és az idegeneket, István 
király lelkében és életművében gyönyörű szintézisbe olvadt a ma-



gyarság és kereszténység és egyiket sem áldozhatja fel, midőn utód-
ját kiszemeli. Maga elé rendeli tehát a börténéből kiszabadított Va-
zult és neki ígéri t rónját azzal a feltétellel, ha esküvel fogadja, hogy 
megalkuvás nélkül keresztény királya lesz a magyar népnek, olyan, 
amilyen ő maga volt. Ha nem, akkor kimondja maga felett az ítéle-
tet: megfosztja magát szeme világától, füle hallásától, Vazul azon-
ban konok és haj thatat lan: a sorsdöntő találkozásra meg sem jelenik 
a királynál, hanem pogány hívei körében dőzsöl, miközben felesége 
orgyilkost küld a királyhoz, hogy a pogány hagyományok szellemé-
ben végrehajtsa a fejedelemáldozatot, elpusztítsa őt a gyulák kard-
jával és biztosítsa fé r j e vezérségét, A gyilkos szándék meghiúsul, a 
király megbocsát a merénylőnek, Péter, a másik trónigénylő azon-
ban a király tudtán kívül véres bosszút áll Vazulon: megvakíttatja 
és fülébe forró ólmot öntet. Péter és Vazul hívei fegyverkeznek egy-
más ellen, a testvérháború elkerülhetetlennek látszik, a haldokló 
király lelkét az önvád marcangolja, midőn kénytelen látni, hogy 
egész életműve összeomlik. Szinte perbe száll Istennel elhagyatott-
ságában: ,.Minden a visszájára fordul, minden. Uram, mit tettem én? 
Hol vétettem el? Te akartad, Uram! Te vetted el Imrét, Te tetted 
Vazullá Vazult, Péterré Pétert, Abává Abát! Te ölted meg ezt a 
nemzetet, mielőtt megszületett. Te zúztad össze, amit építettem, Mit 
akarsz velünk Uram! Mit akarsz velünk? Mért is születtem! Mért 
is születtem!" Mikor azonban Ilona, a megboldogult Imre herceg fia-
tal özvegye elárulja a szenvedő királynak, hogy férjével együtt örö-
kös szüzességet fogadott a magyarságért és ezt az engesztelő áldo-
zatot az ég elfogadta, István királynak sötét kétségeit eloszlatja a 
hit: már tudja, mit kell tennie: összegyűjti országa nagyjait és népét 
a székesegyházban és végrendelkezik: Isten kezébe ad ja országát és 
Szűz Mária szobra elé teszi a szent koronát az oltárra e szavakkal: 
,,Magyarok! Királyt koronázok. Nem mának, nem holnapnak. Az 
örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre. És ti az övéi mind-
ötökre, Ezentúl két országban uralkodik: Magyarországban és Menny-
országban." 

A dráma főhőse irodalmunknak legfenségesebb Szent István-
a lak ja : egyéniségében szinte hiánytalanul egyesülnek azok a voná-
sok, amelyeket a történeti és költői hagyomány a magyarság tuda-
tában első szent királyunkról megrögzített: István király sem ma-
gyarságával, sem kereszténységével nem alkudott meg; a keresztény-
séggal nem elidegeníteni, hanem megnemesíteni, magasabbrendű élet-
szférába felemelni kívánta nemzetét. ,,Le nem tettem máig a kar-
dot, az én népem kard já t " — mondja a király a drámában a vádas-
kodó Vazulnak. „Forgattam, forgattam, kegyetlen nagy szeretettel, 
a tulajdon faj tám ellen: a gyenge magyar ellen, az erős magyarért. 
A mai nyomorúság magyarja ellen: a holnapi nagyszerűség magyar-
jáért. És meg nem szűnt bennem annak a láthatatlan belső kardnak 
a marása. Minden ítélet, amit kimondtam magyar fejekre, minden 
darabka föld, amit elvettem tőlük, hogy idegennek adjam, , , . mind 
belémszúrt, jobban fá j t énnékem, mint őnekik! És mégis megtettem, 



ítéltem, elvettem, odaadtam, mert így kellett tennem. Mert így volt 
jó nekik. Akarom, hogy éljenek, még ha ők maguk nem akarják ís. 
Megépítettem az én nemzetemet, az én nemzetem ellenére is. Ezért 
állított ide az Üristen, Ez az én küldetésem. És ez az én szeretetem. 
Véres szeretet, kegyetlen szeretet. Erős, mint a halál. Attól tanul-
tam, aki keresztre feszíttette magát az emberekért," 

Sík Sándor drámájával csaknem egy időben két regénnyel is gya-
rapodott a Szent István-irodalom, Az egyik Harsányi Lajosnak, a 
kiváló papköltőnek A nem porladó kezű király című életrajzi regé-
nye, amely a legendák tükrében, de színes kortörténeti keretben és 
a modern ízlés lélektani igényeit is kielégítve születésétől haláláig 
ra jzol ja meg a szent király életét és szellemében, felfogásában gon-
dosan ragaszkodik a történeti hagyományokhoz. István király egyé-
niségében főkép az apostolt és térítőt domborítja ki. Nagyobb szabású 
alkotás ennél Kós Károly erdélyi író Szent István-regénye, Az or-
szágépítő. Minden más írói elképzelésnél egyénibb és eredetibb az 
az ábrázolás, amelyet Kós Károly alkotott, tudatosan eltér a köz-
keletű felfogástól, azonban elgondolásának merészsége lényeges moz-
zanatokban szembekerül a történeti igazsággal és sérti a kegyeletet. 
Kós Károly regényének meséje is felöleli hősének életét gyermeksé-
gétől haláláig. 0 ís küldetésszerűnek lát ja ezt az életet, mint min-
denki, aki valaha István király uralkodását méltatta, „Isten akarata, 
hogy király legyek — mondatja vele egy helyen az író — és ő adta 
a kezembe a kegyelmet és büntetést s én engedelmes szolgája va-
gyok az Ürnak," „Senki sem tehet az Ür ellen semmit ís. És én csu-
pán gyenge eszköz vagyok az ő kezében" — mondja más helyen. 
Kós Károly István királya külsejére aszteníkus alkatú, lelkileg szki-
zotim egyéniség. Jellemének alakulását két fiatalkori élmény deter-
minálja: mindkettőt akkor éli át, midőn Radia apát kíséretében lá-
togatást tesz Erdélyben, hogy anyai nagybátyjának, a hatalmas gyu-
lának támogatását megnyerje a fejedelemséghez. Mélységes szerelem 
lobban fel szívében a szép gyuláné, a görög származású Iréné iránt, 
de Radia intése és a marosvári templom bizánci Krisztus-képének 
szemrehányó tekintete hivatásának tudatára ébreszti. Az ő út ja az 
egyéni boldogságról való lemondás áldozatát kívánja és István ettől 
kezdve az eleve elrendelés súlyos keresztjével, komor magányosság-
ban teljesíti be küldetését. Életét végigkíséri e két emlék: Iréné, aki 
a földi boldogságot jelentette volna számára és a szenvedő Krisztus, 
akinek véres arca örök tilalomfát állított földies vágyainak útjába. 
Gizellával való házasságát sem a szerelem, hanem országának érdeke 
parancsolja és mindvégig idegenek maradnak egymással szemben. 
Senki sincs, aki megértené ezt a zárkózott embert, még édesanyja, 
Sarolt is megretten érthethetlen, kegyetlen parancsaitól és nyíltan 
szemébe mondja egyszer: „Nem az én fiam ez az idegen ember." 
Csak halálos ágyán nyílik meg a király lelke környezete előtt és 
az olvasó is ebből a szaggatott monológból döbben rá István király 
életútjának értelmére, „Véres építést parancsoltál nekem, Üristen — 



panaszolja a haldokló — s én nem irgalmazhattam, s Te sem irgal-
maztál nekem, Istenem . . , Koppánynak halni k e l l e t t . . . s Ajtony-
nak . , . Tonuzobának is . . . s az utolsó Vazul v o l t . . . s ez volt a leg-
nehezebb, U r a m . . . — De én a gyermekeket adtam . . . s Imre volt 
az utolsó . . . s az volt a legnehezebb terii, Uram, amit reám te t té l , . . 
S mindent Te parancsoltál . . . és én hiszek Neked . . . " —• Kós Ká-
rolynak kétségtelen nagy koncepciójú, részleteiben sok megkapó szép-
séget nyújtó regényének értékét sajnálatosan csökkentik azok a mo-
tívumok, amelyeket a szerző minden történeti alap nélkül tulajdonít 
főhősének, de még ennél is súlyosabb fogyatkozása könyvének, hogy 
Szent Imrét, a lelki tisztaságnak örök példaképét, a kilencszázéves 
hagyománnyal ellentétes és kegyeletsértő módon káromkodó, szeret-
kező és dorbézoló fiatalembernek ábrázolja, A neves erdélyi írónak 
ezt a furcsa ötletét semmiféle történeti adat nem támasztja alá és 
bántó hatását a mű szuggesztív erejű részletei sem tudják velünk 
feledtetni. 

Nem olyan eredeti elgondolású, mint Kós Károlyé, de harmo-
nikusabb alkotás a legújabb Szent István-regény, amely Magyarok 
csillaga címen nemrég jelent meg Makkai Sándor tollából. A szerző 
minden elődjénél gondosabban felhasználja a történeti kutatás mo-
dern eredményeit és erre a szilárd alapra építi fel színes és fordu-
latos, költői részletekben bővelkedő meséjét, A Magyarok csillagá-
nak eseménysorozata Koppány vezér leverésével fejeződik be, fő-
hősének egyéniségét tehát csak férfiúvá érésének időpontjáig ábrá-
zolja a szerző, jellemrajza azonban így is érezteti a nagy tettekre 
hívatott vezért, aki Isten akaratából döntő fordulatot ad majd nem-
zete sorsának. Valószínű, hogy Makkainak szándékában van a nagy 
király életének további eseményeit is költőileg feldolgozni. Hisszük, 
hogy a várható folytatás méltó lesz a szerencsés expozícióhoz és a 
teljes mű egyik legszebb irodalmi emléke marad a jubileumi eszten-
dőnek. 

Szemlénk véget ért. Nem filológiai teljesség volt a célunk.1 

Azonban a kilencszáz esztendős Szent István-irodalomnak e futóla-
gos áttekintése a lap ján is megállapíthatjuk azt, hogy a nemzet min-
denkor megértette és magáévá tette első szent királyának elgondolá-
sait, csodálta és tisztelte egyéniségét, apostolt és prófétát látott 
benne, aki felismerve az égi jelet és a kor követelményeit, a magyar 
nemzet életének új irányt szabott, megvetette alapját egy új, maga-
sabbrendű világnézetnek és létformának, előkészítette arra a szen-
vedésben és dicsőségben egyaránt gazdag történelmi hivatásra, ame-
lyet a magyarság a nyugateurópai kultúra védelmében és gyarapí-
tásában azóta századokon keresztül öntudatosan vállalt és betöltött. 
Történelmünk legnagyobbjai s a magyarság névtelen milliói egyaránt 
a szentístvání gondolat múlhatatlan értékeit őrizték és védelmezték 

1 Ezt a feladatot elvégezte Gockler Imre: Szent István király a magyar 
irodalomban című a lapos tanulmányában, Pécs, 1936, 



a barbársággal szemben itt a Dunamedencében, ahol a Gondviselés a 
magyarság történeti sorsát kijelölte. Ha tehát korunk eszmei zűrza-
varában akadnak olyan elvakult ábrándozok, akik Szent István 
örökségével szemben a lázadó Koppány szellemét idézik, megtagad-
ják a kereszténységet és egy ú j pogányság ködös ideológiájának káp-
rázatában képzelik el a szebb magyar jövőt, akkor mi, akiknek 
világnézeti és politikai hitvallása egyaránt Szent István örökségében 
gyökerezik, a kilencszázéves jubileum hajnalán csak annál bensőbb 
ragaszkodással, hódolattal és hálával tekintünk az ő megdicsőült 
a lakjára abban a tudtbn, hogy: ,,Első király volt ő e hon felett! S 
utolsó lesz, kit népe elfeled!" 



S Of I a z a r. 
Blazovich Jákó. 

A Pireneusi-félsziget életsorsa napjainkban tragikus ellentétes-
séget mutat, A nagyobbik részét lefoglaló Spanyolország fölött már 
másfél éve véres vihar tombol, amely tömegesen tördel emberélete-
ket, évszázados kultúrértékeket. Ki tudja, hány stációja lesz még a 
spanyol keresztútnak? ! A félsziget jelentékenyen kisebb nyugati 
része már 800 éve portugál államterület- A kis ország — területe 
Madeirát s az Azovi-szigeteket is beleszámítva mindössze 91,766 km2, 
lakosainak száma 6.8 millió — vagy egy évtizede rohamos fejlődés-
nek indult. Évtizedek hosszú során Európa viharsarka volt, ahol a 
forradalmak, politikai gyilkosságok egymást érték — ma zajtalan, de 
annál mélyebb, gyümölcsözőbb munka színtere, amely egyre jobban 
magára vonja a világ figyelmét. Ügy lehet, hogy a művelt világot el-
borító államéleti, társadalmi káoszból a kiutat a kis Portugália fogja 
megmutatni, Komoly tünetek, máris elért eredmények erre engednek 
következtetni. Annak a hatalmas harcvonalnak, amelyen korunk 
megfelelőbb állameszméért, kiegyensúlyozottabb társadalmi struktú-
ráért vívja a maga gigantikus harcát, Portugália egyik legbiztatóbb 
szakasza, 

A nagy munka szellemi vezére, lelke, s egyúttal legfáradhatat-
lanabb munkása Dr, Antonio de Oliveira Salazar, a coimbrai egyetem 
egykori tanára. Tíz év óta ő a portugál politikai élet tengelye, ve-
zére. 1928, ápr, 27-én vette át a pénzügyminisztérium vezetését, 
1933-ban ő lesz a kormány feje s 1936 óta egyúttal a had- és pénz-
ügyminisztérium vezetője is. Neve, bár hordozója még az ötvenet nem 
lépte át, ma már történelmi név, amelyhez hatalmas méretű alko-
tások fűződnek. Zajtalanul, szinte észrevétlenül jelenik meg a por-
tugál politikai élet porondján s rövid néhány esztendő alatt ú j utakra 
tereli sokat hányatott, nagymultú hazájának életét. A külföld előtt 
csak az utóbbi években kezd kibontakozni Európa legszerényebb, 
legcsendesebb diktátorának szellemi, lelki nagysága. Több mint való-
színű, hogy nevét az utókor jobban fogja ismerni, mint a jelen. 
Aligha csalódunk, amikor Salazarban látjuk a halódó liberalizmust 
követő korszak egyik legeszményibb politikus-típusának megtestesí-
tőjét. 

Amikor a portugál diktátor nemeslelkű, nagykoncepciójú egyé-
niségének vázlatozására vállalkozunk, meg kell rajzolnunk elsősor-
ban azt a történelmi, államéleti keretet, amelybe munkássága, alko-



tásaí beilleszkednek. Helyes távlatú képet csak a történelmi háttér 
legalább vázlatos rajzával kaphatunk. 

A portugál történelem nyolc századot ölel fel. 1108-ban nevezi 
magát először Burgundi Henrik özvegye „Portugália királynőjének". 
Az első századok kemény, sokszor véres harcokban telnek el. Az 
első ellenség a mórok voltak, majd azok kiszorítása után a spanyo-
lokkal szemben kellett megvédeni az országot. A teljes független-
séget csak az 1385-ben Aljubarrota mellett kivívott győzelem hozta 
meg. Azóta a portugál-spanyol határ változatlan. Az aljubarrotai 
győzelmet a portugál történelem legfényesebb korszaka követi. A 
XV. század a delelő, A merész hajósnépből világhatalom lesz. Por-
tugál hajók jutnak el először Brazíliába, Afrika megkerülésével 
Indiába. A kis ország hatalmas gyarmatok ura lesz, amelyek hallat-
lanul megduzzasztják gazdasági erőit, politikai hatalmát. A XVI. 
században azonban már a hanyatlás jelei mutatkoznak. 1580-ban a 
korona a spanyol király hatalmába kerül. Hatvan évre rá ugyan 
Braganza hercege lép a portugál trónra, de a régi nagyság már nem 
tér vissza, A XVIII, század elejétől kezdve egyre erősebben, nyo-
masztóbban érződik az angol befolyás. Az ország több gyarmatát 
elveszíti, a hanyatlás egyre nyilvánvalóbb- Végzetes hatást gyakorolt 
hazája sorsára Pombal, A volteríánus államférfiú nevéhez sok alko-
tás fűződik — ipari, gazdasági, népjóléti, kulturális téren egyaránt 
— de a nemzet lelkivilágának megbontása is. ő hintette el a portu-
gál társadalomban annak a szélsőséges liberalizmusnak magvait, 
amely elsősorban felelős az ország XIX, századi rohamos hanyatlá-
sáért, 

Portugália története a XIX, század folyamán szomorú, sivár ké-
pet mutat- Először Napoleon hadai pusztítják végig nemcsak anya-
gilag, hanem erkölcsileg is a szerencsétlen országot, 1807-től 1814-ig 
a lakosok száma 1 millióval csökken, az erkölcsi és szellemi szín-
vonal mélyre süllyed. A csapások egymást érik. 1822-ben elvész 
Brazília s ezzel az anyaország gazdasági jólétének egyik leggazda-
gabb forrása. Brazília elvesztésétől egész Salazarig az államháztartás 
állandó deficitben szenved, A francia forradalom eszméi egyre job-
ban benyomulnak a nemzet lelkébe. Az ország alkotmányos király-
sággá lesz parlamentáris rendszerrel. 

A liberalizmus romboló munkája Európa kevés országában volt 
oly szomorúan eredményes, mint Portugáliában, A portugál lélek 
már természeténél fogva hajlik a túlzó individualizmusra. A demo-
liberális eszmevilág ezt a hajlamot ugyancsak kifejlesztette. A par-
lamentarizmus már eleve teljes terméketlenségre volt ítélve abban 
az országban, amelynek mínden polgára egy-egy súlyos államférfíút 
hajlandó látni magában, ahol a személyes ügyek oly nagy szerepet 
játszanak. 

Portugália alkotmányos élete egész az 1926-os nemzeti forrada-
lomig örökös nyugtalanság, A kormányválság szinte krónikus, 1830-
tól 1890-ig 660 minisztere és államtitkára volt az országnak! A par-
lament kicsinyes, önző érdekektől szított, terméketlen harcok s nem 



alkotó munka színtere. A néppel más kapcsolata nincs, mint hogy 
vele szavaztatja meg a maga mandátumát. A szerencsétlen ország 
egyre mélyebbre süllyed. Az államadósság évről-évre nő. Az arany-
alapot már 1891-ben föl kellett adni. Az ipari, mezőgazdasági terme-
lés szomorúan alacsony színvonalon mozog. Az utak járhatatlanok, 
a kikötők elhanyagoltak, a vasúti hálózat fejletlen. Az ország kul-
turális élete semmivel sem vigasztalóbb. Az analfabéták száma ijesz-
tően magas. Az iskolaügy teljesen elhanyagolt. Akármerre fordul 
tekintetünk, mindenünnen csak a dekadencia szomorú képei mered-
nek felénk, Reynold joggal jegyzi meg: ,,Ha valaki látni akarja, hogy 
a demo-liberális kormányzat a politikai anarchia, a gazdasági rom-
lás s az erkölcsi dekadencia milyen fokára tud egy országot lesüly-
lyeszteni, az tanulmányozza a XIX, századi Portugáliát." 

Az utolsó századforduló óta a viszonyok csak rosszabbodtak. A 
szabadkőműves páholyok, amelyek eddig is ugyancsak tevékenyek 
voltak, még hevesebb támadásba kezdenek. A legközelebbi cél a 
királyság megdöntése, A politikai feszültség egyre veszedelmesebb 
fokra hág, az ország pénzügyi helyzete egyre kétségbeejtőbb. Tekin-
tettel az összeomlással fenyegető politikai és pénzügyi helyzetre, 
Don Carlos király 1906 májusában a liberális, de erőskezű Joao 
Franco szenátort bízza meg a kormányalakítással, A végzetes ese-
mények rohamosan követik egymást. 1907-ben a király föloszlatja a 
parlamentet s Francot diktatórikus hatalommal ruházza föl. 1908. 
febr. 1-én meggyilkolják a királyt s a trónörököst. A király második 
fia, a 18 éves Don Manuel foglalja el a trónt s hamarosan elbo-
csátja Francot, Rövid időre nyugalom száll a szerencsétlen országra, 
de már 1910-ben ú j ra forradalmi lángok martaléka, 1910. okt. 5-én 
megdől a királyi trón, Portugália köztársasággá lesz, Magelhâes Lima, 
a portugál szabadkőművesség nagymestere 1911. nov. 11-én Lausan-
ne-ban a következőket jelentette ki: „A köztársaság legfőbb rendel-
tetése minden más hatalom kizárásával a polgárság hatalmának biz-
tosítása, Különös célja a klerikalizmus elleni harc," Ez utóbbi a 
legkülönbözőbb formákban nem ís váratott magára: már 1911-ben ki-
mondják az Egyház s az állam szétválasztását, a szerzetesrendek 
föloszlatását. 

A szomorú történelmi film tovább pereg. 
1915-ben van az első ellenforradalmi megmozdulás. Sikertelen 

marad. 
1917-ben a köztársasági elnök, Sidonio Païs, ez a becsületes 

szándékú hazafi megkísérli a romlás út ján az országot megállítani. 
Szétküldí a parlamentet. 1918. dec. 14-én politikai gyilkosság áldo-
zatává lesz. A merénylet szálai a francia páholyokban vesznek el, 

1919-ben megkísérlik a királyság visszaállítását, de sikertelenül. 
1921-ben ú j ra véres forradalom, amely mögött már Moszkva 

képe sötétlik. 
1925-ben három magasrangú tiszt államsztrájkot kísérel meg, 

de a terv meghiúsul. A tisztek törvényszék elé kerülnek. Az ügyészi 
teendőkkel Carmona tábornokot bízza meg a kormány. A vádbeszéd 



megdöbbenést kelt: az ügyész fölmentést kér. Indokolása: ,,A haza 
beteg, — a vádlottak meg akarták menteni!" 

Végre az 1926-os év meghozza a fordulatot. Északon, Braga vá-
rosában kitör a nemzeti forradalom, A hadseregből indul ki, veze-
tője a hős tábornok, Gomes da Costa, mellett áll Carmona, A moz-
galom diadalmasan tör előre. Május 28-án már a fölkelők kezében 
van Lisszabon, a nélkül, hogy csak egy csepp vér is ömlött volna, A 
rothadt rendszer már az első komoly lökésre összeomlott. Gomes da 
Costa kiáltvánnyal fordul a nemzethez, ,,A nemzet ráúnt felelőtlen 
politikusok tirannizmusára, erős kormányt kíván, amelynek föladata 
megmenteni a hazát!" A nemzeti kormány haladéktalanul átveszi a 
sokat hányatott ország vezetését. 

Mit talált a nemzeti direktórium a tizenötéves szabadkőműves 
köztársasági uralom után? A kérdést röviden meg kell válaszolnunk, 
hogy értékelni tudjuk a nemzeti kormányzat, elsősorban Salazar 
emberfölötti teljesítményét, 

Salazar fiatal, lelkes munkatársa, Pereíra komor képben vá-
zolja a köztársasági kormányzat nemzettörténelmi hozamát. Első 
gondjuk volt az Egyház s az állam szétválasztása, az egyházi javak 
elkobzása, a szerzetesrendek föloszlatása, a polgári házasság beve-
zetése, A kormányzati ügyvitelben teljes a fejetlenség, züllöttség. 
,,A politikai pártok féktelen ambíciói, a pártvezérek elvakultsága, a 
tisztviselők kinevezésében illetőleg leépítésében megnyilvánuló párt-
politika, a hadsereg gyakori beavatkozása a polgári életbe, a gazda-
sági és pénzügyi nehézségek állandó, súlyos nyugtalanságot idéztek 
elő, amely időről-időre zavargásokban, felkelésekben tört ki. Portu-
gália Európában mint a forradalmak klasszikus hazája volt ismere-
tes, Ez a szomorú hírnév méltán illette meg: 1911, aug, 21-től, amikor 
a köztársasági alkotmányt kihirdették, 1926, máj, 30-íg, a parlamen-
táris kormányzat felfüggesztéséig a köztársaságnak volt 8 elnöke, 
akik közül egyet meggyilkoltak, 44 kormánya, több mint 20 forrada-
lom, pronuncíamento, államcsíny," A kép egyik legsötétebb részlete 
az ország pénzügyi részére vonatkozik. Az államadósságok hihetet-
lenül felszöktek, a bankóprés szabadon járt, a kamatláb elérte a 
25%-ot, az ország hitel vesztett lett, a magántőke a külföldre mene-
kült, az államháztartást évről-évre súlyosbodó deficit fojtogatta. Az 
ország gazdasági, népjóléti, higiénikus, kulturális életviszonyai ugyan-
ilyen ziláltságot, süllyedtséget mutatnak. 

A nemzeti kormány tehát súlyos örökséggel kezdte meg mun-
kájá t . A baj t fokozta, hogy a kormány tagjaiban hiányzottak a 
szükséges kormányzati szakismeretek. ,,A derék katonák jól tudták, 
hogy mit nem akarnak, de nem voltak ennyire biztosak abban, hogy 
mit akarnak, hogyan akar ják" — jegyzi meg egy portugál író. A 
kormány kebelében, elsősorban Costa és Carmona közt nézeteltéré-
sek is kezdtek mutatkozni. Costa tábornok hamarosan vissza is vonul, 
Carmona veszi át a kormány vezetését. 1928. márc. 25-én Carmona 
lesz a köztársaság elnöke. Az ország a teljes pénzügyi összeomlás 
előtt áll. A kormány a Népszövetséghez fordul kölcsönért. A Nép-



szövetség hajlandó a kölcsönt folyósítani, de a feltétel: erős külföldi 
ellenőrzés. E szorongatott helyzetben fordul Carmona a coimbrai 
egyetem tanárához, Salazarhoz s kéri, vegye át az ország pénzügyi 
kormányzatát. Salazar vonakodik, Néhány napig — szombat estétől 
csütörtökig — már az előző évben az ország pénzügyminisztere volt, 
de csalódottan tért vissza Coimbrába, Carmona rábeszélésére most 
ú j ra hajlandó a pénzügyminisbtérium élére állni, de csak határozott 
feltételek mellett, A feltételek lényege: a pénzügyminiszter teljha-
talmat nyer, engedélye nélkül egyik minisztérium sem adhat ki pénzt. 
Carmona elfogadja a feltételeket: 1928. április 27-én Salazar csen-
desen, szerényen elfoglalja a pénzügyminisztérium miniszteri szo-
báját. 

Az ú j pénzügyminiszter első ténye, hogy sürgönyt meneszt 
Genfbe, amelyben tárgytalannak jelenti ki a kormány kölcsön-kér-
vényét. Majd rövid nyilatkozattal fordul a nemzethez, amelyben rá-
mutat a helyzet súlyos voltára, a teljes orvoslás szükségességére. 
„Én pontosan tudom, mit akarok, mire törekszem, . . Az ország tár-
gyalgassa, hányja-vesse meg az ügyeket, de mindenekelőtt engedel-
meskedjék, amikor én parancsolok." Salazar kijelenti, hogy nem 
ragaszkodik a hatalomhoz — mindennap mennek vonatok Lisszabon-
ból Coimbrába , . , 

A munka csendben, de annál intenzívebben megindul, ,,A problé-
mákat először fontosságuk szerint osztályozni kell, aztán sorjában 
megoldani" — jelentette ki Salazar egy alkalommal. Ez az elv érvé-
nyesül munkájában az első perctől kezdve, Először a zilált állam-
háztartást kellett rendezni, Hihetetlenül rövid idő alatt reális és 
deficitmentes költségvetéssel lepi meg az országot. Egyszerű, klasz-
szikus módszerekkel szinte napról-napra fokozza az állam pénzügyi 
erőit, Letörlesztí a hatalmas külföldi függő adósságokat, a belső 
ugyancsak nagy adósságokat konvertálja, az ország, az állampénztár 
hitelét visszaszerzi, a pénzt szilárd alapokra fekteti, a gazdasági, 
ipari, kereskedelmi életnek új lendületet ad. Az egész vonalon meg-
indul az alkotó munka: az utak, vasútvonalak hálózata sűrűsödik, a 
hírszolgálat, elsősorban a távíró és távbeszélő szolgálat tökéletese-
dik, a népiskolák, népjóléti intézmények szaporodnak, a kikötők nagy 
lépésekben fejlődnek, a hadsereg, elsősorban a tengerészet moderni-
zálódik. Az államélet minden szférájába tisztább légkör vonul be. 
Alighogy a pénzügyi, gazdasági romokat eltakarította, hozzákezd az 
ú j alkotmány alapjainak lerakásához, rövid idő alatt tető alá is 
hozza magát az ú j alkotmányt. A sok csalódáson, megpróbáltatáson 
átesett országba néhány év alatt visszatér a rend, fegyelem, bizako-
dás: végre jött egy államférfiú, aki önzetlenül, csak a nemzet érde-
keit keresve, törhetetlen munkabírással, istenadta szakértelemmel, a 
lelki ember felelősségérzetével, a jövőbe vetett hittel áll hazájának 
kormánya mellett. Salazar a szakadék széléről rántotta vissza nem-
zetét, visszaadta bizalmát önmagában s új, virágzóbb jövőnek vetett 
alapot. 

Nem célunk Salazar korszakos munkájának részletes ismertetése. 



Bennünket e tanulmány keretei közt elsősorban maga az ember 
érdekel. Honnan, milyen szellemi és lelki felszereléssel jön, milyen 
irányban keres utat nemzetének a portugál történelem egyik leg-
kiemelkedőbb, legvonzóbb államférfia? 

Az alábbi kép nem közvetlen élmények, megfigyelések alapján 
készült. A Salazar körül lassan kibontakozó s ránk nézve megköze-
líthető irodalomra voltunk utalva. Különösen három munka volt 
nagyon értékesíthető: Reynold éleslátású, ritka tárgyilagosságú 
könyve, Ferro színes, eleven, mélyreható intervjúi s magának az 
államférfiúnak beszédgyüjteménye. Az utóbbiban való elmélyedés 
felejthetetlen élmény. Ezek a beszédek úgyszólván minden retorikai 
díszt nélkülöznek — annál megkapóbb kristálytiszta logikájuk, éles-
látásuk, meggyőző erejük, Salazar nem tömeg-szónok, beszédei nem 
kavarnak föl, nem fanatizálnak, de kíméletlenül — meggyőznek, E 
beszédek adják a legjobb, legélesebb távlatot Salazar szellemi, lelki 
világához, 

Salazar 1889. ápr, 28-án Santa-Comba-Dao városában, Beíra 
hegyvidékén született. A föld népének gyermeke: a tyjának csak ki-
tartó munkával sikerült egy kis paraszti birtokot szerezni. Az állam-
férfiú törhetetlen munkaszeretete kétségkívül apai örökség. Anyja 
gondos háziasszony, aki éberen őrködik, hogy a család csak addig 
nyújtózkodjék, ameddig a takaró ér. Mint anyai örökséget hozta Sa-
lazar a pénzügyminiszteri palotába a lelküsmeretes, mindig a való-
ságokhoz igazodó gazdálkodás szellemét. A család mélységesen val-
lásos. Itt szívta magába Salazar azt a sziklaszilárd meggyőződésen 
alapuló katolikus szellemet, amelyhez sohasem lett hűtlen. 

A szorgalmas, tehetséges tanuló először papi hivatást érzett ma-
gában. Éveken át a vízeui szeminárium növendéke volt, sőt a kisebb 
rendeket is fölvette, szülőföldje templomában egyszer-kétszer pré-
dikált is. Az itt kapott nevelésnek köszöni alapos képzettségét, nyu-
godt, biztos logikai készségét, a magasabb eszmeiség iránti fogékony-
ságát, szeretetét, finom erkölcsi érzését. Akik személyes érintkezés-
ből ismerik, tanúsítják, hogy egyéniségén ma is érződik valami a 
komoly paptípusból. Magánélete ma is inkább szerzetesre, aszkétára, 
mint politikusra emlékeztet. Reynold szerint nagy hatásának for-
rása, magyarázata nem annyira kiváló politikai adottságai, mint 
inkább egyéni életének erkölcsi emelkedettsége, tisztasága, 

1910-ben elhagyja a szemináriumot s a coimbrai egyetem jógi 
fakultásának hallgatója lesz. Komoly munkássága, világos látása 
csakhamar föltűnik. Hűséges teológus barátjával, Manuel Gonçalves 
Gerejeíra-val, Portugália mai bíboros prímásával együtt szűkös 
anyagi viszonyok közt, kitartó munkával készül életpályájára. Egész 
fiatalon megírja az aranyázsíóról szóló kiváló munkáját — ennek 
megjelenése után csakhamar, mindössze 27 éves korában a coimbrai 
egyetemen a pénzügy tanára lesz. 

Mint egyetemi tanár, kitartó, alapos munkát végez. Ugyanazt 
követeli hallgatóitól is. Szigorú, de igazságos vizsgáztató. Hívatásos 
munkája mellett éber figyelemmel kíséri a közéletet. Szomorúan 
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látja, mint sodródik az ország a teljes anarchia felé. Bár egyénisége 
húzódik a politikai tevékenységtől, kötelességtudatból kiveszi a maga 
részét az állapotok megváltoztatására törekvő munkából. így lesz a 
kat, politikai párt egyik megalapítója, a „Novidades" című újság 
buzgó munkatársa, akinek komoly cikkei feltűnést keltenek. 1921-ben 
képviselővé is választják. Csak egy parlamenti gyűlésen vesz részt: 
ez elegendő volt arra, hogy fölismerje a kortez komolytalanságát, 
összecsomagoljon s visszautazzék Coimbrába. Mandátumáról termé-
szetesen lemondott. 

Amikor a nemzeti forradalom szele végigfutott az országon, Sa-
lazar teljes meggyőződéssel csatlakozott a mozgalomhoz. Láttuk, 
miként került neve a nemzeti kormány névsorába, ma jd annak élére. 
Portugália sorsa közel 10 év óta össze van forrva Salazar nevével. 

Amikor tekintetünk végigsíklik Salazar eddig megfutott életpá-
lyáján, az első különbség, amely szemünkbe ötlik, hogy propagan-
disztikus előzmények nélkül, szinte deus ex machína-ként jelenik 
meg a politikai élet porondján. Nem állt mögötte lelkes, fanatikus 
tábor, még kevésbbé ilyen vezérkar, amely számára a hatalomhoz 
vezető utat egyengette volna. Nincsenek sem fekete-, sem barna-
ingesei. Nem politikai pártok vállain emelkedett a hatalmi polcra, 
sőt, mi több, ma sem támaszkodik oly értelemben, mint Európa más 
diktátora, szervezett politikai táborra. 1930-ban ugyan megalakult a 
,,Nemzeti Unió" szervezete, de ennek célja elsősorban nem a dikta-
túra politikai alátámasztása, hanem a Salazar reformtörekvéseinek 
megvalósításához szükséges légkör megteremtése és biztosítása, ,,A 
Nemzeti Unió sohasem lesz politikai párt — ennél magasabb célja 
van: megszervezni a nemzetet" — jelenti ki a leghatározottabban 
Salazar, 

Soha nem is kereste azt a súlyos, felelősségteljes hatalmi kört, 
amelyet immár tíz éve betölt. Mindig hitt ugyan magában, ideológiá-
jának igazságában és erejében, de soha egy lépést sem tett a hatalom 
felé. Csak akkor ment, amikor az ország sorsáért aggódó komoly 
tényezők a súlyos beteghez sürgetően hívták. De ekkor ment s ma-
gával vitte hitét, reális tisztánlátását, ingadozást nem ismerő akarat-
erejét, csodálatos munkabírását. Hite önmagában, elgondolásainak 
helyességében biztos, nyugodt, de sohasem vakmerő. Jól tudja, hogy 
tévedni emberi dolog. Nem követel a maga számára csalatkozhatat-
lanságot, ,,Nem garantáljuk, hogy minden, amit az ú j alkotmány 
hoz, maga az eszmény." Salazar a szó gazdag, nemes értelmében 
gondvíselésszerűen került a pusztulás szélére sodródott nemzet élére. 

Amikor Ferronak az utolsó intervjút adta, a merész újságíró 
megkockáztatott egy kérdést: hisz-e Salazar nagy munkájának sike-
rességében? Ezt a feleletet kapta: ,,Mindent megtettem, hogy az 
eredmény százpercentes legyen. Ha csak nyolcvan százalékot érek el, 
az úgyan ba j lesz, de valamit akkor is nyerünk, S ha megakadályoz-
nak abban, hogy száz, vagy csak nyolcvan percenthez jussak el, mi 
történjék akkor? Minden nap megy vonat Coimbrába vagy Santa 



Combába. Ha kényszerítenek, oda térek vissza, vagy" — s valami 
átszellemült heroizmus mosolya játszott az a jka körül — „nem is 
megyek vissza. Mindenesetre ameddig itt maradok, mindenestül itt 
vagyok." A válasz az egyszerű szavak mögé férkőző olvasó számára 
egy pillanatra kivetíti az egész embert. 

A csendes, nyugodt, céltudatos munka embere. Sokat, emberfe-
lettit dolgozik, de munkatársaitól, tisztviselőitől is sokat követel. Jól 
tudja, hogy csendben érik el az emberi erők teljesítőképességük leg-
javát, Fél a zajos gyűlésektől, lármás fölvonulásoktól — úgy érzi, 
az igazságnak nincs minderre szüksége, „Mindig nyugodt, kiegyen-
súlyozott vagyok" — vallja ismételten önmagáról. Éberen őrködik, 
hogy „eszmék, szenvedélyes érzelmek áradata el ne kapja", mert ez 
a megfontolt, biztos kezdeményezést, az éles ellenőrzést gátolja. Nem 
eszménye a lázas, rohanó munka. Ne fukarkodjunk az idővel — 
ezzel munkánk alaposságban, hatékonyságban csak nyer. Az ered-
ményes, tartós alkotó munkának időre van szüksége- Dolgozni szünet 
nélkül, Összes erőink megfeszítésével, de nyugodtan várni, míg lelki-
ismeretes munkánk gyümölcse megérik- Csak a nyugodt, megfontolt 
munka embere fogja megtalálni a megfelelő orvosságot. Pedig ez 
ugyancsak fontos követelmény, mert „az orvosságtól jobban kell 
félni, mint magától a betegségtől". 

Részben ez a munka-stílus magyarázza Salazar teljes vissza-
vonultságát, A nyilvánosságtól szinte légmentesen elzárkózik. Portu-
gália sorsának intézője úgyszólván láthatatlan, A nagy nyilvánosság 
előtt évenként csak egyszer jelenik meg: május 28-án, a nemzeti for-
radalom évfordulói ünnepélyén. Társadalmi szereplése két fogadásra 
szorítkozik: résztvesz az államfő ebédjén, amelyet évenkint egyszer 
a diplomáciai kar tiszteletére ad, s a pápai nuncius ebédjén, amelyet 
ez utóbbi mint a diplomáciai kar doyenje rendez. Amikor Ferro ezt 
a nagy elszigetelődést kritika tárgyává tette, ezt a feleletet kapta : 
„Nem tudom megérteni, miként tehetné meg egy miniszter, hogy 
mindenhova elmenjen, banketteken, gyűléseken prezideáljon, minden 
ünnepélyen, fogadáson megjelenjék. Hol marad mindezek után ideje 
a munkára, a saját munkájára? Nem vádolna bennünket jogosan az 
ország arról, hogy hűtlenek vagyunk hivatásunkhoz, hogy haszonta-
lan, meddő külsőségekért elhanyagoljuk az állam, a nemzet ügyeit? 
De nemcsak időmegtakarításról van itt szó, hanem az erkölcsi rend 
bizonyos mértékű védelméről is, A kormánynak, amely igazságos 
akar lenni s az ország mentalitásának megjavítására törekszik, nem 
szabad egy pillanatig sem hezitálnia, amikor olyan intézkedéseket 
kell tenni, olyan rendeleteket aláírni, amelyek esetleg előnyt vagy 
hátrányt jelentenek annak az embernek szempontjából, akivel benső-
séges viszonyt tart fönn, akinél ebédel," Az őszinte, nyilt szavak 
fölött érdemes elgondolkozni. 

Salazar szegény sorsból jutott el a miniszteri palotába. Bizo-
nyára száz és egy módot talált volna, hogy a saját anyagi helyzetén 
megengedett eszközökkel lendítsen. Tíz évi minisztersége után is 
szegényen áll, szegényen él. Szerény lakásban lakik, a kiszolgáló 



személyzet Lisszabonban egy egyszerű szolgálóból, atyai házában, 
Santa Comba-ban, ahová időről-időre egy kis pihenésre tér, az öreg 
házvezetőnőből áll. Ferro szerint „nehéz volna a földi javakkal, a 
világi örömökkel szemben nagyobb függetlenséget, több közömbössé-
get" találni, mint amennyit Salazar lelkivilága mutat. 

Salazar egyéniségének egyik legszebb vonása az igazság rendü-
letlen, hűséges szeretete. „Salazar, ez a laikus szent, még sohasem 
hazudott, soha senkit félre nem vezetett, sohasem tett olyan ígére-
tet, amelyet be nem tartott volna" — ír ja róla Poncins. Beszédeiben, 
nyilatkozataiban nem haj landó egy hajszálnyira se eltérni az igaz-
ságtól, még ha ebből pillanatnyi előnyhöz is jutna. Nincsenek az 
igazságot eltakaró kulisszái, elkendőzött gondolatai. A közvélemény 
kegyeiért sem hajlandó az igazságot megkerülni. Ha a közérdek s a 
közvélemény összeütköznek, mindig az előbbi oldalán fog állni. Kor-
mányzatának egyik legfőbb etikai elve az igazsághoz való töretlen 
hűség. „Az a politikai rezsim, amelynek kormányzati eszközei közé 
tartozik a hazugság, vagy amely megelégszik a konvencionális igaz-
ságokkal, nem fog hitelre találni a nép l e lkében . . . A mi diktatú-
ránk inkább nem tesz semmit, semhogy akár másoknak, akár magá-
nak hazudjék." Tíz év története igazolja, hogy ezen nem légüres tér-
ben kavargó etikai elvek, hanem a salazari államkormányzat való-
ságai. 

Az igazság szentségének mélységes tisztelete á t j á r j a Salazar 
nemzeti érzését is. Hűséges fia nemzetének. Ismeri múltját, irodal-
mát, egész gondolatvilágát. Szomorúan lát ja, hogy a nemzeti lélek a 
múlttal szemben szegényebb lett, főleg az önmagába, jövőjébe vetett 
hitében megrokkant. A nemzet „történelmének dicső múltja fölé 
hajolva, romjai, nyomora, feloszlása fölé roskadva, már nem látta a 
végtelen lehetőségeket, a jövendő ígéretét, amely a nemzeti nagyság 
gondolatával biztat, és mélyen beletemetkezett a költő — Camoëns 
— komor és üres szomorúságába; mintha mindörökre lemondott 
volna arról, hogy a belső megújhodás nagy gondolatának éljen és 
hogy mások megrövidítése nélkül kiharcolja magának a világban azt 
a helyet, melyet kiharcolhat és ki kell harcolnia", Salazar nyugodt 
tárgyilagossággal mutat rá a nemzet fogyatékosságaira, nem gyújto-
gat nemzeti görögtüzeket, nem elfogult, nem részrehajló a nemzet 
egyik rétegével szemben sem- Nem győzi hangoztatni, hogy a nemzet 
nevelésre szorul. Csak „egy új mentalitás fogja újjászülni Portugá-
liát". Ennek a nemzetnevelői munkásságnak is az erkölcsi rend örök 
törvényeinek keretem belül kell mozognia — nem lehet autonóm, 
nem lehet öncél. „Én egy egyszerű tanár vagyok, aki hazájának jó-
létét szeretné munkálni, de aki nem tudja túltenni magát, mert a 
természete nem engedi, az erkölcsi rend bizonyos korlátain — még 
politikai téren sem!" E korlátokat akkor sem hajlandó megkerülni, 
amikor a nemzet gazdasági érdekeiről van szó, „Híve vagyok a gaz-
dasági nacionalizmusnak, igen, de csak olyannak, amely nem feled-
kezik meg más országok ugyancsak jogosult gazdasági nacionalizmu-
sáról." A tomboló nemzeti önzésben, a nemzeti gondolat öncélúsá-



gában lát ja a világ gazdasági földultságának egyik legfőbb okát. A 
mi legsúlyosabb bajunk, hogy a nemzetközi élet kisodródott az er-
kölcsi légkörből. „A mai világ elsősorban annak a nemzetközi erköl-
csiségnek hiánya miatt szenved, amely nélkül nincs sem kölcsönös 
bizalom, sem egyensúly. Kompromisszumok, szerződések, megállapo-
dások sokszor holt betűk. A szerződő felek akárhányszor már eleve 
el vannak szánva, hogy nem fogják valóra váltani őket. Meg lehet-e 
érteni azt a fesztelen könnyedséget, amellyel egyik-másik állam 
máról-holnapra megtagadja külföldi adósságainak fizetését, devalo-
rizálja pénzét? A világválság legfőbb oka az önzés, a mások érdeké-
vel szemben tanúsított közömbösség." Ez a világ elhagyta az erkölcsi 
világrendet, pedig annak tisztelete nélkül nincs sem egyéni, sem 
nemzeti fejlődés, jólét. A nemzetközi élet demoralízálódásának szo-
morú velejárója az egyéni élet erkölcsi színvonalának süllyedése. 

Salazar korszakos munkásságának jellegzetes vonása, hogy leg-
főbb föladatát nem a politikai erőtényezőkkel való játékban, nem 
ís politikai hatalmának aláépítésében, hanem nemzetének megneve-
lésében látja. Salazar államférfiú s nem politikus, azaz nem merül 
ki a napi politika oly sokszor kicsinyes, terméketlen harcaiban, ha-
nem gondolataival, célkitűzéseiben korszakot fog át. Éles szeme vi-
lágosan látja, hogy ha nemzetének jövője csak némileg is méltó 
akar lenni múltjához, egy új nemzedéknek kell jönnie, amelynek 
lelkivilága kiveti magából a XIX, század sok téves eszméjét. Hazá-
jának szomorú tapasztalatai igazolják, hogy a liberalizmus légköré-
ben kialakult polgártípus, a korlátlan szabadságnak ez a fanatikusa 
nem államfönntartó elem, E típus révén siklott Portugália az örvény 
szélére, A jövő csak úgy van biztosítva, ha a nemzet egy más érték-
világ felé fordul. Maga Salazar az eljövendő új nemzedék lelki tar-
talmát, értékvilágát a következőkben foglalja össze. ,,A haza s a 
nemzeti szolidaritás eleven tudata; a családnak mint par excellence 
a társadalom sejtjének védelme; tekintély és társadalmi hierarchia; 
az élet lelki értékelése s az ember személyiségének tisztelete; a 
munka kötelező volta; az erény felsőbbsége; a vallás szent jellege — 
íme, ezek a lényeges követelmények az új állam polgárának szellemi 
és erkölcsi kialakításában. Mi tehát ellenségei vagyunk minden inter-
nacionalizmusnak — a kommunizmusnak, a szocializmusnak. Ellene 
vagyunk mindennek, ami kisebbíti, lazítja, föloldja a családot. El-
ítéljük az osztályharcot, a haza- és Isten-ellenes áramlatokat, a 
munka rabszolgaságát, az élet merően materialista értelmezését, az 
erőszakot mint a hatalom forrását. Szembenállunk korunk minden 
nagy eretnekségével — annyival ís inkább, mert úgy látjuk, hogy 
nincs a világnak olyan tája, ahol a hasonló téveszmék szabad hir-
detéséből valami jó fakadt volna. Aki a modern idők barbáraínak 
ilyen szabadságot ad, az aláaknázza civilizációnk alapjait . Ha a szel-
lem politikáján a lelki értékek védelmét értjük a rohamosan növekvő 
materializmussal szemben, akkor mi ennek a politikának hívei va-
gyunk, A nemzetek azon az úton vannak, hogy eltékozolják erkölcsi 
örökségüket, egy tál lencséért cseréljék el azt a lelki tőkét, amelyet 



a mult rá juk hagyott. Ha nem köszönt ránk az eszményiségnek, a 
lelkiségnek, a polgári és erkölcsi erényeknek tartós ú j korszaka, nem 
hiszem, hogy meg fogunk küzdeni korunk nagy nehézségeivel." 

Mindezek a gondolatok, elvek élénken tükröződnek Salazar 
állameszméjében. Ha valakinek, Portugáliának volt módja meggyő-
ződni a demo-liberálís állameszme szomorú csődjéről. Láttuk, hová 
süllyedt az ország a liberális jogállam keretei közt. Salazar legfőbb 
törekvése tehát új alapokra fektetni az állam életét. Szerinte az 
állam nem öncél, hanem ,,a nemzet reprezentánsa a kollektív célok 
elérésére alkalmas szervekkel". A nemzet-test a családból, a közsé-
gekből, a hasonló hivatású polgárokat összefogó korporációkból épül 
fel. Ezeknek a lényegi elemeknek kell tehát érvényesülniük az állam 
fölépítésében is. A liberális jogállam helyébe lépjen a szociális és 
korporativ állam, amely az emberi társadalom természetes szerveze-
tén alapul. Az új állam legyen erős, mert csak így tud ja nagy föl-
adatait teljesíteni. „A szegények és gyengék védelme előtt magát 
az államot kell megvédeni, hogy azután az állam a rászorulókat an-
nál hathatósabban tudja védelmezni." Az erős állam azonban nem 
jelenthet etatizmust, államtotalítást, Salazar amennyire nem liberá-
lis, annyira nem etatista, nem a totális állam híve. A totális állam-
bálvány mindennel és mindenkivel, még az erkölcsi világrenddel 
szemben is függetlenséget, szuverénítást követel a maga számára. „Az 
állam nem tud jogtalanságot elkövetni. Az államot nem szabad az 
emberi együttélés erkölcsi szabályainak alávetni. Minden kísérlet, 
amely őt az erkölcsi ítélet ítélőszéke elé akarja állítani, összeomlik 
az állam öncélúságán. Az állam kívül áll az erkölcsön" — foglalja 
össze Huizínga napjaink etatízmusának alapeszméit. Salazar élesen 
szembehelyezkedik ezzel az ideológiával. Az államnak korlátai, ha-
tárai vannak — ezek tiszteletbentartása nélkül hivatását teljesíteni 
nem tudja. Ezek a határok az erkölcsi világrend örök törvényei, az 
abszolút lelki értékek. Téves és végzetes az az állameszme, amely 
ezek fölé akar emelkedni. 

Láttuk, hogy Salazar az államférfiúi tevékenység legfőbb fölada-
tát a nemzetnevelésben lát ja, E nagy cél szolgálatában kell állnia a 
maga minden eszközével az ú j államnak is: nem lehet kizárólag köz-
biztonsági, rendőrségi alakulat, hanem a nemzet nevelőjének kell 
lennie. A legtökéletesebb államéleti intézmények, a legjobb törvé-
nyek ís hatástalanok maradnak, ha a nemzetnevelés nagy föladatai-
val szemben érzéketlenek, tétlenek maradnak. Súlyosan tévedett az 
előző kor, amikor azt gondolta, hogy elegendő minden irányban az 
állampolgár szabadságát biztosítani, s a jóléti és kulturális színvonal 
emelkedni fog. A liberális korszak nagy optimizmusával a XX. szá-
zad ugyancsak fölszámolt. A nemzet erkölcsi, lelki erőállományá-
nak állandó, lelkiismeretes gondozása, fokozása nélkül nincs nemzeti 
fejlődés, nincs boldogulás. Ez a nemzetnevelői munka csak tekin-
télyi alapon történhetik. Csak a tekintélyes állam fog nemzetnevelői 
hivatásának megfelelni. Azonban az állam a maga nemzetnevelői te-
vékenységében is tisztelni fogja az egyén emberi lényünkben gyö-



kerező szabadságát, az erkölcsi világrend nagy igazságait. Legfőbb 
föladata az lesz, hogy az egyes állampolgár kialakulásában annak az 
értékvilágnak érvényesülését munkálja, biztosítja, amelyet föntebb 
Salazar szavaival vázoltunk. 

Még egy kérdést szeretnék fölvetni: milyen világnézeti alapra 
támaszkodik Salazar műve? A felelet nem nehéz. 

Említettük már, hogy Salazar hithű gyakorlati katolikus család 
sarja. Apai-anyai örökségéhez a mai napig hű maradt. Portugália 
nagy reformátorának miniszteri dolgozó-szobájában Jézus Szentsé-
ges Szívének képe függ . . , Gérard Bauer szerint Salazar ,,Un mys-
tique voué à Dieu et aux chiffres" — önönmagát az Istennek s a 
számoknak szentelő misztikus. Hogy a katolicizmus szellem mennyire 
á t j á r j a egész világát, annak legbeszédesebb jelei eddigi alkotásai. Az 
előttünk fekvő ugyancsak hiányos vázlat világosan beszél: Salazar 
abból az iskolából került ki, amelynek tanítómesterei XIII, Leó, XI, 
Pius. Állam-, társadalom-szemléletén, etikáján átütnek a katoliciz-
mus nagy igazságai. Minél jobban elmélyedünk alkotásaínak, meg-
nyilatkozásaínak tanulmányozásában, annál erősebb lesz az a meg-
győződésünk, hogy Salazar a katolikus politikus-típus egyik legesz-
ményibb megtestesítője, Portugália szűkszavú, láthatatlan államférfia, 
— mert Salazar, a helyes szabadság e nagy tisztelője, ugyancsak 
nem diktátor a szó mai értelmében — nem emlegeti lépten-nyomon 
a kereszténységet, sőt aránylag ritkán, de korszakos munkája ennek 
szelleméből táplálkozik, Salazar mint államférfi s ember egyaránt 
éli a kereszténységet, 

Reynold bizonyos mértékben nehezményezni, hogy Salazar mind-
eddig aránylag keveset tett az Egyházért. így pl, ma is fönnáll a 
szabadkőműves köztársaság szeparációs törvénye, nincs újabb kon-
kordátum sem. Idézzük Salazar és a spanyol viszonyok egyik leg-
kiválóbb ismerőjének, aki különben Reynold munkájáról a legna-
gyobb elismeréssel és lelkesedéssel ír, Ferronak feleletét, „Reynold 
téved, mert ezen a ponton nélkülözi Salazar eddig végzett munká-
jának értékeléséhez a kellő távlatot. Ismernie kellene a nemzeti for-
radalom előtti heretikus Portugáliát, hogy értékelni tudja az eddig 
megtett utat, amely sok hasonlóságot mutat a keresztúttal, Salazar-
tól nem szabad tüntető díszlet-változást várni, Ő lassan, de biztosan 
szeret járni. Ha a vallási kérdések tekintetében úgy járt volna el, 
ahogy Reynold gróf óhajtja, sőt amint maga Salazar is óhajtaná, 
műve már régen összeomlott volna. Egy évszázad alatt a liberaliz-
mus még a legvallásosabb portugálokat ís bizonyos antiklerikális 
irányba sodorta. Ezt hallatlanba venni annyit jelentene, mint egy 
veszedelmes reakciót kihívni, amely újra a legrosszabb demagógiába 
taszítana bennünket vissza." Különben maga Reynold is siet előbbi 
megjegyzéséhez hozzáfűzni: „Salazar annyi erkölcsi szépség birto-
kosa, annyira a becsületesség, a lemondás, a mélységes meggyőző-
dés embere, hogy teljes bizalmunkkal ajándékozhatjuk meg, sőt tar-
tozunk is neki ezzel, hacsak nem akarjuk bukását előmozdítani, ami 
machiavellikus munka volna." 



Salazart hazájában nem veszi körül az a fanatikus lelkesedés, 
aminő pl. kijár Hitlernek. Ennek egyik oka kétségkívül nagy vissza-
vonultsága, a tömegekkel való gyakori érintkezés hiánya. Szerepet 
játszik itt egy mélyebb lélektani körülmény is. Salazar lélekalkat 
szerint nemzetével szemben nem ,,primus inter pares", hanem annak 
kiegészítője. Az isteni Gondviselés különös ajándéka, hogy egy 
nemzet élén sorsdöntő órákban olyan államférfiú áll, aki éppen azok-
ban a lelki értékekben gazdag, amelyek hiányában a nemzet szenved. 
Az ilyen államférfíúval szemben a népkegy mindig szűkebb marok-
kal mér. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzet komoly, 
nagy tömegei nem éreznék, mivel tartozik Portugália nagy fiának. 
„Mindenütt, amerre csak jártam, akár a fővárosban, Lisszabonban, 
akár Coimbra-ban, az egyetemi városban, akár Sagre-ben vagy Evora-
ban, Alvarge-ban, akár a kis halászfalvakban vagy a mezőgazdasági 
telepeken — mindenütt ugyanazt a tiszteletet éreztem a nem min-
dennapi államférfiú iránt" — í r ja legújabb könyvében a német Man-
fred Zapp, 

Salazar beszédeinek francia kiadásához írt hosszabb előszava 
ezzel a mondattal zárul: ,,Celui qui passe peut regarder et voir, sans 
être obligé d 'admirer" — mindenki, aki csak akarja, szabadon fi-
gyelheti, mi történik Portugáliában, a nélkül, hogy kötelezve lenne 
meg is csodálni, A mondat fogalmazója csak Salazar lehetett. A kor-
szakos portugál kísérlet elfogulatlan, komoly, elmélyedő figyelőjé-
nek lehetne bíráló, kifogásoló megjegyzése az eddig végzett munká-
val szemben, egyet nem tud megtagadni a munka Vezetőjétől: a 
tisztelet és csodálat adóját. 

Felhasznált irodalom. Oliveira Salazar: Une révolution dans la paix. Flam-
marion. (Salazar beszédei az ál lamférfiú terjedelmesebb előszavával,) — Salazar: 
Comment on relève un État. Flammarion. (Az előbbi kötetből készült rövid ki-
vonat. — F. J. Pereira dos Santos: Un État corporatif. La constitution politique 
et sociale portugaise. Sirey, Paris. — Le droit public de l'État Nouveau. (Az ú j 
portugál alkotmány rövid ismertetése. Hivatalos kiadvány.) — Antonio Ferro: 
Salazar, le Portugal et son chef. Grasset, Paris. (Salazar egyéniségének, eszme-
világának élénk r a j z a intervjuk alapján.) — Léon de Poncins: Le Portugal re-
naît. Beauchesne, Paris. (A szabadkőművesség Portugáliában végzett romboló 
munkájának ismertetése,) — Gonzague de Reynold: Portugal. Spes, Paris . (Por-
tugália kultúrtörténete, különös tekintettel Salazarra.) — Friedrich Sieburg: Neues 
Portugal. Societäts-Verlag, F rankfu r t a. M. — Dr. Manfred Zapp: Portugal als 
autoritärer Staat. Deutscher Verlag für Politik und Wissenschaft, Berlin. — 
Fábián László: Salazar, Portugália megmentője. Magyar Kultúra XII. évf, 15—16. 
sz. — Vicomte Ch. Terlinden: Le miracle portugais. La revue catholique des 
idées et des faits, XVII. évf, 15. sz, — Antonio Ferro: A propos du „Portugal" 
du comte de Reynold. La revue catholique des idées et des faits, XVII. évf. 15. 
sz. — R. G. R.: La dictature portugaise. La vie intellectuelle, XXXVIII. köt. 
2. sz. — Prof. Dr. Graf Gonzague de Reynold: Oliveira Salazar. Hochland, 
XXXIV. évf. 2. sz. (A cikk a Vigilia 1936. IV, kötetében magyarul is megjelent.) 



Gondolatok a módszerről. 
Dr. Varkonyi Hildebrand. 

Az elmúlt évben volt 300 esztendeje, hogy egy magányos tudós 
katona és matematikus, Descartes, hosszú elmélkedéseinek gyümöl-
csét, a „Módszerről" írt rövid értekezését kiadta és ezzel, Schütz 
Antal megállapítása szerint ,,a bölcselet Koppernikusa" lett,1 — 
mintegy megfordította és áthelyezte az emberi gondolkodás súlypont-
ját és sarkpontját az önmagában vett létről a gondolkodó elmébe és 
,,ezzel a bölcselkedésnek új ú t j á t nyitotta meg". Ez az ú j út azután 
a gondolkodásnak országútja lett, melyen a következő századoknak 
minden francia gondolkodója haladt; a descartesi filozófiai alapbe-
állítódás annyira sajátosan „nemzeti" és „faj i" jellegűvé, annyira 
„magátólértetődővé" vált a következő századokban, mint amilyen 
magától értetődik számunkra a lélekzés, vagy a vérkeringés. Mikor 
később, a janzenista harcok idején, a hatóságok megkísérelték meg-
tiltani a descartesi filozófia tanulmányozását, egy szellemes írónő 
kijelentése szerint úgy tettek, mint aki „meg akar ja tiltani a vér-
nek, hogy keringjen". Ez a descartesi vér, a racionalizmus, ma is 
benne kering a francia gondolkozásban, sőt ott tudatos ápolásra és 
a lényeges s benső hagyományoknak kijáró tiszteletre talál, 

A descartesi módszernek és filozófiának bölcselettörténeti, vagy 
bölcseletrendszerí méltatását jól elvégezték a jubileumi év nagy kon-
gresszusai és a tudós világ megnyilatkozásai. Felmerülhet azonban 
a kérdés, vájjon mi a jelentősége a módszernek, — azaz: a helyes 
és igazságra vezető gondolkozásnak — a neveléstudományban? Ha 
— Descartes szerint — minden attól függ a tudományban és a filo-
zófiában, vájjon gondolkodásunk módszere helyes-e, akkor világos, 
hogy a nevelés tudományt is csak megbízható módszerrel alakíthatjuk 
ki és építhetjük fel, E tekintetben nincs különbség sem az egyes 
tudományok, sem a filozófia s a tudomány között, és nincs eltérés a 
tudósok felfogásában sem a helyes módszer általánosan kötelező 
erejére és értékére nézve. 

Van azonban a módszerrel kapcsolatosan egy másik probléma is, 
amely a neveléstudomány kutatóit és rendszerezőit kezdettől fogva 
érdekelte és ez magának a nevelésnek és tanításnak mint gyakorlati 
tevékenységnek a kérdése, Kérdés: vájjon erre a gyakorlati tevékeny-
ségre is alkalmazandó-e a helyes módszer categoricus imperativusa.? 
Megelégedhetünk-e a filozófiai módszergondolatnak csupán a gon-

1 Descartes és Szent Tamás. (Bölcseleti Közi. 3. 1937, 1—8. 11-) 



dolkodásra való korlátozásával, —• vagy pedig ki kell terjesztenünk 
a módszer követelményét a (szorosabb értelemben vett) cselekvések 
területére, tehát a nevelésre és tanításra is? És ha igent felelünk erre 
a kérdésre, mivel igazoljuk ezt a szükségességet és kellést? A mód-
szernek és a gyakorlati tevékenységnek a lényegéből eredeztethető-e 
vájjon a kettőnek szükségszerű összekapcsolása? Ezek azok a gon-
dolatok, amelyek bárkiben felmerülhetnek, aki a módszer kérdését 
akár a descartesi gondolkodás és gondolatvilág felől közelíti meg, 
akár pedig a tanítási módszernek különösen a herbarti neveléstudo-
mányban elfoglalt kiváltságos helyzetét veszi kiinduló pontnak. 

Az alább következő fejtegetések a módszer kérdését az általános 
neveléstudomány és didaktika szempontjából tárgyalják, mintegy 
bevezető gondolatokat kívánnak nyújtani egy „általános módszertan-
hoz", a nélkül azonban, hogy az összes idetartozó részletkérdéseket 
kimeríthetnék és inkább a módszer kérdésének lélektani oldalát 
kívánják érinteni. 

• 

Első észrevételünket a módszer általános szükségességének és 
mindenre kiterjedő („transzcendentális") igényének szentelhetjük. 
Nemcsak a filozófiában, nemcsak a tudományok kereső (heurisztikus) 
és rendszerező (szisztematikus) eljárásaiban követeljük a módsze-
rességet, vagyis a helyes és jó módszer uralmát, hanem egyszerűen 
mindenben, ami az emberi élet cselekvéskörébe tartozik, A módszer 
e tekintetben olyan értékfogalom, amelynek szinte varázserőt tulaj-
donítunk az emberi lét minden területén: amint az igazságot csak 
módszeres kereséssel és kutatással közelíthetjük meg, ugyanúgy van 
„módszere" a jóság, szépség, szentség, gazdasági és társadalmi érté-
kek elérésének is; a jó és helyes, vagyis a tárgyak lényegszerkeze-
tének s a gondolkozásnak megfelelő, törvényes módszer az az álta-
lános varázsvessző, mely megnyitja előttünk az utakat és felpat-
tant ja a lét és érték titkainak zárait, Gondoskodásunknak és gyakor-
lati eljárásainknak a módszer ad értéket és erőt és ezért van, hogy 
még a tévedést is megbocsájtjuk (bizonyos fokig s bizonyos időre), 
ha a tévedés módszeres el járás során keletkezett, A módszernek 
tehát érvényesülnie kell e nevelés gyakorlati tevékenységeiben is, 

A módszer gondolata és követelménye tehát összeköti az emberi 
gondolkozás és cselekvés minden területét, — de különlegesen össze-
köti a bölcseletet és a nevelést. Ha igaz az, hogy minden nevelésnek 
megvan a maga, — sokszor bennfoglaltan kialakult, sokszor pedig 
határozottan kifejezett — filozófiai alapvetése, épúgy igaz az is, 
hogy „minden filozófiai rendszer úgyszólván szisztematikus szükség-
letének tar t ja az állásfoglalásának természetéből folyó pedagógiai 
következmények kifejtését és természetszerűleg érdeklődik azon út 
iránt, melyen keresztül hatni tud az életre s amelynek közvetítésével 
tud ja csak terjeszteni a benne rejlő világnézetet"," A filozófiai kuta-

2 Kornis: Medveczky Frigyes pedagógiai törekvései. Magyar Paedagogia. 
1915. 241. 1. 



tás és rendszerezés módszere tehát döntő lehet a közlés és megvaló-
sítás módszerére is, amelyekről a neveléstudományban és a nevelés 
gyakorlatában beszélünk. Hogy a filozófiai állásfoglalás a nevelés és 
tanítás módszerében mily döntően fontos tényező, azt világosan pél-
dázza D. Willmann, aki a tanítás módszertanát, a didaktikát „mű-
velődéstannak (Bildungslehre)" nevezte el, és határozottan megkü-
lönböztette ezt a tudományt az „oktatástantól (Unterrichtslehre)". 
Willmann felfogását és ezen megkülönböztetését abból a filozófiai 
alapgondolatból értelmezhetjük legjobban, amelyet más műveiben 
(pl. „Az idealizmus története") ís érvényesít, hogy t. i. a keresztény-
ideális világfelfogás tartalma adja a valódi művelődési értékeket s 
így a szellemi nevelés tartalmát; a tananyag kiszemelésének és ösz-
szeállításának kérdését tehát ebből a közvetlen filozófiai alapból kell 
levezetni, ami a didaktikai módszernek első és legfontosabb kérdése. 

A nevelést, a neveléstudományt és a filozófiát az említett kap-
csolaton kívül még más szálak ís egybefűzik. Még ha nem elmélke-
dik is valaki a nevelésnek arról a gyakorlatáról, melyet űz, — még 
ha teljesen csak a tapasztalatra, a hagyományra és a „józan észre" 
támaszkodik is: minden körülmények között van valamilyen filozó-
fiája a nevelés céljáról s az ember mivoltáról. Ez a „filozófia" sok-
szor csak bennfoglalt, be nem vallott vílágszemléleti állásfoglalás, 
— de mégis elkerülhetetlen, hogy ki ne verődjék a nevelő egész 
személyiségén, életalakításán és főképen nevelői tevékenységén, azaz 
módszerén ís. El lehet mondani, bizonyos paradox egyoldalúsággal, 
de az igazságot mégis eltalálva: „Mondd meg, hogyan nevelsz és 
megmondom, ki vagy." 

A filozófiához kapcsolja végül a neveléstudományt és a gyakor-
lati nevelőt a módszer fogalmának meghatározása is és az a követel-
mény, hogy a nevelőnek folytonosan szem előtt kell tartania és ön-
tudatosítania kell saját eljárásának logikáját. A módszer fogalmát 
magát a legegyetemesebb filozófiai tudomány, a logika közvetíti szá-
munkra; e szerint a módszer legegyetemesebb fogalma szerint: bizo-
nyos általános tételek összessége; ezekben azok az ismertető jelek 
vannak adva, amelyek valamely emberi tevékenység céljának eléré-
sére alkalmas eszközöket jellemzik (Husserl). — Ez a meghatározás 
minden módszerre egyformán érvényes és alkalmazható; ennélfogva 
a nevelés és tanítás módszerére is, A nevelés és tanítás is bizonyos 
célokat kitűző emberi tevékenységeket foglal magában és a célokhoz 
vezető eszközök, eljárások célszerűségét, azaz épen azon ismertető-
jegyeket törekszik megállapítani, amelyek a nevelés eszközeit „esz-
közökké", közvetítőkké avatják a cél felé való nevelői íparkodásunk-
ban. A nevelési eszközök és eljárások említett tulajdonságait a mód-
szertan „általános tételekbe" foglalja; ezek a tételek „normák", azaz 
irányító elvek alakját szokták ölteni, amelyek utasítanak bennünket, 
hogy így vagy úgy cselekedjünk, ha célt akarunk érni. De ezek az 
általános tételek és irányító elvek a nevelésben sohasem válhatnak 
egyszerű „receptekké" és a pedagógiai módszertan nem süllyedhet 
sohasem receptkönyvvé, vagyis nem adhat soha oly konkrét gyakor-
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lati utasításokat, amelyeket egyszerűen gépiesen kell csak másolni, 
hogy a nevelés célja megvalósuljon. Nem, a pedagógiai módszertan 
alkalmazási normái megmaradnak bizonyos általánosságban és elvi 
magaslaton és a gyakorlati alkalmazást a nevelő személyiségére, ne-
velői intuíciójára és érzékére bízzák. Innen van, hogy a nevelési 
módszertanhoz a nevelői személyiségben rejlő ,,művészi-intuitív alkal-
mazás-érzék" kérdése is lényegesen hozzátartozik. 

Akik a módszer fogalmát a filozófia és a neveléstudomány ilyen 
benső kapcsolatából származtatják, azok igazat fognak adni E. Otto 
megjegyzéseinek,3 hogy „módszernek" nevezhetjük ,,az elméleti gon-
dolkodás minden útját", amely csak megtehető a nevelésben és taní-
tás birodalmában, tehát a Herbart-féle formai fokokat épen úgy, mint 
a nyelvtanításnak ú. n. „direkt módszerét", vagy az „egyéni mód-
szert", a „munkáltató oktatást" nem kevésbbé, mint a tantárgyból 
fakadó „tárgyi" egymásutánt, vagy az ú. n. össztanítást (Gesamtun-
terricht) stb.; minden attól függ, váj jon az elérendő célhoz, a neve-
lés és tanítás célrendszeréhez vezetnek-e ezek az „utak" és eljárá-
sok, Minden lehető el járást magában foglal a módszer legáltaláno-
sabb fogalma és egyetlen egyet sem zár ki, de egy feltétel alatt. Ez 
a feltétel: hogy a célhoz vezető eszközök a nevelői ráhatásnak, a nö-
vendék lelkének és a felhasznált „tananyagnak" lényegéből legye-
nek merítve, vagyis megfeleljenek a nevelés lelki-tárgyi természet-
törvényeinek, egyszóval „természetesek" legyenek. Ebben a követel-
ményben találkozik Descartes Pestalozzival. Descartes azért keresi 
a gondolkozásnak természetes módszerét, hogy így a valódi tudás 
segítségével „urai és birtokosai lehessünk a természetnek (maîtres et 
possesseurs de la nature)". Pestalozzi pedig, „Hattyúdal"-ának be-
vezetésében vallomást tesz arról, hogy egész életében azt a mód-
szert és utat kereste, „amelyet maga a természet követ az emberi 
személyiség erőinek kifejlesztésében és kímívelésében (die Mittel der 
Bildung dem Gange, den die Natur in der Entfaltung und Ausbil-
dung der Kräf te der Menschennatur selbst geht, näher zu bringen)". 
Az igazi módszernek a nevelésben ez a legfőbb elve: a dolgok lénye-
gét követni és természettörvényeiket megvalósítania; s a „dolgokon" 
itt a tanítás és nevelés tárgyait épúgy kell érteni, mint a nevelő és 
a növendék lelkét. Omnia iuxta methodum naturae! 

• 

A módszernek értékesítésében két véglettel találkozunk, amelyek 
koronkint felváltják egymást a neveléstudomány történetében. Az 
egyik véglet a „módszer-imádat", a „methodízmus", amely egybe-
esik a Herbart—Zíller-féle neveléstudomány virágkorával és amely 
a tanítás formai lépéseiben, a módszerben látta minden nevelői rá-
hatás és siker kulcsát, a módszert a nevelő személyiségétől függet-
leníteni igyekezett és benne valami személyfelettí hypostazált érvé-
nyességét, varázsszert látott, amely „ex opere operato" működik és 

3 Allgemeine Unterrichtslehre. 1933. 101. I. 



csalhatatlanul létrehozza az eredményt, A másik véglet a nevelés és 
tanításnak minden eleve megkötött és személyfelettí módszerét hát-
térbe szorítva, a nevelő találékonyságát, a konkrét helyzetekhez 
alkalmazkodó „intuícióját", a nevelői rátermettséget és tehetséget 
tartotta mindenekfelett fontosnak és lenézte a „módszerek zsibvásá-
rát". Valljuk be, hogy a két ellentétes nézet közül ez az utóbbi a 
kényelmesebb és ez nyúj t sokszor fedezéket azoknak, kik a nevelői 
hivatásban okot keresnek a felelősségérzet és önművelés parancsa 
alól való kibúvásra. Mivel a módszerek rajongói eléggé kifejtették 
már érveiket a Herbart—Ziller-íéle neveléstudomány uralmának 
idején (főleg Németországban), vizsgáljuk meg a másik nézetet és 
keressük meg azokat az okokat, amelyek a pedagógiai és didaktikai 
módszernek csekélyebb értékelésére és elhanyagolására vezethetnek 
és túlzott bizalmat biztosítanak a nevelő egyéni szabadságának. 

Van egy alapelv, amely mindig meghúzódik azoknak az állás-
foglalásoknak a mélyén, amelyek felszabadítják a nevelőt az eleve 
kidolgozott módszerek kényszere alól s ez így foglalható szavakba: 
„A gyermekek nevelése és tanítása époly egyszerű és természetes 
folyamat, mint az élet maga; a szülők ösztönszerűen nemzik utódai-
kat és azért az ápolás és nevelés, mely a nemzésnek egyszerű foly-
tatása, szintén ösztönös tevékenység. A szülők, különösen az anya, 
a természettől kijelölt, „született" nevelők, kikben a nevelői ösztö-
nök tevékenyek és kellő biztonsággal kijelölik a nevelés ú t já t és 
módjait. Hogy a nevelés ösztönös valami, — nem pedig mesterséges 
módszerektől függő tevékenység — azt mi sem mutat ja jobban, mint 
az, hogy a nevelést nem lehet „megtanulni". Viszont a szülők jó 
nevelők, a természet útmutatása szerint és azért nincs szükségük 
módszer-tanulmányokra." Ezt a sokszor megcáfolt téves eszmét és 
téves okoskodást alkalmazzuk most egyedül a módszer kérdésére és 
hagyjuk figyelmen kívül a felvetett probléma egyéb vonatkozásait. 
Első tekintetre világos, hogy a fentebbi alapelv nem hordja magában 
saját igazolását és félreismeréseket tartalmaz, Nem ismeri fel pl, a 
fentebbi okoskodás, hogy a nevelés nagy müve két részből áll: az 
egyik rész valóban olyan, hogy „ösztönösnek", „ösztönszerűnek" 
mondható, míg a másik része már nem nyugszik bizonyos biológiai 
ösztönökön és kapcsolatokon, hanem az értelem eljárásain, mint pl. 
az egész szellemi nevelés, a művelődés tartalmának az átadása. Két-
ségtelen, hogy a szülőkben vannak oly biológiai és pszichés tenden-
ciák, amelyek az ösztön biztosságával hatnak a nevelésben és külö-
nösen az ápolásban; kétségtelen, hogy ezek az ősi tendenciák annál 
inkább érvényesülnek a nevelésben, minél kisebb gyermekről van szó 
és minél közelebb állanak a nevelői tevékenységek a gyermek első 
életszükségleteinek kielégítéséhez. Ilyenek az ápolás, óvás, táplálás, 
védelem, a primitív anyai (és apai) „szeretet" tevékenységei, ame-
lyeket valóban nem kell külön „megtanulni", hiszen ezek a szülői 
természetnek természettörvényei. Amit e körben „tanulni" lehet, az 
inkább csak arra vonatkozik, amit az orvosi tudomány a helyes és 
észszerű ápolásra vonotkozóan megállapít; magukat az alaptenden-



ciákat és ezeknek szükségszerű, kényszerítő hatását nem keli és nem 
lehet megtanulni. Ennyi igazság mindenesetre benne lappang a fen-
tebb említett tételben, de több már nem; s hozzátehetjük: még a 
nevelésnek „ösztönös" területén is lehet „módszerről" beszélni, még-
pedig kétféle értelemben, Az egyik értelemben szólva, mondhatjuk, 
hogy az ösztönöknek is van módszerük, — descartesi értelemben, — 
mert bizonyos egymásutánt és rendet diktálnak a cselekvésekben, 
mégpedig csalhatatlan biztossággal. Másodszor: lehet újabb, tökéle-
tesebb eljárást, azaz módszert belevinni azokba az ösztönökön ala-
puló tevékenységekbe is, amelyek erre teret adnak: így az ápolást, 
a gyermek higiéniáját, a büntetéseket, stb. lehet szabályozni az orvos-
tudomány és lélektantudomány tanácsai szerint és ez a szabályozás 
nem egyéb, mint újabb módszeres eljárás, tökéletesítés, — a mód-
szernek a biológiai alapokra való ráépítése. 

Még inkább lehet és kell beszélni módszerről a nevelésnek azok-
nál a tevékenységeinél, amelyek nem az ösztönökön alapulnak, ha-
nem az értelmen, az intelligencia szabályozásán. Ilyenek a művelő-
dés tartalmát alkotó tudományok, művészetek stb,, vagyis azok a 
kultúrjavak, amelyek az iskolai „tantárgyakban" tükröződnek, A ma-
tematika vagy a latin nyelv tanulmánya a dolog természete szerint 
nem alapulhat sem a növendék, sem a nevelő ösztönszerű berende-
zettségén, hanem az emberi értelem szerkezetén és a matematiká-
nak, meg a latin nyelvtannak szerkezetén. Épen ennek a kétféle szer-
kezetnek harmonikus együttese az, amit módszernek nevezünk akár 
a tudományban, akár a tanításban. Ezt a módszert meg kell keresni 
és meg kell valósítani, ha azt akarjuk, hogy értelmi vagy nevelői 
tevékenységünk eredményes legyen. Mivel pedig ez a keresés és 
találás már nem az ösztönvilág dolga, hanem az értelemé, azért a 
nevelés nem mentheti fel magát a velejáró fáradozástól és nem bíz-
hatja rá magát tisztán a nevelők intuíciójára és invenciójára. A nö-
vendék lelkének, képességeinek megismerése, azután a tantárgyak-
ban rejlő sajátos nehézségek vagy érthető mozzanatok felfedezése 
nem oly „egyszerű és magától értetődő" dolog, hogy teljesen csak 
a tanító pillanatnyi találékonyságára volnának bízhatók a tanításban. 
Ez a folyamat, a tanítás, a kultúra tartalmának átadása, már nem 
olyan, mint a gyermek ápolása és higiéniája, hanem magasabb szel-
lemi tevékenység, melyhez tudás (pl. a gyermeklélektan ismerete) 
és módszer kell. Ezt a módszert keresi Comenius és Pestalozzi, ke-
resi minden didaktikus. 

De van a módszer aláértékelésének a fentebb idézett alapfelfo-
gáson kívül még egyéb oka is. Ezek az okok, hasonlóan ahhoz, melyet 
idéztünk és amelynek paralogizmus-voltára rámutattunk, szintén té-
veseknek bizonyulnak, mihelyst kissé elemezzük őket és igazi forrá-
sukra rábukkanunk. Ilyen téves eszmék és tételek még a következők: 
„Ha a növendék értelmes és tehetséges, akkor a tanítási módszer 
nem sokat számít; ha pedig tehetségtelen, akkor a legjobb tanító és 
a legjobb módszer sem ér el eredményt." — „Az igazi nevelő és 
tanító az, aki eltalálja, melyik a legjobb módszer; a legjobb módszer 



ugyanis az, amely sikerre vezet; a jó tanítónak tehát nincs szüksége 
arra, hogy előre tökéletesítse magát bizonyos módszeres eljárások 
ismeretében, hanem a pillanat sugallatára bízhatja magát (dabitur 
in illa hora)." — „A tanító vagy tehetséges és jó nevelő, vagy nem. 
Ha tehtséges és jó nevelő, akkor nincs szüksége módszer-tanulmá-
nyokra; ha pedig nem született tehetséges nevelőnek, akkor semmi-
féle pedagógiai tanulmány sem ad ja meg neki azokat a képessége-
ket, amelyek a nevelői személyiséghez nélkülözhetetlenül szüksége-
sek. A módszer tanulmánya tehát vagy felesleges, vagy elégtelen." — 
Ezek és az ezekhez hasonló paralogízmák, téves okoskodások még 
a pedagógusok társadalmában sem ismeretlenek s nem is találnak 
mindig erélyes visszautasításra. E helyen tovább nem foglalkozunk 
velük, hanem az olvasóra bízzuk elemzésüket és bírálatukat és ezt 
annál is inkább megtehetjük, mert az alább következő fejtegetések 
részben megadják a feleletet reájuk is. 

* 

Tulaj donképen felesleges dolog vitatkozni a módszer szükséges-
ségéről a nevelésben, mert a quaestio facti már rég meg van oldva: 
minden nevelőnek szükségképen van módszere, mert van nevelésé-
ben valamely kitűzött cél, és ahhoz szükségképen kell eszközöket 
választania. A nevelők között nem ís abban van különbség, hogy az 
egyiknek van bizonyos módszere, a másiknak pedig egyáltalában 
nincs, hanem inkább csak abban, hogy mikép foglalnak állást a tudo-
mányos irodalomban felmerülő, vagy kartársaiktól jónak nyilvánított 
eljárásokkal szemben, továbbá, hogy hogyan eszmélnek önmagukra, 
mikép bírálják saját eljárásukat, öntudatosan nevelnek-e, vagy pe-
dig valóban csak vak ösztönösséggel. Az öntudatos módszerrel szem-
ben tett ezen vallomás különbözteti meg a nevelők és tanítók osztá-
lyait, különbség lehet s van közöttük abban is, hogy ezt vagy azt a 
módszert helyeslik-e, de nem lehetséges különbséget tenni abban, 
hogy alkalmaznak-e egyáltalában módszert vagy sem, mert ez lé-
nyegéhez tartozik minden nevelői tevékenységnek. 

Mikor így a módszer kérdéséről elmélkedünk az általános neve-
léstudomány szempontjából, a hangsúlyt nem arra vetjük, hogy a 
nevelőket meggyőzzük a módszer szükségességéről. Az ilyen filozó-
fiai elmefuttatások jók és szükségesek az önmagunkra való eszmé-
lés és az elméleti leszámolás miatt, de nem szoktak közvetlen indí-
tékokat nyújtani nevelői gyakorlatunk felfrissítésére és módszereink 
megjavítására. Ezen utóbbi cél elérését inkább az olyan vizsgálódá-
sok mozdítják elő, amelyek a jó és a rossz módszerek problémáját 
elemzik és a jó meg a rossz nevelési módszerek legáltalánosabb tulaj-
donságait törekszenek megállapítani. 

Hogy lehetségesek és vannak rossz módszerek a nevelésnek és 
a tanításnak bármelyik elképzelhető területén, azt nemcsak a neve-
lés eredménytelenségei és látszateredményei mutatják, hanem meg-
állapítható ez az igazság „apriori" is, vagyis tisztán a gondolkozás 
segítségével, a fogalmak egybevetése útján. Ha a módszer nem más, 



mint a növendék lelkének lényegstruktúrája és a nevelés eszközeinek 
(pl. tantárgyak) lényegszerkezete közötti összhang, akkor világos, 
hogy hibásak mindazok az eljárások és módszerek, amelyek ezt az 
összhangot nem érik el. Ilyen esetekben kérdezhetjük: mi az oka a 
diszharmóniának? Válaszadásunkban pedig vagy abból indulunk ki, 
hogy a nevelő nem vette figyelembe a növendék lelkét, azaz egyéni 
és típusos képességeit, nem tudta felkelteni figyelmét és érdeklődé-
sét, nem tudta szemléltetni, megértetni, vagy élménnyé tenni (ez 
utóbbi az erkölcsi és vallásos nevelésben fontos) a kitűzött tárgyat, 
nem szorította a növendéket öntevékenységre, önnevelésre, önálló 
gondolkodásra és kritikára, vagyis arra, hogy saját magának alkos-
son módszert, hanem megelégedett azzal, hogy a növendék híven 
reprodukálja a tankönyv szövegét. Mindezen okokból megérthetjük 
a diszharmóniát és segíthetünk az eredménytelenségen. Vagy kiin-
dulhat a nevelés elmélkedője a nevelés eszközeinek vizsgálatából is. 
Példa: a matematikai oktatás terén néha nagyon felötlő eredmény-
telenségekkel találkozunk; konkrét eset erre: az „egyenletek felállí-
tásának" kérdése. Kérdés, nem ott lappang-e a hiba, hogy a tanítás 
nem mutat rá az egyenlet lényegére, annak szerkezeti vázára, arra, 
hogy az egyenlet „felállítását" meg kell előznie a benne foglalt 
mennyiségi mozzanatok között fennálló összefüggés felismerésének s 
ha ez a felismerés megvan, akkor az „egyenlet" már meg is van, 
csak „regisztrálni" kell? A jó módszer tehát e ponton ís úgy mutat-
kozik, mint lényegismeret és lényegismeretre-vezetés. Hasonló pél-
dákat lehetne felhozni, természetesen megváltoztatott fogalmi beál-
lítással, az erkölcsi nevelés teréről is. 

Már eddigi eredményeink is megengedik, hogy a helyes módszer-
nek egy egészen általános jellegzetességére rámutassunk: a helyes 
módszernek egyik ismertető jele az, hogy a növendék lelkiállapotát 
helyesen felismerni és a tárgyi követelményeket vele összhangba 
hozni törekszik. Ezzel az általános módszeres elvvel nem ellenkez-
nek azok az újabb didaktikai törekvések, amelyek nagy idealizmus-
sal a didaktikai „többletnyujtás (Mehrdarbietung)" elvét kívánják 
az oktatás egész vonalán megvalósítani.4 A szellemi művelődés tár-
gyaiból, a tantárgyakból, de még inkább az erkölcsi és vallásos neve-
lés tartalmából magasrendű követelmények áradnak a tanuló felé; 
és helytelen volna annyira „játékossá" tenni minden tanulást és 
művelődést, hogy a nevelés és oktatás tartalmai minden nehézségü-
ket, minden „többletüket" elveszítsék a növendékek meglevő szel-
lemi színvonala felett, A „többletnyujtást" általában és részleteiben 
helyeseljük és ezzel nem jutunk ellentétbe fentebb hangoztatott kö-
vetelményünkkel, mikor a módszertől azt kívánjuk, hogy teremtsen 
összhangot a növendék lelki szervezete és a feladat gyanánt eléje 
meredő tantárgyak között, A kívánt egybehangzás ugyanis elérhető 
akkor ís, ha megóvjuk a tárgyak öntörvényűségét és magasrendűsé-

4 V. ö. 0. Wichmann: Eigengesetz und bildender Wer t der Lehrfächer. 
Halle. 1930. 



gét: hogy ennek az elvnek a dialektikája és problematikája mily 
részleteket tartalmaz, azt nyomon követhetjük Wichmann idézett 
munkájában. 

A helyes és értékes módszernek van azonban még egy másik 
alaptulajdonsága is. Ezt a második alap jellegzetességet azokból a 
vizsgálatokból olvashatjuk ki, amelyeket az amerikai pszichológusok 
az „átvitel" (transfer) kérdésével kapcsolatosan folytattak. Ezek a 
vizsgálatok arra a kérdésre kerestek választ, vájjon egy a szellemi-
lelki területen végzett tanulás vagy gyakorlás előmozdítja-e automa-
tikusan más, pl. b lelki területen való tökéletesedésünket? Ha valaki 
gyakorolja magát a matematikai gondolkodásban — erősebb lesz-e 
ezzel egész logikai gondolkodása is? A nagy számban végzett vizs-
gálatok eredményei azt mutatták, hogy szellemi-lelki gyarapodás, 
átvitel legnagyobb fokban ott van, ahol a kísérleti személy az a terü-
leten kialakított magának egy egyéni, eredményes tanulási módszert 
és ezt a módszert a b területen is értékesíti. Ebből az következik, 
hogy minden gyakorlás és tanulás lelke, hordozója az (egyéni) mód-
szer, nem pedig a vak és gépies gyakorlás, a „drill", melynek döntő 
hiánya és hibája épen a „vakság", az intelligencia hiánya, — míg 
a helyes önnevelés! módszert épen az intelligencia ad ja meg. A 
nevelőkre ebből a tételből ís bizonyos feladatok hárulnak. Ily fel-
adat az, hogy a növendéket sajátmagának nevelésére vezessék és 
felvilágosítsák, hogy csak a módszeres (lényegbelátáson, viszonyfel-
ismerésen alapuló) el járás vezet igazi szellemi gyarapodásra. Ez a 
módszer mindenkiben „egyéni" ugyan, de mégis típusos, szabályszerű 
jelenség, mert a növendék maga is egyéniség is, de típus is. A jó 
módszer önállóan gondolkodó és cselekvő személyiségeket nevel. 

* 

A jó módszer tehát annyira szükséges és életbevágó, hogy vol-
taképen összeolvad a jó nevelő és tanító fogalmával. Mégis ezt a 
két fogalmat szét kell választanunk egymástól és viszonyukat pon-
tosan meg kell állapítanunk, mert ha igaz is, hogy a jó módszer és 
a jó nevelő együtt járnak, mégis, nem ejthetjük el azt a meggyőző-
désünket sem, hogy a nevelő személyisége felette áll minden mód-
szernek. A módszer és a nevelői személyiség közötti viszonyt abban 
állapíthatjuk meg, amit a „nevelő primátusának" elve mond ki: a 
módszernek értéket, értelmet, alkalmazási lehetőséget és sikert a 
nevelő lelkes személyisége adhat csupán. 

A nevelői személyiség primátusát, felsőbbségét kimondó elvnek 
gyakorlati alkalmazása rávezet bennünket arra, hogy ez az elv annál 
teljesebben érvényesül, minél magasabbrendű nevelő személyiségről 
van szó, és annál inkább billen a mérleg nyelve az önmagában vett 
módszer javára, minél középszerűbb a nevelő, ki szemben áll növen-
dékeível s feladataival. Természetesen e helyen arról a magasrendű-
ségről lehet csak szó, amelyek a nevelöt kell hogy jellemezzék, tehát 
a hivatástól megállapított és meghatározott magasrendűségről. Hogy 
mily lényeges kellékek tesznek valakit nevelővé, ezzel a kérdéssel e 
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sorok írója más helyen5 foglalkozott és elsorolta azokat a legfőbb 
jellegzetességeket, melyek egy emberi személyiséget általában neve-
lővé avatnak. Ha ezek a lényeges jellegzetességek egy különben is 
magasrendű és gazdag lelki életet élő személyiségben vannak meg 
és — ennek következtében — magas fokban érvényesülnek, akkor 
az a szerencsés helyzet áll elő, hogy a nevelő szuverén módon válo-
gathat a rendelkezésére álló eljárások, ráhatások, eszközök egész 
birodalmában és előre biztosak lehetünk a felől, hogy megtalálja és 
„eltalálja" a leghelyesebbet, hiszen minden tevékenysége lélekből 
fakad s lélekre kell hogy találjon, „In funiculis Adam traham eos, 
ín vinculis caritatís." Viszont minél középszerűbb vagy kezdő sze-
mélyiség az, aki a nevelés munkáját vállalja, annál inkább ajánlatos 
nála a kipróbált módszerek lelkiismeretes tanulmányozása és alkal-
mazása, Ez utóbbiaknál a tapasztalás (mely sohasem fajulhat el 
lélektelen rutinná) és a vele szerzett ügyesség egészíti ki ugyanazt a 
nevelői tevékenységet, amely a nagyszabású nevelőknél a pedagó-
giai érzékből, tapintatból, megérzésből fakad és amelyet W. James 
az anyai együttérzés „divinatiojávai" hasonlít össze és akiket jelle-
mez az is, hogy folyton javítják a meglevő módszereket és maguk 
teremtenek módszert ott, ahol az még nincs (Pestalozzi). A magas-
rendű nevelőszemélyiség tehát önkéntelenül is elkerüli azt a hibát, 
amelybe a kisebb kapacitásúak könnyen beleeshetnek: nem eskü-
szik egyetlen módszer mindenható és kizárólagos erejére, hanem 
tudja, hogy a módszereket változtatni kell hely, idő, a növendékek 
igényei stb, szerint. Természetesen hangsúlyoznunk kell azt is, hogy 
amikor középszerűbb nevelőszemélyiségekről szólunk, ezzel nem 
erkölcsi csekélyebbértékűségüket akar juk megállapítani, csupán a 
természetes hierarchiába osztjuk be őket és tudjuk róluk azt is, hogy 
jóakarat, elméleti tudás dolgában sokszor semmivel sem állanak a 
„magasrendűek" alatt. Azt ís nyíltan ki kell végül mondanunk, hogy 
azoknál, kikben a nevelői rátermettség teljesen hiányzik, semmiféle 
módszer és semmilyen technika nem lesz célravezető és nem fogja 
gazdagítani önmagában a növendék szellemét. 

Egy másik nagy ereje a nevelő és tanító személyiségnek a gon-
dos előkészület és az ihlet? A módszeres eljárás gondos előkészülést 
kíván minden tanulótól s nevelőtől, bármelyik fokán álljon ís a ma-
gasrendűség hierarchiájának. Előkészület nélkül a nevelő és tanító 
csak a lélekjelenlétre és a pillanat sugallatára volna bízva s tudjuk, 
hogy e két erő, — ha önmagában értékes is és nélkülözhetetlen, — 
mégis ritkán elegendő, mert találgatásra, kapkodásra és bizonytalan-
ságra vezet, ami épen ellentéte vagy hiánya a módszernek, A gondos 
előkészület épen azt ad ja meg, ami hatásossá, termékennyé, élveze-
tessé és lendületessé tesz bennünket a tanítás munkájában. Az elő-
készület a nevelés bármely tevékenységére ugyanis abban áll, hogy 

5 Bevezetés a neveléslélektanba. Budapest 1937. 127. 1.: ,,A nevelő lélek-
tana," 

6 V. ö. Miliőt: La préparat ion et l ' inspiration dans nos leçons. (Psychologie, 
Education. Paris. 4. kiad. 1931, XIX. fej.). 



megvizsgáljuk a szóbanforgó kérdéseket minden oldalról, figyelme-
sen átkutatjuk a vele kapcsolatos részletproblémákat kivétel nélkül, 
mint aminők: a tárgy lényeges részei, viszonya a növendékek lelké-
hez, felfogásához, a kitűzött célhoz, — mérlegeljük a kifejezéseket, 
melyeket használni fogunk, a példákat, melyekkel megvilágítjuk és 
az érveket, amelyekkel bizonyítjuk igazságunkat, vagyis, egyszóval: 
módszerünket elmélkedés tárgyává tesszük. Az elmélkedés a tárgyba 
való belemerülést jelent és tudjuk, hogy mihelyt megindult a szel-
lem munkája az elmélkedésben, azonnal jelentkeznek a szükséges 
eszmék, sokszor oly bőségben, hogy tetszés szerint válogathatunk 
bennük; nem mi gondolkozunk többé, hanem a tárgy szerveződik 
szellemünkben, úgy, mint ahogy a kristály a saját törvénye szerint 
építi fel önmagát, A kezdeményező szellem, a képzelet mindenkinek 
segítségére jő, aki érdekkel és szerettei merül bele elmélkedése tár-
gyába, Az ilyen előkészület aztán meg is termi gyümölcseit: az ok-
tatás érdekkeltő lesz s magával ragadja a tanulót, mert érzi, hogy a 
„szív bőségéből szól a száj", — míg a készületlen tanító mindig 
bizonytalanságot és az unalom, vagy idegesség légkörét terjeszti 
maga körül, melynek átvételében a tanulóknak csalhatalanul biztos 
érzékük van, — Ez a tétel, melyet e sorokban fejtegetünk, kijelöli 
egyúttal a helyét a pillanat-inspiráció szerepének is a nevelésben. 
Nem lehet a nevelésnek és tanításnak minden egyes lépése előre ki-
számított és a módszer vaslogíkájába illesztett mozzanat, A nevelés-
ben lényeges fogalom az alkalomszerűség7 is és ennél fogva teret 
kell biztosítanunk a neveléstudományban azoknak a lelki mozzana-
toknak, amelyek a nevelőt erre alkalmassá teszik. Egy nagyon szel-
lemes pszichológus, W. James, mondja valahol, hogy a nevelés leg-
fontosabb tevékenysége az, hogy kellő pillanatban tudjunk hatni a 
növendékre s így el ne mulasszuk az egyetlen kínálkozó alkalmat, 
hogy szellemét „felébresszük". Ez a felfogás sem ellenkezik termé-
szetesen a módszerről alkotott eddigi nézeteinkkel; ellenkezőleg egy 
„magasabbrendű módszer" fogalmához vezet, melybe a nevelői sze-
mélyiségnek értékes inspirációs erői is bennefoglaltanak. Tulaj don-
képen, ha jól megfontoljuk az előkészületnek és a pillanat sugallatá-
nak egymáshoz való viszonyát, azt kell gondolnunk, hogy az igazi 
ihletet és lendületet az előkészület nem gátolja, hanem táplálja. El 
tudunk képzelni — Millot-val — persze oly előkészületet is, amely 
a tanítás munkájára ólomsúllyal nehezedhetik, amely minden taní-
tási óra tervét a legaprólékosabb gonddal és percekre beosztva rója 
rá a tanítóra; az ilyen módszer azonban már túlmegy azon a hatá-
ron, melyen belül az előkészületnek megvan a maga jogosultsága. 
A valódi előkészületnek nem szabad a módszert a lelkes és élő 
tanítóegyéniség fölé emelnie, hanem tisztelnie kell a személyiség 
primátusát a módszer felett. Ha ez a feltétel teljesül, akkor szaba-
don szárnyalhat az ihlet, a „lélektől—lélekhez" vezető ige, melyet 
épen az előkészület eszmegazdagsága táplál ás emel hullámain. 

7 V. ö. Lochner: Erziehungswissenschaft. München. 1934. 20, 1, 



Á zágrábi érseki könyvtár HR. 126 (XI. szd.) jelzésű 
Sacramentariumának magyar rétege a MR. 67. sz. zágrábi 
Breviárium (XIII. szd.) megvilágításában. 
Á magyarországi liturgia legrégibb emléke. 
Dr, Kniewald Károly (egyet, tanár, Zagreb) 

A zágrábi érseki könyvtár őriz MR 126 jelzéssel (régi jelzés : 
95) egy, a XI. század végéről származó Sacramentariumot. Ez a kéz-
írat már a XIV. szd. végén fel van sorolva a zágrábi székesegyház 
leltárában.1 Egy Szt. Margitról elnevezett bencés monostor szá-
mára készült; ezt világosan látni in monasterio pro fratribus c. votív-
miséjéből, fol. 86.: „Concede nobis famulis tuis in hoc presenti mo-
nasterio sancte Margarete virginis nec non sub regula sancti Bene-
dicti constitutis . . . " Ez a Szt, Margitról nevezett monostor minden 
bizonnyal magyar területen állt és alig lehet más, mint a béla-i Szt. 
Margit-apátság, melyet I. Géza 1075-ben alapított.2 A kéziratot a 
zágrábi püspökség alapításakor vihették át Zágrábba, A zágrábi püs-
pökséget Szt. László magyar király alapította 1094 táján.3 Első 
püspöke a bencés Duh volt. Zágrábban a kéziratba kisebb betoldá-
sok kerültek, főleg a 111. fólión. Az új rendeltetésének kevésbbé 
megfelelő vagy szükségtelen imádságokat Zágrábban törölték, hogy 
helyet nyerjenek más, nekik szükségesebb és fontosabb imádságok 
számára. Elsősorban azokat a részeket törölték, melyek kifejezetten 
szerzetesi, monasztikus jellegűek voltak; ilyen volt pl. az előbb em-
lített „missa in monasterio pro fratribus". Szerencsére ez elkerülte a 
törlést, bár egy függőleges vékony vonás jelzi itt is a szándékot, 
így a kézírat eredeti rendeltetését meg tudjuk állapítani. 

Jelen állapota szerint (így volt már a XIV. szd,-ban) a Sacra-

1 V. ö. Inventar ium ca thedra l i s ecclesíae zagrabiensis, sc r ip tum ad f inem 
saec. XIV. ed Tkalcic, M o n u m e n t a historica l iberae regiae Civitatis Zagrebiae, 
Zagrebíae 1905. XI. 134.; „ I t em unum Collectar ium per to tum annum, de ant iqua 
littera, coper tum de coreo rubeo, e t incipi t : „Pres ta dne f idel ibus tuis", habens. 
in fine benedícciones genera les" . 

2 V. ö. Fuxhof fe r : Monaster io logia regni Hungáriáé , 1804. I, 250. — Dr. 
Fancev: O n a j s t a r i j e m bogos luz ju u posavkoj Hrvatskoj , Zbornik k r a l j a Tomi-
slava Zagreb 1925, 533/7. — Dom Germain Morin: Manuscr i t s Li turgiques Hon-
groises des X l e et X l l e siècle, J ah rbuch fü r Li turgiewissenschaft VI, 1926, 63/5, 
a cikkíró a Sakramen ta r M R 126-ról a Mélanges Dr, Hoff i ler , Zagreb 1938, és 
a Jahrbuch fü r Liturgiewissensehaft , Münster 1938. megje lenő tanulmányai . 

3 A zágráb i püspökség a lapí tásáró l Szt. László á l ta l : Sísic: Pr i rucnik izvora 
hrvatske hist őri je, Zagreb 1914, 322—369. 



mentarium — MR 126. — hamvazószerda Collecta jávai kezdődik. 
A 32, fol-ig a Proprium de tempore (Temporale) következik; a pün-
kösd ut. XXVI, vasárnap miseímádságai zár ják be ezt a részt; a 
következő megjegyzéssel: Explicit or do dominicus. Advent I, vasár-
napjától Hamvazószerdáig hiányzanak a misék a kéziratban; így volt 
már a XIV. szd.-ban is. 

A Temporale után a 32. fol.-ón a Sanctorale következik: „Inci-
píunt orationes de sanctís. Inprimis de sancto Siluestro." A Sancto-
ral tehát Szt. Szilveszterrel (dec. 31.) kezdődik és Szt, Tamás apos-
tollal végződik (dec, 21.). 

A 70'—74', fol,-ón van a Commune Sanctorum, a 75, fol,-ón a 
votívmisék következnek; köztük 80. fol. de sancto Georgio, utána: 
de sancto Adalberto, fol. 80, de sancto Gerardo, fol, 82, de sancto 
Stephano (rege), fol, 82',: de sancto Henrico. 

A Sacramentarium eredeti Sanctoralejában, ha a későbbi toldá-
sokat figyelmen kívül hagyjuk, három alapvető réteget különböztet-
hetünk meg: a gregorianus-gelasíanus (R) réteget, a franko-monasz-
tikus (B/F) réteget és a magyar (H) réteget. Az R-réteg átlag azo-
nos e korszak minden Sacramentariumában. A B/F-réteg a X—XI, 
szd.-i frankországi bencés apátságok felé utal bennünket, ezzel a 
nemrég megtért magyarság XI. századi liturgiájának franko-monasz-
tikus forrásairól tesz bizonyságot.4 A H-réteg a Sacramentarium 
írása közben van kialakulóban. Az első magyar szentekre vonatkozó 
legrégibb imádságokat közli, 

A Zágrábban 1938. húsvétján megjelenő, Mélanges Dr, Hofíilerban igazo-
lom, hogy a MR 126. Sacramentarium magyar eredetű és keletkezését 1083-ra 
teszem. Odo Casel: Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 1938. évfolyamában be-
hatóan foglalkozom a zágrábi Sacramentarium Sanctorale-jávai és megkülönböz-
tetem benne a három alapvető réteget. Ezen munkáimra i t t csak utalok. Most a 
H-réteget ismertetem részletesebben, megvilágítva azt az MR 67. jelzésű zág-
rábi Breviáriummal (1290, év), mert ebben vannak a szentekről szóló legrégibb 
Zágrábban található lectiók-

Elöljáróban szükségesnek látszik a MR 126, Sacramentarium ke-
letkezési idejének megállapítása, A kézirat írása a XI—XII, századi 
Carolina, Ezt Dr, Barada Mihály egyet, tanár kérésemre megállapí-
totta és kutatásának eredményét rendelkezésemre bocsátotta, 1075 
előtt nem írhatták, hisz az ekkor alapított bélai apátság számára 
készült, 1092 után sem írhatták, mert ebben az esztendőben már volt 
kötelező ünnep-naptár, melyben Szt. Istvánnak, Imrének, Gellértnek 
már meghatározott napon van az ünnepe,5 Az MR 126, Sacramenta-
riumban azonban ezeknek a szenteknek ünnepei nincsenek a Pro-
prium Sanctorum megfelelő napjaira téve, bár Szt, István, Szt, Imre 

4 Ez a Sacramentarium megerősíti, amit Dr. Gal la Ferenc ír: „A Cluny 
leform hatása Magyarországon", 1931, A somogyvári Szt- Egyed monostoron kívül 
a bélai Szt- Margit apátság is frank monasztikus hatás alatt állott, 

5 V. ö, Batthyány: Leges ecclesiasticae Hungáriáé I. 1785, 440, no, 37, 



és Benedek bencés vértanú benne vannak a 18. fol.-ón a Mindenszen-
tek litániájában. Szt, Gellértet a Mindenszentek litániája nem em-
líti. Ebből az következik, hogy a Sacramentariumnak első részét, 
mely a Mindenszentek l i tániáját közli, Szt, Gellért szenttéavatása 
előtt írták, azokat a votívmíséket pedig, melyek közt Gellérté is 
ott van, a szenttéavatás után. Mindent összevetve alig tévedünk, ha 
e Sacramentarium keletkezését az 1082—83, évekre tesszük, a szent-
téavatás körüli időre. Bár szándékosan kitérek Szt. István, Szt. 
Imre és Szt. Gellért szenttéavatásának különféle kérdései elől, annyi 
mégis biztos, hogy az MR 126. jelzésű Sacramentarium Magyaror-
szág legrégibb, eddig ismert Sacramentariuma és hogy ennek H-rétege 
az első magyar szentek legősibb imádságait tartalmazza. 

Eleddig a Pray-kódexet tekintettük a legrégibb magyar Sacra-
mentariumnak.6 A Pray-kódex azonban egyrészt a 1100. körül meg-
ült esztergomi zsinat utáni magyar liturgiának képviselője, másrészt 
annak a liturgiának kifejezője, mely a XII, század végén alakul ki 
és a magyar viszonyokhoz már hozzásimult. Hisz megvan már benne 
Szt. Lászlónak ünnepe, kit 1192-ben avattak szentté. Ezen megálla-
pítás mellett megmarad a Pray-kódexnek nagy jelentősége a magyar 
liturgia fejlődéstörténetében, míg a zagrebi Sacramentarium az imént 
megtért magyarság liturgiájának kezdeti állomására vonatkozóan ád 
elsőrendű tanúbizonyságot. 

Ezek után rátérhetünk az MR 126, Sacramentarium H- (magyar) 
rétegének tartalmi ismertetésére. Megvilágító adtainkat az 1290-ben 
írt zagrebi Breviáriumból (MR 67.) vesszük. 

A H-réteg nyomait megtaláljuk a Sacramentarium nagyszombati 
Mindenszentek-litáníájában, a nagypénteki könyörgésekben és a pro 
rege votívmísében. A Sanctorale (Proprium Sanctorum) H-rétege a 
következő szenteket említi: Adalbertet, Benedek vártanút, Alexius 
(Elek), András hitvallót (kit később vértanúnak mond), Istvánt, Im-
rét, Gellértet. 

A nagypénteki neumás imádság a királyért így hangzik: 
„Oremus et pro xpistianissimo ímperatore uel rege nostro N, u t deus et 

dominus noster subditas illi faciat omnes barbaras nationes ad nostram perpe-
tuam pacem. Oremtis, Flectamus. Omnipotens sempiterne deus, in cuius manu 
sunt omnium potes ta tes et omnia iura regnorum, respice propicius ad xpistianis-
simum benignus impérium, ut gentes, que in sua fer i ta te confidunt, potencie tue 
dextera comprimantur. P." 

A nagyszombati neumás Exultet szokás szerint a királyt is 
említi: 

,,Precamur te, domine, ut nos famulos tuos, omnem clerum et deuotissimum 
populum, una cum beatissimo papa nostro N. et gloriosissimo rege N, eiusque 
nobilissima plebe . . . " 

0 V, ö, Dr, Zalán Menyhért: A Pray-kódex forrásaihoz, Magyar Könyv-
szemle 1926, 246—278; C. Mohlberg: Das älteste Sakramentar Ungarns und eine 
wiedergefundene Micrologus-Handschrif t , Ephemerides Liturgicae, Romae 1927, 67. 



Ezek az imádságok még általánosak. De a 18. fol.-ón a Minden-
szentek litániájában Szt. Istvánhoz, Szt, Imréhez és András bencés 
vértanúhoz is könyörögtek: 

Sancte Stephane — ora pro 
Sancte Laurenti — ora 
Sancte Georgi — ora 
Omnes sancti Martires — orate 
Sancte Silvester — ora 
Sancte Mart ine — ora 
Sancte Gregori — ora 
Sancte Benedicte — ora 
Sancte Stephane — ora 
Sancte Eenrice — ora 
Sancte Andrea — ora 
Omnes sancti confessores — orate. 

Szt. István első vértanú Magyarországon azért részesült különös 
tiszteletben, mert az ország első királya a keresztségben az ő nevét 
kapta. 

Szt. Szilveszter pápa és toursi Szt, Márton után (frank hatás!) 
Nagy Szt. Gergelyhez, az első bencés pápához könyörögtek. Utánuk 
következik Szt. Benedek, majd Szt, István, fia, Szt, Imre és András-
Zoerard. Hogy ítt az első magyar királyról van szó, világos, hiszen 
az első vértanút már említették a vértanúk közt, Szt. ,,Eenricus"-t 
Dom Morin7 tévesen II, Henrik német királlyal, római császárral 
(szül, 973., megh, 1024,, szenttéavatták 1146.) azonosította, Ez ve-
zette félre úgy, hogy a Sacramentum keletkezését a XII, szd. máso-
dik felére, sőt a XIII. szd.-ra tette. Biztos azonban, hogy a 18, fólión, 
említett Eenricus azonos a 82'. fol.-ón említett Henrícus-szal, mint 
ezt Morin ís feltételezi. Viszont Dr. Fancev8 egyet, tanár bebizonyí-
totta, hogy a 82'. fol. Henricusa Szt. Imre, Szt. István fia. 

A szüzek közt elsőnek Szt. Margitot említi a litánia; ő volt 
ugyanis a bélaí apátság védőszentje; utána Szt. Skolasztika követke-
zik, mert a kézirat bencés kolostor számára készült, 

A 18, foL-ón van a következő könyörgés is: ,,Ut ecclesiam tuam 
regere et defensari dígneris, te rogamus audi nos. Ut regem nostrum 
et exercítum eius conseruare digneris, te rogamus . . 

A pro rege votívmise (86. fol.) más forrásokból van merítve: 
,,Quesumus omnípotens deus, ut famulus tuus rex noster, qui tua mise-

ratione suscepit regni gubernacula, uir tutum eciam omnium precipíat incrementa, 
quibus decenter hornatus et uiciorum monstra deuitare et hostes superare et ad 
te, qui uia ueritas et uita es, graciosius ualeat peruenire. P, Secreta. Suscipe 
munera et preces ecclesie tue deus pro salute famuli tui regis nostri et pro-
tectione omnium fidelium populorum supplicantis et ant iqua brachii tui operare 
miracula ut superatis pacis inimicis secura tibi xpianorum libertás, P. Postcom-

7 L. c, 63. és 64. 
8 L. c. 534. 



munio. Presta quesumus omnipotens deus ut mysteria sancta que sumpsimus fa-
mulum tuum regem nostrum ab omnibus tueantur aduersis quatinus et in hoc 
seculo pacis optineat t ranquil l i tatem et post istius tempód s decursum ad eter-
nam perueniat hereditatem. P," 

A 91, fol, Missa communís-a is megemlékezik a királyról: et 
[pro] sanitate regis , , . 

Bizonyos értelemben a H-réteghez számíthatnék Szt, Margit vo-
tívmíséjét (83. fol.) Szt. Benedekét (81. fol.) az „ín monasterío pro 
fratríbus" misét (88. fol.) és még a Szt, Egyedről (82. fol.) szóló 
misét is; ezek a mellett tanúskodnak, hogy a Sacramentaríum magyar 
bencés monostor számára készült, 

A MR 126, kézirat Proprium Sanctorumában a következő szen-
tek tartoznak a H-réteghez: Szt, Adalbert, Benedek vértanú, Elek 
és András hítvallók. 

1, Szt. Adalbert prágai püspöknek (pius patrónus almae eccle-
siae Strigoniensis9J a Proprium Sanctorumban április 23-án, Szt. 
Györggyel együtt van az ünnepe, A 38, fol.-ón ezeket az amádságo-
kat találjuk: 

„De sanctis Georgio atque Adalberto. Deus, qui nos beatorum martirum 
tuorum Georgii a tque Adalbert i meritis et intercessione letificas, concede pro-
pitius ut qui eorum bénéficia posciinus, dono tue gratie consequamur. P, Secreta. 
Munera domine oblata sanctifica et intercedentibus beatis martíribus tuis Georgio 
atque Adalberto nos per hec a peccatorum nostrorum maculís emunda, P, Post-
communio. Supplices te rogamus omnipotens deus, ut quo« tuis reficis sacramen-
tis, intercedentibus beatís martír ibus tuis Georgio et Adalberto tibi eciam placi-
tis moribus dignanter tríbuas deseruire, P." 

A 80. fol,-ón azonban ezt a két szentet külön veszik és a votív-
misék közt ezen imádságaikat találjuk: 

„De Sancto Georgio. Deus, qui beato Georgio martiri tuo de antiquo hoste 
uictoríam et in celis eterne retribucionis palmam contulisti, da nobis quesumus, 
eius intercessione contra omnes aduersitates> subsídium et perpetue felicitatis 
optinere triumphum, P, Secreta. Intercessio santi martiris tui Greorgii quesumus 
domine nostre oblationis munus tue maíestati reddat acoeptum: ut in tua semper 
benedictione letemur, P. Postcommunio. Da quesumus domine ut família tua in 
beati Georgii mart ir is tui commémora ti one tuis muneribus refecta: eius patrocinio 
ab omni aduersi tate liberata te fiat operante deuota et te protengente secura, P." 

Közvetlenül Szt, Györgyét követik Szt, Adalbert míseímádságai: 

„De sancto Adalberto. Deus qui beatum Adalbertum martirem tuum atque 
pontifícem gloria et honore coronasti, concede nobis famulis tuis, eius precibus 
et meritis consequi ueniam omnium delictorum et perfrui gaudiis beatorum, P. 
Secreta. Gratanter domine deus suscipe hoc sacrificium quod in honorem sancti 
Adalberti martiris tui atque pontificis immolamus, et ipsius precibus dona nobis 
indulgentiam et requiem sempiternam. P. Postcommunio. Sumpta domine sacra-

B V. Ö. Knauz: Kortan, Budapest 1876, 130. 
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menta intercedente beato Adalberto mart i re tuo a tque pontifice proficiant nobis 
ad salutem et ad eterna perducant gaudia. P." 

Az 1290. évből származó zagrebi Breviáriumban10 Szt, Adalbert-
nek két ünnepe van: 187'—8' fol, — Festivitas sancti Adalberti ápr. 
23-án, Szt, György ünnepe előtt, kinek ünnepe ápr, 24-re esik; rövid 
officiuma a 188' fol,-ón van, A fol, 253'/5. nov, 6-ára teszi a Trans-
latio sancti Adalberti ünnepet, 

Mindkét ünnepnek mások az oratiói, mint a MR 126, Sacramen-
tariumban, A 187' fol.-ón ez az imádság van: 

,,Omnipotens sempiterne deus, qui hodierna die beatum adalbertum mar-
tyrem tuum atque pontificem merito passionis sanctis tuis coequasti, tribue, que-
sumus, ut meritis ipsius per uite eius exempla gradiamur et ad eternam pátriám 
peruenire mereamur. P," A 253'. fol,-ón így hangzik a Szt, Adalbertről szóló 
imádság: „Deus, qui hodierna die beatum Adalbertum, martyrem tuum atque 
pontificem gloria et honore coronasti, concede nobis, famulis tuis, eius interces-
sione et meritis, ueniam consequi delictorum et per f ru i gaudijs beatorum. P." 

Szent Adalbert szép officiumából csak a történelmi lectiókat 
közöljük. 

Lectio I, Beatissimus Adalbertus, martyr Xpi, in boemica prouincia de 
nobilibus parentibus extitit ortus. Qui dum in infantia in febrium conriperetur, 
parentes de eius morte timentes, ad basilicam beate dei genitricis eum detule-
runt et ad clericatus ordinem deuouerunt moxque per diuinum auxilíum per-
fectam sanitatem puer afeptus est. 

Lectio II, Transactis autem infancie annis t radi tur doctoribus liberalibus 
disciplinis inbuendus. Qui diuina gratia prestante eruditus post aliquot annos 
defuncto. supradicte prouincie epíscopo et seniorum omnium sententia antistes 
est electus. 

Lectio III. In die autem sue ordinacionis cum per ecorcismum de quodam 
homine malignus spiritus exire perurgeretur, ille se propter adalbertum, electum 
episcopum, ibi diucius manere non posse exclamans ait: et homo, per beati uirí 
meritum sanus permansit. 

Lectio III. Sanctus igitur adalbertus episcopali officio cunctis bonis operibus 
intentus pastoral! cura prauos ad recta uertere instanter laborabat, Sed dum 
ceruicis dure populum ab iiliciti® reuocare et crescencia sceleratorum mala plu-
r imo labore emendare minime potuisset, locum deseruit, ubi piscacio sua nichil 
capere potuit. 

Lectio V. Ueniens autem romam monachilem habitum ibi accepit in quo 
cum summa obedientia et patientia fideliter xpo militauit. 

Lectio VI, Non post multum uero temporis cum in synodo per sententiam 
episcoporum decerneretur non debere pastorem semel susceptum deserere gre-
gem, sanctus adalbertus hanc licenciám clam a domno apostolico impetrat ut 
si oues sue uocem suam non audirent qualibet exteras naciones que nomen dei 
nescirent sibi ad i re liceret, id nimirum corde pertractans, ut aut de eorum con-
uersione lucrum acquireret, aut pro xpi amore martyrium susciperet. 

10 V. ö. Knauz, Kortan, 1876, 117/2. 



2, A 47, fol,-ón, Szt, Eleké előtt (ünnepe júl, 17-én) vannak a 
Sacramentariumban Benedek vértanú míseimádságai: 

„De sancto Benedicto martire. Deus qui beatum Benedictura martiri i pas-
sioni peracta lugubri sessione aquile dec la ra tum tocius nostre gentis fecísti pro-
uisorem, presta, deprecamur, u t cuius multimoda miraculorum tuicione gloriamur, 
eum apud te indefessum senciamus íntercessorem. P, dnm. nrum. Secreta. Presta 
quesumus eterne deus, ut Benedicto mar t i re tuo promerente p rof ida t nobis hec 
oblatío, que potuit esse tocius seculi delictorum abolicio, P, Postcommunio. Peti-
mus inmense deus celestis misteri i participatione recreati, ut eo quod temporali ter 
ag-imus, interueniente mar t i re tuo Benedicto uitamur (!) eternaliter renouati . 
P. dnm." 

Közvetlen utána találhatók Szt. Elek oratiói, majd a 47. fol. 
utolsó sorától Szt. András hítvalló miseimádságai: 

„De sancto Andree confessore. Deus, qui beatum Andreám confessorem tuum 
latentis cirtamíne passionis aff l ictum consortem esse uoluisti beate ímmortalítatis, 
presta ut cuius mentis corporeis deliberamur languoribus, eo intercedente merea-
mur possidere spirituálém leticiam iocunditatis. P. Secreta. Offerentes tibi que-
sumus domine deus in commemoratione beatí confessoris tui Andree salutiferum 
eterni nectaris libámén, u t eiusdem patroni nostri intercessione nobis condonetur 
ínconcussum defensionis tutamen, P. Postcommunio. Corpore et sanguine fíIii tui 
ihu xpi refecti, omnipotens deus, tuam deposcimus clemenciam, ut assídua con-
fessoris tui Andree supplicatio nobis optineat adoptandam peccatorum indul-
gentíam. P." 

Szt, Zoerard-András és Benedek officiuma megvan a zágrábi 
Breviáriumban (1290. évről). Élettörténetüket a lectíók mondják el ." 

„Sanctorum Andree et B e n e d i c t i . , , Sanctíssimi uiri Andreas et Benedictus 
in basilica beati Emerami martir is in una sepultura pausant , factumque est ut 
nec sepultura eos disíungeret, quos uniformis uile sanctitas coniunxerat, qui pro 
nobis apud xpm dignentur intercedere (Antiphona ad Magnificat). 

Oratio. Sanctorum tuorum domine Benedicti atque Andree natali t ia uene-
randa quesumus ecclesia tua deuote suscipiat, et fiat magne glorificationis amore 
deuoticr. P, 

Lectio I. Tempore quo sub xpistianissimi stephani regis nutu nomen et re-
ligio deitat is in pannonia rud is adliuc pululabat, audita fama boni rectoris multi 
ex terris aliis canonici et monachi ad ipsum quasi ad pa t rem confluebant non 
quidem alicuius causa coacti necessitatis, sed ut nouum sancte conuersionis gau-
dium ex eorum conuentu adampliaretur . 

Lectio II. Inter quos quidam spiri tus sancti instinctu tactus ex rusticitate 
quasi rosa ex spinis ortus nomine zourad banc in patr iam de terra poloniensium 
aduenit et a philippo abbate, cuius monasterium zobur nominatum in nitrensi ter-

11 Ez a kivonat a „Vita ss Zoerardi dicti Andreae et Benedicti eremitarum 
in Hungaria (cca 1020) auctore Mauro ex-monacho S. Mart ini in Monte Pan-
nóniáé Quinqueecclesiensi episcopo". Pot thas t azt mondja róla „Wegweiser durch 
die Geschichtswerke" 1896. II. 1645.: „hat kaum geschichtlichen Wert ." Feltűnő, 
hogy az MR 126 nemcsak a szentek legrégibb imádságait közli, hanem hogy ezek 
adatai Maurus életrajzával egyeznek, A zágrábi Breviárium Zoerard nevét egyszer 
Zourad-nak, aztán Zoeradus-nak írja. 



ritorio ad honorem sancti ypoliti siíum erat, Habitu acceptoi et and reas nomina-
tus heremiticam uitam agere statuit . 

Lectio III. Ibi quanta contricione cordis et corporis maceratioiie se ipsum 
aííligeret ex relatione sui discipuli benedicti secum conuersan'is que audiui pauca 
litteris commendare decreui. 

Lectio Uli. Ego quidem Maurus nunc deo> miserante episcopus, tunc autem 
puer scolasticus bonum uirum uidi, sed que eius esset conuersatio, non uisu. sed 
auditu percepi. 

Lectio V. Ad nostrum ergo monasterium ad honorem beati pontificis martini 
consecratum cum iam dictus monachus benedictus sepe uenisset michi hec que 
secuntur de eius uita uenerabili narrauit . 

Lectio VI. Postquam idem beatus uir Andreas heremi solutudinem subintra-
uit, magna corporis defatigatio.ne ieiunium obseruabat Tribus ebdomade diebus 
ab omni re que mandi posset a b s t i n u i t , . . 

Responsorium. Confessor xpi andreas tempus resolutionis sui corporis in-
dicauit illis qui aderant et ne uestimentis eius exueretur interdixit Donee pater 
philippus illuc adueniret . Beatus benedictus pat re suo andrea defuncto eundem 
locum heremi inhabitare decreui t . . , ubi tribus annis uitam sanctam exemplo 
magistri sui andree egit. Quem latrones iugulatum in aquam submerserunt. Cuius 
corpus aquila per integrum annum incorruptum s e r u a u i t . . , Innocens uir bene-
dictus post obitum suum depositus est in oratorio beati emerami mart ir is eodem 
tumulo quo requiescebat andreas. 

, . . Pater autem philippus adueniens ubi corpus uenerabile lauandum exuit 
catenam eneam uiscera iam attingentem inuenit. Mira res et inaudita cathena 
carnem intus putrefaciens cute loris obducta est. Nec sciri potuisset hoc genus 
martirij , nisi ad umbilicum ligati nodus appareret m e t a l l i , . . 0 inauditum genu^; 
confessionis, quod preciosius facit regnum promiss ionis , . , " u 

Ebből ért jük a Szt. András-oratiónak homályos helyét: „latentís 
certamine passionís afflictum". Innét magyarázható, hogy a Sacra-
mentarium (MR 126.) hitvallónak tekinti, a két századdal későbbi 
Breviárium és a többi liturgikus könyvek pedig Szt. Andrást vér-
tanúnak mondják. A két szent ünnepének egybeolvasztása is erre 
vezethető vissza. A Sacramentariumban miseimádságaink szét vannak 
választva, közébük került Szt. Elek miséje. 

3. Szt. Elek hitvalló (júl. 17.) miséje a Sacramentarium 47. 
fol.-án van. 

„De saneto Alexio. Deus sanete humilitatis et douote paupertat is amatőr, 
cui beatus Alexius in sua humilitate ualde complacuit, eius interuentu fac nos 
quaesumus humiles et deuotos ut deuotis mentibus et piis actibus tibi piacere 
ualeamus. P. Secreta. Suscipe tibi oblata nostra munera deus et concede ut 
Alexii confessoiris tui, cuius celebramus sollempnia, nos foueant continuata pre-
sidia. P. PostcommuTiio. Misteria que sumpsimus, omnipotens deus, intercedente 
beato Alexio, confessore tuo, ncs iugiter ab omni iniquitate custodiant. P." 

Szt. Elek Adalbertnak volt kedves szentje. A prágai püspök 
kétszer volt a római, aventinusi Szt. Elek- és Bonifác-monostor la-
kója. Ott ismerte meg Szt. Elek kultuszát; meg is írta Szt. Elek élet-

11 V. ö. AA SS 17. Jul . IV. 257, kiadva Mignenél, Patrologia Latina 137, 
897—900. 



rajzát, (L. AA. SS, 17. jul. IV. 257. és Migne P. L. 137, 897—900.) 
A zagrebi Breviárium — MR 67. 216/9. fol, — Szt. Elek oratiója 
azonos a MR 126, collectajával. Szt, Elek legendája a zagrebi Bre-
viáriumban kivételesen hosszú; érdemes volna forrásaival össze-
vetni, 

4, A MR 126, votívmiséí közt megtaláljuk a következőket is: De 
sancto Gerardo, de sancto Stephano és de sancto Henrico, 

A 80, fol,-ón vannak Szt, Gellért miseimádságai: 
„De Sancto Gerardo. Deus, qui beatum. Gerardum, pontificem, in agone mar-

tirii stóla inmortalitatis coronasti,- concede propicius, u t cuius commemorationem 
deuotis mentibus celebramus in terris, eius perpetua defensione muniamur in 
celis. P, Sécréta. Oblata, domine, munera tua uirtute sanctifica et intercessions 
beati Gerardi pontificis et martiris ab omnibus nos defende periculis. P. Post-
communio. Saciasti, domne, familiam tuam preciosissimi corporis et sanguinis tui 
libamine: presta, quesumus, ut intercessione beati Gerardi martiris tui a tque ponti-
ficis nobis proficiat ad salutem mentis et corporis. P." 

A kurzív nyomású szavakat eredetileg a 81, fol.-ra írták, aztán 
Zágrábban törölték, hogy a lap szabad legyen más imádságok szá-
mára; a Postcommunio végét átírták a 80', fol.-ra. 

A zágrábi Breviárium Gellért-offíciumának imádsága azonos a 
Sacramentarium collectajával. A Breviárium lectioi Szt, Gellértről 
a következők: 

„Gaudia que xpi particípibus dies hodierna contulit ex beati patr is nostri 
xpique martiris Gerardi meritis fluxere. Hic enim huíus lucis lumen per uenetos 
parentes sortitus dei grat ia preueniente a pueritia cepit dno nostro iho xpo 
deuotus existere et ewwangelicis documentis per omnia parere. Nam religionis 
habitum puer accepit sinistramque primi parentis uiam declinans noui hominis 
secundum deum creati callem ncedens scilicet paradisi gaudia iam adolescen» 
studuit amare, Igitur dum animi sinceritate sanctam ui tam duceret, piacúit do-
minicum uisitare sepulchrum, quatenus xpm propter nos egenum factum pauper 
et inops sequeretur, Egressus itaque d e te r ra et de cognatione sua tendebat ad 
orientem, ubi abraam diues et pater multarum gentium factus e s t , , , Peruenit 
denique ad partes pannonié quarum abenam tunc xianissimus rex s tephanus 
gubernabat, quem uir domini humilis a tque simplex ad i j t causamque sui itineris 
aper iens ampliori dilectione est ab eo receptus. Quem ubi rex moribus atque 
disciplinarum documentis bonum xpi odorem fore intellexit, clam dimissis itineris 
sui comitibus hunc solum inuitum ret inuit custodiam adhibuit. Postquam seruus 
domini se solum merens reperit tumultum populi deui tans in eadem regione here-
mum que uulgo bei uoci tatur petiit, ubi per septem ánnos ieiunijs orationum 
exercit i js deditus excepto mauro monacho solus habitauit ." 

A 82. fol.-ón van Szt. István miséje: 
„De sancto Stephano. Deus qui bea tum Stephanum Regem et confessorem 

tuum terreni imperii gloria coronasti et sanctorum tuorum societate sublimasti, 
presta quesumus, ut quem pannonia merui t habere diuine religionis doctorem in 
terris, eum modo ecclesia tua mereatur habere defensorem in celis. P. Secreta. 
Sacrificium, quod tue, domine, maiestati, offerimus, benigno uultu respice et 
intercessione beati Stephani regis et confessoris tui nos ab omnium inimicorum 







insidiis d e f e n d e et premia e t e rne vite concede. P. Postcommunio. Tuere domine 
fami l iam tuam et quam per doct r inam beati S tephani regis et confessorís tui d e 
tenebr is ad ue ram lucem conuert is t i , earn post ist ius temporis decursum oblat i 
sacrificií munimine clementer pe rducas ad regna celorum, P . " 

Itt közöljük a zágrábi XIII. századi Breviárium Szt. István-
ofíiciumát (aug. 20.) egészen: 

„Stephani Regis* Confessor xpi Stephane gentis tue preces suscipe u t per 
t e merea tur gratiam xi, cui comministi lumen fidei, Ps. Laudate , 

Capitulum. Dedit dominus confessionem, 
Resp. d e SanctO' Ladizlao. 
Resp. E x o r a dilecte Resp, post pascha de sancto Adalber to . 
Ymnus. I s te confessor, 
Resp. de confessoribus. Amaui t eum dominus, 
Antiphona. Aue beate Stephane, incli ta spes gentis tue, aue doctor et 

apos to lé credul í ta t i s nostre, A u e speculum sanct í ta t is et iusticie, per te xpo 
credidimus, per t e in xpo saluemur. Ora pro populo, interueni p ro cleroi, u t 
nu l lu s d e tuis p réda fiat host is . 

Ps. Magnif icat , 
Oratio (azonos a Sacramenta r ium Col lecta jával) , 
Inuitatorium. Regem regum ueneran tes adoremus dominum, qui in celo 

coronaui t sanc tum regem s tephanum. Ps. Venite, 
Antiphona.** Adest f e s tum uenerandum sancti regis s tephani multa l aude 

celebrandum, Omni die seculi gaudeant qui sun t heredes per hunc facti domini, 
e t sanctorum coheredes merue run t fieri. 

Ps. Bea tus uir. 
Antiphona. I s te sanctus predica tor hunga ro rum primitus xp iane legis la tor 

f ac tus est diuini tus pro binis t r a d e n s bisbina dupl icato pretio uel p ro qu inque 
d a n s bisquina repor tando domino. 

Ps. Quare f remuerunt . 
Antiphona. Mund i reges mor iendo regno f inem faciunt, qui ut sibi celsi tudo 

regni regno pereun t . Sed h íc sanctus te rminando te r renam po ten t iam sumpsi t 
r egnum inohoando sempiternam glóriám, 

Ps. Domine quid mult ipl icat i . 
Versus. Amau i t . 
Lectio /.*** Omne da tum opt imum et omne donum per fec tum desursum est 

descendens a p a t r e luminum. Huius pa t r i s d a t u m optimum et d o n u m per fec tum 
in omnes large perueniens qu ia nul lum sperni t sed omnes homines uuLt saluos 
f ier i et ad agni t ionem uerí tat is uenire . Ad hungaros usque, quos xp ianorum f la-
gel lum quondam fuisse constat, d i f fusum est quod quali ter et quando fac tum sit 
still officio memorie commendare congruum duximus, Tv autem, 

Resp. Iam cum celos ascendisse t nostro sa lus doiminus a tque suis t r ans -
misisset dona sanct i spiritus, Rep leuerun t pa r tes mundi duodeni proceres semi-
n a n t e s uerbum de i ad saluandos homines. V. In omnem apostolorum t e r r a m bonus 
exiit et in fines orbis terre ue rbum horum prodii t . Repleuerunt , 

* A himnusok csekély különbséggel közölve vannak Dankó Vetus hymna-
r ium e, H. 19^—202. lapjain, 

** Közölve M, Florianus Fon tes Domestici 88—91- l, 
*** A lectiók csekély szövegvál toztatással a Legenda maior különböző fe je-

zeteiből vannak véve. 



Lectio II. Ea síquidem tempestate qua gens prefa ta dei ecclesiam depopula-
batur erat in ea princeps quidam quartus ab illo qui ingressionis hungarorum in 
pannoniam dux primus fuit nomine Geysa, seuerus quidem et crudelis ueluti 
potentialiter agens in suos, misericors autem et liberális in alienos et precipue 
in xpianos. 

Resp. Gaudebat ergo patrono suo queque regio et grates pro tanto dono re-
ferebat domino. Restabat pannonorum plebs sine ccnsilio clausa tenebris errorum 
in mundi naufragio*. V. Et dum cresceret in orbe fádéi religio et credentes puro 
corde nascerentur denuo, Restabat. 

Lectio III. Ritu paganismi licet adhuc quidem obuolutus tarnen appropin-
quante spirituális fulgore carismatis cum omnibus circumquaque positarum pro-
uinciarum uicinis de pace cepit attencius t rac tare ut iam in illo posset agnosci 
cuius filius desideraret fieri secundum dictum saluatoris nostri dicentis in ewan-
gelio: Beati pacifici, quoniam filii dei uocabuntur. 

Resp. Genti tarnen deuianti per mortis illecebras et procaciter amanti cecita-
tis tenebras, ideo differebatur salutis preconium ut post moras assequatur maius 
beneficium, V. Ore namque doctor quanto datur Uli serior dono dei missus tanto 
uenit excellentior. Vt. 

Antiphona. Valde felix es dicenda a cunctís pannonia, erumpe nunc leta-
bunda in dei preconia, qui tibi non preceptorem de plebe discipulum, ised regem 
predicatorem misit et apostolum. 

Ps. Cum inuocarem. 
Antiphona. Nam ut attila sub rege hungarorum populus tyrannidis lata lege 

seuit incredulus, sic sub stephano regnante uerti tur crudelitas quo figuras t rans-
mutante formatur credulitas. 

Ps. Verba mea. 
Antiphona. Dudum namque desolatam dominus hungariam, penitusque nulli-

datam predicantum (!) per uiam per hunc sanctum euoeavit ad baptismi gratiam 
et cum suis heredauit dans celorum patriam, 

Ps. Domine dominus. 
V. Iustum deduxit . 
Lectio IIII. Adest tempus celitus dispositum, credidit ipse cum familiaribus 

suis et baptizatus est omnes dicioni sue subditos se pollicens xpiano nomini 
maneipaturum, 

Resp. Geyse namque duci sancto sanetus puer nascitur, qui diuina matr is 
uentre gratia perfundi tur et stephano premonstrante qui post xpm passus est 
ast quam nasceretur ante stephanus uoeatus est. V. Iste deo se deuouit ab 
adolescentia nilque lubricum cognouit ipsius infantia. 

Lectio V. Cumque nimium esset sollicitus de rebellibus domandis et ritibus 
sacrilegis destruendis et episcopatibus secundum estimacionem suam ad profectum 
sanete ecclesie s tatuendis mirabili uisione noctu consolatus est eum dominus, se-
cum astare sibi iuuenem •delectabilem aspectu qui dixit ei: Pax tibi xpi electe, 
iubeo te de sollicitudine tua fore securum, non tibi concessum est quod meditaris, 
quia manus pollutas humano sanguine gestas. De te filius nasciturus egredietur, 
cui hec omnia disponenda diuine pouidencie consilio commendabit dominus. Hic 
erit unus ex regibus electis a domino, coronam uite secularis conmutaturus eterna. 

Resp. Sed cum iuuentutis metas sanetus primum posuit atque iam uirilis etas 
in eo inualuit, ex tunc factus est famosus eximijs laudibus in bellis uictoriosus 
prudens et fortissimus. V. Sub mundanis armis dei miles erat strenuus nam in 
bonis erat ei affectus preeipuus ex tunc. 

Lectio VI. Nascitur interea predictus a domino filius prineipi quem secun-
dum prophetam antequam in utero conciperetur dominus nouit et cui antequam 
nasceretur per protomartyrem suum nomen indidit. Hunc deo dilectus adalbertus 



episcopus crismali baptismale secundum credulitatis sue ueri ta tem intinxit. Nomen 
sibi impositum est stephanus, quod al ienum a consilio dei fuisse non credimus. 
Stephanus quippe grece, corona sonat latine. 

Resp. Corde deo credens erat, quod monstrabat apere, omnibus sufficiebat 
ipse solus munere, rex erat et predicator, dupla dans stipendia, unde corpore 
preceptor gauderet et anima. V. In diuinis studiosus uir fuit operibus, forma 
quidem speciosus, magis tarnen moribus, Rex, 

Antiphona. Vir beatus pardum nempe fert ad caulas ouium et leonem ad 
presepe boitis ferocissimum. Nam minis, precibus et donis terret, mulcet incitât 
prauos, mites, uanos, bonis xpi quos deificat, 

Ps. Domine quis. 
Antiphona. Si plebs ista suscepisset alium discipulum, forsitan ei misisset 

deus quemdam alium, sed rebellis gens et fortis, gens grandis audacie, per eundem 
uirum fortis fuit danda gratie. 

Ps. Domine in uirtute. 
Ps. (?) Magnus sampson ad domandum leonem inmititur, ad hungaros pre-

dicandum rex fortis eligitur ex leonis fauce mellis fauus gratis nascitur, ex hun-
gari ore dulcis deo laus exprimitur. 

Ps. Domini est terra. 
V. Non est inuentus. 
Omilia. Homo quidam peregre, 
Resp. De sco Nicoiao. 
R. Inter cetera laudabunda uirtutis insignia patiencie miranda fuit il Ii gratia 

emonstrat quod depi la ta pauperum proteruia eius barba, dum collata sunt hij s 
bénéficia. V. Et ille tune fuit letus dare deo gratias pro quo dignus est inuen-
tus pati contumelias, Emonstrat, 

R. Nobilis Stirpe rex sanetus, sed fide nobilior, caritate roboratus et spei 
non inmemor postquam cursum consumauit presens spernens seculum ihu xpo 
commendauit gloriosum spiritum. Offerunt quam ad superna angelorum agmina 
regnaturum in eterna beatorum patria. V. Rege sibi pro sublato pii merent 
hungari, sed collega pro collato ciues gaudent celiti. Offerunt. 

R. Beatus rex stephanus. 
Ad Laudes. Scandit sanetus alta celi stephanus palatia. E parentis sorte 

primi sublatus occidua. 
Antiphona. Hinc exultât in excelso celestis militia et collega pro suseepto 

deo reddit cantica. 
Antiphona. O conditio miranda et felix per omnia, cum a regno sit ad 

régna transitus perpetua, cum bonis continuatur, terrenis celestia. 
Antiphona. Pauperes dono iuuabat nunc pecuniario, nunc os ewangelizabat 

salutis alloquio, Sapienter dispensare norat donum domini et mensuram erogare 
pro tempore tritici. 

Dedit dominus con. 
Ym. Ad sacrum cuius. 
V. Os iusti. 
Antiphona. O miranda potentia saluatoris in meritis stephani beati regis et 

confessoris qui apud deum et homines dgnus memoria cum sanetis iam tr ipudiat 
in gloria, 

Ps. Benedictus. 
Antiphona. Sanctissimus rex s tephanus hungarorum apostolus signis et uir-

tutibus cottidie declaratur celitus, quem supplices deposeimus ut nos muniat a 
malis omnibus, 

Ps. Magnificat. 



Szt. István nyolcadán (In Octauis beati Regis Stephani) a 
zágrábi Breviáriumban MR 67. a 298'. fólión három lectiót találunk 
csak: 

Lectio I. Post gloriosam ad célos ascensionem et mirabilem patris confes-
sionem saluator noster paucis corporaliter apparuisse perhibetur, per uisionem 
uero multos consolatus fu turorum eos prescios esse docuit, quod et huic beato 
regi contigit, Quadam ígitur nocte reuelacione quadam expergefactus ueredarium 
quendam infra diem et noctem ad albam transsiluaniam precepit festinare et 
omnes in ru re manentes ad municiones ciuitatum quam citissime posset congre-
gare, predixit enim superuenientes xpianorum Höstes uidelicet qui tunc hungaris 
inminebant bessos (bissenos!) et possessioaies eorum depredaturos, Vix nuncius 
mandata regis compleuit et ecce bessorum inopinata calamitas incendijs et rapinis 
cuncta deuastauit per uelationem dei meritis beati uiri concessam animabus 
omnium saluatis per receptacula municionum. Tu. 

Lectio II. Accidit post hec defuncto beati regis amico romane dignitatis 
augusto Henrico pio; Cunradum imperatorie potestatis coronam per germanorum 
electionem assumere, qui destructa pacis t ranquil l i ta te totius theotonie manu 
coadunata pannonié terminos hostiliter conatus est inuadere. Contra quem rex 
consultum habens episcoporum et principum ad tuendam pat r iam armatos tocius 
hungarie contraxit, Pr ius tarnen recolens se nichil posse sine suffragio xpi, manus 
et cor leuans ad ethera domine sue perpetue uirgini dei genitrici marie suas 
iniurias commendans talem erupit in uocem: si placet tibi domina mundi tue 
par tem hereditatis ab inimicis deuastari et nouellam plantacionem xpianitatis 
aboleri, non mee, precor, imputetur desidie, sed pocius dispositioni uoluntatis 
tue. Si pastoris est culpa, quod meretur ipse luat insomtibus per te precor 
ouibus. Tu autem. 

Lectio III. Hi js dictis quasi consolatus ab ea fiducialiter aduersus hostem 
iter ampuit (!). Al tera mox die nuncius ad unumquemque ducem germanorum 
in castra ceu missus ab imperatore uenit qui eis redeundi mandatum detulit . 
Regredientibus aduersar i js uir sanctus respectu miserationis dei se uisitatum in-
telligens xpo sueque genitrici terre pros t ra tus grat ias egit cuius se cum regni 
prouisione tutamini precibus assiduis commendauit. Imperator uero suorum tam 
repentina perteri tus reuersione sciscitans quali ter res facta fuerit , cum nuncium 
reuersionis eorum non suum fuisse ueraciter sciret, per consilium deitatis ad 
corroborandam regis fidelissimi spem factum non dubitauit seque dehinc ab in-
uasione regni eius t imoré iudicis eterni re tentus abstinuit. Tu autem. 

Az ,,In commemoratione beati regis Stephani" ünnepen a 
köv, lectíókat olvassuk: 

Lectio I. In beato rege stephano constat illud impletum: quoniam per 
multas tribulaciones opportet intrare in regnum dei; multimodis correctioni di-
uine subcubuit tribus annis infirmitate continua laborans iudicis eterni per se-
creti consilii examinationem in filiorum suorum obitu sibi sensit inminere uerba 
quos in ipsis infantie gradibus insontes qui dédit abstulit. Tu. 

Lectio II. De quorum morte mesticiam abortam genitor propter amorem fili j 
superstit is bone indolis pueri Henrici solacio compescuit; quem quasi iam unicum 
carnali diligens affectu precibus xo cottidianis et eius genitrici uirgini commen-
dauit . Tu. 

Lectio III. Hunc sibi fore superstitem, hunc regni heredem uotis omnibus 
desiderauit . Qui ad nutum dispositionis eterne millesimo tricesimo primo domi-
nice incarnationis anno uitam hinc exitialem commutauit sempiterna supernorum 



ciuium adiunctus contubernio. Cuius animam ipsa transitu» hora cuidam episcopo 
greco sancte conuersationis uiro reuelatum est deferri per angelos ad celi pal-
ladia. Tu. 

Lectio Ilii. Uidens enim beatus r ex stephanus se solum et sine spe posteri-
tat ís derelictum pietat is affectu doluit uix umquam ad risum labia mouit sed 
semper sic apparens ac si ante tr ibunal xpi s taret interioribus oculis eius pre-
senciam conspiciens, xpm in ore, xpm in corde, xpm in cunctis actibus se gestare 
demonstrauit . Tu, 

Lectio V. Tandem per misericordíam deí dignus centuplicari retributionis 
brauio tactus febri cum sibi diem transi tus inminere non ambigeret, aecersitis 
episcopis et primis pallacij de xpi nomine gloriantibus primum cum eis tractauit 
de substituendo pro se rege, Deinde paterne monuit eos catholicam fidem ob-
seruare quam acceperant, amare iusticiam, uincula f ra terne caritatis diligere et 
caritati operám dare humilitatis studio inuigilare p re omnibus uero nouelle 
xpianitatis plantacioni custodiam adhibere. Tu autem. 

Lectio VI. Hi js dictis manus et oculos leuans ad sydera sic exclamauit: 
Regina celi, repara t r ix inclita mundi tuo patrocinio sanctam ecclesiam cum 
episcopis et clero, regnum cum primatibus et populo suppremis precibus com-
mitto. Quibus ultimum ualedicens manibus tuis animam meam commendo. Tu 
autem. 

A Sacramentarium — MR 126. — 88'. fol.-ján van Szt, Imre 
miséje: 

„De Sancto Henrico. Fac nos domine deus noster beati confessons tui 
Henrici foueri suffragiis et quem diuersis miraculis facis crescere eius nos pre-
cibus a peccatis absolutosin tua semper miseratione custodi. P. Secreta. Beati 
Henrici confessoris tui oratio tibi, domine, munera nostra commendet, ut ipso 
interueniente hec sacramenta nobis salutem conférant et munimen. P, Postcom-
munio. Satiati, domine, gratie tue muneribus, quesumus ut beatus Henricus con-
fessor tuus sua nos intercessione muniat, in cuius commemoratione hec sancta 
tibi libauimus sacramenta. P." 

A zágrábi Breviáriumban (MR 67., 237. fol.) egész máskép szól 
ez az imádság: 

„Deus, qui beatum Henricum iuuenili flore nitentem in sanctorum confes-
sorum tuorum consortio sublimasti, presta , quesumus, ut quem tibi facis esse 
deuotum, eius apud te sentiamus auxilium. P." 

Életrajza hat kis olvasmányra van tagolva. Kiemeljük közülük 
a következőt: 

„Postquam unigenitus omnipotentis dei f i l ius, , , nouissimis ut ita dicam 
temporibus per mellifluam beati s tephani primi regis nostri prudent iam tocius 
pannonié regnum lumen ueritatis agnouit. Ipse enim noster est rex et apostolus, 
ipse quoque de iure dyabolíce potestatis erreptos ad ueri dei cognitionem per-
duxit. Et quia eius gesta sunt inenarrabilia, nec nostri ingenii congruit paruitati , 
utilius uisum est quat inus filij eius beati henriti j pro modulo nostre possibilitatis 
edissseramus insignia, Beatus i taque Henricus modico contentus sopore per sin-
gulas noctes cunctis se in lecto collocantibus et ut regiam decet sobolem duobus 
candelabris ante sc lucentibus in psalmis deo decantandis uigilabat et in unius-
cuiusque psalmi fine ueniam cum cordis contricione a deo postulabat. In his 
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omnibus considerandum nobis est quam pie quam misericorditer nostre imbecil-
l i tati a deo consultum est . . . " 

Ugyanezen Breviáriumban van még a könyv végén, a 284. fólión 
História de sancto Emrico címen Szt. Imre offíciuma antifónákkal, 
responsoriumokkal, versiculusokkal és invitatoriummal. 

Kutatásunkat azzal a kívánsággal fejezzük be, bárcsak folyta-
tója akadna Knauz és Zalán Pray-kódexre vonatkozó kutatásainak, 
melyek a cluny-i reform tanulmányozása által újabb megvilágítást 
nyernek. Ezeket a kutatásokat össze kell kapcsolni a zágrábi litur-
gikus könyvek tanulmányozásával; ott több ilyen van a XI—XII, 
századból. Ezek a párhuzamosan haladó tanulmányok nagyon sok 
eredménnyel kecsegtetnek liturgiái, paleografiai és kultúrtörténeti 
szempontból. 

Szent Istvort zsolozsmájcmak himnusai* 

AD VESPERAS. 

Krisztus hitvallója, István, 
hallgasd meg a néped, könyörög, 
hogy Krisztusnak kegyelmét ál talad nyerje, 
mint ahogy lelte hi te szent fényét. 
Imádkozz, Isten kedvelt je, István király 
értünk bűnösökért , 
bár sok, súlyos nagy bűnünkért 
a büntetés ki jár , 
segítségeddel reméljük, 
mi csak szentekre vár. 
Elismerve nagy bűnösségünk, 
énekekkel ím dicsérünk, 
segíts ra j tunk, csak erre kérünk. 

AD MAGNIFICAT. 

Üdvözlégy Istvánunk, szent király, 
népednek nagy reménysége, 
kit apostolként üdvösségre, 
atyánk, te tanítot tál . 
Te, igazságnak és szentségnek 
tiszta tüköré ! 
Te vezettél el Krisztushoz, 
te vagy, ki Benne üdvöt hoz. 
Imádkozz a népért, 
könyörögj a papságért , 
hogy ne legyen köztünk 
ellenségnek zsákmány. 

* A latin szöveget 1. Kníewald tanulmányában a 45—47. lapokon. 



INVITATORIUM. 

Királyok királyát áldók, imádjuk most az Urat, 
ki mennyben megkoronázta Szent István királyunkat! 

IN PRIMO NOCTURNO. 

Elérkezett szent királyunk, 
István drága ünnepe. 
Míg csak élünk, mindig áldjuk, 
csendüljön fel éneke! 
Vigadjon, kit örökössé 
az Ür őáltala tett, 
és annyira érdemessé, 
hogy szentek sorstársa lett. 

Magyaroknak, ő az első, 
taní tot ta a hitet, 
és törvényhozójuk felső, 
isteni parancsra lett: 
kettőért , duplázva bérit, 
ő mindig négyet fizet, 
öt helyett meg visszatérít 
a gazdájának tizet. 

Más királyok birodalma 
halálukkal végetért, 
de e szent földi ura lma 
befejezést itt nem éTt: 
örök élet a jutalma 
a szent földi életért. 

Hogy Urunknak, lelkünk Üdve, 
ú t j a mennybe visszavitt, 
övéinek ím leküldte 
Lelke a jándékai t . 
És a tizenkét tanítvány 
bejárván a földtekét, 
ember üdvéért taní tván 
Is ten szavát szórta szét. 

Szerteharsant minden t á j r a 
apostoli szózatuk, 
és a föld végső ha tá ra 
verte vissza a szavuk. 

Ily királyi pártfogóért 
szívünkből öröm szakadt , 
s a tömérdek drága jóért 
az Ürnak ima fakadt . 
Magyaroknak népe árván, 
tanácstalanul maradt 
tévelyeknek vak homályán, 
mert a föld szirtre szaladt . 

Hova emberláb el juthat , 
t e r j ed t a hit, egyre nőtt , 
s születtek az édes Ürnak 
tisztaszívü, új hívők. 

És e néphez, melynek lelke 
rab volt, fogta a halál, 
s örömét csak abban lelte, 
ami vakság és homály, 
el jutot t az üdvösségnek 
szent igéje, ím elért, 
hogy azok is, kik megkéstek, 
elnyerjék az égi bért. 

Mennyivel, a jándékképpen, 
később küldött szónokot 
el az Isten hozzá, éppen 
annyival jobbat kapott . 

IN SECUNDO NOCTURNO, 

Haj, be boldog vagy, — ezt mondja 
mindenki, — Pannónia! 
Mert ő nem a nép okossát 
ad ta néked pásztorul, 
hanem királyt küldött hozzád 
tanító s apostolul. 

Míg Atti la volt k i rá lya: 
a magyar nép, durva úr 
szabta törvényét ki rá ja , 

pogányként tombolt vadul. 
Majd István uralkodása 
e vadságból kiszakít, 
s helyét — a szók változása 
jelzi — bétölti a hit. 

Az Ür a régóta árva, 
elhagyott Hungáriát, 
hogy igét hirdetve já r ja , 
senkinek sem adta át : 



eme szentjével haj ta t ta 
keresztvíz a lá fejét 
s övéivel együtt kapta 
örökül az ég terét. 

Gézának a szent vezérnek 
szent fiúcskát ád az ég, 
kit már a n y j a méhén érnek 
nagy kegyelmek, szent igék. 
Krisztus vértanúja, István, 
jósolt róla legelőbb. 
S ezt a nevet nyerte: „István", 
még a születés előtt. 
Ö magát már if júkortól 
Istenének szenteli, 
mentesek is minden portól 
zsenge gyermekévei. 

És amikor i f júsága 
szűzfehéren elszaladt 
s bensejében már a drága 
férfikorszak felszakadt, 
nagy hírét felkapták szárnyra 

IN TERCIO 

A bölcs ember párducot visz, 
hol a birkák óla áll 
s oroszlánt vezet, mely ordít, 
az ökrök ak Iáinál: 
fenyíteni kell a rosszat, 
szelídre nem vet kezet, 
ösztönözi, aki poshad, 
— így nyer Krisztus lelkeket. 

Isten ta lán küldött volna 
más tanítót vagy papot, 
hogyha elfogadta volna 
ez a nép, akit kapott . 
Mivel igát húzni átall , 
bátor, vakmerő elem, 
azért bá tor férfi ál tal 
fogta meg a kegyelem. 

Erős Sámson kell a vadnak, 
aki vele szembeszá.ll, 
prédikálni a magyarnak 
vitéz ember, szent király; 
oroszlán torkából méz foly, 
lépes és színtiszta ez, 
magyar a jkról Hozzá épp oly 
cdes ének zengedez. 

Díszítette annyi drága 
erénnyel a kegyelem, 

tiszta, zengő énekek, 
harcban bölcs, nyert csata várja 
és meg sohasem remeg. 

Isten elszánt ka toná ja , 
hordta földi fegyverét, 
és a jótettben ta lá l ja 
egyedüli örömét. 

Szívből hitt ő az Istenben, 
bizonysága rá: a tett , 
munkájával ő mindenben 
egymaga eleget tet t . 
Adójá t duplán fizette: 
király s szórja az igét. 
Ezért öröm hevítette 
mindig lelkét és szívét. 

Isten ügyének élt, más így 
gondját sose viseli, 
mégis az, miben kiválik: 
pára t lan erényei, 

NOCTURNO, 

mégis a csodálat tárgya 
volt benne a türelem. 
Bizonyítja: néhány koldus 
szakállából jó sokat 
kitépett, épp amikor dús 
alamizsnát osztogat. 
Istennek ezért, mi érte, 
jószívvel hálát adott , 
hogy méltóvá lett Őérte 
szenvedni gyalázatot. 

Nemes volt a származása, 
de a hite nemesebb, 
még a szeretet hozzája 
s reménye sem kevesebb. 
Mikor véget ért pá lyá ja , 
— minden földit megvetett, — 
Jézus Krisztusnak a j á n l j a 
szent lelkét, a nemeset. 
Felviszik a magas mennybe 
az angyali csapatok, 
és e honban mindörökre 
király, uralkodni fog. 

Elköltözött nagy királyuk, 
magyar szemben könny ragyog, 
s mennyben, hogy megjött a társuk, 
uj jongnak az angyalok. 



Fehérvár, királyi város, 
megillet a nagy király, 

dicsőséges gazdagságát 
őrizni vagy érdemes! 

már a neved is varázsos, 
minden dicséret k i já r . 
Haj , mily boldogság is szállt rád, 
ily értékes, drága test 

Rólad Ürnak városa 
zengtek csodás dolgokat. 

LAUDES. 

Szent István a mennybe lábol, 
amely fényes palota, 
ősszüleink rossz sorsából 
emelkedett fel oda. 

Fent a mennyben uj jongásba 
tör az angyali sereg, 
és hogy megjött már a társa, 
Isten elé dal pereg, 

Ó csodálatos kiváltság, 
áldott mindenek felett : 
t rónjáról alig levál t ják, 
már új, örök t rón ja lett, 
földi boldogság után meg 
vár ják a mennybéliek. 

Szegényeknek pénz, a jándék 
tőle mindig dúsan szállt, 
s közöttük tanítva járt még, 
vitte a hit vigaszát. 

Mivel Isten megáldotta, 
bölcsen osztogatta szét, 
gabonájából megadta 
mindnek a szükségesét. 

Üdvözítőnk nagy hatalma, be csodálunk, 
Szent Istvánnak jutalmáért áldva áldunk, 
ki az Isten s emberek előtt egyként szent hírében 
s a szentekkel együttuj jong dicsőségben. 

AD MAGNIFICAT IN II. VESPERIS. 

Magyaroknak szent királya, 
István népe apostola, 
nagy csodákkal szent hírét 
nap-nap után erősíti meg az ég, 
azért kér jük könyörgve őt: 
ad jon minden gonosz ellen nagy erőt. 

SUPER BENEDICTUS 



MEMORIA DE SANCTO REGE STEFANO. 

G néped apostola, nagy király, 
István, segíts minket, könyörögj, 
s vezess minket, hogy lássuk 
szemtől-szembe a fenséges Krisztust, 
kiket, mikor égre tá r tad kar ja id , 
haldokolva Krisztusnak a ján l tá l : 
Alleluja! 
Magyaroknak szent királya, 
és tanító apostola, 
áve, magyar népeidnek oktatója , 
érdekünkben kérd meg, esdünk, 
jóságosan az Urat, 



FIGYELŐ. 

Szent István élete és műve.* 
Dr, Csóka Lajos. 

Beléptünk az Ür 1938. esztendejébe, abba az esztendőbe, mely 
kell, hogy mély nyomokat hagyjon kortársaink lelkében. Jönnek a 
napok, amikor a Világegyház számára mi rendezzük meg Budapes-
ten az Eucharistía ünneplését. S alig múlnak el ezek a napok, máris 
újra, de most már családi, nemzeti ünnepünkre, Szt, István ünneplé-
sére gyüjt jük össze nemcsak összes magyar testvéreinket, de velünk 
örvendő barátainkat is. Ezen kettős magyar szentév méltó megünnep-
lésére idejében megindultak már az előkészületek nemcsak az egy-
ház, az állam, a társadalom, hanem a magyar tudomány részéről is. 
A Tud, Akadémia kiadásában, a bíboros hercegprímás úr Őeminen-
ciája szerkesztésében a közeljövőben már megjelenik a Szent István-
Emlékkönyv, az a monumentális mű, melyet a magyar szellemtudo-
mányok képviselői állítanak Szt. István emlékének, A részlettanul-
mányok ezen gyűjteménye mellett természetesen készülnek azok a 
monográfiák is, melyek a tudomány legújabb eredményeit összefog-
lalva, egységes képben állít ják a magyar nagyközönség elé első és 
legnagyobb királyunk modern portraít-ját. Közülük elsőnek a Pan-
nonhalmi Szemle szerkesztője, Mihályi Ernő Szent István élete és 
műve című kétkötetes munkája díszes formában már meg is jelent 
a könyvpiacon, 

Mihályi műve sokkal többet nyújt, mint amit címe után várha-
tunk tőle. Nemcsak Szent István életét és művét, keresztény magyar 
királyságát ismerteti úgy, ahogy annak képe törvényeink, legendáink 
és Gestáink alapján kibontakozik előttünk, hanem a Karolingok és 
Ottók birodalmának állami és társadalmi viszonyainak rajzában a 
nyugati mintákra és forrásokra is világosan rámutat, Hasonló rész-
letességgel foglalkozik a szerző a kora-középkor vallásos és egyházi 
életének azon irányító eszméivel is, melyek azután Magyarországon 
is megjelentek és a magyar kereszténységnek is alkotó elemeívé vál-
tak. Mihályi ezen alapon kidolgozott Szent István-életrajza valójá-
ban a kora-középkor művelődéstörténetévé szélesedik ki s e tekintet-
ben a magyar irodalomban szinte pár já t ri tkítja. Ez a középkor már 

* Dr. Mihályi Ernő: Szent István élete és műve. 2 köte t : 254 + 2 8 2 1. Buda-
pest , Pal ladis . 



valójában nem érdemli meg a „sötét" jelzőt, már csak azért sem, 
mert probémáit egész világosan látjuk, mert életformái, életeszmé-
nyei egész határozottsággal bontakoznak ki előttünk, 

A nagyszabású perspektíva mellett másik nagy értéke ennek 
az összefoglalásnak az, hogy szerzője a Szent István-kori magyar 
állam, egyház, társadalom és magánélet berendezésének nemcsak a 
nyugati keresztény, hanem a keleti pogány elemeit is bemutatja, így 
nagyon érdekes például annak bemutatása, hogy az ősi türk népek 
karizmás uralkodója miként alakul át Szent Istvánban karízmás ke-
resztény királlyá. Azt ugyanis a keleti pogány népek is hitték, hogy 
az uralkodóknak egészen kivételes tehetségeik vannak, hogy azok 
közelebbi kapcsolatban állnak az égi hatalmakkal, mint a többi em-
berek. Ennek következményeként találjuk meg náluk az elaggott 
fejedelmek megölésének a szokását, mikor ú j fejedelmet választot-
tak, mint ezt a mi történetünkben Álmos feláldozása is bizonyítja, 
kinek karízmás lelke aztán fiába és utódjába, Árpád fejedelembe 
szállott át. S ezt a fejedelmek karizmás tehetségéről vallott ősi hitét 
a magyarság a keresztény korszakban is megtarthatta. Az egyház 
ugyanis hasonlóképen tanította, hogy a királyok ,,Dei gratia", Isten 
kegyelméből és Isten kegyelmével uralkodnak, akik a királyavatás, 
a koronázás szentelménye által nyerik el Isten különös támogatását. 
Hasonlóképen érdekes az a párhuzam is, melyet a pogány és a ke-
resztény halottkultusz között találunk, A magyarság ősidők óta ki-
váló tiszteletben részesítette elhúnyt hozzátartozói lelkét, szellemét, 
áldozatot mutatott be és tort rendezett engesztelésükre, hogy azok 
jóindulatát biztosítsák a maguk számára, S ez a nemes halottkultusz 
— keresztény formában — megmaradt Szent István korában is. Az 
egyetemes egyházban ugyanis ekkor már, főleg Szt, Odiló clunyí 
apát ösztönzésére, általánossá vált a Halottak-napjának a megün-
neplése, De az elhúnytak szellemének tisztelete, torlással való en-
gesztelése megmaradt Szt, István államában is, így egyik törvényé-
ben arról intézkedik, hogy ha valaki fel akarta szabadítani rabszol-
gáját, de szándéka megvalósításában a halál őt megakadályozta, 
akkor felesége vagy gyermekei tegyék ezt meg helyette és rendez-
zenek szeretetlakomát, agapét, vagyis halotti tort a megboldogult 
lelke váltságáért. 

Ezen és hasonló szellemtörténeti összefüggések kifejtése mellett 
még különösen értékesek azok a fejezetek, melyek a magyar művé-
szetek kezdeteit ismertetik. így érdekes annak a megállapítása, hogy 
az ősi magyar zene sirató, regölő és gyermek játékdallamai, azok 
egyszólamú dallama mennyire rokon az egyház hivatalos zenéjével, 
a szintén egyszólamú gregorián korálissal, így tehát Valter mester 
és bencés társai munkája nagy megértésre talált a magyar iskolák-
ban és egyházakban, mikor megkezdték az egyházi zene és általá-
ban a liturgia tanítását, A mű legszebb részei közé tartoznak aztán 
azok a fejezetek is, melyek a magyar fegyver ipar és ötvösművészet 
termékeit és a független magyar királyság szimbólumát, a szent ko-



rónát ismertetik. Ez utóbbiban a szerző a szt, koronának nemcsak 
sorsát, de annak művészettörténeti vonatkozásait is részletesen tár-
galja — nagy szakavatottsággal és vonzó stílusban. 

Végül külön érték gyanánt kell megemlítenünk, hogy Mihályi 
művében az ,,Egyház és élet" cím alatt először találjuk meg a kö-
zépkori vallásos életünk rajzát, E fejezetekben nemcsak Szent Ist-
ván egyéni életszentsége nyer gyönyörű megvilágítást, hanem az 
egész magyar nép vallásos életének sokféle megnyilatkozását is figye-
lemmel kísérhetjük, 

A magyar művelődéstörténeti adatok ezen kincsesbányáját e 
helyütt kiaknázni — lehetetlen vállalkozás volna. E helyett, egy-két 
lényeges szempont és eredmény kiemelésével csak azt kívántuk hang-
súlyozni, hogy amilyen keresztény lett Szent István és műve, olyan 
tősgyökeres magyar is maradt. Első királyunk egyéniségének az 
időtálló és elvitathatatlan nagysága, hogy a nyugati keresztény kul-
túrát szerencsés összhangba, nagyszerű színtézisbe tudta hozni a 
keleti magyar műveltség értékes elemeivel — mint ezt Mihályi Ernő 
munkája oly meggyőző erővel bizonyítja. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 
Nagy Barna: A theologiai módszer problémája az úgynevezett d ia lekt ika 

theologiában. 1936. 225 1. Sárospatak, 

Dialektika (magyarosabban: dialektikus) theologiának azt a német protes-
táns teológiai irányt nevezték el, melyet Bar th Károly indított el Römerbrief c. 
munkájával . Ez az irány szembefordult a protestáns teológiai racionalizmussal, 
liberalizmussal, mely a kinyilatkoztatást tel jesen kiüresítette és a kereszténység-
ben csak egy vallástörténeti jelenséget látot t . Barth visszatért a Biblia eredet i 
protes táns értékeléséhez, felúj í tot ta taní tásában Kálvin tételei t . Hozzácsatlakoz-
tak Thurneysen Ede, Brunner Emil, Gogarten Frigyes Bultmann Rudolf, kiknek 
sokban rokon felfogása a mozgalomnak megadta az egységes irány jellegét. Sa j -
nos, ez az egység már veszendőbe megy, Barth otthagyta bonni katedrá já t , híveit 
a német vallási harc széleszti szét. 

Nagy Barna az emlí te t t iránynak módszertanát akar ja megismertetni hirde-
tőinek felfogása alapján. Ismertető előadásában krit ikát is gyakorol. Rokonszenve 
nyílván Barthnak felfogása mellé áll. Abban lá t ja az ő teológiatörténeti jelentő-
ségét, hogy ,,a reformátori megigazulástannak a teologiai ismeretelméletre való 
alkalmazása által a ki jelentést [revelatio, kinyilatkoztatás] kegyelemnek, a ke-
gyelmet pedig kijelentésnek értelmezi. Módszere az erről való bizonyságtevés. 
Eleinte a kierkegaardi paradoxonok hatása alatt a dialektikai elem rendkívül 
nagy szerepet játszott ná la" (216. 1.). Nagy Barna jó beosztással elemzi a teo-
lógiának egyházi vonatkozásait ; tárgyát, feladatait , axiomatikus feltételeit, exs-
getikus módszertani elveit. Néhány fejezetében (a dalektika, a paradoxon és az 
exisztenciális gondolkozás, a teológia és a filozófia viszonya, a dogmatkai antro-
pológia) az irány eszmetartalmára is jó bepillantást ad. 

Nagy Barna szorgalmas és tárgyilagos munkájának a kat. híttudós is hasz-
nát veheti, Barth jelentősége, hitvalló bátorsága úgyis túlnőtt saját felekezete 
keretein; a dialektikus teológia a protestant izmus eredeti á l láspontját eleveníti 
fel; ezáltal történelmileg is, a jelenben is közelebb jut azokhoz a hittételekhez, 
melyek sic et non-ja annakidején is, ma is külön útra viszi a katolikust és a 
protestánst , A barth-i teológia hinni akar; a hitért való vívódás jellemzi; ezzel 
mélyítet te el a mai protestantizmust, ezzel adott neki erőt a nemzeti szocializ-
mus keresztényellenes propagandájával szemben a bátor hitvallásra. A kat . teo-
lógus örömmel üti fel Szt, Tamás Summáját (I, qu, 1. a. 1—10), melyben a 
dialektikus teológia problémáinak legtöbbjét megtalálja a ,,videtur quod"-ban és 
a „sed contra"-ban. Csak azt sa jná l juk , hogy a barth-i irány nem talál ta meg 
azt a szintetikus elmét, mely d ia lekt iká jára a: Respondeo; dicendum-ot megadta 
volna. Barth a racionalizmus, natural izmus állításaira keményen kimondja az 
ellentételt . De a hit és tudomány, ész és kinyilatkoztatás, természet és kegyelem 
ellentéteiben nem tud fölemelkedni addig az összhangig, melynek alapja a teremtő, 
megváltó, megszentelő háromszemélyü Isten egy természetében van. Kár, hogy 
Nagy Barna a dialektikus teológia szellemtörténeti előzményei közt nem veszi 
észre az újplatonizmusból táplálkozó ú. n. negatív teológiai irányt, melynek az 
Is tent megközelíteni aka rása magatar tásában is, kifejezéseiben is rokon Kierke-
gaardéval és Barthéval. Nagy Barna munká já t ezért is dicsérjük, mert megmu-
ta t ja , hogy a katolikus és protestáns mesgye elvi alapjairól is lehet tudományo-
san, tehát mást nem sértő tapinta t ta l beszélni. Dr. Kühár Flóris. 



János i Józseí : A bölcseleti megismerés határaínak kérdése . (Székfoglaló 
értekezés a Szent István Akadémia I, osztályában, 17 1.) 

A szerző voltaképpeni problémája az, vájjon lehetséges-e olyan emberi böl-
cselet, amely az egész létvalóságra vonatkozó legvégső kérdésekre kimerítő, tel-
jes és abszolút értékű feleleteket tud adni tudományos rendszerbe foglal tan? 
vagy ha ilyen abszolút értékű és befejezet t bölcseleti rendszer nem lehetséges, 
meddig ter jed az a határ, ameddig az emberi bölcselkedés e l ju tha t? 

A probléma megoldására vonatkozóan a bölcselet története azt a legtöbb 
bölcselőtől elfogadott tanulságot szolgáltatja, hogy a bölcseleti gondolkodás eddig 
még nem jutott el az abszolút és végleg lezárt bölcseleti rendszerhez, hanem 
egyik filozófiai rendszer éppen nagyobb igazságtartalmánál fogva jobban meg-
közelíti a philosophia perennis ideálját , mint a másik. A kérdés tehát aposteriori, 
a történeti tapasztalásból nem oldható meg. 

Hogy a mi megismerési képességünknek határai vannak, annak oka nem 
kereshető magukban a dolgokban (hiszen a dolgok önmagukban maradék nélkül 
megismerhetők minden létmozzanatukban, legalább is az abszolút értelem által!), 
hanem egyedül az értelmünkben, A véges emberi értelem létmegismerése nem 
lehet kimerítő, már csak azért sem, mert a lét magában foglal ja az abszolút 
végtelen létezőt is. Már pedig abszolút és végtelen létező a véges emberi értelem 
számára kimeríthetetlen. Istenről csak evilági ismeretek hasonlóságára alkothatunk 
fogalmakat, analógiás ráutalásokat . 

De a véges létvalóság is kimeríthetetlen az emberi ér te lem számára. Az 
emberi elmének ugyanis a bölcseleti megismerés szempontjából legelhatározóbb 
mozzanata az, hogy csak absztrakt fogalmak alkotására képes. Mivel ismereti 
tárgyaink tar talmát csak ilyen absztrakt módon tudjuk megragadni, következik, 
hogy a konkrét dolog számunkra kimeríthetetlen. Mivel pedig az egész valóság 
konkrét létezőkből ievődik össze, világos, hogy az egész valóság is kimeríthetet-
len számunkra, 

A véges létvalóság számunkra kimeríthetetlenségének még mélyebb gyökere 
a véges dolgok objektivációs mivolta- Ez azt jelenti, hogy mivel a véges dolgok 
kivétel nélkül isteni objektivációk: isteni elgondolás és isteni elhatározás meg-
valósulásai, azért a véges dolgoknak ez a teremtettsége lényeges relációt jelent a 
végtelen léthez, Istenhez, A véges dolgokat tehát csak akkor érthetnők teljesen, ha 
benső relációk második terminusát, Is tent is teljesen megismerhetnők. 

Az egyre mélységesebb tárgyi megismerésre törekvő bölcseleti gondolkodás, 
amely már eddig is annyi abszolút értékű igazság birtokába jutott , egy végnél-
küli folyamatban közelít a kimerítő, tel jes és abszolút értékű rendszerhez, a nél-
kül, hogy azt a létvalóság kimeríthetetlensége miatt tel jesen elérhetné. 

Ezt a gondolkodásra késztető elmélyedő tanulmányt minden művelt ember 
tanulságokkal olvashatná. K. G. 

Ortega Y Gasset ; A tömegek lázadása. Egyetemi Nyomda. Bp, 
Ortega, aki ma Franciaországban a filozófus tárgyilagosságával nézi spa-

nyol hazá jának eseményeit, visszagondol a madridi egyetemi ka ted rá ján elhang-
zott előadásaira és jóslásaira, amelyeknek egyik részletét ad ja a most végre 
magyarul is megjelent könyve. Az egész művelt világon nagy visszhangot kel te t t 
könyv alapgondolata az, hogy a háború u tán a „tömegek fel lázadtak", ami abban 
nyilvánul, hogy elfoglalták az azelőtt csak az elit számára kisajá t í to t t helyeket. 
Nem azért , hogy maguk is elit lelkületűekké változzanak, hanem, hogy a maguk 
é le t formáját uralkodóvá elfogadtassák, s szinte szándékkal meggátolják a szabad 
szellemi fejlődést. — Mi az elit feladata, milyennek kell lenni Európa fejlődé-
sének? — Ezekre a kérdésekre ad feleletet a párat lanul mélyenlátó, világos 
logikájú filozófus. 

Zene. 

Adam Gottron: Kirchenmusik und Liturgie. Kirchenmusikalische Reihe, 
Hef t a, 1937, Verlag Friedrich Pustet Regensburg. Kart. 2,—, kötve 2,50 márka, 

A regensburgi új egyházzenei sorozat negyedik kiadványa kimondottan az 
egyházzenével foglalkozó laikusok és nem papok számára készült. Ismerteti ez 



a kis könyv X. Pius Motu proprio ját és XI, Pius apostoli consti tutioját az egy-
házzenéről, Az első nagyobb fejezetben foglalkozik ál talában az egyházi zenével: 
a liturgikus és vallásos zene mibenlétével, a női énekkel, a liturgikus és nép-
nyelvvel, az orgonával és a zenekarral. A második fejezetben az egyházzenészek-
kel: a klerikusokkal, énekkarra l , dirigenssel, orgonistával és a néppel, mint éne-
kesekkel, A harmadik rész a különböző teendőkről szól a szentmisénél, officium-
nál, az egyházi év egyes ünnepeinél és a népájtatosságoknál . A negyedik fejezetben 
közli a szerző a két pápa i egyházzenei körlevél teljes szövegét németül. Igen 
megkönnyíti a könyvnek és körleveleknek kezelését a belőlük készült tárgyi re-
giszter az ötödik fejezetben. Munkája végén a szerző egy kis irodalmat is ad a 
könyv első három fejezetéhez. Nagyon a ján lha t juk ezt a 100 oldalas kis munkát 
mindazoknak, akik az egyházzene ügyét szívükön hord ják , énekkaroknak és 
vezetőiknek, kántoroknak, orgonistáknak. Linzer Szilárd. 

Gíndele—Loebenstein: Der gregorianische Choral in Wesen und Ausführung. 
Verlag das innere Leben. Oranienburg bei Berlin, 1936, 171 old. Fűzve 4.80, 
vászonkötésben 5.85 márka, 

A két szerző munkája a gregorián korális lényegét zenei stílus szempont-
jából fejtegeti, A melódia és harmónia a zene elválaszthatat lan két eleme, A 
zene történeti fejlődése azonban az egyes nagy stíluskorszakok folyamán a har-
monikus és melodikus zenei műalkotások váltakozását muta t ja . Az utolsó har-
mónia korszak virágzása elején kiegyenlítődtek a harmonikus és melodikus erők, 
de később eltolódás lépett fel. A harmónia kifejlődött a végső lehetőségekig, de 
vele egyidejűleg elerőtlenedett a melódia, A romantikus harmónia korszaka után 
stílusváltozás következett be. Feléledt, megújul t ismét a melódia ereje és be-
következet t az az idő, amikor a régebbi, melodikus zenei stílus iránt való érzék 
ú j r a érlelődhetett . Ez az ú j melodikus korszak pedig előkészítette a talajt a 
gregorián korális feléledéséhez. A gregorián zenében ugyanis tökéletes mértékben 
jut kifejezésre a melodikus elem és ezért az igazi zenei közökben az érdeklődés 
a korális i ránt növekvőben van. 

A könyv első része gregorián melódia-tant közöl az olvasóval. Ritmus-
elmélete egyezik a solesmesi iskoláéval. A gregorián orgonakíséretének kérdésé-
ben, mellyel a könyv második része foglalkozik, a melódiából indulnak ki a szer-
zők. Óvják at tól az orgonistát , hogy a melódiát bizonyos tekintetben „fel ne 
szívják" a kísérő akkordok, uralkodjék az előadásban a gregorián melos, A 
könyv végén 15 oldalon több dallamhoz közölnek a szerzők elméletüknek meg-
felelő kíséretet . 

Gindele—Loebenstein könyvét sok haszonnal olvashatják mindazok, akik a 
gregorián korálíssal behatóbban foglalkoznak. Linzer Szilárd. 

Zenetörténet. 
Dr, Szabolcsi Bence: Népvándor láskor! elemek a magyar népzenében. 

Budapest, Egyetemi Nyomda, 
A magyar népzene nagy, történetileg megvílágítatlan mélységeinek felderí-

tésére vállalkozott a szerző. Töretlen úton is biztosan jár. A magyar népi zene-
stílus ismertető jegyeit összeveti a rokon népek, elősorban a finnugorok, majd a 
törökfajú népek zenéjével és kimutat ja a közös elemeket és keresi, hogy ez az 
egyezés milyen kapcsolatra mutat a magyar hagyománnyal. A cseremiszek közt 
megtalálja t e l j es virágzásban „a teljes régi magyar énekstílust", mely nálunk 
is él a nép fiai között. Ez az énekstílus egy törökfa jú nép zenei hagyományának 
az átvétele; ezt őrizte meg a cseremisz nép, és ezt az archaikus középázsiai dal-
lamstílust őr izte meg mindmáig a magyar népzene is. 

Dr. Szabolcsi Bences A magyar zene tör ténete . Népszerű zenefüzetek 2, 
szám, Somló Béla könyvkiadó, Budapest. 

Sz,, a zene- és irodalomtörténeti problémák (középkori énekmondók; a hist, 
énekek zenéje stb.) ügyes megoldója, a kiváló zenekritikus', a magyar zene tör-



ténetének vázlatos összefoglalását nyú j t j a jelen munkájában. Kellemes meglepe-
téssel vesszük észre azonban, hogy — jóllehet csak vázlatos összefoglalást akar 
adni a könyv — lépten-nyomon új, eddig nem ismert vagy nem hasznosított 
ada tok egész sorát t á r j a fel a szerző, A rövid és világos munka elénk adja, 
hogyan fej lődött a magyar zene abból az örökségből, amelyet finn-ugor és török-
mongol kapcsolatainak eredményeként magával hozott, az írásnélküliség első 
századain át, az énekmondók, a hist, énekek dallamain keresztül; hogyan bővült 
idegen elemekkel, hogyan magyarosodott és jutott el a r r a a magaslatra, amelyet 
Bartók Béla és Kodály Zoltán munkái jeleznek. A monográfia értékét nagyban 
emeli még az a gazdag könyvészet is, amelyben a szerző korok szerint felsorolja 
a zenetörténeti munkákat . 

Dr. Szabolcsi Bence: Bevezetés a zenetör ténetbe . Franklin Társulat , Bpest. 
190 1. 

Sz, két irányból vezeti be olvasóját a zene területére. Az első könyvben a 
felvilágosodás korától kezdve napjainkig terjedőleg fe l tá r ja mindazokat az erő-
feszítéseket, tudományos módszereket, amelyeket az elmúlt idők zenéjének a fel-
támasztására irányuló törekvés hozott létre. Megjelöli azokat a „végső kérdé-
seket", amelyek felé a kutatásoknak haladniok kell és azokat az elveket, törvé-
nyeket, amelyeket a kutatónak szem előtt kell tar tania, 

A második könyv a zene életrajza. Megjeleníti, hogyan született meg a zene 
az emberiség történetének hajnalán mint misztérium és varázslat, hogyan jut el 
Keletről Nyugatra és hogyan ér el fokozatos fejlődésben az egyszólamú kultúrától 
a középkoron át a többszólamú kultúrákig, új szerkezetekig. Lá t juk ú j meló-
diákkal való gazdagodását, míg végre elér a nagy formákig. Bemutat ja , hogyan 
osztozkodnak meg a nemzetek a nagy zenei formákon, hogyan válik a zene 
romantikussá és klasszikussá és hoz létre a ,,zene századának" bámulatos tehet-
ségei ál tal soha nem is álmodott eredményeket és varázslásokat. 

T. M. 

Nevelés. 
Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung, Wissenschaft und Übung. Groß-

oktav, 288 Seiten. Kartoniert Fr. 6.35. Gebunden Fr . 7.80, Benzinger & Co, A. G. 
Einsiedeln. Köln. 

A könyv szerzője pedagógiai tanár a kölni egyetemen. Nevét ismertté tették 
nagyon kedvező kri t ikában részesült eddigi munkái: ,,Die Bildungskräfte des 
Katholicismus in der Welt seit dem Ende des Krieges" és ,,Die kath. Familien-
erziehung", melyekhez méltóan sorakozik fentemlített hézagpótló munkája is. 
Pedagógiai tankönyvekben nincs hiány, mások nevelésének szabályaival sok könyv 
foglalkozik, de olyan kevés van, mely az önnevelés elméletét, történetét és gya-
korlatát szakszerűen tárgyalná. Ezt a hiányt pótolja a szerző. Sa já t tapasztalás-
ból, naplókból, az életből vett példákból állítja össze az önnevelés lélektanát 
s tudományosan megalapozza annak rendszerét. Az önnevelés szükségessége az 
emberi természetből következik, tehát mindenkinek érdeke annak szabályaival 
megismerkedni, de különösen azoknak, akiknek hivatásból kell másokat rávezetni 
minden nevelés cél jára: az önnevelésre, A könyv tudományos, szakszerű volta 
mellett is élvezetes, könnyen érthető. —ró. 

Radványí Kálmán: Család és élet. 306 1, 

Radványi Kálmán könyve pedagógia a legjavából való- Nevelés szülők és 
tanulók számára egyaránt. Micsoda kincsesbánya ez a 36 tanulmány! Mennyien 
éreztük ezeket a problémákat!? Kényelem, félénkség, a tollal bánni nem t u d á s . . . 
visszariasztott bennünket. Merem azt hinni, hogy ez a könyv az idei év nevelő-
irodalmából a legjobb kötet, Bölcseség, higgadtság, szeretet minden sora mind-
nyájunk közös érthető nyelvén. Nehéz volna megmondani, melyik tanulmány 
kapo t t meg jobban. Csak bizonyos elfogultság a lap ján helyezheti az ember az 



egyiket a másik elébe. Én azonban mégis nyilatkozom a tanítói osztály nevében. 
A Tiszteld atyádat és anyádat című fejezet elolvasását a szülők részéről fiúk 
felvételének feltételéül kötném ki minden szerzetesi gimnáziumban. Olvassuk és 
olvastassuk! Sz. J. 

Friedrich Schneider : Katholische Familienerziehung, Zweite, durchgesehene 
Auflage (5. bis 9 Tausend) Herder. 342 oldal. Fűzve 3.60, vászonköt. 4.80 márka. 

Fr. Schneider, a tudós kölni tanár, aki mint pedagógus hazája határa in túl 
is jó hírnévnek örvend, művében egy igazi katolikus család képét r a j z o l j a meg 
tudományos kutatásai , sa já t tapaszta la ta i és idegen megfigyelések a lap ján . Nem-
csak a nevelés cél jaira mutat r á a szerző, hanem a nevelői eljárás valódi ú t ja i ra 
is. Tiszta katolikus szellemben fogja fel a család fe ladatá t . Kiindulva a házasság 
és a családi élet lényegének és rendeltetésének kérdéseiből k imutat ja a családi 
nevelés fontosságát. A házastárs választásánál hangsúlyozza az erkölcsi és vallási 
követelmények és az eugenikai tényezők figyelembe vételét. Később a fejlődés 
sorrendjében megvilágítja a születés előtti és a kis gyermek nevelésének kérdé-
sét, Foglalkozik a jutalom és büntetés, játék és munka, a vallásos, irodalmi és 
zenei nevelés problémájával és a serdülő kor pedagógiai feladataival. Az egyes 
fej lődési fokok lelki életének alapos ismeretére és kiváló nevelői tehetségre vall 
a könyv minden fejezete. Egy olyan pedagógus írta ezt a munkát, aki mint apa 
éber szemmel figyelte és irányította gyermekei fej lődését születésüktől a serdülő 
korig, aki átélte egy családi élet összes szenvedéseit és örömeit, aki igyekezett 
megvalósítani mindazokat a pedagógiai követelményeket, melyeket művében hang-
súlyoz. És ez ad a műnek különös értéket. 

Schneider könyve a müveit szülőkhöz, az érettebb férfi és női if júsághoz 
fordul és mindazokhoz, akik hivatásból vagy apostoli buzgóságból szociális-nevelői 
munkakörben dolgoznak a fiatalság előkészítése vagy a szülők pedagógiai isko-
lázása érdekében. Lelkiismeretet akar felrázni és felelősségérzést igyekszik éb-
reszteni e tar talmas, szép munka a házasság súlyos és szent kérdésében. 

Dr. Anton Stonner : Die religiös-sittliche Führung Jugendlicher durch den 
Pr ies ter . Herder. 1934, Zweite (und veränderte) Auflage, 282 oldal. 

Miként Schneider Familienerziehung műve, úgy Stonner könyve is egy vér-
beli pedagógus szív munkája , amaz egy apai, ez egy papi szívé. Stonner tíz 
nagyobb fejezetben és egy befejező részben foglalkozik mindazon időszerű nevelői 
kérdésekkel, melyeket a hivatása magaslatán álló pap pedagógusnak ismernie kell, 
hogy az élet pedagógusa lehessen. Bevezető fejezetében foglalkozik a szerző 
azzal a tünettel, hogy a mai családi élet ziláltsága miat t mennyire vágyódik az 
i f júság lelki vezetés után; ma jd utóbb a nevelői e l já rás t megindító tapasztalat i 
és irodalmi forrásokkal , A máeodik fejezet helyzetképet ad a háború utáni i f jú-
ságról és rávilágít ezen if júság különös lelki vezetésének szükségességére, ennek 
külső (családi) és benső, lelki okaira. A következő fejezetekben a hi t tanár , pré-
zes, gyóntató a tya mint lelki vezető, a bennük megkívánt egyéni nevelői képes-
ségek és az eredményes neveléshez szükséges magatar tás kérdéseivel kapcsolat-
ban kapunk sok megszívlelendő gondolatot, A hatodik fejezet az i f júságnak a 
nevelővel szemben tanúsí tot t magatar tásáról szól, A következő részekben a ve-
zetés külön módjaival , a szentgyónással, bizalmas beszélgetéssel, írásbeli lélek -
közléssel és más valláserkölcsi nevelőeszközökkel (lelkiolvasmány, imádság és 
liturgia, gyakori szentáldozás, szentbeszédek, lelkigyakorlatok, apostoli munkára 
való nevelés), a nem vallási téren való kapcsolatok nevelői értékével és a veze-
téssel kapcsolatos tapaszta la tokkal (hála, csalódás) foglalkozik a szerző. A két 
utolsó fejezet a pap valláserkölcsi nevelőmunkáját kiegészítő laikus nevelőkről 
(szerzetes nővérek, tanító, orvos, i f júsági vezető) és a külön lelki vezetés nélküli 
if júságról, a vezetés helyett működő tényezőkről, önnevelő erőkről ad sok jó 
gondolatot, A függelékben a lelki vezetés gazdag i rodalmát és egy kérdőív SÍÖ-
vegét közli a szerző, mely íven az i f júság pap pedagógusainak egyéni tapaszta-
latai a lapján való hozzászólását kéri az egész könyv anyagához. 

Linzer Szilárd. 



Lexikon. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 2., neubearbeitete Auflage des Kirch-

lichen Handlexikons, In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad 
Hofman als Schriftleiter herausgegeben von Dr. Michael Buchberger, Bischof von 
Regensburg. 10 Bände. Herder, Greiburg :. Br. — VIII. Band. Pa t ron bis Rudolf. 
— 8 oldal kép, 11 térképvázlat, 171 szövegközti kép, VIII lap és 1040 hasáb 
szöveg. Ara kötve 30—34 M. 

Érdeklődéssel, sokat remélve és várva forgat ja és olvassa a „Lexikon für 
Theologie und Kirche" minden híve a most megjelent 8. kötetet. Mit ta r ta lmaz? 
Mond-e valami ú j a t ? Tudja -e még tovább felfokozni az érdeklődést? Ezek és 
még hasonlo kérdések foglalkoztat ják az embert. És azt kell megállapítanunk, 
hogy a várakozásnak tel jesen megfelel, a reményeket valóra vál t ja , az érdek-
lődést ébrentar t ja és fokozza. Mindjár t az első címszó is határozott és tiszta 
képet nyúj t a templomok, hivatások, társadalmi állások, személyek védőszent-
jeinek, patrónusainak eléggé bonyolult és széles körre ki ter jedő kérdéseiben, 
természetesen szem előtt tartva a népszokásokat, liturgia- és egyháztörténetet 
is. Ugyanez a minden körülményre ki ter jedő alaposság jellemzi a többi címszót 
is, mint amilyen pl, az ereklyékről, Rómáról, szt, olvasóról, Vörös-tengerről szóló 
cikkek. Markáns vonalakkal jellemzi és ismerteti az egyházi és történelmi vezér-
egyéniségeket. I t t is a sok közül csak néhánynak a nevét tudjuk felsorolni, mint 
pl. Néri Szt. Fülöp; Richelieu, a világhírű államférfi és politikus; Amerikának 
ta lán legbájosabb szentje; limai Szt. Róza; a bölcselők közül Rosmini és Rousseau; 
az egyház nagy pápái közül a Pál és Pius pápák; a festőművészet hősei közül 
Raffael és Rubens; és nem utolsó helyen a meleg szívvel rajzolt apostolfejedel-
mek, Szt. Péter és Szt. Pál , A hit tudomány egyes szakosztályainak kényes és 
fontos kérdéseit is biztos kézzel boncolgatja. így a dogmatika terén a predesti-
náció, a papság, megigazulás kérdéseit. Tudományos és gyakorlati szempont a 
jelszó, A vallástudomány összes modern kérdéseire találunk feleletet e kötetben. 
A kánonjogot többek közt a kegyuraság, plébánia, kiváltságok, szerzetesi foga-
dalmak és professziók, fenntar to t t esetek, Rota Romana stb. címszavak képvi-
selik. Akik a liturgikus tárgyak és mozgalmak iránt lelkesednek, azok sokat 
meríthetnek a szentírási perikopákat , prefációt, körmeneteket, gyászmisét, rítust 
stb. tárgyaló cikkekből. A múltnak és jelennek minden fontosabb vallási és 
világnézeti megmozdulását a legnagyobb tárgyilagossággal ismerteti; vázolja ezek-
nek szellemi hát teré t , történeti lefolyását és mai állását is. Szakértő szemmel 
vizsgálja pl. a pietizmust, protestantizmust, quietízmust, reformációt, reform-
katolicizmust és romantikát, A szentírástudományt többek közt a Pentateuchus, 
Péter-levelek, filiszteusok, Pilátus, próféták, zsoltárok, kártérítés, bánat stb, cím-
szavak. A gyakorlati lelkipásztorkodásról sem feledkezik meg jelen kötet (lásd 
p l . a plébánosi lélekkataszterre, iskolákra, szentbeszédre, pszichoanalízisre, val-
láspedagógiira, hi toktatásra vonatkozó cikkeket!) . Megértő szívvel ismerteti az 
egyes népszokásokat is, mint pl. a pestis, lovak kultusza, zarándok, primícia, 
szent források, Quirinus, szivárvány, Rókus címszavakban. A kötet ér tékét emelik 
a vázlatos térképek, szemléltető képek és fényképek, A sok-sok kiváló tu la jdon-
ság mellett azonban nem hallgathatunk el két dolgot, ami kissé kellemetlenül 
ha to t t ránk, T. i, a magyarországi magyar helyeknek Iegtöbbnyire csak német 
nevét hozza, csak ri tkán zárójelben a magyar nevét is. Továbbá téves jogilag 
hibás az 597. hasábban „Raab" címszó alatt ez a megállapítása: „ lm Diöz.-
Gebiet liegt die exemte Ben.-Abtei Martinsberg". — Mindent egybefoglalva öröm-
mel üdvözöljük a „Lexikon für Theologie und Kirche" legújabb kötetét , mint a 
többi kötetnek méltó és kiváló folytatását . Ezért igaz lélekből kívánunk neki 
nagy és szép sikert és minél szélesebb körben való elterjedést . 

—rsm— 
Dr. Zsámbéki László: Magyar művelődéstör ténet i Kis-Lexikon. Szeged, 1937, 

415 1, Fűzve 7,50, egészvászon 8.20 P. 
A szerző az érdeklődő közvélemény kezébe olyan kézikönyvet akar adni, 

amely a felbukkanó történelmi szakkifejezések, fogalmak kielégítő magyarázatát 
nyú j t j a . A legtekintélyesebb szakemberek művei a lapján áll í totta össze kb. 5.000 



címszóban mindazt, amit a művelődéstörténet keretébe tartozónak gondolt. Műve 
első átnézése u tán rögtön feltűnik, hogy különösen gazdag a magyar-török vo-
natkozású címszavakban. Az egész török államberendezkedés, hadügy, adóügy és 
viselet megelevenedik előttünk. Mellette kidomborodik az Árpád-kori társadalom 
ismerete. Gazdag az ethnográfia körébe tartozó címszavakban is. Egyúttal azt 
is megemlítjük, hogy ezek a címszavai a legérdekesebbek (vízégető mester, kál-
vinista kereszt, Isten-fillér, miatyánkpénz stb,). Gazdag még a viselettörténet 
körébe vágó címszavak sorozata. A műben helyet kaptak a történelmi segédtudo-
mányok alapfogalmai, a fontosabb magyar vonatkozású kútfők rövid ismertetései 
és a középkori latinság fontosabb történet i kifejezései ís. Mindazok, akik e 
tárgykörökben érdekelve vannak, bőséges anyagot ta lá lha tnak Zs. művében. Fo-
kozza a mű értékét, hogy minden címszónál utalás történik a legkönnyebben 
hozzáférhető irodalomra. 

Mindezzel szemben van néhány elmarasztaló megjegyzésünk is. A lexiko-
nokkal szemben legelső követelményünk, hogy teljesek legyenek. A teljesség kér-
désében a szerzőnek más lehet a véleménye, mint az olvasóé, különösen mikor a 
tárgykör még pontosan nincs meghatározva. Hogy ne alkalmazzunk a szerzőtől 
el térő kritériumokat, az ő meghatározását tekint jük és e szerint vizsgáljuk, hogy 
mi tartozik a művelődéstörténet keretébe. A szerző szerint „a művelődéstörténe-
lem tágabb értelemben gyűjtőhelye mindazon történeti kuta tásoknak, amelyeket 
a polit ikai tört, (1, ott) tárgyánál fogva mellőz, tehát az erkölcsi és jogi életet, 
a művészetet, tudományt , gazdaságot, iskolázást stb." (A politikai történelemre 
uta lás történik, ott azonban egy szót sem szól, hanem visszautal a művelődés-
történelemre!) A szerző szerint csak egy történelem van és ez a művelődés-
történelem, tehát minden, ami történt, a művelődéstört, keretébe tartozik. Meg-
határozását szem előtt ta r tva azt vesszük észre, hogy számos dolog kimaradt 
belőle. Mindenekelőtt a vallástörténész veszi észre, hogy a vallástört. nem kapta 
meg az őt megillető helyet- Olyan szavak, mint katolikus, keresztény, protestáns 
i(a protestáns patens- t említi), puritanizmus, kripto-kálvinizmus, zsidózók, vizi-
táció, vallás, -ügy, -alap, -felekezetek, -szabadság, unió, unitárius, turul-monda, 
totemizmus stb, nem szerepelnek- Az iskolaügy, a nevelés tör ténet hasonlóan mos-
toha elbánásban részesülnek (doctor, licenciatus, magistratus...). A kul túr tör-
ténet még főirányaiban sincs megemlítve [román, gót, ókor, közép- és újkor fel-
osztás, humanizmus, renaissance, barokk, rokokó, romanticizmus stb.), Nem hozza 
a művelődéstörténetbe beletartozó nemzetiségi kérdés főbb címszavait sem: kisebb-
ség, nemzetiség, -i kérdés, nemzetfogalom, -állam, patriotizmus, vlach, szlovén, 
szláv, rác. Pedig milyen izgató fogalmai ezek a magyar művelődéstörténetnek! 
A laikus, akit ú jabbkor i történetünk érdekel, hiába keresi ezeket a címszavakat: 
emigráció, aquisita, neoaquisita, gravaminák, obstrukció, koalíció, oppozíció, libe-
ralizmus, centralisták (centrális céhről olvashat), hitel, bürokrácia, kamarilla, 
fúzió, memorandum, pör, konfiskáció, dualizmus stb. Hiába kerestük még a követ-
kező szavakat: acclamatio, Anonymus (P. mester!), muzulmán, monarchia, mag-
szakadás, devolutio, levéltár, korona, -birtok, szentkorona-tan, koronázási eskü, 
-hitlevél, dinasztia, zsebrák, husszita, zálogbirtok, zászlósúr, végvár(l), assessor, 
ülnök, tüzesvaspróba, törvény, -hozás, törvénykezés, telepes, telepítés, -történet, 
társadalom, társadalmi szervezet, szellemtörténet, robotf!), rendiség, rendi adó-
zás, — katonáskodás, ősiség, örökváltság, őstörténet, ötvened, országos főkapi-
tány, országgyűlés stb. Egy javított, bővített kiadás alkalmával mindezek bele-
kerülhetnek, és hogy a ter jedelmet ne igen kelljen növelni, a török vonatkozású 
címszók nagy részét el lehet hagyni. Ezeket u. i. azok, akik számára a lexikon 
készült, nem használhat ják . Néhány címszó csoportot össze lehet vonni: asr-i, 
indictio, feria, paizs, reszm-i. Sok az olyan címszó, amit nyugodtan el lehet 
hagyni: egyéniség, elektorát, Extra Hungáriám, fecskefarkú csábrág, Fekete cár, 
fogalmazvány, gánica, kitoló kása, kobak, büdöslé, nekrológ, hullámtörvény, kótya-
vetyés diák, nyirö mesterek. Ha ezeket összehasonlítjuk az elmellőzött anyaggal, 
rögtön szembetűnik az aránytalanság és a kiválasztásban megnyilvánuló rend-
szertelenség, ami egy lexikonnál igen nagy hiba. Pl. a szerzetesrendek közül nem 
említi a bencéseket, pálosokat, ferenceseket, domonkosokat, a többi szerzetes-
rendet viszont felvette lexikonába. Történet irodalmunk aránytalan felhasználása 



(pl. fekete sereg, íatinus), több címszó híbáiS e lhelyezése (Der Spiegel, Der Un-
gar, első magyar automata zeneszerszám), nem a lényeget adó meghatá rozás (ordo 
pontificum), s a j tóh ibák csak fokozni t u d j á k a vágyunka t egy új , lényegében javí-
tot t k iadás után. 

—ha.— 

Vegyes-
Halmos J á n o s : Mit kel l t u d n u n k a szívről é s a szívbajok megelőzéséről . 

Cserépfalvi k iadása , Bpest (1936). 133 1. Ára 2.80 P. 
Alig van manapság ember, ak i időnként n e „érezné" a szívét, s ne fogná 

el i lyenkor aggodalom élete jövendő sorsa miat t . Pedig ez a legcsekélyebb tüne-
tekre is fel lépő aggályoskodás az orvos tudomány felvi lágosí tása szerint nem he-
lyénvaló. Mer t szerveink közül a szív működése le lk iá l lapotunkkal a legszorosabb 
összefüggésben van, s ezért egyrészt alig képzelhe tő el oly szív, amely te l jes 
épsége mel le t t ís időnként ne érezte tné gazdá jáva l a test és lélek kölcsönös egy-
másra ha t á sának törvényét ; másrészt éppen a módfe le t t i aggályoskodás visszahat 
a szívre s ezzel a képzelődőt még nagyobb zavarba e j t i . Vigasztaló olvasni, hogy 
manapság a sz ívpanaszokkal orvoshoz fordulók nagy része nem szívbajos, továbbá 
hogy az annyi ra r e t t ege t t angina pector is néhány évt izede — h a gyakrabban is 
— de sokka l kevésbbé veszélyes a l akban jelentkezik. A könyv nagy szakér te lem-
mel, de könnyed í rásmódban foglalkozik mindazokka l a kérdésekke l , amelyek 
ma szívével kapcso la tban mindenki t érdekelnek, így szóba kerül az ideges szív, 
a szívgörcs, a szesz, a dohány, a kávé és tea, a n y á r i örömök, a sport , a soványító 
e l járás , a nemi élet a szív szempont jából . Végül a szívbajos é l e tmód já r a s a szív-
b a j e lkerü lésére ad tanácsoka t a szerző, aki a ha t a lmas csikágói kórház szív-
osz tá lyának vezetője. 

V. T. 

Világhy Káro ly : Mezőgazdasági üzem- és becs lé s t an . Kiadta Horvá th Ányos 
O, S, B, oki. gazda, szentbenedekrendi jószágkormányzó Világhy K á r o l y m, kír, 
gazdasági akadémia i rendes t aná r e lőadása i után, 

A sokszorosí tot t munka t e r j ede lme 176 félíves oldal . A bevezetés a mező-
gazdasági tudományok tör ténet i fe j lődését és a mezőgazdasági tőkék felosztását 
ismertet i röviden. A tu la jdonképen i munka két f e j eze t r e tagozódik: I, a mező-
gazdasági üzemtan; II, a mezőgazdasági becsléstan. 

Az I, fe jezet tíz részre oszlik. Az első rész a 4—19, oldalig a földbir tokkal , 
annak é r t ékére és haszná lha tóságára kiható tényezőkkel , a földbír tok alkotó ré-
szeivel, a művelési ágakkal és ezek kölcsönös a rányáva l foglalkozik, A második 
rész, a 19—21. oldalig, a te lkesí téseket és ezeknek előnyeit t á rgya l ja . A harmadik 
rész, a 21—37. oldalig, az épület tőkét , annak nagyságát , költségeit, tőkekamato-
zásí ha tásá t , bontás i ér tékét és a b i r tokon való elhelyezését i smer te t i részletesen. 
Kitér továbbá a távolság h á t r á n y á r a és az igás á l l a tokka l tö r ténő fuvarozások, 
fordulók pénzbeli kifejezésére, a jogi kapcsolványokra , ül te tvényekre, vetési lel-
tárra , különböző b i r tok t ípusokra ; szól a bir tok tagozatáról , ku l túrá l lapotáró l , köz-
gazdasági helyzetéről , a népességi, poli t ikai , közigazgatási , kormányza t i viszo-
nyairól, Mnt l á tha t juk , az épület tőke, amely nem p roduk t ív tőke, elég részletesen 
van tá rgyalva épen azért , hogy megsmertesse mindazon tényezőket , melyek az 
épüle t tőkénél a gazdaság legjobb jövedelmezőségére ha tássa l vannak. A negyedik 
rész, a 37—48, oldalig, az üzemtőkével , a hol t le l tá r jelentőségével, annak az 
ökonomiai ha tár ig való kihasználásával , a gép- és eszköztőke nagyságával , költ-
ségeível, az ál lat tőkével , nagyságával , költségeivel, az igás- és haszonál la t lét-
számának meghatározásával , a ló- és ökörmunka közöt t i a ránnya l foglalkozik. 
Az ötödik rész, a 48—51, oldalig, t á rgya l j a a forgótőkét , megha tá rozza és kör-
vonalazza annak nagyságát . Ki fe j t i a mezőgazdasági tőkék a rányá t és ennek a 
jövedelemre való ha tásá t , A hatodik részben, az 51—66, oldalig, a munkaerő, a 
különböző munkás t ípusok, a munkavégezménvek, munkaerők szervezési szabályai 
szerepelnek, A hetedik részt tíz oldalon a Taylor - rendszer mél ta tásának és szá-
Pannonhalmi Szemle 5 



mos példával való bemutatásának szenteli, A nyolcadik rész, 75—100. oldalig, 
az üzemrendszereket, a kilencedik rész, 101—141 oldalig, az üzemszervezést és a 
tizedik rész, a 142—156, oldalig, a mezőgazdasági üzemtervet tárgyalja, 

A II, fejezet a 158—176, oldalig, a becsléstant foglal ja magában, mely két 
részre oszlik, általános és részletes becsléstanra. Az általános rész foglalkozik 
az értékbecsléssel és méretbecsléssel; a részletes rész a birtokbecslést, az üzem-
tőke tárgyainak értékbecslését, munkaköltségek, ipari-üzemek becslését és egyéb 
becsléseket ismertet. 

Ismerte t tem a munka tartalmát röviden azért, hogy ennek alapján az olvasó 
képet alkothasson magának mindarról, amit e munka magában foglal, A kiadó 
könnyű stílusa élvezettel vezeti az olvasót egyik érdekes részből a másikba, Feles-
leges tárgyalásokba sehol sem bocsátkozik, kevés szóval csak a lényegre helyezi 
a fősúlyt, mert a szöveget világos példákkal , számokkal illusztrálja. Tömör, 
könnyen át tekinthető üzem- és becsléstan; mind az I., mind a II, fejezet való-
ságos számhalmaz, tele üzemi ada tokka l és a legmodernebb irányelvek a lapján 
összeállított üzemi, jövedelmezőségi, összehasonlító számításokkal. Hogy ezen 
munkát ily tömören összehozva minden tekintetben kifogástalan összeállításban 
sikerült a kiadónak közreadni, az elsősorban az ország egyik nagytudású és 
nagytekintélyű üzemtani szaktanárának, Világhy Károly m. kir, gazd. akadémiai 
tanárnak érdeme, ki előadásaínak közreadási célból történő lejegyzéséhez és ki-
adásához hozzájárult , azt fölülvizsgálta, az esetleges hibákat kijavította és több 
helyen bővítette, 

A kiadó ezen közreadott munkával a gazdatársadalomnak vél szolgálatot 
tenni akkor, amikor e munkában a legmodernebb üzemi adatokat és számításo-
kat rendelkezésére bocsát ja , hogy ezen adatok alapján állandó számításokkal 
gazdasági üzemeiket a jövedelmezőség lehető határáig felfokozhassa. 

A munka megrendelhető a kiadónál Pannonhalmán (Győr m.) 10 P. előze-
tes beküldése mellett. Nagyobb rendelésnél 10°/o engedmény. 

S. FI. 

C. Carbone: Prax is Ordinandorum. Ed. 3, Taurini, 1937, Marietti . XVI + 
262 lap. Ára fűzve 10 líra. 

Szerző jelen művében kérdés és felelet formájában azt a hi t tudományi és 
egyházjogi anyagot gyű j tö t t e össze, amelyről az egyes rendek felvétele előtt a 
szentelendőnek az egyházjog előírása szerint vizsgálatot kell tennie. Ez a körül-
mény magyarázza meg a könyvnek gyakorlat i értékét, nagy fontosságát, és azt 
is, hogy aránylag rövid idő alatt három kiadást ért el, és hogy mind az öt világ-
részen ismerik. Gyakorla t i fontosságát különösen fokozza az, hogy a Szentségek 
Kongregációjának 1930. dec. 27-én kiadot t és a szentelendők hivatásának ápolá-
sára és kivizsgálására vonatkozó rendelkezéseit , a szentelésekkel kapcsolatos 
kérvény- és esküformulákat is tar ta lmazza. Az anyag elosztásában az egyes ren-
deket követi a szerző. Nagyon értékesek a hajkoronáról , a négy kisebb rendről, 
a szerpapságról és az áldozópapságról szóló rész utáni függelékek: a .pápák és 
szentatyák tanítása és írásai a papi méltóságról és hivatásról. Ilyenek pl . X. Pius 
pápának a katolikus klérushoz intézett exhortációja, Szent Jeromos levele a 
klerikusok életéről, Szent Ambrus írása az oltárszolgák kötelességeiről, Nagy 
Szent Gergely pápának „Regula Pas tora l i s" c, híres műve és Aranyszá jú Szent 
Jánosnak a papságról írt műve. Papnevelőintézetek és szentelés előtt állók igen 
nagy hasznát veszik e könyvnek. 

—ím.— 



RENDI HÍREK. 

Koller Pius, kiváló természettudósunk, aki jelenleg a kaliforniai 
losangelesi egyetemen taní t ja a sejttani örökléstant, írja, hogy az 
egyetemen főleg kutató munka folyik. Három Nobel-díjas professzor 
van ott, ő Morgan mellé van beosztva. 660 hallgatója van az egye-
temnek. Kalifornia története a franciskánusok misszióival függ össze. 
1770-ben mentek oda Mexikóból és 1825-ben 34 missziójuk volt. Ezek 
körül keletkeztek a városok, pl. Los Angeles, az angyalok királyné-
jának városa, melynek külvárosa az indiánoktól csillagok városának 
nevezett Pasadena. A franciskánusok polgáriasították egész Kalifor-
niát. — Januárban Kalifornia másik egyetemére megy dolgozni Kol-
ler, Berkeleybe. 

Az 1937. aug, 25-én kelt apostoli breve felfüggesztette a st. 
lambrechti és a máríacelli konvent elkülönítésének megindult mun-
kájá t . A máriacelli apátság továbbra is a st. lambrechti apátság 
része marad. 

Brazíliai rendtársaink írják, hogy emeletes székházuk terve 
már készen van, most van beterjesztve jóváhagyásra. Dr. Beck ma-
gyar mérnök készítette, A jóváhagyás megszerzése után 150 napon 
belül készen lesz, — 16 mm-es filmfelvevő gépet is vettek, amely-
lyel már megkezdték a felvételeket. Amikor majd Horváth Anzelm 
hazajön az eucharisztikus kongresszusra, be tudja mutatni missziós 
életüket. Most Londrina vidékét jár ja . Szelecz Arnold decemberben 
járt Árpádfalván, Az ottani kis templom is fedél alatt van már. 
Santo Andrén a Szent Imre iskola egy része is elkészült már. Anastá-
ción a torony már a tetőig készen áll. Karácsonykor szentelték fel a 
második harangot, egyik magyar ajándékát, 

A brazíliai misszióból három újévi örömhírt is hozott a posta. 
Az első kedves meglepetés, mely az utóbbi időben jött át az Óceá-
non, az ú j brazíliai magyar imádságos-könyv volt, ízlésesen kiállított, 
gazdag tartalmú munka, mely végre lehetővé teszi, hogy az ötvenezer 
elszakadt magyar testvér egy szívvel-lélekkel énekelhesse a talán 
már feledésbe induló dallamokat és az imádságokból erőt és vigasz-
talást merítsen fájó és küzdő lelkének. Három apostoli lelkű rend-
társunk is úgy gondolkodott, mint az a kivándorolt kubai magyar, 
aki a közelmúltban írt levelet Pannonhalmára. Vastag betűin meg-
látszott, hogy régen nem volt toll a kezében. Megírta, milyen testi, 
lelki nyomorban, munkanélküliségben, ínségben élnek, de anyagi se-
gítséget vagy pézt egy szóval sem kért. Imakönyveket küldjenek! Ez 



volt az egyetlen kívánsága. ,,Keressétek először az Isten országát és 
az ő igazságát és ezek mind hozzáadatnak nektek." (Mt. 6, 33.) 

Várakozásukban nem csalódtak. Rövidesen megérkezett a má-
sodik örömhír: Épül a „Brazíliai Pannonhalma". Sok titkos adakozó* 
jóvoltából már rendelkezésre áll a szükséges pénz nagyrésze, úgy 
hogy ha a gyűjtés ilyen sikeresen folytatódik, Szent Benedek Atyánk 
ünnepén már saját kolostorukban, magyar bencés-cellában pihenhetik 
a nap fáradalmait. 

A harmadik meglepetés az, hogy ú j formában és gazdag tarta-
lommal ismét megjelent a „Lobogó Tüzek" című időszaki folyóiratuk. 
A szalézi a tya távozása óta, az ő munkáját is pótolniok kellett és 
így nem jutott idő a szerkesztés gondjaira, melyhez hozzájárultak az 
anyagi nehézségek. Most, hogy hárman vannak, ú j r a magukra vették 
ezt az édes terhet. Nagy szükség volt már rá, hiszen ez az egyetlen 
sajtótermék, mely magyar nyelven és katolikus szellemben jelenik 
meg. A lángoló tűz meglátszik, nemcsak a fedőlapon, hanem a belső 
tartalomban is. Világosítani akar elsősorban, amikor rámutat a téve-
désekre, a hit világossága ellen dolgozó sötét kezekre. Azután mele-
gíteni akar, fagyos magyar szíveket. Kitárja előttük a magyar szen-
tek gazdag lelkivilágát, hogy biztosítást nyújtsanak a fölfelé törők-
nek, Megfogja az ifjúság kezét, mert ez a magyarságától szakadni 
készülő sok ezer fiatal lélek adja itt a legnagyobb gondot, de irá-
nyítja a szülőket is szent kötelességeik teljesítésében. Ezerféle 
igényt kell kielégítenie ennek a folyóiratnak, mert az élet sokféle 
nehézségeivel egyedül kell fölvennie a harcot. Az igénytelen hirde-
tésekből bontakoznak ki előttünk a nagy munka körvonalai, melyet 
névtelenül folytatnak. A kis lapban is csak egy név olvasható: ,,A 
bencés atyák." A többit elég, ha a jó Isten tudja, A karácsonyi szó-
zatot a brazíliai magyarsághoz a főapát úr írta. Ennyi munka mellett 
Szelecz Arnold még tudományosan is működik. Értékes tanulmányt 
küldött a Pannonhalmi Szemlének Brazília gazdasági életéről, Bra-
zília új alkotmányáról, Brazília egyik vidékéről, Nordestéről. 

A Szent Anzelm kollégium ötven éves. 
Január 4-én ünnepelte a római Szent Anzelm kollégium, ren-

dünk pápai egyeteme, szűk, családi körben fennállásának ötvenedik 
évfordulóját. A rend prímásapát ja a kollégium rektorának, tanárai-
nak és növendékeinek jelenlétében a következőkben emlékezett meg 
az ötven esztendő történetéről: 

A bencés rend központi kollégiumának gondolata még XI. Ince 
Pápától származik (aki hazánknak is nagy jótevője volt!). Az ő ál-
tala alapított főiskola 1687-től 1837-ig működött, akkor a rend fölött 
járó nehéz idők miatt be kellett szüntetni. Ötven éves szünetelés 
után XIII. Leó Pápa ismét szükségét lát ja egy központi bencés fő-
iskolának és 1887-ben elrendeli annak megnyitását. A Szentatya 
elsősorban Dusmet Benedek József O. S. B., később bíboros (1818— 
1894) segítségével valósítja meg akaratát , aki szentség hírében halt 
meg és kanonízácíója már folyamatban van. Mellette Jacobini Lajos. 



bíboros, 1880-tól 1887-ig pápai államtitkár, O'Gorman, az angol 
bencés kongregáció akkori feje, Zelli-Jacobuzi Lipót, a római Szent 
Pál apátja, Smith Bernát apát és a cassinói kongregáció több apát ja 
vett még részt a kollégium alapításában. 

1886-tól 1893-ig a Piazza Scossacavalli egyik palotájában, mely 
a két híres Borgo közé ékelődő s most lebontásra került Spinaban 
állt, talált otthonra a bencés főiskola. 1893-tól 1896-ig a San Carlo 
al Corso közelében futó Via Bocca di Leone-re került, míg végre 
1896-ban megtalálta végleges otthonát a bencés hagyományokban 
gazdag Aventínuson, a monasztikusjellegű, románstílusú, tágas, ú j 
épületben. 

Ötven év alatt kb, ezer bencés és kétszázhatvan más kispap volt 
a Szent Anzelm kollégium növendéke. A nem bencés növendékeknek 
száma különösen azóta emelkedik, mióta XI. Pius Pápa a másik négy 
mellé (Gregoríanum, Angelícum, Lateranum, Antonianum) az Ansel-
mianumot is pápai egyetem rangjára emelte. Még XIII. Leó Pápa 
megadta élőszóval a jogot az egyetemi fokozatok adományozására, 
X. Pius Pápa pedig 1914-ben Motu proprio-jával megerősítette ezt 
a kiváltságot. Azóta teológiából 139, filozófiából 77, egyházjogból 
pedig 20 doktort kreált az Anselmianum. A volt növendékek között 
2 bíboros, 10 püspök és érsek és 52 apát van, 

A monasztikus hagyományok szellemében és a nagy ősök nyom-
dokain indul a bencés egyetem Isten kegyelméből a következő ötven 
évbe! 

Egy a sok k ö z ü l . . . 
Egy montserráti bencés levele, ki hét hónapig 
élt a spanyol vörös uralom alatt. 

Krisztusban Kedves Testvéreim, 
A francia közmondás tar t ja : ,,la promesse est une dette". Meg-

ígértem Nektek, hogy leírom élményeimet, melyeket a spanyolországi 
vörös terror véres vallásüldözésében hét hónap alatt átéltem. Sze-
retném, ha ezekből is megértenétek: ,,Valóban mindenekfelett jó az 
Isten és elhalmoz bennünket végtelen szeretetével." 

Föltételezem természetesen, hogy tudjátok, mi történt Montser-
ráton a forradalom első napjaiban, hisz együtt éltük át. Visszagon-
dolok 1936. július 25-re: Szent Jakab ünnepe volt. Ekkor még 
Montserráton voltam, A legtöbb szerzetes már elment, csak azok 
maradtak még itt, akik Tarragonába igyekeztek. Egy-két atya, 
néhány laikus testvér és egy csapat tarragonai zarándok. Együtt 
indultunk útnak. Minden baj nélkül érkeztünk Tarragonába. 

P. Illés és Fr. Odo innen Tortosába akartak utazni. Másnap, 
mikor vonatra szálltak, letartóztatták őket. Fr, Józsefet agyonlőt-
ték néhány nap múlva, 

Mi többiek Reusba tartottunk. Ami itt történt, azt talán jobb 
lenne nem leírni. P, Leander, fr, Adeodat, Péter, a kis novícius, meg 
én útleveleket kértünk a helybeli forradalmi bizottság embereitől, 



hogy egy közeli faluba juthassunk. Elutasítottak, Elhatároztuk, hogy 
mégis útnak indulunk, de alig voltunk száz lépésnyire az autótól, 
midőn elfogtak, A monistroli bizottság tagjai, kik idáig velünk utaz-
tak, elárultak bennünket. Mindjárt alaposan megmotoztak, Péternél, 
a kis novícíusnál, egy szentolvasót találtak- Erre szitkozódó, gyaláz-
kodó szavakban törtek ki. Megvan a bizonyíték — mondták — pa-
pok, szerzetesek vagytok. Helyben agyon akartak lőni. Mi nyugod-
tan voltunk és boldogan néztünk a közeli halál elébe. Isten akarata 
azonban más volt. Egy kommunista sietett felénk és azt az utasítást 
adta, hogy ne az utca közepén, hanem a bízottsági épület mögött 
végezzenek velünk. Magasra emelt kezekkel mentünk át a városkán. 
P. Leander alig tudott mozogni (ő súlyos májoperáción esett át és 
nemrég jött ki a kórházból). Puskatussal taszigálták szegényt a bar-
bárok, A járókelők kíváncsian, de részvétlenül bámultak ránk, egye-
sek pedig megfenyegettek. Ezen a via dolorosán elkészültem halá-
lom pillanatára. 

Végre megérkeztünk kivégzésünk helyéhez, a bizottsági épület-
hez, amely azelőtt a Szent Családról nevezett atyák kollégiuma és 
kolostora volt. Ott álltunk, mint mártírjelöltek: föltartott kezekkel 
a megfeszítésre készen. Szívből megbocsájtottunk ellenségeinknek, 
jobban mondva barátainknak és vártuk a szerencsés véget, mely 
bennünket egyszerre az égbe emel. De nem, még most nem nyer-
het jük el a vértanúság koszorúját. Az anarchisták vezére, kit „csá-
s z á r i n a k neveztek, jött, hogy megtudja, mit jelent ez a lárma és 
mi történik a feltartott karú emberekkel. Személyesen akart bennün-
ket átmotozni, A vizsgálatnál ismét előkerült a szentolvasó, mely a 
gyalázkodás és átkozódás egész áradatát váltotta ki ismét. Ezen 
kívül semmi mást nem talált. Végül az eredménytelenségtől fel-
bőszülve ököllel P, Leander arcába csapott oly förtelmesen, hogy 
embertől ilyen alig telik ki. Összevissza kiabáltak: ,,Le a bitangok-
kal, le a népbolondítókkal!" 

Az úgynevezett császár a többség akarata ellenére, kik azonnal 
agyon akartak lőni, egy terembe vezetett kihallgatásra. Itt sokat 
szenvedtünk. Gúnyos szavakat és ocsmány szidalmakat voltunk 
kénytelenek hallani Krisztusról és szent Anyjáról , Fá j t a szívem ki-
mondhatatlanul, Azt kérdezték, honnan jövünk és hová szándéko-
zunk menni és miért utazunk? A kihallgatás nem volt más, mint 
komédia. Ismét halálra ítéltek, hogy majd a következő reggel vé-
geznek velünk. Kis sötét börtönbe zártak. Velünk együtt egy részeg 
vörös katonát és egy szegény asszonyt is bebörtönöztek. Kálváriát 
kellett járnunk megint- Ócsároltak, kicsúfoltak és hallgatnunk kel-
lett olyan dolgokat, amik szívünk-lelkünk ellen volt. így töltöttük 
el az éjszakát. Egyszer sem engedték meg, hogy táplálékot szerez-
hessünk, pedig már 16 órája semmit sem ettünk. 

Kora reggel jött a császár rendőrökkel és kommunistákkal. Ki-
adta a parancsot: „Ezt a négyet hozzátok lelövésre, kezdjétek ez-
zel" és rám mutatott. Elbúcsúztam a többiektől és felszálltam az 
autóra. De nem a vesztőhelyre vittek, hanem ismét börtönbe, ez 



alkalommal teljesen egyedül voltam. Július 26-án egy embert sem 
láttam. Este ételt hoztak, — de milyen ételt. A sertések jobbat kap-
nak. Lefeküdtem. Ügy 11 óra felé jött egy kommunista, megparan-
csolta, hogy kövessem. Föl akartam öltözni, de nem engedett. így 
öltözetlenül, ingben és alsónadrágban kellett őt követnem. Az udvarra 
vezetett, hol néhány kommunista fegyverét készítette elő. Ekkor 
egyik hozzám jött, azt hiszem monistrolí és így szólt: „Azonnal 
mondd meg, hová dugtátok Montserrát kincseit, ha nem beszélsz, 
agyonlövünk." Azt feleltem, hogy semmit sem tudok. Ő mindenké-
pen feleletet akart kicsikarni belőlem: többször mellemnek és fejem-
nek szegezte revolverét. Mikor a többiek látták, hogy az erőszakos-
kodás semmit sem használ, ők is hozzám jöttek és puskatussal addig 
ütöttek, míg összeestem. Hosszú idő múlva magamhoz tértem. Egy 
apáca állt előttem sírva. Földön feküdtem; számból folyt a vér. 
Ekkor ismét odajöt t a monistrolí kommunista, barátaival gúnyoló-
dott és szerencsétlen állapotomban még tovább is bántalmazott. 
Ismét a legcsúnyább viccelődést kellett hallanom. Szégyenpír ön-
tötte el az arcomat és lelkem mélyéig szomorú voltam. Mielőtt el-
távoztak, egyik erősen a lábamba rúgott, hogy a földre estem. Mikor 
ismét eszméletre tértem, kórházban voltam. Egy vörös katona, aki 
még nem veszítette el minden emberi érzését, míg én eszméletlenül 
feküdtem, rábeszélte a többieket, hogy hagyjanak fel a további ve-
réssel, mert már úgyis megkaptam jutalmamat. 

Két napot töltöttem a kórházban. Eddig összesen 11 szenvedés-
sel teli nap, Itt is kommunisták és anarchisták vigyáztak rám. Szit-
kozódást, gyalázkodást, rágalmazást kellett hallgatnom és eltűr-
nöm szünet nélkül. Amint látszatra némileg felépültem: elhatároz-
ták, hogy a tarragónaí kikötőben horgonyzó hajóbörtönbe küldenek. 
Hátrakötözött kézzel kocsira tettek és az őrök egész úton nekem 
szegezték fegyverüket, „Istenem — gondoltam — bárcsak eljönne a 
felszabadító vég fegyverükből, milyen boldog lennék," Egy pap volt 
velem. A csőcselék gúnyolódott velünk és éktelen kiabálással halá-
lunkat követelte. így mentünk az egész városon keresztül, hogy ala-
posan kigúnyolhassanak és kinevethessenek. 

Amikor Tarragonába érkeztünk, olyan kimerült voltam, hogy 
alig tudtam a lábamra állni. A kikötőbe mentünk s onnan csónak-
kal a hajóra. Fenn a hajón barátságos hangok ütötték meg fülemet, 
valaki nevemen szólított. Fr. Odó volt. Megvigasztalódtam, sőt örül-
tem, Nemsokára viszontláttam P, Leandert és fr, Adeodatust is, 
akiket előző nap hoztak ide, Csak a 15 éves kis Péter novíciust bo-
csájtották szabadon korára való tekintettel. 

Itt már egész más körülmények között éltem. Fogoly voltam 
ugyan, de legalább szerzetes testvéreimmel lehettem. Az egész hajó 
foglyokkal volt tele: papok, híres szerzetesek, vezető katolikus fér-
fiak mintegy ötezren összesűrítve, Higyjétek el, hogy nem túlzok, ha 
azt mondom, hogy a kereszténység első napjai ismétlődtek meg 
ezen a hajón. 

Igazi papokat találtam itt, szent, lelkes férfiakat és nagyszerű 



i f jakat , a katolikus ifjúsági szervezeteknek csodálatraméltó tagjait. 
Mily mélyen szerettük mi egymást Krisztusban. Mindig Krisztusrói 
beszéltünk és szívünk egyre melegebb lett. Többször elvégeztük 
szentgyónásunkat, Benső imádságunk könnyekkel volt tele. 

Azonban mindez teljesen titokban történt a nagy hajó mélyén. 
Az Űr kegyesen fogadta könyörgéseinket, mert rendkívül erősnek 
és bátraknak éreztük magunkat. De szükség volt is rá, nem mult el 
nap a nélkül, hogy új áldozatot ne hoztunk volna, A vesztőhely 
közelében laktunk. A vértanú jelöltet minden alkalommal előkészí-
tettük a nagy pillanatra; fölvidámítottuk, átöleltük és kértük, emlé-
kezzék meg rólunk az Ür színe előtt. Mily megragadó pillanatok vol-
tak ezek. Tapasztalhatta az ember, hogy milyen nyugodtan, vidá-
man, minden félelem nélkül beszél egy katolikus hívő az örök bol-
dogság kapui előtt. Szívünk ott volt mindig azzal a vértanúval, akit 
a tőlünk kb, 50 méterre levő vesztőhelyen végeztek ki. Mily bátran 
haltak meg Krisztus szabad gyermekei. Ügy haltak meg, mint Krisz-
tus: megbocsájtva ellenségeiknek, a legtöbb énekkel az ajkán, így 
halt meg a katolikus ifjúsági egyesület 20 hőslelkű tagja is. Először 
sajá t szövetségi énekükre kezdtek rá, majd e himnuszt énekelték: 
„Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol, Krisztus teg-
nap, ma és mindörökké," Míg ezt énekelték, lőtték őket agyon. Ezek 
a szavak itt lelkünk mélyéig megráztak s ezek a jelenetek érthető 
módon keresztény méltóságunk öntudatára ébresztettek. Valóban a 
keresztény méltóság a szent kereszt méltósága. Ez a naponként meg-
ismétlődő élő prédikáció felbátorított bennünket és egyre jobban fel-
fokozta öntudatunkat: Krisztus tanítványai vagyunk és maradunk 
mindörökké. 

De a belső szenvedés azért nem maradt el. Különösen az éjje-
lek voltak borzasztóak. Egy hónapon keresztül egyetlen egy éjjel 
sem tudtam aludni. Képzeljétek el, milyen izgalmat és feszültséget 
idézett elő bennem mindez, pedig mi volt ez ahhoz képest, ami még 
ránk várt? Meg voltunk győződve róla, hogy élve innen ki nem sza-
badulunk, Csak nagyon keveset eresztettek szabadon közülünk. 
Egészségem kissé javult a hajón. Nagyanyám, aki Tarragonában la-
kott, háromszor küldött ételt egy kis csónakon, mert a kosztot, amit 
a hajón adtak, nem lehetett megenni. Puszta padlón kellett alud-
nunk, mert a hajó tehergőzös volt, nem voltak ra j t ágyak. Kértem 
nagyanyámat, küldjön szalmazsákot, ezt megengedték. Öten aludtunk 
ra j ta . 

így éltünk élet és halál között, mert minden pillanatban meg-
történhetett, hogy kivégzésre visznek. Az elfogottak száma és a ki-
végzések naponként gyarapodtak. Mindez azt mutatta, hogy a mi vé-
günk is közel van. A következő napok a hajón gyászba, szomorúságba 
merültek. Egész csoportokban végeztek a foglyokkal, holott előbb 
legnagyobbrészt egyes kivégzések történtek. Egyre kevesebben let-
tünk. Az elítéltek többnyire papok és szerzetesele voltak, akik a po-
litikai életben a legkevésbbé szerepeltek. Mindez nem volt más, mint 
a szabadjára eresztett gyűlölet jele Krisztus ellen. 



A gondviselő Üristen kezében voltam, amikor a legkevésbbé szá-
mítottam rá, akkor vitt el innen. Ez volt a legborzasztóbb napok 
egyike, amit mi foglyok átéltünk. Kora reggel 73 fogolytársunkat lőt-
ték agyon. Közöttük volt egy szentéletű pap is, az én lelkiatyám. 
Milyen mélyen megértette ő a keresztény életet. Milyen kitűnően tu-
dott rámutatni az evangélium legmélyebb értelmére. De igen jó ér-
zéke volt a lelkek vezetéséhez is. Egyike volt azoknak a lelkeknek, 
akik a kegyelem minden előnyös hatásával meg voltak áldva, Ezen a 
napon szakították őt el mellőlem. Mielőtt a hajót elhagyta volna, még 
sokáig beszélgettünk együtt. Lelke még jobban megnyílt felém, mint 
máskor és nemes szívének tiszta bensősége egészen magához fűzött. 
Megöleltük, megcsókoltuk egymást, megígértük, hogy a közöttünk 
kialakult kapcsolatot növelni fogjuk, különösen, ha mindketten az 
égben leszünk. Mikor elbúcsúztunk, azt mondtam neki: ,,A közeli 
viszontlátásra." ,,Nem kedvesem, — válaszolta — te most nem le-
szel vértanú," 

Ez a vértanú és 37 társa éppen olyan vidáman és bátran halt 
meg, mint a többi; nagylelkűen megbocsájtva ellenségeinek. Ezek 
valósággal felbőszültek, mikor a megbocsájtó szavakat hallották, me-
lyeket csak a kereszténység ismer. Ez a nem emberi szeretet meg-
szégyenítette állati ösztönösségüket; s ez volt a legnagyobb bünteté-
sük is. Mintha a tűz égette volna meg őket, mikor Isten nevét hal-
lották, Még aznap reggel 35 más fogollyal is végeztek. Mindnyájan 
ifjúsági egyesületek tagjai voltak. Éppen rám került volna a sor, de 
abbahagyták munkájukat, sok halott volt már ma, el kellett őket 
temetniök. Gödröt ástak, beleszórták a hullákat, benzinnel leöntötték 
és lángba borították az egészet, 

Délután kellett az én órámnak jönnie. Ügy négy óra lehetet t 
Fr, Odóval beszélgettünk a reggel borzalmas eseményeiről. Szegény 
testvér milyen szomorú volt és nagyon levert. Ekkor egyik kommu-
nista jött és hangosan kiáltotta nevemet. Utasított, hogy jelenkezzem 
a hajón a forradalmi bizottságnál. Leírhatatlan volt az izgalmam. 
Mégis csak vértanú leszek — gondoltam — gyóntatóatyám jóslása 
ellenére. Jelentkeztem a bizottságnál, mely 12 legzüllöttebb és leg-
butább tarragonai emberből állott, kommunisták, anarchisták és 
trotzkíjísták, Azért hívtak engem, mert keresztapám jó barátja, a 
reusi kommunista vezető szabadságomat követelte. El kellett nekik 
mondanom egész történetemet, amelyet már ismertek, Mikor befejez-
tem, egyik így szólt: ,,Amint láthatják Uraim, ez az if jú nem köve-
tett el semmi gonoszat: nem találtak nála fegyvert, megállapították, 
hogy nem tartozik semmiféle fascista egyesülethez. Semmi akadálya 
tehát, hogy szabadon bocsássuk." Egy másik kommunista dühösen til-
takozott: ,,Nem bocsájt juk szabadon, A legnagyobb gonoszságot kö-
vette el, mit ember elkövethet; szerzetes volt, ami egyenlő a tolvaj-
jal, népzsarolóval," És folytatta szidalmait, amelyeket már annyiszor 
hallottam. Végül egész magánkívül azt kiabálta, hogyha engem sza-
badon engednek, veszi a pisztolyát (az asztalon mindig volt kettő) és 
ott helyben végez velem. Még tartott a vita, mikor az én nem várt 



megszabadítom odasúgta: „Menjen gyorsan és hozza a holmiját." 
Második figyelmeztetésre már nem vártam. 

Néhány ugrással lenn voltam a hajó raktárában, hogy összeszed-
jem néhány dolgomat. Itt azonban montserrati testvéreim szomorú 
tekintete várt rám, nem tudták megérteni, hogy én elmegyek és ők 
nem. Szívem majdnem meghasadt. Ezerszer szívesebben velük marad-
tam volna, minthogy nélkülük menjek. Szegények, a jó Isten meny-
nyire próbára tette őket. Nem vesztegethettem az időt, szomorú szív-
vel búcsút vettem tőlük, mindnyájan sírtak, mint a kis gyermekek, 
Odó testvér nem akart elereszteni, oly sok mondanivalója volt még 
számomra. Váj jon hol vannak ők most? 

Tudjátok, hogyan szálltam ki a hajóból? Nagyon nevetséges és 
gyászos módon. Egy kommunista katona, aki egyetértett szabadítóm-
mal, karonfogott és a hajónak egy rej tet t részébe vezetett. Itt kosárba 
kellett ülnöm és egy kötélen leeresztettek a vízig, ahol egy kis csó-
nak várt rám. Azért csinálta így, mert a rendes, kijáratot őrizték, 
másrészről a bizottság akarata ellenére engedtek szabadon. A kikötő-
ben magánautó várt 4 kommunista katonával, akik nagyon udvaria-
sak voltak. Két óra múlva már szüleimnél voltam Barcelonában sza-
badon, biztonságban. Szeptember 2-a volt, A kommunisták nagy szol-
gálatkészséget mutattak velem szemben; adtak egy igazolványt, mely 
szabadságomról és bűntelenségemről tanúskodott. 

Barcelonában 6 hónapot töltöttem, állandóan a történtek hatása 
alatt. Első hónapban úgy éltem, mint egy egér, mindig elbújva, mert 
olyan házban laktunk, ahol mindenki ismert és az emberek nem vol-
tak mind megbízhatók. Lelkileg itt is nagyon sokat szenvedtem. A 
bizonytalanság, elhagyatottság borzasztó érzése nehezedett lelkemre. 
Távol szerzetestestvéreimtől, megszokott környezetemtől és mindeh-
hez a nagy szerencsétlenség, mely ránk nehezedett. Az a hír, hogy 
szerzetes testvéreim közül hetet megöltek, oly nagy fájdalmat oko-
zott nekem, hogy néhány hétig olyan voltam, mint egy őrült. Nem 
volt semmi kedvem, csak a jó Istenhez imádkoztam, ó bárcsak elkül-
dené a halált értem, olyan szomorúnak láttam a mi helyzetünket. 

Lassan minden elviselhetőbbé vált. Helyet változtattam, mert a 
kommunisták házkutatást rendeztek nálunk, s hogy rám ne akadja-
nak, egyik erkélyről a másikra kellett átugornom. Legalább nyolc-
szor változtattam lakást ebben az időben. Tulajdonképpen nem is 
engem kerestek, hanem idősebb testvéremet, aki egy katolikus egye-
sületnek volt a vezetője. 

Első dolgom ezután az volt, hogy igazolványokat szereztem. 
Sikerült is kommunista tagsági könyvet és személyazonossági igazol-
ványt kapnom. Miután ez megvolt, megélhetés után néztem. Csakha-
mar találtam, egy üzletben felvettek könyvelőnek. Mindössze négy 
órát kellett dolgoznom délutánonként és 200 pesetát fizettek. Ez jó 
volt, egyrészt hogy megkeressem élelmemet, másrészt foglalkozásom-
mal eltereltem kissé figyelmemet a történtekről. Összeköttetésben 
voltam mindegyik montserrati szerzetes testvéremmel, akik Barcelo-
nában tartózkodtak. Nem tudjátok elképzelni, mennyire örültem, 



hogy megtaláltam őket. Sokszor láttuk egymást, együtt sétáltunk, 
beszélgetésünk tárgya mindig ugyanaz: Montserrat; kit fogtak el, kit 
gyilkoltak meg, kik menekültek külföldre és a kérdés: mikor utaz-
hatunk mi is. 

Barcelonában be kellett iratkoznunk a vörös hadseregbe és ha-
vonként kiképzésben résztvennünk. Az embernek minden lehetőt 
meg kellett teníe, hogy a gyanút eiterejle magáról. 

Be kellett vallanom, hogy voltak Barcelonában boldog óráim 
is. Csaknem naponta hallgattam titokban szentmisét, megáldoztam és 
sok házba elvittem az Oltáriszentséget. Milyen kimondhatatlan öröm 
Krisztust vinni Barcelona utcáin, ahol annyira gyűlölik őt. Ezek vol-
tak a legboldogabb pillanataim, melyekben csaknem naponta részem 
volt. Ehhez járult még, hogy Krisztus lakásom állandó vendége volt 
a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Amint tudjátok, a Szentszék 
sok rendkívüli kiváltságot adott nekünk. Kezdetben fiatal leánykák 
vitték széjjel a Legméltóságosabbat, Az utóbbi időben csak a kleri-
kusok tehették ezt a félreértések és megszentségtelenítés miatt, A 
gyermekek valóban nagyszerű szolgálatot tettek, s ami a legfontosabb, 
nem keltettek gyanút, — A szentmisét miseruha nélkül mutattuk, be, 
a kelyhet egy pohár helyettesítette. El tudjátok képzelni, milyen 
csodálatosak voltak ezek a szentmisék. 

Az Oltáriszentséget vinni nagyon veszélyes volt. Hogy a gyanút 
elkerüljem, úgy mentem, mint egy cigány; piszkos nadrágban, vörös 
ingben, ha nem volt nagyon hideg. Más alkalommal egykorú sógor-
nőmmel karonfogva. 

Eközben multak a napok, csökkent a szabadulás reménye; 
mieink közül sokan fogságba estek, az élet egyre nehezebb lett és 
Barcelona jövője bizonytalan volt. Mindent meg kellett kísérelnünk, 
hogy szökésünket valóra válthassuk. Nem akartunk tovább Barcelo-
nában maradni. Az elfogottak száma egyre jobban növekedett és az 
anarchisták, kommunisták mindent átvizsgáltak, A tagsági igazolvá-
nyokat újból kiadták, mert megtudták, hogy sok jobboldali volt be-
írva, A házőröknek szigorúan megparancsolták, hogy minden embert 
jelentsenek be, ki az ő házukban lakik. Akik gyanús embereket, pa-
pokat, szerzeteseket feljelentettek, pénzt kaptak érte, így végre min-
ket is elfogtak volna. 

Az élet is sgyre nehezebb lett. Órák hosszat kellett sorban áll-
nom, hogy kenyeret, húst, tojást vagy szenet stb. vehessek. Sok em-
ber 15 napig nem evett kenyeret Barcelonában. Karácsonykor hat 
órát vártam, míg fél kiló kenyeret kaptam. Ezt a napot sohasem 
fogom elfelejteni. Éjjel rádióban hallgattam Firenzéből az éjféli mi-
sét, az áldozáskor én is magamhoz vettem az Ür Jézust és megáldoz-
tattam családunkat is. Reggel hat órakor már mindnyájan a pék előtt 
álltunk; 12-ig kellett várnunk. Várakozás közben néhányszor meg-
eredtek könnyeim, mikor a multéví karácsonyestre gondoltam. 

Az élet lassanként lehetetlen lett Barcelonában, bár a baloldal 
lapjai mindenképen az ellenkezőjét akarták állítani, Barcelonában 
egész felfordulás van, mindenütt nagy fejetlenség uralkodik. Gyílko-



lások, rablások napirenden vannak, Az emberek lelke már annyira 
eltompult, hogy a halállal szemben ís érzéketlenek lettek, A sok go-
noszságnak, kegyetlenségnek fel kellett volna ébresztenie a nép 
lelkiismeretét; mégis minden máskép történt. A lakosság többsége, 
a proletárság dicsért mindent, ami a régi rend ellen irányult, még 
ha gonosztett vagy barbárság volt ís. Szívesen vették a vallás ellen 
indított hadjáratot is. Mindenesetre szembetűnő, hogy a gyár- és 
kéziípar és az egész gazdasági élet csődben van; mindennek ellenére 
minden megy tovább, mintha semmi sem történt volna. Micsoda 
nyomor és éhség fog itt hamarosan bekövetkezni. 

Különféle terveket gondoltam ki a szökésre. Mindegyik keresz-
tülvihető volt, de egyik sem veszélytelen, mert a határon már sok 
szökevényt elfogtak. Mielőtt elhatároztuk volna magunkat, megfon-
toltunk minden eshetőséget- Andorra látszott legbiztosabbnak. Feb-
ruár 20-án, mikor Olligaríus Olaszországba indult, Severus testvér-
rel elmentünk a belföldi bizottság elnökéhez, hogy engedélyt kér-
jünk az utazáshoz egész Katalónia területén. Kommunista tagsági 
könyvekkel sok utánjárással végre megkaptuk az engedélyt. Autó-
busszal utaztunk egész Seo de Urgellig, Mikor megérkeztünk, ira-
tainkat kérték, de mindent rendben találtak. 

Itt két megbízható hegyi vezető várt ránk. Az éjszaka leple alatt 
eltűntünk a faluból; este 10 óra volt. Neki a hegynek. Sziklákon, 
meredek hegyoldalakon, sokszor derékig hóban tizenkét órát men-
tünk így néma csendben rettegve attól, hogy felfedeznek. Végre át-
léptük a katalóniai-andorrai határt akkora félelemmel, „hogy az ing 
sem ért a hátunkhoz", amint azt nálunk mondják. A határt ugyanis 
erősen őrzik. 

Délben 12 órakor megérkeztünk Andorrába, It t találtuk P, Hel-
ladiust és fr, Joachímot, aki még ekkor élt. Végre biztonságban 
éreztük magunkat és hosszú idő után először tudtunk szívből nevetni. 
Február 23-a volt, A nagy fáradtság ágynak döntött. Tíz napig ma-
radtunk Andorrában fr, Joachim halála és a rossz időjárás, nagy 
havazás miatt. Az idő jobbrafordulásával mi is elhagytuk Andorrát, 
hogy Franciaországba menjünk. 

A Píreneusokon kellett átkelnünk. Ad ja a jó Isten, hogy ne kell-
jen megtennem még egyszer ezt az utat életemben. Mély hóban, 
jégen, szemben a tüzelő nap vakítóan fényes sugaraival kellett ál-
landóan mennünk- ÜtkÖzben oly magas lázat kaptam, hogy Toulous-
ban azt hittem, hogy elérkezett az utolsó órám. Ez a második utunk 
15 óráig tartott . Toulousban egy éjszakát töltöttünk. Kövekező napon 
Marseille-be utaztunk, hol P. Dávidot találtuk, aki P. Ágostonnal 
néhánv nappal ezelőtt ugyanezt az utat tette meg keresztül a hatá-
ron, Még ké órát sem voltam itt, mikor a rendőrség már nyomomban 
volt. Azt hittem, megmenekültünk a tűztől s most ismét a parázsba 
esünk? Az egész ügy hamar elintéződött, 

P, Dávid azt mondta, hogy Beuronba megyünk és a következő 
nap már utazunk is. Másnap azonban táviratot kaptunk apát urunk-
tól, melyben jelzi, hogy Solesmesbe vagy Hautecombe-ba kell men-
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nünk. Mi az előbbit választottuk. Két napig Párizsban voltunk, itt 
több időt töltöttem ágyban, mint az utcán. 

Szent Gergely ünnepén nyitottak nekünk barátságosan kaput a 
solesmesi bencés testvéreink, helyesebben barátságos és megértő szí-
vük a j ta já t . Itt vagyunk, szívünk tele örömmel és boldogsággal, 
mellyel mi a jóságos Istent, a minden jónak Adójá t köszöntjük és 
áldjuk, hogy velünk ekkora csodát tett. 

Krisztus békéje uralkodjék szívetekben és miénkben. 
Az Ürban testvéretek: 

B. s. — O. S. B. 

A kőszegi Szent Jakab-templom újonnan felfedezett freskóinak 
helyreállítása. 

A kőszegi Szt. Jakab-templom egyike ama kevés XV. századbeli 
templomainknak, mely még ma is aránylag érintetlenül őrizte meg 
eredeti gótikus jellegét. Története ugyancsak viszontagságos, A temp-
lomot az 1400-as évek elején Gara nádor építtette minden valószínű-
ség szerint a régi árpádkori templom romjaira,1 Tíz esetben pusztí-
tott tűzvész benne. Mint a városban lévő egyetlen istenháza, plébánia 
templomul szolgált, A reformáció térhódításakor a protestánsok el-
foglalták, majd I, Lipót visszaszolgáltatta a katolikusoknak. 1675-ben 
jezsuiták kapják meg, akik homlokzatát átépítik és az oldalhajókba 
barokk oltárfülkéket vágnak. Utánuk rövid ideig a kegyesrendieké, 
akik 1807-ben renoválják, majd 1815-től máig a bencés rendé, 

A templomot legutóbb 1932-ben festették ú j ra . E munka folya-
mán helyenkint falfestésre bukkantak. 

A mult nyár folyamán a rend elhatározta a főoltár és a jobb-
oldali mellékoltár (Szűz Mária-oltár) renoválását. Ez utóbbi elbon-
tásakor az oltárkép magasságában sikerült Maitz Andor építésznek 
óvatos munkával a többszörös mészréteg alól majdnem teljesen ép 
Madonna-fejet kifejtenie. Az értékes leletet dr. Saly Arnulf igazgató 
azonnal jelentette a Műemlékek Országos Bizottságának, melynek 
megbízásából dr, Szentiványi Gyula főtitkár a helyszínre utazott. 
Véleményezése alapján a Műemlékek Országos Bizottsága elhatá-
rozta a freskó azonnal restaurálását s Dex Ferencet bízta meg a 
munkálatokkal, aki a következőképen mondja el a restaurálás le-
folyását. 

Mikor e megbízatással Kőszegre érkeztem, a Palástos Madonnát 
ábrázoló freskó legnagyobb részéről már nagyjából lehántották a 
mészréteget — sajnos — hozzá nem értő, avatatlan kezek. Ennél a 
„munkánál" — helybeliek állítása szerint — a freskónak jórésze vég-
érvényesen ,,letisztíttatott", holott mindent meg lehetett volna 
menteni, 

A munkát a faltól elvált és lehullással fenyegető részek ideig-

1 A Jurísíos-emléktábla elhelyezésénél, melyet a mostani helyreáll í tás tet t 
szükségessé, XIÍ—XIII, századbeli felszentelési kereszt van. 



lenes rögzítésével kezdtük. Azután nekifogtunk a további, immáron 
óvatos és négyzetcentiméterről-négyzetcentiméterre haladó kibontás-
nak. Ez a munka a restaurálás legizgalmasabb szakasza. A bontó 
szerszámok alatt fel-feltűnik egy-egy finom arcél, egy mozdulatában 
megrögzített kéz, egy mondatszalag, egy ruharedő stb. Még értel-
metlenül, még titkolva az összefüggéseket. Sajátságos láz ejti meg a 
keresőt s a munkát nem lehet abbahagyni, míg ki nem erőszakol-
tuk a századok óta rejtőző képnek utolsó titkát is. Óráról-órára értel-
mesebbé, teljesebbé válik a kép, mígnem végre előttünk áll a Palás-
tos Mária közel kétméteres alakja. Fején koronás fehér főkötő, fe-
kete glóriával. Arca finom szürkékből mintázva, piros a jkán a góti-
kára annyira jellemző misztikus mosoly. Ruhája vörös-barna, zöld 
keresztekkel díszítve. Válláról fekete, hermelines palást omlik le. 
Karjait ki tár ja s palást ja alatt nyújt menedéket a hozzá özönlő bű-
nösöknek. Jobbról imádkozó egyházi és világi férfiak, balról imád-
kozó nők lehettek. Erre utáí az a megmaradt néhány női fej, melyet 
a lehullott részek közt sikerült megtalálnunk. A Madonna vállai-
nál adoráló angyalok, jobb- és baloldalon pedig, gótikus fülkékben, 
fekete háttér előtt két női szent. A jobboldali Szent Borbála, szőke 
fürtjein királyi koronával, jobbjában ostyát, baljában pedig tornyocs-
kát tart. A jobboldali minden bizonnyal magyarországi Szent Er-
zsébet volt. Sajnos csak ruhájának alsó szegélye és kenyeret tartó 
bal kezének töredéke maradt meg. A hiányzó részeken mindenütt a 
freskó alatti első zöld színű réteg látszott primitív felszentelési 
keresztekkel. 

A kutatás láza azonban tovább vitt s a gótikus fal, milliméter-
ről milliméterre haladva, feltárta ékességét, méhében rejtőző száza-
dos titkát. így bontakozott ki a Madonna kép fölött a Háromkirá-
lyok naívságában megindító képe és baloldalt Szent Kristófnak közel 
hatméteres óriás alakja. 

Most már pontosan megállapíthattuk a különböző rétegnek egy-
másutánját. Az első, legrégibb réteg egyszerű zöld festés volt, fel-
szentelési keresztekkel. Erre került a Madonna-freskó. Később, de 
még ugyanabban a században készült a Háromkirályok és Szent 
Kristóf képe. Nyilvánvalóvá lett az is, hogy a képeket két különböző 
mester, különböző eljárással festette. A Madonna-kép al fresco (ned-
ves vakolatba való festés), a másik kettő al secco (a teljesen száraz 
vakolatba való festés). 

A falfelületet egészen a mennyezet csúcsívéig megtisztítottuk s 
midőn így már világossá vált az egész fal festése, kezdődött a restau-
rálás második szaka, a rögzítés. A faltól elváló vakolatot újra visz-
szaragasztottuk, a törés-határokat eltísztítottuk és a hiányzó része-
ket ú j ra vakoltuk. Hátra volt még a festés rendbehozása, a szűkebb 
értelemben vett restaurálás. 

Itt azonban ki kell térnünk a restaurálás korszerű értelmezé-
sére. E szóhoz, csakúgy, mint minden fogalomhoz, a korok ízlésvál-
tozásával különböző elképzelések társultak. Volt például kor, (a 
hírhedt XIX. század), melyben a restaurálás fogalma eggyéolvadt a 
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rekonstruálás fogalmával. Ennek a két fogalomnak összevegyülésé-
ből borzalmas és jóvátehetetlen károk származtak, S az eredmény 
éppen az ellenkezője lett annak, mint amit elérni véltek: nem men-
tették át a történelmi művészeti értékeket az utókor számára, hanem 
meghamisították és tönkretették azokat. Ezt ma már kétségkívül 
megállapíthatjuk, mert hisz itt maradtak kiáltó bizonyítékai, a torz-
szülött „műemlékek". Ezekből — sajnos — nekünk is annyi jutott, 
hogy felsorolásukhoz e cikk keretei szűkek volnának. Ez volt az a 
„restaurálási eljárás", mely néhány megmaradt kőből száztornyú vár-
kastélyt tudott építeni, s hogy e pár régi kő ki ne virítson az újak 
közül, egyszerűen a régit is új já faragták, — Tessék most egy ilyen 
„restaurált műemlékről" értékítéletet mondani! Legfeljebb a „restau-
rá to rokéró l mondhatunk véleményt s a korról, melynek fontosabb 
volt önön tömjénezése, mint a történelmi értékek megbecsülése. 

Az alakuló új kor, mely mindjobban felszabadul az individua-
lizmus önimádata alól, elmélyítette a régi műemlékek iránti tisztele-
tet is. Ez azonban ma még harcot jelent. Harcot azok ellen, akik 
képtelenek megérteni a haladás törvényszerűségét s megrekedtek a 
mult század ingoványaiban. Ma a restaurálás nem önkényes új já-
alakítást jelent, hanem jelenti a régi értékeknek eredeti formájában 
való megtartását, A szigorúan vett muzeális restaurálásnál épen ezért 
a régit csak megtisztítjuk és konzerváljuk, a hiányokat csak szükség 
szerint pótoljuk. Ez a pótlás azonban az eredetitől szembetűnően el-
térő módon történik, miáltal a régit, a tulajdonképeni értéket még 
jobban hangsúlyozzuk. Kitűnő példája ennek az elvnek az eszter-
gomi vár. 

De ez az elv nemcsak építészeti restaurálásra, hanem ugyan-
olyan mértékben a freskórestaurálásra is vonatkozik, A szigorúan vett 
restaurálásnál a fentemlített rögzítéssel és tisztítással a munka be is 
fejeződött. 

Némileg más a helyzet egy használatban lévő templom falfest-
ményénél. A jelen esetben pl. a kibontott Madonna-kép eredeti ren-
deltetése értelmében most újra oltárképként fog szolgálni. De még 
ilyenkor is a legszigorúbb elv szerint kell eljárni, hogy minden el-
következendő kor a gótikus festést eredeti mivoltában kapja s azt 
mindig, minden kétséget kizáróan meg tudja különböztetni a jelen-
legi helyreállítás pótlásaitól. Ezért a hiányzó részek ú j vakolása az 
eredeti szintnél néhány milliméterrel mélyebben, a festés kiegészí-
tése pedig egy árnyalattal világosabb színekkel történt. így sikerült 
a feladat megoldása: megtartani a megmaradt gótikus részeket érin-
tetlenül és megadni a kép teljességének hatását a kiegészítések által. 

De mintha a képek visszavágyták volna régi környezetüket: 
közvetlen szomszédságukban maradt meg a hajó egyetlen át nem 
épített gótikus ablaka, a kibontáskor a jobb sarokban kis, kőkeretes 
gótikus ajtót leltünk (mely valaha tán kriptához vezethetett), küszöbe 
alatt pedig az eredeti gótikus téglapadlót, A barokk faoltárból elő-
került az ősi oltár kőmenzája, a falon a Madonna-freskó alatt pedig 
az oltár eredeti helyének megjelölése. Hogy az oltárt eredeti helyére 



s 

állíthassuk vissza, a mai szintet két lépcsőfokkal le kellett süllyesz-
tenünk.2 Ez tette szükségessé a körülfutó alacsony rácsot is, melybe 
egy régi Mária-dal sorait kalapálták kőszegi kovácsok. Ugyancsak 
kovácsolt vas az oltár szerelvénye: a gyertyatartók és a kereszt, a 
Mária-mécses és a kandeláber, mely ugyanoda kerül, ahol a száza-
dokkal ezelőtt gyújtogatott gyertyák kormozták a falat. 

A kőszegi Szent Jakab-templomnak csodálatosan megmaradt 
gótikus öröksége szinte önmaga kívánkozott napvilágra. Amit még 
hozzáadtunk, nem öncélú alkotás, hanem csak kísérő akkord. Nem is 
„neogót műtárgy", mely csak mímeli a régit, hanem a ma forma-
nyelvén kifejezett alázatos hit, mely minden vajúdó kor szellemének 
közös forrásából ered. 

2 A századok folyamán a templom padozatát ugyanis ismételten feltöltötték. 
A gótikus és a mai szint közötti különbség meghaladja a 70 cm-t, 

12008 Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wessely A.ntal és Wessely József. 
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Himnusz Krisztushoz. Hymnus ad Christum. 

Királyi zászlónk fenn lobog! 
És mi megváltott boldogok 
követjük Őt. 

A Szeretet nagy ünnepén 
ujjongjon fel szegény-szegény 
ember-szívünk ! 

Krisztus, Te égből szállt Kenyér, 
Téged köszöntsön, Hófehér, 
ú j énekünk! 

Te mérhetetlen Szeretet, 
ki életedből életet 
adtál nekünk. 

Szentlelkedet, ó küldd közénk, 
hogy ra j tad üdv sarokkövén, 
egyek legyünk. 

Királyi zászlónk fenn lobog! 
S himnuszt dalolnak milliók 
Neked Urunk. 

Vexilla Regis prodeunt! 
Beati qui redempti sunt, 
et confluunt! 

Festum amoris colimus 
exultet ergo laudibus 
cor pauperum! 

Vitae tu, Christe, panis es, 
novam vitám iam suscites 
aeterne Rex! 

Immensa Tuque Caritas, 
vitám nobis adaugeas 
ex propria. 

Ut simus unum, omnibus, 
nunc, tu Angularis posítus, 
da Spiritum! 

Vexilla Regis prodeunt! 
Et millia hymnum canunt 
Christe Tibi. 

Békés Gellért. 
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Isten országa, Egyház és Eucharisfia. 

Az Élet Kenyerét jön hozzánk ünnepelni az egész Világ-Egyház. 
Szent István király népe terít menyegzős asztalt Krisztus Király me-
nyegzős népének. A magyar rónák ,,élete", a búza, a napot-fagyotálló 
magyar élet, a földettúró, verejtékes magyar munka szimbóluma 
Életté lesz: az Élet teljességévé, s az Isten-áldotta, mindennapi ke-
nyér Élő Kenyérré, melyet, ki eszik, örök élete vagyon. És esszük 
kétezer év óta, és bennünk van már az örök élet, takarva ugyan: el-
rejtve Krisztussal az Atyában, de nyilvánvalóvá lesz azon a napon, 
amely után ,,a teremtett világ várakozása sóvárog" (Róm, 8, 19), mi-
kor Isten fiai kinyilváníttatnak. Akkor nem kérjük többé az Ür imád-
ságával: ,,jöjjön el a te országod, mennyei Atyánk", mert az ország 
ime megérkezett: a Fiú á tadja megváltott népét az Atyának, ,,hogy 
az Isten legyen minden mindenekben". (Kor. 15, 28.) 

1. 

Addig pedig egyre jön hozzánk Isten országa: a Szentlélek Úr-
isten. Mert Isten országa nem birodalmat, területekre és népekre ki-
terjedő országot jelent elsősorban, hanem Isten országoló, teljesha-
talmú uralkodását. Jahve, mint az ószövetségi „melek", a választott 
nép királya, abszolút Ür: középpontja és forrása minden földi törté-
nésnek és az egész emberi történelemnek. Ennek a Jahvénak világot 
érintő és történelembe nyúló működése: abszolút uralkodó hatalma 
a „malkuth", a regnum Dei, az Isten országa.1 Iahve az Újszövetség-
ben a mi Atyánk, s az Ő világot érintő hatalma, Egyházban működő 
ereje a Szentlélek Úristen. Érdekes megfigyelni a különbséget ezzel 
kapcsolatban a kinyilatkoztatott, konkrét, történelmi Isten-gondolat 
és az elvont, bölcseleti Isten-gondolat között, Az első, a mi Istenünk, 
mint hatalmas tény, és földöntúli adottság itt van függetlenül az em-
beri tevékenységtől; a másik, mondjuk Plato és Aristoteles Istene az 
emberi elme nagy rádöbbenése az első és végső okra, melynek azon-
ban igazi élet- és emberformáló ereje önmagában nincsen, 

A választott nép nagy kincset őrzött: övé volt, s egyedül övé 
Jahve, az élő és igaz Isten, A bűn árnyékában tévelygő emberiség 
egyetlen kis mécse, a gyönge és Izrael hűtlensége miatt gyakran 
pislákoló természetfölötti Isten-hit, Sión hegyéről világított, S ezt a 

1 V. ö.: Kittel, Theol. Wörterbuch zum N. T. I. 569. kk. old. . 



mécset a nagy felszabadulás és a nemzeti dicsőség reménye táplálta, 
mely egyúttal a pogány népeknek is isteni megvilágosodást és üdvös-
séget ígért: Jahve fölkentje, a Messiás-Király, a választott nép élén 
hatalma alá ha j t j a a népeket és Jeruzsálemből uralkodni fog az egész 
világon, s ennek a boldog messiási kornak sohasem lesz vége (v, ö. 
71, Zs,). Az Ószövetségben a vallásos gondolat elválaszthatatlan a 
politikai gondolattól, de Izrael vallásos nacionalizmusa minden népe-
ket megváltó, egyetemes messiás-hivatássá tágul mindig. Kristály-
tisztán tükröződik ez a vallásos nacionalizmus az Apostolok kérdé-
sében, mellyel mennybemenetele előtt az Üdvözítőhöz fordultak: 
„Uram, vájjon mostanában állítod-e helyre Izrael országát?" S az 
Ür válasza meglepő: „Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket és 
pillanatokat, melyeket az Atya önhatalmával megállapított, hanem 
veszitek majd a rátok lejövő Szentlélek e r e j é t . . ," (Ap. csel. 1. 6—7.) 
Izrael országáról tehát nincs többé szó, a Messiás-Király égbe száll, 
helyette a Szentlélek eljövendő. Világos, hogy itt valami nem történt 
rendjén, A választott nép nem várta többé Isten szavára figyelő lé-
lekkel az idők teljességét. Nacionalista gőgje és hiú ábrándjai meg-
vakították. Nem értette meg és ezért nem is fogadta be a szelíd és 
alázatos szívű Messiást. Keresztre feszítette. S ezzel beteljesedett 
Krisztus figyelmeztetése: „Azért mondom nektek, hogy elvétetik tőle-
tek az Isten országa és oly népnek adatik, mely meghozza annak 
gyümölcsét." (Mt. 21, 43.) 

így lett mienk, a pogányok unokáié, az Isten országa, így let-
tünk mi az igaz Izrael, a hit által megigazult Ábrahám fiai (v. ö.: 
Róm. 4). Eljött a Szentlélek Üristen, s az első Pünkösdön megszüle-
tett az Egyház, A nyelvek csodájánál valóban semmi sem fejezi ki 
érthetőbben, hogy Isten országának evangéliuma, jó, életetlehelő üze-
nete most már különbség nélkül mindenkié, egyformán minden nem-
zeté, A különös csak az, hogy Isten országa mégsem valósult meg 
teljesen. 

Már maga az a tény figyelemre méltó, hogy a Messiás-Király 
felment a mennybe és csak uralkodó hatalmát és éltető erejét: a 
Szentlelket küldte el közénk az Egyházba. A megváltott nép megváltó 
Királyához tartozik, s a király székhelye országában kell, hogy le-
gyen. ,,Az én országom nem e világból való" — mondja a Király 
Pilátusnak (Jo. 18, 36), s mi, a megváltott nép, mégis ezen a vilá-
gon vagyunk? Igen, de nem ebből a világból! Hiszen „nem a vérből, 
sem a test ösztönéből, sem nem a férfi indulatjából, hanem Istenből" 
születtünk Krisztus Király alattvalójának. Ezért „nincsen itt mara-
dandó városunk, hanem a jövendőt keressük" (Zsid. 13, 14): „a mi 
hazánk a mennyekben van" (Filip. 3, 20). A görög Szentírás „hazá-
nak" megfelelő szava a noXíxevfxa, mely teljesjogú állampolgárságot, 
államhoz tartozást s így hazát jelent; a Vulgáta „conversatio" fordí-
tása számunkra nem adja vissza a kifejezést eredeti erejében. Meny-
nyei polgárságunkról beszél a „parochia" (plébánia) szó szentírási 
jelentése is, naçoixeiv fordítása a Vulgátában peregrinari, vándorolni, 



s nagoixia-é peregrinatio, vándorlás.2 Ilyen értelemben címezi Szent 
Kelemen pápa koríntusiakhoz írt első levelét: „Isten egyháza, mely 
Rómában vándorol (jiaQoixovoaJ, Isten egyházának, mely Korintusban 
vándorol." Igen, Isten Egyháza vándorol, átmeneti állapotban van itt 
a földön — in via, mondaná Szent Tamás —, az örök haza, a patr ia 
felé. Hiszen a „szentek polgártársai (ovjunohrai = az Isten országá-
nak polgárjogait a megdicsőültekkel együtt élvezők) és Isten háza-
népe" (Ef. 2, 19) vagyunk már itt a földön is. 

Ebből a néhány gondolatból, azt hiszem, világos, hogy az Egy-
ház még nem az Isten országa, de szerves kapcsolatban áll ezzel / 
Mi, az Anyaszentegyház gyermekei hazatérőben lévő teljesjogú pol-
gárai vagyunk Isten országának. Mint a Brit-birodalom polgára, aki 
haza készül Indiából. Angol polgárságának minden előnyét érezhette 
már ott is, de szigetországbeli otthona mégis visszavárja, A hasonlat 
persze, mint mindig, most sem teljes, hiszen mennyei polgárjogunk 
csak lelki, de földi előnyöket egyáltalában nem biztosít számunkra. 

Mindenesetre ez az Isten országa felé való dinamikus beállított-
ság nyilvánvalóvá teszi az Egyház eszkatológikus jellegét. A Messiás-
Király eljövetelét az utolsó időkre ígérte a próféták által az Isten. 
Hogy ez az eljövetel Izrael hitetlensége miatt két fázisra oszlott, 
az egyáltalában nem változtatott az eszkatológikus jellegen. Krisztus 
Urunk „virrasszatok" figyelmeztetése példabeszédeinek végén nem 
a halál órájának bizonytalanságára vonatkozik elsősorban, hanem az 
Ember Fia második eljövetelére. Mennyei polgárságunkhoz azért ezt 
a gondolatot kapcsolja az Apostol: „A mi hazánk a mennyekben van, 
ahonnan várjuk Üdvözítőnket is, az Ür Jézus Krisztust, ő új jáalakí t ja 
gyarló testünket és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez, . 
(Filip. 3, 21). 

Az égbe szállt Messiás-Király elküldötte népének a Szentlelket 
vigasztalóul, Ő, az Atya és a Fiú mindeneket éltető Lelke, készíti 
közöttünk Krisztus második eljövetelét: az Isten országának dicső-
séges megnyilvánulását, s a jelen adventi szomorúságát csodálatos 
jövővel vigasztalja bennünk síró-nevető boldog-szomorúsággá tévén 
azt,4 Őbenne elővételezzük a jövőt: Isten országának javai szentségi-
leg-rejtetten már a mieink, hiszen az Atyának a megváltó Krisztus-
ban megnyilvánuló irgalma „kiragadott minket a sötétség hatalmából 
és áthelyezett szeretett Fiának az országába", (Kol, 1, 13,) Végered-
ményben már csak a nagy reveláció, Isten fiainak leleplezése hiány-
zik, amikor az Egyházból is Isten országa lesz, 

2. 

Ezt az Isten országát váró, s azt titkosan már élvező Egyházat 
Szent Pál Krisztus testének [ocojua XQIOXOV, corpus Christi) nevezi i 
„Ti pedig Krisztus teste vagytok" (1. Kor. 12, 27). 

2 V. ö.: P. de Labriolle, „Paroecia". Rech, de Scie, Relig, 1928, 60. kk, old. 
3 V. ö,: Wikenhauser, Die Kirche als der mystische Leib Christi. 1937, 46. old. 
* V. ö.: 2 Kor. 6, 10: „mint szomorkodók, és mégis mindig örvendezők" stb. 



Az Apostol tanítása kétféle formában jelenik meg. A korintu-
siakhoz és a rómaiakhoz írt nagy, dogmatikus levelek egy Krisztus-
ról, egy testről, a későbbi kifejezés szerint, egy misztikus Krisztusról, 
beszélnek, akinek mi tagjai vagyunk: ,,sokan vagyunk egy test Krisz-
tusban" (Róm. 12, 5).5 A fogságból írt levelek viszont különbséget 
tesznek a fő és a test között: „Ő (Krisztus) a testnek, az egyháznak 
feje" (Kol. 1, 18),6 A liberális magyarázók természetesen kapnak 
ezen a látszólagos ellentéten és az első kifejezési formában sztoicíz-
must, a másodikban pedig gnosztikus mítosz hatását látják. Az ókor-
ban annyira el ter jedt és nagyhatású sztoikus bölcseletnek híres, pan-
teisztíkus tanítása volt a világmindenségről, mint egy testről szóló, 
melyből pl, Seneca az ember szociális alaptermészetét vezeti le,7 

Szent Pál épen ellenkezőleg az Egyházban lévő sokféle munkakör és 
hivatásból indul ki és az egésznek Krisztusban való egységét mutatja 
be, A gnosztikus mítosznak „mennyei embere", aki égből földre hul-
lott és itt szétszóródott tagjait földre szállva megváltja és újra össze-
gyűjti magában, szintén nem hatott Szent Pálra; itt inkább az Apos-
tol tanításának heterodox elfajulásával van dolgunk, 

A célzatos liberális magyarázatok felszínességénéi mélyebbre 
szállva a corpus Christi tannak sokkal igazibb gyökereire akadunk, 
Saulnak, az ízig-vérig zsidó rabbi-növendéknek szellemisége az ószö-
vetségi kinyilatkoztatásból táplálkozik és fogalomköre is innen való. 
A ocojua XQLOXOV fogalom megértésénél is leghelyesebb, ha az ószö-
vetségi Szentíráshoz fordulunk felvilágosításért, A Biblia megfelelő 
héber szava a „basar", melynek jelentését a öco(«a, corpus és test 
szavak csak részben adják vissza, A ,,basar" nem jelenti a lélekkel 
szembeállított testet, mint az anyagi élet princípiumát. A Szentírás 
nyelve konkrét, és ha az emberről beszél, annak mindig legkonkré-
tabb, tehát Teremtőjéhez való viszonya érdekli elsősorban, A testet 
sem úgy nézi, mint az egész ember alkotórészét, hanem, mint az 
anyagi létbe teremtett ember megjelenési formáját, mely közvetlenül 
kifejezi annak Teremtőjétől való függését is, A „basar" tehát az 
ember földi létezését, személyiségét jelenti,8 A öto/wt-nak Szent Pál-
nál több alkalommal biztosan ez az értelme, pl, Filíp. 1, 20: meg-
dicsőíttetik Krisztus az én testemben ( = az én személyemben, ben-
nem), Ez a földi létezés elmúlás és halál," Szemben áll vele az Isten, 
az Élet maga; a Teremtő teremtményének abszolút Ura, aki éltető 
lehelletével tart fenn minden létezőt. Ezt az értelmet kiegészíti a szo-
ciális jelentés, mellyel a „basar" a teremtmények anyagi létformában 
való közösségét jelöli. 

5 V. ö.: 1 Kor. 12, 12. 
ß V. ö.: Ef. 1, 22. 
7 V, ö.: Ep. 95, 52 (Ed. Hense, Teubner). Omne hoc, quod vides, quo divina 

a tque humana conclusa sunt, unum est: membra sumus corporis magni. Natura 
nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem 
indídit mutuum et sociabíies fecit. 

8 V. ö.: E, Käsemann, Leib u. Leib Christi, 4, kk. old. 
" V , ö.: Iz. 40, 6: „Omnis caro íoenum," et omnis gloria eius quasi flos 

agri ." 



Ha a corpus Christi-ről szóló tanítást ebben az ószövetségi szel-
lemi háttérben nézzük, világos, hogy az nem más, mint Urunknak a 
szőlőtő és szőlővesszők metaforájában kifejezett tanítása: Krisztus-
nak és az Egyháznak valós, de természetfeletti, emberi kategóriákkal 
tehát ki nem fejezhető egységét állít ja elénk mind a kettő. Szent Pál 
Krisztus testéről beszél, hogy a Megváltónak és Egyházának halál-
élet közösségét bemutathassa. A megváltottak krisztusi szférába lép-
nek az Egyházban. A bűnös lét szolgaságából kiszabadulva Krisztus 
teste, az Ószövetség szellemében, Krisztus istenemberi személyisége 
veszi fel őket, akik megváltó halálának és megdicsőült, ú j életének 
szentségi részesei lettek.10 

A mondottakat Szent Pál rómaiakhoz írt levelének a keresztség-
ről szóló tanítása világítja meg legjobban.11 Miután az Ádám, bűn, 
halál-Krisztus, kegyelem, élet párhuzamról beszélt, így folytatja a 
hatodik fejezetben: ,,Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem 
annál bőségesebb legyen? Semmiesetre sem. Mert akik meghaltunk a 
bűnnek, mikép éljünk továbbra is benne? Vagy nem tudjátok, hogy 
mind, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába ke-
resztelkedtünk meg.12 Eltemettettünk vele együtt a halálba a kereszt-
ség által, hogy amint az Atya dicsősége13 feltámasztotta Krisztust a 
halottaiból, épúgy mi is éljünk új életet" (Róm. 6, 1—4). A felvetett 
kérdés, mely az Apostolnak a legnagyobb gonoszság közepett is győ-
zedelmeskedő kegyelemről vallott felfogását igyekszik ravaszul lehe-
tetlenné tenni, azzal lesz elutasítva, hogy a bűn-kegyelem ellentét a 
keresztény életben nem is szerepelhet, hiszen a keresztség Ádámról 
Krisztusra való átkapcsolást jelent, s így a bűn gyökerének kipusz-
tulását, ha romlatlanul megőrizzük tehát az új, krisztusi életet, a 
bűn ki van zárva, ha pedig mégis vétkezünk, magát az ú j életet 
veszítettük el. Krisztus misztériuma: halála és feltámadása teljese-
dik be raj tunk a keresztségben, az Ő halálon aratott győzelme és 
emberi természetének halhatatlan, ú j és örök élete az újraszületés 
szentségében a mienk lett. ,,Ha ugyanis egybenőttünk vele halálának 
hasonlatosságában (ójuoícojua), úgy majd a feltámadásáéban is. Tud-
juk azt, hogy a mi régi emberünk azért feszíttetett meg vele együtt, 
hogy a bűn teste lerontassék, s ne szolgáljunk többé a bűnnek" 
(6, 5—6). Krisztus halála hasonlatosságának nevezi itt az Apostol 
a keresztséget, de egészen valós hasonlatosságot ért ra j ta : a megváltó 
kereszthalál hasonlatossága magának a neofitának a kereszthalála, 
melyet a megigazulás követ és az ú j élet Krisztusban. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagynunk a különbséget sem, mely a ke-
reszthalál és annak hasonlatossága között fennáll. A szentségi halált 

10 V, ö. P. Ans. Stolz O. S. B, egyetemi előadásait. 
11 V. ö.: P. Herrn. Keller O. S. B., Kirche als Kultgemeinschaft. Bened. 

Monatschr, 1934. 
12 A görög szó helyes fordí tása a Vulgata abl. helyett az acc.: in Christum 

Jesum. 
13 őó£a = az Atya dicsősége, istenléte, mely Krisztusban van, egylényegű 

lévén az Atyával. 



nem követi azonnal a feltámadás, az ú j élet csak mint elv, mint 
kezdet és valós lehetőség van a neofitában. Mindenesetre világosan 
következik ebből a keresztény önmegtagadás szükségessége. A ha-
gyományos „mortificatío" kifejezés is arra figyelmeztet, hogy a ke-
resztségi halálnak napról-napra be kell teljesednie rajtunk, hogy a 
bűn maradványait kiszorítva egyre több teret nyerjen az ú j élet, 
mert „nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. 
Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de ha megölitek a lélek-
kel a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket az Isten lelke vezé-
rel, azok az Istennek fiai" (Róm, 8, 12—14). A régi ember—új em-
ber ellentét is ezt a gondolatot képviseli, s mikor arra figyelmeztet 
az Apostol, hogy öltsük magunkra az Ür Jézus Krisztust, kétségte-
len, hogy az új élet, ú j ember Krisztus istenemberi létének, Krisztus 
testének alakulása bennünk, így vagyunk mindnyájan, Krisztus teste, 
akik egy testbe kereszteltettünk: az Egyházban belekapcsolódtunk a 
krisztusi életközösségbe, beléptünk a krisztusi életszférába, s most 
Krisztus sorsa kell, hogy beteljesedjék raj tunk egészen. 

Manapság Krisztus misztikus testéről beszélünk, Érdekes, hogy 
Szent Pál nem tartotta szükségesnek a „misztikus" jelzőt. Nála, mint 
láttuk, az ú, n, test-metaforának valós, szentségi gyökere van. Az 
Egyház Krisztus megvalósulása sok-sok testvérében. Ez a megvaló-
sulás misztikus, titokzatos, mert emberi képességekkel meg nem ta-
pasztalható, természetfeletti. Viszont titokzatos természetfelettísége 
eleven valóság s az Apostolnak ez a fontos! A corpus Chrístínek ezt 
az élő gyökérfogalmát feltételezve, alkalomadtán könnyen áttérhet 
az ú, n, sztoikus felfogásra, hogy az Egyház szociális tagozódását, a 
tagok egymásrarendeltségét és egymásrautaltságát hangsúlyozza, vagy 
az ú, n, mitikus beállításra, hogy Krisztusnak mindenek felett való 
nagyságát, emberi természetének isteni megdicsőülését megénekelje. 
Igen, az Atya mindeneket Krisztus „lába alá vetett, és megtette őt 
mindenekfölött az egyháznak fejévé, mely neki teste és teljessége", . . 
(E. 1, 22), de ez a fő csak elsőszülött sok testvérei közül, akik Neki 
életsorsosaí: együtt-megfeszített és együtt-megdicsőült testvérei, A 
szentpálí alapgondolat újra kicsendül! Az Egyház Krisztus teste: 
megváltásának valóra vált teljessége, 

3. 

A corpus Christi ideát Szent Pál a koríntusiakhoz írt első leve-
lében összekapcsolja az Eucharísztiával, A bennünket érdeklő szöveg 
nem az Eucharisztiáról beszél elsősorban. Az Apostol el akar ja ret-
tenteni a keresztényeket a pogány áldozati lakomáktól. Az áldozati 
húsból való részesedés egyesülést fejez ki azzal a szellemi lénnyel 
(démon), akinek tiszteletére történt az áldozat és magukat a részesü-
löket is egy közösségbe, egy testbe kapcsolja a régiek felfogása 
szerint, A kereszténynek, aki Krisztussal lesz egy az eucharisztikus 
„kenyér" és „bor" vételekor, lehetetlen a démonok közösségét ke-
resnie, „Az áldás kelyhe, melyet megáldunk, nemde Krisztus véré-



ben való részesülés-e? És a kenyér, melyet megtörünk, nemde az Ür 
testében való részesülés-e? Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan, 
mindnyájan, akik egy kenyérben részesülünk" (1 Kor, 10, 16—17). 

Az eucharisztikus ,,kenyér" hatása megegyezik a keresztség ha-
tásával: a belőle részesülőket egy Testté, egy krisztusi élet sorso-
saivá teszi. Ez a szentségi imítatic Christi azonban (mely az erkölcsi 
imitationak alapja és forrása) az Eucharisztiában teljesebb, mint a 
keresztségben, A keresztség! halálban gyökerét veszített régi ember 
az Eucharisztiában, ebben a szentségi hálaadásban egészen kiszorul: 
az új ember gyakorolja itt mennyei polgárjogát. Isten országának 
elővételezése történik itt! 

Az Ó- és Újszövetség határát jelző utolsó-vacsora világosságot 
vet a mondottakra. Szenvedésének vigilíáján az Ür Krisztus eltörölte 
az Ószövetséget és megkötötte országának fejedelmeivel, az Aposto-
lokkal az ú j és örök szövetséget sa já t testében és vérében. Még egy-
szer, utoljára Krisztus is elfogyasztotta a húsvéti bárányt a tizenket-
tővel, jelezvén, hogy Benne beteljesedett most a bárány „tipikus" je-
lentése, de azután vevé a kenyeret . . . és vevé a k e l y h e t . . . és az 
Üjszövetség ünnepi lakomáján sajátmagát adta nekünk eledelül. 
Érdekes, hogy ez a nagycsütörtöki ,,coena Domini" lényegileg egy a 
nagypénteki áldozattal: szentségileg-rej tetten maga a keresztáldozat, 
S mikor mi, valahányszor ezt a kenyeret esszük és ezt a kelyhet isz-
szuk, az Ür halálát hirdetjük, míg el nem jön (v. ö.: 1 Kor. 11, 26), 
Krisztus földi halálban lerontott, de földöntúli életre dicsőült testévé, 
létformájává alakulunk. így Krisztusban és Krisztussal ott állunk az 
Atya színe előtt, mint Isten országának teljesjogú polgárai és énekel-
jük a teremtett és megváltott mindenség egyetlen hálaadó himnu-
szát: az élő Eucharisztíát, Krisztust magát!14 

Mert az Eucharisztia a corpus Christi tannak szentágostoni ki-
fejtésében, nemcsak Krisztusnak, a főnek, hanem az egész Krisztus-
nak: a főnek és a testnek áldozata. „Az a keresztények áldozata, 
hogy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Ezt gyakorolja az Egyház 
az oltár szentségében is, mely a hívek előtt ismeretes, ahol megta-
nulja, hogy abban, amit áldozatként bemutat, önmagát mutat ja be,1 ' 

Már a Didaché, ez az őskeresztény írat az első század végéről, 
beszél arról az Eucharisztiával kapcsolatban (melyet szellemi ételnek 
és italnak nevez), hogy amint a domboldalakon zizegő sok-sok búza-
kalászból egy „kenyér" lesz, úgy gyűjti össze híveit Krisztus az Egy-
házból, a világ minden tájáról az Isten országába. Mint sok-sok mag-
ból egy kenyeret, úgy mutat ja be őket is az Atyának, Szent Ágoston 
ugyanilyen értelemben szól újonnan keresztelt gyermekekhez, akik 
semmit sem hallottak még az Eucharisztiáról (!): „Legyetek a kê -
nyérré, mely Krisztus teste" (serm. 227.). „Ha ti vagytok hát Krisz-

14 Érdekes megfigyelni, hogy az Egyház minden hivatalos megnyilatkozása 
össze van kötve az eucharisztikus áldozattal, pl, nagygyűlések, kongresszusok. 

15 V. ö,: Civ. Dei X, 6.: Hoc est sacrificium Chrístianorum: multi unitm cor-
pus in Christo. Quod etiam sacramento al taris fidelibus noto frequentat ecclesia, 
ubi èi demonstrantur, quod in ea re, quam offert, ipsa offeratur. 



tus teste és tagjai, a ti misztériumotok fekszik az Ür asztalán: saját 
misztériumotokat veszitek . , . Legyetek azzá, amit láttok és fogadjá-
tok magatokba azt, amik vagytok," (serm, 272,) „Ti vagytok itt az 
oltáron, ti vagytok a kehelyben" (serm, 229,),10 

íme az Eucharisztia misztériuma, s az egész keresztény életé: 
életünk, az igazi élet el van még rejtve Krisztussal az Istenben, de 
Ő, az elsőszülött a sok testvér közül, utat nyitott saját életén keresz-
tül, hogy a számkivetés földjéről haza-haza mehessünk az Atyai 
házba. Mert „Krisztus, mint a jövendő javak főpapja , , , a saját vére 
által ment be egyszersmíndenkorra a szentélybe, örök váltságot sze-
rezvén", de itt hagyta közöttünk szenvedésének élő emlékét, az Eu-
charisztiát, melyben az Isten országa állandóan nyitva áll számunkra, 
A szentségi Krisztus Eucharisztiája a mi életünknek élő és betelje-
sedett hálaadásává kell, hogy legyen: „bármit cselekesztek, szóval 
vagy tettel, mindent tegyetek az Ür Jézus Krisztus nevében és adja-
tok hálát [eixapiorovvrsgj az Atyaistennek őáltala" (Kol, 3, 17). 

Ez az eucharisztikus élet a keresztény élet teljessége: mi, az 
Isten országát váró Egyház az eucharisztikus Krisztusban megelőz-
zük a végső időket és a világ vége után következő dolgokat, megjele-
nünk az angyalok és a szentek seregében a Mennyei Atya színe előtt. 
Földi liturgiánk belekapcsolódik a nagy mennyei liturgiába, amelyet 
Szent János látott: a négy élőlény, a teremtett világ szimbóluma a 
mennyei trón körül szünet nélkül zengik: „Szent, szent, szent az Ür, 
a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő! És midőn 
ezek az élőlények dicsőséget és tiszteletet és áldást mondtak a trónon 
ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, a huszonnégy vén (a szellemi 
Izrael, az Egyház szimbólumai) leborula a trónon ülő előtt és imádá 
az örökkön-örökké élőt és letevé koronáját a trón előtt mondván: 
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség és a tisz-
telet és a hatalom, mert te teremtettél mindent és a te akaratod ál-
tal jöttek létre és teremtettek!" (Jel, 4, 8—11). S azután a Megvál-
tónak: „Méltó a Bárány, aki megöletett, hogy övé legyen a hatalom 
és istenség és bölcseség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás!" 
{Jel. 5, 11—12.) És erre felzúg a Szentlélek hatalmas himnusza min-
den teremtményből: „A trónon Ülőnek és a Báránynak áldás és tisz-
telet és dicsőség és hatalom, örökkön-örökké! És a négy élőlény 
mondá: Amen! És a huszonnégy vén arcra borula és imádá az örök-
kön-örökké élőt" (Jel. 5, 13—14), 

10 V. ö.: Hofmann, Die Kirchenbegr. des hl. Aug. M. Hueber, München, 
1933. 393. kk, old. — K. Adam, Zur Euch.-Lehre des hl. Aug. Theol. Quartalschr, 
1931. 490. kk. old. 



Á II. század eucharisztikus emlékei Róma katakombáiban. 
Yass Alberik. 

Miért rögtön a II. sz.-dal kezdi? — kérdezhetné joggal valaki. 
A felelet nagyon egyszerű: — azért, mert az I. sz.-ból nincsenek Ró-
mában eucharisztikus emlékek. 

S miért csak a II. sz. emlékeivel foglalkozik? — folytathatná a 
kérdezősködését ugyanolyan joggal. — Azért, mert a római katakom-
bák eucharisztikus emlékeinek a gyöngyei mind a II, sz.-ból valók. 
S ha akadnak is a későbbi idők folyamán hasonló tárgyú emlékek, 
azok nem adnak semmi úja t a II. sz. emlékeihez, mert a bennük ki-
fejezésre jutott gondolatokat mind megtaláljuk már a II. sz.-ból 
fennmaradt emlékeken is és általában nem mások, mint az utóbbiak-
nak több-kevesebb eltéréssel készült másolatai. 

A római katakombák legrégibb eucharisztikus emléke — egy 
festmény a II. sz. elejéről — a Via Salaria Nuova leghíresebb kata-
kombájában, a Priscilla katakombában (Catacombe di Priscilla)1 

található. Ez a kép, melyet az archeológusok „Fractio panis" (ke-
nyértörés) néven szoktak emlegetni, az ú. n, görög kápolna (capella 

1 Prisci l la a keresz tény Pudens szenátornak volt az édesanyja . Unokái vol-
tak Szt. P raxedes és Puden t i ana szüzek és vér tanúk. A Pudenciusok csa lád ja 
azok közé a római csa ládok közé tar tozot t , melyek a legelsők közt fogadták el 
Rómában a keresztény hitet . Pudens szenátor t — a hagyomány szerint maga Szt . 
Pé te r kereszte l te meg s az apostol többször vendége volt abban a házban, mely-
nek r o m j a i felett ma a leányáról , Szt, Puden t ianaró l elnevezett bazi l ika áll. 

A Priscilla k a t a k o m b a eredete visszanyúlik a Kr , előt t i időkbe, amikor még 
egy pogány nemzetségé, a később oly híressé vált gens Asi l iorum-é volt, amely-
nek a véréből szá rmazot t N. Szt . Gergely pápa is. Egyre igazoltabbá válik a 
hagyomány azon ál l í tása , amely szerint Szt . Péter apostol sokat keresztel t ebben 
a ka takombában . A ka takomba hírességét emlékei r i tkaságának , a ránylag nagy 
számának s régi ko rának köszönheti . I t t ta lá lhatók az őskeresztény Róma leg-
régibb dogmat ikus emlékei. Ezek mind a II . sz, első feléből származnak. Legfon-
tosabbak a következők: 

a) Izaiás megjövendöli a Messiás születését, akit a próféta elé helyezett 
támla nélküli széken ülő Szüzanya tart a karjaiban. — Ez a legrégibb ránk ma-
rad t Már ia -kép az egész világon. Bizonyí t ja az őskeresztények Szűz Mária szü-
zességébe (v. ö. Iz. 7, 4), valóságos Is ten-anyaságába , az Ür Jézusnak valóságos 
emberi voltába s az ószövetségi p ró fé t ák ál tal e lőre hi rdete t t te rmészet fe le t t i 
megváltói működésébe, messziani tásába vete t t hitét. 

b) A görög kápo lna választó ívére fes te t t három-királyok imádása, amely 
igazol ja a római keresz tények Jézus Kr isz tus is tenségébe s az embereknek az 
üdvösségre való egyetemes h iva tásába vetet t hitét, 

c) A szintén a görög kápo lnában ta lá lha tó Lázár feltámasztása, mely kéz-
ze l fogható bizonyítéka annak, hogy 50—60 évvel Szt . J á n o s evangelísta ha lá la 
u tán m á r ismerték Rómában az ő evangél iumát is, amely a négy evangélium kö-



greca)2 legfeltűnőbb részén van. Ha az ember belép ebbe a kápol-
nába, szinte akaratlanul is erre a helyre irányul a tekintete és ezen 
a festményen akad meg a szeme. S talán éppen e miatt a kiváló fek-
vése miatt választotta ki a festő ezt a helyet azon festménye számára, 
amelynek a legjobban kellett kidomborítani és a belépő keresztény-
nek eszébe juttatni azt, ami ebben a kápolnában történni szokott: a 
kenyértörést, vagyis a legszentebb áldozat bemutatását s a vele szo-
rosan összefüggő szentáldozást. Ha a kápolnát a mi templomainkhoz 
hasonlítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a Fractio panis a görög 
kápolna főoltárképe. A kápolnának azon síroltára fölé festették, 
amelyen az őskeresztények a szentmiseáldozatot szokták bemutatni s 
ahol a hívek a konszekrált kenyér megtörése után a Legszentebbet 
kézhez szokták kapni. A kép éppen azt a jelenetet ábrázolja, melyben 
a püspök megtöri a konszekrált kenyeret, hogy a széttört darabkákat 
kiossza a hívek között. A Fractio panis az őskeresztény liturgiának 
csak egy mozzanatát, jelenetét őrizte meg számunkra, még pedig 
éppen azt a jelenetét, amelyről annak idején a szentmisét elnevez-
ték: a kenyértörést. A Didacheban (10. fejezet) találhatunk már elő-
írásokat az eucharistia ünneplését illetőleg, de — csak írásban. Itt, 
a Príscilla katakombában, már festményt is találhatunk, mely kelet-
kezési idejét tekintve körülbelül egyidős a Didacheval és amely már 
szemlélteti is azt, amiről a Didache csak ír, így mind a két ősegyház-
nak, a keletinek is és a nyugatínak is, van körülbelül egy és ugyan-
azon időből, egy és ugyanazon dologról tanúskodó emléke, A különb-
ség a kettő között az, hogy a Didache szavakkal tár ja elénk, a Frac-
tio panis pedig szemlélteti az eucharisztikus rítust, vagy annak egy 
jelenetét. És ha megfontoljuk, hogy a szavakkal csak közölni tud ja 
az ember azt, amire gondol, és nem érzékeltetni, vagy szemléltetni, 
amit nagyszerűen tud egy festmény, másrészről pedig —, hogy egy 
festmény nem tud mindent oly világosan és félreérthetetlenül meg-
mondani, mint egy írott szöveg, akkor a két emlék különbsége miatt 
mindegyiknek sajátos értéket kell tulajdonítanunk, mert egymást 
kiegészítik. 

A szent Test átvételére készülő hívők a Fractio panis-on egy 
félköralakban elhelyezett vánkossoron és arccal felénk fordulva he-
lyezkednek el, összesen: 5 férfi és 1 asszony, akikhez hozzá kell még 
számítani a liturgikus ténykedést végző püspököt is A püspök —• bal-
oldalon az első személy — ülőhelyzetben és előrenyújtott kezekkel 
látható, a többi hívő pedig egymás mellett kissé oldalra dőlve, mint 

zül egyedül tárgyalja Lázár feltámasztását, és hogy éppen olyan tekintélynek 
örvendett ez az evangélium is az őskeresztények előtt, mint a másik három. 

Ezekhez kell még több más fontos emléket is sorolnunk, melyek azonban 
eucharisztikus tárgyúak lévén, úgyis lesz róluk szó. 

2 A görög kápolna tufába váj t téglalap alakú terem, melyet középen díszes 
választó ív két részre oszt. A kápolna hátterében, az aj tóval szemben apszis 
van. Ez az egész katakombában a legtágasabb helyiség. Nevét a benne talált sír-
feliratok nyelvétől nyerte. Az összes római katakombák kápolnái között ez az 
egyedüli, melynek festményei egyszerre mind a négy evangéliumból vett esemé-
nyeket ábrázolnak. 



ahogyan a rómaiak szoktak a kereveteken elhelyezkedni lakomák 
alkalmával. A félkörben bent a következő tárgyak láthatók: egy ke-
hely, — még pedig a püspök előtt, azután — a középső és jobbolda-
lon a legszélső helyen ülő hívők előtt egy-egy tálacska. Hogy mit tar-
talmaz a kehely, azt természetesen nem tudjuk megállapítani, hisz 
lehetetlenség belenézni. Sejteni azonban sej thetjük: a konszekrálás-
kor Krisztus vérévé átváltoztatott és a szentáldozáskor a hívők közt 
kiosztásra kerülő szent Vért, A tálacskák tartalmát már meg lehet 
állapítani: az egyikben két halacska, a másikban pedig öt kenyér 
van. Az egész jelenet bal szélén, vagyis a püspöktől balra, négy, — 
a jobb szélén pedig, vagyis a püspökkel szemben lévő hívőtől jobbra, 
három kosarat találunk, melyek mindegyike színig tele van rakva 
kenyérrel. 

A halak és a kenyerek, de legfőképen ezeknek a száma (kettő, 
illetve öt), önkénytelenül is a csodás kenyérszaporítást juttat ják 
eszünkbe, ahol az Ür Jézus szintén halat és kenyeret, még pedig szám 
szerint pontosan két halat és öt kenyeret sokasított meg (Jn. 6, 9). 
Kétségtelen, hogy a festő képzeletében egybefonódott az evangéliumi 
csoda és az általa oly gyakran látott kenyér törés jelenete, s ezt a 
két eucharisztikus vonatkozású és tárgyú eseményt, a jelképet és a 
valóságot, egyesítve vázolta festményén. A csodás kenyérszaporítás 
és a katakombai kenyértörés történelmi eseményeinek ebben a kép-
zeletbeli és festői egyesítésében az evangéliumi elbeszélés is befolyá-
solhatta a festőt, amely szerint Jézus ,,vevé a kenyereket és hálát 
adván elosztó a letelepiilteknek" (Jn. 6, 11), miként a kenyértörés 
alkalmával is a püspök vévén a konszekrált kenyeret s hálát adván 
el szokta osztani a letelepült keresztényeknek, A festő tehát nem fes-
tett tisztán realisztikus képet, hanem az őskeresztények fractio pa-
nis-a és convivium eucharisticum-a festői megörökítésére ügyesen 
felhasználta az Eucharistia előképét: az ötezer ember megvendégelé-
sét (Jn. 6, 1—13). És el kell ismernünk, hogyha a festő azt akarta 
szimbolizálni, hogy a kenyértörés lakoma, convivium is és hogy az 
Eucharistia eledel is, akkor a jelképet magát nagyszerűen választotta 
meg. Ennyivel azonban nem lett volna szabad megelégednie — mint 
ahogyan a mi festőnk tette — egy vérbeli keresztény festőnek, aki-
nek biztos tudomása volt arról, hogy a kenyér megtörésekor, vagyis 
amikor a konszekráció után vagyunk már, a kenyér nem kenyér 
többé, hanem Krisztus valóságos teste, Óriási különbség van a jelké-
pező és a jelképezett lakomán szereplő kenyerek között, mert amíg 
a csodás kenyérszaporításkor a kenyér nem változott át Krisztus tes-
tévé, hanem megmaradt kenyérnek és így a tömeg csak közönséges 
kenyeret kapott az Üdvözítőtől, addig a kenyértörés alkalmával a 
kenyér átváltozik Krisztus valóságos testévé és így a keresztények 
Krisztus valóságos testét kapják táplálékul a püspök kezéből. És a 
kép szemlélője joggal elvárhatja, hogy a művész valami úton-módon 
külsőleg is kifejezze ezt az óriási különbséget, mert máskülönben lé-
nyegileg azonosítja a két lakoma kenyereit egymással, és nem tudja 
megérteni a művész teljes egyéni felfogás- és gondolkozásmódját. És 



e nagy különbségnek a külső kifejezését hiába kressük ezen a képen. 
Nem lehetetlen, hogy a festő maga is érezte festményének ezt a nagy 
fogyatékosságát, mert a püspök elé odafestett egy kelyhet. Kehely 
pedig nem szerepel a csodás kenyérszaporítás történetében. Mi más 
okból festette volna ezt festményére, ha nem azért, mert jelezni 
akarta, hogy annak ellenére, hogy a jelképet festette csak meg, iga-
zában véve mégsem magának a jelképnek a történeti tényére, hanem 
elsősorban magára a jelképezett valóságra: a szentmiseáldozatra s 
az eucharisztikus lakomára, a szent áldozásra gondol, ahol szerepel 
a kehely is. A szentmiseáldozat kelyhéről pedíg tudjuk, hogy az az 
őskeresztények hite szerint — miként a mienk szerint is — Krisztus 
vérének a kelyhe, vagyis hitték — miként mi is —, hogy a szent-
miseáldozatban a püspök konszekráló szavaira a bor átváltozik Krisz-
tus vérévé. És nem lehetetlen, hogy ennek a kehelynek éppen az a 
hivatása, hogy a kép fentebb kimutatott nagy csorbáját helyreüsse és 
a festőnek az átváltozás és a valóságos jelenlét teljes, vagyis mind a 
két eucharisztikus színt érintő dogmájába vetett hitéről tanúságot 
tegyen. Mert, ha hiszi ezt — már pedig láttuk, hogy hiszi — az egyik 
eucharisztikus színről: a borról, biztos, hogy nem tagadta a másikról, 
a kenyérről sem. A mi észrevételünk sem a festőnek a hitét akarta 
kétségbe vonni, hanem egyedül csak a gondolat külső kivitele és az 
eszme festői megalkotása ellen irányult. Sőt, ha magának a korszak-
nak szemeivel nézzük a képet, egy percig sem tagadhatjuk, hogy — 
habár nagyon burkoltan — de azért mégis fel van tüntetve a kenyér 
Krisztus testévé való átváltozása is. Az epigráfia segítségével ugyanis 
igazolni tudjuk, hogy az őskeresztények szimbolizmusában a hal ma-
gát Jézus Krisztust jelentette.3 S ezért, midőn a kenyér mellé odafes-
tette a halat, jelezni akarta, hogy a kenyér a konszekrációkor hal, 
vagyis Krisztus teste lesz. És biztos, hogy az őskeresztények így is ér-
tették. De hiányos volt a festő kifejezési módja, mert a csodás kenyér-
szaporításkor is ott volt a kenyér mellett a hal, de akkor a kenyér 
nem változott át hallá, Krisztus testévé, hanem kenyér maradt. S hogy 
a szentmisében átváltozik, ezt semmivel sem érzékeltette festményén. 
Ebből is látható, hogy az őskeresztény festők nem törekedtek teljes 
hűségre eszméik megörökítésekor, hanem megelégedtek azoknak az 
igazán minimális számú elemeknek a felhasználásával, melyek elég-
ségesek voltak arra, hogy a hasonló gondolkodású kortársak előtt 
érthetővé tegyék a gondolataikat. 

Röviden összefoglalva az egészet, a festő gondolata ez lehetett: 
az, ami a görög kápolnában történik, vagyis a „fractio panis", a ,,ke-
nyértörés", az valóságos convivium, mert miként az isteni Főpap, Jé-
zus Krisztus csodálatos módon megsokasított kenyérrel és hallal táp-
lálta az Őt követő tömeget, ugyanúgy az eucharisztikus áldozat alkal-
mával is az Ő főpapi hatalmának részese, a püspök keze által csodás 

3 Egy felirat, mely a Priscilla katakombából és a II. sz.-ból származik, így 
szól: KX. 'Pilco-iá y/Lvxvrártp áSeXtpü tysoôtbçcp. Z<z>j.tev év & e <p i & v, s ez a &eóg ly&vs. 
ez maga Jézus Krisztus! 



kenyérrel és hallal táplál ja az ő követőit; de — amíg a csodás ke-
nyérszaporítás alkalmával a külső látszat megegyezett a belső, lé-
nyegi valósággal, amennyiben a kenyér Krisztus szavaira nem válto-
zott át hallá, hanem a kenyér megmaradt kenyérnek, a hal pedig hal-
nak, addig a katakombai kenyértörés alkalmával a látszat nem egye-
zik meg a valósággal, mert a hívők hite — s a valóság szerint is — 
a „hálaadás" után a kenyér átváltozik hallá, mely maga Krisztus, 
nem tekintve azt, hogy látszólag és külsőleg a kenyér itt is megma-
rad kenyérnek. 

Figyelemre méltó egy másik jelenség is ezen a képen, T, i, na-
gyon aránytalan a férfiak és a nők egymáshoz való arányszáma, A 
hét személy között — beleszámítva a püspököt is — férfi összesen 
hat van, nő pedig csak egy. Nem lehetetlen, hogy a festő a férfiak 
ezen aránytalanul nagy számával a Teremtőnek azt a rendelkezését 
akarta kidomborítani, mellyel az asszonyt a férfi alá rendelte s 
amely isteni rendelkezést Szt, Pál apostol a vallási térre is kiterjesz-
tett, midőn megparancsolta, hogy „az asszonyok hallgassanak az Egy-
házakban". (I, Kor. 14, 34), És hogy azt az egyetlen asszonyt a festő 
odafestette a nevezett képre, az a legvilágosabban bizonyítja, hogy 
az őskeresztények hite szerint is az asszony éppen olyan ember, 
mint a férfi és hogy Jézus Krisztus mindkét nemet megváltotta és a 
megváltás javait, tehát az Eucharisztiát is, a női nem számára is 
szerezte. Ennélfogva a nőknek is Istentől kapott joguk van ahhoz, 
hogy élvezzék ezeket a javakat, köztük az egyik legnagyobbat: az 
Eucharisztiát, éppen úgy, mint a férfiak. 

Valóságos rangfokozatot állapíthatunk meg ezen a festményen, 
A legalacsonyabbon a nő áll; az utána következőn a férfiak; és ha 
megfontoljuk, hogy az, aki miatt ezek a személyek mind összejöttek, 
az Jézus Krisztus, akkor hozzátehetjük, hogy a legfelső fokon pedig 
Jézus Krisztus áll, akinek az eucharisztikus ünneplése a jelenet kö-
zéppontja, Ez a festmény hűen visszatükrözi a szentpáli mondást: 
„Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje Krisztus, 
az asszonynak feje pedig a férfiú" (I, Kor, 11, 3). 

Az előbbiekben kifejtett magyarázat mellett semmiféle írott em-
léket nem tudok felhozni, hisz az egész görög kápolnában csak néhány 
név — az ott eltemetett halottak nevei — fordulnak elő írásban. De 
ha a képen előforduló személyek nem szerinti viszonyszámát s a két 
nemnek az istentiszteleteken egymáshoz való szereplési viszonyáról 
szóló katolikus tanítást megfontoljuk, mely ismerős volt már az ős-
keresztények előtt is, szinte önkénytelenül adódik a fentebbi magya-
rázat, Hogy azután a festő az aránytalan viszonyszámmal valóban 
akart-e kifejezni valamit és ha akart, azt akarta-e kifejezni, amire 
gondoltunk, adatok hiányában biztoisan megállapítani ma már nem 
tudjuk! 

Érdekes megfigyelni a festményen egy másik jelenséget is, Szt. 
Pál apostol a Kor, I. 11, fejezetében előírja, hogy a férfiak födet-
len fejjel, az asszonyok pedig födött fejjel imádkozzanak. Pontosan 
így van minden a mi festményünkön. Az összes férfiak feje fedetlen, 



az asszonyé azonban egy vélummal van fedve. Ez a jelenség fontos 
két szempontból: a) Nagyszerűen igazolja, hogy az első keresztények 
milyen nagy készséggel engedelmeskedtek még az igazán jelenték-
telen és külsőleges dolgokban is az apostoli parancsoknak, b) Bizo-
nyítja — nem tekintve azt, hogy már maga a kenyértörés jelenete 
is világosan felismerhető —, hogy istentiszteleti tényt ábrázol a kép, 
mert Szent Pál parancsa az istentiszteletekre vonatkozik. 

Ez a festmény az isteni Gondviselésnek egy dédelgetett és féltve 
őrzött kedvence volt sok hosszú századon át. Megóvta ugyanis annyi 
sok más értékes festmény mostoha sorsától, melyek nagy részben a 
régiségkereskedők mohó zsákmány-szomjának lettek áldozataivá. 
Ezek a katakombaképek szerelmesei szinte a barbársággal egyenlő 
szívtelenséggel faragták le a katakombák falairól a szent ősöknek 
ránk hagyott emlékeit s nem törődve ezeknek a megszentelt helyek-
nek a jogaival, melyek még ma is visszasírják emlékeiket, más he-
lyekre, múzeumokba, gyűjteményekbe vitték el őket, ahol jórészük 
természetesen elpusztult. A Fractio panis felett egy vastag cseppkő-
réteg képződött, s a képet mint valami palást elrejtette maga alá 
a zsákmánytkereső szemek elől s így megmentette az utókornak. 

Téves volna azt hinni, hogy a Fractio panis-szal már vége is 
van a görög kápolna eucharisztikus emlékeinek. Igaz, hogy nincs 
több más kép, amely annyira közel állana — tárgyát tekintve — az 
Eucharisztiához, mint a Fractio panis. Kétségtelen az is, hogy ez a 
kép a görög kápolna képeinek a királynője. Vannak azonban udvar-
hölgyei is, melyek közrefogják úrnőjüket s a figyelmünket ezek is 
arra összpontosítják, ami legközelebb áll királynőjük szívéhez: az 
Eucharisztiára. Ezek a képek egy cseppet sem realisztikus képek, 
hanem az Eucharisztia ószövetségi jelképei, 

A Fractio panis-tól balra Ábrahám áldozatát találjuk. El kell 
ismernünk, hogy Ábrahám áldozata a katakombák szimbolizmusában 
csak kivételesen van az Eucharisztiával összefüggésben4 még pedig 
csak akkor, ha egy más, kétségtelenül eucharisztikus tárgyú festmény 
mellett fordul elő, mert az ilyen esetben a két képnek egymással össz-
hangban kell lennie. És ha eucharisztikus kép az egyik, akkor eucha-
risztikus kép a másik is, A görög kápolnabeli Ábrahám áldozata-
kép az eucharisztikus tárgyú Fractio panis mellett fordul elő; tehát 
az Eucharisztiára vonatkozik az is, Ä Gal. 3, 16-ból tudjuk, hogy 
Izsák Krisztus előképe, típusa volt, akit a mennyei Atya áldozatul 
kívánt magának éppen úgy, mint Jézus Krisztust. Amikor tehát a 

4 Az általános katakombai jelentés megértéséhez a következő meggondolás 
ad j a meg a kulcsot: Izsák Isten ereje által szabadult meg a haláltól. Ezért 
Izsákban az őskeresztények a megholtak lelkének jelképét lát ták. S amidőn el-
húnyt szeretteik sír ja fölé lefestették Izsák feláldozásának jelenetét, szinte egy 
forró fohászt látszottak küldeni Istenhez, mellyel kérték, hogy miként megszaba-
dította Izsákot a feláldozástól és a ty ja kezétől, ugyanúgy szabadítsa meg a meg-
holt lelkét is a szenvedéstől s a pokol karmaitól. Er re utal a „commendatio ani-
mae" megfelelő tárgyú könyörgése is. A IV. sz.-ból van két freskónk, melyeken 
megjelenik már a galamb ís, mely Izsáknak, vagyis a megholt lelkének, az örök 
béke olaj ágát hozza a csőrében. 



festő a Fractio panis mellé odafestette Ábrahám áldozatát, mintegy 
ki akarta egészíteni a Fractio panis-t és pótolni azt, amit a „kenyér-
törés" jelenete maga még nem fejez ki az Eucharisztiáról, t. í. annak 
áldozati jellegét. Sőt, még többet is mond ez a kép a Fractio panis-
ról. Az őskeresztények ugyanis, amikor azt vallották, hogy Ábrahám 
áldozata Krisztus áldozatának az előképe, akkor Krisztusnak nem egy 
meghatározatlan áldozatára gondoltak, hanem mindig a legnagyobbra, 
a keresztáldozatra. Amikor tehát a festő a Fractio panis imént em-
lített hiányát ezzel a képpel mintegy pótolta, nemcsak arra gondolt, 
hogy az, ami az oltáron történik, az Krisztus valamely áldozatának 
megújítása — hogy melyiké, az nem számít — hanem igenis ki akarta 
fejezni azt is, hogy az Krisztus egy meghatározott áldozatának, még 
pedig a keresztáldozatnak a megújítása. 

A Fractio panis-tól jobbra Dániel látható az oroszlánok között. 
Ez a kép is csak akkor van összefüggésben az Eucharisztíával, ha egy 
másik eucharisztikus kép mellett szerepel, mint a mi esetünkben is. 

Miként Izsák, ugyanúgy Dániel is az Űr Jézus előképe. Dánielt 
ugyanis Dáríusz király a gonoszok áskálódására odavetette eledelül 
a kiéheztetett oroszlánoknak. (Dn, 6.) Ugyanezt tette a mennyei 
Atya is Jézus Krisztussal, akit átadott a bűnösöknek, hogy keresztre 
feszítsék. Ennek a halálnak az emlékére rendelte Krisztus az Eucha-
risztiát: a szentmisét s a szentáldozást: hoc facite in meam com-
memorationem (Lk, 22, 19); másutt pedig: quotiescumque man-
ducabitis panem hunc . . ., mortem Domini annuntíabitis (I. Kor. 11, 
26). Miként tehát az Ószövetségben Dániel testét az oroszlánok elé 
vetették, hogy azzal táplál ják magukat, ugyanúgy az Újszövetségben 
Krisztus átadta szentséges testét nekünk, hogy azzal tápláljuk lel-
künket. Az Eucharisztia tehát nemcsak áldozat, hanem lakoma, con-
vivium is. Erre vonatkozik ez a kép, mely Dánielt ábrázolja az orosz-
lánok közt.5 

Ha most együtt vizsgáljuk ezt a három képet, akkor napnál vi-
lágosabb őskeresztény eucharisztikus hítvallomást fedezhetünk fel 
bennük, amely szerint az, ami a Fractio panis, vagyis a szentmise 
alkalmával történik, megvalósulása annak, minek Ábrahám áldozata 
és Dániel esete csak előképe volt, vagyis: Krisztus testének való-
ságos feláldozása (ezt jelképezi Ábrahám áldozata), de egyszersmind 
a keresztények lakomája, communioja, szent áldozása is (ezt jel-
képezi Dániel az oroszlánok vermében), melyben akkor részesülnek, 
midőn a közös istentisztelet alkalmával a püspök megtöri és á tadja 
nekik a Krisztus testévé átváltoztatott kenyeret. 

Kívánhatunk-e ennél szebb és teljesebb hitvallást az őskeresz-
tények Eucharisztia-hitéről? — Lehetünk-e hálátlanok az isteni 
Gondviselés iránt, hogy ezt a gyönyörű hitvallást nekünk megőrizte? 

5 A kép általános katakombai jelentése itt is, miként Ábrahám áldozatánál 
is, egy fohász, mely szövegezve így hangzanék: miként az Ür megszabadította 
Dánielt az oroszlánok verméből, ugyanúgy szabadítsa meg a megholt lelkét is az 
ítélet borzalmaitól. 



— De legfőképen állíthatja-e valaki ezek után azt, hogy a görög 
kápolna Eucharisztia-hite más volt, mint a mienk? 

A római katakombák földalatti birodalmában a Fractio panis 
nem egyedülálló II. sz.-beli eucharisztikus emlék. A „Regina viarum", 
a Via Appia Antica, leghíresebb katakombájában, a Szent Kallixtus 
katakombában (Catacombe di S. Callisto)6 több olyan festményt ta-
lálunk, melyek megint oly sok mindent hirdetnek a római keresz-
tények eucharisztiájáról. 

Mielőtt még ezeknek a festményeknek az ismertetésébe kapnánk, 
előre kell bocsátanunk, hogy a hagyomány is nagyon kedves módon 
összefűzte egymással ezt a katakombát s az eucharisztiát; mintha 
csak az lett volna a célja, hogy ennek a katakombának különösképen 
is eucharisztiás atmoszférát adjon. A hagyomány szerint ugyanis 
abban a kápolnában adta át II. Szíxtus pápa (257—8) kis akolitusá-
nak, Szt. Tarziciusznak, az Oltáriszentséget, hogy keblére szorítva 
elvigye a börtönökben sínylődő keresztényeknek, amely manapság a 
felette lévő virágoskertben található. Mintegy kőhajításra innen 
kövezték agyon a pogányok, mert nem akarta nekik átadni az Oltári-
szentséget. Nemsokára ezután lent a katakombában misézés közben 
megölték II. Szixtust is négy diakónusával egyetemben (258. aug. 
6-án) s így lettek együtt, a pápa és akolitusa, rövid időn belül a Szt. 
Kallixtus katakomba eucharisztiás vértanúivá. Egyek voltak az eu-
charisztikus Jézus szeretetében, míg éltek, elválaszthatatlanok voltak 
a halál után is. Ez a szeretet mindkettőjüket hozzáfűzte ahhoz a 
katakombához, melynek folyosói és kápolnái annyiszor tanúi voltak 
eucharisztiás szeretetüknek. Az első keresztények megérezték ezt a 
Kallixtus katakomba és a két vértanú közti szeretetegységet s halá-
luk után a katakombában egy sírba temették el őket. 

Az eucharisztikus emlékek közt elsősorban egy, a katakomba 
legrégibb részében, Lucína sírboltjában (crípta di Lucina)7 található 
festményről kell beszámolnunk. A bejárattal szemben lévő falon egy 
nagyon megrongált állapotban levő vakolatdarabra festve, két, egy-
mással szembenéző halat látunk, melyek mintha megállás nélkül neki 
akarnának úszni egymásnak, oly fürge testtartásban vannak ábrá-
zolva, Az egyik hal a fal jobb szélére, a másik — vele szemben — 
a bal szélére van festve. Köztük hiányzik a vakolat s vele együtt 
az eredetileg ra j ta lévő festmény is, Mindegyik hal előtt egy-egy ko-
sárka áll. Csaknem általánosnak mondható az a vélemény, amely 

6 A katakomba Szt, Kallixtusról nyerte az elnevezést, aki Szt, Zefirin pápa 
idejében (199—217) a római egyház archidiákonusa és a róla elnevezett kata-
komba adminisztrátora volt. Később maga is pápa lett (217—222) s különös gon-
dot fordított er re a katakombára, melyet megnagyobbíttatott és a pápák hiva-
talos temetkező helyévé tett . Joggal nevezhetjük a római katakombák királynő-
jének, nemcsak emlékei szépsége és gazdagsága miatt, hanem a hely szentsége 
miatt is; kb. félmillió hívő volt eltemetve a 20 km összhosszúságot kitevő folyo-
sók sírüregeiben, akik közt nagyon sok vértanú is volt, élükön Szt. Ceciliával. 

7 Lucina jámbor római matróna volt a II. sz.-ban, akinek a családi sír-
boltjából a századokon át tartó lassú kibővítés ú t ján keletkezett a katakomba. 
Méltán lehet Lucína sírbolt ját a Szt. Kallixtus katakomba magvának nevezni. 
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szerint a kosárkák a halak hátán vannak, A pontosabb vizsgálatok 
azonban azt mutatták, hogy a kosárkák nem a halak hátán, hanem 
a halak előtt vannak, ami a római Archeológiai Intézet újabb repro-
dukcióin pontosan fel is van tüntetve. A kosarak tetején több kenyér 
látható. És pedig a baloldalin hat, a jobboldalin pedig öt darab. Van 
a képen egy olyan jelenség is, amely a katakomba! festészetben ed-
dig egyedül áll s amely ilyen értékessé teszi, t. i. mindegyik kosár-
kában egy-egy üvegpohár látható, melyek mindegyike színig töltve 
van vörös folyadékkal: borral. Együtt van itt ezen a II, sz. első felé-
ből származó őskeresztény festményen a Krisztustól rendelt két külső 
eucharisztikus szín: a kenyér és a bor! S e két színt tartalmazó kosár 
mögött ott van a hal, melyről biztosan tudjuk, hogy az őskereszté-
nyek felfogása és hite szerint az magát Jézus Krisztust jelentette. 
Ez a festmény megint az őskeresztények ránk maradt hitvallása, 
mely arról tanúskodik, hogy az ő hitük szerint is — miként a mienk 
szerint is — a kenyér és a bor külső színe alatt Krisztus teste és 
vére van jelen valóságban. 

Ha most Összehasonlítjuk ezt a festményt a Fractio panis-szal, 
— amit bátran megtehetünk, mert két olyan emlékről van szó, me-
lyek mindegyike egy helyről, Rómából és egy időből, a II, sz.-ból 
származik — akkor a következő észrevételeket tehetjük meg: 

1. Ezen a festményen is előfordulnak mindazok az elemek, me-
lyek a Fractio paníson szerepelnek: a kenyér, a hal s a kehely, me-
lyet itt egy pohár helyettesít. Az első két közös elemet: a kenye-
ret s a halat illetőleg, nem tudunk felfedezni semmi lényeges különb-
séget a két kép között. Azt tehát, hogy az egyik eucharisztikus szín: 
a kenyér átváltozik hallá, vagyis Krisztus testévé, ezt egyforma vilá-
gossággal mind a két festmény különbség nélkül hirdeti. Ami azután 
a harmadik közös elemet: a kelyhet illeti, arra vonatkozólag a követ-
kezőket jegyezhetjük meg: míg a Fractio panis-on a kehely belső 
tartalma nincs észrevehetőleg feltüntetve, addig a Lucina-sírbolt 
festményén ez is fel van tüntetve. S ezért, ha maradt még valami 
követelni való a két eucharisztikus színt illetőleg a Fractio panis-on, 
annak teljesen eleget tesz és a hiányt pótolja a cripta di Lucina 
festménye, A Lucina-sírbolt festményén tehát nemcsak az egyik eu-
charisztikus színt: a kenyeret festette meg a festő, hanem a másikat 
is: a bort, mely Krisztus vérévé változik és az is marad az átváltozás 
után is. A Fractio panis-on azonban csak az egyik eucharisztikus 
színt, a kenyeret festette meg, de elhagyta a másikat: a bort, mely-
nek az áldozaton való szerepét csak a püspök elé festett kehely 
sejteti. — 2. Azonkívül: a cripta di Lucina festményén hiányzik az 
eucharisztikus lakoma és mellette Ábrahám áldozata s Dániel az 
oroszlánok között. A Fractio panis-on azonban szerepel az eucharisz-
tikus lakoma kezdő ténykedése: a kenyértörés, és mellette előfordul 
Ábrahám áldozata és Dániel is az oroszlánok között. — Ezen észre-
vételek alapján megállapíthatjuk, hogy — habár egyformán hirdeti 
mind a két kép a kenyérnek Krisztus testévé való átváltozását, mégis 
— a Fractio panis inkább az Eucharisztia lakomai jellegét (szentál-



dozás) és áldozati valóságát (Ábrahám áldozata), a cripta di Lucina 
festménye pedig Krisztus testének és vérének a kenyér és a bor 
külső színei alatt való valóságos jelenlétét domborítja ki. 

Tovább megfigyelve a cripta di Lucina ezen értékes képét, a 
jobboldali kosár tetején látható kenyerekből és a képen szereplő ha-
lakból, valamint ezeknek a kenyérszaporításával megegyező számá-
ból (5 kenyér, 2 hal) arra következtethetünk, hogy a vakolat két 
szélére festett halak között az Eucharisztia előképe, az 5000 ember 
megvendégelése állott. A nevezett helyen van is akkora tér, amek-
korán a jelzett festmény szépen elférhetett. Sajnos azonban illeték-
telen kezek ismeretlen időben onnan levágták és elvitték. Ma már 
senkisem tudja, hogy hová lett. A későbbi kutatók már csak a két 
halat s köztük a festményétől megfosztott vakolatlan falat találták 
meg. Tekintélyes tudósok véleménye szerint, — akik közé az egyik 
legkiválóbb, Wilpert is tartozik —, kétségtelen, hogy a szentáldozás 
jelképe: az 5000 ember megvendégelése volt ott megfestve. A hala-
kat s az eucharisztikus színeket tartalmazó kosarakat ábrázoló kép 
tehát csonka oly értelemben, hogy ezek nem egy egész és teljes alko-
tást képviselnek, hanem egy nagyobb képcsoport korunkig fennma-
radt maradványai. Ennek a képcsoportnak a központja a csodálatos 
kenyérszaporítás, mint a szentáldozás szimbóluma, lehetett; — ez 
elpusztult. S ennek — hogy úgy mondjam — kiegészítő oldal-, vagy 
szárnyfestménye a fentebb ismertetett két hal és az eucharisztikus 
színeket tartalmazó két kosár voltak; — ezek megmaradtak. 

A Lucina-körzeten kívül a katakomba más részében is találunk 
eucharisztikus emléket. Közel a híres pápa-sírbolthoz (cripta dei 
papi) s Szent Cecilia kedves sírkápolnájához (cripta di S. Cecilia) 
bejuthatunk öt egymás mellé épített szobácskába, az ú. n. Szentségek 
kápolnáiba (cubicoli dei Sacramenti). Azért hívják őket a Szentsé-
gek kápolnáinak, mert falaikat a szentségeket (keresztség, bűnbánat, 
oltáriszentség) jelképező festmények díszítik. 

Az itt található eucharisztikus emlékek közül elsősorban az ú. 
n. „konszekráció—jelenet"-ről kell beszámolnunk, mely a szentmise-
áldozat legfontosabb mozzanatát, a kenyér Krisztus testévé való át-
változtatását, jeleníti meg. A kép középpontjában egy oltár áll, me-
lyet itt egy könnyű, háromlábú asztalka helyettesít. A régiek áldo-
zati oltárának ez volt az egyik formája, melyet átvettek az őske-
resztények is. Raj ta megint a két kedvelt őskeresztény eucharisz-
tikus elem: a kenyér és a hal látható. És pedig az oltár bal szélén a 
hal, a jobb szélén pedig a kenyér. Az oltár bal oldalán egy férfi áll. 
Szakálltalan, kerek arcával felénk fordul. Jobb lábát jobb felé kissé 
kinyújt ja s a bal lábára nehezedik. Jobb kezét hirtelen mozdulattal 
a melle előtt bal felé lendíti s a hal felett tar t ja ; úgyszintén a bal 
kezét is, de már elernyedtebben és kissé visszaeresztve. Ez a férfi 
filozófus palliumba (hosszú, fehér ruha, melyet a jobb vállra terítve 
viseltek úgy, hogy szabadon hagyva az egész bal vállat a jobb váll-
ról elől lelógó részével egyesítette) van öltözve, mely az őskeresz-
tény festészetben a próféták és a doktorok jellemző ruhadarabja. 



Képünk ezen férfiújában nem lehet felismernünk az ószövetségi pró-
fétát vagy doktorok valamelyikét, hisz a képen egy áldozati oltár, 
az eucharisztikus hal s kenyér szerepelnek, melyek mind az Újszö-
vetségre utalnak. Nem lehet semmi ellenvetést sem felhozni az ellen 
a vélemény ellen, amely szerint ez a férfi az Újszövetség legfőbb pró-
fétája és tanítója: Jézus Krisztus. Ezen a képen is találunk olyan 
elemeket, melyek a csodás kenyérszaporításra hívják fel figyelmün-
ket, nemde: a halat, a kenyeret s magát a csoda mesterét, Jézus 
Krisztust. S attól a gondolattól, hogy a művész képzeletében ennek 
a jelenetnek a megfestésénél is sokat motoszkált a csodálatos kenyér-
szaporítás története, nem kell idegenkednünk, hisz már az előbbiek 
alapján is megállapíthatjuk azt, hogy az őskeresztények eucharisz-
tikus gondolkodásmódjukban nem tudták kivonni magukat az Eu-
charísztia újszövetségi előképének hatása alól, és leszámítva a ritkán 
előforduló ószövetségi szimbólumokat, nem találunk egyetlen egy ké-
pet sem, amelyen azt, amit előttünk megjeleníteni akarnak, ne hoz-
zák kapcsolatba a csodás kenyérszaporítással. Ebben az Üdvözítőt 
követték. Ő is parabolákkal, szimbólumokkal készítette elő az embe-
reket a nehezebb dolgok felfogására. Ugyanúgy az őskeresztények is. 
És hogy Jézus Krisztus a kenyeret és halat megsokasította, vagyis 
szám szerint átváltoztatta, ezt a hitben még gyenge és járatlan em-
ber sokkal könnyebben fel tudja fogni és el t ud j a hinni s ennek 
következtében az átváltozás hittétele jelentését sokkal könnyebben 
meg tud ja érteni, ha így jelképesen, nem pedig a maga csupasz való-
ságában tár ja eléje valaki. Jelkép által fejezték ki a súlyos valósá-
got, t, i, hogy a konszekrációkor a kenyér átváltozik Krisztus testévé, 
de úgy, hogy külsőleg minden megmarad azért kenyérnek, S hogy itt 
tényleg a konszekráció, vagyis az átváltozás jelenetéről van szó, azt 
abból következtethetjük ki, hogy az Üdvözítőt éppen abban a hely-
zetben és testtartásban ábrázolja, melyben megsokasította a kenye-
ret s a két halat. És hogy a művész észrevetesse, hogy nem a kenyér-
szaporítás történeti csodáját mint olyant akarta itt megfesteni, ha-
nem annak a csodának felhasználásával szimbolizálni egy más vala-
mit, t. i. az eucharisztikus áldozat konszekráció ját, ezért egy oltárra, 
vagyis az áldozati asztalra, az ú. n. mensa-ra (v, ö, I. Kor, 10, 21) 
helyezve festette meg a kenyeret s a halat. — Hogy az eucharisz-
tikus áldozatra utal ez a kép, még másból is megállapíthatjuk. A 
régi írók általában sohasem szólnak az Oltáriszentségről a nélkül, 
hogy a kommuníó, vagyis a szentáldozás, — mely az őskereszté-
nyeknél szertartásilag is szervesen összefüggött a szentmisével —, 
hatására ne utalnának- Ennek a kommunió és a szentmise közötti 
szoros kapcsolatnak a nyomait ezen a képen is megtalálhatjuk. 
Jobbra az oltártól egy orante (kiterjesztett karokkal imádkozó hívő} 
áll a fején fátyollal. Ez az imádkozó alak a katakombai festészetben 
a megholt boldog lelkét jelképezi, S azáltal, hogy a festő ezt az ala-
kot odafestette a kép imént ismertetett része mellé, amely már ön-
magában is kifejezett jelenetet alkotna, mintegy ki akarta egészíteni 
művét és gondolatát jelezvén, hogy annak a gyümölcseit, ami ott a 



mensa-n történik, nemcsak a földön élő hívek élvezik, hanem a már 
megholtak is, sőt ez az ő földöntúli boldogságuknak fő előmozdítója. 
Ezt pedig nem lehet feltételezni a csodás kenyérszaporításról, hanem 
csak az eucharisztikus áldozatról. Következésképen ez a jobboldalon 
imádkozó alak is mutatja, hogy ezen a jeleneten az eucharisztikus 
áldozatról van szó, 

A konszekráció jelenetétől jobbra étkezés van megfestve, melyen 
két ember vesz részt, Az egész jelenet nagy hasonlóságot mutat a 
fractio panis-hoz. Mind a két képen hét személy szerepel s mind a 
két esetben félkör alakban telepedtek le. Az asztalon két tálat talál-
hatunk, melyek mindegyikén hal van. Jobbra is, balra is, az asztal 
mellett kenyérrel telt kosarakat láthatunk. Az asztaltársak egy része 
felemeli jobb kezét. Jól megfigyelve a jelenetet, észrevehetjük, hogy 
a középső maga előtt ta r t ja felemelve a kezeit, mintha a halak fölé 
akarná kiterjeszteni. Az utolsó pedig a másik vállát érinti, S ki tudja , 
hogy ez a jelenet nem éppen az őskeresztényeknél szokásos és a 
kommunióval kapcsolatos pax-jelenetet ábrázolja-e? A kép az eu-
charisztikus lakoma ábrázolása. 

Rövidesen összefoglalva megállapíthatjuk, hogy csak Rómában 
és csak a II, sz.-beli emlékek között olyan eucharisztikus emlékeket 
találunk, melyek együtt vizsgálva ugyanarról az eucharisztikus hitről 
tesznek tanúbizonyságot, melyet a római katolikus egyház ma, XVIII 
század múlva, is hirdet: vagyis, a ) hogy az eucharisztikus színek alatt 
valóságban jelen van Krisztus teste és vére, b) hogy az eucharisz-
tikus áldozat Krisztus keresztáldozatának megújítása és c) nemcsak 
az élőkért, hanem a megholtakért is bemutatandó és d) hogy az Eu-
charisztia lelkünk tápláléka, az örök üdvösség záloga a szentáldozás-
ban. Igaz ugyan, hogy ezekre az emlékekre is áll, amit Jézus Krisz-
tus a maga tanításáról mondott: qui potest capere, capiat; de igaz az 
is, hogy amiként nem következik Jézus kijelentéséből magának a ta-
nításnak érthetetlensége, ugyanúgy az említett eucharisztikus emlé-
kek nehezen érthetőségéből sem következik azoknak érthetetlensége. 
Aki tisztelettel közeledik feléjük és így vizsgálja őket, annak eszébe 
jutnak Jézus szavai, melyeket Jeruzsálembe való bevonulásakor az 
ő t magasztaló tömegről mondott: ,,ha ezek hallgatnak, a kövek fog-
nak kiáltani!" Az istendícséret szava elhalt az őskeresztények ajkán, 
de nem halt el a katakombák kőbe vésett és falra festett emlékein, 
melyek ugyanabból a hitből fakadt ,,gloria"-t küldik az ég felé, mint 
amely hitet mi is vallunk, és amely glóriát Krisztus egyháza soha 
nem iszűnt meg és nem is fog megszűnni zengeni egészen a világ vé-
gezetéig, szent hitünk végső diadaláig. 



Âz örökimadós és a Szt. Beriedek-rend. 
Schermann Egyed. 

Olyan örökimádást, amilyen az újabb századokban szokásos az 
egyházban, régente egyáltalán nem ismertek. De ebből nem követ-
kezik, hogy maga az imádás, a Szentségnek imádása szintén ismeret-
len volt a régi egyházban. Mert az a gondolat, hogy Istent szüntele-
nül dicsőítsük és magasztaljuk, mivel Istent, mindeneknek Teremtőjét 
és Urát, valamint végcélját megilleti a teremtmények szüntelen di-
csérete és engesztelése, sokkal közelebbfekvő és természetesebb, hogy-
sem megvalósítása az újabb idők számára lett volna fenntartva. Az 
egyháztörténelem bizonyítéka annak, hogy az örökimádás gondola-
tát elég korán megértették és meg is valósították, ha nem is a mos-
tani formában. 

Az Ürnak mondását: Mindenkor imádkozni kell és abba bele 
nem fáradni (Luk. 18, 1.), és Sz. Pálnak intelmét: Szüntelenül imád-
kozzatok (1. Thess. 5, 17.), elsősorban szerzetesek iparkodtak meg-
valósítani, amennyire az emberi gyarlóság és egyebekkel való szük-
séges elfoglaltság megengedik. 

I. A keleti szerzetesek közt az ú, n, akoíméták vagyis a nem 
alvók, kiket Sz. Sándor apát (f430) alapított, voltak az elsők, kik 
az assidua hymnodia, az örökös dicséret gondolatát felkarolták. Sán-
dor előbb tisztviselő volt a konstantinápolyi császári udvarban. Tisz-
téről lemondva előbb egy szír kolostorba, majd a pusztába vonulva, 
ezután az Eufrates pa r t j án kolostort épített, amelynek főcélja az 
örökös istendícséret volt. Szerzeteseit 3 csoportba osztotta, kik fel-
váltva éjjel-nappal végezték a karímádságot. 425-ben Sándor 30 szer-
zetessel Konstantinápolyba ment, hogy Sz. Menas egyházánál is ko-
lostort alapítson. Ott a 300 szerzetes 6 csoportba osztva az assidua 
hymnodiát gyakorolta.1 Ez az örökimádásnak kezdetleges alakja f ; 
mely nemsokára nyugaton is elterjedt. 

így Angliában a Glastonbury kolostorban, mely még Sz. Patrik 
idejében keletkezett, 400 szerzetes 4 csoportban megszakítás nélkül 
éjjel-nappal dicsérte Istent.2 

így volt Sz. Kolumban kolostoraiban is. Pl. az 585-ben Kolum-
bantól Luxeuilban, Burgundiában, alapított kolostorban szintén gya-
korolták a laus perennist, az örökös dicséretet. Ebben a kolostorban 
azonban 630 körül Kolumban szabálya mellett már Sz. Benedek sza-

1 Acta SS. Bolland. 15. J a n u a r . — Kathol ik 1868. II. 228. 1. és Heimfucher , 
Die Orden u. Kongreg. 3. Auf l . I. 106. 1. 

2 Heimbucher i, m. 144, 1. 



bályát is követték, és csakhamar egészen bencés apátsággá lett. így 
kapcsolódtak bele a bencések is az örökimádásba. Luxeuil pedig több 
más kolostort is alapított és úgy látszik, hogy Sz. Kolumban kolos-
toraiban általános volt a laus perennis, de Luxeuilban egész biztosan 
több századon át gyakorlatban volt, mégpedig Mellin apátig (Berlière, 
L'ascèse bened. 51. I.).3 

Sz. Móricban, Agaunum Svájcban (Wallis kanton, Sitten egyház-
megyében) Sz. Zsigmond burgundi király (f524) 515-ben kolostort 
alapított, ahová Condatból, Grignyből és Lerinből telepített szerze-
teseket, akik assiduus chorus-t, azaz örökös karimádságot végeztek. 
Ezt a szokást Sz. Amatus, aki ifjúságát Agaunumban töltötte, a tőle 
620-ban alapított női kolostorban is, Habendumban, Lotharingiában a 
Maas mellett, meghonosította, Az apácákat hét egymást felváltó cso-
portba osztotta, hogy éjjel-nappal megszakítás nélkül zsolozsmázza-
nak, Egy-egy csoport 12 tagból állott, tehát összesen 84 apáca éne-
kelt szüntelenül az Ürnak. Habendumbói ez a szokás más kolosto-
rokba is átment: Laonba, S. Denysbe, Párizsba, a toursí Sz, Már-
tonba, S, Ríquierbe (Sz, Angilbertus apát által, f814), Prüm-be stb.4 

Mivel a 670 körül tartott autuni zsinat már csak Sz. Benedek 
Reguláját említi, azért ez időben az összes említett kolostorokban 
már bencések végezték az örökös imádást. Agaunum azonban 824-ben 
világi papok káptalanjává, majd II. Honorius pápa idején (1124— 
1130) ágostonrendi kolostorrá lett és ma is létezik mint nullius 
praelatura, 

Agaunumnak és Habendumnak példáját még ugyanabban a szá-
zadban Sz, Salaberta követte, Laonban Isten szolgálóinak nagy kon-
ventje létesült mintegy 300 taggal. Ezeket ő csoportokba osztotta, 
hogy Agaunum és Habendum példájára ad instar Agaunensium mo-
nachorum éjjel-nappal imádják Istent.5 Laonban 7 bazilika szolgált 
e célra. 

Hasonlóan a párizsi Sz. Dénes kolostorban is így volt, melyet 
I. Dagobert gazdagon megajándékozott. Oda is temették 638-ban, 
Fredegar krónikája szerint (79. §.) Psallentíum ibidem ad instar mo-
nasterii Sanctorum Agaunensium íusserat Dagobertus. Agilulf apát 
alatt megszűnt ez az örökös zsoltározás, de II. Chlodoveus 654-ben 
ismét helyreállította és IV. Theodorik és Pipin jóváhagyták, A Gesta 
Dagoberti (25, §,) ezt ís mondják a Sz, Dénes monostorra vonatkozó-
lag: Dagobertus turmatim eos ad instar monasterií Agaunensium seu 
S, Martini Turonis psallere instituit. 

Tehát a híres toursi Sz. Márton kolostorban is így volt, ott is 
iugis psalmodia dívott,0 

Mabillon szerint (Act. SS. O. S. B. saec. II. Praef. II, n. 212.) 
még S, Germain des Près-ben (mely 696-ban lett bencés apátsággá), 
Sz. Péterben Corbieban, Sz, Benígnusban Dijónban, Sz. Medardban 

3 Heimbucher i. m. I, 141, !. 
4 Heimbucher i, m, I, 412. 1, 
5 Acta SS. Bolland. 22. Sept, és Mabillon Acta SS. Ord. S, Bened. saec. H. 
" Katholik 1868. II. 228, sq. 



és Szűz Máriában Soisson mellett, Sz, Marcellben Cabilonban is meg-
volt ez az imádkozási mód, 

A 814-ben elhúnyt Angílbert apát Centulaban, azaz Saint Ri-
quierben a Picardiában részletes utasítást adott az örökös zsoltáro-
zásra, 300 szerzetest és 100 énekes fiút rendelt erre. Ez tehát igen 
népes bencés apátság volt. Az isteni Megváltó templomának kara 
100 szerzetesből és 34 fiúból, Sz, Richard templomának kara 100 
szerzetesből és 33 fiúból, a szenvedés templomának kara ugyanany-
nyiból állott, A kisebb Horákat mind együtt végezték; ezután minden 
karból egy harmad egyéb teendők végett távozott, majd ismét egy-
begyűltek.7 

Remirmontban Sz, Amatus honosította meg a laus perennist,8 

Suitbert Bäumer szerint9 Jumíegesben, Fuldában, Meissenben 
Szászországban és a felsőbajorországi Ettalban is megvolt a laus 
perennís, de forrást, ahonnan értesülését vette, nem említ. 

De ez imádkozási és éneklési mód, mivel meghaladta a gyenge 
emberi erőket, lassanként azon panaszokra adott okot, hogy hosszú-
ságával lélekölő és a rendes napi zsolozsma végzésének lendületét és 
frissességét a sok toldalék ájtatosság által elveszi és azért fokozato-
san ismét megszűnt. Nem is csodálkozhatunk ezen, ha meggondoljuk, 
hogy az egész napi zsolozsmának, toldalékokkal együtt, napról-napra, 
hétről-hétre, évről-évre való folytonos imádkozása, sőt éneklése még 
éjjel is, századokon át bizony kimerítette még a népes kolostorokat 
is, kicsi kolostorokban pedig a laus perennís úgyis lehetetlen volt. 

Tehát körülbelül a XI. század óta olyan örökímádás vagy laus 
perennís, hogy egy-egy kolostor minden megszakítás nélkül éjjel-
nappal zsolozsmázna, nincs a bencéseknél. De tekintve a sok kolos-
tort, mely a reformációig egész Európában volt, így együttvéve még 
mindig örökös dicséretet zengtek az Űrnak, A reformáció azonban, 
II, József, a francia forradalom és utána Napoleon majdnem meg-
semmisítették a rendet, úgyhogy a XIX, század első felében nagyon 
kevés kolostor létezett az istentisztelet, a tudomány és nevelés mér-
hetetlen kárára. Azóta azonban ismét részint régi apátságokat sze-
reztek vissza, részint ú jaka t alapítottak, mert főleg Angliában és 
Amerikában és a missziós területeken is most már megint laus peren-
nís hangzik föl az egek Urához a most már szépszámú bencés kolos-
torokból együttvéve, 

II, A Szentségnek imádásra való kitétele csak a szentségi kör-
menetek behozatala után kezdett terjedni. Ezek a szentségi körmene-
tek pedíg csak az Űrnap ünnepének IV. Orbán pápától 1264-ben való 
elrendelése után XXII, János pápa uralkodása alatt (1316—34) let-
tek általánosakká, A Szentségnek imádás végett való kitétele pedig 
még későbben terjedt el, t, i, a XIV, században épen az úrnapí ün-
neppel kapcsolatban csak szórványosan fordult elő, de a XV, szá-

7 U. o, 232. 1, és Berlière, L'ascèse benedictine 51, 1. 
8 Berl ière u. o, 
9 Job. Mabillon, Augsburg 1892. 128. 1. 



zadban már gyakori volt és ettől kezdve már kísérletek történtek, 
hogy az előtte való imádságnak határozott alakot adjanak és ponto-
san meghatározott órákra szervezzék, főleg Olaszországban a XVI. 
században (Zaccharia Sz. Antal, Caracciolo Sz, Ferenc és mások), 

A negyvenórai imádást Bellotti János böjti szónok 1527-ben Mi-
lánóban kezdte gyakorolni és terjeszteni. Ezt 1529-ben Níeto Tamás 
dominikánus a milánói székesegyházba is bevezette és onnan a város 
összes templomaira kiterjedt. De ott a Szentséget nem tették ki imá-
dás végett, legalább kezdetben. De a kitétel is onnan indult ki Fermói 
József kapucinus és rendje, valamint Zaccaria Sz, Antal és rendtár-
sai buzgóságából és egész Felső-Olaszországban elterjedt, 1550 körül 
neríí Sz, Fülöp Rómában is meghonosította és a jezsuiták csakhamar 
tovább terjesztették Dél-Olaszországban, 

Ezt a negyven órai imádást kezdetben azon 40 óra emlékére 
végezték, melyet az isteni Üdvözítő holtteste a sírban töltött. Később 
az Ürnak 40 napi böjt jére ís magyarázták, valamint azon 40 napra, 
melyet a halottaiból feltámadt Üdvözítő tanítványai körében még a 
földön töltött. 

Ez a negyven órai imádás oly általános tetszéssel találkozott, 
hogy VIII, Kelemen pápa 1592-ben Róma templomaiban örök időkre 
elrendelte olykép, hogy mielőtt az egyik templomban végződnék, egy 
másikban már kezdődjék és így szakadatlanul tartson egész éven át 
és búcsúkat is engedélyezett a résztvevőknek,10 Ez a római szokás 
csakhamar más városokban, egyházmegyékben és országokban köve-
tésre talált és manap az egész világon el van terjedve. Egyetemes 
szabályozását XI, Kelemen pápának híres útmutatása, az Instructio 
Clementina végezte 1705-ben. Magyarországban Mária Terézia király-
nő felszólítására rendelték el a püspökök a lüttichi egyházmegyében 
az ap, szentszéktől jóváhagyott szokás mintájára, úgyhogy nem igazi 
40 órai imádás, hanem csak 12 vagy 13 óráig tart, reggel 6-tól esti 
3/27-ig. A győri egyházmegyében 1772-ben rendelte el a püspök, úgy-
hogy 1773, jan, 1-én kezdték a székesegyházban és azután a többi 
templomban folytatták, A pannonhalmi kicsi egyházmegyében Rimely 
Mihály főapát csak 1846-ban rendelte el és szabályozta, úgyhogy 
1847, jan, 1-én a székesegyházban kezdődött, 

Manap valóban az egész világon el van terjedve ez az ájtatos-
ság és már ez okból is igazi örökös imádás, mert mikor nálunk dél 
van, Amerikában éjfél van. De a nagyobb egyházmegyékben külön 
és úgy van szabályozva, hogy az év minden napjára esik Szentség-
imádás az egyházmegye valamely templomában. Az éjjeli imádás 
szabály szerint szerzetesi templomokban van meg. 

Az egyházi törvénykönyvnek 1275, kánonja szerint a negyvenórai 
imádás minden plébániatemplomban és mindazon templomokban, 
melyek a Szentséget állandóan őrzik (lásd az 1265, kánont), a helyi 
Ordinariustól meghatározott napokon évenként végzendő, még pedig 
lehetőleg nagy ünnepélyességgel; ha pedig valahol különös helyi kö-

10 Beringer—Steinen, Die Ablässe 15. Aufl. I. 316. 1. 



rülményeknél fogva nagy nehézség nélkül ezt a nagy Szentséget meg-
illető nagy ünnepélyességgel nem tartható meg 40 óráig, ott a helyi 
Ordinarius gondoskodjék, hogy legalább néhány órán át tétessék ki 
meghatározott napokon az ott lehetséges ünnepélyességgel, 

A XVI, század óta több szerzet keletkezett, mely az örökimádást 
Programmjába vette föl, így az 1559-ben Marseille-ben alapított 
örökimádásí nővérek, az ú, n, Sacramentinerinnen-nővérek; a Carac-
ciolo Sz, Ferenctől 1588-ban alapított kisebb szabályozott papok (Cle-
ríci reguläres minores); az 1583-ban alapított theatinus szerzetesnők; 
az 1805-ben alapított Pícpus-társaság, vagyis a Sz, Szív papjai és 
szerzetesnőí, kiket a párizsi Picpus-utcáról neveztek el így; az 1807-
ben Rómában alapított örökimádási nővérek (Adoratrices perpetuae) r 
a Sz, Eymard Pétertől (fl868) Párizsban 1856-ban alapított eucha-
rístinusok congregatiója11 és még több más újabb szerzet, 

III. A Szent Benedek rendben ezt a szorosan vett örökimádást 
a férfi ág nem gyakorolja, de annál nagyobb buzgósággal végzik a 
nagyszámú bencés apácák 1653 óta. Nem az összes bencés apácák 
foglalkoznak örökimádással, de mégis tekintélyes részük. 

Midőn XIII, Lajos francia királynak özvegye, Ausztriai Anna 
gyóntató jávai azon tanakodott, mikép lehetne elhárítani az országtól 
Isten haragját, a gyóntató örökimádási szerzetnek létesítését a ján-
lotta, E célra a lotharingiai származású de Bar Katalint nyerték meg, 
kit a háború már két zárdából kizavart. 1652-ben Párizsban házat 
bérelt és már 1654. márc, 12-én 6 bencés apáca megkezdte a folyto-
nos, megszakítás nélküli szentségímádást, XI, Ince 1676-ban jóvá-
hagyta a testületet, mely ezután gyorsan t e r j ed t és mintául szolgált 
más örökimádásí szerzeteknek. Bar Katalin, szerzet nevén a Szent-
ségről nevezett Mechtild 1698-ban 84 éves korában halt meg és több 
aszketikus munkát hagyott hátra. Ekkor már 7 zárda létezett, még 
pedig egy Varsóban, mely most is megvan. Jelenleg Európában 46 
örökimádási zárda van, köztük 10 Németországban. Az örökimádást 
úgy végzik, hogy a napnak 24 órá já t egy-egy zárda tagjai úgy oszt-
ják fel egymás közt, hogy egy vagy több mindig a Szentség előtt 
imádkozik. Ezenkívül egy apáca naponként még ,,nagy engesztelést" 
is végez olyformán, hogy a közös karimádság alatt a Primatól a 
Vesperáig kötéllel a nyakán és égő gyertyával kezében az ú, n, elíté-
lési oszlopnál térdel. Az ebédlőben térdelve hallgatja az asztali olva-
sást és az első szünetnél ezt mondja : Dicsértessék és áldassék a föl-
séges Oltáriszentség mostantól kezdve mindörökké, ,,Emlékezzetek 
meg, kedves nővéreim, hogy mint engesztelő áldozat jegyeztük el ma-
gunkat az Ürnak a sok sérelemért és tiszteletlenségért, melyet az 
emberek a Szentség ellen folyton elkövetnek. Alázattal kérem imád-
ságtok támogatását, hogy kötelességemet úgy teljesíthessem, amint 
kell," Ha arról értesülnek, hogy valahol különös tiszteletlenség ér te 
a Szentséget, akkor mindegyik apáca valami rendkívüli vezeklésre 
vállalkozik és ezenkívül még közös engesztelést is végeznek úgy» 

11 Heimbucher i. m. II. 422. 1. 



hogy valamennyien kötéllel nyakukon és égő gyertyával kezükben 
jelennek meg a Szentség előtt,12 

1701-ben Párizs közelében a charentoni református templom rom-
jain, Chauviny Henriette is alapított örökimádási bencés zárdát, de 
enyhébb fegyelemmel, mint az előbb említett zárdák. Ez azonban nem 
tudott tovább terjeszkedni, 

1857-ben a svájci engelbergi apát, Villiger Anselm (f901) az 
örökimádás és leánynevelés céljából María-Ríckenbachban bencés 
oblata nővéreket alapított, melyből már több zárda fejlődött, Ame-
rikában is, 

Svájcban Rickenbachon kívül Zug kantonban Heilig-Kreutz és 
Melchthal zárdák alakultak; az előbbi pedig Schaffhausen kanton-
ban Wiesholzban a María-Hílf filiát alapította. Az amerikai Egyesült 
Államokban 1874-ben Rickenbachból Clyde-ben (Missouri) keletke-
zett zárda, amelyet főleg a híres P, Etlin Lukács fejlesztett és 1925-
ben anyaházzá lett, mint Sz. Scholastica-zárda. Hozzá még a Mun-
delein- (1928) és Tucson- (1935) zárdák tartoznak. Továbbá Párizs-
ban a Montmartre-ben 1897-ben alapított örökimádási zárdához még 
egy francia, egy belga és két angol zárda tartozik és külön Congre-
gatiót alkotnak.13 

A többi bencés apácák és nővérek, amelyekből 425 zárda létezik 
mintegy 13,700 taggal, ilyen szorosan vett örökimádást nem végez-
nek, de tekintve azt, hogy egészen úgy végzik a karimádságot, mint a 
férfírend, és hogy naponként kétszer végeznek adoratiót, Szentség-
imádást és szabály szerint két szentmisét is hallgatnak, még így is 
igazi örökimádás alakul ki köztük az egész világon. 

IV, Mivel a Bar Katalintól, illetőleg Mechtildtől szervezett örök-
imádás kegyelmében és áldásaiban a világi hívek is óhajtottak ré-
szesülni, azért csakhamar az örökimádásnak testvérülete keletkezett 
és nagyon terjedt . A francia forradalom elsöpörte ugyan a zárdákat 
is, meg a testvérületeket is, de az apácák szétszórva is folytatták az 
örökimádást és csakhamar új életre támadtak a zárdák is, meg a 
testvérület is. Az arrasi perjelnő kérelmére azután IX. Pius az ot-
tani testvérületet 1850-ben főtestvérületté emelte, mely nemsokára 
mindenfelé elterjedt és sok ezer tagot egyesített, Majd Perrot Kolos 
einsiedelni bencés, aki először Svájcban terjesztette a testvérületet. 
nagy sikerrel, Ausztriába is átültette- A felsőausztriai Lambach apát ja 
Perrotnak bíztatására 1862-ben az ottani apátsági templomban is 
megalakította és az arrasi főtestvérülettel nov. 17-én egyesítette. 
1868-ban a célt kitágította, amennyiben a római Monterone egyház-
ban a tisztítóhelyen szenvedő lelkek megsegítésére alakult főtestvé-
rülettel is egyesítette. Majd 1877. szept. 4-én IX. Pius a lambachi 
testvérületet is főtestvérületté tette az egész monarchiára nézve. 
Vonzó ereje azonban tovább is terjedt, még Amerikában is és azért 
XIII. Leó 1893-ban a Minnesota állambeli Collegeville Sz. János 

12 Heimbucher í. m, I. 307—309. 11. 
13 Általános bencés névtár 989—991. I. és Heimbucher i. m, I, 311. 1. 



apátságában is főtestvérületté tette. Mivel pedig Európában is egyre 
jobban te r jed t a testvérület, azért 1910, márc. 2-án X. Pius a lam-
bachi testvérületet az egész világ főtestvérületévé nevezte ki. És ez-
után nemcsak Olaszországban, hanem másutt is igen elterjedt, főleg 
Dél-Amerikában, sőt még Jeruzsálemben is van fiókja, A pápák 
rendkívül sok búcsúval látták el ezt az áldásos testvérületet. Az 
egyes tagok csak arra vannak kötelezve, hogy évenkint egy imádási 
órát tartsanak. Mivel a testvérület pártfogója Sz. Benedek, azért a 
tagok az ő keresztérmét viselik és avval külön is sok búcsú jár. Azt 
mondtam, hogy a tagok évenként egy imádási órára köteleztetnek. 
Ez természetesen nem bűn terhe alatt való kötelezettség, hanem 
szükséges feltétele a nagyszámú búcsúk elnyerésének. Egyébiránt 
a tagoknak négy csoportja van: az első csoportbeliek évi egy, a má-
sodik csoportbeliek évi több, a harmadik csoportbeliek havi egy, a 
negyedik csoportbeliek heti egy imádási órára vállalkoznak. Átmeneti 
akadályoztatás esetén az imádási órát az illető a búcsúk veszélyez-
tetése nélkül át is helyezheti más órára. Tartós akadályoztatását az 
illető jelentse be a fölvétel helyén,14 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a Sz. Benedek-rend az örökimádást 
Isten dicsőítésére és engesztelésére, a lelkek üdvére és a tísztítóhe-
lyen szenvedő lelkek nagy vigasztalására és megsegítésére elég lelke-
sen felkarolta és századok óta buzgón gyakorolja. 

14 Ber inger—Steinen, Die Ablässe 15, Aull, II, 99, s kk. 11. és Tabernakel 
und Fegfeuer. Handbuch der Erzbruderschaft . 7. Aufl . Rauch, Innsbruck, 1925, 
10. s kk. 11. 



Á szabadelvű állameszme válsága. 
Blazovich 3ákó. 

A világháború óta Európa államéleti berendezkedése körül heves 
harcok dúlnak, Nem parlamenti csete-patékról, szóharcokról van itt 
szó, a támadások az előző kor állameszméjének lényegi tartalma ellen 
irányulnak, akárhányszor vérontással járnak, A harcok nyomán tá-
madt elváltozások rövid két évtized alatt olyan mélyek, oly széles 
területen mozognak, aminők lezajlásához a múltban évszázadok vol-
tak szükségesek. Európa története ilyen vonatkozásban is az utolsó 
években hallatlanul mozgalmas, nyugtalan. A szó teljes értelmében 
történelmi események egymást érik. Érdemes ilyen szemszögből vé-
gigsíklani az utolsó két évtized történetén! 

Még a világháború véres drámája be sem fejeződött, amikor 
Oroszország nemcsak államformát változtatott, hanem a Szovjetben 
egészen új állameszmét testesített meg, 1917, november 8-án az or-
szág új ura, Lenin a forradalmár tömeg őrjöngő lelkesedése közt hir-
deti ki: „Megkezdjük a szocialista állami és társadalmi rend építé-
sét!" S a szót tett követte, 

A világháború szomorú befejezése két hatalmas monarchiát kö-
vetelt áldozatul: Németország köztársasággá lett, Ausztria-Magyar-
ország ugyancsak köztársaságokra esett szét, 

1922, október 26-án éjfélkor Mussolini mozgósítja feketeingeseít. 
Három nap múlva, október 29-én este Milánóban kapja meg a király 
ajánlatát , hogy vegye át a kormány vezetését- Olaszország nem vál-
toztatott államformát, de államélete ú j utakra fordult. 

Ugyanazon évben, 1922. november 11-én éjjel az angol Malaya 
hajón menekül Törökországból az utolsó szultán, VI. Mehmed — az 
ország ura Kemál pasa lesz. 

1926. május 28-án a vértelen portugál forradalom vezérei, Gomes 
da Costa és Carmona tábornokok elfoglalják Lisszabont, elűzik a li-
berális-szabadkőműves kormányt s a nemzeti újjászületés jegyében 
ú j kormányt alakítanak. Két évi kísérletezés után, 1928, április 27-én 
a coimbrai egyetem tanára, Salazar veszi át a pénzügyminisztérium 
vezetését s egyben megindítja, több irányban tető alá is hozza az ú j 
hivatásrendi állam kiépítésének munkálatait, 

1931. április 14-én megdől a spanyol trón, a Pireneusi félsziget 
spanyol része is köztársasággá lesz. 

1933, január 30-án tíz év kemény, sokszor véres küzdelmei után 
Hitler Adolf bevonul a német kancellária palotájába, s ezzel elindul 
történelmi út jára a Harmadik Birodalom. 



1934, május 1-én ugyancsak kemény, véres harcok után érvénybe 
lép az osztrák rendi alkotmány, amely új alapokra fekteti Ausztria 
államéletét. 

1938. február 24-én Románia népszavazással ugyancsak rendi 
állammá lesz. 

A két évtized tehát mélyreható eseményekben, államéleti elvál-
tozásokban ugyancsak gazdag. Az állameszme körüli harcok ma sem 
csitultak el. A civilizált világ államéleti vonatkozásban két, egymás-
tól élesen elütő részre szkadt. Az egyik rész — élén Franciaország-
gal, Angliával s az U. S. A-val — továbbra is a liberális-demokra-
tikus állameszme irányában keresi a nemzetek boldogulását. A másik 
ugyancsak jelentős rész a totális állam eszméjének megvalósításától 
vár ja a korra nehezedő súlyos gazdasági, társadalmi, politikai föl-
adatok megoldását. Lényegben különböző világnézeti tartalommal, de 
az államtotalitás jegyében áll Olasz-, Német- és Oroszország. Európa 
történelme nem ismer még egy korszakot, amely az állameszme szem-
pontjából ilyen tudatos és mély megoszlottságot tárna a szemlélő elé 
mint a mienk. Jól jegyzi meg báró Brandenstein Béla: „Napjainknak 
sokféle nevet lehetne adni, de a jelennek kétségtelenül egyik leg-
jobban megillető címe, hogy az a társadalom- és államszervezés kora, 
legalább is Európában." 

A súlyos kortünettel szemben egyik legfontosabb kérdés, amely 
feleletet sürget: minő tényezők idézték elő? 

Kétségtelen, hogy a világháború ilyen vonatkozásban is fontos 
szerepet játszik. A négyéves véres földrengés hullámai lehatoltak a 
művelt világ egész életberendezésének legmélyebb alapjaihoz is. Csak 
természetes, hogy a megrázkódtatás az államéleti szerkezetet sem 
kímélte meg. A szóbanforgó kortünet főokát mégsem a világháború-
ban kell keresnünk. Nem szenved kétséget, hogy itt a liberális-de-
mokratikus állameszme olyan válságával állunk szemben, amelynek 
okai visszanyúlnak a háború előtti időkbe. Ezek közül egyet szeret-
nénk kisarkítani, s ez maga a liberális-demokratikus állameszme. Ko-
runk súlyos államéleti zavarainak, megrázkódtatásának csíráit a li-
berális-demokratikus államtan önmagában hordja. A világháború ter-
mészetszerűen siettette e csírák kihajlását. A válságnak, amely alatt 
annyi örvény lappang, szükségszerűen be kellett következnie. 

Mielőtt megállapításunk igazolásához fognánk, iktassuk ide a li-
berális-demokratikus államtan egész rövid vázlatát. 

A liberális állameszme a szélsőséges individualizmus jegyében 
áll. A Hobbes—Rousseau-féle szerződés-elmélet szerint az állam már 
keletkezésében is az egyén függvénye: egyesek közös megállapodásá-
ból született meg. Föladata nem lehet más mint az egyén szabadsá-
gának biztosítása. A liberalizmus neves bölcselője, Mill Stuart sze-
rint ,,az emberi szabadság eszméje megköveteli, hogy életünket sza-
badon, a sa já t egyéniségünknek megfelelően alakíthassuk, s ebben 
bennünket embertársaink mindaddig ne gátolhassanak, amíg ártal-
mukra nem vagyunk — még akkor sem, ha viselkedésünket eszte-
lennek, elítélendőnek talál ják". Ez a liberális állametikának is leg-



íőbb törvénye, A klasszikus liberális államélet az állam föladatát az 
egyéni szabadság biztosításában lát ja, annak föladatkörét a közrend, 
közbiztonság fönntartására szorítja, (Lassalle szerint „Nachtswáchter-
staat".) Ez a föladatkör adja a liberális állam létalapját. Ez alap-
eszmének kell érvényesülnie, illetőleg konkretizálódnia minden 
irányban. Az érvényesülés módozatait is szemügyre kell vennünk. 

A liberális állameszme a gazdasági életbe új ideológiát hoz. 
Ebben az ideológiában nem nehéz fölismerni a kor mechanisztikus 
világképének tükröződését. Amiként a világegyetem harmóniáját 
egyetemes érvényű természettörvények biztosítják, azonképpen a 
gazdasági élet optimális fejlődésének biztosítéka is bizonyos törvé-
nyek érvényesítésében keresendő, E törvények fölismerése az első és 
legfőbb feladat. Az alaptörvény természetesen az egyén (akár mint 
munkaadó, akár mint munkavevő) s a gazdasági erők zavartalan ér-
vényesülése. Szabad verseny, szabad ipar, szabad kereskedelem, a 
gazdasági erők szabad játéka, az egyén szabad elhatározási jogán 
alapuló szerződések tiszteletben tartása, a korlátlan magántulajdon-
joggal körülbástyázott anyagi javak fölött az egyén szabad rendel-
kezése — ezek a liberális gazdaságtan alapkövetelményei. Nemcsak 
az egyén, mint a gazdasági élet egyik tényezője, de maga a gazdasági 
szféra is mentesítendő minden megkötöttségtől. Elsősorban az állam-
mal szemben élvezzen teljes önállóságot, függetlenséget. Teljes auto-
nómia illeti az etikával szemben is. Ez a függetlenség áldozatok árán 
is biztosítandó. Ha a gazdasági élet ez új út ja i keresztezik is itt-ott 
az egyén vagy a közösségek érdekkörét, a hozott áldozatok elenyé-
szők ahhoz a föllendüléshez mérten, amelyhez az új irány feltétlen 
bizonyossággal elvezet. A szabadelvű nemzetgazdász optimizmusa 
nem ismer korlátokat, 

A liberális állam nem tűrheti az egyén társadalmi megkötöttsé-
gét sem. Társadalmi hierarchia nincsen — minden ember egyenlő-
Társadalmi korlátok jogtalanok. Az egyén minden születési előjog-
tól menten a társadalom azon pontján helyezkedhessék el, amelyre 
sa já t erőivel föl tudja magát küzdeni. A szabadelvű társadalomtan 
az egyes emberközösségi (kollektív) társadalmi képződményekben 
nem az emberi természetben gyökerező, a társadalomnak mint élő 
egésznek lényegéhez tartozó szerveket lát, hanem a független, szabad 
egyénből kiindulva az egyéni elhatározás függvényeként építi ki. Ez 
a szélsőséges individualizmus oly messze megy el, hogy az emberi 
közösségi élet legtermészetesebb formájával, a családdal szemben is 
legjobb esetben közömbös, sokszor ellenséges álláspontra helyezkedik, 

A liberális állam a kultúréletben is a maga hivatását a szabad-
ság biztosításában látja. Tanszabadság, a szó, a gondolat szabadsága 
napisajtóban, irodalomban, művészetben — ezek a liberális kultúr-
áiét legtürelmetlenebb követelései, A szellemi gazdagodás forrásai 
legyenek mindenki számára hozzáférhetők. Az iskolák, egyetemek 
kapui álljanak mindenki számára nyitva. Hogy ki-ki milyen hatás-
körhöz jut a kultúréletben, az ne születésén, társadalmi hovatarto-
zandóságán, hanem szellemi erőkészletén forduljon meg. A kultúr-



élet szabadságának fellegvárai az egyetemek: az egyetemi tanszékek 
korlátlan szabadságot élvezzenek. Az állam ne emeljen semmiféle 
korlátot a kultúrélet legmagasabb síkján, a vallási életben sem, ha-
nem biztosítsa a legteljesebb lelkiismereti szabadságot. Az állam s 
a történelmi mult folyamán kialakult különböző vallási közösségek 
közt az érintkezés minél kevesebb pontra szorítkozzék. A vallás ki-
nek-kinek magánügye — államéleti vonatkozásai, kapcsolatai lehető-
leg ne legyenek. Különösen az Egyház működési körét kell megszű-
kítení, illetőleg kizárólag a templomra szorítani. Az Egyház szűnjék 
meg bármilyen irányban közéleti tényező lenni, hatásköre egyetlen 
ponton se lépje át a legszorosabban értelmezett vallásélet területét. 

A liberális államban a szorosan vett államéletben új eszméket 
hirdet. Állameszméje már teljesen szekularizált: az isteneszmével 
semmiféle kapcsolata nincsen. Az állam nem az emberi természetben 
gyökerező alakulat, hanem a szabad egyének szabad szerződéséből 
előálló egyesülés. Ennek megfelelően az államhatalom forrása nem 
valaminő, az államon kívül vagy felül álló eszmei, erkölcsi világ, 
hanem maga a nép. Az államhatalommal szemben teherviselés és jog-
gyakorlás szempontjából egyaránt az állampolgárok egyenlők. Az 
előbbi az általános adó- és védkötelezettségben fejeződik ki. Az 
utóbbi nemcsak az egyén teljes szabadságát, hanem az államéletre 
való befolyását is biztosítja. Az államélet legfőbb irányítója a nép-
akarat, a „volonté générale", A népakarat a számszerínti többség vé-
leményében fejeződik ki. Maga az államhatalom differenciálódik: tör-
vényhozói, bírói és kormányzói hatalomra különül el. Az egyes pol-
gárok a legközvetlenebb befolyást a törvényhozói hatalom gyakor-
lására fejtenek ki. A törvényhozás joga a parlamentet, a liberális 
államberendezkedés legfontosabb szervét illeti. A parlamentáris rend-
szer az egyén szavazati jogán alapul, A liberális államszemlélet a 
parlamentáris rendszerben lá t ja azt az utat, amelyen keresztül az 
egyén az államélet irányításában, vezetésében érvényesül, A rendszer 
lelke a szabad vitatkozás biztosítéka. A képviselők szabad díszkusz-
szíójából, érvek és ellenérvek küzdelméből jegecesedik ki a liberaliz-
mus hite szerint a politikai igazság, a helyes törvény. Képviselőin 
keresztül tehát maga a nép hozza a maga törvényeit. A bírói hatalom 
gyakorlói függetlenek, de a parlamentet velők szemben is az ellen-
őrzés joga illeti meg. Ugyanezt a jogot gyakorolja a kormányzói ha-
talommal szemben is. A kormány tagjait az államfő nevezi ki, de 
felelősek a parlamentek is. A kormány életsorsa a legtöbb esetben a 
parlament bizalmához van kötve. 

Ez volna dióhéjban a szabadelvű állam-ideológia a különböző 
életszférák szerint tagolva és konkretizálva. Nem volna nehéz rá-
mutatni benne azokra a pontokra, amelyek mögött a válság csírái 
lappanganak. De az ilyen eszmélődésből leszűrődő megállapításoknál 
tisztább, határozottabb feleletet kapunk, ha vizsgálat tárgyává tesz-
szük, vájjon milyen fokban s hogyan valósult meg a fenti eszmekör 
azon történelmi időszak folyamán, amikor a liberális állameszme úgy-
szólván az egész világon egyeduralmi kizárólagossággal érvényesült? 



Történelmi tény, hogy a liberális korszak világnézete olyan gaz-
dasági föllendüléssel párosul, amelyhez hasonlót az emberiség múl t ja 
nem ismer. A termelés a gazdasági élet minden ágazatában óriási 
méreteket ölt. Az amerikai technokraták megállapítják, hogy a ter-
melt javak mennyisége az utolsó száz évben az idő harmadik hat-
ványával nő. Az egész gazdasági élet a termelő munka lázában ég. 
A gazdasági élet produktív erőinek rohamos emelkedésében döntő 
szerepet játszik a termelési apparátus elgépíesedése, aminek révén 
eddig kiaknázatlanul lappangó, szinte kimeríthetetlen erőtartalékok 
álltak munkába. De kétségtelen, hogy a nagy föllendüléshez a liberá-
lis állam is sokban hozzájárult. Nevezetesen megszabadította a gaz-
dasági életet sok olyan intézménytől, amelyek a középkorban meg-
feleltek kitűzött céljuknak, de az újkori fejlődéshez hozzásimulni 
nem tudtak. Különösen lendítőleg hatott a gazdasági életre az egyéni 
kezdeményezések érvényesülésének biztosítása. Baj volna, ha ez 
utóbbit a jövő lehetetlenné tenné. 

Amikor az igazságnak kijáró készséggel elismerjük a liberális 
állam bizonyos érdemeit a gazdasági élet föllendítése körül, ugyan-
akkor számos ponton el is kell marasztalnunk. Mindenekelőtt vádat 
emelünk ellene, hogy nemcsak tűrte, hanem elő is mozdította a gaz-
dasági életszféra teljes önállósulását, öncélúságát, Ölbetett kezekkel 
nézte, mint rohanják meg a gazdasági életet a korlátlan szabadver-
seny fúriái, mint lesz úrrá az egész vonalon a létért való kegyetlen 
harc szelleme. Mire vezetett a liberális államnak a gazdasági élet 
irányában alkalmazott non-interventío-ja, a „laisser faire, laisser 
aller" szabad érvényesülése? A társadalmilag és politikailag egy-
aránt szomorú eredmények ismeretesek: az emberi sorsközösség, 
egybetartózandóság tudatának kialvása, a gyengék lelketlen kizsák-
mányolása, az egyik oldalon a szédületes vagyonú és hatalmú pluto-
krácia, a másik oldalon sok-milliós, elkeseredett proletariátus, az 
egész gazdaság, de különösen a kisebb üzemek nagymérvű eladóso-
dása, a kisipar kiéheztetése, visszaszorulása s az utolsó időkben mil-
liós tömegek munkanélkülisége, A liberális állam közömbösségének 
leple alatt az önállósult gazdasági szféra olyan hatalommá nőtte ki 
magát, amellyel szemben sokszor az állam is tehetetlennek bizonyult. 
Bekövetkezett, aminek a liberális gazdasági ideológiából szükségkép-
pen be kellett következnie: az ember megszűnt a termelés természe-
tes és elsőrendű célja lenni, helyébe a vállalat, az üzem, a tőke lé-
pett. A liberális gondolkozás hallatlanba vette — a „Quadragesimo 
anno" szavaival élve — a gazdasági élet szociál-funkcíóját s csak a 
gazdasági érdek szolgálatát tartotta szem előtt. Nemcsak a chantas, 
a szeretet parancsát, de sokszor a iustitia, a legelemibb igazságos-
ság törvényét sem ismerte el önmagára nézve kötelezőnek, S mindez 
olyan időkben történik, amikor egyrészt az igények állandó emelke-
dése, másrészt az emberiség rohamos szaporodása következtében a 
gazdasági élet szociál-funkciója a társadalmi rend biztosítása szem-
pontjából szinte napról-napra fontosabb lesz, 

A liberális államszemlélet válságának a gazdasági élet írányá-
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ban szükségszerűen be kellett következnie. A revízió szemünk előtt 
folyik. A társadalom rendjéér t felelős állam s az önállósult gazda-
sági élet sokszor elkeseredett harcot vívnak. Egy máris világos: a 
liberális állam nemzetgazdaságtaní ideológiája csődöt mondott. A 
csőd következtében beállott visszahatás sokszor oly erős, hogy a gaz-
dasági élet jogos, sőt létföltételként sürgetendő szabadsága is veszély-
ben forog. A gazdasági liberalizmus sok intézményében még itt nyug-
talankodik a jelen úgyis hányatott életében, de ideológiailag már a 
múlté. 

A liberális eszmevilág szerinti államberendezkedés a társadalom 
szerkezetét gyökeresen elváltoztatta. Törvény biztosítja a társadalmi 
egyenlőséget. Születési előjogok, a rendiség végleg eltűnnek Európa 
társadalmi szervezetéből, A tiszta liberális államelmélet voltaképpen 
csak két társadalomtani elemet ismer: az egyént s az államot. ,,A 
XIX. század politikai liberalizmusa megteremtette a ,polgár' típusát, 
ezt a családból, a társadalmi osztályból, a hivatásrendből, a kulturá-
lis miliőből, a gazdasági kollektivitásából kiszakított egyént" — álla-
pí t ja meg helyesen a kiváló portugál államférfiú, Salazar. A súlyos 
következményekkel járó baj nem az volt, hogy a középkori korhadt, 
már életképtelen társadalmi rend eltűnt, — ennek be kellett követ-
keznie — hanem hogy a liberális állam nem gondoskodott a fejlődés-
nek megfelelő ú j társadalmi szervezet kiépítéséről. 

Az egyéni szabadság túlzott kihangsúlyozása, az emberi közös-
ség történelmi alakjaínak fölrobbantása megindította korunk egyik 
legveszedelmesebb társadalmi folyamatát, az eltömegesedést. A fo-
lyamatot az emberiség létszámának rohamos emelkedése csak siet-
tette. Előidézésében és lendítésében különböző tényezők működtek 
közre, de ezek közt a leghathatósabb maga a liberális állam volt. Az 
eredmény nem ís maradt el, A jelen társadalmában a gazdasági, tár-
sadalmi, politikai és kulturális életen keresztül ezer és ezer szállal 
fűződnek egybe az egyesek, de az így előálló egységből teljesen 
hiányzik az emberi egybetartozandóság, sorsközösség meleg gondo-
lata. A sejtből atóm lett, a szerves társadalomból tömeg. Pedig ,,ha 
elhatalmasodik a tömeglelkület, akkor a társadalom testében elsor-
vadnak és végül elhalnak azok az érték-, erő- és intenzitás-különbsé-
gek, amelyek minden részekből álló élő számára a tevékenység és 
termékenység alapföltételei. . . Ne áltassuk magukat! Az eltömege-
sedés, ha mindjár t történelmi genetika szülötte is, betegség és baj, 
sőt válságtermő baj. Aláaknázza és végül megdönti mindazt, amit 
európai kultúra néven örököltünk és életre-halálra megszerettünk" 
(Schütz Antal). 

Hogy a liberális állameszme társadalmi kihatásai milyen végze-
tesek voltak, azt szomorúan igazolja a családi élet válsága s a mun-
káskérdés. 

A liberalizmus nem állt meg a társadalom fölatomizálásánál, ha-
nem a családi élet kötelékeinek céltudatos lazításával a társadalom 
sejtjét , a családot ís kikezdte. Fölfogása szerint a házasság a két fél 
kizárólagos ügve, akik szabadon rendelkeznek az életszövetség sorsa 



fölött, A liberális állam a családdal szemben ugyanerre az állás-
pontra helyezkedett. Nemcsak a család védelméről feledkezett meg, 
hanem törvényhozásával sietett a házasság fölbonthatóságát megköny-
nyíteni. Tűrte, sőt akárhányszor támogatta azt a hadjáratot , amelyet a 
kor a családi szentély ellen az irodalomban, a művészetben, a sajtó-
ban vezetett. Az eredmény nem is maradt el: a válások száma Euró-
pa-szerte rohamosan emelkedett, a gyermekszületések száma csök-
kent, a családi élet erkölcsi színvonala ijesztően süllyedt. Nem kell 
hangsúlyoznunk, hogy a család bomlásában sok tényező bűnös, de a 
felelősség legjelentősebb része a liberális államot terheli. 

Az utolsó másfél század történelmének egyik legfontosabb moz-
zanata a munkás-osztály kialakulása és megnövekedése. Tudjuk, hogy 
itt a technika fejlődése játszott döntő szerepet. A rohamosan szapo-
rodó gyárüzemek új népsűrűsödési központokká lettek, A gép, külö-
nösen fejlődésének első hosszabb szakában nagymértékben igényelte 
az emberi munkaerőt. Az ipari központokat széles embergyűrűk 
szállták meg: a gyári munkásság tömegei, A liberális állam évtize-
dek során tudomást sem vett róluk. Közömbösen nézte a munkapiac 
egyenlőtlen, kegyetlen harcát, százezrek kizsákmányolását, A XIX, 
század történelmét ilyen vonatkozásban sötét képek ülik meg. De 
nemcsak az új osztály anyagi érdekkörével szemben maradt érzéket-
len a liberális állam, hanem a milliós tömegek szellemi, lelki gondo-
zásáról is megfeledkezett. Ez a végzetes nemtörődömség a munkás-
osztályt egyenesen kiszolgáltatta a forradalmi irányzatoknak, ame-
lyek nem sokáig várattak magukra, A civilizált társadalomban el-
keseredett osztályharc indult meg, amely ismételten átcsapott a po-
litikai küzdelmek korlátain s véres forradalmakba fuit. A liberális 
állam a munkásságban jelentkező gigantikus korkérdéssel szemben 
érzéketlen volt. Amikor a történelmi kényszer rászorította, hogy a 
szociális kérdésnek figyelmet szenteljen s amikor nagy-későn ráesz-
mélt arra, hogy a kérdés nem oldható meg kardlappal, akkor is két 
balkézzel nyúlt a súlyos kérdéskomplexumhoz. Kiviláglott, hogy föl 
tudta idézni s főleg el tudta mérgesíteni a szociális kérdést, de meg-
oldani képtelen volt, A liberális állam válsága ilyen szemszögből 
vészterhesen mutatkozik: ideológiájának lényegbe-vágó revíziója nél-
kül a munkás-kérdést sohasem fogja megoldani, 

A liberális államtan gondolatvilága utat tört magának a kultúr-
életbe is, A „laisser faire, laisser aller" jelszava, amelyért az embe-
riség oly drága árt fizetett, a kultúréletben is érvényesült, A mondott 
és írott szó szabadságában látta a liberális kor egyik legnagyobb vív-
mányát, A szabadság jegyében mozgó kultúrpolitikának kétségkívül 
voltak áldásos hatásai is, így az iskolák száma gyarapodott, az anal-
fabéták százaléka csökkent, a tömegek műveltségi színvonala emel-
kedett, De ezek mellett sokkal súlyosabbak a liberális állam teher-
tételei, Különösen három irányban tárul elénk nagy értékrombolás. 

Az első a kultúrélet szélsőséges demokratizálódása. Az éleste-
kíntetű korszemlélők már a XIX, század elején látták azokat a ve-
szedelmeket, amelyek a kultúréletet erről a pontról fenyegetik. Sej-



tésük nem volt alaptalan. Nemcsak az „alkotmány sáncai közé", az 
államéletbe, de kulturális életünkbe is benyomult a tömeg. Egészen 
a XIX. századig kultúránk arisztokratikus jellegű: kevesen hordják 
vállukon, akik a tömeg igényeitől függetlenül gazdagítják az emberi-
ség értékállományát. Nem vágyuk a bő, gyors termelés. Mecénásaik 
a kor színvonalán mozgó kultúremberek. Az egész kultúréletet nemes, 
előkelő öncélúság jellemzi. Mindez ugyancsak megváltozott. Töme-
geik ostromolják az Olympost, elhivatottságot éreznek magukban 
olyanok, akikben ugyancsak hiányzik. Tömeg a nagy mecénás, aki 
tapssal, népkeggyel fizet. Ezér t igényei tiszteltek még akkor is, ami-
kor tekíntetbevételíik értékcsuszamlást von maga után. Tömegterme-
lésre rendezkedett be egész kultúréletünk. Sokszor meghökkenünk» 
mi minden vedlett már át a nagy demokratizálódásban „kultúrává". 

Sokkal kártékonyabb volt az a "hatás, amelyet a liberális állam a 
szó, gondolat korlátlan szabadságának érvényesítésével fe j te t t ki. A 
szabadság nevében a legrombolóbb gondolatok, eszmék, elméletek tör-
tek maguknak utat a tömegek felé. Egyetemi tanszékek, újságok, fo-
lyóiratok, ú. n. tudomány-népszerűsítő könyvek megdönthetetlen 
igazságokként árultak féligazságokat, tiszavirág-életű elméleteket, 
nem egyszer nyilvánvaló tévedéseket. Tárgyilagos kultúrtörténetírók 
valamikor kemény ítéletet fognak mondani ilyen vonatkozásban is a 
liberális korszakról. S a liberális állam a szabadság tiszteletének lá-
zában mindezt nemcsak tűrte, hanem sokszor elő is mozdította. A 
történelem keserű gúnyját kell látnunk abban, amikor ma mindenün-
nen az állami cenzúra ollójának kattogását halljuk, amikor a gondo-
lat helyes szabadságának legfőbb védője lesz az Egyház, amelyet a 
liberális kor e szabadság „elfojtásáért" annyit t ámadot t . . . 

Legnagyobb rombolást a libeálís állam egyházpolitikája végzett. 
A liberalizmus fölényes öntudatossággal, nem ritkán ellenséges érzü-
lettel tekintett az Egyházra. A maga történelmi érzéketlenségében, 
metafizikai vakságában nem látta annak hallatlan történelmi telje-
sítményeit, kifogyhatatlan erőtartalékait, amelyeket nemcsak a szoro-
san vett vallási, de a társadalmi, állami élet sem nélkülözhet, A libe-
rális állam mindent elkövetett, hogy az Egyház hatási köre minél 
szűkebbre szoruljon — kíméletlen kultúrharcoktól sem riadt vissza. 
Pedig mennyi igazságtalanságtól, szenvedéstől óvta volna meg Nyu-
gatot a történelmi sors, ha a XIX. század nagy gazdasági, társadalmi» 
politikai átalakulásaiban szóhoz jut az Egyház. Hogy csak egy kon-
krétumot említsünk, a szociális kérdés sohasem mérgesedett volna 
el oly végzetesen, ha a liberális állam nem vette volna hallatlanba 
Róma figyelmeztetéseit. 

A liberális állameszme csődje a legszembeszökőbb a szorosan 
vett politikai életben. A liberális politikai eszmekör úgyszólván ma-
radéktalanul megvalósult Nyugat államéletében. Mindenütt népkép-
viseleti parlamentáris rendszer, az államhatalom differenciálódása, 
általános adó- és védkötelezettség, törvény előtti egyenlőség, A libe-
ralizmust annyira jellemző mérhetetlen optimizmus sugárzik ki az. 



egész korból. Tántoríthatatlan az a meggyőződés, hogy a liberális 
állameszmében az emberiség elérte a tökélyt. Egy futó tekintet a ma 
államéleti viszonyaira, küzdelmeire meggyőz bennünket arról, hogy 
a nagy optimizmus ugyancsak megroppant. 

A liberális államtan első nagy tévedése az volt, hogy az állam-
élet úgyszólván összes tereit kiszolgáltatta a politikumnak. Nemcsak 
fontos közigazgatási, de sokszor társadalmi, gazdasági, kulturális 
problémák megoldása, amihez pedíg egy-egy nagy kollektivitás sú-
lyos érdekei fűződtek, késett vagy hamis vágányokra terelődött, mert 
önző, pártpolitikai szempontok úgy kívánták, Hogy példát ís említ-
sünk, a világgazdaság az elmúlt két évtizedben közel sem lett volna 
annyi megrázkódtatásnak kitéve, ha nem lett volna telítve politikum-
mal, Maga a szociális kérdés is sokkal előbbre jutott volna, ha a 
munkaadók és munkavevők részéről egyaránt el nem mérgesítik po-
litikai elemekkel. 

A liberális államberendezkedés legfontosabb szerve a parlament. 
Tudjuk, milyen heves támadások tüzében áll. A fényes parlamenti 
paloták egymásután veszítik el varázsukat. A parlamenti küzdelmek, 
amelyektől a világháború előtti időszak oly hangos volt, fokozato-
san elcsendesülnek, ú j utakat keres az államélet. A jelenség világo-
san mutatja, hogy a parlamentáris rendszer súlyos szervi hibákban 
szenved. Ezek közül néhányra rá kell mutatnunk. 

A parlamentáris berendezkedés egyik legsúlyosabb következmé^-
nye volt a politikai pártok elhatalmasodása. A pártok, amelyekben a 
nemzet egyetemének kellene tükröződnie, pártérdek-komplexumokba 
gubóztak be, a pártérdeket a nemzet érdekével azonosították, A par-
lamenti élet, amelynek feladata a nemzet egyetemes akaratának tör-
vényekben való kikrístályosítása lett volna, pártok terméketlen ver-
sengésévé süllyedt, elmechanizálódott. A versengés akárhányszor 
botrányokba fulladt. Az országházától a nemzet sokszor nem a nem-
zeti közérdek önzetlen, áldozatos tiszteletét sajátíthatta el, hanem a 
szenvedélyes pártoskodást. Tudjuk, hogy ilyen vonatkozásban a nem-
zettársadalom tanulékonyabb volt, mint amennyire kívánatos lett 
volna. 

Osztanunk kell a portugál államférfi, Salazar ama vád já t is, 
hogy a liberális parlament szorosan vett törvényhozói föladatkörét 
sem tudta betölteni. A modern államélet szövevényessége, amikor 
gazdasági, társadalmi, kulturális, közigazgatási, szorosan vett poli-
tikai föladatok egymást sokszorosan keresztezik, magas igényeket 
emel a törvényhozói testülettel szemben. A legfényesebb szónoki 
készség, sőt az erkölcsi rátermettség sem pótolhatja itt a szakszerű-
séget. Salazar szerint a liberális parlament már túlméretezettségénél 
fogva is sokkal komplikáltabb szervezet, semhogy mint törvényhozói 
testület simán, tökéletesen működhetnék. Az egyes nemzetek súlyos 
adókat róttak le azért, mert a pártpolitika volt hangadó ott, ahol 
első helyen a szakszerűséget illette volna a szó. Azt gondoljuk, Sala-
zar jól vonja meg az állami törvényhozói testületek fejlődési irányát, 
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amikor jövő feladatukat nem annyira a törvény utolsó megfogalma-
zásában, mint inkább bizonyos keretek, lapok megalkotásában jelöli 
meg, s a további kiépítésére hivatottnak a kormányt látja. Meg va-
gyunk róla győződve, hogy a jövő törvényhozásában, főleg az elő-
készítő munkálatokban a hivatásrendi kamarákra fontos szerep vár. 

Amennyire helyes volt a modern államban a hatalom differen-
ciálása, elkülönítése, annyira egészségtelen volt az a viszony, amely-
ben a liberális ideológia szerint a kormányzói és törvényhozói hata-
lom állott. Mint ismeretes, a legtöbb államban a kormány léte a par-
lament többségének bizalmához volt kötve. Ennek természetes követ-
kezménye, hogy a kormányzatban gyakran álltak be szakadások. 
Csak egy példa. Portugáliának 1830-tól 1890-ig 660 minisztere és 
államtitkára volt! Franciaország nem sokban marad el Portugáliától. 
A pártpolitikai erőviszonyok nyugtalan hullámzásának kitett kor-
mány tagjainál közelfekvő volt a veszély, hogy működésükben a kor-
mányzat feladataival szemben elsőbbrendű szempont a politika. Ez 
viszont az exekutiv hatalom legyengülésére vezet. Pedig az állam 
erőssége elsősorban az exekutiv hatalom erősségétől függ, A gya-
kori kormányváltozásban kell keresnünk a liberális állam gyengesé-
gének, erőtlenségének egyik legfőbb magyarázatát. Ez a gyengeség 
különösen a háború utáni időkben volt sok államban szomorúan lát-
ható. Nehéz föladat a törvényhozói és kormányzói hatalom közti vi-
szony helyes rendezése. Hogy a liberális államtannak ez nem sike-
rült, azt a diktatúrák széles vonalon való előnyomulása félreérthe-
tetlenül igazolja. 

íme, rövid áttekintésben a liberális államtan ideológiájának tör-
ténelmi megvalósulása. Még ha valaki nem osztja is Mussolini meg-
állapítását, hogy a liberalizmus, tehát a liberális állameszme is ha-
lott, annyit a tények kétségtelenül igazolnak, hogy a szabadelvű 
állam nem tudott megküzdeni azokkal a feladatokkal, amelyek elé a 
történelmi fejlődés állította. Európa számos állama a liberális ideoló-
giát feladta. Azokban az államokban is, amelyek továbbra is kitarta-
nak a liberális életberendezkedés mellett, az ideológián számos rés 
támadt. Láttuk, hogy pl, a gazdasági liberalizmus már valóban a 
múlté, A súlyos válság jelei más területeken is szembeszökők. Kísé-
rel jük meg a felsorakoztatott jelenségeken keresztül lehatolni a libe-
rális állameszme válságának utolsó gyökeréhez. 

Az állam Salazar szerint „une doctrine en action" — intézmé-
nyekben, cselekvésekben megtestesülő tan. E tan legsarkalatosabb 
pontja az embereszme. Az állam berendezkedése elsősorban azon 
fordul meg, kit-mít látunk az emberben. S itt húzódik meg a liberális 
államtan tragikumának legmélyebb gyökere. A szabadelvű ideológia 
helytelenül válaszolta meg a kérdések legfontosabbikát: mi az em-
ber? A liberális embereszme két súlyos tévedésben szenved. Az 
egyik, hogy tagadja az ember s a metafizikai világ kapcsolatát, vagy 
legjobb esetben közömbösen siklik el fölötte. A másik végzetes té-
vedés, hogy nem látta meg az ember ama hallatlan sarkítottságát, 



amelynél fogva ,,ens sociale" — társadalmi lény s ugyanakkor ,,ens 
individuale", azaz önértéket jelentő, osztatlan egyéniség is vagyunk, 
s csak ez utóbbit látta bennünk. Ezen a szekularizált, egyoldalú em-
bereszmén épült föl a liberális embertan. Tehát már maga az alap 
kezdettől fogva alá volt aknázva. Az aláaknázott alapra húzott épü-
letnek meg kellett rendülnie. Ennek a megrendülésnek átélése a mi 
történelmi sorsunk, 

E tanulmány célkitűzésén kívül esik, de befejezésül érintsük a 
kérdést: merre keressünk kiutat a válságból? 

Az előbb mondottak voltaképpen már felelet is a kérdésre, A 
legelső föladat az alap kicserélése- A liberális ideológiának föl kell 
adnia a maga végzetes embereszméjét. Csak a nemes értelemben vett 
totális embereszmén épülhet föl az emberileg lehetséges tökéletességű 
állam. A totális embereszme pedig kettőt foglal magában: metafízí-
kailag érdekeltek vagyunk s e mellett egyidejűleg és lényegileg ,,ens 
individuale"-t és ,,ens socíale"-t hordozunk magunkban. Metafizikai 
érdekeltségünk egyebek közt annyit jelent, hogy szuverén erkölcsi 
világrend örök uralma alatt állunk- Az erkölcsi világrendnek hódo-
lattal tartozunk nemcsak egyéni életünkben, hanem államalkotó és 
államfönntartó tevékenységünkben is. Az erkölcsi világrendet nem 
pótolhatja sem impérium-, sem vér-, sem osztálymítosz: ez az alap 
a szó betűszerinti értelmében pótolhatatlan. De a liberális állameszme 
válsága nem oldódik meg azzal sem, hogy az embereszmében a hang-
súly az ,,ens índividuale"-ről átsiklik az ,,ens socíale"-ra. Ez a meg-
oldás — különböző formákban jelentkezik is már! — államtotali-
tásra, azaz olyan államszervezetre vezet, amely épúgy föláldozza az 
egyént, ezt a felséges valót, mint ahogy a liberális állam föláldozta 
az emberi közösség nagy formáit. A kollektívum s az individuale az 
emberben örök sarki feszültséget jelentenek. Maradandó s hivatásá-
nak megfelelő csak az az államalakulat lehet, amely ezt a feszültsé-
get egyensúlyban tudja tartani. Ez az egyensúly akár az egyik, akár a 
másik pólus elnyomásával végzetesen megbomlik. 

Téves alapokon húzta föl az elmúlt másfél század a liberális 
állam hatalmas épületét. De nemcsak az alap lerakásában, hanem a 
falak fölhúzásában is történtek súlyos hibák. Tanulmányunkban volt 
módunk erre ismételten rámutatni. De a köteles történelmi tárgyi-
lagossággal kerülnénk szembe, ha a liberális államberendezés min-
denegyes részletét elvetendőnek ítélnők. Ebben az államszervezetben 
is vannak elemek, amelyek nemcsak megtarthatók, de megtartandók 
is. Súlyos következményekkel járó eltévelyedés volna az állam új já-
szervezésének korszakos munkáját szélsőséges! történelmi dialekti-
kának kiszolgáltatni. A liberális állam válságából kiutat kereső nem-
zedéknek Aqu. Szt. Tamás katolikus liberalizmusára van szüksége, 
aki az igazságot igazságként tisztelte, bárhol is találta. 

Jól tudjuk, hogy a másfélszázados liberális légkör magyar állami 
berendezkedésünkbe is benyomult, A XIX. század örökségképpen a 
magyar államéletnek is súlyos problémái vannak, amelyek megoldásra 



várnak. Nemzetünk fölbecsülhetetlen történelmi kegyelme, hogy rend-
szeres államéletének megindulásánál Szent István próféta-alakja áll, 
aki a magyar államiságot nemcsak biztonságukban megrendíthetetlen 
alapokra fektette, hanem évezredekkel dacoló épületfalakkal is meg-
jándékozta, A mi nagy előnyünk más nemzetekkel szemben, hogy 
államéleti problémáink megoldásának keretei a legfontosabb vonat-
kozásokban a szentistváni eszmevilágban már adva vannak. Gondvi-
selésszerűséget kell látnunk abban a körülményben, hogy akkor gyúl 
ki nemzeti életünk láthatárán a nagy Próféta emléke, amikor a világ 
az állam újjászervezésének munkálataitól zajos. Vajha a nemzet 
megértené a nagy Figyelmeztetőt! 



FIGYELŐ. 

Zoltváriy Irén emlékezete 1859—1938, 
Dr. Bánhegyi Jób. 

Ez év februárjának 12-ik napján hosszú, békés türelemmel viselt 
betegeskedés után meghalt Zoltvány Irén dr. bakonybéli bencés apát, 
a nagynevű irodalomtörténetíró, a pannonhalmi hittudományi és ta-
nárképző főiskolának évtizedeken át volt tanára és igazgatója. Földi 
elmúlásával érdemekben gazdag, munkás élet zárult le és a magyar 
bencés rendnek olyan tagja költözött át az örökkévalóságba, akinek 
harmonikus, kiegyensúlyozott és tiszta jelleme, vonzó és nemes 
egyénisége, pedagógiai és tudományos munkálkodása mindenkor tisz-
teletet és megbecsülést szerzett Rendjének. Életműve megérdemli, 
hogy e helyen is kegyelettel adózzunk emlékezetének. 

Érsekújvárott, Nyitramegyében született 1859. április 24-én. Kö-
zépiskolai tanulmányainak elvégeztével 1875 augusztusában öltözött 
be novíciusnak Pannonhalmán. Az itteni hittudományi és tanárképző 
főiskolán annyira kitűnt tehetségével, hogy Kruesz Krizosztom főapát 
1881-ben a budapesti tudományegyetemre küldötte tanulmányra, és 
már a következő évben felszentelése és a tanári oklevél megszerzése 
után kinevezte a magyar nyelv és irodalom tanárává a pannonhalmi 
főiskolán. 1884-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert. Ekkor jelent 
meg első nagyobb szabású munkája, Guzmics Izidor életrajza, amely-
ben a mult század egyik kiváló bencésének, Kazinczy Ferenc benső 
barát jának pályafutását, irodalmi és tudományos működését méltatta 
és módszertani tekintetben is mintaszerű monográfiában örökítette 
meg a hazai keresztény egyházak úniójáért lelkesen küzdő egykori 
bakonybéli apát érdemeit. 

Zoltvány Irénben minden feltétele megvolt a tudós egyéniség 
kialakulásának. Már kora fiatalságában nagy szorgalommal és kitar-
tással fogott hozzá az idegen nyelvek tanulásához; német, francia, 
angol és olasz nyelvtudása lehetővé tette, hogy kedvelt szaktárgyai-
ban, az irodalomtörténetben, bölcseletben és esztétikában az európai 
szakirodalom legjava termékeivel gyarapítsa tudását és a szépiroda-
lom alkotásait eredeti nyelvükön olvasva nevelje ízlését, A pannon-
halmi monostor nyugodt légkörében már mint fiatal papnövendék és 
tanárjelölt megszokta az idő okos felhasználását annyira, hogy még 
késő öregkorában is pontos napirend szerint élt és ezen az időbeosz-
táson nem szívesen változtatott. Nyári szabadságának idejét sem for-
dította csak pihenésre; sokat utazott külföldön, Svájcban, Angliában, 
Német-, Olasz- és Franciaországban, ahol nyelvismeretének tökélete-
sítésén kívül különösen a természet szépségei és a művészeti emlékek 



vonzották érdeklődését. Nagymagyarország minden részét bejárta, 
Erdély, a Felvidék és a Balaton környéke különösen szívéhez nőtt. 
Mint a minisztériumtól kiküldött szakfelügyelő és érettségi elnök is 
számos magyar városban megfordult és hivatalos elfoglaltsága mel-
lett fennmaradt idejét szívesen fordította a helyi kulturális intézmé-
nyek és emlékek megismerésére. Pannonhalmi otthonának dísze és 
büszkesége volt egyre gyarapodó könyvtára. A magyar és külföldi 
szépirodalom színe-java mellett elsősorban irodalomtörténeti és esz-
tétikai szakkönyvekben bővelkedett ez a gyűjtemény. Könyvtárának 
tervszerű fejlesztését bakonybéli apátsága idején is folytatta; lépést 
tartott a szaktudomány haladásával és midőn testi erejének hanyat-
lása megakadályozta abban, hogy alkosson, akkor ís állandóan olva-
sott és jegyezgetett. 

Magyarország fennállásának ezredéves jubileumát a Rend a 
maga részéről egyebek közt azzal kívánta megünnepelni, hogy tudós 
fiaival megíratja a Rend magyarországi történetét. A rendi mult iro-
dalmi hagyatékának feldolgozására Zoltvány Irén vállalkozott. Guz-
mics életrajzával már bebizonyította egyrészt tudós rátermettségét, 
másrészt a bencés író elődök munkája iránt való meleg vonzódását. 
Évek hosszú sorának fáradhatatlan kutató munkájával készült ei 
Zoltvány Irénnek legterjedelmesebb munkája : A magyarországi ben-
cés irodalom; a nagy mű részletekben jelent meg a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend történetének főapátsági köteteiben (I—V. k.) és 
a legrégibb időktől a XIX. századig ismerteti a magyarországi bencés 
írókat és alkotásaikat. A következő század és korunk bencés iroda-
lomtörténetét a VI. B. kötetben már csak szerkesztette Klemm An-
tallal együtt. Zoltvány a bencés irodalom hagyatékának szakszerű 
feldolgozásával sok, addig ismeretlen anyagot tárt fel a szaktudo-
mány számára. Kutatásának eredményeit irodalomtudósaínk, külö-
nösen Pintér Jenő és Horváth János méltányolták és illesztették bele 
irodalomtörténeti szintéziseikbe, A szellemtörténeti irányú irodalom-
vizsgálat térfoglalásával nőtt meg igazában Zoltvány megállapításai-
nak jelentősége. 

Irodalomtudományi munkálkodásának másik legmaradandóbb 
értéke: Czuczor Gergely összes költői műveinek kiadása, A három-
kötetes kiadvány 1899-ben jelent meg és első igazán tudományos, kri-
tikai kiadása a nagy bencés költő szépirodalmi műveinek, À kiad-
ványhoz csatolt szövegtörténeti, kritikai és esztétikai jegyzetek Zolt-
vány Irénnek rendkívül széleskörű tudásáról és olvasottságáról tanús-
kodnak, A bevezetésül közölt terjedelmes Czuczor-életrajz számos 
vitás kérdésre nyújt megnyugtató feleletet, plasztikus jellemzését 
ad j a Czuczor emberi és költői egyéniségének, és biztos ítélettel ha-
tározza meg életművének fejlődéstörténeti és esztétikai jelentőségét, 
Czuczor válogatott költeményeit és rövid életrajzát a Magyar Remek-
írók című sorozatban is Zoltvány Irén adta ki. 

A Pannonhalmán töltött termékeny évtizedek alatt az említett 
nagy műveken kívül sok kisebb-nagyobb cikket, kritikát és tanul-
mányt írt különböző újságokba és folyóiratokba. Katona József Bánk 



bánjáról, Zola naturalizmusáról, Kisfaludy Károlyról, Arany János-
ról és Gyulai Pálról írt nagyobb tanulmányait és emlékbeszédeit, a 
kilencvenes évek és a századforduló regényeiről írt kritikáit emelke-
dett szempont, határozott elvi állásfoglalás, meggyőződéses esztéti-
kai magatartás jellemzi. Irodaiomszemléletének Aquínoi Szent Tamás 
philosophía perenníse ad szilárd világnézeti alapot; Kant, Th. Vi-
scher, Th, Lipps, Volkelt, Meumann és más újabb esztétikusok taní-
tásait a skolasztikus iskola kritikájával rostálja meg és olvasztja bele 
a maga szemléletébe. Jungmann és Gietmann közelebb állnak lelké-
hez, mint a divatos modernek. Az esztétikai szubjektivizmussal szem-
ben rendületlenül vallja a művészi szép tárgyiságát, a l 'art pour l 'art 
elvét határozottan elutasítja és a szépműben megköveteli a szép, jó 
és igaz harmóniáját. Érthető tehát, hogy a magyar költészet történe-
tében a nemzeti klasszicizmus korát, Arany, Petőfi, Kemény Zsig-
mond, Gyulai Pál és kortársaik működését tekintette a nemzeti iro-
dalom igazi aranykorának és féltő aggodalommal szemlélte a leg-
újabb magyar irodalomban sok hagyományos érték pusztulását. Aggo-
dalmának és tiltakozásának különösen az Erotika és irodalom című 
1924-ben megjelent könyvében adott erős kifejezést, amelyben ke-
mény kritikát gyakorol a nyugatosok és a divatos pesti írók számos 
alkotása felett és követeli az irodalomban az etikai és nemzeti érde-
kek tiszteletben tartását, Radikális irodalmi körökben érthető felzú-
dulást keltett Zoltvány könyvének bátor és éles kritikai szemléje, 
megállapításainak élét alaptalan plágium-váddal igyekeztek letompí-
tani, de ez a hajsza nem csökkentette a szerző tekintélyét és mit sem 
von le a nemzetének jövőjéért, az eszményíség pusztulásáért jogosan 
aggódó tudós érdeméből. 

Az irodalomelmélet problematikája is állandóan foglalkoztatta 
Zoltvány Irén érdeklődését. Ide vonatkozó elmélkedéseinek gondo-
san leszűrt eredményeit Irodalomelméleti kérdések című tanulmá-
nyában foglalta össze a Katolikus Szemle 1920-as évfolyamában. Kö-
zépiskolai használatra írt lélektana öt kiadást ért meg. Lelkes harcosa 
volt nyelvünk tisztaságának. Egyéni írásai mintaszerűek ebben a te-
kintetben s erre az erényre igyekezett tanítványait is ránevelni. 

Pedagógiai és tudományos munkásságáért, feddhetetlen szerze-
tesi és papi jelleméért, mindenkivel szemben szíves és előzékeny, úri 
lelkületéért a Rendben és a társadalomban egyaránt tisztelték és be-
csülték, Sok kitüntetés érte, 1890-ben a Szent István Társulat iro-
dalmi és tudományos osztályának, ennek révén később a Szent István 
Akadémiának tagja lett, A Társulat igazgató-választmányában is he-
lyet foglalt, 1896 óta tagja az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak. 
Választmányi tagja volt a budapesti Philologiai Társaságnak, a Kato-
likus Tanáregyesületnek, a Humanisztikus gimnázium hívei egyesü-
letének, rendes tagja az Aquinoi Szent Tamás Társaságnak, A Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaságnak megalapítása óta egyik alelnöke, 
a győri Kisfaludy Irodalmi Körnek alelnöke, majd társelnöke. Fehér 
Ipoly főapát halála után a Rend Hajdú Tibor mellett őt jelölte má-
sodik helyen főapátnak, 1910-ben a pannonhalmi hittudományi és ta-



nárképző főiskola igazgatója lett s mint ilyent I. Ferenc József király 
a III. osztályú Vaskorona-renddel tüntette ki. Francsics Norbert ha-
lála után a Rend 1921 v má j us 16-án őt választotta meg bakonybéli 
apátnak, 1925-ben Magyarország kormányzója a közoktatás terén 
szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi 
címet adományozta neki. 

Halála méltó volt életéhez. Régen elkészült az örök Bíró előtt 
való számadásra, elrendezte minden földi ügyét, semmi sem maradt 
utána elintézetlenül. Két nappal halála előtt még elvégezte sétáját 
a balatonfüredi parti sétányon, fáradt tekintete elrévedezett a ma-
gyar tenger hullámai felett a somogyi partok felé, ma jd visszatért 
szobájába, hogy lepihenjen, Elszenderülése a törődött test utolsó erő-
gyüjtő kísérlete volt; nem nyerte vissza többé eszméletét, lelke csen-
desen, halkan elröppent az örök hazába. Porhüvelye a bakonybéli 
temető bencés kriptájában vár ja a feltámadást. 



Új Brazília. 
Szelecz Arnold. 

Getulío Vargas federálís elnök 1937, november 10-én ú j alkot-
mányt adott a brazíliai népnek, Ezzel egyidőben feloszlatta a rioi 
par lamentet : 'a szövetségi Kamarát, a Szenátust és feloszlottnak nyil-
vánította az egyes államok parlamentjeit s városi kamaráit, 

Getulio államelnök este rádión keresztül beszédet intézett a bra-
zíliai néphez, amelyben megokolja rendkívüli intézkedéseit. Mivel a 
politikai pártok munkája kimerült az egyes személyek elleni harc-
ban s alkotó munkát nem bírtak végezni, továbbá mert a komoly po-
litikusok látva, hogy csak a legvakmerőbbek érvényesülhetnek s így 
inkább visszavonultak a politikai élettől, minthogy tekintélyüket koc-
káztassák, határozta el, hogy ú j alkotmányt ad a nemzetnek, mely 
megadja a fejlődés biztos lehetőségét. Az utóbbi időkben nagyon 
megnehezítették az alkotó munkát az egyes államok hadikészülődései 
is, amelyek a választási eredményeket a hadsereg felszerelésében 
látták biztosítva. Nem választásra, hanem forradalomra készülődtek. 
Kihasználták ezt a zavaros helyzetet azok az elemek, akik már 1935-
ben megpróbálták Brazíliát felforgatni s az uralkodó rendszert át-
formálni, 

A hadügyminiszter, Eurico Gaspar Dutra a hadsereghez intézett 
ez alkalommal kiáltványt, melyben a hadsereget figyelmezteti köte-
lességére, a rend fenntartására, mert minden rendbontás egy-egy 
ugródeszka a haza ellenségei számára, A haza és az uralkodó de-
mokratikus rendszernek védelme a hadsereg, amely elég erős ahhoz, 
hogy biztosítsa a belső rendet, az egységes politikai életet és a nem-
zeti függetlenséget. 

Getulío elhatározása mindenfelé nagy feltűnést keltett. Mivel a 
kormány tagjaival már jóelőre megtárgyalta a helyzetet, nem volt 
semmi különösebb változás, csak a földművelésügyi miniszter mon-
dott le. Az állam belsejében pedig minden maradt csendben és rend-
ben, Azóta már hónapok teltek el s úgy látszik megértik a nagy kez-
deményezésnek óriási jelentőségét és senki sem akar ja kockáztatni 
egy kétes kimenetelű forradalommal a meginduló munkát s a jövő, 
nagy Brazília kiépítésére irányuló megmozdulást. 

Az ú j alkotmány Braziliát a korporativ államok közé helyezi, A 
törvényhozó hatalmat a Nemzeti Parlament (Parlamento Nációnál) s 
a Nemzeti Gazdasági Tanács (Conselho Economica Nációnál) gyako-
rolja a köztársasági elnökkel együtt. 

A Parlamento Nációnál két kamarából áll: a Camara dos Depu-



tados-ból és a Conselho Federal-ból (Képviselők Kamarája és a Szö-
vetségi Tanács). 

A Képviselők Kamaráját a nép követei alkotják, akiket közvetve 
választanak. 

Közvetlen választással kerülnek a Camera Municipalba a verea-
dorok s 10 polgár, akik megválasztják a törvény kereteiben biztosí-
tott számú képviselőt, akiknek száma államonként nem lehet keve-
sebb háromnál és nem lehet több tíznél. 

A Szövetségi Tanács tagjai az egyes államok parlamentje által 
választott egy-egy követ és a 10 tag, akiket a köztársasági elnök ne-
vez ki. Megbízatásuk 6 évre szól. 

A Nemzeti Parlament a szövetségi fővárosban tar t ja üléseit, 
mely minden évben május 3-tól kezdődően négy hónapig tarthat, ki-
véve, ha a köztársasági elnök másképen nem intézkedik, 

A Deputadók Kamarája és a Szövetségi Tanács külön-külön ta-
nácskozik, de közös elhatározással együtt is ülésezhetnek, ha az 
ügyek úgy kívánják. 

A törvényhozó testület másik része a Conselho Economica Ná-
ciónál (Nemzeti Gazdasági Tanács), amelynek tagjait a különböző 
termelési ágaknál alakult s törvényesen elismert szindikátusok (alkal-
mazottak és munkaadók) által jelöltek választják, A Conselho Eco-
nomica Nációnál 5 csoportra oszlik: pénzügyi, közlekedési, kereske-
delmi, földmívelési és ipari csoportra. 

A Nemzeti Gazdasági Tanács elnöke egy miniszter, akit a köz-
társasági elnök nevez ki. Ugyancsak joga az államelnöknek, hogy 
mindenegyes csoporthoz legfeljebb 3 szakembert kinevezzen. 

Bármely ülésen résztvehetnek a minisztérium tagjai, az államok 
kormányzójának képviselői a szövetségi elnök engedélyével, de sza-
vazatuk nincs; az egyes szindikátusokból a megbízottak, ha saját 
érdekük tárgyalásáról van szó. 

Feladata, hogy a nemzeti gazdasági korporativ szervezetet fej-
lessze, stb. 

Érdekes rendelkezés, hogy a Conselho Economica Nacionalt még 
a parlamenti választások előtt meg kell alkotni (179, art.). 

Az így összeállított törvényhozó testületek választják a köztár-
sasági elnököt a Camara Municipalok jelölt választóival együtt a 
következő arányszámmal: a Camara Municipalok államonként kikül-
denek az elnökválasztó collegioba 25 delegátust; a Camara dos De-
putados szintén 25 tagot, ugyanannyit a Conselho Federal, 50-et pe-
dig a Conselho Economica Nációnál. 

Az államelnök megbízatása hat évre szól. 
A köztársaság elnöke az állam legfelső tekintélye, aki irányítja 

az állam külső és belső politikai életét. Az ő joga szentesíteni a tör-
vényeket, egyességeket kötni külföldi hatalmakkal, a legfőbb hadúr, 
hadat üzen és békét köt, stb. Jelölhet a köztársasági elnökségre, fel-
oszlathatja a Camara dos Deputados-t a törvényben biztosított for-
mák között, kegyelem-adást gyakorolhat, kinevezi az állam minisz-
tereit. 



Bizonyos esetekben felelősségre vonható a Conselho Federal ál-
tal, ha előzőleg a Camara dos Deputados 2/s szavazattöbbséggel ezt 
elhatározta. 

Külön fejezetek intézkednek a bíróságokról. A 115 t.-c. szabá-
lyozza az állampolgárságot. Elmondja, hogy mindaz, aki Brazíliában 
születik, brazíliai állampolgár, kivéve, ha a Brazíliában élő szülők 
valamely külföldi állam szolgálatában vannak. Egyébként az állam-
polgárság megszerzésére az 1891-es törvények az irányadók, 

A 122. t.-c. kimondja a törvény előtt való egyenlőséget. Minden 
brazíliai szabadon költözködhetik az állam területén belül s bárhol 
szerezhet ingatlant, s elnyerhet bármely nyilvános hivatalt, ha arra 
alkalmas. — Minden egyén és felekezet szabadon gyakorolhatja val-
lását s szerezhet erre a célra vagyont. 

Üjságok felelős szerkesztője csak született brazíliai lehet. 
A 124. t.-c., mint a régebbi alkotmány is, előírja, hogy a család 

a felbonthatatlan házassággal létesül s az állam különös védelme 
alatt áll, A sokgyermekes család segélyben részesülhet. 

A gyermek és i f jú fizikai és erkölcsi nevelése az állam különös 
gondját alkotja, minden módot megragad, hogy tehetségei harmo-
nikusan fejlődjenek. 

Az alsófokú oktatás ingyenes és kötelező, A fizikai és polgári 
nevelés, a kézimunka az alsó és középfokú iskolákban kötelező, 

A vallásoktatás az alsó és középfokú iskolákban rendes tantárgy-
ként tekinthető, de az arra való járás nem kötelező, (140, t.-c.) 

A gazdasági rendről szóló fejezet szerint a termelés a korporá-
ciók ú t ján történik. A 139, t.-c, a sztrájkot és a lock-out-ot antiszo-
ciálisnak minősíti, ami ártalmas a munkának s a tőkének és össze 
nem egyeztethető a nemzeti termelés magasabb érdekeivel, 

A nemzet védelméről szóló fejezet pedig kimondja a hadköte-
lezettséget, 

A korporativ államformában sok van a régiből. Legkiemelkedőbb 
az új formában az, hogy végeredményben minden az államelnök el-
határozásától van függővé téve, talán sokkal inkább, mint akár egy 
abszolút királyságban, vagy császárságban. 

Ennek megfelelően különösen hangsúlyozza a brazíliai államok 
egységét. Az az állam, amely 3 egymásután következő évben nem 
tudja egyensúlyban tartani háztartását, mindaddig, míg pénzügyileg 
lábra nem áll, az Unió kormányzata alá kerül. 

Kora volna még erről a meglepő irányváltozásról ítéletet mon-
dani. Mindenesetre a különböző korporációk révén reméli, hogy a 
kultúra áldásaiban a nép minden rétege az őt megillető mérték sze-
rint részesedik. 

Egyébként, aki figyelemmel kísérte Brazília fejlődését, nem üt-
között meg a november 10-i államcsínyen- Brazília politikai és gaz-
dasági élete állandóan a mélypont körül vajúdott, aminek okait az 
impérium idejére vezethetjük vissza. Ezek között az egyik eddig kel-
lően nem méltányolt: a szabadkőművesség vallás-erkölcsi rombolása, 
A vallásellenes irányzathoz elég alapot adott a függetlenség kikiál-



tása után életbeléptetett alkotmány, amelynek nyomán az állami 
iskolákban tilos volt a vallástanítás. Majd II. Dom Pedro 1855-ben 
kegyelemdöfést szándékozott adni a brazíliai vallásos életnek azzal, 
hogy egy határozattal megszüntette a szerzetesrendekbe való újonc-
felvételt. Ennek következtében a kolostorok egymásután haltak ki, 
a meglevők pedig az egyre hatalmasabb szabadkőművesség befolyása 
alá kerültek, (A brazíliai egyháztörténelem e téren előttünk sok ért-
hetetlennek látszó eseménnyel szolgálhat, főleg az 1870-es évekből-) 

Nagy megkönnyebbülést jelentett az előbbiekkel szemben a köz-
társaság kikiáltása 1889-ben, amely már némi engedményeket adott 
a szerzetesrendeknek s megindulhatott a kolostorok benépesítése. 
Sajnos a hitoktatás csak a templom falai között maradt. A második 
köztársaság, amit 1934-től szoktak számítani, már jobban lát ja a val-
lási élet elmélyítésének a fontosságát s megengedi, hogy ha 20 szülő 
gyermeke kéri a vallástanítást gyermeke számára, akkor ezeknek 
megengedhető. A harmadik köztársaság pedig 1937. nov. 10-ével kel-
tezve rendes tantárgyként ismeri el a vallásoktatást, noha nem ír ja 
elő kötelező tantárgynak. It t már mintha a maga megdöbbentő való-
ságában látnák az ú j irány vezetői, hogy Brazília legnagyobb vesze-
delme a vallástalanság elharapódzásából eredt, noha kifelé csak azt 
ismerik el, hogy a kommunizmusra adott alapot. 

Hogy Brazília újabb történetében annyi forradalom zajlott le, 
kétségtelenül megmagyarázható a nép sajátos összetettségével, a szo-
ciális intézkedések elhanyagolásával vagy végre nem hajtásával, de 
semmiesetre sem érthető meg a vallás elleni harcok nélkül, amely 
harcok a brazíliai nép legértékesebb és legjellemzőbb tulajdonsága, 
a vallásosság megfőjtására irányultak. Aki a brazíliai népnek ezt az 
alaptulajdonságát kellően ki tudja aknázni, azé lesz a brazíliai nép. 



A Regnum. 
Dr. M ihá ly i Ernő. 

Az egyháztörténeti évkönyv második kötete, a magyar katolikus 
történetírók munkaközösségének ez a nagyszerű terméke, igazolja 
Sybelnek a felfogását, aki a tárgyilagos történetírónak előkelő sem-
legességét elveti, mert szerinte a történetírónak erkölcsileg lelkesí-
teni, nevelni kell. A történetírónak határozott állást kell foglalnia a 
vallás, a politika, a nemzetiség vílágmozgató kérdéseiben, a történet-
írónak nagymeggyőződésű embernek kell lennie, csak egészséges tett-
rekészséggel és önuralommal kezelje meggyőződését. 

Aki a Regnum tanulmányait elolvassa, annak el kell ismernie, 
hogy a zászlajukra írt katolikus elvhűség nemcsak hogy nem árt tár-
gyilagos történelemszemléletüknek, hanem meggyőződésükben gyö-
kerező tárgyválasztásaíkkal a történelemnek egészen sajátos terüle-
teit művelik, ú j kincsesbányákat tárnak fel, egyháztörténeti tárgyak-
nak új módszereket tűznek ki s a lelkiség történetének új lendületet 
adnak. Vanyó Tihamér a helyi egyháztörténetírás francia módszerta-
nát ismerteti s levonja belőle a magyar tanulságokat, A francia ben-
cések, a maurínusok 13 kötetes nagy műve, a Gallia Christiana, mely 
1715—85 közt készült, sőt annak a solesmesí bencésektől készített 
multszázadí kiadása is, most már megint kritikai újrafeldolgozásra 
szorul, A feladat megoldására a Société d'Histoire Ecclésiastique de 
France vállalkozott. Megállapította, sőt gyakorlatban be is mutatta 
a legmodernebb módszert, felveti az egyházmegyei történetírás tíz 
leglényegesebb kérdését s ezzel magunk előtt látjuk magyar egyház-
történetírásunk feltételeit is, A hosszú tunyaság és tervszerűtlen, sok-
szor balul sikerült, de jóindulattal teli, egyéni kísérletezések után a 
rendszeres haladás első és elengedhetetlen alapja a céltudatos szer-
vezés, a szóbajövő erőknek igazi szakértő vezetése alatt történő össze-
fogása, Ezt követné a levéltárak anyagának kiaknázása s a központ-
tól megállapított tárgykörök és korszakok szerinti feldolgozása. 

Érdekes például szolgálhatnak a szervezett munkára a pannon-
halmi főiskola egyháztörténeti monográfiái, melyek a győri káptalan 
és püspöki levéltár anyaga alapján készültek, s melyek már több, 
mint egy századot felölelnek: Keresztély Ágost, gróf Zichy Ferenc, 
Fengler József, Wilt József püspökségének idejét. Az utóbbi kettő 
még kiadásra vár, A 14 egyháztörténeti szakdolgozat az egyházmegye 
kormányzatának minden ágába, a vallási, tanügyi, karitatív, hítter-
jesztési ügyekbe egyképen bevilágít, a hitélet minden rezdülését el-
lesi, — Bálint Sándor a magyar lélek imádságos mélységeibe ereszke-
dik le és sajnálattal állapítja meg, hogy a népi imádság világa népünk 
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annyi más hősies megnyilatkozásával együtt elmúlóban van. — Karsai 
Géza a színjátszás gyökereit minden kultúrfokon a vallásban keresi, 
a középkorban meg maga a szentmise, majd a húsvét, a karácsony 
és az úrnap, legvégül pedig az egyes szentek liturgiája tette lehetővé, 
hogy a keresztény dráma műfajai, a feltámadási, a passió-, az úr-
napi, a végítélet-, a legendajátékok stb, először liturgikus ünnep, 
majd önálló vallásos dráma alakjában szabadon kifejlődhessenek. 
Ennek a fejlődésnek szociológiai és szellemtörténeti, közösségformáló 
s hitbuzgalmi hatását az eddigi inkább filológiai és esztétikai irányzó-
dású tudományos kutatás még nemigen iparkodott felderíteni. Bala-
nyi György Magyarországi Boldog Ilona legendájával kapcsolatos 
néhány kronológiai természetű kérdést tisztáz. Gábriel Asztrik a 
nyugati liturgikus művek alapján kimutatja, hogy mennyire beleju-
tott a művelt kereszténységbe Szt. Erzsébetnek a magyarságadta min-
den értéke. —- Barta István középkorvégi szellemi művelődésünkkel 
foglalkozva megállapítja, hogy a középkori egyetem történeti kultú-
ránk alakulásának lényeges tényezője volt. Kónyi Mária a középkori 
magyarság vallásosságába enged bepillantást, mikor a bátai bencés 
apátság Szent Vér-kultuszáról ír, ahol Krisztus vérző testét mutat-
ták a népnek, a szent ostya csodáját. Murarik Antal a középkori ma-
gánjognak egy érdekességéről, a lélekváltságról, Miklósy Zoltán az 
archipresby ter ékről, Clauser Mihály Pázmány hazafiságáról, Babies 
András Radonay Mátyás, volt zalavári apát pécsi püspöki kinevezése 
körüli egyházjogi zavarokról, Kisbán Emil a pálos rend eltörlésé-
ről, Gárdonyi Klára a biedermeier kor életérzésében megnyilatkozó 
elemekről, ú j vonásokról ír: a lemondásban való megnyugvás, a leg-
aprólékosabb részletekre kiterjedő szemlélődés, epikus nyugalom a 
művészeti, irodalmi alkotásban. Pásztor Lajos Temesvári Pelbárt és 
Laskai Ozsvát prédikációival kapcsolatban azzal foglalkozik, miké-
pen látta a hitújítás előtti kor embere az egyes foglalkozási ágaknak, 
az egyházi és világi pályának a viszonyát s mint hozza azokat kap-
csolatba az örök boldogság elnyerésével. I f j . Iványi-Grünwald Béla 
Széchenyi vallásosságából három mozzanatot emel ki: Isten iránti 
nagy felelősségtudatát, hogy nála a buzgó vallásos élet a szellemi 
réteg vezetőszerepének felismerésével párosul s hogy politikájának 
tartalmi világában katolikus hagyományok érvényesülnek. A Regnum 
köteteinek a megoldott lelki problémákban való gazdagsága törté-
neti hatás szempontjából máris nagyon jelentős. Szinte kiszámítha-
tatlan fontosságúvá pedig akkor lesz, ha a különösen Vanyótól az 
egyházmegye-történetírásunk felvirágoztatására felvetett eszmék, 
vagy a Bálinttól és Karsaitól olyan nagyszerűen művelt néoi vallá-
sos kultúra feldolgozása, vagy a magyarvonatkozású külföldi kódex-
kutatás, de a többi cikkben ís sűrűn felvetett életrevaló eszmék meg-
valósúlnak, feldolgozóra találnak. Csak örülni lehet a magyar kato-
likus történetírók munkaközösségében, ebben az acies bene ordinata-
ban folyó élénk munkakedvnek, modern szellemnek, módszeres ku-
tatásnak, nagy, széles látókörnek és a belőle fakadó értékes munka-
teljesítménynek. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 
1. J. Gredt O, S. B,: Elemen ta Philosophiae Aristotelico-Thomisticae, Edí-

"tio septima recognita. Freiburg im Br,, Herder, 1937. 2 kötet. Logíca, Phílosophia 
Naturalis XXII + 502, Metaphysica, Ethica XVI + 470, Egy-egy kötet ára fűzve 
6-40 M, vászonban 8 M. 

2. Joannís a S, Thoma: Cursus Philosophícus Thomisticus. Nova editio a 
P. Reiser, Tomus tert ius: Naturalis Philosophiae IV, pars, Turin, Marietti, 1937, 
X I I I + 621 lap. 

3. J. Donát S, J,; Summa Philosophiae Christianae. II. Critíca. Ed, 8. 278 
lap. IV. Cosmología, Ed. 9—10. 413 lap. V. Psychología. Ed. 8. 520 lap. Vocabu-
laríum Phílosophicum. 68 lap. 

1. A recognita jelzés ellenére a jelen kiadás alig különbözik az előzőtől, 
illetve már a negyedik kiadástól. A fejezetek számozásában és címzésében a 
szerző tel jesen ragaszkodott az előző kiadáshoz és ezt az egyetlen új fejezet 
(657 bis) miatt sem zavarta meg. A régi fejezetek közül is csak kevesen módo-
sultak részben a pontosabb kifej tés (okság-elve, Isten-érvek), részben az egysze-
rűbb előadás kedvéért. 

Gredt műve ma már annyira ismert, hogy nem szorul bővebb ismertetésre. 
Inkább egy vele szemben gyakran hangoztatott kifogásra való reflexió kívánko-
zik tollúnkra, E szerint a könyv egyál talán nem tükrözi vissza a modern filozó-
fiát, még a modern tomizmust sem. Ennek a véleménynek te l jesen igaza van és 
az minden esetre következik belőle, hogy a filozófia tanulmányozásában Gredt 
könyvénél semmikép sem lehet megállni. Viszont nem lehet kétséges, hogy a 
ki indulásnál rendkívül kívánatos külön megismerni az eredeti, sok tekintetben 
szűkebb problémakörű (pl. kri t ikátlanabb), történetibb tomizmust. Annál is inkább, 
mert a hiányolt részek nem tudhatnak egy kezdőknek szánt műben egységes egé-
szet alkotni a többivel, mint az az összes „modern tankönyvnél" szánalmasan 
meglátszik, mert a modern részek — vall juk meg — az átvétellel elvesztik igazi 
mivoltukat és súlyukat, 

E szempontból Gredt könyvében is szereplő egy-két „modern dolgot inkább 
sajnálni lehet. Csak egy példát! Az I. k. 44. tétele csak az újkori filozófusok 
miatt került a könyvbe és mivel a tomizmus légkörében (materia-forma) nem 
probléma, „kiáll" a könyvből. Viszont tel jesen alluzórikus ismerni Descartes stb. 
nézeteit és tudni, hogy náluk ez probléma, ha nem tudom, hogy miért az. — A 
másik szempontból ellenben pára t lan remekmű a könyv, mely csodálatos t iszta-
ságban és minden téren (tan, beosztás, sorrend stb.) megnyilatkozó hűséggel kép-
viseli a „történetibb" tomizmust. 

2. Joannes a S, Th. könyvét, mely a befejezetlen Cursus Phil.-nak utolsó 
kötete, épen azok fogják örömmel fogadni, akik ezt a történetibb tomizmust, 
mégpedig alaposabb körültekintéssel aka r j ák tanulmányozni, A szerző ugyan az 
ú jko r elején élt, de az e korban ú j j á éledt tomizmus még a XIII. századi tomiz-
mus változatlan formája volt és annak minden történeti vonását magán viselte, 
úgyhogy a kettő azonos. Ezért maradt is el fentebb annak a megemlítése, hogy 
Gred t könyve első kötetének megírásánál ezt a XVII. századbeli Cursust ís 



figyelemmel tar tot ta . — Az ő e l járása is és a nevezettek öröme is annál inkább 
érthető, mert Joannes a S. Th. korának egyik legnagyobb tomistá ja . 

Az igen nagy tekintélynek és használatnak örvendő Cursushoz a kiadó a je-
len kötet végén, kb. 200 lapon öt igen részletes és gondosan összeállított indexet 
csatol 

3. Egész más jellegűek Donát könyvei, melyekben szinte nyilt törekvés van 
feleslegessé tenni minden utóbbi tanulmányt, nem ugyan a mélység, hanem a 
hiánytalan és bő információ szempontjából. Ez azt jelenti, hogy mindenféle 
„modern" kérdést iparkodik felölelni, a nélkül azonban, hogy meg tudná valósí-
tani azt az egységes egészet, amelyet az első ismertetésben kezdőknek szánt, 
tehát mélység szempontjából nem végső könyvnél elérhetetlennek mondtunk. 

Szerzőnk túlságosan respek tá l ja a pozitív tudományok eredményeit is és 
gyakran túlságosan is ezektől teszi függővé a velük tel jesen diszhomogén filozó-
fiai tételeket. A pozitív tudományok kedvéért történtek azok a változtatások, 
illetve kibővítések is, melyek a Cosmologiáhan és Psychologiaban találhatók és 
amelyek ezek ter jedelmét jelentékenyen megváltoztatták. 

A könyv értékét egy mind a nyolc kötetre vonatkozó index rerum és index 
personarum összeállításával fokozta a szerző. 

Carbone: Circulus phílosophicus seu obíectíonum cumulata collectio íuxta 
methodum scholastícam. Vol. III. Cosmología. Turin, Mariett i , 1937, 624 lap. 
20 líra. 

Szerzőnknek a célja — mint azt már a két első köte t te l kapcsolatban a 
Szemle olvasói megismerhették — részint a skolasztikus tanmenetben előírt vi-
tákhoz bőséges és sokoldalú anyagot adni, részint másodlagosan a vizsgálatokra 
segédkönyvet nyújtani a jelölteknek. Mindkét szempontból há lára számíthat a 
szerző, mert első, aki ilyennek az összeállítására vállalkozik, mert ugyancsak bő-
séges és változatos anyagot n y ú j t (38 tétel, 703 ellenvetés) és mert az ellenveté-
seket és a megoldásokat ügyes és világos módon fogalmazza meg. 

Huszár Győző: Bölcselet. I. k. Logika (331 lap), II. k. Megismeréstan (247 
lap). III. k. Metafizika. I. rész: Általános Metafizika (216 lap). Szerző kiadása, 
1937—1938. 

A szerző, aki a Neveléstan a philosophia perennis alapján háromkötetes mu 
oublikálása u tán most a bölcselet megírására vállalkozott, a legnagyobb tiszte-
letre számíthat, mert nem a professzió, sem a másoktól nyer t indítás, hanem az 
érdektelen íárgyszeretet és sa já t munkája vezette a bölcselet művelésére. 

Könyveivel — saját szavai szerint — ,,a szenttamási bölcselet minimumát 
aka r j a adni, amennyit az életbe kikerülő papnak, tanárnak és tanítónak tudnia 
kell, hogy ezen az alapon tudásá t tovább tökéletesíthesse", A szenttamási bölcse-
lettel pedig azért kell kezdeni, mert ,,ez képviseli az egészséges emberi észjárást".. 
Míg ,,a másirányú jeles műveket csak akkor tanulmányozzuk, ha a szenttamási 
bölcseletben már otthonosak vagyunk, (Kezdetnek ennyi elég.)" 

„Kezdetnek ennyi elég." Meg vagyok győződve, hogy noha úgy is lehetne 
érteni, a szerző ezzel nem azt aka r j a mondani, hogy a tomizmus kezdetnek való. 
Mindamellett, h a előbb azt mondta, hogy ez képviseli az egészséges emberi ész-
járást , akkor mi ilyen ér te lemben is helyénvalónak ta lá l juk kifejezését. Szerin-
tünk az igazi tomizmus legnagyobb hátránya, h o g y , , , igaz. Ugyanis a józan ész 
is, annak ellenére, hogy egész ész járása az egyértelmű fogalmak s íkján mozog, 
mégis — és ez valóságos probléma az igazi metafizikus előtt — alapvető meta-
fizikai megállapításaiban szintén igaz. E miatt a tomizmus ki van annak téve, 
hogy művelőinek legnagyobb része öntudatlanul magát a józan ész gondolkozási 
módjával együt t öltöztesse szebb külsőbe és azonosítsa a tomizmussal. 

Szerzőnk, aki igen széles és kezdő olvasóközönségnek szól és az egészsé-
ges emberi észtől nem nagyon eltávolodó irodalomra támaszkodik, igazolva van 
azzal, hogy valahol tényleg el kell kezdeni. 

Természetszerűleg eddigi hozzászólásunk elsősorban a két utolsó kötetre, 
főleg a Metafizikára vonatkozik, amiért is ezek részletesebb bemutatása különö-



sen nehéz lenne. Szorítkozzunk csupán a Logikára. Itt ís tökéletességei helyett, 
melyet mások már kiemeltek, inkább arra a hibára hívjuk fel a figyelmet, hogy 
a kérdésnek logikai jellegét ál talában nem sikerült erőteljes vonásokkal kiemel-
nie. E szempontból sok helyen legalább ís elégtelen, egy-két helyen pedig hely-
telen az e l járása . 

Prohászka René. 

Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység. Árpád rt . Bp., 1937. Ára 15 P. 
A félszázados irodalmi munkásságáról jól ismert tudós pápai prelátus, apá t , 

kanonok most jelentette meg a „Zsidóság és kereszténység" c. munkájának 1. 
kötetét . E munkának II. kötete már 1933. végén megjelent, melyről a legnagyobb 
tekintélyek nagy elismeréssel nyilatkoztak. A tudós szerző ezzel az új kötette! 
tel jessé tet te monumentális munkáját . Művének anyaga oly gazdag, hangja any-
nyira előkelő és tárgyilagos, hogy a maga nemében nincs hozzá fogható, A hazai 
és külföldi irodalomban egyaránt hézagpótló mű. Tartalma nemcsak a teológust 
érdekli, hanem a vallásbölcselőt, jogtudóst, szociológust, kultúrtörténészt , poli-
t ikust és ál talában minden művelt embert. El kell ezt olvasnia kereszténynek és 
zsidónak egyaránt, 'hogy a tömérdek értelmetlenség és előítélet között alapos és 
elfogulatlan tá jékozódást nyer jenek! 

Joh. Hessen dr,: Die Geistesströmungen der Gegenwart, Herder , Freiburg. 
(188 S.) Kartoniert 2.20 M.; in Leinen 2,80 M. 

A kölni egyetem filozófia-tanára a jelenkor szellemi mozgalmairól értékes 
át tekintést nyúj t e könyv rövid és könnyen érthető négy fejezetében. A szerző 
a szellemi élet minden területén megállapít ja a naturalizmustól és materializmus-
tól való határozott e l fordulást a metafizikai világszemlélet felé. Ismerteti a 
tudományban tapasztalható fordulatokat ; a mechanikai világkép és szemlélet bu-
kását a természettudományokban, elsősorban a fizikában és a biológiában, továbbá 
a szellemi tudományok fordulóit a lélektanban, a történettudományban, Fogla '-
kozik a művészetek szellemi változásaival is; a pozitivista-naturalista irány tipikus 
művészeti formája, az impresszionizmus hát térbe szorul az új korszak lelkét ki-
fejező expresszionizmussal szemben. A filozófiában még érvényesülnek ugyan 
natural is ta eszmék, mint Nietzsche utóhatásai, de azért itt is lehet beszélni a 
szellemi világ és értékek felfedezéséről és a filozófia elhajlásáról a vallási prob-
lémák felé. Az utolsó fejezet a jelenkor vallási áramlásait tárgyal ja , a keresztény 
és keresztyényellenes i rányzatokat , továbbá a katolicizmus és protestantizmus 
t isztán benső egyházi mozgalmait. 

Ezen aktuális könyvet minden művelt katolikus embernek el kell olvasnia, 
ha nem akar iránytalanul hányódni a mai élet szellemi mozgalmai között. 

Linzer Szilárd. 

Hittudomány. 

Karl Adam: A katolicizmus lényege. Fordí tot ta Vécsey Gábor báró. Bp., 
1936, Szent István-Társulat kiadása. 

Aki szereti a bonyolultnak tetsző dolgokat világosan látni, annak ez a könyv 
nagy lelki örömet szerezhet. Finom meglátásai valósággal felüdülésként hatnak 
az olvasóra. Mindenkinek ismernie kellene ezt a könyvet: a katol ikusnak azért, 
hogy Egyházát és annak lényegét jobban megismerje és tudatosítsa, a nem-kato-
likusnak pedig azért, hogy előítéleteitől könnyebben megszabadulhasson. Olyan 
hitigazságok életirányító jelentőségére is rávilágít, melyeknek fontosságát ugyan 
nem tagadják, d e amelyek kevés ember lelki életében jutnak ahhoz a szerephez, 
mely azokat megilletné (Az Egyház Krisztus teste, Szentek közössége c. fej.). Egy-
háziak és világiak egyaránt sokat tanulhatnak belőle. — A fordító sikerrel ül-
tet te át a német szöveget, — rs —•• 



L. Kösters S. J.: Unser Christusglaube. Das Heilandsbild der katholischen 
Theologie. Herder , Freiburg i. Br. 1937. XIV-fB40 1. 5.—6.50 RM. 

Kösters könyve há rom részből tevődik össze, A tudományos Krisztus-meg-
ismeréshez és a kereszténység életértékének megállapításához szükséges lényeges 
tudnivalókat felölelő tu la jdonképpeni szövegből, valamint a Krisztusra vonatkozó 
könyvészetből s végül a tudományos jegyzetekből és a velük kapcsolatos kiegé-
szítő magyarázatokból, A tula jdonképpeni szövegrész há rmas tagozásban t á r j a 
fel a valóságos Krisztushit a lkotó elemeit, a Krisztushít tör ténet i kialakulásának 
alapjai t és a Krisztushit tar ta lmának hit t i tok jellegét az életet áthatni hivatott 
nagy értékeivel együtt. Mindegyik tagozat hitvédelmi szempontokat követ s ezért 
az érintett kérdéseknek csak legfontosabb mozzanatait domborí t ja ki. De ezeket 
olyan éles megvilágításban, hogy szinte villámszerűén lobban fel előttünk a 
Krisztushit igazságértéke, szépsége és bir toklásának boldogító jellege. Aki el-
fogulatlan lélekkel mélyed bele, szinte csodálkozik ra j ta , miért iparkodtak eled-
dig annyiféle fegyverrel és annyiféle oldalról ezt a hitet kikezdeni és elpusztítani, 
hisz minden támadás hiábavaló volt: egyes emberek hite ugyan összeroskadha-
tott az öngyarlóságtól e l lenál lhata t lanná vált támadás súlya alatt , de a Krisztus-
hit másokban annál erősebb és edzettebb élő valóság maradt , 

Kösters nem hoz ú j dolgokat, meglepetéseket. Pusztán az eddigi tudományos 
kutatások eredményeit sűr í t i össze. De módszerének modernségében van valami 
megkapó és lenyűgöző. Egyál ta lán nem erőlködik azon, hogy belénk bizonyítsa a 
Krisztushit igaz voltát; magának a fel tár t igazságnak eleven erejét hagyja a 
maga közvetlenségében és egyszerűségében érvényesülni. Hármas beosztásával 
pedig elér te azt, hogy képzet t hittudósok és nem hit tudósok is sok haszonnal 
forgathat ják. A könyvészeiben azonban fölöslegesnek vél jük ugyanannak a mű-
nek ismételt szerepeltetését. £>r. Hegyi Dámján. 

Dogmatörténet. 
Kelet és az Eucharisztia. A budapest i nemzetközi eucharisztikus kongresz-

szus emlékére kiadja Dr, Szántay-Szémán István. Miskolc, 1937. 116 1. Ára 2.20 P. 
Papp Antal érsek értekezésén kívül, mely programmot ad az egyesült keleti 

Egyháznak a kettős szentév megünneplésére, különböző íróktól nyolc értekezést 
hoz az Eucharisztia dogmatörténetéből és l i turgiájából s továbbá néhány szemel-
vényt Nagy Szent Vazul, Aranyszájú Szent János és Studi ta Szent Theodor 
irataiból. Ezeknek az értekezéseknek gondos elolvasása két szempontból is ér-
dekli a lat in szertartású katolikusokat. Egyrészt meggyőződhetnek belőlük, hogy 
a Keleti Egyház Eucharisztia-tisztelete — bár majdnem kizáróan a szent l i tur-
giával kapcsolatos —, egyál talán nem minősíthető csonkának, hiányosnak, az 
Eucharisztia elhanyagolásának, másrészt pedig megismerhetik, hogy ez a tiszte-
let olyan árnyalati színezödésekben gazdag, amelyek a Nyugati Egyház Eucha-
risztia-tiszteletét még inkább elmélyíthetik és színesebbé tehetik. Dogmatörténeti 
tekintetben különösen figyelemre méltók az epiklézis jellegére, fontosságára és a 
Keleti Egyház eucharisztikus áldozatszemléletére vonatkozó fejtegetések. Bizo-
nyára az is örvendetes jelenség, hogy az egyesült keletiek körében is mindinkább 
iparkodnak meghonosítani a külön szentségimádást, szentségi áldást és úrnapi kör-
menetet. így aztán a Kelet i Egyház sok szimbolikus cselekvénye konkrétebb for-
mákat ölthet . Csak két kisebb dolgot óha j tunk megjegyezni. A negyedik érteke-
zés a Didaché keletkezésének idejét az első század végére teszi. Ez egy kissé 
korainak tetszik. A második század elejére tenni megfelelőbb. A kilencedik érte-
kezés Alexandriai Kelement a „szent" melléknévvel illeti, ami az egyházi gya-
korlat tal ellenkezik. £)r< Hegyi Dámján. 



Keresztény irodalomtörténet. 
B, Steídle O, S. B.; Patrología seu história antiquae l i t teraturae ecclesiasti-

cae. Scholarum usui accomcdata, Herder, Freiburg i. Br, 1937, X V I I I + 2 9 4 1. 
Steidle tankönyvnek szánt műve a rövid bevezetőrészben megál lapí t ja a pat-

rológia fogalmát, módszerét, forrásait és segédtudományait, vázolja történetét, 
összegyűjti a szentatyák taní tására vonatkozó dogmatörténetí i rodaimat és meg-
határozza az „a tya" szónak az Egyházban használatos jelentéseit. Az ókeresztény 
irodalmat négy csoportban tárgyaí ja . Az első csoport az első három század és 
a negyedik század első negyedének irodalmát öleli fel. A második a negyedik 
század többi részének és az ötödik századnak irodalmával foglalkozik, A har-
madik a hatodik és hetedik század irodalmának történetét ad ja . A negyedik cso-
portba végül a történelmi, életrajzi, liturgikus iratokat, dogmatikai és jogi gyűj-
teményeket, valamint az apokrif és gnómikus műveket sorozza. Módszertani te-
kintetben sokkal helyesebb lett volna az egész ókeresztény irodalom történetét 
négy korszakra osztani, az apostoli atyák, az apologéták, a virágzás és a hanyat-
lás korára és az egyes korszakokban megfelelő időrendben elhelyezni a negye-
dik csoportba sorozott irodalmat. Az áttekintés megkönnyítése végett az egyes 
részek irodalmának jellegzetességeit is fe l tár ja . Az egyes csoportokon belül az 
egyes egyházak szerint tagozva először mindig röviden megrajzol ja az egyes írók 
életét, munkásságát, fontosabb műveiknek tartalmi kivonatát összefoglalja és vé-
gén a r á j u k vonatkozó irodalmat hozza. Az egyes szentatyák dogmatörténeti 
szempontból fontos taní tásai t azonban mellőzi. Tehát t isztán irodalomtörténeti 
tankönyvet akar írni. Igaz ugyan, hogy az ókeresztény irodalom története és a 
dogmatörténet a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással s ez utóbbi az előb-
binek száraz adatszerűségébe színt és életet visz bele, Steidle mégis szerencsésen 
oldotta meg feladatát s ezért a dogmatörténeti részek hiányát alig érezzük. Leg-
főbb érdeme a könnyű és világos nyelven kívül az egyes írókhoz vagy művekhez 
fűzött gazdag könyvészet, mely fölötte megkönnyíti azoknak munkájá t , akik ki-
ter jedtebben és behatóbban akarnak az ókeresztény irodalom mérhetetlen értékű 
kincseivel megismerkedni és így a katolikus Egyháznak a kul túra kifejlesztésé-
ben kifej te t t működését és annak jelentőségét tanulmányozni. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténet. 
Gálos László: Az Egyház és a barbárok, Bangha—Ijjas: A keresztény Egy-

ház története, III- k, Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása, Budapest, 1937, 
320 1, 

A nyugat-római császárság bukása és VII, Gergely pápaságának kezdete 
között lezajlott mintegy hat évszázad az Egyház történetének egyik legmozgal-
masabb, de egyszersmind még mindig sok kuta tás ra váró kora. Ebben a korban 
is kettős fe ladat megoldása háramlott az Egyházra. Befelé védekeznie kellett a 
taní tásának t isztaságát és krisztusi alkotmányát fenyegető veszedelmek ellen, de 
egyúttal mindent el kellett követnie, hogy taní tása és szervezete az eredeti tiszta 
krisztusi a lapokat érintetlenül megőrizve a kor igényeinek megfelelően tovább-
fej lődjék, Kifelé való működése szintén sokrétű volt. Óriási teret foglalt le e 
tekintetben igazi függetlenségéért a politikai hatalom totalizmusára ha j ló fe je-
delmek törekvései ellen folytatott állandó küzdelme. E mellett r e á j a hárult még 
a zűrzavaros politikai viszonyok között a katolikus vallás terjesztésének nehéz 
feladata a nagyrészt még a pogányságnak, kisebbrészt pedig az ariánízmusnak hó-
doló harcias barbároknál . Ugyancsak reá ja nehezedett a kul túra és civilizáció 
ápolásának, nagyobb nemzeti államok kialakításának és a szinte leírhatatlan szo-
ciális bajok orvoslásának óriási terhe is. Gálos könyve e sokrétű feladat meg-
valósításából a befelé való működés terén inkább csak a védekező küzdelmeket, 
a kifelé működés terén pedig a függetlenség érdekében vívott harcokat, az egyes 
nemzetek kialakulásának és a keresztény vallás hódításának történetét r a jzo l ja 



meg, d e már kevés teret szentel a kul turá l is és civilizációs tevékenység leírásá-
nak, míg az Egyház szociális működésének fel tárását te l jesen mellőzi. Az egyházi 
állam kialakulásának nem mindegyik fontos okát hozza. így azután csonkán je-
lenik meg előttünk az Egyház e korának igazi története. Rosszul hat még néhány 
bizonytalan állásfoglalása s i t t-ott zavaros fogalmazása. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Szentírástudomány, 
Louis Soubígou: Moïse et nous. In-8°, VIII + 234 p. 18 fr, P. Leíthielleux, 

éditeur, 10. rue Cassette, Par i s (Vie) 1936, 

Az ószövetség egyik zavaros korszakában Illés próféta a Sinai-félsziget he-
gyeibe vonult vissza. Talán azért, hogy elmélkedjék ott Mózesnek és Istennek 
társalgásáról és erőt, indí tást szerezzen belőle prófétai működésének legkeserűbb 
napjaiban- Bizonyára visszagondolt a csodálatos kivonulásra és maga elé idézte 
annak a nagy férfiúnak az a lakjá t , aki az egyiptomi szolgaságból az ígéret föld-
jére vezette Isten választott népét. 

E könyv célja is az, hogy a mai nyugta lan időkben megidézze a mult nagy 
eseményeit, hogy megmutassa azt, ami ezeknek egészen ú j időszerűséget ad, hogy 
kapcsolatot keressen Mózes nagy egyéniségével, akit Isten adott népének vezérül. 

A szerző már évek óta foglalkozott a Szentírás beható tanulmányozásával 
és a jelen munkájához ki tűnően előkészült a Sínai-félszigeten tett tanulmányút -
jával. A jellemtudomány és fenomenológia legújabb eredményeit is értékesíti, 
hogy a Szentírás leírása a lap ján hűen t u d j a megrajzolni Mózes pára t lan egyéni-
ségét, természetét és jellemét. Élénk leírásával, a szépirodalomból vett idézetek-
kel szinte megeleveníti e lő t tünk ezeket a tá jaka t és 32 gyönyörű felvételével 
segíti képzeletünk munkájá t . 

A szentírástudomány vitatott kérdéseiben (kivonulás ideje, helyrajzi adatok 
stb.) határozott állást foglal. Az eltérő véleményeket röviden megemlíti, de a 
hosszabb vitáktól tar tózkodik és így mindenki számára élvezetes olvasmánvt 
nyújt , —Z. 

Dr, Radó Polykarp O. S. B.: Az Ó-Szöveíség története. Palladis, Bp. 
E könyv mellett nem mehetünk el közömbösen és ismertetését nem intéz-

het jük el pár sorban. A vele való komoly foglalkozást megköveteli a könyv tar-
talma, a harc, mely e könyv tar talma ellen egyre hevesebben tombol és a szerző 
tudományos felkészültsége, mellyel könyvét összeállította. 

A könyv nem az Ószövetségi Szentírás szövegét, hanem annak tar ta lmát 
ad ja s aki ezt a könyvet elolvassa, tá jékozódás t nyer az Ószövetség eseményeiről. 
Elmondja az egész Ószövetség tartalmát te l jes és lényeges egészében mint össze-
függő történetet . Megismerteti azt a drága ereklyét, azt a szent könyvet, melyet 
az emberiség gonddal őrzött, kegyelettel olvasott mindenkor, mert erősen hitte, 
hogy bár emberek írták, mégis isteni annak minden szava, mert Isten í ra t ta a r ra 
választott férfiakkal. Sokan írták, mert az isteni gondolatok és tények sokasá-
gát egy föl nem tudta volna fogni, ígéreteinek bőségét egy be nem tud ta volna 
szívébe fogadni, ítéleteinek és fenyegetéseinek súlyát egy el nem tudta volna 
viselni. Egy egész népet választott ki az Ür e szent könyv őréül. A Szentírás volt 
a választott nép egész életének mozgatója. Abban lapoztak, abban kerestek vi-
gasztalást, ha az Ür büntető keze nehezedett rá juk. Abból merítettek haláltmeg-
vető bátorságot, ha harcban ál l tak az egy Isten hit elleneivel. 

Az Ószövetség iránt táp lá l t nagy kegyeletet átvette az Üjszövetség népe is, 
de vele egyúttal örökölt bizonyos krit izáló szellemet is a Szentírást illetőleg. 
Már a zsidóknál is sokan voltak, akik fölvilágosodottnak tar tot ták magukat és 
eszüket tar to t ták hit dolgában zsinórmértéknek. Ezek bizonyos könyvek isteni 
eredetét elvetették. E régi tévedések fö lú ju l tak a XVI. században s utat nyi tot tak 
a modern racionalistáknak, akik saját eszüket és a kutató tudomány eredmé-



nyeit veszik zsinórraértékül az embernek Istenhez való viszonyának megállapí-
tásában, Minden törekvésük oda irányul, hogy az isteni sugallat nimbusát az 
ószövetségi Szentírástól e l rabol ják és közönséges mesekönyvvé alacsonyítsák, 
mely az emberiség gyermekkorának szellemi termékeit foglalja magába és neve-
léseinek eszközeit, az édesgető és rémítő meséket örökítette meg számukra. Ezért 
ásnak oly lázasan a messzi keleten és fáradnak a régi föliratok megfejtésén, A 
tudományos kutatás leple alat t a modern hitetlenség apologiáját a k a r j á k az as-
syriai és babilóniai ásatásokból összeállítani. Ma már ott tar tunk, hogy egyesek 
a zsidó Biblia helyett más, „ fa j i " Bibliát követelnek, a zsidó Bibliát az iskolá-
ból is ki aka r j ák küszöbölni. 

Épen azért oly értékes Radó Polykárp dr. könyve, mert elolvasása után 
megismerjük az Ószövetség örök vallási, erkölcsi és szociális értékeit, melyekért 
az emberi kul túra és a keresztény vallás örökre hálás lehet az Ószövetségnek, 
Hálás lehet nemcsak a tiszta és fönséges isteneszméért, hanem a Megváltás gon-
dola táér t is. Hasonlítsuk össze ezzel a hindu istenkeresők könyveit, ezekből a 
végső kétségbeesésnek, a Nirvánának hangja csendül ki. Ezzel szemben az Ó-
szövetséget mint az emberiség legnagyobb jótevőjét ismerjük meg, mely kiragad 
az elkeseredésből és a kétségbeesésből. 

De érdekes Radó P, dr. könyve azért is, mert a mai kor színvonalán álló 
tudományos felkészültséggel magyarázatát és védelmét ad j a az Ószövetség tá-
madott részeinek s ezáltal visszaadja az Ószövetségnek azt a kegyeletet, mellyel 
az emberiség iránta mindenkor viseltetett. Szinte szuggesztív erővel hat az olva-
sóra az Ószövetség ilyen összeállításban, hogy ú j r a benne keressünk vigasztalást 
és belőle merítsünk haláltmegvető bátorságot az egy Isten hit elleneivel szemben. 

Minden intelligens úri család asztalán ott kellene lenni ennek a szépen 
kiállított, művészi képekkel díszített műnek az Újszövetség mellett. Bárcsak le-
hetne olcsóbban ,esetleg több kötetben kiadni s így a nagyközönség szélesebb 
rétegei számára hozzáférhetőbbé tenni. 

Dr. Pammer Odiló. 

Egyházjog. 
Dr, Sipos István: Katolikus Egyházjog, Pécs, Haladás-nyomda, 1938. 307 old. 
A tudós szerzőnek ezen munká ja most 2. kiadásban jelent meg. Amit a szerző 

az első kiadás előszavában mond, a második kiadásra is áll: c munka főképen a 
világi joghallgatóknak meg gyakorlati jogászoknak, valamint az egyházjog iránt 
érdeklődő más világiaknak, sőt a magyar műszók megismertetése tekintetében az 
egyházjogot annak latin nyelvű forrásai és irodalma miatt természetszerűen la-
tinul tanuló hit tudományhaílgatóknak is óha j t szolgálatot tenni. Az ú j kiadás bő-
vebb, az apostoli szentszék törvénymagyarázatai t és döntéseit az AAS. 1937, 12, 
számáig hozza, a magyarországi part ikuláris jogra fokozott figyelemmel van. Meg-
szerzését nagyon a jánl juk . Hermann Ipoly. 

Dr, Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában, Budapest, 1937. 
239 oldal. 

A munka lexikona azon ismereteknek, melyeket minden magyar állampol-
gárnak tudnia kell, hogy a magyar államhoz való viszonyában jogait és köteles-
ségeit világosan felismerje. Különösen nagy szolgálatot tesz azonban azoknak, akik 
hivatásuknál, vagy nemes buzgóságból a szociális munkában fej tenek ki tevékeny-
séget. A könyv részei: Közjogi és közigazgatási jogi alapfogalmak; magánjogi 
alapfogalmak; a gyermekvédelmi közigazgatás vázlata; a gyámhatóság jogköré-
nek áttekintése; az állami gyermekvédelem; a hadigondozás; társadalombiztosí-
tás; szegényügyi közigazgatás; közegészségügyi jogi ismeretek. A munkához 
Szendy Károly polgármester írt előszót és ebben véleményét így fejezi ki: a 
magam részéről a tudományos értéken kívül nagyrabecsülöm benne azt a mély 
szociális szellemet, mely az egész könyvet á tha t ja . 

Hermann Ipoly. 



Dr. Schettler János: A szerzetesi élet katekizmusa. Oradea (Nagyvárad), 
Sz. László-nyomda, 1937. Kis nyolcad. 402 1, Fiedler sza tmár i püspök a ján lásá -
val. A Sz, Is tván-Társulatnál is kapható. 

Kilenc évi munka és sok tapasztalat után és több jeles szerző művének 
felhasználásával látott napvilágot ez az érdekes és ér tékes munka, amely alak-
jára nézve kérdésekből és feleletekből álló katekizmus, lényegére nézve pedig 
ügyesen egyesített aszkézis és szerzetes jog, melyet alapos kánonjogi ismeret és 
aszketikus otthonosság jellemez, úgyhogy igazán megbízható útmutató a szerze-
tesek számára a tökéletességre való törekvésükben. Főleg a szerzetesnők for-
gathat ják nagy haszonnal lelkük üdvére, de laikálís férfiszerzetek tagjai, vala-
mint a rendeknek laikus testvérei, sőt még a papjelöl tek is, bár ez utóbbiak a 
teológiában szerzetes jogot is tanultak, ha nem is i lyen aszkétikus beáll í tott-
ságban. 

De nemcsak a szerzetesek veszik nagy hasznát, hanem a szerzetesek lelki 
vezetői és egyházhatósági kormányzói is és kívánatos is, hogy mindezek tá jéko-
zottak legyenek e fontes kérdésekben, 

A legszélesebb körű el terjedést kívánom e jeles káténak. 
Megjegyzendő, hogy a tudós szerző a terminológiában nem egészen követ-

kezetes és hogy a monasztikus rendek szervezetére nézve egyik-másik ál l í tása 
nem egészen megfelelő, 

Dr. Schermann Egyed. 

Liturgia. 

Dr. Joseph Kramp S. J.: Introitus. Die Eingangspsalmen zu den Messen 
der Sonntage und Herrnfes te neu übersetzt und erklärt , Regensbergsche Verlags-
buchhandlung, Münster i, W „ 1937, X -f 326 1. 

A szentmise introitusa és főkép annak zsoltárverss sokszor okoz fej törést , 
ha valaki pusztán a misekönyvből aka r j a kihámozni annak helyes értelmét. Ez 
érthető is abból, hogy a mai introitus csak csonk, A régi liturgia introitusából, 
a papság ünnepélyes bevonulását kísérő énekből, a minden egyes verse után anti-
fonával megszakított zsoltárból, mely annyi ra a lkalmas volt a megfelelő ünnepi 
hangulat felkeltésére, megmaradt az antifona, melyet ma is kétszer éneklünk. 
De a te l jes egészében vagy a bevonulásnak megfelelően csak részben énekelt 
zsoltár egyetlen verssé zsugorodott össze. Természetesen csak véletlen, ha ez 
az első vers az egész zsol tár alapgondolatát kifejezi, vagy legalább is azt a gon-
dolatot, amely miatt az illető zsoltár éppen a r ra az ünnepre került. Az introitus 
megértéséhez tehát ismernünk kell az egész introituszsoltárt . Ebben jön segítsé-
günkre Kramp könyve. Egész röviden tá rgya l ja az introitus történetét. Ismertet i 
a görög, lat in és német zsoltárfordításokat . Nem köti le magát egyikhez sem, 
Üj. a héber szöveget követő fordításban hozza a vasárnapoknak és az Úr ünne-
peinek introituszsoltárait . Jegyzetben megadja a hébertől eltérő Vulgataszöve-
geket is. Zsoltármagyarázatai kettősek. Nemcsak a biblikusnak a szemével tekinti 
a zsoltárokat, hanem a liturgikuséval is. Közelebb a k a r j a hozni a mai ember 
lelkéhez a zsoltároknak nem annyira tar talom, mint inkább kifejezésmód miatt 
sokszor idegennek tetsző világát, de mindig keresi a mélyebb értelmet is, mely 
az Egyházat a zsoltárok kiválasztásában vezette. Az egész zsoltároskönyvnek 
kb, egyharmadát veszi sorra mindenki számára könnyen érthető módon, A köny-
vet az introituszsoltárok és antifónák táblázata teszi tel jessé. 

Vida Szabolcs. 

Lang Hugó O. S. B.: Rövid liturgíka világiak részére. Fordította Solymoss 
Vendel O. S. B. Szt, Is tván-Társulat . Budapest , 1937. 264 1. 

Az egyházi év vasárnapja i ra elosztva 52 fejezetben dolgozza fel Lang a 
liturgia egész területét. Népszerű, de k iá l l ja a tudományos krit ikát is. Épen cél-
jánál fogva nem törekedhetet t teljességre. Megmutatja, mi érdekelheti a világi 
hívőt a liturgiából és mennyit kell belőle tudnia. Az első fejezetekben a liturgia 



szellemével bará tkozta t ja meg az olvasót. Ma jd az Újszövetség vérontás nélkül 
való áldozatát magyarázza történeti elemzéssel. Szól a húsvét ünnepéről, az egy-
házi évről, a szentségekről, szentelésekről, áldozásokról, Isten dicséretéről (zso-
lozsma), Isten házáról. Végül röviden vázolja a liturgia és liturgika múl t já t és 
jelenét. Bölcs mértéktar tással igyekszik mindenütt megtalálni az arany közép-
utat, mert nemcsak megismertetni, hanem megszerettetni is aka r j a a liturgiát. 
Hisszük, hogy így magyar fordításban is sokakat vezet el „az igazi katolikus élet 
első és nélkülözhetetlen forrásához". 

Vida Szabolcs. 

Romano Guardini: Vom Geist der Liturgie. 13. und 14, durchgesehene Auf-
lage. Herder . 

Guardininek, a berlini egyetem világhírű tanárának ez a könyve 1918-ban 
jelent meg először az „Ecclesia orans" li turgikus könyvsorozat első köteteként. 
Értékét mindennél jobban bizonyítja az, hogy immár 14, kiadása vált szükségessé. 
A szerző sokkal nagyobb szaktekintély a liturgia terén, semhogy dicséretünkre 
rászorulna. Mi csak a ján lha t juk — s ezt aztán annál melegebben — mindazok-
nak, akik a ma annyiszor hangoztatott l i turgikus életről, annak szépségéről és 
kialakításáról tudományos lélektani alapvetést akarnak olvasni. Először a l i tur-
gikus imamódot jellemzi, majd a liturgikus közösségről, stílusról és jelképekről 
ad még gondolatokat. Az utolsó három fejezetben a liturgia céljával foglalkozik 
és remek megvilágításba helyezi a l i turgikus istentiszteletnek minden más emberi 
tevékenység fölött álló kiváltságos értékét. Megvalljuk, hogy e könyv nehéz 
olvasmány azoknak, akik elvont fejtegetésekhez nincsenek hozzászokva, d e a 
szépséget szomjazok szívesen megmásszák a sziklás hegyeket, hogy részük lehes-
sen a hegytetőről nyíló gyönyörű kilátásban. —rs— 

Lelkipásztorkodás. 
Példatár. II. kötet. 1937. A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus szent-

évében, Szerkeszti: Szűcs Géza, Kiad ja : „Evangélium" kath, hitszónoklati és 
lelkipásztori folyóirat kiadóhivatala. Győr, Kisfaludy-u. 16. — 480 1. — Ára 
fűzve 6 P, kötve 8 P. 

Csak néhány éve jelent meg az „Evangélium" hitszónoklati folyóirat k iadá-
sában a Példatárnak első nagy és kitűnő kötete. A kritika, a szónokok, nevelők 
örömmel és elismeréssel fogadták. Ugyanezzel az elismeréssel és örömmel fogad-
juk most a Példatár második nagy és szintén kiváló kötetét . Ma már gyakorlati 
és népszerű szentbeszédet, hitoktatást, előadást a mindennapi életből vett, tápláló 
példák nélkül alig tudunk elképzelni. Hisz régi klasszikus közmondás is azt 
t a r t ja , hogy a szavak elrepülnek, tovatűnnek, a példák azonban megmaradnak és 
vonzanak. Az „Evangélium" szerkesztőségének gyakorlati érzékét és gondoskodá-
sát dicséri azért ez a hatalmas kötet, amikor sem fáradságot, sem áldozatot nem 
kímélve hangyaszorgalommal gyűjtöt ték össze a szebbnél szebb példákat és 
bocsátot ták a hitszónokok és nevelők rendelkezésére. Összesen 483 példát ta r -
talmaz e kötet, mindegyik példa u tán kitűnő alkalmazásokat is hoz, ami nagyon 
megkönnyíti a példatár használatát . Ezt a célt szolgálja még a könyv végén talál-
ható négy különböző szempontból összeállított tárgymutató is, Nagyon sokan há-
lásak lesznek a szerkesztőnek azért is, hogy a szép kötetben megörökítette a 
mindenkitől annyira becsült és szeretett, egyszerű, a gyóntatásban életének szinte 
utolsó órájá ig fáradhata t lan kármelita szerzetesnek, P. Semmer Imrének emlékét, 
amikor leközölte a hagyatékában maradt nagyon értékes példa-gyüjteményét 
(összesen 70 példa), A hitszónoknak öntevékenységét e kötet nemcsak hogy nem 
zá r j a ki, hanem föltételezi. De öntevékenység nélkül beszédet, előadást, hi tokta-
tást még elképzelni sem tudunk. Örömmel köszönt jük e kötetet és őszintén kíván-
juk, hogy minél szélesebb körben teljesítse áldásos hivatását. — fm — 



Miatyánk. Szentbeszédek, mel'yeket az 1936/37. tanévben a Pázmány-egyetem 
templomában elmondott Dr. Tóth Tihamér egyetemi ny. r, tanár. — Budapest, 
a Szent István-Társulat kiadása. 1937. 

Nagyon közönségesnek hangzik már e megállapítás, amikor valamely könyv-
ről a bíráló kijelenti, hogy a könyvpiac vagy szakirodalom kiváló munkával gaz-
dagodott. Mégis ezt kell nekünk is megállapítanunk. Különben Tóth Tihamér 
müveinél ez szinte természetes is. Őszinte örömmel köszöntjük a világhírű szó-
nokok legújabb kötetét, d e örömmel köszönti e művet minden hitszónok is. 
Gyakorlat i tárgyait eddig még nem múlta felül senki sem. A tárgy világos feldol-
gozásában sem érték még utói. Szerzőnk, a Miatyánk kéréseit tárgyal ja . Célja, 
hogy három részben hozza ezeket a szentbeszédeket. Jelen kötet 2 bevezető 
szentbeszéd után 20 beszédben tárgyal ja az imádság megszólítását: „Miatyánk, 
ki vagy a mennyekben!". Istenhit és Is ten létezése, Isten tulajdonságai (végte-
len, Atyánk, jóságos és gondviselő Atyánk) és a mennyország a tárgyai e be-
szédeknek. M a j d 6 beszédben az első kérést fejtegeti: „Szenteltessék meg a Te 
neved!" E beszédek tárgya: az Isten tisztelete, Isten nevének megszentelése szó-
val, életünkkel, imádsággal. A függelékben még 3 beszédet hoz szerzőnk: „A falu 
lelke", „Bizalmunk a viharban: hitünk!", „Mire tanít a Kálvária keresz t je?" 

— fm — 

Lelkíélet, 
J, Ancelet-Houstache: Lueurs sous la porte sombre. 250 1. 16.50 fr, Bloud 

et Gay, 

J. Ancelet-Houstache: Contes pour les ïêtes carillonées, 56 1, 
Az első az Isten akara tában megnyugvó anyának emlékei. Egyetlen kis leá-

nyának, Jacqueline-nek emlékére 10 évvel ezelőtt szép könyvet írt. Sok anya 
talál t benne vigasztalást, még többen keresték fel levelükkel, kik nem akar tak 
megvigasztalódni, A megvigasztalódott anyának a lelkiélet magasságáig vezető 
elmélkedései, a levelekre adott válaszok, korán elhúnyt, az Isten közelségét mé-
lyen átérző gyermekek bámulatos megnyilatkozásai vannak összegyűjtve. Lelki-
örömet, elmélyülést okoz mindenkinek ez az élvezetesen, az elméletnek, a gyakor-
latnak ismeretével megírt könyv. 

A második négy kedves, kis gyermekek számára való elbeszélést tar ta lmaz: 
karácsony, húsvét, ú rnapja és mindenszentek kapnak szép ra jzokkal kísért me-
séket. Franciául tanuló kis gyermekek számára kívánva se lehetne jobb olvas-
mányt találni, y. s. 

Apologétique. 1380 p., 96 pl. hors-texte. 120 fr. Paris, Bloud et Gay. 
Bloud et Gay értékes sorozatának, a cselekvő katolikus kézikönyveinek 

(Manuels du catholique d'action) egy ú j kötete ez a hatalmas munka. 30 első-
rangú szakember közreműködésével szerkesztették Maurice Brillant és Nédon-
celle abbé, a párizsi kat, egyetem tanára. A hatalmas kötet a hagyományos apo-
logétika módszerein épül fel, de azokat felfrissíti mindazzal, miket az újabb tu-
dományos kutatások az ú jabb vallásellenes irányzatok, a társadalmi kérdés jelen-
legi állása tekintetében szükségessé tesznek. A legújabb szellemi áramlatok nap-
jainkig mind megkapják a velük való foglalkozást. Kérdések, mikről a nálunk 
közkézen forgó könyvekben alig találunk valamit, részletes tárgyalásban része-
sülnek. A munka három Tészre oszlik. Az első két rész: az alapvető rész és a 
tu la jdonképeni apologétika ís sok újságot adnak, de főkép a harmadik rész, 
melyért hálásak lehetünk a szerkesztőknek. Ebben a részben (Solutions des dif-
ficultés spéciales) kapnak részletesebb tárgyalást azok a részek, melyek az első 
két részben a hagyományos apologétika kereteit túlságosan elnyúj tot ták volna. A 
Szentírás kérdései, a dogmákkal, katolikus erkölcstannal kapcsolatos kérdések, 
az egyháztörténetből merített nehézségek kapnak it t feleletet. A gyönyörű mű-
mellékletek hasonlóképen sok tanulságot és élvezetet nyúj tanak. 



Papoknak jól felszerelt, modern fegyverzetet jelent ez a munka, mindazok-
nak pedig, akik szellemtörténeti vagy hitvédelmi szempontból érdeklődnek az 
apologétika kérdései iránt, bőséges felvilágosítást ad, 

E. Magnin: Un demi-siècle de pensée catholique, 190 1, 20 fr. Bloud et Gay, 
Paris, 

A Cahiers de la Nouvelle Journée negyedéves folyóirat tavalyi utolsó száma 
a jelzett könyv. A Bloud et Gay kiadásában megjelenő füzetek (cahiers) egy-egy 
száma mindig a kor egyetlenegy kérdésének van szentelve, akár úgy, hogy töb-
ben világítják meg ugyanazt a kérdést, akár pedig egy szerző ad át tekintést a 
kérdésről. A jelen füzet a 37-ik, a katolicizmus helyét és szerepét keresi a francia 
szellemi életben a vallás szempontjából oly szomorú 1880-as évektől kezdve a 
jelenig és ad gazdag, eleven képet a francia katolicizmusnak ezen viszontagsá-
gokban, erőfeszítésekben gazdag éveiről. A tanulmány nálunk is mintául szol-
gálhatna ilyen irányú munkáknak, 

E, Roy: Méthode pédagogique de l'enseignement religieux du catéchisme. 

346 1. 15 fr, Castermann, Paris. 

. . . Où en est l'enseignement religieux. 500 1, 40 fr, Castermann, Paris. 

Marie Fargues: Les Méthodes actives dans l'Enseignement religieux. 244 1, 12 fr, Etitions Cefr, Paris. 

Három francianyelvű munka a kat . vallástanításról. Az első, Roy munkája , 
a vallástanítás elméletét adja- A kiváló munka doktori értekezés a thomista 
bölcseletből. A szerző szerint a kérdés elsősorban bölcseleti, helyes megoldása 
bölcseleti alapelvek és történemi tények rendszeres egymás mellé állí tásából 
fog állani: A könyv is két részből áll, történeti és bölcseleti részből. Szerinte 
a józan thomista bölcselet kívánalmainak a müncheni módszer felel meg legjob-
ban. A szerző talán túlságosan szigorú egyes francia irányzatokkal szemben s 
talán nem is mindig eléggé okolja meg álláspontját , de az egész munka gazdag 
tárházát a d j a az ismereteknek és bőséges anyagot az elmélkedésre. 

A névtelenül kiadott második kötet a jezsuiták katechétikai középpontja, a 
lőweni jezsuita ház a d j a ki több szerző közreműködésével, A francia, német, 
angol, olasz, hollandi és spanyolnyelvű országok vallástanításáról ad át tekin-
tést. A mindegyik nyelvnek külön nagy fejezetet szentelő könyvben mindegyik 
rész ismerteti először a vallásoktatási pedagógiai állását, módszereit, programm-
ját iskolafokok szerint. Mindegyik rész után a használt tankönyvek és segéd-
eszközök a lelkiélet elmélyítésére szolgáló könyvek könyvészete. 

Elképzelhetetlen, milyen távlatok nyilnak meg e könyv olvasója előtt, 
mennyi segítség, felvilágosítás kínálkozik. Akik ezt a gazdag kötetet á t tanul-
mányozzák, azok nagy lépést tesznek azon cél felé, melyet az összeállítók ma-
guknak kitűztek: megvalósítani a tannak és az életnek az összeolvadását, eltün-
tetni a szakadékot a vallás és a való élet között. 

Fargues Mária könyve a gyakorlat terére vezet bennünket, A munkáltató 
iskolának egyik előharcosa a szerző a vallásoktatás terén, főkép a kicsinyek 
körében. A munka két részből áll: a tanítóéból és a gyermekéből. Az utóbbi-
nak címe is sokat mondó: Dolgozni a Jóistennel. (Travailler avec le bon Dieu.) 
Kedvesség, belsőség ömlik el ezen a tanulságos könyvön. Kicsinyek hi toktatója 
nagy haszonnal forgathat ja , de felnőtteké is talál benne élvezetet és tanulságot. 

y. s. 

G. Locker O. S. B.: Aus Verborgenheit aus Licht. Kurzes Lebensbild der 
Dienerin Gottes Schwester Maria Fortunat i Viti Benediktinerin. Druck u. Ver-
lag der Benediktinerabtei Seckau. 

A katolikus Egyház egyik jellemző vonása a szentség. Ez az isteni eredet-
nek csalhatatlan jele kiverődik tagjain is. Gondolunk itt nem csupán az Egy-



ház nagy számban kanonizált szentjeire, akik az életszentség heroikus fokára 
jutottak, hanem azokra is, akik a mindennapi szürke élet egyszerű kötelesség-
teljesítésében lettek „szentek". Die Heiligen des Alltags. 

Semmi rendkívülit nem tar ta lmaz M, For tuna ta Víti é le t ra jza . De éppen 
ezért olyan vonzó, ezért olyan közelálló hozzánk. A bencés apáca hosszú élete 
(1827—1922.) igazi megélése Szent Benedek Atyánk alázatos szellemének. Nem 
akarom, hogy lássanak, s én sem akarok mást látni, szokta volt mondani az 
egyszerű laikus nővér. Sok szépséget talál az olvasó ebben az életrajzban, amely-
ben egy nemes, vonzó, szentéletű lélek képe tükröződik. 

Meschler—Csávossy S. J,: Készület a nagy lakomára. Korda rt . kiadása. 
250 lap. 

P. Meschler S. J . a német aszketikus irodalom egyik legértékesebb egyéni-
sége, Több munká j a jelent meg már magyar nyelven, de ez a kis könyv ta lán a 
többinél is nagyobb sikerre számíthat. Hiszen — mint a szerző megjegyzi — 
napjainkban második aranykor virradt föl a legméltóságosabb Oltáríszentségre 
és ez kétszeresen igaz hazánkra vonatkozólag. Bát ran elmondhat juk, hogy ez a 
tar talmas munka nem csak a mindennapi nagy lakomára készít elő, hanem a 
májusban következő nagy napokra is. 

Különösképen is vonzóvá teszi számunkra a benne közölt gondolatokat az, 
hogy nem nagyközönség részére szerkesztett könyvről van szó, hanem egy szép-
lelkű, ősz pap föl jegyzései ezek, melyeket eredetileg csak sa já t maga számára 
készített, Isten iránti szeretetből, ahogyan lelkéből kifakadtak. 

A munka elején közölt miseímádságok, továbbá az Oltáriszentség hatásai-
ról és jelképeiről imaformájában írt gazdag elmélkedések, papok és világiak 
számára egyaránt kimeríthetetlen kincsesbányát jelentenek. Ügyes imakönyv-
a lak ja alkalmassá teszi a mindennapi használatra. —ó— 

Baur, P. Benedikt O. S. B.: Werde Licht! 3 Teile. Freiburg im Breisgau, 
1937. Herder. I. Teil: Advents- und Weihnachtszeit, 400 + XX S.; 2.20 M., 
3.40 M. II. Tei l : Fastenzeit und Osterfestkreís. 508 + XII S.; 3.20 M„ 4.40 M. 
I I I . Teil: Osterfestkreis. Die Nachpfingstzeit. 688 + XVI S,; 4.20 M„ 5,60 M. 

A római Szent Anzelm bencés kollégium tudós tanárának nagyszabású mun-
ká ja , szerencsés továbbfejlesztése a liturgikus mozgalomnak. A hívek kezébe 
adot t római misekönyv gazdag értékeit t á r j a föl ebben a háromkötetes munká-
ban, mert meggyőződése, hogy Krisztus éltető világossága a liturgikus szövegek-
ből árad felénk a Ieggazdagabban. Krisztus Egyházának előképe Jeruzsálem, így 
hát reá is vonatkoznak a próféta szavai: „Kelj fel, ragyogj fel, Jeruzsálem, mert 
e l jö t t a te világosságod, s az Ü r dicsősége felragyogott fölötted. Mert ime sö-
tétség borí t ja a földet és homály a népeket, de fölötted felragyog az Űr , és 
dicsősége megnyilvánul r a j t a d . " (Iz. 60, 1—2.) Innen veszi a szerző a könyv 
címét, mert l á t j a , hogy valóra váltak e szavak és az Egyház a mennyei Jegyes-
től kapott világosságot a liturgia lüktető életén keresztül á r a sz t j a felénk, hogy 
mi magunk is világosodó lelkek lehessünk. 

Gazdag anyagot tár elénk a szerző, de legfőbb fe ladatának nem az anyag-
közlést tekinti, hiszen ez kimeríthetetlen volna számára, hanem egy év folyamán 
meg akar taní tani arra, hogy mi magunk is mikép en meríthetünk a miseszövegek 
gazdag kincstárából, és hogyan kapcsolódhatunk be az Egyház vezetése mellett 
Krisztus Urunk évenként megismétlődő titokzatos életébe. Az év minden nap já ra 
közöl egy-egy elmélkedést, de nagyszabású rendszert , vagy tervszerű fölépítést 
hiába keresünk ebben a munkában, A szerző rábízza magát az Egyház tapasztal t 
vezető kezére és úgy veszi az elmélkedések anyagát, amint a miseszövegek föl-
kínál ják. Éppen ezért az ismétlésektől sem r iad vissza, mert a liturgia is sze-
reti ezt. 

Biztos u takon vezet, melyekért kétezeréves tapasztala t kezeskedik, úgy, 
hogy aki i lyen irányítás mellett halad, az a liturgikus szövegek hatása alatt 
fokozatosan és szinte észrevétlenül eltelik Krisztus szeretetével és az Egyház 
iránti hűséges ragaszkodással. 



Aegidius Bitter O. M. Cap.—Burkhard Mathis O. M. Cap.: Heilige Scholle. 
Bauerpredigten. 235 1. Schöningh-Paderborn. 

Paul Alberti: Die guten Willens sind. 238 1. Schöningh-Paderborn. 

H. de Greeve: Kurz und gut! 5 Minutenpredigten. Schöningh-Paderborn. 

Otto Brecht: Heilige Tage. 123 1. Schöningh-Paderborn 
Az egyházi szónok feladata nem lehet, hogy ú j a t prédikáljon, hLsz Krisztus 

2000 éves igéit kell hirdetnie. Hanem arra kell törekednie, hogy újszerűen, a 
kornak és a hallgatóságnak megfelelően tanítsa az evangélium örökéletű igéit. 
Non nova, sed noviter! nem újat , de újonnan! Ezt a feladatot tűzték maguk 
elé a fenti szerzők is. 

A földmíves nép életének, lelkivilágának és lelki igényeinek nagy ismerői 
a Heilige Scholle szerzői. Az egész könyv felépítése és minden prédikációi szer-
kezete a mindennapi földmíves falusi élet kereteihez van szabva; épp ezért jó, 
mert ezt sose téveszti szem elől. Ez a kiválóan használható prédikációs kötet 
már magyarul is megjelent a Korda R. T, bizományában. 

Die guten Willens sind a vasárnapi evangéliumokhoz fűz termékeny gondo-
latokat . Különösen a szentírási jelenetek élénk, színes, lebilincselő leírásával lep 
meg. Egy-egy vasárnapnak az anyaga 10 perces beszédnek felel meg. Sok lelki 
és gyakorlati haszonnal olvashatja a könyvet a hívő is, meg a hitszónok is. 

A híres holland szónokoknak legújabb szentbeszédgyüjteménye, a Kurz 
und gut, rövid vasárnapi elmélkedésekre ad igen bőséges anyagot. Nagy pszi-
chológiai felkészültség jellemzi a szerzőt, aki az ember és az egész mai kor le '-
ké t t a r t j a szem előtt kis beszédei megszerkesztésében. A modern emberhez szól 
modernül . 

Az egyházi év ünnepeire ad kész beszédeket Otto Brecht Heilige Tage c. 
könyve. Teli sok gondolattal, katol ikus öntudattal . Nem oly rövid és modern, 
mint az előzőek. Sok helyen inkább lelki olvasmánynak való, mint szent-
beszédnek, 

Jordán Emil. 

Dr. Tihamér Tóth: Die Eugenik vom katholischen Standpunkt . Verlegt bei 
Raimund Fürlinger, Wien, 1937, 

1934. júniusában tar tot t e tárgyról előadást szerzőnk az esztergomi kat. 
Nyári Egyetemen. Ezek az előadások később a ,,Theologia" folyóiratban nyom-
tatásban is megjelentek. A tárgy fontosságát bizonyítja a mai kornak egyre job-
ban te r jedő eszmeáramlata. Mivel azonban a helyes útról nagyon sokan letérnek, 
azért rendkívül fontos, hogy a katolikus erkölcstan és a katolikus Egyhz tanítása 
szempont jából is ismertessék az eugénika kérdéseit. Éppen ezért szívesen vesz-
szük a szakavatott vezérnek útmutatását , hálásak vagyunk érte. Őszintén kíván-
juk, hogy minél szélesebb körben el ter jedve teljesítse e mű nemes hivatását, 

—fm— 

Faber Frigyes Vilmos: Ez nagy Szentség valóban! Fordí tot ta és k iad ja : A 
budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája . Budapest, 1938, 

A nagy célok és nagy akarások szoros összefüggésben vannak mindig. Ez 
a körülmény magyarázza azt a nagy munkát, melyet eucharisztikus irodalmunk 
fellendítése terén tapasztalunk. Érezzük és éreznünk is kell, hogy szentévünk 
méltó megünneplésének szinte egyedüli, elengedhetetlenül szükséges feltétele a 
lelki előkészület. Különben külsőségekben, merő formalizmusban merül ki leg-
szentebb, vílágra-szóló vállalkozásunk. E nagyfontosságú lelki előkészítő mun-
kába kapcsolódott bele e munkával a magyar világi kispapság el i t -gárdája . Mun-
k á j u k a legszebb ha j tása eucharisztikus irodalmunknak. Talá l jon utat sok ma-
gvar lélekhez. A könyvnek kétségtelenül nagy hivatása van hazánkban a lelki-
élet terén, mert „először szólal meg itt magyarul a fölséges angol katolikus 



reneszánsz sa já tos lelkiélete és áhí ta ta egyik jellegzetes képviselőjében" — ol-
vassuk Schütz Antal előszavában. A nagy konverti tának, Fabernak „The Blessed 
Sacrament, or The Works and Ways of God" (A legméltóságosabb Oltáriszent-
ség, vagy Isten művei és útjai.) c munkája nagyértékű, mélységes gondolatai 
csendülnek itt meg és keresnek uta t a magyar lélekhez, hogy annak tula jdonává 
vál janak. Az Eucharisztia a középpont. Ennek mélységeibe hatolunk bele any-
nyira, hogy egészen életközelségbe kerülünk Vele. De ott örvénylenek a többi 
nagy katolikus misztériumok mélységei ís, körülfonva és kiemelve Isten e leg-
csodálatosabb, legfönségesebb szeretetművét. Mindezt királyi ruhába öltözteti Fa-
ber ragyogóan művészi stílusa. Semmi erőltetettség, semmi mesterkéltség, még a 
legsúlyosabb gondolatok kifejezésében sem. Komoly, férf ias előkelőség forr össze 
itt gyönyörű harmóniában az Istenközelség egyszerű, cicomátlan áhítatával. S a 
belőlük támadt, táplá l t előadás oly megkapó, hogy akit egyszer hatalmába ke-
rít, az édes kényszerrel j á r j a végig a lelkiélet e magas, „faberi" iskoláját és 
Igazságot-élő öntudatos és ta r ta lmas katolikus életre kikristályosodva léphet 
m a j d az Eucharisztia fényözönébe, 

A fordítók sikerrel ültették át magyarra e kiváló értékeket, A sima, gör-
dülékeny nyelv és magyarosan fordulatos előadás még halványan is alig engedi 
sejteni, hogy a fordítás többek munkája . A választás sikerült-voltát pedig mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy alig egy hónappal a könyv megjelenése 
u t án a második kiadás szükségessége merült fel. Több ilyen könyvet katolikus 
intelligenciánknak . . . et renovabitur facies terrae. 

Pálos Ferenc. 

P. Thomas Jüngt O. S. B.: Ein Leben der Demut. Meinrad Eugster (1848— 
1925) Laienbruder im Stift Maria-Einsiedeln. 1936, 

A szentek nagysága csendes nagyság. Ezért van, hogy bár közöttünk élnek, 
nem vesszük észre őket. Alázatosak. Korunk pedig elszokott az alázatosság meg-
becsülésétől. A csendes nagyságnak életét élte ez az egyszerű testvér is. Aki 
é le t ra jzá t olvassa, annak lehetetlen nem gondolnia arra, hogy ő svájci, bencés 
párhuzama a német Parzhalmi Szt. Konrádnak. Kevés szó, sok tett az imádkoz-
zál és dolgozzál szellemében, mély önlelkébe tekintés, buzgóság, alázatosság és 
nemes emberbaráti szeretet e nagyság összetevői. Ez bontakozik ki előttünk a 
maga mindennapi életszerűségében a szerző ügyes, élvezetes, lendületes elő-
adásában. P. F. 

Czenk-Czistler István—Kovács György; Kópháza kegyhely. 154 1. Sopron, 
Rábaközi Nyomda és Lapkiadó Vállalat , 

A magyar irodalmi vállalkozó szellem gazdagságát bizonyítja a könyv, 
amelyet a szerzők Nyugatmagyarország legnépszerűbb kegytemplomának restau-
rá l á sa és az Eucharisztikus jubileumi szent év alkalmából tettek közzé. Ismerteti 
a község múlt ját , a kegyhely eredetét, majd gyakorlati kézikönyv gyanánt foglal-
kozik a búcsú járókat érdeklő, legfontosabb tudnivalókkal: a nap megszentelése, 
szentgvónás, szentáldozás, szentmise, közös imádságok (szavaló kórus), kereszt-
úti ájtatosság, búcsúk és búcsújárások, illemszabályok búcsúsoknak stb. A borító-
lap Ákos Ernő, tanár , festőművész modern ra jza . P. Gy. 

Johannes Jörgensen—Dr, Székely László: A lelki élet magaslatain (Boldog 
Camilla Battista Varani, Cortonai Szent Margit, Folignoi Szent Angela élete). 
Szent 'Anta l kiadása, Keresztény Nemzeti Nyomdavállalat Rt., Pápa. 1938. 3 kötet, 

A XIII, század valóságos vallási kikeletet teremtet t Itáliában: „azt a ta-
vaszt, melyet Szent Ferenc pacsir tadalaiban meghirdetett". Ennek a kornak szentje 
volt Cortonai Szent Margit és Folignoi Szent Angela; de a misztikus ferences 
szellem még a renaissance-kor leányát is a rendkívüli lelki élet ú t j á r a viszi: Bol-
dog Camilla Bat t is ta is misztikus magaslatokra jut el. Életek ezek, melyek a bű-
nös és evilági életből indultak ki, de aztán a kegyelem egészen rendkívüli hatá-
sára átalakultak olyan életekké, melyek már nem időnek és embereknek, hanem 



az örökkévalóságnak és ezzel együtt az emberiségnek szólnak- Jézus Krisztus 
szegény életének és szenvedésének követése — ez számukra az Isten-keresés, az 
Élet út ja . Nemcsak szent életük, hanem rendkívüli apostoli, lélekmentő munkájük 
is csodálatos. — Jörgensen a dán protestánsoknak mutat ta meg a középkor nagy-
ságait, a lelki élet magaslataira törő szenteket; Székely László dr.-nak pedig kü-
lönös hálával tartozunk, hogy a magyar közönség számára remekszép fordítást 
végzett és még az eredetinek bibliográfiáját is közölte. —TI. 

Vandeur, Dom Eugen O. S. B.: Der Priester beim heiligen Opfer , Freiburg 
im B. 1936. Herder. X V I + 152 S. 1,40 M.; in Leinen 2.20 M. 

A híres maredsous-i bencés író legújabb könyve is az Oltár Titkával fog-
lalkozik. Vezetőgondolata: a szentmise, mint a pap legmagasztosabb ténykedése, 
a pap leghatásosabb eszköze is, amely őt az igazi Istenközelségbe emeli. Végig-
halad a szentmise egyes részein és hozzá fűzi a megfelelő elmélkedést. Függelé-
kül pedig hozzácsatolja a misére való előkészületi és a mise utáni hálaadó imád-
ságot. Ezzel nagy mértékben emeli a könyvecske használhatóságát. Igazat kell 
adnunk egyik német bírálójának: ,,Ez a kis könyv az aszkétikus irodalom gyön-
gye. Ez az egyszerű és mégis annyira gyakorlati hasznú könyvecske hamarosan 
ott fog feküdni minden pap imazsámolyán." G. E. 

P. Jámbor László S. J . : Az örökmécses. Beszédvázlatok és elmélkedési 
témák az eucharisztikus megújhodásra. Budapest. A Szent István-Társulat ki-
adása. 1937. 

A közelgő nagy napok, az Oltáriszentség diadalünnepe, hatalmas külső elő-
készítést és fényt kívánnak. De nemcsak ez a fontos, sőt nem ez a legfontosabb, 
hanem a benső előkészület, a szívek fénye és hódolata az Eucharisztikus király 
előtt. Ezt a célt szolgálja P. Jámbor kis könyve, amely tizenöt részben bő anya-
got nyúj t eucharisztikus tárgyú beszédekhez, lelkigyakorlatokhoz és népmisz-
sziókhoz. G. E. 

Müller Lajos S. J . : Rej te t t gyémánt (Lukács Elvira) 1921—1937. Korda 
kiadása. 

A neves író egy el takart gyémántról veszi le a leplet, amikor elénk ál l í t ja 
a fiatalon elhúnyt Lukács Elvirát, Egy gyönyörű, Istennek áldozott lélek vált 
ezzel ismeretessé. Tel jes mértékben áll rá a Szentírás szava: „Mivel hamar 
tökéletes lett, hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves volt Isten előtt, sietve 
kiragadta őt a veszedelmekből." Egész lelkét az Eucharisztikus Jézus utáni vá-
gyódás töltötte be. Ezzel megerősítve bámulatos kitartással viselte el a rámért 
szenvedéseket és hosszas betegségét. Szentek halálával távozott és most „rózsát 
segít hinteni" azokra, akik szívből törekednek a tökéletességre. G. E. 

P. Garrígou-Lagrange Réginald: A megkezdett örök élet. Korda, Bp. 
A tudós római domonkosrendi professzor, korunk egyik legnagyobb hittu-

dósa, a Pázmány-egyetem díszdoktora egy egész élet bölcseségét sűrí tet te arány-
lag kisterjedelmű, de nagyértékű munkájába. Tel jes képet ad a lelkiélet minden 
fázisáról, a bűn állapotától kezdve a misztikus egyesülés magaslatáig. Elmélyedő 
tudomány, bölcs tapasztalat , a szentek életének ismerete segítségével vezet végig 
a tisztulás, megvilágosodás, egyesülés út ján. 

100 oldalon úgyszólván tel jes aszkétikát és misztikát ad. Közérthető, szolid, 
de mélységesen gazdag és lelkesítő, emelő hatású munka, A fordítás Ervin Gá-
bor dr. budapesti hi t tanár érdeme. 

Dr. Kühár Flórís O. S, B,: Szűz Mária élete, Palladis. 116 1. 32 mélynyo-
mású képpel. 

Kevés magyar könyvben jelenik meg a tar talom és a külső kiállítás oly 
összhangban, mint Kühár Flóris „Szűz Mária életé"-ben. A hit t i tkaiba behatoló 
beleélés, az Immaculata szépségét, a karácsonyéj boldogságát, a hét tőrrel á t j á r t 
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szív misztikus szenvedését, a megdicsőülés ragyogását feltáró, középkori legen-
dák színeiben pompázó elbeszélés teszik vonzóvá Kühárnak ezt az írását. A re-
mekben készült műmellékletek a trecento és quatrocento olasz művészeinek, Giot-
to-nak, Fra Angeliconak, Mantegna-nak bájos alkotásaival simulnak az életrajz 
fejezeteihez. Áhítat és tudomány, elmélkedés és lelkiszárnyalás olvad össze a 
kis munka soraiban, mely a magyar nép ősi Mária-t iszteletének egészen modern 
kifejezése — A Palladis vállalat méltó köntöst adott e szépségeket rej tegető 
könyvnek. 

Dr. Dombi Márk: Szent Bernát apát és egyháztanító. Szalézi Művek, Rákos-
palota. (Lelkiélet kis könyvei XX.) 79 1. 

Nagyszerű iskolapélda lehet ez a könyvecske arra, hogy hogyan lehet tömö-
ren és élvezetesen életrajzot írni, A lelkiélet magaslatain járó, tudós szerző ihle-
tett lélekkel foglalta össze a középkori Európa egyik kimagasló szellemi vezé-
rének, Szent Bernátnak gazdag életéből a legjelentékenyebb eseményeket. Szent 
Bernát magasztos hivatástudat tal lép a Ciszterci Rendbe és rendjének második 
a lapí tója lesz. Hősies buzgósággal ú j apátságot épít az Ürömvölgy vadonában, 
amelyet ettől kezdve Világos Völgynek, Clairvaux-nak neveznek. Csodálatos ha-
tással van korára, ö a pápák és fejedelmek tanácsadója. Megszünteti az egyház-
szakadást a XII, században. Megvédelmezi a hit t isztaságát az eretnekek ellen. 
Tüzes apostoli lélekkel keresztes had já ra to t szervez. Még halálos ágyáról is fel-
kel, hogy a gyűlölködőket kibékítse. Csodák kísérik élete út já t , de ő mindvégig 
alázatos szerzetes marad. 

Lebilincselő közvetlenség és bensőséges melegség sugárzik a könyvecske min-
den lapjáról. Ez biztosí t ja az igazi könyvsikert. Aki ugyanis egyszer elolvasta 
ezt a könyvecskét, el lenállhatatlan vágyat érez arra, hogy többször is elolvassa, 
A tökéletességre törekvő lélek különösen hasznosan tanulmányozhat ja az össze-
foglaló jellemzést, amely a lelkiélet tudományának Szent Bernát lelki gyöngy-
szemeivel ékesített foglalata. Dr. Nemes Vazul. 

Szociológia. 
Teológusok első gyakorlati szociális tanfolyama. Pannonhalma, é. n. 173 lap. 
Elsősorban a résztvevők számára kéziratban kiadott könyv van kezünkben, 

melyről megemlékezünk nem csupán azért, mert pannonhalmi bencés papnöven-
dékek munkája, hanem azért is, mert bepillantást enged abba a nagy lélek-kohóba, 
ahol a holnap pap ja i formálódnak, — A világi ember ta lán el sem t u d j a kép-
zelni, mennyi minden tudás, ismeret, elmélyedés szükséges a teológiai tanulmá-
nyokon kívül a mai pap, a modern lelkipásztor számára. Akár falun, akár vá-
rosban dolgozzék, a legkülönfélébb helyzetek s nehézségek megoldására kell 
vállalkoznia. 

Korunknak egyik ilyen megoldást követelő nehézsége, talán legégetőbb fá j -
dalma: a szociális rendezetlenség. — Lehetetlen, hogy ezt, ha valaki még el nem 
homályosodott szemmel körültekint, meg ne lássa s benne fel ne ismerje sok-
sok politikai, társadalmi és személyi bajnak, fenyegető veszélynek szülőjét és 
felszítóját. Súlyos kötelessége tehát a lelkipásztornak, hogy ebben a kérdésben 
t isztán lásson és a segítés lehetőségeit s módozatait is ismerje. — Erre azonban 
már a növendékpapoknak kell a laposan előkészülniök. 

Az ország minden egyházmegyéjében megértették ezt s szívesen küldték el 
növendékpapjaikat a mult év júniusában Győrré az „Actio Catholica" által hir-
detet t szociális kurzusra. A tanfolyam vezetője: Közi-Horváth József dr., aki ma 
a szociális kérdés talán legnagyobb ismerője s a szociális megváltás legtevéke-
nyebb apostola, úgy állította össze az erősen sűrített anyagot, hogy nemcsak 
hazai viszonylatban, hanem más európai államok ilyiránvú törekvéseivel össze-
hasonlítva is az elsők között foglal helyet. — A főhangsúly ugyanis a gyakorla-
ton volt. Mint az előttünk lévő szűkszavú beszámolóból kitűnik, elméleti kérdés 



csak a legritkábban fordult elő. Kiváló szakemberek tizenöt előadás dióhéjában 
ismertették s felcsillantották a mai lelkipásztor szociális munkásságát (a prole-
tar iá tus sajátos kezelése, munkás-gyermek, napközi-otthon, tanoncok, legényegy-
letek, karitász-munka, külvárosi templomépítés stb,) és a szükséges módszeres 
felkészültséget (gyűlések és műkedvelő előadások rendezése, az eredményes pro-
paganda feltételei, XI, Pius pápa szociális körlevelei, a tömeg és vezető viszo-
nya, a munkás-lelkipásztor sajátos gondjai s az A, C.-val való együttműködése 
stb.) — Ehhez kapcsolódtak egészen szorosan a tanfolyam látogatásai és hely-
színi szemléi, melyek a maguk valóságában mutat ták be a munkásság és a nincs-
telenek szomorú életkörülményeit, a konkrét lelkipásztori munkát s annak ered-
ményeit. 

A beszámoló minden lapján megelevenedik előttünk egy sajátosan mai, szo-
morúan mai élettípus: a kétségbeesetten küzködők, nyomorgók, a ki taszí tot tak 
élete. — Ebben az életben minden hatósági szociálpolitikán innen és tú l az egyet-
len igazi melegszívű segítő, orvosló s a hitnek erejével vigasztaló tényező: a 
szociális lelkű pap. 

Könyvünk minden soráról lesugárzik, hogy a győri tanfolyam megértette 
XIII, Leó pápa ,,Rerum novarum"-ának intelmét, melyet XI, Pius pápa „Divini 
redemptoris"-encikl ikájában ismételten hangsúlyozott papja i előtt: „Menjetek a 
munkáshoz, elsősorban a szegény munkáshoz és á l ta lában a szegényekhez s így 
kövessétek az Űr Jézus és az egyház óhajá t , " (Szt, István Társ, kiad, 46. 1.) A 
kurzus minden résztvevője magába szívta a Szentatya további szavait: „most a 
mi esetünkben a legszebb és legjobb ügyeknek is hát térbe kell szorulniok az elől 
az életbe vágó szükségesség elől, hogy a keresztény hit és kultúra a lap ja i t meg-
mentsük" a szociális igazságtalanságok leküzdése, a felebaráti szeretet által. 
(47. 1.) 

Ékes tanúbizonysága tehát e szerény könyv is annak, hogy nem igaz az a 
manapság több oldalról hangoztatott vád, hogy a kat, papság ölhetett kézzel vár ja 
az idők jobbrafordulását, vagy ha tesz is valamit, csak azért teszi, hogy a szük-
ségképpen bekövetkező szomorú fejleményeket elkerül je . Nem. A papokat meg-
sebezte az embersors tragikuma és „ebből a sebből szivárog fel k iapadhata t lanul 
a mélységesen irgalmas segíteni-akarás." S a szentírás szavát — „aki nem sze-
reti testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lá t?" (I. J á n . 4, 20.) — 
átér tve és követve vallják, hogy a felebaráti szeretet minden ténye nem más, mint 
istentisztelet. 

Irodalom. 
Petr i Mór: Naplemente fáklyalángja. I l lusztrálta Fáy Dezső. Bp., 1938, 
Ritkán találhatunk olyan lírai költőt, aki öreg korában is tevékeny. A líra 

többnyire az i f júság érzelmi kíáradása. Annál figyelemreméltóbb tehát Petri Mór-
nak esete, aki rövid lírai i f júság és azt követő félévszázadnyi költői hallgatás 
után 1933-ban hetven éves korában kitörő költői vulkánná vált. Azóta öt kötet 
lírai verset és szonettet tet t közzé, összesen közel 600 oldalnyi tartalommal. 

Legutóbbi kötete, a „Naplemente fáklyalángja" (1938), gazdag, szépen nyo-
mott könyv Fáy Dezső hozzáillő metszeteivel díszítve. 

Egészben véve Petri Mór hűséges marad, az ő higgadt módján, ahhoz a 
klasszikus eszményhez, amelyet maga elé tűzött. A tapasztalt mester hivatottsá-
gával a hagyományos versalakok széles során játszik, különösen a szonetten és 
a trioletten. Költészete igazában nem az i f júság erőtől lüktető lírai költészete. 
Inkább az élet jóakaratú szemlélőjének választékosan kiművelt művészete, amely 
az alkonyi távozás előtt mindennek összhangzó értelmezését adja , 

A könyv legemlékezetesebb költeményei közé tartoznak azok, amelyek Ma-
gyarország történelmi helyeire emlékeztetnek: Siklós vára, Tihany, a Balaton, 
vagy Szent Margit szigete, A magyar nemzeti gyász is ránehezedik lelkére- Nagy 
kötelességérzés ha t ja át: megteremteni a forma örök szépségét a nemzeti kitel-
jesedés nagy hagyományainak szellemében. 



Zalai Fodor Gyula: A zsákhordó dala, A Napkelet kiadása. Budapest, 1938. 
8-r. 112 1, 

A „vér és a rany" költőjével el lentétben a szív és lélek poétá ja Zalai Fodor 
Gyula. Lí rá ja „lelkeket keres, akiknek még zenélni érdemes, bús halk zenét a 
r i tka jó örömről"; szíveket, akikre a magaszívének melegét kiáraszthat ja . A sze-
retetlenség csillagtalan éjszakájában, vigasztalan sötétségben a lámpagyujtogató 
dalát énekli; szívének árva mécse ég és gyúj togat ja a kialudt szívmécseket: ,,Szi-
vecskék, ti is égjetek, mert égni jó és égi szép," Lényének ez a szüntelen ki-
áradni vágyó jósága nem erőtlen érzelgősség, hanem a legősibb ta la jból hívja 
éltető nedveit: rendíthetet len hitéből. Törékeny és mulandó embersége mögött 
szüntelen érzi és t u d j a a Végtelent és soha egy pi l lanatra sem akar tőle elsza-
kadni. Ezért tud az idealizmus hi rdetője maradni az anyagelvűség sivár korszaká-
ban; ezért fogadja alázattal és bizalommal a szenvedéseket; ezért t u d j a megra-
gadni a szerelem és a hitvesi közösség boldogító pil lanataiban is az örök elren-
delés legmélyebb értelmét. Költői mondanivalója tehát a maga egészében t iszta 
és vonzó életérzés kifejezője. A formakészséget nem a magyar modernek vívmá-
nyain, hanem a régieken fejlesztette: Petőfi, Tóth Kálmán, Szabolcska Mihály 
hagyományára gondol az ember, midőn Zalai Fodor Gyula élénk ritmusú és 
változatos r ímképletű verseit olvassa. De ez a rokonság is csak a költő lelkének 
ízig-vérig való magyarságát bizonyítja. Dr. Bánhegyi Job. 

Weiser—Beluscsák: Alpesi fény. Bpest, Korda kiadása. I l l 1. 
Az alpesi fény — Beluscsák S. J . fordí tásában — egy tiroli diák egy esz-

tendejének történetét tartalmazza, Heini a ty ja óha já ra a gimnázium VI, osztályát 
Bécsben végzi, hogy megszokja a nagyváros egészen más életformáját . De nem-
csak az életforma, hanem annak tar ta lma, a még vörös nagyváros szellemi és 
erkölcsi felfogása is egészen más, mint az a légkör, mely eddig őt körülvette, A 
világnézetek küzdelme a népgyűlési csarnokokból, a klubhelyiségekből és a par -
lamentből már átcsapott az iskolák termeibe is, ahol a diákok többsége a feketék 
és a vörösek között a liberális, vagyis a vallási „előítéletek"-től független közé-
pen foglalt helyet. Lelke tisztaságáért és vallása megbecsüléséért nyiltan felveszi 
Heini a küzdelmet és nemcsak öklével, d e jellemével is keményen veri vissza az 
őt szintén megszerezni kívánó erkölcstelen társai támadásai t . De Heini — a tiroli 
havasok tisztaságát sugárzó ez az alpesi fény — vonzani, hódítani is tud. Év 
végére már megteremti hitvalló társaival azt a kongregációt, melyben szelleme 
tovább dolgozik akkor is, amikor nyári t ú r á j á n szerencsétlenül járt teste már ott 
pihen tiroli hazájában. 

Ezt a kedélyt és képzeletet egyaránt foglalkoztató kedves írást szívesen 
a j án l juk a szülök és az i f júság bará ta inak a figyelmébe. Css. 

Történelem. 
Bedy Vince dr.: A győregyházmegyei papnevelés tör ténete . Győregyház-

megye múltjából. II. sz, Győr, 1937, Győregyházmegyei Alap Nyomdája, 
A tudós szerző Széchenyi György győri püspök 250 éves alapításának, a 

győri szemináriumnak a történetét í r ja meg s egyszerre hódol hatalmas művével 
a nagy alapító s az államszervező szent király emlékének. De többet is ad a pap-
nevelés, a papnevelőház, a fiatalabb kisszeminárium történeténél. Külön feiezetet 
szentel az ősi kápta lani iskolának, s a külföldi egyetemek hallgatóinak a XIV—• 
XVII, századokban. Bencés vonatkozás is van benne, A teológiai főiskolán át-
menetileg két bencés tanított 1732—33-ban, Lécs Ágoston, a későbbi tihanyi apát 
és Hiblár Zsigmond, 1790—1803-ban pedig Mollik Tóbiás, Az óriási levéltári 
anyagon felépülő mű nemcsak egyháztörténeti szempontból, hanem hazai műve-
lődésünk, a magyar szellemi, erkölcsi mult szempontjából is nagyon fontos alko-
tás, Bedy művével a Hungaria Christiana megismerésében új ra nagy lépéssel 
haladtunk előre. 

Mihályi £ rno . 



Pierre-Henri Simon: Discours sur la Guerre possible. 140 I. 10 fr . 
— — L'Ecole et la Nation. 290 1. 15 fr. Edi t ions Cerf. Paris. 
A discours szó itt értekezést, tanulmányt jelent. Mélyreható, eleven elem-

zéseket tar talmaz ez a kis kötet a következő tárgyakról : rendeltetésünk, a ka-
tona mestersége, a haza, a civilizáció, a haladás eszméje, a francia nép köteles-
sége. — Pierre-Henri Simon a francia katolikusok enfant terrible-je. A hazafi-
ság és politikai pártál lás tekintetében a hagyományos felfogás híveit szabad, me-
rész, de tegyük hozzá, leglöbbnyire jóval igazságosabb megfogalmazásaival meg-
botránkozta t ja . A hitlerizmus fellépte óta nem kell félni ezen a téren túlzásaitól. 
De kereszténységét meg nem tagadja . Magas felfogásáról csak egy gondolatot idé-
zünk: N é m e t o r s z á g . . . azért, mert meg van sebezve és éhes, még veszedelmesebb. 
Nincs r á eszközünk, nincs hozzá jogunk, nem is k ívánjuk őt megölni: meg kell 
akadályozni, hogy árthasson, de előbb segíteni kell, hogy élhessen. — Ez a lel-
kület és felfogás eltávolította volna az emberiség fe je felől az ál landóan fenye-
gető háború rémét. 

A L'Ecole et la Nation című kötet a francia katolikusoknak központi prob-
lémájával , az iskola kérdésével foglalkozik, amit a hitvallásos iskola ellenfelei, 
magát az alapelvet nem tudván megtámadni, kikezdtek az egységes iskola (école 
unique) címén. A könyv már 1933-ban jelent meg, a francia iskola körül folyó 
harc már egészen más stádiumban van, de a szellemes, nagy látókörű könyv 
szempontjaival ma sem vesztette el érdekességét még számunkra sem, akiknek a 
problémái egészen mások az iskola körül. y. s. 

Alfred Mendízabal: Aux Origines d'une Tragédie, p. 270, 18 fr. Desclée 
de Brouwer, Paris . 

Jean Raynaud: En Espagne „rouge", p. 112. Editions du Cerf, Paris. 
Két könyv a nagy termelésből, mely két év óta szüntelen ont ja a termést 

Az első spanyol ember munkája . A szerző az ovideói egyetemen volt a jogbölcse-
let tanára . Ahhoz a típushoz tartozik, mely a két Spanyolország őszinte kibékülé-
sén dolgozik. Az okok megállapításában elérkezik egészen az 1936-os júliusi fel-
kelésig. Érdekes, tanulságos könyv, az író törekszik a pártat lanságra. Előadja a 
jobboldal hibáit épen úgy, mint a baloldalét, bár az az érzésünk, hogy a baloldal-
nál sokszor használ hangfogót, hogy a kibékülés ú t j á t meg ne nehezítse, s hogy 
főkép egy olyan közönség előtt tegye elfogadhatóvá a kiegyezést, mely mint a 
francia, a spanyol kérdésben a lelkiismerete és hazá ja politikai érdeke között 
szeretne egyességet. 

A könyvhöz Jacques Maritain írt előszót. A spanyol püspökök körlevelével 
kapcsolatban már tet tünk célzást az ő szerepére, mióta az Action Française natio-
nalisme intégral-járói a népfronti demokráciához érkezett, nem egyszer váltotta 
ki a megdöbbenést állásfoglalásával. Sok szép és okos dolgot mond el, de a leg-
főbb igyekezetét annak szenteli, hogy bebizonyítsa a spanyol püspöki karral 
szemben, hogy a nemzetiek küzdelme nem szent harc, mert az Üristen tud más 
eszközt is használni, mint a nemzetiek pusztító háborúját . A ,,szent háború" 
utolsó hősei, szerinte don Juan d 'Austr ia et Sobiesky János voltak. Pedig ezek 
is karddal és puskával harcoltak ám és ölték ellenségeiket. A márt í rság és temp-
lomaik feldúlatása a töröknél sem lett volna nagyobb mértékű mint a vörös 
Spanyolországban. 

Sokkal megfelelőbb lett volna, ha ebben a bevezetésben Maritain azokat az 
idegen hata lmakat bélyegezte volna meg, kiknek bűne a spanyol nép szenvedéseit 
n y ú j t j a évekkel. Némelyeknek azonban igazán a baloldalon van a szíve. 

Raynaud munkája inkább színes beszámolás egyéni élményekről. Érdekes 
olvasmány. y. s. 



Hóman Bálint: Magyar Középkor. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. Bp., 1938. 
A harmincesztendős történetírói munkásságának fordulójához elérkezett 

Hóman Bálint munkáinak gyűjteményes kiadása már csak azért is szép vállalko-
zás volt a hetvenesztendős Magyar Történelmi Társulattól, mert a kettős ünnepen 
túl a magyar művelődésnek tett alig fölmérhető nemes szolgálatot. 

A nagy történetíró munkássága nemzetnevelő erejével a korszakos jelentő-
ségű Magyar Történeten keresztül ma már az egész magyarság tudatá t átalakí-
totta és történeti érzékét kifejlesztette, A Magyar Történetben levont tanulságok 
megokolása azonban csak részlettanulmányaiból, történetírói munkásságának igazi 
kifejezőiből ismerhető meg. Az öntudatosan gondolkozó, művelt magyarság nem 
elégedhetik meg a tör ténet i összefoglalással, hanem ízében, részletkérdéseiben bon-
colva aka r j a megismerni a jövő felé vezető magyar tör ténet évezredes folyama-
tait. Hóman Bálintnak az elmúlt harminc esztendő ala t t megírt tanulmányai, cik-
kei a legelső segítői és kielégítői ennek a kívánságnak. A háromkötetes mű most 
megjelent I. kötete a magyar középkorra és a honfoglalásra vonatkozó kutatáso-
kat foglal ja magába. A mű első fejezetei a magyarság eredetével s a honfoglaló 
törzsek megtelepedésével foglalkoznak. Hóman Bálintnak sikerült először átte-
kintő, világos képet adni nemzetünk eredetéről, s eloszlatni azt a homályt és bi-
zonytalanságot, mely e sokat vitatott, évtizedeken keresztül tudományos harcokra 
alkalmat adó kérdést körülvette. Ebben a kötetben ta lá l juk Hóman numizmatikai 
kutatásai t , valamint a középkor pénzügytörténetét tárgyaló részlettanulmányait . 
Elvonulnak előttünk történelmünk legnagyobbjainak plaszt ikus hűséggel megrajzol t 
a lakja i : Szent István, Szent Imre, Szent László, III. Béla, Nagy Lajos, Zsigmond, 
Hunyadi Mátyás. Ezekben a tanulmányokban az oknyomozó kutatás tudományos 
módszerességével vizsgálja Hóman Bálint egy-egy királyunk történelemalakító ha-
tását és jelentőségét, eddig figyelemre nem méltatott tényezők és ú j szempontok 
kidomborításával gazdagítván történeti ismereteinket, 

A munka ízléses kiállítása méltó a Magyar Történet kiváló szerzőjének 
munkásságához. Az Egyetemi Nyomda kiforrot t műgondjával állította elő a hatal-
mas kötet . M. E. 

Molnár János: Trianon okai és következményei. Szerző kiadása, Budapest , 
VIII., Szentkírályi-u. 11. II. 21. 72 lap, ára 1.— P. 

A kisalakú füzetben a szerző népszerűen összefoglalja a világháborút előké-
szítő s kirobbantó imperiális törekvéseket, a háború legfőbb eseményeit, a tria-
noni békekötés rendelkezéseit s következményeit. Különösen megkapó s hangula-
tos a háború vázlatos története, s tanulságosak a számszerű kimutatások, A köny-
vecskét haszonnal fo rga t ják tanuló i f j ak , leventék, de a nagyközönség is, A 
szerző-kiadó csoportos rendelésnél kedvezményt ad. Sz. T-

î Művészet. 
Horváth Henrik: Budapest művészeti emlékei. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 

Budapest . 
A Műemlékek Országos Bizottsága régi hiányt pótol, amidőn útnak ind í t j a 

Magyarország Művészeti Emlékei c. kiadványát , melyet Gerevich Tibor, a Műem-
lékek Országos Bizottságának elnöke szerkeszt, A nagy anyagot négy hatalmas 
kötet öleli fel, melyek közül a II, rész jelent most meg, a székesfővárosi múzeu-
mok főigazgatója Budapest művészeti emlékeit állította össze 165 képes táblán, 
bő magyarázó szöveggel. 

A kötet bevezetésében a kétezeréves Főváros művészi múlt jának keresztmet-
szetét a d j a . Buda és Pest már a kelta eraviscusok a la t t fej let t kul túrá jú várossá 
fejlődött . Az ekkor épült városra telepedett a rómaikori város, mely a kelta val-
lási kultusz székhelyét a maga vallási centrumává alakítot ta át. A kereszténység 
a római birodalom átalakulásával egyidejűleg építette meg a maga emlékeit a 
Duna melletti városban. Az óbudai emlékek között van még ma is ezek tanúja . 



Igen érdekes Horváth Henrik fejtegetéseinek azon része, melyben kimutatja, hogy 
a mai Pest helyén is már a rómaiak alatt élénk városi és katonai centrum volt, 
így pl. a mai belvárosi templom római Castrum területén áll. Budapestet tehát 
nem az 1873-i egyesítés hívta életre, hanem a természeti adottságok már kétezer 
esztendeje egységbe foglalták a két várost, 

A római emlékek, majd a kereszténység románkori maradványai után — ezek 
Budapestnek az Árpádok korában megtartott kiváltságos helyzetét tanúsí t ják — 
a gótika legszebb emlékeit veszi sorra képben és szövegben a nagyszabású könyv. 
Még a török idők alatt is a város fejlődéséről számolhat be a könyv: türbék, 
dzsámik, mecsetek, minarettek és kilenc fürdő, a török renaissance legszebb em-
lékei hirdetik a művészeti kul túra élénk szellemét. 

A barokk, s a rokokó világa a klasszicizmus stílusába folyt át. Ez a stílus 
alakítot ta ki Budapest mai városképét. A Ludovika, a Miniszterelnökségi pa-
lota, a Nemzeti Múzeum tanús í t ják ma is ennek az egyszerűségben ís oly tiszta 
művészetet hirdető ízlésnek értékét a monumentális építészet irányában. 

A város fejlődésének külső képe mellett a benne élő, lüktető művészeteknek 
is összegyűjtötte emlékeit Horváth Henrik, aki tárgyalását és könyvének anyagát 
az utolsó félszázaddal lezárja . A kötet remek bevezetése, Gerevich Tibor klasz-
szikusan világos megállapításai mondják el ennek a félévszázadnak munkáját és 
jelölik ki a műemlékvédelem alapvető elveit, 

A nagyszabású könyv, mely az Egyetemi Nyomda pompás kiállításában je-
lent meg, elkötelező várakozással á l l í t ja a kötet olvasóját a sorozat többi kötete 
elé, melyek megjelenése után a magyar műtörténet és a magyar kultúrélet a 
legrégebben nélkülözött anyagának birtokába jut. E nagyszabású kezdeménye-
zésért Gerevich Tibort illeti elsősorban köszönet, aki kiváló munkatársaival, mint 
most Horváth Henrikkai, életrehívta ezt az immár harmincesztendővel ezelőtt föl-
merült tervet. 

Bierbauer Virgil: A magyar építészet tör ténete , A Magyar Szemle könyvei. 
Budapest. 

B. könyvének értékét különösen abban lát juk, hogy a magyar építészetet a 
maga egészében fogja fel s a nyugati keresztény műveltségtől áthatott magyar 
szellemből való lassú kibontakozását tárgyalja. Szerves része ennek az építé-
szettörténetnek a népi építés is, melynek nemcsak a külsőségeit, festői, díszítő 
értékeit becsüli meg, hanem elmélyed lényegébe. Kiemeli azt az építő tudást , 
amely a falusi házban, a ház mindenegyes részletében, a falu, a város települési 
formájában megnyilatkozik, A finn kótáktól, az osztják csumjáktól megtárgyalásra 
kerül itt a favázas, agyagból döngölt házakig, a kúp vagy gúla alakú nádkuny-
hótól a királyi várakig, székesegyházakig minden, S mindenütt keresi a magyar 
jelleget, a magyar alkotó szellemet. Az egyes tá jak művészete, a magyar vár-
építők, fundáló mesterek, építő molnárok, a különleges tudású faragó, hidaló 
ácsok, a kalotaszegi templomok, Bethlen Miklós eredeti építkezése, az erdélyi 
virágos reneszánsz, a tanyaház épúgy tárgyalásra kerül e műben, mint a szegedi 
dómtér, vagy a Laj ta-fé le építkezések. A magyar nemzet egész építő munká j a 
benne van e könyvben, a királyoké, főpapoké, főuraké, polgároké, a népé egy-
aránt, még pedig a korból, tá jból , az egyéni, a népi alkotó szellemből s a ha tó 
kultúrából levezetve, B, műve nagy nyeresége művészeti i rodalmunknak. 

Mihályi Ernő-

Magyar Művészet. Az Oltványi-Ártinger Imre szerkesztésében megjelenő 
művészeti folyóirat XIV. évfolyamának 1—2, számában. Rózsa Miklós a tíz év 
előtt meghalt nagy magyar mesternek, Rippl-Rónai Józsefnek küzdelmes pálya-
futását ismerteti. Tanulmányát a mester legszebb műveiből kiválogatott 18 gyö-
nyörű reprodukció kíséri. Huszár Lajos cikke Toldy Ferencnek és nejének kőbe-
faragott arcképével foglalkozik, Héjjas János pedig a magyar táblabírókor mű-
vészetét világítja meg a legkiválóbb biedermeier-festők műveinek kapcsán. Her-
man Lipót cikke a nemrégiben váratlanul meghalt Pólya Tibor képeit és ra jza i t 
ismerteti, Kárpáti Aurél tanulmánya Kmetty János festészetéről ad összefoglaló 



képet, Kállai Ernő pedig Bokros-Birman Dezső szobrait elemezi, Réti István 
közli igen érdekes visszaemlékezéseit Szinyei Merse Pálról, Ferenczy Károlyról 
és Thorrna Jánosról ; Hermann Lipót tanulmánya Szmrecsányi Ödön modern sző-
nyegjeit muta t ta be. Hoffmann Edith pedig a Szépművészeti Múzeum ra jzgyara-
podásáról számol be. 

Schnürer, Gustavs Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit. Pader -
born, Ferdinand Schöningh, 1937. XVI + 804 1. Kötve 12.50 márka. 

Szekfű Gyula Magyar Történetének egyik legszebb és legújszerűbb része 
18. századi barokk világunknak színpompás megrajzolása. A „nemzeti hanyat lás" 
vagy „pihenés" korának elkönyvelt időszakba egészen új fényt vetített, nem kép-
zeletbeli a lkotás alapján, hanem az eddig figyelemre nem méltatot t egykorú for-
rásoknak és a külföldi nagy feldolgozásoknak nyomán. Megállapításai annyira 
újszerűen hatot tak és oly nagyon áttörték a magyar történetnek immár hagyomá-
nyossá, sőt kötelezővé vált, szabadalmazott szemléletét, hogy e miatt heves táma-
dásban is volt része. Sajnos, eddigi történettudósaink nagyrészének megvolt az a 
hibája, ami részben az ura lkodó pozitivista iránnyal függött össze, hogy első-
sorban csak a hazai ada tokat nézték, s ezeket iparkodtak beleszorítani a már 
nemzedékek óta áthagyományozott, többnyire egyoldalúan kuruckodó és protes-
táns színezetű keretbe. Az első igazi nagy arcvonaláttörést e téren Szekfű Gyula 
ha j to t ta végre, amikor tör ténelmünk századait a nagy összefüggések és eszme-
áramlatok európai síkjába ál l í tot ta bele, s a halottnak látszó és hosszú időn át 
csak ide-odatologatott adatok ú j életre ébredtek és beszélni kezdtek, de sok-
szor egészen más nyelven, mint eredeti megszólaltatóik hit ték és akarták. A ba-
rokk korról sok részletmunka állt eddig is rendelkezésre a művészet, az iroda-
lomtörténet és a politika területéről . Ezekhez újabban világnézeti, eszmetörténeti 
és struktúralélektani kutatások járultak. Mindezek a lapján Schnürer megalkotta 
az európai barokk művelődésnek első nagyarányú szintézisét. Már a középkori 
Egyház és művelődés kapcsolatairól írt háromkötetes munkájáva l világhíressé 
lett. Jelen kötetével még csak fokozta tudományos érdemeit és betetőzte életmű-
vét, mert így befejezte a népvándorlás kora u tán megszületett és a barokkban 
végső kicsendüléséhez jutott nagy európai kultúrközösség tör ténet i szemléjét. A 
barokk után az észelvűség korával egyre jobban bomlásnak indul a renaissance, 
ma jd a hi tszakadás által részben már úgyis megingatott nagy egység, és megkez-
dődik a jelenig egyre fokozódó világnézeti zavar s az egymás iránt gyűlölettel 
telített népeknek és nemzeteknek atomizálódott élete. A barokk kor volt az utolsó, 
amelyben az Egyház életforma-alakítóként mégegyszer benyúlt a legszélesebb 
néprétegek lelkébe, s hatása alól bizonyos mértékben még a nemkatolikus népek 
és országok sem tudták kivonni magukat. Az egyetemesen érvényesülő nagy ka-
tolikus közösségnek utolsó d iadalmi kora. Nem mintha az Egyháznak azóta nem 
lennének babérai, de ezeket egy kívülről idegenre mázolt világban kell szinte 
lépésről lépésre, szívtől szívig kivívnia, Schürer tanár most hetvenhét éves. Az 
egyetemi okta tásban és a tudományos vizsgálódásban eltöltött félévszázadnak 
káprázatos tudása, s mélyen hívő katolikus lelkének és őszinte történetírói pár-
tat lanságának emelkedett színvonala remeket alkotott jelen könyvéből. A 
Schöningh-cég pedig eddigi apostoli küldetéséhez méltóan az egész keresztény 
világot hálára kötelezte ennek a nemeshivatású munkának szép köntösben és 
olcsó áron való kiadásával —r. 

Zene. 
P, Dominícus Johner O. S, B.i Grosse Choralschule. 7-, bővített kiadás. 

Pustet. Regensburg. 
A gregorián ének legnagyobb német mesterének, Johnernek műve ezen újabb 

kiadásban felöleli az utóbbi évek tudományos kutatásainak elméleti és a gya-
korlat számára értékesíthető eredményeit. Különösen érezhető a tudós szerző ja-
vító és kiegészítő munkája a könyv 10. és 11, fejezetén, melyekben a szentmise 
ál landó és változó részeinek énekeit tárgyalja. Majdnem egészen ú j a gregorián 



orgonakíséretéről szóló 16. fejezet; ez a szerző egyik munkatársának, Hermann 
Schroeder komponistának tollából került ki. A német alapossággal megírt munka 
egy fejezetével, a gregorián ritmust ismertető elméletével azonban nem t u d j u k 
azonosítani magunkat. Johner ritmuselméletében ragaszkodik most is az ú. n. 
oratorikus, azaz a beszédritmushoz, pedig a gyakorlatban, mint a könyv függe-
léke is muta t ja , ő is küzd a szentmisei és más intonálások rossz ri tmusa ellen, 
mely éppen az ő ritmuselméletéből adódik a gyakorlat számára. A gyakorlat 
vele szemben tehát a solesmesi bencések ú. n. zenei r i tmusát igazolja; csak ez-
zel lehet az intonálásukba és más liturgikus dallamukba becsúszott hibákat, hely-
telen nyúj tásoka t és elkapkodott éneklési módot kiküszöbölni, csak a zenei r i t -
mus t u d j a biztosítani azt, hogy a gregorián ének az Egyház szándéka szerint 
nyugodt folyású, egyenletes ének, cantus planus legyen. 

Linzer Szilárd. 

P. Szedő Dénes O. F. M.: Szívem palota . Budapest, Magyar Kórus kiadása. 
A szerző ebben a kis füzetben 23 kis gyermekdal szövegét és da l lamát 

közli, melyek a vallásos gyermeki szív érzelmeit tolmácsolják a mindennapi élet-
tel, a szentmisével, az egyházi évvel és egyes szentekkel kapcsolatban. A dal la-
mok Bartók—Kodály: Magyar népi dalok kéziratos gyűjteményéből, a Szent 
vagy Uram énekeskönyvből, Bárdos Lajos kánonjaiból, a Kétágú Síp-ból valók. 
Van köztük 4 idegen dallam is és egy gregorián. A 22. kétszólamú ének Kodály 
Zoltán a jándéka . A tisztult dalgyűjtemény magyaros és egyházias zenei ízlés 
fejlesztéséhez iskolák számára nagyon alkalmas. 

Linzer Szilárd. 

Földrajz. 
Kari János : A földrajz tanítása. (Pedagógiai Szakkönyvek 4, k.) Bpest, 1937. 

Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. (VIII. Csepreghy-u. 4.) 133 1. 4 P. 
A fenti sorozat az összes középiskolai tantárgyak módszertani vezérfonalát 

fogja adni, A földrajzi kötet megírására az Egyesület a szerző személyében a 
legilletékesebb szakértőt választotta ki. Hosszú ideig működött a kiváló bpesti 
kegyesrendi gimnáziumban és az angolkisasszonyok polgáriiskolaí tanárképző-
intézetében majd utóbb a bpesti Állami Tanárképzőintézetben. Éveken át sorra 
megjelentet te a különféle neveléstani folyóiratokban a földrajz taní tás módszer-
tanára vonatkozó széleslátókörű és sokoldalú dolgozatait. Nagyszerűen ismeri a 
külföldi irodalmat, mégpedig nemcsak a német nyelvhatárokon belül, hanem a 
többi nagy európai nemzetét is. Munká ján meglátszik hogy sokáig érlelődött és 
megfontolással íródott. Megvan benne a tudós alapossága és a gyakorlat emberé-
nek életrevalósága. Művével nagy nemzeti feladatot tel jesí tet t , mert nálunk a 
földra jz még most is csak nehezen tud kivergődni másodrendű, hamupipőke sze-
repéből és rangjából. Ez a félreismert helyzet egészen az egyetemig kísért. Ezért 
középiskolai földrajztaní tásunk a már nagyot javult tankönyvek ellenére sem tud 
ál talánosságban arra a színvonalra emelkedni, amelyet tudományunk haladása 
és időszerűsége megkívánna. Tanárságunk egy részét módszerbeli megszokott-
sága, kötöttsége és kényelme miatt nehéz lesz a haladó fö ldra jz korszerű taní tá-
sának megnyerni. Arra azonban mindenképen törekedni kell, hogy fiatal ka r t á r -
saink a mostoha anyagi viszonyok és művelődési lehetőségek ellenére is megtart-
sák, sőt a fejlődéssel együtthaladva tovább tökéletesítsék a tanárképzőben elért 
színvonalat. A magvar i f júság nevelésének ebben a nagyjelentőségű kérdésében 
apostoli küldetése van K. könyvének. Értékének teljes elismerésével legyen sza-
bad néhány szerény bíráló megjegyzést is tennünk. Szeretnők, ha részletesebben 
foglalkozott volna a geopolitikával. Ha sok idegen elem is keveredik benne a 
tiszta fö ldra jz i gondolattal, mégis nélkülözhetetlen az i f júság érdeklődésének fel-
keltéséhez, a ma viszonyainak helyes ismeretén alapuló okos és józan ítélet ki-
alakításához, Az általános védelemtudományban olv nagy szerepet játszó vé-
delmi fö ldra jzot pedig meg sem említi a szerző, A történelemnek és a fö ldra jz-
nak az 51, oldalon adott szembeállításával nem érthetünk egyet. A történelemről 



tet t megállapítása itt annyira leegyszerűsített és korlátozott szempontú, hogy 
éppen ezért legfeljebb féligazságnak mondható. A munka nyelvére vonatkozólag 
is lennének megjegyzéseink. A helyes magyarság elemi követelménye, az élet 
legkülönbözőbb területein, hála Istennek, egyre inkább tért hódít. A tanároknak 
és tankönyvíróknak kezében van felnövő középosztályunk, s így igazában a mű-
velt Magyarország nyelvének sorsa. Ezért nem szívesen olvassuk a magyaros ki-
fejezésre egyébként észrevehetően gondot fordító szerző munkájában a követ-
kező idegen szavakat, illetve magyartalan kifejezéseket: ural (helytelenül, 11. 1.), 
klíma (16—17.), absztrahál, komplikál, theória, séma (35.), analízis (36.), filozó-
fiai (38,), szimbólum (48.), relief (68,), fizika, biológia (74.), tabel lár is (80.), ideá-
lis, túlkövetelés (81.), alátámaszt (86.), kategória (89.). Kell még e helyen fog-
lalkoznunk (mondat kezdete, 99), nyer kifejezést (99.), szelektál (103.), t á r sa -
dalomethikailag (124.), komponál, konstruktív (126.), fotografálás (128.) stb. 

Vanyó Tihamér. 

Lexikon. 
Lexikon für Theologie und Kirche. 2,, neubearbeitete Auflage des Kirch-

lichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad Hof -
man als Schrift lei ter herausgegeben von Dr. Michael Buchberger, Bischof von 
Regensburg. 10 Band«. — IX. Band: Rufina bis Terz. Mit 12 Tafeln, 12 Karten-
skizzen und 134 Textabbildungen, — Herder, Freiburg i, Br.„ 1937. — VIII lap 
és 1056 hasáb. Ára vászonkötésben 30 M., félbőrben 34 M. 

Az eddig szokott alapossággal, a Herder-féle lexikonoknál szinte már ter-
mészetes rendszerességgel és gondossággal megjelent a hatalmas lexikonnak kilen-
cedik kötete. A monumentális műnek ezzel a kötettel elkészült kilenctized része. 
Közel 2 ezer címszóban, kimerítő, tudományos szempontból is kiváló cikkben áll 
az olvasóközönség rendelkezésére ez a 9. kötet. Tudós szakértők munkáját di-
cséri e kötet minden cikkének tárgyilagossága és világossága. A hittudomány 
összes ágainak életbevágóan fontos kérdései, problémái szóhoz jutnak. Fel tárul 
előttünk pl. a skolasztikus bölcseletnek mély eszmevilága; biztos kéz boncol-
gat ja a halhata t lan lélekről szóló igazságokat, a substanciáról és a különböző 
bölcseleti irányokról szóló tudnivalókat (mint pl. skepticizmus, spiritualizmus, 
stoicizmus). A hittudomány, bölcselet, világnézet terén nagyot alkotot t tudós fér-
fiak egész serege vonul el szemünk előtt, de elvonulnak azok is, akik e tudo-
mányok terén messze eltévedtek. A sok é le t ra jz közül csak néhányat tudunk itt 
felsorolni. Ilyenek Ruysbroek, Sailer, Scheeben, Scheler, Schell, Schelling, 
Schleiermacher, Schopenhauer, Söderblom, Solowjew, Sonnenschein, Spinoza, 
Strausz, Suarez, Taine, Tauler, Tertullián. A szentírástudományt sok mélyen 
szántó cikk képviseli, mint amilyenek: szadduceusok, Salamon, teremtés, terem-
téstörténet, Sybillák, Sichern, Sinai, vízözön, frigysátor, szinedrium, szinoptikus 
kérdés, ta lmud stb. Az ágozatos hittannak dogmáit több elméleti és a dolgok lé-
nyegét világosan boncolgató cikk tárgyal ja (v. ö. a szentségekről, bűnökről, örök 
boldogságról, keresztségről szóló cikkeket!). Az egyháztörténelmi tárgyak közül 
a szekuláTizációt és skizmát emeljük ki. Csak röviden említ jük meg az egyes 
országokról, népekről, egyháztartományokról, püspökségek- és egyházmegyékről, 
valamint a művészet- és liturgiatörténetről, híres helyekről szóló részeket, A régi-
ségtant és művészettörténelmet szaktudósok tollából ismerjük meg. Nem hiány-
zanak e kötetből a kánonjog, liturgia, irodalom, lelkipásztorkodás, aszkézis és 
misztika, szerzetesrendek története, vallásbölcselet, népszokások érdekes és fon-
tos kérdései sem. Egy szóval nincsen a hi t tudománynak és a vele rokon tudo-
mányoknak olyan kérdése, amelyre világos, tudományosan megalapozott, a tár-
gyat kimerítő feleletet ne kapnánk. Kívánatos lenne, hogy minden könyvtárban, 
plébánián és kolostorban meglegyen ez a mű, —Rs— 



Lantos-Kíss Antal: Gyakorlati tiszta élet. önnevelési útmutató az érettebb 
i f júság számára, Strebenz Károly festőművész rajzaival . Szalézi Müvek, Rákospa-
lota, 1937, 156 1. Fűzve 2,50 P., kötve 3.20 P. 

Az ifjúságot ismerő és szerető, gyakorlati ember írta az életben és annak 
minden terén oly mérhetetlenül sok kárral elhanyagolt legfontosabb gyakorlat, 
az önnevelés számára, amelynek az i f júság életében csak egyik területe, de sok 
szomorú hajótörést szenvedő és sok fellelkesítő győzelmet arató területe a tiszta 
életre törekvő önnevelés. Ezért tanácsai is mindvégig az igazi gyakorlati élet sík-
ján mozognak. Ajánlo t t eszközei ellen sem célszerűségi szempontból, sem tárgyi 
tekintetben semmiféle kifogás sem emelhető, akár a természetes emberi élet, akár 
a természetfeletti istengyermeki élet mezejére vonatkozzanak is útmutatásai . Sze-
ret tük volna azonban, ha még nyomatékosabban hangsúlyozza a szentáldozás 
szinte a végtelenségig megedző és felfokozó erejét a tisztaságért folytatott , akár 
nehéz harcokban, akár egyszerű, békés és csendes életben. Hisz a szentáldozás-
ban a mindenható Istennel egyesülve mindenki e lmondhat ja a bátor, önbizalom, 
szentpáli szavait: Mindent megtehetünk abban, aki minket megerősít. Az i f júság 
lelkébe bele kell szuggerálni, ágyazni azt a boldog és még az elesések zátonyain 
is meg nem feneklő tudatot, hogy nem egyedül, nem csak gyarló emberi erőkkel 
küzd, hanem Krisztussal és az ő erejével. Még kettőt kellett volna nagyon, de 
nagyon kiemelni, hogy a tisztaság olyan hatalmas, természetes és természetfelett i 
szépséget r e j t magában, hogy annak megvalósítása igazán férf ias munka és csak 
a pipogyák ret tennek vissza előle s ezenkívül óriási jelentősége és kihatása van 
az egyéni és társadalmi eugénika terén, tehát óriási súllyal bíró, de egyszersmind 
boldog férfias büszkeséggel eltöltő felelősségtudatot és felelősségérzületet tételez 
fel és kíván meg. Sajnos, több helyen kirívó magyartalansággal is kellett talál-
koznunk e könyvben. Az if júság bárcsak olyan szeretettel forgatná, mint amilyen 
szeretettel a szerző megírta s amilyent e könyv valóban meg is érdemel. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Stícco Mária: Kötelesség és álom. Könyv a nő életéről. Fordí tot ta: Pogány 
Kázmér. Keresztes Nővérek róm. kat. Tanítónőképzője, Zsámbék, megbízásából ki-
a d j a : Szalézi Müvek, Rákospalota. 1937. 230 1. Ára 3.— P. 

A milánói Via e Pensiero kiadásában jelent meg olasz nyelven. Sajátságos-
nak feltűnő címe nem tudományos felkészültséggel alkotott és tudományos rend-
szerbe foglalt nehézkes elemzéseket takar, nem is a női élet minden apró-cseprő 
részletére ter jeszkedik ki, csak, azokat a mozzanatokat öleli fel, melyek általános 
jellegűek. Nem is különíti el mereven meghúzott vonalakkal a nő lelkiségét és a 
vele kapcsolatos, belőle színeződő életét az ál talános emberi lelkiségtől és élettől. 
Szilárd világnézetbe szervesen beleágyazott életprogrammot a d a közvetlen át-
élés mesteri meglátásával és művészetével, úgyhogy élvezetes könnyedséggel és 
észrevétlenséggel lopja bele nemcsak könnyen lelkesedő szívünkbe, hanem nehe-
zen meghódítható értelmünkbe is nagyvonalú, de nem a mindennapi élet felett 
magasan lebegő és ásító űrrel elválasztott gondolatait. Erős reali tása mellett is 
bensőséges idealizmussal tele. A csapongó álmodozások, képzelődések, tervezge-
tések homályos, de rózsaszínűre festett ködéből kiemel a kötelesség derűsen 
világító fényébe, viszont a kötelességet is valami szent álom valósággá váló 
édességével veszi körül. Nemcsak nők tanulhatnak belőle, hanem még a legzor-
donabb férfiak is, hiszen annak az erős nőnek reális életképét festi meg, akit a 
Szentírás nem győz elhalmozni dicséretével. A fordító avatott tollal ül tet te át és 
őrizte meg az eredeti nyelv szépségeit. Nem ér t jük azonban, mit akar e mondat 
jelenteni: „amit az ember az i f júság apollini buzgalma iránt é r e z . . . " (61. 1.). 
Jobb szerettük volna a Cyrano-féle idézetet nem franciául, hanem a már ismert 
szép magyar fordításban olvasni. Nem tudjuk eldönteni hogy Szent Jeromos nőis-
merősének neve „Eustochium", kinek az elnézéséből változott „Eustochia"-vá. 
Sticco Mária műve elvitathatatlanul a katolikus női neveléstan egyik gyöngye. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Vegyes. 
Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-íg. Kirá-

lyi Magyar Egyetemi Nyomda. Bp, 1938, 
A magyarországi ötvösjegyek negyedszázados rendszeres gyűjtésének ered-

ménye e nagy hézagot pótló mű, Rosenberget, ezt az egész Európára k i ter jedő ha-
ta lmas müvet, mely Magyarországgal különben is elég mostohán bánt, nem sze-
rezheti meg mindenki, Kőszeghy azonban most már ott lehet minden szakember, 
műgyűjtő, ötvösműkedvelő aszta lán s vezetésével most már könnyen megállapít-
h a t j a bárki a templomi és házi ezüstneműk, kelyhek, úrmutatók, keresztek, poha-
rak, tálcák stb. családfáját , keletkezési helyüket, mesterüket. Kitűnő jegymutatók 
és az ötvösnevek mutatója nagyban megkönnyíti a könyv használatát . 

Dr. Mihályi Ernő. 

Hitter József S. J.; Spanyol tűztenger. Magyar Kultúra Könyvtár 11. sz. 
18 szövegen kívüli képpel, Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása, Budapest, 
1938. 123, 1. 

Eredeti levelek, hivatalos jelentések, a spanyol püspöki kar körlevele alap-
ján ügyesen összeállított könyv a spanyol kommunista, anarchista és szabadkő-
műves kísérlet, illetve uralom okozta nagy anyagi pusztításokról, embergyilkos 
mészárlásokról, a katolikus és nemzeti élet ellen folytatott kegyetlen harcáról és 
a katolikus, nemzeti ellenhatás, küzdelem, meggyőződés szinte legendákba illő 
megnyilvánulásairól. Több pompásan összeválogatott képpel i l lusztrál ja mondó-
k á j á t s ezzel ís a lá támaszt ja bizonyítékainak erejét . Könyvének túlságosan rö-
vidre szabott te r jedelme következtében nem tér ki a szerző azokra a gazdasági 
és kulturális károkra , melyek az ígéretek görögtüzében ideálisként megjelenített 
kommunizmus sa j á to s anyagelvű jellege és a mult lerombolásával megvalósítani 
akaróik elvakult fanatizmusa fo ly tán a dicsőséges történelmi múlttal rendelkező 
Spanyolországra természetszerű szükségességgel rászakadtak és Spanyolország 
majdnem minden szépségét vad tornádóként letartolták. De még ez a mérhetetlen 
tömkelegből kiszakított ízelítő is szörnyű világossággal igazolja, hogy a keresz-
ténység televény ta la jába hiánytalanul belegyökerező életszentség és az ebből 
táplálkozó közéleti szociális igazságosság nélkül minduntalan szomorú és pusztító 
hajótörést szenved minden kísérlet és törekvés az anyagi és szellemi kul túra fo-
kozása, emelése terén: embereket és a belőlük alakult államokat maradandóan 
boldogítani és nagyobbakká tenni csak az önzetlen szentséges élettel lehet, 

Dr. Hegyi Dámján. 

Sztrókay Kálmán: A te rmésze t t i tkai nyomában, 286 1, A Magyar Könyv-
barátok részére k i a d j a a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

Sztrókay könyve a bennünket körülvevő természet ti tokzatos világáról ad 
népszerű áttekintést . Távol áll a szerző szándékától, hogy tankönyvet ír jon. Szeme 
előtt nem a tudományos fej tegetésekre vágyó tudós lebegett, hanem az a művelt 
nagyközönség, amely legalább egy kissé betekintést szeretne nyerni a fizika bo-
szorkány-konyájába, ahol különösen az utolsó három évszázadban oly sokat dol-
gozott, keresett a mindig több és több tudást kívánó emberi elme. 

Sz, érdekes és szellemes példákkal teszi világossá, kézzelfoghatóvá a leg-
elvontabb fizikai fogalmakat is. Szinte játszva tanít meg a fizika végeredmény-
ben egyszerű ábécéjére, mely csak három betűből áll: tér, idő, tömeg. Ma jd el-
sa já t í t t a t j a velünk a módszert, mellyel e betűket úgy tud juk összekapcsolni, hogy 
értelmes dolgokat kapunk belőlük. Ezek segítségével azután már egész könnyen 
tudunk olvasni a fizika csodálatos könyvében. Természetesen a szerző a klasz-
szikus fizika fejezetei után a modern fizika legújabb eredményeinek áttekintését 
is közli. A könyv megértését nagyban elősegítik Say Kornél vidám és szellemes 
ra jza i . 

Hisszük, hogy a könyv élvezetes olvasmányul szolgál mindazoknak, akik 
kíváncsiak, mit tud tak eddig kihámozni a fizikusok a természet titkaiból, Sz. 



Dr. Luttor Ferenci Római útikönyv. 204 1. Budapest, Szent István Társulat . 
Ügyesen összeállított útikönyvet adott a szerző az Örök Városba zarándokló 

és annak művészeti kincseiben gyönyörködni akaró magyar testvérei kezébe. Az 
ilyen könyvek értéke attól függ, hogy a biztos, megbízható kalauzolás mellett, 
mennyire tud ják a műemlékeket megeleveníteni, a történelmi távlatokat a pilla-
natnyi élményekkel úgy összhangba hozni, hogy a szemlélő mély, lelkét, képzele-
tét és kedélyét gazdagító hatásokat kapjon. Ezt sikerült a szerzőnek elérnie és 
ha ,,csak a legszükségesebb tudnivalókat közli: kultúrtörténeti , történelmi és mű-
vészettörténeti támpontokat" akart ís adni, eleven képben egyesíti a multat a je-
lennel és aki az ő vezetése mellett tekint i meg Rómát, észreveszi, hogy ennek 
a városnak legnagyobb értéke a pára t lan időfölöttiség, az aeternitas, 

A kis mű értékét emeli az is, hogy mindenütt rámuta t a magyar vonatkozá-
sokra és ezzel is növeli bennünk az Örök Város iránti vonzalmunkat. 

A tájékozódást nagyban megkönnyíti az ügyesen, plasztikusan és szemléle-
tesen megszerkesztett monumentális térkép. —z. 

Dr. Szabó T. Attilas Nireç-Szàsznyires település-, népiség-, népesedés- és 
helytör ténet i viszonyai a XIII—XX. században. Cluj, 1937. 74 1. 

Az erdélyi történetnek is egyik legfontosabb fe ladata a helytörténetírás an-
nál is inkább, mert itt is még igen kevés történt e téren. Avatott kézből származó 
sikeres kezdeményezésnek mondható Sz. tanulmánya. A szerző főcélja az volt, 
hogy a község helynév-anyagát összegyűjtse, de az összeállítással kapcsolatban 
nem mellőzhette el, hogy a község település, bir toklás és népiségtörténeti mozza-
natairól ne szóljon. Gazdag helynévtörténeti adatai mellett különös értékkel bír-
nak azok a megállapításai, amelyek a nemzetiségekre vonatkoznak. Többszörösen 
bebizonvítja, hogy az oláh elem csak a XVIII. sz, második felében jelenik meg. 
Szemléletes térképvázlatai és grafikonjai követendő példát nyúj tha tnak helytör-
ténetkutatóinknak, A tanulmány az Erdélyi Tudományos Füzetek közt jelent meg. 

Dr. Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron 
(1796—1861), Cluj-Kolozsvár, 1937. 21 1. 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek 94, számában Jászay okmánysorozatot kö-
zöl; ez a közlés részletesen tartalmazza azokat a küzdelmeket, amelyeket a kolozs-
vári magyar luteránusoknak kellett folytatniok a magyarnyelvű istentisztelet be-
vezetéséért. Hatvan éven keresztül kellett küzdeniök szász hittestvéreikkel szem-
ben, míg végre — különösen Hintz György lelkész fáradozásai folytán — sikerült 
elérniök, hogy pari tásos alapon tar thassanak magyarnyelvű istentiszteletet 
is (1861). ha.— 

Turóczi-Trost ler József: Keresztény Seneca- Fejezetek a kései humaniz-
mus európai és magyarországi tör ténetéből . Budapest, 1937. 53 1, (Különlenyomat 
az Archívum Philologicum 1937, évfolyamából.) 

A szerző célja, amint azt már eddig megjelent számos tanulmánya is jelzi, 
hogy a magyar szellemi élet megnyilvánulásait az általános európai fej lődés ke-
retében vizsgálja. Előttünk fekvő tanulmánya a renaissance óta időszerű és él-
ményszerű Seneca d iadalú t já t mu ta t j a be. Ez a diadalút csúcspontját a XVII. 
században érte el, mikor mindenki siet a maga nyelvén megszólaltatni Senecát, a 
római Stoa keresztény képviselőjét. Minden szempontból ki ter jedt irodalom ke-
letkezik: kiadások, florilegiumok, kivonatok, szentencia- és prédikáció-gyűjtemé-
nyek tükrözik az egész Nyugaton átvonuló stoikus áramot. Ezt az irodalmat és 
ennek az iránynak a képviselőit, el terjesztőit sorakozta t ja fel a szerző pára t lan 
tárgyismerettel. Az úttörők után tá rgyal ja a stoikus nyárutó képviselőit, a nagy-
szombati jezsuitákat, a magyar stoikus proestánsokat, a cartesianusokat s az 
irenikus mozgalom híveit. Ebben az összefüggésben irodalmunk számos kevésbbé 
értékelt alkotása nyer új értékelést. T. a külföldi kutatások eredményeit sikerrel 
alkalmazza a magyar viszonyokra, sőt összefoglalásával külföldnek is példát 
nyúj that , amit a németnyelvű kivonat is lehetővé tesz. ha.— 



BENEDICTINÁ. 

Kelemen Krizosztom főapát úr kitüntetése. 
A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Kelemen Kri-

zosztom főapát urat m. kir, titkos tanácsossá nevezte ki. A kitünte-
tés nemcsak a bencés rendben, de a renden kívül is nagy örömet kel-
tett, mert a kitüntetést nemcsak az ifjúság vallásos, hazafias nevelé-
sével, társadalmi tevékenységével, kulturális és szociális téren szer-
zett érdemeivel vívta ki, hanem vonzó egyéniségével és szeretetre-
méltó közvetlenségével is igen sok jóbarátot szerzett magának s a 
szent rendnek. Az osztatlan megbecsülést és szeretetet bizonyítja az 
a sok üdvözlés, mely az egyházi, politikai, társadalmi élet kitűnősé-
geitől a társadalom minden rétegéből érkezett a rendhez s a rend 
fejéhez. 

Dr. Erdélyi László, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudomány-
egyetem prorektora március 2-án töltötte be 70. életévét, A kiváló 
tudóst, rendtörténetírót rendtársai meleg ünneplésben részesítették. 

A Győri Kisfaludy Irodalmi Kör Kelemen Krizosztom főapát úr 
Őnagyméltóságát tiszteleti taggá, dr. Bánhegyi Jób főiskolai tanárt pe-
dig alelnökké választotta. 

Győrszentmártonban jól sikerült gazdasági téli tanfolyam volt, 
melyen 52 gazda szerezte meg az ezüstkalász-jelvényt, A tanfolyam 
sikerét a rendi gazdasági erők közreműködésével nagyban előmozdí-
totta Nagy Vencel főszámvevő és dr. Nemes Vazul buzgólkodása. 

Jedlik Ányos gondolata a párizsi világkiállításon. A Búvár írja, 
hogy a párizsi világkiállítás egyik legszellemesebb gépe Jedlik Ányos 
bencés egyetemi tanár elgondolása szerint készült. Egy 30,000 Voltos 
transzformátorral szelepcső közbeiktatásával megtöltenek több pár-
huzamosan kapcsolt hatalmas kondenzátort, ma jd sorba kapcsolva ki-
sütik azokat. így a kisütési feszültség természetesen annyiszor lesz 
nagyobb, ahány kondenzátor van. Ezt az elvet már száz évvel ezelőtt 
feltalálta Jedlik Ányos, a dinamógép feltalálója és ú. n- csöves vil-
lámgyüjtőjén alkalmazta. Jedlik neve azonban sehol sem szerepel 
nagyszerű ötletének e késői megvalósulásán. 

Gróf Neipperg Adalbert volt németországi neuburgi apát, aki 
most Seckauban él a magyar közélet előkelőségeinek meghívására 



négynapos konferenciabeszédeket tartott a Szt. István-jubileummal 
kapcsolatban a Központi Katolikus Kör dísztermében. Pannonhalmát 
is meglátogatta. 

Diamare Gergely, montecassinoi püspökfőapát február 23-án ülte 
szerzetesi fogadalmának 50 éves fordulóját. Szent Benedek ősmonos-
torának atyját a rend nevében Stützing en Fidél prímásapát, a kon-
gregáció nevében pedig Vannucci, a Szt. Pál-apátság főapát ja üd-
vözölte. 

Az 1915-ben szentség hírében elhúnyt Riccardi Piacid farfai ben-
cés atyának boldoggáavatási ügye szépen halad előre. Holttestét 
Schuster Ildefonz, Milánó bíboros érseke jelenlétében február 27-én 
vizsgálták meg hivatalosan. 

Bencés népmissió az Alföldön. Csollák Lajos orgoványí lelkész 
Pannonhalmáról kért missziós atyákat. A főapát úr intézkedése foly-
tán Nemes Vazul dr. főiskolai tanár és Walient Hugó spirituális márc. 
2—6, tartották meg a népmissziót Orgoványban. A misszión a 16,000 
hold területen szétszórtan lakó hívek közül 900 végezte el a szentgyó-
iiását. Az esti órákban a missziós atyák a helyi lelkész kíséretében 
felkeresték a tanyai iskolákat is, ahová a tanyák népe nagyszámban 
sereglett össze a szentbeszédek meghallgatására. 

Missziós rendtársainknak, miként tavaly Tíszakürtön és Tísza-
ugon, úgy az idén Orgoványban is, nagy lelki épülésére szolgált, hogy 
közvetlen közelről szemlélhették azt az óriási munkát, amelyet a váci 
egyházmegye papsága hősies lendülettel végez. A hét vármegyére 
ter jedő egyházmegye megyéspüspöke Hanauer Á. István apostoli lé-
lekkel folytatja elődeinek építő munkáját. Egymásután szervezi az 
ú jabb és újabb helyi lelkészségeket. így azután a tatár-török dúlástól 
és a háborús viszontagságoktól sanyargatott egyházmegyében a tel-
jesen elhanyagolt terület lassanként csak az irodalomban lesz ta-
lálható. 

Szent Benedek ünnepén tartotta meg dr, Sárközy Pál perjel el-
nöklésével az Öreg Bencés Diákok Egyesülete közgyűlését, mely a 
jubileum alkalmából hódolt Szt, István emlékének, A közgyűlés lel-
kesen ünnepelte a főapát urat magyar kir, titkos tanácsossá történt 
kinevezése alkalmából. Az ünnepi beszédet dr, Kühár Flóris házfő-
nök, egyetemi tanár mondotta, — Délután a Zeneművészeti Főiskola 
nagytermében jubiláris ünnepséget rendezett a budapesti bencés gim-
názium ifjúsága és az Öreg Bencés Diákok budapesti osztálya, A mű-
soron dr. Várkonyi Hildebrand szegedi egyetemi tanár, Weixelgaert-
ner Egon zongoraművész, Lengyel Gabriella hegedűművész, Dallos 
Sándor író és az intézet énekkara szerepeltek. 

Koller Pius, aki a kaliforniai Pasadena-ban az ottani egyetem 
híres biológiai intézetében, mely a nobeldíjas T. H. Morgan vezetése 
alat t áll, folytat kutató munkát, jelenleg különösen a statisztikai örök-



lődéstan, az embryológiai genetika, a fejlődéstani örökléstudomány 
s a szövetátültetés terén dolgozik. E mellett a többi kaliforniai egye-
temeket is látogatja s tart előadásokat fiatal kutatók számára; így 
a Corone del Mar biológiai állomáson, a Standford egyetemen Palo 
Alto mellett s a Berkeley egyetemen San Francisco mellett. Meg-
hívást kapott még a Pacifik Grove tengeri kutató állomásra Chica-
góba, Woods Holeba s Bostonba. 

12311 Sárkány Nyomda R.-T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Dr. Wesselv Antal és Wessely József. 
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Tel.: 1-811-18 (Haas-palota) Alapít. 1819 
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket , orrcsíp- J3 
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktái Ultrasin üve- j ) 
gekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás sze- n 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid f£ 
barométerek. Bor-, pálinka- és teimérők. Fényké- y 

H pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. 
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Ü Z L E T H Á Z 

Sötétszürke színben, a főtisztelendő papság kedvelt 
tavaszi-őszi köpenye. 

Pehelykönnyű; 
vízhatlan, 
tiszta gyapi«» 
lódén ragián # 
Ez a pehelykönnyű léden anyog magyar gyárt-

( ilyet eddig csak külföldön készítettek 



O B E R B A U E R A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 

IV., VÁCI-U. 41 

Alapítási év: 1863 
+ 

Magyarország leg-
régibb templom-

berendező és 
zászlókészítő 

vállalata 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e l y h e k , 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. 
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Szentistváni örökségünk. 
Dr. V a n y ó T ihamér . 

Meghatott és szent érzelmekkel tekintünk abba az üres kopor-
sóba, amely egykor első Szentkirályunk hamvait magába fogadta. 
Nemzeti életünknek legdrágább frigyszekrénye ez a kilencszázados 
emlék. Tiszteletreméltó, de holt emlék csupán, mert egykori Lakója 
át törte az enyészet mázsás kőfedelét, elhagyta múlandóságának házát. 
Űj nyugvóhelyet keresett magának, a mennyben Isten boldogító ölén, 
a szenteknek fénykörében, a földön országa és nemzete fiainak, az 
egymásután mindig megifjuló magyar nemzedékek élő szívében, A 
Nagykirály halálának kilencszázéves fordulóján ezekbe a szívekbe 
tekintünk. Megvizsgáljuk, méltó nyugvóhelyet adtak és adnak-e neki, 
megfelelően sáfárkodtak és sáfárkodnak-e a felbecsülhetetlen örök-
séggel, Fajunk Legnagyobbjának ünnepe ekként a nemzeti önismeret 
és lelkiismeretvizsgálás gyümölcsöző napjává lesz. Huszonhét magyar 
nemzedék élete mozgóképként vonul el lelki szemünk előtt, s mi 
megmérjük őket Szent István királyunk időálló mérlegén a Kereszt, 
a Korona és a Kéz örökségével való sáfárkodásuk szerint. 

A Kereszt öröksége. Szent István kettős értelemben meghono-
sítója a keresztnek magyar földön. Először elülteti a szívekbe: apos-
tola, térítője népének. Egész egyéniségének, működésének, alkotásai-
nak ez a középpontja. Kezemunkájának minden eredményén ra j ta 
van a krisztusi jegy. De a keresztet nemcsak mint a győzelmes hitnek, 
a művelődésnek, a diadalmas alkotó munkának, az európai keresz-
tény népközösség hatalmának jelét fogadta el, hanem a megpróbál-
tatás, a tűrés, a szenvedés királyi zászlajaként is. Szent István király 
szenvedő ember volt, megpróbáltatott hős. Nem a szenvedés minden 
életkedvet, alkotást, kezdeményezést, földi iparkodást lehengerlő és 
elfojtó, sötét értelmében, hanem Isten legnagyobb választottjainak 
legdicsőbb sikereik között is mindig keresztekkel kísért életútja sze-
rint. Népét megtérítette, de legszűkebb családi környezetét nem 
tudta Urának zsámolyához térdeltetní. Kora szokásának megfelelően 
a felnégyelés és megvakítás borzasztó büntetéséhez is kell nyúlnia az 
utolsó koldussal, szegénnyel és idegennel is egyébként oly kegyes-
szívű királynak. Végül meglátogatja az évekig tartó betegség, az éle-
tére törő rokoni ármány, s valamennyi közt a legfájdalmasabb csa-
pás: Imre fiának halála. A drága halott mellett, aki egyúttal a nagy 
áldozatokkal megteremtett keresztény magyar birodalom válságos jö-
vőjének is szomorú jelképévé lett, ,,úgy állt meghajolva, mintha egy 
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temető nagy hótól görnyedő sírkeresztje volna." (Vargha Gyula.) De 
állt, ekkor is állt, mégpedig a kereszt mellett, szilárdan és rendület-
lenül! Nehéz keresztjeinek súlyától terhelten lett Szent István király 
az első, szenvedéseit krisztusi türelemmel, alázattal és megnyugvás-
sal nemesen elviselő magyar. így egyesül benne a kereszt bátor apos-
tola a kereszt szenvedő hősével. 

És féltett népének sorsa is hasonló a nagy Alapító életéhez. Fé-
lelmetesen csattog a magyar kard a középkor és újkor századaiban, 
és csörög az Olvasó a Juliánok, Kapisztránok aszkéta derekán: a 
magyar nemzet apostoli küldetésének különböző megnyilvánulása-
ként. Nem törpe és eszmények nélküli, ridegen anyagias, keleties ke-
gyetlenségből, csupán szükségszerű belső buzogásból verekedő nép 
voltunk, hanem egy és ugyanazon apostoli küldetésnek hol tegzes és 
kardos, hol meg bibliás és olvasás hősei. Amíg visszük és védjük a 
keresztet, addig erő, lendület, egység és előbb-utóbb bekövetkező si-
ker az osztályrészünk; amint megkíséreljük kiűzni a szívünkből és le-
törülni zászlóinkról, ostorként jelenik meg a hátunkon. A magyarság 
a keresztnek népe: vagy győztesen és megfellebbezhetetlenül az apos-
toli küldetés tüzében, vagy hitében megtörve, reményeiben csalódva, 
István királytól ráhagyományozott Krisztusát elhagyva az emésztő 
szenvedés megpróbáltatásában. Szent István királyunk égi alakja ki-
lencszáz év visszhangjával dörgi felénk: apostoli lelket és megszen-
telt szenvedést! 

A szent jel int és hív és vár a munka, 
Az út nehéz s a cél oly messze még! 
A meddő gyászt a balsors már megúnta, — 
Küzdj, szenvedj, fáradj , i f jú nemzedék! 
Bús ugarunknak lesz még aratása, 
Csak törjed, túr jad, magyar ifjúság, 
Hogy megzendíthesd új föltámadásra 
A magyar élet büszke himnuszát! 

(Sajó Sándor: Magyar kereszt.) 

A Korona öröksége. A kereszténység és magyarság szövetségé-
nek Szent Istvántól rendelt leghatalmasabb őrzője, oltalmazója és 
erőssége a Szentkorona. Rajta van a végrendelkezésnek és az örök-
ségnek kilencszázados kenete. A sírja szélén álló király halála előtt 
utoljára ezt érintette a Boldogasszony oltára előtt. Fölajánlotta, mint 
az áldozatnak szánt ostyát a pap, mint árván maradó gyermekét a 
földi világból távozó édesanya. Belé lehelte utolsó sóhaját, raj ta 
nyugtatta immár az örökkévalóságba átpillantó szemét, őt fogta áldó 
kezének utolsó erejével, a végső búcsúzás pillanatának reszkető, 
szinte görcsös ragaszkodásával. Ez volt nagy lelki szenvedések között 
utolsó vándorútjára térő királyunknak egyetlen vigasza. A kereszt, 
a reámért szenvedés elvette tőle a fiút, az egyetlen örököst, családja 
fenntartóját és szellemének egyedüli méltó képviselőjét, úgyhogy vér-
szerint nem tudta biztosítani országépítésének folytonosságát. De a 



Korona visszaadta neki és nemzetének a magszakadástól, nemzedék-
sortól független, eszményben és intézményszerűségben továbbélő örök 
magyar király eszményt, a halhatatlan magyar királyságot. S népe meg-
értette legnagyobb Jótevőjének eszmevilágát és aka ra t á t A magyar 
történelem századai mindig újra és ú j ra elemi erővel hirdetik nem-
zetünknek egészen kivételes ragaszkodását a Szentkorona örökségé-
hez. Egyre jobban és jobban beleépíti politikai fejlődésének rendsze-
rébe, s benne csodálatos szépen megbonthatatlan egységgé összekap-
csolja a nemzeti öntudatnak és a vallásosságnak alapelemeit- A 
Szentkorona így a magyarságnak csodaszerü élettényezőjévé vált, s 
minden eszmei forradalomtól, idők és népek divatjától függetlenül 
meg is őrizte politikai küldetésének e legszentebb eszményét egészen 
a jelenig. (Prohászka Lajos, A Vándor és a Bujdosó.) Benne és ál-
tala van meg az igazi nemzeti egység, az ember lelki méltóságából 
következő, alapvető egyéni szabadságjogoknak s az Isten és ember, 
Egyház és nép szentesítette királyi hatalomnak összhangjában. Szent 
István királyunk égi alakja kilencszáz év visszhangjával dörgi felénk, 
király- és Korona-igényes népe felé: alkotmányos, szentkoronás, ke-
resztény magyar királyságot! 

A Kéz öröksége. Kezét hagyta reánk, áldott Jobbját, mely mint 
a közös Atyának csodás épségben megőrzött egyetlen földi marad-
ványa, minden gyermekének, az egész nemzetnek féltve őrzött és 
tisztelt ereklyéje lett. Ez a Kéz a jótékonyság és az igazságosság, a 
tekintély és a kemény küzdelem Jobbja volt. Ha ma ú j ra elindulna 
országkormányzó út jára ezen a földön, kétségtelen, hogy nem győzné 
a sok rozzant viskóba, lerongyolódott, beteg és éhes magyar testvé-
reire hinteni a hit- és faj testvériség megenyhítő és kiengesztelő sze-
retetének olajcseppjeit. Ha ma újra elindulna igazságosztó útjára, 
nem kerülgetné, gombolyítaná csigalassúsággal életünk gordiusi cso-
móit, hanem az igazságosság kardjának nyílegyenes út já t választaná 
ott, ahol a szeretet, jótékonyság és méltányosság már csak morzsá-
kat tud adni, s ezekből is díszletet emel a mögötte kíméletlenül ér-
vényesülő mammonimádat palástolására. Ez a Kéz volt az, mely pa-
rancsoló tekintéllyel, hatalommal, önbizalommal és bátorsággal fogta 
kardjának markolatát, s megjelölte vele belső és külső ellenségeinek 
út ját . Halált suhintott mindenki felé, aki a kereszténység és a király-
ság alapjait ingatni akarta! Ezért villogott Veszprémnél és a maros-
menti síkon. Felkoncolást hirdetett mindenki ellen, aki — miként 
II. Konrád császár — a haza szentelt földjének egyetlen rögét is 
bántani akarta. S ugyanez volt a sorsuk azoknak a cinkosoknak, akik 
akár pogányokkal, akár külső ellenséggel összeesküdtek a keresztény-
ség, a királyság és az ország ellen. Szent István királyunk égi alakja 
kilencszáz év távlatából dörgi felénk: több emberbaráti és fajszerete-
tet, következetesebb és kérlelhetetlenebb igazságosságot, halált a 
belső és külső árulókra! 



A kéz vagyok, a láthatat lan kéz, 
S valamit mindenkinek írok én, 
A csüggedőnek azt írom: Remény! 
A kétkedőnek azt írom: Kitartás! 
A könnyelműnek azt írom: Vigyázat! 
Az árulónak én, hogy arca égjen, 
Azt írom: Szégyen! (Végvári: Mene Tekel.) 

Szerénytelenség nélkül megállapítható, hogy Szent István mun-
katársai és örökösei közt a legelső helyek egyike illeti meg Szent 
Márton ősi szentélyét, Pannónia Szenthegyét, a pannonhalmi ősmo-
nostort. A magyar kereszténységnek elsőszülötte, a Szentkoronának 
mindenkor hűséges híve és védelmezője. Legősibb hagyományaiban 
e ééyé fonódik a Koppány ellen vonuló Istvánnak alakja a templom 
csendjében imádkozó királlyal, a tisztalelkű Mórnak képe a szűzi hét 
csóknak Szent Imréjével. 

Ez itt a szenthegy: árnyas templomában 
— Ó, hallod-e? — egy ezredév piheg; 
A mult kárpit ját sejtelmes homályban 
Egy láthatatlan kéz lebbenti meg. 

Mint csillagfény a hangtalan nagy éjben, 
Itt lélek jár az íves bolt alatt, 
S tán porszem ring a fátylas fény ölében, 
Mely még Szent István saruján t a p a d t . . . 

(Sajó Sándor: Pannonhalmán.) 

Pannonhalma úgy emelkedik ki a Kisalföld síkságából, mintha a 
Szentkirálynak nemzetét vizsgáló és fölötte őrködő, gondviselő szeme 
volna. Amikor a kilencszázados fordulón szívének-lelkének teljes 
hódolatával és hálájával tekint vissza alapító nagy Jótevőjére és leg-
főbb égi Pártfogójára, egyúttal örök magyar küldetésének megfele-
lően számonkéri Szent István népétől a legdrágább örökséggel, a Ke-
reszt, a Korona és a Kéz legszentebb javaival való sáfárkodását. 



Szent István és a bencés szellem, 
aimon Árkád. 

Mikor Pannónia szent hegyén a magyar bencések is ki akar ják 
venni részüket Szent István kilencszázados halálának megünneplésé-
ből, természetes, hogy az ünneplés és emlékezés kegyeletes óráiban 
ők is számot akarnak vetni, mit köszönhetnek szent alapítójuknak. 
E számvetés után a hódoló kegyelet a r ra a megállapításra jut, hogy 
Szent Istvánban a szent rendnek Magyarországon első szent nevelt-
jét, első lelki gyermekét tisztelheti. Büszke örömmel látja, milyen 
bensőséges, mélyrenyúló gyökérszálak kapcsolták a szent királyt 
Szent Benedek rendjéhez, és alázattal ismeri el, hogy életét, létét, 
nagy múlt ját és jövőjét, egyszóval mindenét neki köszönheti. 

Ha teljes egészében föl akarjuk tárni azt a bensőséges kapcso-
latot, amely Szent Istvánt a bencés rendhez és általában a bencés 
szellemhez fűzte, meg kell ismernünk előbb a rend szellemét, mely 
a X—XI, században éltette, és hivatását, melyet első királyunk korá-
ban, a korai középkorban betöltött, 

A IX, és X. század fordulója az ököljog és vérbosszú korszaka. 
Az évszázados elvilágiasodás folyamán aljas bűnök és alacsony ösz-
tönök kaptak lábra. A szomorú társadalmi, politikai és erkölcsi álla-
potok az Egyházra is éreztették hatásukat. Mikor a IX. század végén 
a császári hatalom lehanyatlik és a Karoling-dinasztia kihalása után 
bukásához érkezik, Szent Péter utódjának trónusa is a század bűnei-
nek zsákmánya: családok, zsarnokok uralkodnak felette. A pápa vi-
lági hatalmával együtt erkölcsi tekintélyét is elveszti. A főpapok kis-
királyok módjára csak világi hatalmuk, tekintélyük növelésére for-
dít ják minden gondjukat, pénz- és földéhségük kielégíthetetlen, A 
birtokokkal együtt a kolostorok is legnagyobbrészt méltatlan kegyen-
cek, sőt világiak kezére kerülnek, A szerzetesi élet követi az általá-
nos romlást: a fegyelem meglazul, a kolostorok elnéptelenednek. A 
szerzetesi élet számos meleg tűzhelyét barbár betörések forgatják föl. 
A pusztító normannok, arabok, szlávok és magyarok mint Isten bün-
tető ostorai jelennek meg a jobbérzésűek képzeletében. 

De nemcsak ilyen vigasztalan és sötét e korszak képe. Vannak 
az Egyház jobbjai között, akik bátran felemelik szavukat az általá-
nos romlottság ellen. A IX, százd elején újjáéledt szerzetesi szel-
lem, melynek lelke Aníane-i Szent Benedek volt, bár később leha-
nyatlott ugyan, úgyhogy a tartományi zsinatok szigorú határozatai 
sem tudták életben tartani, de az eszme nem halt ki: a papság er-
kölcsi színvonalának emelésére és életmódjának megjavítására is tör-



téntek figyelemreméltó kísérletek, Ezeket mind egyesítette és el-
mélyítette az ú. n, Cluny-mozgalom, a franciaországi Cluny-kolostor-
ból kiinduló reformtörekvés,1 

Cluny Burgundiában, Lyontól északra, Díjon közelében fekszik, 
A kolostort 910-ben alapították és alig egy század leforgása alatt 
nemcsak a világ legkiválóbb bencés kolostora lett, hanem úgyszólván 
a katolikus Egyház életének legfontosabb középpontja volt — Rómán 
kívül, apá t ja pedig a pápa után a nyugati egyház legfontosabb sze-
mélyiségévé emelkedett,2 A Cluny-reform legfőbb célja az volt, hogy 
Szent Benedek Regulája a lapján eredeti szigorúságában állítsa visz-
sza a szerzetesi fegyelmet és ezzel elmélyítse a szerzeteséletet, E 
cél elérésére legfőképpen az segítette a mozgalmat, hogy Cluny első 
apát jai hosszú ideig mind kiváló egyéniségek, sőt szentek voltak. 
Szent Odó már az egész szerzetesélet általános reformját veszi 
tervbe, A központi kolostorhoz csatlakozó szerzetesházak száma egyre 
szaporodott, úgyhogy a következő században már csaknem 2000 ko-
lostor tartozott a kongregációhoz, a központi anyakolostor szellemé-
hez hasonló fegyelemmel, A kongregáció megalkotása és az egyes ko-
lostorok közti szoros kapcsolat megteremtése Szent Odilónak, a XI. 
század egyik legnagyobb alakjának nevéhez fűződik. A kongregáció 
egységét és közös szellemét azáltal sikerült olyan bámulatos módon 
megteremtenie, hogy megvalósította Szent Benedek Regulájának és 
egész elgondolásának vezérgondolatát: az óriási bencés család, közös-
ség élére közös főt, egy személyben atyát és korlátlan egyeduralkodót 
állított az apát személyében, akit a szerzetesek választottak és a 
pápa megerősített. Az egész reformmozgalmat és későbbi nagy hatá-
sát leginkább ebből a szemszögből nézve érthetjük meg, A cluny-i 
szellemű szerzetesek a szigorú bencés fegyelemben éltek, engedelme-
sen és alázatosan vetették alá magukat az apát irányításának. Mivel 
magyarázhatjuk meg, hogy ennek a nagy bencés családnak vala-
mennyi tagja egy szívvel-lélekkel bízta rá magát egy ember, az apát 
kezére? Azzal az erővel, mely Szent Benedek elgondolásából, az 
apát személyéből kiáradt nemcsak közvetlen környezetére, hanem 
minden egyes fiára. Hiszen az apát „Krisztus helyettese". Neve any-
nyít jelent, hogy atya. A jóságos a tya ,,bölcs orvosa" is gyermekei-
nek, „mesterük", akinek a tanítványok engedelmességgel tartoznak, 
mert ,,az engedelmesség, melyet az elöljárók iránt tanúsítunk, Isten-
nek szól" (Regula, 5. fejezet). Ennek a mesternek „kettős tanítással 
kell vezetnie tanítványait: vagyis mindazt, ami jó és szent, inkább 
tetteivel mutassa meg, mint szóval" (2. fej,). — Az apát Krisztus 
nyájának „pásztora", akinek „kiváló gondot kell a r ra fordítania s a 
legnagyobb körültekintéssel és buzgalommal azon lennie, hogy a reá-
bízott juhok közül egyet se veszítsen el", és akinek a Jó Pásztor pél-
dá ja lebeg szeme előtt (27, fej,), Szent Benedek Regulájában nem 
győzte eléggé hangsúlyozni és az apátnak ismételten lelkére kötni, 

1 V, ö. Hóman—Szegfű: Magyar Történet, 2, 187—189, I. 
2 C. Butler: Benedíktinisches Mönchtum, 1929, 364. 1. 



hogy amikor lelkek vezetését vállalta magára, óriási felelősséggel 
tartozik Istennek. „Gondolja meg, mily nehéz és terhes dolgot vál-
lalt m a g á r a . . . A lelkek vezetéséről számot is fog adni . . . Tud ja 
meg, hogy aki a lelkek vezetését vállalta magára, az tartsa készen 
magát a számadásra , . . Az ítélet napján mindazon lelkekről számot 
kell adnia az Ürnak, s még hozzá kétségkívül a sa já t lelkéről is. És 
míg így állandóan fél, mint pásztor a rábízott juhok miatt a számon-
kéréstől, s ezzel biztosítja magát a másokról való számadásra, a ma-
gáéról is gondoskodni fog." (2. fej.) 

Szent Benedek tehát magasztos, szinte korlátlan hatalmat bízott 
rá a szerzetesek apát jára és hogy ezt a hatalmat csak Isten szándé-
kai szerint és a rábízottak üdvére használja, arra nem nyújt semmi 
más biztosítékot, csak az apát lelkiismeretét, felelősségtudatát, az 
utolsó ítéleten lerovandó számadást, A cluny-í szerzetesek ezekkel a 
biztosítékokkal is megelégedtek: Szent Benedek szíve szerinti apát-
jaik voltak, akik életre váltották alapítójuk elgondolását. 

Ebben a megújhodott szerzetesi szellemben, az alázatos enge-
delmességben, az Isten keresésében korántsem merült ki azonban a 
cluny-i szerzetesek célja. Minden időben igaz volt, de különösen e 
reformmozgalom idején igazolódott be, hogy a bencés rend isteni hi-
vatást tölt be és fontos eszköz a Gondviselés kezében. A cluny-i ben-
cések nemcsak a szerzetesélet, hanem a társadalom, az egész rom-
lott világ megjavítására törekedtek. A maguk engedelmes, alázatos 
szerzetesi életében látták megtestesülve a középkor vallási és politi-
kai eszményét: a földi Civitas Dei-t, Isten országát. A jól rende-
zett kolostori élet valóban Krisztus országa: az apát Krisztus helyet-
tese és a szerzetesek az ő alattvalói. Mikor lemondtak a világról és 
saját akaratukról, ,,az engedelmesség hatalmas és dicső fegyverze-
tét vették magukra, hogy Krisztusnak, az igazi királynak harcosai 
legyenek" (A Regula előszavából). Szerzetesi életük sem más, mint 
ezen Ür szolgálatának iskolája, dominici schola servitii. És az Úrnak 
úgy kell szolgálniok, hogy részesítse őket örökségében- Imádságuk, 
elmélkedésük, karitatív, missziós, nevelői vagy tudományos tevékeny-
ségük mind a Krisztus Király szolgálata. S ha valóban őt szolgálják, 
akkor még a mennyei örökség elnyerése előtt megkapják jutalmát: a 
lélek békéjét és boldogságát, ,,Ha valaki kinyitja a történelem köny-
vét és a bencések alkotásairól olvas, amelyek nagyságukat, különfé-
leségüket és életrevalóságukat tekintve egyaránt csodálatosak voltak, 
el kell ismernie, hogy a bencés élet nyugalma nem a restség nyu-
galma, hanem a fáradhatatlan munka békéje. Ezt a munkát nem ön-
magáért végzik, mert csak eszköze egy magasabb életformának,"3 

A bencés békegondolat csak egyik megnyilvánulási módja a 
középkor e termékeny eszméjének. Szent Ágoston De civitate Dei c. 
művében zseniális módon egyeztette össze, foglalta szintézisbe az 
antik világ és a kereszténység gondolatait az államról. A két kor 
határán állva kiegészíti, mintegy megfejeli a büszke pax Romanát a 

3 Buller id. mű, 315. 1. 



pax Deivel. Azzal a gőgös, elbizakodott, szinte vallásos római meg-
győződéssel, hogy a római birodalom világot átfogó hatalma biztosítja 
a világ békéjét, szegezte szembe Szent Ágoston az Isten békéjét, 
mely a civitas Deí-nek, az Isten országának végző győzelmét bizto-
sítja.4 I t t a földön két ország küzd: a civitas terrena, mely Krisztus 
tanítását nem ismeri, sőt megveti és erre a földi életre rendezkedik 
be. E birodalom népei és uralkodói Krisztus nélkül, sőt Krisztus el-
lenére törekesznek jólétre, gazdagságra, békére, A civitas Dei lakói 
és fejedelmei azonban alázattal vallják és hirdetik Krisztus tanítását, 
előmozdítják érvényesülését, földön élve égbe vágynak, míg valóra 
nem válik álmuk: pax Christi in regno Christi. A civitas Dei igazi 
feje Krisztus, aki egy személyben király és főpap. Hatalma itt a föl-
dön királyságra és papságra, egyházi és világi hatalomra oszlott. 
Krisztus földi országának uralkodója Krisztus helyettese. A két ha-
talomnak a keresztény uralkodó személyében kell összeforrania: a 
keresztény király ,,Isten kegyelméből" uralkodik, terjeszti és védi 
Krisztus hitét, megszervezi és gazdagítja Egyházát, ,,igazságos, ke-
gyes, békeszerető". A középkori király szinte papi hatalommal ren-
delkezik: nincs ugyan pappá szentelve, de részesedik a papi hivatal-
ban, Ő is Krisztus helyettesekért kormányoz, mint a püspök,5 

A cluny-i szerzeteseknek ez a civitas Dei az eszményük. Ennek 
békéjét akar ják szétárasztani a világon. Szent Odiló megalkotja és 
népszerűvé teszi a treuga Dei-t, az „Isten békéjét", hogy út ját á l l ja 
az ököljog és vérbosszú garázdálkodásának. Ez a béke jól megfér a 
háborúval, ha az Isten országának érdekeit tar t ja szem előtt, azt vé-
delmezi vagy terjeszti, mint ahogyan a cluny-i szerzetesek békéjének 
is örök harc az ára, harc a sátán, a sötétség fejedelme ellen, Krisz-
tus Király szolgálatában. Eszményük a békeszerető király, aki épp-
úgy Krisztus helytartója, mint a bencés apát a szerzetesi közösség-
ben. Népének atyja és mestere, kinek alattvalói engedelmességgel 
tartoznak és akinek elsősorban példájával, tetteivel, keresztény éle-
tével kell tanítania alattvalóit. Népének pásztora, aki állandóan 
szem előtt tar t ja az utolsó ítélet számadását, amikor felelnie kell a 
rábízott ország, Egyház, nép gondviseléséért. Krisztus Egyházának 
hűséges sáfára, az igaz hit terjesztője és védelmezője. Célja nemcsak 
az, hogy a reábízott nyájnak kárát ne vallja, hanem az is, hogy a 
nyájnak jóban való gyarapodásán örvendezhessék, (Regula, 2. fej.) 
Egyszóval „keresztény király", aki Krisztus földi országának, a ci-
vitas Dei-nek kiépítésén fáradozik, csak azért, hogy a rábízott nyá-
jat hiánytalanul Krisztus égi birodalmába terelje. 

A Cluny-reform fontossága korszakalkotó és jelentősége világra-
szóló volt. Bennünket azonban itt csak magyarországi kapcsolatai 

4 Balogh József: Szent István királv, a „békefejedelem". Magyar Nyelv, 
1927. 457. 1. 

5 V. ö. részletesebben Dr. Mihályi Ernő O. S. B.: Szent István élete és müve, 
II, 195—198. 1. 



érdekelnek. E nagy szellemi mozgalom egyik legelső sikerét nálunk 
arat ta és Szent István legelső apostolai közé tartozott. 

A hazánkban megforduló térítők ezt a cluny-i bencés szellemet 
hozták magukkal. Az otthonukból elűzött és hazánkban letelepített 
breunowi bencések mind Szent Adalbert tanítványai, Szent Adalbert 
pedig Adalbert magdeburgi érsek udvarában nevelkedett. Adalbert 
érsek Szent Wolfgang regensburgi püspökkel, a magyarok első térítő-
jével együtt a cluny-i szellem legbuzgóbb terjesztője volt Németor-
szágban. Gizella, a magyar királyné, Szent Wolfgang tanítványa. 
Szent Gellért a szigorú fegyelmű velencei Szent György-kolostorból 
jött. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy maga Szent István levelezés-
ben állott Szent Odilóval, az egész reformmozgalom szellemi irányí-
tójával, tisztán állanak előttünk azok az erős gyökérszálak, amelyek 
a bimbózó magyar kereszténységet a Cluny-mozgalomhoz és ezen 
keresztül a bencés szellemhez fűzik. 

Ezek teszik érthetővé, miért fűzték a szent királyt olyan benső-
séges kapcsolatok az általa alapított és annyira kedvelt bencés rend-
hez, Többször, néha fiával együtt is meglátogatta Szent Márton mo-
nostorát, résztvett a szerzetesek zsolozsmáin (v, ö. Szent Imre-le-
genda 3—4. fej,), és fejedelmi ajándékkal halmozta el az összes ko-
lostorokat. Bizalmával tüntette ki a bencés szerzeteseket: első és 
legbensőbb munkatársai mind Szent Benedek fiai voltak. E történeti 
tényeken túl azonban egész művére, államéletére, életére, egyénisé-
gére, sőt egész gondolkodásmódjára elvitathatatlanul rányomta bé-
lyegét a cluny-i, tehát a bencés szellem-

Szent István államelméletén félreismerhetetlen a cluny-i szellem 
hatása. Az Intelmek előszavában hódolattal hull térdre a szent király 
a Teremtő előtt, akinek „akarata teremtett és láthatóképen tulajdon 
eleve való végzéséből elrendelt mindeneket, mind az égnek végetlen-
ségében, mind pedig a földnek emez alkalmatos térségein . . ,,A ki-
rályságok Isten kegyelméből adattak emez életnek javára és méltó-
ságára . . . és isteni parancsolatokból és végzésekből kormányoztat-
nak." A király Isten földi országában Krisztus helyettese; az ő fel-
adata, hogy népét az örök országba elvezesse. Krisztus helyettese 
Istentől kapja hatalmát. Ez a hatalom kettős: királyi és papi hata-
lom, mely azonban szoros együttműködéssel, bensőséges egységgel 
vállvetve dolgozik a közös cél megvalósításán: Krisztus földi országá-
nak kiépítésén. Elképzelhető volna-e, hogy a királyi, világi hatalmat 
az egyházi rovására akarta volna erősíteni és érvényesíteni az a 
Szent István, aki hódoló tisztelettel hajolt meg Krisztus Egyházának 
méltósága előtt? ,,Ki a szent Egyház méltóságát kisebbíti, avagy gya-
lázza, az a Krisztusnak testét törekszik megcsonkítani. Mert az Ür 
tulajdon maga mondotta Péternek, kit is a szent Egyháznak őrzőjévé 
és mesterévé tett : te Péter vagy és eme kősziklára építem én egyhá-
zamat, ő t magát bizony kősziklának nevezte, de nem mondotta, hogy 
fából való, sem hogy kőből való egyházat épített reája, hanem a 
térítésnek népét és a kiválasztott nemzetséget, az Ürnak hitben nevelt, 
keresztvízben megfürdött, chrismával megkent nyáját nevezi a reája 



épített szent Egyháznak. Ha valaki szerencsétlen eme szent Egyház-
nak tagjait avagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangéliumnak 
szerinte méltó, hogy malomkő köttessék nyakára és a tengernek mély-
ségébe elsüllyesztessék. Azaz vettessék le méltóságának hatalmáról 
és maradjon az igazak Egyházának kívüle ama világi nyomorúság-
ban, miképen a p o g á n y . . . " (Intelmek, 2. fej.) 

íme, a civitas Dei és a civitas terrena éles megkülönböztetése. 
De hogyan gondolkodott Szent István Krisztus országának fejéről? 
Milyen érzülettel viseltetett iránta? Az idézett szavak eléggé elárul-
ják azt az alázatos hódolatot is, mellyel a szent király Szent Péter 
utódára feltekintett. Gyermeki hódolatát, fiúi ragaszkodását semmi-
vel sem bizonyíthatta volna be szebben, mint azzal az elhatározásá-
val, hogy a magyar keresztény királyság művének betetőzésére a pá-
pától kér koronát, ,,A pápától nyert s az ország főpapja által fe jére 
tett koronával való megkoronázás, az olajjal való kenés, ez a szertar-
tartásos cselekmény, ez a szentelmény gyönyörűen jelképezte az ál-
lam és egyház kapcsolatát, a királyság isteni eredetét, A királyi ha-
talommal Szent István megkapta a világi hatalom jelvényét, a kardot 
és a lelki hatalmat. Nem ugyan püspöki vagy papi hatalmi kört, 
hanem sajátos charismát a corpus mysticumban, a püspökök hivatali 
charismás, jurísdictionális minisztériumában, szolgálatában való ré-
szesedést."6 Megható az a gyöngédség, mellyel az Intelmekben figyel-
mezteti fiát a főpapok megbecsülésére és tiszteletére: „Drágalátos 
fiam! Őket azonképpen őrizzed, miképen szemednek fényét. A kirá-
lyoknak székét a főpapok rendje ékesíti. Azoknak könyörgésük a ján-
land téged a mindenható Istennek. Mert hogy Isten őket az emberi 
nemzetségnek őrzőivé tette, és tet te őket az Isten a lelkeknek vizs-
gálóivá és mind az egész egyházi méltóságoknak és az isteni szentség-
nek elrendezőivé és kiszolgáltatóivá. Mert ő nélkülük nem állíttatnak 
sem királyok, sem fejedelemségek, az ő közbenjárásuknak általa el-
töröltetnek az embereknek vétkei. Ha őket teljességgel szereted, bi-
zonysággal bizonyost tenmagadat meggyógyítod és te országodat tisz-
tességgel kormányozod" (3, fej,). Az ő kezükben van minden lelki 
hatalom: ők kötnek meg vétkeinkben és ők oldanak fel alóluk, — 
Azt a királyt, aki így vélekedett a főpapokról és tetteivel váltotta 
valóra gondolatait, aki bizalmas tanácsosaivá választotta őket és leg-
bensőbb ügyeibe is beavatta, érthető, hogy a cluny-í szellemű, legna-
gyobbrészt bencés főpapok megbecsülték, az Egyház szervezése, gya-
rapítása, egyházmegyék kijelölése, püspökségek alapítása és java-
dalmazása, püspökök kinevezése körül kifejtett buzgó tevékenységét 
örömmel látták, elgondolásait örömmel üdvözölték és megvalósítá-
sukra életüket áldozták, mert bennük saját gondolataikra, sa já t esz-
méikre ismertek és megvalósulni láthatták őket. 

De Krisztus földi országában nemcsak a király és a főpapok 
között kell meglennie ennek az egyetértésnek, A király valamennyi 
alattvalója: főemberek, ispánok, vitézek, az egész társadalom béké-

6 Mihályi id. mű, I, 48. 1. 



ben és egyetértésben éljen. Isten békéje lakozzék közöttük és a ki-
rálynak „mindnyájuk felett békességesen" kell uralkodnia. De hogyan 
fér össze ez a béke a fegyvercsörgéssel? Hiszen ,,a főemberek, ispá-
nok, vitézek az erőtlenek oltalmazói, az ellenségnek rontói, a határ-
széli tartományoknak növelői". Szent István az Intelmek nyolcadik 
fejezetében sajá t példáját állítja fia elé követendő mintaképül, már 
pedig saját bevallása szerint, neki ,,hadbavonulások sok fáradalmai-
ban és különb különb nemzetek támadásaiban" volt része, mikben már 
majd egész életét töltötte. Hogyan kell értenünk hát ezt a békét? 
Semmi más ez, mint a szentágostoni pax Dei, a teremtésnek Isten ál-
tal rendelt és rendezett nyugalmi állapota, mely az egész világmin-
denségre és minden részére, így tehát az „Isten országára", a társa-
dalomra és az egyes emberekre is kiterjed. Szent Ágoston a De civi-
tate Dei 19. könyvében közölt „béketáblájában" részletezi a világmin-
denség e nyugalmát: Az emberek békéje: rendezett egyetértés . . . — 
Az állam békéje: az államjolgárok egyetértése parancsban és enge-
delmességben , , . Minden dolgok békéje: a rend nyugalma. Ez a béke 
lett a középkori államalkotások nagy eszményképe.7 Az Isten dicső-
ségére végzett zsolozsma és munka, a sátán ellen vívott szüntelen és 
kérlelhetetlen harc közepett is békésen élő cluny-i szerzetesek e békét 
akarták szétárasztani a világra. Ahogyan az ő életükben, e kicsiny 
államban, az Ür szolgálatának iskolájában ki tudták vívni lelkük bé-
kéjét, ugyanúgy Krisztus földi birodalmában is e béke megvalósítá-
sán dolgoznak. Ezt a békét Szent István a bencés pax szellemében, 
eredeti tisztaságában és mélységében valósította meg országában. 

Királyeszméje ugyancsak a cluny-i szellemet tükrözi vissza. Az 
ő eszményképe a békeszerető király, a zsarnok ellentéte, „A békes-
ségtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek" 
— mondja az Intelmek 5. fejezetében, „A gonosz és kegyetlen király 
hiába követeli magának a király nevet, mivel hogy tyrannusnak mon-
datik" (10, fej,). Mi szerzi meg ezt a békességet? Erre az Intelmek 9, 
fejezete felel: elsősorban az imádság, melynek „gyakorlása a királyi 
üdvösségnek mindeneknél nagyobb kiérdemlője", A szüntelen imád-
kozás a bűnök lemosása, megbocsátása. Az imádságra Isten távol-
ta r t j a a bűnt, elűzi a henyélést és bágyadtságot, melyek mind meg-
zavarhatják a lélek békéjét és segítséget ad minden jócselekedethez. 
Ezek által győzheti le minden látható és láthatatlan ellenségét és 
„nyugodalmasan, az ellenségeknek minden támadásától mentségesen, 
minden alattvalóival egységben, békességesen végezheti életének 
futását". 

Ennek az imádkozásnak legnagyobb mestere maga Szent István 
volt. Imádsága az ú j hit átélésének és az Istennel összeforrott szere-
tetközösségnek boldogságából táplálkozott, úgyhogy misztikus magas-
latokig emelkedett.8 — Intelmeiben ennek a katolikus hitnek szenteli 

7 V. ö. Balogh id. cikkét, 456—457, 1, 
8 V, ö. A Szent István-legendák a misztika világánál c, tanulmányomat. 

Pannonh. Sz, 180. 1. 



az első helyet. „Mindeneknek előtte meghagyom, tanácsolom, javal-
lom néked, én drágalátos fiam, hogy ha a királyi koronát megbecsülni 
kívánod, az apostoli és katholikus hitet oly nagy szorgalommal és vi-
gyázással megtartsad, hogy mind a néked Istentől alávetetteknek 
példája légy, és az Egyházak minden fiai méltán nevezzenek a ke-
resztény vallás igaz hívének." Nélküle a királyok „sem itt nem ural-
kodnak tisztességgel, sem az örök országban avagy koronában részük 
nem leend". Király ne is legyen más, csak katolikus: „A királyi mél-
tóság rendjéhez nem kell, ha csak nem hívőknek és katholikus hitbe 
beavatottaknak hozzá jutnia" (1. fej.). Mint a bencés apátnak legfőbb 
gondja, hogy „necsak a reábízott nyájnak kárát ne vallja, hanem a 
nyájnak a jóban való gyarapodásán is örvendezhessék" (Regula, 2. 
fej-)) ugyanúgy a keresztény királynak is „virágzó igyekezettel kell 
napról-napra vigyázatost vigyáznia a szent Egyházban, hogy inkább 
gyarapodást nyerjen, mintsem kárt szenvedjen" (Intelmek, 2. fej.) . 
A főpapok a király vénei. Tanácsukat szívlelje meg (7. fej.), mint 
az apát a szerzetesekét. Még az i f jak tanácsát sem szabad megvetnie, 
„mivel gyakran a fiatalabbaknak jelenti ki az Űr azt, ami jobb" (Re-
gula, 3, fej.) „így méltányosan és igazságosan rendez el mindent". 
(U. o.) 

Mintha a bencés Regula kezdő szavai csendülnének felénk a szent 
király intelmeiből, melyekkel szent fiát tanácsai megszívlelésére buz-
dí t ja : „Néked pedig, szorgalmatosan figyelmezvén, illik az isteni böl-
cseségnek intelmei szerint atyádnak parancsolatait megtartanod, ki is 
Salamon szájának általa mondja: hallgasd, én fiam, a te atyádnak 
tanítását" (Előszó). De a keresztény király nemcsak fiát készíti elő 
„saját erkölcseinek követésére" (8. fej.), hanem népének is tanító-
mestere, aki a bencés apát mintaképe szerint élő példája alattvalói-
nak és tettekkel muta t ja be, hogyan érhetik el az ő vezetése alat t 
Krisztus örök birodalmát. 

Szent István méltán buzdíthatta fiát erényei követésére. Erény-
életén, egyéniségén a legszebb bencés erények verődtek ki: az enge-
delmesség, alázatosság, a vendégek megbecsülése, és különösen Szűz 
Mária bensőséges tisztelete-

Szent Benedek Regulájában az 5. fejezetet szenteli az engedel-
messég erényének, „Ha az elöljáró valamit parancsol . . ., mintha csak 
Isten parancsolná . . „ A z engedelmesség, melyet az elöljárókkal 
szemben tanúsítunk, Istennek szól, hisz ő maga mondotta: Aki tite-
ket hallgat, engem hallgat." A szent király, aki mindig készségesen 
engedelmeskedett a lelkében működő isteni szózatnak, aki úgyszól-
ván csak engedelmes eszköze volt az isteni kegyelemnek, aki minden 
fontosabb tettéhez „lelki intéstől illetve, a Szentlélektől vezérelve" 
fogott hozzá,9 világosan látta az engedelmesség nagy értékét: „Min-
den engedetlenek az Istennek állanak e l lene . . . Az engedetlen Is-
tennek ellensége. . . Az engedetlenség az egész országnak veszedel-
me." Engedelmesség nélkül nemcsak a szerzetesi fegyelem bomlik 

9 L. említett tanulmányomat: 1. 



meg, hanem az ország életében is megszűnik a békesség. Uralkodni 
csak az tud jól, aki megtanult jól engedelmeskedni. Ezért inti fiát 
az Intelmek előszavában: „Engedelmeskedjél énnekem, én fiam," 

Az engedelmesség az alázatosságból táplálkozik, ,,az alázatos-
ság első foka" (Regula, 5, fej.), A békességes uralkodónak „alázato-
san, szelíden, haragnak, kevélységnek és gyűlölségnek nélküle" kell 
uralkodnia mindenki felett, „mindíglen elméjében tartván, hogy mind 
az embereknek egy állapotjuk vagyon" (4. fej,). Mintha csak Szent 
Benedek gondolatát hallanók: „Krisztusban mindnyájan egyek va-
gyunk s egy Ür alatt egyenlő szolgálatban vitézkedünk: mert nincs 
személyválogatás az Istennel. Csak annyiban vagyunk előtte külön-
bek, amennyiben jó cselekedetekben másoknál jobbnak és alázato-
sabbnak talál, így tehát mindenki iránt egyenlő szeretettel legyen 
(az apát)" (2. fej,). Ez az erény Szent Benedek Regulájának leg-
mélyebb gondolata, a szerzetesi élet legbiztosabb alapja. A rendala-
pító a leghosszabb fejezetet ennek tárgyalására szenteli. Ez bizto-
sítja nemcsak a szerzetes lelkében, hanem a király, a társadalom, sőt 
az egész ország életében is az Isten békéjét: „Semmi fel nem emel, 
hanemha az alázatosság, semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység 
és gyűlölség." (4. fej.) „Légy alázatos, hogy az Isten téged felma-
gasztaljon itt és a jövendőben" — inti Imre herceget a szent király. 
(10. fej.) — Ebben az erényben ugyancsak elragadó példát láthatott 
maga előtt a királyi herceg: a ty ja mélységes alázatosságáról, mely 
mintha eleven megvalósítása volna Szent Benedek elgondolásának, 
megragadó képet rajzolnak a legendák,10 

Ha vendég érkezett a bencés kolostorba, a szerzeteseknek úgy 
kellett fogadníok, mint magát Krisztust, — Ki ne ismerne rá Szent 
Benedek gondolatára, ha az Intelmek 6, fejezetét olvassa, melyet a 
szent király kizárólag a vendégeknek és idegeneknek szentel? Udvara 
valósággal menedékhelye volt üdözött rokonainak és más királyi sar-
jaknak,11 akik bizonyára azért ragaszkodtak hozzá, mert nála „örö-
mestebb tartózkodtak, mint egyebütt lakoztak volna". 

Végül nem mellőzhetjük el, hogy röviden meg ne emlékeznénk 
még a szent király nagy buzgóságáról, mellyel a Boldogságos Szűz 
Máriát tisztelte. Isten Anyja „a bencések Gyönyörűsége", Deliciae 
Benedictinorum. Hány boldog, édes órát töltött el Szent István is a 
Szűzanya képe előtt, vagy valamelyik templomában! „Magát orszá-
gával együtt fogadalomnak és felajánlásnak általa szünetlen könyör-
gésekkel Isten örökké szűz Anyjának, Máriának oltalma alá helyezte, 
kinek tisztelete és dicsősége oly híres a magyaroknál, hogy eme 
Szűz mennybevételének ünnepét, az ő tulajdon nevének hozzáadása 
nélkül nyelvükön Nagyasszony napjának hívják." (Nagyobb legenda, 
11, fejezet, „Asszony" a régi magyar nyelvben: királyné,) A püspök-
ségek templomai közül a legtöbbet Mária tiszteletére szenteltette és 

30 V, ö. Mihályi id. mű II, 19—22, 1, A szerző a Regula a l ap ján szépen 
r a j zo l j a meg az „alázatos király" arcképét, 

11 V. ö. Hómon—Szekfű id, mű, I2, 192, 1. 



ezeket különösen bőkezűen javadalmazta, (A Nagyobb legenda 11, 
fejezete részletesen leírja a fehérvári bazilika felszerelését,) Ez a 
bencés hagyomány vert gyökeret Szent István szívében, ez írta bele 
Mária szent nevét kitörölhetetlenül a magyar nép szívébe, ezért tar t ja 
népünk ma is országunkat Mária országának. 

Ilyen erényekkel valósította meg Szent István a cluny-i bencé-
sek keresztény király-eszményét. Ez az eszménykép a bencés apátról 
mintázta vonásait és a bencés Regula szelleméből szívta éltető, magá-
valragadó erejét, lendületét. 

Fejtegetéseink végén mi, első magyar bencés őseink késő utódai, 
büszke örömmel állapíthatjuk meg, hogy Szent István műve, a 900 
esztendős keresztény királyság, Krisztus földi birodalma bencés ala-
pokra épült; a nagy Országépítő első munkatársai bencések voltak, 
A bencés rend történelme a tanú arra, hogy a magyar bencések 
azután is mindenkor ápolták, védték és erősítették Szent István mű-
vét, A szent király halálának kilencszázados fordulóján hálás lélek-
kel, ünnepi megindultsággal és szent elhatározással ajánljuk fel neki 
imádságos és munkás életüket a jövő ezerévre is. 



A Szerit István-legendák a misztika világánál. 
Simon Árkád. 

Igazságtalanság volna, ha nemzeti irodalmunk megindulását 
csak azoktól a nyelvemlékektől számítanánk, amelyek a XIII—XVI. 
századbeli magyar nyelven maradtak reánk. A magyarságnak évszá-
zadokkal előbb volt már annyi és olyan mondanivalója, amit a fej-
letlen, dadogó magyar nyelven akkor még nem tudott közölni. Ekkor 
— sőt, mint tudjuk, századokkal később is — a latin szinte második 
nemzeti nyelvünk volt. Amikor az előbb említett emlékeknél száza-
dokkal idősebb latin nyelvű legendáinkat vizsgáljuk, bennük a nem-
zeti irodalom első értékes hajtásait tisztelhetjük. Sajnos, irodalom-
történetírásunk a legújabb időkig meglehetősen mostohán kezelte 
őket. Pedig érdemes foglalkozni ezekkel a legendákkal, hiszen belő-
lük nemzeti szentjeink arca rajzolódik elénk. 

Szent István halálának 900 éves évfordulóján, az ünnepi emléke-
zés hangulatában különös érdeklődéssel forgatjuk azt a három le-
gendát, amely az ő szent életéről számol be és megrajzolja a jámbor 
királynak, ,,az Isten emberének" és az erőskezű uralkodónak szent 
alakját . Az első Nagyobb legenda valószínűleg Szent László paran-
csára készült, talán éppen a szenttéavatás (1083) céljaira. Ez magya-
rázza meg, hogy írója elsősorban a szent alakját tartotta szem előtt. 
Ezért emeli ki imádságait, erényeit és jócselekedeteit és mellőzi, 
vagy csak futólag érinti országalapító és egyházszervező munkáját, 
harcait és a királyi családban előfordult viszályokat. — A másik két 
legenda Kálmán király uralkodásának elejéről való. A Kisebb le-
genda elődje hiányait akarja kiegészíteni: ,,A szentséges hitvalló 
Istvánnak, tudni méltó, a pannonok híres királyának életét és csele-
kedeteit, miképen azokat amaz időkből való hagyományban hívséges 
és igaz előszámlálásban kaptuk, méltónak és tisztességadónak ítéljük, 
utánunk való maradékunknak által bocsá j t an i . . . Ti pedig megértvén, 
mi is a könyv-író szájából zeng, befogadjátok ő együgyű beszédeit, 
mert hogy azt mondja el, mit hívőktől tanult hallásnak általa . . . Jól-
lehet a könyveknek első eredetük szerint való írásait forgatjátok, 
mégis olvassátok eme rövidebbeket." (2. fej.)1 Tehát a kisebbik le-
genda forrása a szájhagyományon kívül a Nagyobb legenda volt. 
Annak szent életírását emberi vonásokkal színezi és gazdagítja: be-
mutat ja a jóságos, bölcs, de ha kellett, erőskezű uralkodót is, aki 

1 Tormay C-: Kis magyar legendárium, 42—43. 1, A Nagyobb és Kisebb 
legenda idézetei e művészi fordí tásból valók. 



szigorú igazságot is tudott szolgáltatni. (Példái: a Koppány- és Vá-
szoly-féle lázadások). — A harmadik legenda elejéből megtudjuk, 
hogy Kálmán király határozott parancsára készítette Hartvik püspök. 
Ennek alapja a Nagyobb legenda, melyet a tudós szerző a Kisebb 
legenda szövegével egészített ki. Az első két legenda szövege meg-
bízhatóbb, de a mi szempontunkból e harmadikra is szükség van, 
mert értékes adatok nyújt fejtegetéseinkhez, 

Sokszor és sokféle szempontból vizsgálták már ezeket a legen-
dákat. A racionalista és pozitivista történelmi kritika és filológiai 
kutatás sokszor megnyirbálta forrásértéküket és iparkodott letörölni 
róluk az áhítat hímporát, melyben fogantak, így csak természetes, 
hogy „mindinkább problematikussá tette és ködbe burkolta első ki-
rályunk történeti alakját".2 De mi úgy közeledjünk ezekhez a legen-
dákhoz, mint ahogyan a Kisebb legenda írója forgatta a Nagyobb le-
gendát és szedte írásba ,,a hívőktől hallottakat": hívő lélekkel, bízva 
elődeink buzgó hitében, mellyel István király halála után alig két 
emberöltővel később lerögzítették a szent életéről fennmaradt és köz-
szájon forgó hagyományokat. Nehéz feltenni, még csak elképzelni is, 
hogy ezek a papok vagy szerzetesek ,,a korai középkor legenda-to-
poszaival" és a „tipikus király-életrajzi vagy hagíografikus közhe-
lyekkel"3 elferdíteni akarták volna a szenttéavatást megelőző szigorú 
vizsgálatok bizonyára közismert eredményeit, ha azok teljes egészük-
ben nem illettek rá a szent király csodálatos életére. 

De ezeket a legendákat nem csupán hívő lélekkel, hanem a ka-
tolikus misztika világánál akar juk vizsgálni, abban a reményben, hogy 
vizsgálódásunk a szent király életének ú j mélységeit t á r j a fel és ú j 
vonásokat fedezhetünk fel életrajzaiból kibontakozó arcképén. 

Mi a katolikus misztika? Egyik legnehezebb kérdése a katolikus 
teológiának. Ahány szerző, csaknem annyi meghatározás. Nem célunk 
itt részletes fogalmi meghatározást adni, csak a misztikus élet né-
hány fontos jegyére mutatunk rá, A misztika Isten közvetlen, benső-
séges átélése a lélekben és a világban, melyet a megszentelő kegye-
lem és a Szentlélek hét ajándéka valósít meg a Szentlélek különös 
vezetésével. 

Sajnos, a legendák együttvéve sem közölnek annyi és olyan rész-
letes adatot Szent István életéből, hogy belőlük teljes bizonyosság-
gal megállapíthatnánk, valóban misztikus volt-e a szent király, De 
néhány adat mégis feljogosít erre a föltevésre és több olyan kérdést 
segít megmagyarázni, amely eddig megoldhatatlannak látszott. 

A legendákból annyi kétségtelenül megállapítható, hogy első ki-
rályunk élete bensőségesen összeforrott az Istennel, szinte egyedül 
csak boldogító ú j hitéből táplálkozott. Szívesen és gyakran merült 
el az imádságban, mely számára bizalmas beszélgetés volt az Isten-
nel. Az országlás, az állam- és egyházszervezés gondjai közül szíve-

2 Balogh József: Az „á j ta tos" és „komor" Szent István király. Egy, Phil, 
Közi. 1928. 49. 1. 

3 V, ö. Balogh idézett cikkét, u, o. 



sen menekült az elmélyülő imádságba. Innét merített újra meg ú j ra 
természetfeletti erőt a nehéz munkához. Ezért ápolja a szoros kap-
csolatot Szent Benedek fiaival is. Többször is felment „boldog István 
király fiával együtt imádkozni boldog Márton egyházába, melyet 
Pannónia szent hegyén tulajdon ő kezdett és szerzeteseknek jeles 
gyülekezetével felékesített," (Szent Imre-legenda, 3, fej.) A Nagyobb 
legenda említi, hogy „könnyen és vigasságost szokott éjjeleken vir-
rasztani" (12. fej,), „Sokszor az egyháznak pádimentomára leborulva 
könnyeknek hullatásával bízta Isten akara t jára az ő eltökélésének 
teljesedését, hogy ő, ki nélküle mit sem cselekedhetnék, rendelése 
teljesítésének segedelmével és jóságos cselekedeteknek gyakorlásával 
feltett jószándékát véghez vihesse" (7, fej,). 

Ezekből az idézetekből is látszik, hogy a szent király imádságai 
nem a közönséges átlag ember imádságai voltak, A magányt, az éjt-
szaka csendjét választja, amikor semmi földi nem zavarhatja lelke 
édes párbeszédét az Istennel, Ezekben az imádságokban kevés sze-
repe lehetett a szónak, sőt még az elmélkedésnek is. Isten ilyen 
alkalmakkor tárta fel előtte titkait és a szent király boldog ön-
feledtséggel adta át magát a lelkében lakozó és ott titokzatosan mű-
ködő Istennek, De nem mindig tartott ez a boldog egyesség. Sötét 
órák, a sszenvedések és megpróbáltatások, a gonoszság és emberfe-
letti felelősség terhes napjai is elkövetkeztek. Ugyancsak ilyen éjt-
szakai virrasztásokon tárhatta fel Isten előtt e gondjait és terveit és 
bízta reá „eltökélésének teljesedését, hogy . , , feltett jószándékát 
véghez vihesse". 

Milyen imádság tölthette ki Szent István éjtszakai virrasztásait? 
Erre a kérdésre a Hartvik-legenda ad megbízható feleletet. Meg-
ismétli és részletesebben körvonalazza a Nagyobb legenda általános 
kijelentését: „A szent király, akit elfoglaltak a kormányzás gond-
jai, a nappalt értekezésekre és tanácskozásokra szentelte, az éj 
csendjét azonban virrasztással, imádsággal és szemlélődéssel töl-
tötte" (contemplationi vacare . . , operám dabat). Kérdés azonban, 
hogy ezt a kifejezést szabad-e a szemlélődő imádságra, a misztika 
egyik sajátos megnyilvánulási formájára magyaráznunk? Nem csu-
pán elmélkedő imádságot jelent-e a fentebbi kitétel? A szövegösz-
szefüggésből az előbbit kell feltételeznünk, A legenda írója ugyanis, 
mintegy előbb idézett szavainak megvilágítására, elbeszéli az egyik 
ilyen éjtszakai virrasztás és szemlélődés lefolyását. „Ezt (t, i. a szem-
lélődést) lelki vágyakozással buzgón gyakorolta. Egyik éjjel, mivel 
nem volt a közelben Isten temploma, nagyszámú és előkelő kísérőí-
vel egy széles mezőn ütött sátort. Míg a többiek mély álomba merül-
tek, fölkelt ágyáról és szíve hálókamrájába vonult. Térdreborulva el-
zárta ajkának a j t a já t és sóhajtávaíval s könnyeivel kopogtatott az 
örök irgalmasság kapuján. És miután hosszabb ideig így imádkozott, 
Uránk, az örök Királynak szolgái jöttek elő és fogadták könyörgését, 
A földről felemelkedett sátor mindaddig kifeszítve lebegett felette, 
míg az Isten embere magához nem tért a szemlélődésből és abba 
nem hagyta az imádságot" (15, fej,). 
Pannonhalmi Szemle ^ 



Nem lehet véletlen műve, hogy Hartvik az utolsó mondatban is 
a szemlélődés, contemplatío szót használja.4 Feltehető, hogy a tudós 
szerző már jól ismerte a meditatio, „elmélkedés" és a contemplatío, 
„misztikus szemlélődés" akkor már kialakult jelentéskülönbségét és 
így valóban misztikus lelki élményt akart leírni, mikor a szent király 
éjtszakai virrasztásáról beszámolt. 

Miben áll ez a szemlélődés? Szent Tamás szokott tömör megfo-
galmazása szerint nem más, mint az isteni igazság egyszerű látása 
szellemi intuíció, az igazság közvetlen megismerése, az igazságra való 
rátalálás, minden kutatás és következtetés nélkül. Ebben különbözik 
a medítatiótól, az elmélkedő imádságtól, amely szárazabb értelmi 
művelet, következtetések sorozata. Olyanféle látás a természetfeletti 
életben, mint ahogy például a természetes életben nyilvánvaló, hogy 
2 X 2 = 4, — A tulajdonképeni misztikus szemlélődés Isten műve, 
a Szentlélek közvetlen működése a lélekben. Ez a szemlélődés a 
szó szoros értelmében természetfeletti, rendkívüli, mert nem a lélek-
ben élő kegyelem megnyilvánulása. A rendes kegyelmi és erény-
élet határait messze felülmúlja, bár annak betetőzése és kiteljese-
dése. A Szentlélek e titokzatos működése csodálatos hét ajándéka 
révén megy végbe a misztikus lélekben. Ezeknek az adományoknak 
rendkívül fontos szerepük van a misztikus életben. Közülük a szem-
lélődést különösen három ajándék: az értelem, a tudomány és a böl-
cseség ajándéka közvetíti. Az első lehetővé teszi, hogy a lélek be-
hatoljon a hit igazságainak mélységeibe, amennyire ez itt a földön 
elérhető. A tudomány ajándéka arra segít, hogy megtaláljuk a helyes 
kapcsolatot Isten és a földi dolgok, a Teremtő és a teremtmény 
között, A bölcseség adománya által pedig a lélek belső rokonságba, 
bensőséges kapcsolatba kerül a természetfeletti, isteni dolgokkal és 
boldog, édes élmények kíséretében átélheti, mintegy megízlelheti 
őket, A bölcseség adományának birtokában a lélek mintegy áttüzese-
dik az Isten iránti szeretettől, a szemlélődő imádságban megérti, 
hogy Isten lelke mélyén lakozik. A lélek minden tehetsége visszavo-
nul legbensőbb szentélyébe, ahol Isten trónol, hogy hódoljon előtte 
és szeretettel, édes boldogsággal élvezze jelenlétét. Ebben a lelki-
állapotban szokott fellépni a misztikus szemlélődés pszichológiai 
kísérőjelensége, az elragadtatás, extázis.6 

A szemlélődés e fejtegetése után nem nehéz meglátnunk, hogy 
a Hartvik-legenda fentebb idézett elbeszélése és e misztikus élmény 
között belső összefüggés van, A szent király tehát ilyen szemlélődés-
sel tölthette átvirrasztott éjtszakáit. Az elbeszélt esemény előadása 
nem olyan részletes, hogy belőle a szemlélődés fokozatát is megál-
lapíthatnánk, annyi azonban kétségtelennek látszik, hogy a szemlélő-
dés pszichológiai kísérőjelensége, az elragadtatás is fellépett misz-

4 , . , donec vir Dei ín se reversus a contemplatione, spiritum relaxavit ab 
oratione. 

3 Veritat is dívinae simplex íntuitus. S, Th. II—II, q. 180. a. 3. 
6 V. ö. M. Grabmann: Wesen und Grundlagen der katholischen Mystik. 

München, 19232. 3. lej. 



tikus élményeikor. Ezt megerősíti az Érdy-kódex Szent István nap-
jára írt prédikációja is: „Oly igen elhatalmazott kedég az isteni lá-
tásban, hogy míkoron ájtatos imádságában volt, elragadtatott néha 
lelkében. Néha test szerént is felemeltetett a föld színéről, ő szent-
séges érdemének miatta ,. 

A Szentlélek ajánlékaíval, mint valami isteni hárfán, úgy ját-
szik a misztikus lelkén szebbnél-szebb dalokat Isten dicsőségére. A 
legendák többször is említik, hogy a szent király cselekedeteihez 
„lelki intéstől illetve" vagy „a Szentlélektől vezérelve" fogott hozzá. 
Az Istennel együtt élő szeretetközösségben a félelem a jándéka segíti 
arra, hogy mindenkor hódoló tisztelettel és alázattal tudjon leborulni 
a lelke mélyén lakozó Isten előtt. Az Isten iránti hálás érzület (do-
num pietatis) készteti, hogy boldog örömmel, gyermeki hálával mond-
jon köszönetet Isten jóságáért és különös segítségéért. Csak egy 
példát! Mikor II. Konrád haddal támad országára, „megfontolván, 
hogy ő semmit sem cselekedhet Krisztus akaratának nélküle, két 
kezét és szívét égnek emelvén, sérelmét az ő Asszonyának, az örökké 
szűz Máriának, Isten anyjának ajánlva, ilyen beszédekre fakadt : Ha 
kedvedre lenne, én Királynéasszonyom, hogy a te örökségednek mí-
vecskéjét az ellenségek elpusztítsák és a kereszténységnek ú j palán-
tá já t kiirtsák, ne tulajdoníttassék az én henyélésemnek, hanem in-
kább a te akaratod rendelésének. Ha a pásztoré a bűn, lakoljon ő 
maga, miképen érdemli a juhoknak közepette, de könyörgök, kímél-
jed a juhokat," Mikor azután legyőzi ellenségét, „általlátván, hogy 
Istennek irgalma látogatta meg, földre leborulva hálát adott Krisz-
tusnak és ő Szü lőany jának . . . " (Nagyobb legenda, 14. fej.; Kisebb 
legenda, 7. fej.) 

De ,,a boldogon is beteljesedett amaz apostoli mondás, hogy ,sok 
sanyargattatásnak általa kell bemennünk Istennek országába': . . . Mert 
sokféleképen alá volt vetve az isteni fenyítésnek, három éveken ke-
resztül szüntelen betegségekben sínylődvén." (Nagyobb legenda, 15. 
fej.) Alig hogy kigyógyult ezekből, elveszíti gyermekeit, utoljára 
egyetlen reménységét, Imre herceget is. Mert Isten szörnyű szenve-
désekkel, súlyos csapásokkal és betegségekkel szokta meglátogatni 
szolgáját, akit a misztikus élet méltóságára kiválasztott, hogy sza-
kadjon el a földtől, mindattól, ami ehhez a földi élethez köthetné és 
egyedül csak Istent keresse, Benne találja fel minden gazdagságát, 
vigasztalását, boldogságát. — Mi adhatott volna Szent Istvánnak erőt 
a megpróbáltatás e nehéz óráiban, ha nem az erősség Lelke? „Le-
vetvén búsulását, magát mindenestől az isteni irgalom bőségének ke-
resésére adta . . ." (U. o.) Ki sugallta volna bölcs végzéseit, szigorú, 
de igazságos, országa és a kereszténység boldogulását szolgáló intéz-
kedéseit, ha nem a Szentlélek a tanács ajándékával? 

Ha így magunk előtt látjuk az imádságba merült, szemlélődő 
„Isten emberét", önkénytelenül feltolul az a nagy kérdés: hogyan 
magyarázható meg akkor az a szinte emberfeletti alkotótevékenység, 
mely egy állam és egyház alapjait rakta le és biztosította jövőjét? 
Összeegyeztethető-e a szemlélődés azokkal az emésztő gondokkal, 



amelyekkel együtt járt ennek a nagy államszervezetnek megalapí-
tása és annyi vihar közepett is biztos kézzel való kormányzása? A 
misztikus teológia azonban erre a kérdésre is tud megnyugtató fele-
letet adni. 

A misztikus szemlélődésben a misztikus lelkét teljesen áthatja, 
szinte égeti, emészti az istenszeretet tüze, Bensősége és boldogsága 
annyira betölti, hogy nem tudja magába zárni: kiárasztja környeze-
tére, felebarátaira és embertársaira, sőt sokszor még ellenségeire is. 
Az Isten iránti szeretet magához öleli a szegényeket, szűkölködőket 
is. Mint ahogyan Szent Pál mindenkinek mindene akart lenni, úgy 
volt Szent István is mindene népének, országának. „Alamizsnálko-
dásokkal és könyörgésekkel tölti idejét", — olvassuk a Nagyobb le-
gendában (7, fej.). ,,Az irgalmasságnak és kegyességnek annyi kar-
jaival ölelte Krisztus szegényeit, bennük pedig magát Krisztust, hogy 
tőle soha egyetlen jövevény vagy zarándok nem ment el szomorko-
dón." Megmossa Krisztus híveinek lábát, alamizsnát rejt a szegények 
keblébe (Nagyobb legenda, 12. fej.). Éjjel, titokban jár jótevő kőr-
útjain, Azzal sem törődik, ha a szegények a kiosztott pénz után kap-
kodva még szakállát ís kiszaggatják (13, fej.) — Ettől a lángoló fe-
lebaráti szeretettől már csak egy lépés az egész ország féltő gondo-
zása, Krisztus nyájának szaporítása és védelme, az az apostoli 
munka, melyre egy életet áldozott. 

Van azonban még egy másik nehézség is a szent király életé-
ben, mely szintén megoldásra vár: az igazságszerető, békességkedvelő 
király istenszeretetből fakadó jóságával hogyan férnek össze azok a 
szigorú, kegyetlen, mai szemmel talán embertelennek látszó bünteté-
sek, amelyekkel Szent István az ellene lázadókat súj tot ta? Talán 
képtelenségnek hangzik, de igaz: belőlük is Istentől vezérelt bölcs 
előrelátása és könyörületes szíve tűnik ki, A kegyelem nem rombolja 
le a természetet, hanem reá épít és tökéletessé teszi. Szent István 
egyéniségének erős, markáns vonásait sem tüntette el a lelkében mű-
ködő kegyelem, de ezeket a jellemvonásokat is felhasználta a maga 
céljaira: Isten műveinek minél tökéletesebb megvalósítására. Kop-
pány lázadásának leverése után a győztes király felnégyelteti a ha-
lott vezér testét: darabjait Veszprém, Győr és Esztergom kapujához 
szegezteti, a negyediket keletre küldi intő jelként az ellene zúgolódó 
gyula számára,7 A lázadó és élete ellen törő Vászolyt megvakíttatja 
és kezefejét levágatja. De a nyakas, ősei hitét csak vonakodva el-
hagyó magyarságot csak erős kézzel és hatásos, elrettentő példával 
lehetett megfékezni. És még akkor is, amikor tulajdon rokonát, Vá-
szolyt olyan szigorúan bünteti, irgalmas szívét mutatja meg, mert a 
kor felfogása szerint a király és ország elleni lázadás bűne a leg-
nagyobb bűnök közé tartozott és csak a halálbüntetés volt méltó 
bűnhődése. Abban sem követi az Európa-szerte alkalmazott szokást, 
hogy a bűnös ártatlan fiait ís megbüntette volna.8 

7 Hóman—Szekfü: Magyar Történet2 , I. 177. 1. 
e Hóman Szegfű: Id. mü I. 236—237. 1. . , , 



Isten már életében is, de még inkább halála után számos csodá-
val tüntette ki kedves szolgáját. „Elhallgatni nem méltó, — jegyzi 
meg a Nagyobb legenda, — hogy Istennek emberében az isteni ha-
talom még ő életében akarta megmutatni, mely nagy érdeme lészen 
halálának utána." Majd elbeszéli, hogyan gyógyított betegeket azzal, 
hogy kenyeret, almát vagy valami illatos füvet küldött nekik, „mi ak-
kor éppen kezének ügyében volt". (14, fej.) — Isten a jövőt is fel-
fedi előtte: látomásban adja tudtára, hogy a besenyők megtámadják 
Erdélyt. így gyors intézkedésével megelőzheti és legyőzheti ellensé-
geit (Kisebb legenda, 7. fej.), — Mikor a szenttéavatás alkalmával 
felbontják sírját, „az illatnak olyan elszéledése szállott fel, milyen 
a körülállóknak soha meg nem jelent, és mindeneknek beteg tagjai, 
kik is oda futottak, legott meggyógyul tak . . . " (U, o. 10, fej,) 

Mellőzve a többi csoda felemlítését, a felsoroltakból is láthatjuk, 
hogy csaknem kivétel nélkül olyan rendkívüli jelenségekkel van itt 
dolgunk, melyek — rendesen, bár nem szükségképpen — a misztikus 
életet szokták követni, A kortársak és késő utódok számára ezek is 
bizonyítják, hogy Isten kedves szolgáját misztikus életre választotta 
ki és már életében megismerhette s megízleltette vele azokat a ki-
mondhatatlan örömöket, melyekkel az örökkévalóságban vég nélkül 
akar ja boldogítani. 

Ha a misztika világánál vizsgáljuk Szent Istvánnak 900 éves 
mult homályából kibontakozó alakját, ú j vonásokat fedezhetünk fel 
ra j t a és még mélyebben megismerhetjük szent életét, még jobban be-
hatolhatunk annak a léleknek a szentélyébe, melyben állandóan az 
Isten lakott. Ő alapította meg és vezérelte onnét szent királyunk ál-
dott jobbjával ezt az országot. István öröksége nem veszhet el soha, 
hogyha a jövőben is azon az úton halad, melyen ez a szent jobb éle-
tében olyan biztosan vezette és amelyet a jövő számára kijelölt 
előtte. 



II. Szilveszter, a szent korona pápája. 
Dr. Sárközy Pál. 

Kétszeresen is megokolt, hogy a Pannonhalmi Szemle foglalkoz-
zék Gerberttel, a X. századi tudós bencés szerzetessel, a későbbi 
II. Szilveszter pápával. Egyrészt most van születésének ezeréves for-
dulója, másrészt mint pápa ő adta Sz. István első királyunknak a 
koronát. 

I. Élete. 

Gerbert, a középkornak ez a nagy tudósa, a X. század első felé-
ben, 940 táján egyszerű szülőktől származott a franciaországi Au-
vergne tartomány valamelyik helységében. Neveltetését az aurillaci 
bencés kolostorban kapta, ahol hamar kitűnt tanulmányaiban a tehet-
séges ifjú. A kolostor apátjával, Geralddal és utódjával, Rajmunddal 
később is benső kapcsolatban volt. 

Gerald apát látva az i f jú tudományos hajlamait, megkérte a ná-
luk időző barcelonai grófot, Boréit, vigye magával spanyol földre a 
tehetséges és tudományszomjas i f jú szerzetest. Gerbert 965 t á j án jut 
el Spanyolországba és itt Vich tudós püspöke, Hatto vezette tudomá-
nyos kiképzését. A spanyol határszélen való tartózkodása közben 
sajátította el a matematikát és asztronómiát. Ezeket a tudományokat 
az arabok közvetítették keletről, akik 713 óta spanyol földön tartóz-
kodtak, Gerbertnek, az arabokkal való közvetlen érintkezése nem tű-
nik ki. Valószínűleg közvetve szerzett tudomást a tudomány akkori 
állásáról. 

970 táján Borel gróf Hattor püspökkel Rómába ment és hozzá-
juk csatlakozott Gerbert is. A pápa, XIII. János látva a fiatal szer-
zetesnek rendkívüli képzettségét, matematikai, asztronómiai és zenei 
ismereteit, I. Ottó német császárnak ajánlotta tanítóul, A császár 
előtt Gerbert úgy nyilatkozott, hogy a matematikában járatos, de a 
logikában még tanulnia kellene. Ugyanakkor Lothár frank király 
Ottóhoz küldötte Reimsből Gerannust, aki képzett dialektikus volt. 
Gerbert arra kér te a császárt, hogy Gerannussal Reimsba mehessen. 
I t t akkora előmenetelt tett az egyes tudományokban, hogy Adalbero 
érsek hamarosan tanárrá nevezte ki a káptalani iskolához, 

Gerbert 10 évig maradt Reimsban, Működésével az iskola nagy 
fellendülésnek örvendett és nagy hírre tett szert. Gerbert távozása 
után is sokáig őrizte az iskola egykori büszkeségének tudós hagyo-
mányait. A tanítványok száma folyton növekedett. Tanítványainak 
egyike, Richer írta meg Gerbert életrajzát. Ez az életrajz jelenleg 



Bambergben van. Richer feljegyzései részletesen beszámolnak a ta-
nulmányok menetéről, a trivium és quadrivium tárgyairól. 

Gerbert a császári udvarral állandó kapcsolatot tartott fenn. 
II. Ottó, aki 973 óta uralkodott, tudományos érdemeinek elismeré-
séül a bobbioi apátsággal jutalmazta, A kolostor szép könyvtára le-
hetővé tette Gerbertnek a matematika részletes tanulmányozását, De 
az olaszok németellenes politikája oly nehézségeket okozott Gerbert-
nek, hogy 983 végén elhagyta Bobbiót és visszatért Reimsba, Reims-
ban folytatta tanári működését és szabad idejében bővítette isme-
reteit. 

Hamarosan azonban egészen a politika felé sodródott tevékeny-
sége s nagy része volt Európa politikai életének irányításában. 
II, Ottó 983 dec, 7-én halt meg 28 éves korában, utána felesége, a 
görög származású Teofano regenskirálynő kormányzott, s mellette 
Gerbertnek tanácsadó szerepe volt, 

Teofano a reimsi érseknek, Adalbertnek halála után szerette 
volna Gerbertet ültetni az érseki székbe, A francia és német viszály 
miatt azonban 988-ban Arnulf, Lothár francia király rokona lett 
érsekké, akit Hugó francia király pártfogolt. Ezt a kinevezést azon-
ban Hugó hamarosan megbánta, mivel Arnulf nem támogatta ural-
mát, A római kúria azonban Hugó óhaja szerint nem fosztotta meg 
Arnulfot méltóságától. Erre 991-ben a bázeli tartományi zsinat elé 
idézték Arnulfot, akit a zsinat lemondásra is kényszerített. Ezen a 
zsinaton Gerbert ragyogtatta egyház jogászi ismereteit, A reimsi 
érsekségnek ez az ügye annyiban nagyon fontos, hogy ebben az idő-
ben a pszeudoizídori dekretáliák értelmében a püspököt csak a pápa 
tehette volna le, de a pápai hatalom gyengesége miatt nem tudott 
akaratának érvényt szerezni, Arnulf lemondása után rövid időre 
Gerbert lett a reimsi érsek. 

Ugyanebben az évben, 991-ben halt meg Teofano és II, Ottó 
édesanyja, Etelka lett a kiskorú III, Ottó mellett a régenskirálynő. 

A politikai viszonyok alakulásával V, Gergely, az új pápa visz-
szaadta Arnulfnak a reimsi érsekséget, viszont Gerbertet megtette 
998-ban ravennai érseknek, 

Gerbert nagy szellemének befolyása különösen III. Ottó csá-
szárnál mutatkozott. Kezdetben az i f jú császárt a tudományért és a 
művészetért lelkesedő Bernward hildesheimi püspök oktatta, 994-ben 
a császár Gerbertet kérte, hogy vezesse tanítását, Gerbert a császár 
nevelését készséggel vállalta, hisz helyzete Ravennában már nehézzé 
vált. 

Ezzel kezdődött ennek a két kiváló egyénnek kapcsolata. Az 
if jú császár 15 éves korában 995-ben vette á t az uralkodást nagy-
anyjától, Etelkától. III. Ottó, a tanítvány, tehetséges, minden hatásra 
érzékeny, erős képzelőtehetségű ifjú, aki Bernwardtól is szép kikép-
zést kapott. Gerbert, a mester, nagytudományú, sokat tapasztalt fér-
fiú, egészen a klasszikus műveltségből táplálkozott, az antik kultúrá-
nak szenvedélyes csudálója és a mellett korának legújabb matemati-
kai és csillagászati ismereteivel rendelkezett, Gerbert éreztette meg 



az i f jú III. Ottóval a római birodalom nagyságát, ő oltotta szívébe a 
vágyat a feltámasztására. Amit III. Ottóval ú j életre akart keltetni, 
az már nem Nagy Károly birodalma volt, hanem Konstantinnak ha-
talmas országa és uralma, Gerbert szeretettel rajzolta tanítványa elé 
ezt a szép álmot. 

Az if jú császár, a hatalmas keresztény állam rajongója érezte, 
hogy nagy terveit csak úgy valósíthatja meg, ha székhelyét átteszi 
Rómába, a kereszténység középpontjába, A terv megvalósításához az 
időt elérkezettnek látta és 996-ban az Alpokon átkelve Rómába ment. 
Itt először minden idegen volt az i f jú ember előtt. Csodálkozva állták 
körül a rómaiak, de talán még jobban csudálták honfitársai, a néme-
tek. Egy konstantinápolyi hercegnő fia, a hellén műveltség neveltje 
— megvetve a germán barbárságot — római palotájában a bizánci 
szertartásokat hozta be. Udvarának főhivatalnokai görög nevet kap-
tak, egyedül étkezett, arany palástot viselt, külön trónuson ült. Ez a 
külső pompa jelzi nagy elgondolását, nem kisebbre törekszik, mint 
egyetemes monarchiára. 

Chantilly könyvtárának egyik könyvfestménye, miniaturája III. Ot-
tót ábrázolja a császári trónon. A császár i f jú és szép; egyik kezé-
ben jogart tart, a másik kezében a kereszttel díszített földgömböt, az 
ország almáját. Megkoszorúzott nők hódolnak előtte és aranyalmá-
kat nyújtanak át neki, mint szuverénnek, úrnak. Ezek a nemzetek, 
akik hódolnak uruk előtt, A keresztény birodalomnak ez a felfogása, 
melyben minden nép egyesül a szeretetben, egy szép álom, melynek 
nagyságát főleg ma érezzük. A X, század álmában a méla fény egy 
sugara vetődik e két távoli alakra: III, Ottóra és II. Szilveszterre, Az 
után az egység után vágyakoznak, amit az emberek a római biroda-
lom pusztulása után kerestek és keresnek ma is. 

III. Ottó római uralma nem volt zavartalan. Távollétében Cres-
centíus patrícius fellázadt, elűzte a német pápát és új pápát válasz-
tott. Itt robbant ki a rómaiakból a gyűlölet az idegenek, a németek 
ellen, akik átkeltek az Alpokon, leigázták és adófizetővé tették Itá-
liát és pápákat adtak az Egyháznak, A rómaiak fellázadtak, de a 
németek jól fegyelmezett csapataikkal győztek, maradtak. Az An-
gyalvárba szorított Crescentíus hősiesen védte magát. De a hősies el-
lenállás ellenére is a németek a várat elfoglalták és Crescentiust le-
fejezték. (998.) Holttestét és a várőrség 12 vezetőjét a Monte Mario 
csúcsán felakasztották, hogy egész Róma messziről láthassa. A csá-
szár megengedte, hogy Crescentius holttestét a Janiculuson, Sz. Pong-
grác templomában eltemethessék, ahol hosszú ideig látható volt sír-
emléke. Róma azonban nem tudta feledni a császári uralom kezdeté-
nek ezt a tragikus epizódját. 

Mikor az alig harmincéves V. Gergely pápa rövid három évi kor-
mányzás után meghalt {996. máj, 3 . -999 . febr, 18.), III. Ottó meg-
hívására Gerbert lépett a pápai trónra és ápr. 2-án koronázták meg. 
Gerbert mint pápa a Szilveszter nevet vette fel, azét a pápáét, aki 
alat t az Egyház diadalkorát élte és aki alatt Konstantin császár sze-
mélyében a római császárság benső kapcsolatba jutott a pápasággal. 



Az ú j pápa ezzel ís azt akarta jelezni, hogy a világ boldogságáért 
óhajt fáradozni s mint egy ú j Szilveszter akar együtt dolgozni az 
ú j Konstantinnal, 

Az if jú császár két mintaképet tartott szem előtt: Augustus csá-
szárt, ezt az egyetemes uralkodót, s az alázatos hívő keresztényt, 
aki félti üdvösségét, csak lelke ügyével törődik, megfeledkezik a 
földről, s csak arra gondol, ami égi. Anyja, a bizánci hercegnő, a 
nagyság gondolatát oltotta lelkébe; öreganyja Szt. Adelhaid, az alá-
zatosság szeretetét. Innen a külső ellentét, Crescentius kivégzése után 
zarándoklatot tart az ég bocsánatának elnyeréséért. Gargano hegyén 
Szent Mihály főangyal szentélyében vezekel. Ez a vad hegy, mely 
uralkodik az Adrián, erdejével és titokzatos barlangjával, ahol Mi-
hály főangyal megjelent s lábanyomát őrzik, egyike volt a keresztény 
Európa legszentebb helyeinek. Az ember, amint belép, megreszket az 
árnyékos szentélyben, melynek küszöbe ezt a bibliai felírást hordja: 
,,Terribílís est iste locus," 

III, Ottó érzékeny lelkét is megragadta az ezredfordulónak döb-
benetes hangulata. Az apokalipszis említette ezeréves uralomra gon-
dolva a hívők a világ végének eljövetelét várták és ez bizonyos lelki 
feszültséget idézett elő, mely III, Ottót is hatalmába kerítette. 

Az if jú császár vágyakozott vallásos élmények után, Látjuk Mon-
tecassinón, Subíacoban, keresi Sz, Benedek nyomait, Rómába meg-
érkezve eltűnt az emberek szeme elől s bezárkózott Sz. Kelemen ba-
zilikája mellett egy kis cellába. Gerbert, a tanítója, megtanította a 
föld dolgaira, de három nagy aszkéta, három leendő szent, megtaní-
totta az égiekre,* Sz. Romuald, Sz. Nilus, Sz. Adalbert. Rabságába 
került az aszketízmus természetfeletti nagyságának: a világmegvetés 
legmagasabb fokának, a földiektől való teljes elszakadásnak. Elhatá-
rozza, hogy utánozza őket, leteszi császári koronáját s egyedül lelke 
üdvével foglalkozik, mint Orseolo Péter doge, a cusáni bencés mo-
nostorban, Sz, Mihályban, 

Sz, Nilust, ezt a nomád szerzetest, aki azt tartotta, nincs e föl-
dön maradandó lakásunk s ezért helyről-helyre menve kereste nyug-
talan görög lelkével a tökéletesedést, III. Ottó Serneriben látogatta 
meg. Meghatotta ez a nagy önmegtagadás, mely nem akart költésze-
tet, tudományt, egyedül csak tiszta erkölcsöt, hogy felemelje az em-
beriséget abból az erkölcsi posványból, amelybe süllyedt, 

Ottóra nagy hatással voltak ezek a tüzes lelkek, de legmélyebb 
hatást Sz. Adalbert tette rá. Ez a nyugtalan szláv bejárta Itáliát, 
Franciaországot, Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot, 
Szenvedélyévé lett az áldozat. Egész lelkéből vágyakozott a vértanú-
ság után, melyet meg ís talált Kelet népénél, a poroszoknál, a Balti 
tenger part ján, Tanúságot tett az Evangéliumról a pogány népnek. 
Fejé t karóra tűzték, mint egy diadaljelet, A lengyel herceg testi ma-
radványait megváltotta a barbároktól s a gnesení székesegyházban 
temette el. 

Halála mélyen érintette Ottót: szemében egészen átalakult ba-
rát ja , szentté magasztosult s égi pártfogójává lett. Valószínűleg még 



998-ban templomot emelt tiszteletére a Tiberis szigetén. Aventinusi 
palotájából nézte, mint emelkednek falai. De mindenek előtt a szent 
sírjánál akart imádkozni Gnesenben s ezért elment Németországba 
és Lengyelországba, Ereklyét is hozott onnan, mint drága kincset, de 
mielőtt visszatért Rómába, megállt Aix-la-Chapelleben, hogy tisztele-
tét lerója egy másik sírnál, Nagy Károly sírjánál. 

Története tele van pátosszal, lélekkel, a naivság és nagyság ke-
verékével, misztikus lendülettel az örök élet felé, szenvedélyes vágy-
gyal, szeretettel Dél szépségei után s a Földközi-tenger fénye, derűje 
után, Róma és a görögség szeretete lobog ebben az if jú szászban, aki 
komolyan hitte, hogy a klasszikus földön segítséget talál, a humanista 
fény első kigyujtására az éjszakában. Ez igazán érdekes, felemelő, A 
szép álom azonban hamarosan összeomlott 1000 őszén, mikor Ottó 
Felső-Itáliában időzött, Szilveszter jelentette a császárnak a rómaiak 
nyugtalan hangulatát és kérte visszatérését Rómába, A császár csak 
a karácsonyi ünnepekre érkezett Rómába s ekkor a délitáliaí láza-
dás már kitört, 1001 februárjában Róma is fellázadt, Ottó a pápa 
kíséretében elmenekült és többé Rómába vissza se tért. Ottó a böjtöt 
szigorú vezeklésben Ravennában töltötte, Hadi vállalkozásai siker-
telenek maradtak és korai halállal mult ki 1002, jan. 23-án. 

Szilveszter nagy álma ezzel összeomlott és alig 16 hónappal élte 
túl III. Ottót. Meghalt 1003, május 12-én. A laterání bazilikába te-
mették el. 

A magyar nemzet azzal fejezte ki hódolatos háláját a koronát 
adó pápa iránt, hogy Fraknói Vilmos áldozatkészségéből elkészítette 
II. Szilveszter lateráni síremlékét. Az emléket Damkó József szob-
rász tervezte és 1910. ápr, 16-án avatták fel, 

II. Működése. 

Mikor Németország és Róma közös úton járt, mikor III, Ottó 
rövid időre uralkodói székhelyévé tette az arany Rómát (aurea 
Roma), ugyanakkor a magasabb szellemi élet is onnan küldte szét 
sugarait. Nemcsak a lelki és politikai, hanem a szellemi élet közép-
pontja is Róma lett, mikor a kor legnagyobb tudósa, a reimsí Ger-
bert lett a pápa, Ennek a szellemi életnek sugarai messze kiáradtak 
és elhatottak Németországba II, Henriken keresztül, hazánkba Sz. 
Istvánon és a bencéseken keresztül. 

II. Szilveszter ezeréves születési évfordulóján különösen a ma-
gyarság tekint hálás kegyelettel a nagy pápa alakja felé, mert Sz. 
Istvánnak Szilveszter pápa adta a koronát, melyet 1000 karácsonyán 
tettek fejére, ugyanazon az ünnepen, melyen Nagy Károlyt koro-
názták. A magyar királyság e jelvény birtokában összefonódott 
III, Ottó birodalmával és a Róma-eszmével. Szilveszter koronája a 
magyarság szemében szent jelvénnyé vált, a fejedelmi hatalomnak 
valóságos megszemélyesítőjévé lett, mely a király személyétől függet-
lenül a királyság minden alattvalójára kisugározza erejét és fényét. 

Az egykorú példákból és ábrázolásokból megállapítható, hogy 



Szent István koronája zárt korona volt s bár megcsonkítva, de ere-
deti formában maradt ránk. Var jú Elemér itáliai bencés zománcmun-
kának tar t ja . A Dukász Mihály ajándékozta bizánci koronával való 
egyesítése I, Géza rendeletére történt. Ő illesztette a sokkal pompá-
sabb zománcművű bizánci karimára az ország függetlenségét jelző 
szilveszteri pántokat. 

Szent István koronájának eredeti zárt alakja ránk, magyarokra 
nézve nemcsak régészeti, kegyeleti érték, hanem közjogi, történeti 
fontosságú is, A középkori felfogás szerint minden hatalom Istentől 
van, a királyé is. Szent István tehát nem akart önhatalmúlag királyi 
trónra emelkedni, de a németrómaí s a bizánci császár kegyéből sem. 
Krisztus helyettesétől, Sz, Péter utódjától kért tehát koronát. Mi 
bencések jogos nemzeti büszkeséggel tekinthetünk a korona adójára, 
a bencés Szilveszterre, a korona hozójára, a bencés Asztrík apátra 
s a korona bencés készítőire, azokra az ötvöző, zománcozó kezekre, 
kiknek alkotásaiban eléggé nem értékelhető módon kifejezésre jutott 
külsőleg ís, hogy Sz, István semmiféle földi úrnak nem hűbérese, 
tehát neki nem hűbéresi nyílt korona, hanem a római császárénál, a 
bizánci császárénál alakra sem alávalóbb zárt tetejű díadéma jár. 
A magyar nép Önállóságának ez a nagyszerű szimbóluma aztán a 
magyarság részéről olyan tiszteletben részesült, amilyennel semmi 
más királyi jelvényt nem illettek soha. 

De II. Szilveszter pápa felé nemcsak a magyarság fordul hálá-
val és szeretettel, hanem a tudós világ ís, mert a pápa a tudományok 
terén is maradandó érdemeket szerzett. 

Ez a tudós bencés egy személyben humanista, matematikus és 
csillagász. Finom filológiai érzékkel behatolt a görög és latin klasz-
szikusok világába, ez alapon korai humanistának tekinthető. Matema-
tikai és csillagászati ismeretei ritkaságszámba mentek a tudomány-
talan X. században és szinte varázslónak tekintették. Csillagvizsgá-
lót állított fel, mely egyedülálló volt korában. Montecassinón görög 
orvostudományi munkákat fordíttatott. Celsusnak orvosi munkája 
csak az ő leveléből ismeretes. 992—995 között reimsi érsek volt és 
itt megíratja egykori tanítványával, Rícherrel Együgyű Károly és 
IV, Lajos történetét. 

Kora szellemi életét irányította kiterjedt levelezésével, melyek-
ből 200-nál több maradt fenn. Leveleiből kitűnik nagy dialektikája, 
korai skolasztikus tudása. 

Matematikai ismeretei ritkaságszámba mentek korában. Hogy 
Gerbert matematikai érdemeit megismerhessük, foglalkoznunk kell az 
akkori matematikai ismeretekkel. A római abacus-számítás volt az 
uralkodó a középkorban ís, A római abacusban felülről lefelé húzódó 
párhuzamos bevágások voltak, melyek mindegyike két darabra sza-
kadt. A felső rövidebb bevágásokban egy-egy kő volt, az alsó hosz-
szabb bevágások mindegyikében négy-négy kő. Ha a tábla közepére 
húztak egy követ, a felsők 5 egységet jelentette, az alsók egyet-egyet. 

Az abacusról a középkorban alig történik említés. Gerbert í r ja 
meg művét: ,,Az abacuson való számolás szabályai." A Gerbert-féle 



abacusnak 30 párhuzamos bevágása van. Ezek közül a jobboldali há-
rom a római törtek (felek, harmadok és negyedek) számára szolgált, 
a többi 27 az egész számok írására szolgált és három-három egy ív-
vel volt összekötve. A római abacusnál szereplő 5—5 kő itt már 
nincs az egyes bevágásokban. Helyettük Gerbert mindegyik bevágás-
ban egy-egy követ helyez el, melyek az 1—9 számjegyek valamelyi-
kével voltak ellátva. Ezek az apices. Az apexeken nem a római szá-
mok voltak, hanem más egyszerűbb jelek. Ezeket később Gerberí 
tanítványai kicserélték az indus számjegyekkel, A nulla mint szám-
jegy itt még ismeretlen volt. De erre nem is volt szükség, mert a szá-
mokat még nem írták le külön, hanem csak az abacuson rakták ki. 

Ez az új abacus-számítás készítette elő az utat az indus szám-
írásnak európai elterjedéséhez. A keleti araboknál a IX, század vé-
gén már előfordulnak az indus számjegyek és a nulla. A nyugati 
araboknál — Spanyolországban és Afrika északi részében — kifejlő-
dött a gobar-számítás. Ez a szó homokot jelent, valószínűleg kez-
detben homokba írták a számokat. A gobar-írás 9 számjegyből állt, 
a nulla a számjegy fölé vagy alá írt pont, pl. 6 = 60, 6 = 600. A 
helyi érték használata a számozásnál indus találmány és a keleti 
arabok közvetítésével lassan jött nyugat felé. Kezdetben a nyugatiak 
megtartották a gobar-számj egyeket. Ez volt a helyzet a IX. század 
végén. 

A gobar-szám jegyek a X. század második felében vonultak át 
a keresztény nyugatra, A kereskedők közvetítésével kerültek Euró-
pába a gobar-számj egyek, A gyakorlati számításoknál még mindig az 
abacust használták, de a gobar számjegyekkel ellátott apexekkel, A 
fából vagy csontból készült apexek az 1—9 számjegyekkel voltak 
jelölve s ezeket az abacusra helyezve fejezték ki a számokat, A nulla 
helye üres volt. Az első, aki nyugaton az abacust a gobar-számj e-
gyekkel összekötötte és ezt tanította, Gerbert volt, A helyi értékről 
és a nulla szerepéről tiszta képe még nem volt, mivel a szám leírá-
sánál még a római számjegyeket használta, 

A Gerbert korát követő két század folyamán sok tudós hasz-
nálta az ú j fa j ta abacust, az apexeken sokszor nemcsak a gobar-szám-
jegyek, de a római vagy a görög számjegyek is szerepeltek. Az aba-
cust használó tudósokat abacístáknak nevezték, vagy Gerbert után 
el ter jedt a gerbertista elnevezés is. 

A számok írása és a számítás az abacustól függetlenül csak a 
XII. században fordul elő Európában. A nulla használata és jelen-
tése is lassan ment át a közhasználatba. S csak akkor kezdett na-
gyobb mértékben elterjedni, amikor az abacustól függetlenül is kezd-
ték írni a számokat. Az abacus-nélküli számolókat algoritmikusoknak 
nevezték. Az abacus-nélküli számítás végleges elterjedését nagyban 
előmozdította Leonardo de Pisa olasz tudós. 

Geometriai vizsgálódásaiban említi Gerbert a geometriai négy-
zetet, mely az első távolságmérő eszköz. Voltakép négy rúd négyzet-
alakban összekapcsolva. Munkájában több geometriai problémát old 



meg pl, magasság mérése árnyékból, mérés egy rúd segítségével, két 
rúd segítségével stb. Ezek a mérési módszerek a korabeli arab szer-
zőknél is megtalálhatók. Ez alapon biztosra vehetjük, hogy Gerbert 
arab forrásokból merítette geometriai ismereteit, Er re spanyolországi 
tartózkodása alatt alkalma is volt, 

* * 

Összefoglalva mondhatjuk, hogy Gerbert ismereteit a régi görög 
és római klasszikusokból merítette, de felfrissítette az arab tudósok 
újabb vívmányaival, akikkel legalább is közvetve Katalóniában érint-
kezésbe juthatott. 



Á pannonhalmi kéziratos énekeskönyvek 
Szent István királyról szóló énekei. 
Dr. Gacs Emilián. 

„Magyar egyházi énekkincsünk hazai kultúránk nagy büszke-
sége, multunk zenei és költői értékeinek dús tárháza, őseink buzgó-
ságának és a Legmagasabbhoz való viszonyának ékes és kézzelfogható 
bizonysága; a mai magyarnak pedig: bűnbánó mellverés, alázatos Is-
tenhez-simul ás és a jobb jövőben bízó reménység. Kincs, erő és or-
vosság egyszerre."1 

Valóban mérhetetlen kincs van elrejtve eleink nyomtatott és 
szorgalmas kézzel írott énekeskönyveiben. Csupán csak vallásos szem-
pontból nézve az egyes énekeket, a bennük megnyilatkozó érzés 
őszintesége, közvetlensége miatt — ami éppen régi énekeink saját-
sága — majdnem minden régi énekünket értékesnek kell tartanunk. 
De, ha irodalmi szempontból tekintjük őket és irodalmi értékelésnek 
vetjük alá őket, akkor nem elég csak az érzés, a hang őszinteségét 
tekinteni, hanem tekinteni kell a külső megnyilatkozást is, a formát, a 
verselést. És bizony ebből a szempontból sok ősi énekünk nem üti 
meg a kívánt esztétikai mértéket. Ez a megállapítás különösen a 
szentekről szóló régi énekeinkre áll, de már kisebb mértékben áll az 
Űr Jézusról, a Boldogságos Szűzről és a nemzeti szentekről szóló 
énekekre. Érthető is ez, hiszen a vallásos költő szinte kimeríthetetlen 
sok oldalról, sok jogcímen fordulhat az Üdvözítőhöz, a Boldogasz-
szonyhoz és a magyar szentekhez és így sokkal több, sokkal változa-
tosabb, színesebb a mondanivalója, Viszont a többi szentekkel kap-
csolatban a XVII—XVIII, század költőjének alig akad más mondani-
valója, csak az, hogy leírja hol született, hol élt, mi volt az állása, 
milyen csodákat tett, mikor és hogyan halt meg, a legvégén pedíg 
közbenjárását kéri. Tehát csak életrajz versbeszedve. Ez a schemája 
majdnem minden szentekről szóló énekünknek. Érthető is, hogy ebből 
a szegényes, egyhangú anyagból nem alkothatott a XVII—XVIII. 
századi költő modern szemmel is vizsgálható remekművet. 

Az örvendetes kivételek közé tartoznak a magyar szentekről 
szóló énekek, elsősorban a Szent István királyról szóló énekek. Itt 
már nem kell a költőnek kizárólag csak az életrajzi adatokra szo-
rítkoznia. A magyar szent előtt — hiszen honfitársa — felnyitja szíve 
ajtaját és gátlás nélkül önti az öröm, de legtöbbször a panasz sza-
vait és égőhitű lélekkel kér segítséget. Ezekben az énekekben is sok-
szor találunk puszta életrajzi adatfelsorolást, de majdnem mindegyik 

1 Harmat—Sík : Szent Vagy Uram! Bp, 1931, VIII . 1. 



énekben találunk olyan részleteket is, amelyek méltán tarthatnak 
számot a megbecsülésre. 

A pannonhalmi könyvtár hat kéziratos, a Szoszna énekeskönyv 
kivételével ismeretlen énekeskönyvében tíz éneket találunk Szent 
István királyról. 

Szoszna Demeter énekeskönyvé ben (1714—15) kettőt: A szent 
István Magyar országnak leg Első királya. (430. 1.) A hosszú (15 
szak) ének nem sok költőiséget mutat és nem emelkedik ki a kor 
sablonos énekei közül. Ez az ének egyébként ismeretes, mert meg-
található Náray Lyra Coelestís 1695, 130. lapján, A második ének, 
amelyet Szosznánál találhatunk a 434, 1,-on: Magyar ország fundálóia, 
Romai Hit Plántálóia. 8 szak. Az előbbinél jóval értékesebb minden 
tekintetben, de ez is megtalálható nyomtatásban a XVII, század-
ból: Szegedi Lénárt: Cantus Catholici 1674. 521, 1. (Ez az ének meg-
található még a következő pannonhalmi kéziratos gyűjteményekben: 
Bajnai énekeskönyv 165. 1.; Dőri énekeskönyv 342. 1.; Varsányi éne-
keskönyv 129. 1.) 

Az Écsi énekeskönyv ben (1725) csak egy éneket találunk Szent 
István királyról a 68, lapon: Szent István király Istennek szólgáia. 
Ez az ének is ismeretes már korábbról is, megvan a Cantus Catholici 
valamennyi kiadásában. így 1651. 147. 1.; 1703. 294. 1.; 1738, 261. 1. 
stb,; továbbá: Kájoni: Cantionale Catholicum 1676. 473. 1,; 1714. 
407, 1. 

Két éneket találunk a Bajnai énekeskönyv ben (1765—67): Ma-
gyar Ország fundálója, Romaj hit plántálója (165, 1,), amely mint 
föntebb említettük, megtalálható még három más pannonhalmi éne-
keskönyvben és a Szegedi L,-féle Cantus Catholíci-ben is. A máso-
dik ének: Fölséges Úr Isten Szerelmes Királyunk. (166, 1,) Egészen 
jelentéktelen ének. Rövidített formája a Varsányi énekeskönyv 125, 
lapján található éneknek. Versszakai megegyeznek igen csekély elté-
réssel a Varsányi énekeskönyv szövegének 1., 3,, 4,, 6-, 10,, 11. sza-
kaival, Az ének bővített formában megtalálható: Kájoni, Cantionale 
Catholicum 1676. 474. 1„ 1719. 408. 1. 

Szent István királyról szóló énekeink szempontjából legértéke-
sebb énekeskönyvünk a Dőri énekeskönyv (1763), Itt ugyanis négy 
Szent István-éneket találunk. Ebből kettő teljesen ismeretlen, egy itt 
található valószínűleg legelőször, egy azonban megtalálható a XVII. 
században is. 

Itt fordul elő legelőször a Szent István királyról szóló legszebb 
énekünk és egyházi énekköltészetünk egyik legértékesebb darabja, az 
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének. (339, 1.) Sok-
szor és sok helyütt felmerült a kérdés, hogy milyen korból való ez az 
ének. A köztudat szerint a XVII. században keletkezett és a török 
iga alatt szenvedő magyar sír fel benne első királyához. Ugyancsak 
XVII. századinak tar t ja Toldy Ferenc, Horváth Cyrill, Beöthy Zsolt 
és még sokan mások. Legújabban pedig Horváth János a XVIII. sz. 
elejére helyezi. (Magyar versek könyve 127. 1.) Ők csak a tartalomra 
alapít ják ítéletüket, XVII. századi szövegre ők sem utalnak, hiszen 



csak a Bozóky—Szentmihályi szövegeket (1797) ismerhették és eset-
leg a Bartalus által közölt töredéket,2 amelynek legelső időpontja 
elméletileg 1703 lehetne (u. i. egy 1703-ban megjelent könyvbe je-
gyezték be), de minden bizonnyal csak a XVIII. sz. második feléből 
származik. Ugyancsak XVII. századinak tar t ja Bartha3 is, és szerinte 
előfordul a Szegedi Lénárt-féle Cantus Catholíci-ban is (1674). Azon-
ban Bartha állítása téves, mert nemcsak itt nem található meg, hanem 
nem található meg egyetlen eddig ismert nyomtatott énekesköny-
vünkben sem egészen 1797-ig. Ugyancsak hiába keressük XVII. szá-
zadi kéziratos énekeskönyveinkben is. 

A felkutatható legelső előfordulása az említett éneknek Kovács 
István dőri iskolamester 1763-ban megkezdett kéziratos énekesköny-
vében van a 339, lapon. Az éneket 1768-ban másolta le Kovács Ist-
ván, illetőleg az ének előtt látható ízléses képet (trónon ülő Szent 
István, mellette Szent Imre) 1768. július 23-án festette. A Dőri éne-
keskönyv szövege: 

1, Szent István királyrúl. 
Nota: Regnorum Domina etc. 

Ah! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja, 
ki voltál valaha Országunk Istápja. 
Hol vagy István király? téged Magyar kíván, 
Gyászos öltözetben te előtted sírván. 

Rólad emlékezvén tsordulnak könyvei, 
búval harmatoznak szomorú mezzej, 
lankadnak szüntelen Vitézlő kezej, 
nem szűnnek iszonyú sírástúl szemej. 

Virágos kert vala hires Pannónia, 
mely kertet őntöze híven Szűz MÁRIA. 
Kátholika hitnek bő volt szép virágja, 
bé homályosodott örvendetes Napja, 

Áh! melly nagy változás minden féle Vallás 
már meg szaporodott sok Lelki kár-vallás, 
mint rósát a hivség ugy a Pannoniát 
rontya eretnekség fonnyasztya Virágját. 

Kertészsze e kertnek István király vala, 
termesztője ennek ő véle meg hala, 
Ennek életében élt a Magyar ország, 
ő halála után lett holt eleven ág. 

2 A magyar egyházak zenéje a XVI. s XVII. században, Kís<f. Társ . Évi. 
Üj Folyam IV. 95. 1. 

3 A magyar kath, énekköltészet a XVIII. századig, Kath, Szemle 1901, 



Előtted könyörgünk bús Magyar fiaid, 
hozzád folyamodunk árva maradékid, 
Tekénts István király szomorú hazádra, 
fordétsd szemeidet régi Országodra, 

Reménségünk vagyon benned, s — Máriában, 
mint Magyar hazánk (na)k hiv királynéjában, 
Még életedben ennek minket ajánlottál, 
és sz: koronával együt föl áldoztál. 

Te hozzád Mária Sz. István királlyal, 
keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal, 
Árva Magyar Ország sirva fohászkodik, 
néked mint Anyánk (na) k igy Panaszolkodik, 

Megtalálhatjuk még ezt az éneket a következő helyeken: 
2. Padalik Ferenc énekeskönyve,4 (109. 1,) Ez a szöveg teljesen 

egyezik a Dőri énekeskönyv szövegével, mindössze egy szó eltérés van 
a 7. szakban: hazánknak — Országnak, 

3. Ugyancsak teljesen egyezik a Dőri énekeskönyv szövegével a 
Pannonhalmi katolikus énekeskönyv 81. lapján talált szöveg. Az éne-
keskönyv pontos korát nem lehet megállapítani, de az írás formája, 
énekanyaga a XVIII. sz, második felére utal, 

4. A Nemzeti Múzeum könyvtárának egyik vegyes tartalmú gyűj-
teményében is megtalálható. A gyűjtemény címe: Magyar versek a 
XVIII. és XIX. századból. (Quart, Hung, 1346,) Ebben már több vál-
tozás is van. Nevezetesen az eredeti 8 szak helyett az ének itt 16 
szakos, ami úgy keletkezett, hogy a másoló az ének mindegyik szakát 
2—2 soros szakokká alakította át, Ezenkívül még néhány, egészen 
jelentéktelen eltérés van, 

5. A következő szöveg a Szelepcsényi-féle Cantus Catholici 
1703-as kiadásának az Egyetemi Könyvtár példányában, az első le-
vélen, egy XVIII, századi kéz rendetlen, alig olvasható másolásában 
maradt ránk. Helyesírása kezdetleges, beillenék akár XVII,, sőt XVI, 
századinak is, de nem lehet a jelen esetben 1703-nál régebbi. Ami 
régiségnek tűnik fel benne, azt inkább gondatlanságnak kell tartani 
és így nem jöhet döntő érvként számba a szóbanforgó ének korának 
alábbi megállapítása ellen, Bartalus ís gyakorlatlan és hibás írásnak 
tar t ja . Sőt valószínű, hogy a másoló nem is volt magyar anyanyelvű. 
Bartalus á t í r ja az éneket modern helyesírásba, mi itt közöljük az 
eredeti formájában: 

4 Padalik énekeskönyve vagy elpusztult vagy lappang. Énekeinek nagy ré-
szét, köztük az Ah, hol vagy magyarok-at is Sztachovics Rémig másolata őrizte 
meg. Ezekből az énekekből nyilván a XVIII. század végére lehet tenni az éne-
keskönyv korát. 

Pannonhalmi Szemle 



Sèp Uj Ének 

Oh hol vagy magyarok tundoklo csillaga, 
Mely valtai valaha Orsagunk istapja 

Hol vagy István király teged magyar kivan, 
gyászos öltözedben te eloted Sirvan, 

Rolád emlikezvèn csordulnak könyvei 
meg sem szarathatnak bús Árva Szemej. 

Viragos kert vala Hirès Panonia 
Mely kertet öntözött hiven Szüzz Marja , 

Chatolica hitnek böv volt Szép virágja, 
Istenj malaztal tündökle csillaga, — — 

Ach mely nagy változás minden fele vallas, 
mar meg Szaporodott Sok Lelki karvalas. 

Ha helyesírása (rendetlensége miatt) régiesnek tűnik ís fel, írá-
sának formája kétségtelenül a XVIII, század második felére, vagy 
esetleg még későbbre vall, 

6, Még egy másik szöveget ís találunk Sztachovícs énekmásola-
tai között. Bár nem jelzi a forrást, ahonnan az éneket lemásolta, min-
den bizonnyal ezt a szöveget is a XVIII, sz.-ba helyezhetjük, mert a 
többi ének, amelyeknél a forrást is megjelölte, alig egy vagy két 
kivétellel mind XVIII, századi. 

De S, Stephano Rege 1° Hungáriáé, 

Oh hol vagy Magyarok tündöklő Csillaga, 
ki voltál valaha Országunk Istápja, 

Hol vagy István király téged Magyar kiván, 
gyászos öltözetben te előtted sírván. 

Rólad emlékezvén csurdulnak könnyei 
iszonyú sirástúl nem szűnnek szemei. 

Lankadnak szüntelen vitézlő kezei, 
búval harmatoznak szomorú mezzei. 

Virágos kert vala hires Pannónia, 
mely kertet öntözé hiven Szűz Maria, 

Kertészsze e kertnek István király vala, 
ennek bőv termése ő vele meghala. 



Elődbe borulunk bús magyar fiaid, 
hozzád fohászkodunk a Te maradékid. 

Tekints István király szomorú hazádra, 
forditsd szemeidet kedves Országodra. 

Egész Magyar ország sir és fohászkodik, 
mint Pátronájához óhajt s panaszkodik. 

Nyerj áldást reánk szegény Országunkra, 
hogy veled lehessünk végre Menyországban. 

7. Bozóki énekeskönyvében (1797) is megtaláljuk a 75. lapon. 
Ugyanolyan formában mint a Dőri énekeskönyvben. Néhány kisebb 
eltérés van csak. Nagyobb eltérés csak az, hogy — a Dőri énekes-
könyv szövegét tekintve — a 3. szak 3—4. sorát felcseréli az 5. szak 
1—2. sorával. 

8. Ugyancsak megtaláljuk Szentmihályi Mihály énekeskönyvé-
ben (1797—98) is, a fentiebbektől alig eltérő formában. 

9. Szirmay Antal: Hungaria in parabolis (1804) című könyvében 
is megtaláljuk pár soros töredékét a 28, lapos: „Hungaris peculiaris 
est de Sancto Rege suo Stephano nationalís cantilena: 

Hol vagy István király! téged Magyar kíván, 
gyászos öltözetben Te előtted sírván, 
Róllad emlékezvén csordúlnak könyvei, 
búval harmatoznak szomorú mezei etc, etc." 

10. Igen átdolgozott alakban találjuk meg ezt az éneket a Ká-
joni-féle énekeskönyv harmadik kiadásában (1805): 

Ah! hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Dicső István király, hazánknak oszlopa, 
Hozzád buzgó szívvel mindnyájan járulunk, 
Ki voltál mindenkor ügyünkben gyámolunk. 

Szent hit terjesztője buzgóságod vala, 
Közöttünk, magyarok óh nagy apostola! 
S mint a virágot kert, hazánk úgy újula, 
Általad pogányság szépen kítisztula. 

De hervadni kezdett országunk virága, 
Megsértetett annak régi boldogsága, 
Midőn elterjedett a sok eretnekség, 
S közünkbe férkezett már az hitetlenség. 

Reménységünk benned van és Máriában, 
Mint magyar hazánknak nagy pátrónájában, 



Kinek még életedben minket ajánlottál, 
És szent koronáddal együtt bémutattál. 

Hogy már mennyekben vagy, szívből örvendezünk, 
És mindnyájan néked buzgón esedezünk: 
Szegény országodra fordítsd szemeidet, 
Hogy Isten töltse bé jókkal híveidet. 

Hazánkban, óh Atyánk! nyer j szent békességet, 
Távoztass el tőlünk minden ellenséget; 
Nevekedjen néped hit egyességében, 
Részeltessen végre ég dicsőségében, Amen. 

A Kájoni-féle énekeskönyv szövege az Ah, hol vagy magyarok 
legjobban eltérő változata. Csak 6 szakos, szemben a 8-szakos szö-
vegekkel. Valójában már átdolgozásnak kell tekintenünk. 

Nem találjuk ugyan meg a teljes szöveget, de ide sorolhatjuk a 
következő helyeket is, ahol az ének első sorát találjuk nótajelzésként: 

11. Négy szép istenes énekek,5 (H. n. 1802.) 5. 1,: Nóta: Ah! hol 
vagy Magyarok etc. 

12. Öt szép ú j Énekek (Sopron, é. n,) 5. 1.: Nóta: Oh hol vagy 
Magyar 's a' t, 

13. Kújoni énekeskönyvének (1719, Nemzeti Múzeum példánya) 
377, lapján, valószínűleg XVIII, századi kéz jegyezte be nótajelzés-
ként: Ah hol vagy magyarok, 

1768—1805 -ig, tehát 37 évnyi időközből tíz szövegünk van az 
Ah hol vagy magyarok kezdetű énekből, ezenkívül még három meg-
említése nóta jelzésként. Különösen fontos ez az utóbbi körülmény, 
mert nagy elterjedtségéről tanúskodik, hiszen az Ah hol vagy ma-
gyarok dallamára már a XVIII, század második felében más éneke-
ket is énekeltek. Méltán mondhatja tehát Szirmay 1804-ben ,,natio-
nalis cantilena"-nak. Sűrű előfordulásából ítélve, elterjedtebb volt 
mint a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének, mert ennek 1715— 
1804-ig, tehát 89 év alatt, csak 8 előfordulását sikerült megtalálni. 

Fontos lenne megállapítani a fentebbi szövegek időbeli sorrend-
jét. A kilenc szöveg közül csak ötnek tudjuk az évét: 1. (1768); 
7. (1797); 8, (1797—98); 9, (1804); 10. (1805). A 2., 3., 4„ 5„ 6. 
szövegeknek azonban nem ismerjük a pontos idejét. Ezekkel kapcso-
latban csak a helyesírásra és az írás külső a lakjára támaszkodha-
tunk, ami nagyon sok esetben — figyelembe véve az egyéni sajátsá-
gokat — csak kevésbbé biztos eredményt ad és csak nagy valószínű-
séggel, de nem bizonyossággal helyezhetjük a 2—6. szövegeket a 
XVIII, sz, második felébe. De az időrend megállapításánál segítségül 
jön egy harmadik szerencsés körülmény is. Ugyanis a fenti kilenc 
szöveg közül az 1,, 2,, 3,, 7, szövegek értelmes versfőt rejtenek: ÁRVA 
KERT vagy ÁRVÁKÉRT. (Mind a két versfő lehetséges, mert az 

5 Ez és a következő énekeskönyv ismeretlen nyomtatot t énekeskönyvecske 
a Pannohalmi Könyvtárban, 



ének szövegében mind a két gondolat kifejezésre jut,) Általában — 
de csak általában — a versfőt romlatlanul megőrző szövegek szoktak 
a korábbiak lenni. Jelen esetben tehát az 1., 2., 3, szövegek. Az l. ( 
2,, 3, szövegek mellé kell soroznunk a 4, szöveget is. Ennek a vers-
fője ugyan megromlott, de csak azért, mert a másoló az eredeti 
négysoros beosztás helyett kétsoros szakokat írt és így a versfője 
AHRLVKOMKSETRKE lett, de ha visszaállítjuk az eredeti beosz-
tást, a versfő ARVOKERT lesz. Ide tartozik a Szentmihályí-féle szö-
veg is, amelynek versfője: ORVOKÉRT, A többi szöveg versfője már 
nem maradt meg az eredeti állapotban: 5. OHRVChA (Ch = K.) ; 
6, OHRLVKETEN. 9. A Szírmaytól megőrzött töredékből valószínű, 
hogy H-val kezdődött az ének, második szaka pedig R-rel, A Kájoni-
féle szöveg már átdolgozás és így a versfő eltűnt: ASzDRHH. A 
fentebb említett három nóta jelzés közül kettő tanúsítja az eredeti A 
kezdetet, egy pedig az O kezdetű változatot. 

Mivel a tíz szöveg közül 5 szöveg egyezik, a versfőt is épen meg-
őrizték; továbbá a többi szövegek is azokban a szakokban, amelyeket 
megőriztek a hosszabb szövegből, csak kis eltérést mutatnak, bizo-
nyosra kell vennünk, hogy a szövegek nem sokkal későbbi időből 
származnak mint maga az ének, vagyis a szövegek időben közel áll-
nak az ének írásához. Mert a tapasztalat szerint a versfő hamar meg-
romlik, és az a körülmény, hogy itt 5 szövegben ís sértetlenül talál-
juk a versfőt, egyrészt arra mutat, hogy az egyes szövegek is közel 
vannak egymáshoz időben, másrészt pedig arra, hogy közel állnak 
időben az eredetihez is. 

A 13 nyom (10 szöveg, 3 nótajelzés) aránylag nagyon rövid idő 
alatt (37 év) fordul elő és mondhatjuk — szokatlanul nagy tömeg-
ben. Ebből viszont arra kell következtetnünk, hogy ezek a szövegek 
valamilyen nyomtatott szövegre mennek vissza. Ez a nyomtatott 
szöveg nem lehet nagy énekeskönyv, mert a XVII. századi nyomtatott 
énekeskönyvekben nincsen meg ez az ének, ugyancsak nem fordul 
elő a Cantus Catholici XVIII, századi kiadásaiban sem, sem pedig 
Illyés István énekeskönyvének XVIII. századi kiadásaiban. Ugyan-
csak hiányzik a Kájoni-féle énekeskönyv második kiadásából (1719) 
is. Nyomtatásban — az eddigi ismeretek szerint — csak 1797-ben je-
lent meg először. Valószínűleg olyan ,,párleveles" énekeskönyvecské-
ben jelent meg, amilyen a XVIII. század folyamán, főleg a második 
felében százával jelent meg. Azonban ezek még teljesen feldolgozat-
lanok,6 Ennek a nyomtatott szövegnek legalább 1768 előtt kellett 
megjelennie, hogy vele magyarázhassuk az Ah hol vagy magyarok 
többi szövegét, amelyek közül a legkorábbi valószínűleg a Dőri éne-
keskönyv szövege: 1768. 

De nem lehetetlen az sem, hogy pusztán kéziratból, illetve a 
szerzési helytől kiindulva faluról-falura ter jedt . Ugyanis, ha a 13 
megemlítés, előfordulás helyét vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a 13 

8 A pannonhalmi könyvtárban ifi van kb. 25 darab ilyen természetű énekes-
könyvecske. 



közül hét a Felső-Dunántúlon fordult elő. A legnyugatibb előfordu-
lása Sopron (11.). Minden bizonnyal Sopronban (esetleg Győrben) 
nyomtatták a 10. pont alatt említett énekeskönyvecskét is.7 Ugyan-
csak sopronmegyei a dőri szöveg is, (1.) Pannonhalma környékéről 
való a 3. alatt jelzett szöveg. A 2. pontban említett szöveg tatai. 
Ugyancsak dunántúli a Sztachovics gyűjteményében fennmaradt vál-
tozat is (6.). Bozóki pedig pilísmaróti kántor korában írta énekes-
könyvét (7.). A 4., 5., 7, szövegekről nem tudjuk, hogy hol keletkez-
tek. Viszont Szirmay az ország minden részéből gyűjtötte az anyagot 
művéhez, Szentmihályi is megemlíti énekeskönyvében, hogy Dunán-
túlon igen sok kézriatos énekeskönyv van, tehát tudott róluk és így 
valószínű, hogy egy-két éneket vett is onnan, A Kájoni-féle szöveg 
pedig Szentmihályíra megy vissza, akitől Andrási Rafael — az éne-
keskönyv harmadik kiadója — kb. 300 éneket vett át. Tehát az ének 
legtöbb nyoma Dunántúlra esik, mégpedig arra a vonalra, amelyet 
Soprontól Pílísmarótig húzunk. Ezt nem lehet mással megmagyarázni, 
csak azzal a feltevéssel, hogy az Ah hol vagy magyarok kezdetű ének 
Dunántúlon keletkezett. A fentebbiek alapján a keletkezés idejét a 
XVIII, sz. közepére, vagy inkább a XVIII. sz. második harmadára kell 
tennünk. 1771 előtti időre utal a Dőri énekeskönyv keltezésén (1768) 
kívül az a körülmény is, hogy az énekben semmi említés nem törté-
nik Szent István király csodálatosan épségben maradt jobbjáról, 
amelyet 1771-ben országos ünneplés keretében hoztak haza, 

Hogy ki írta ezt a valóban művészi éneket, nem lehet megállapí-
tani, Annyi bizonyos, hogy nem népi eredetű, mert versfőt tartalmaz. 
Mivel nagyon valószínű, hogy az ének legelső előfordulása a Dőri 
énekeskönyvben van (1768), felvetődik az a kérdés, hogy nem a dőri 
iskolamester ír ta-e? Az igaz, hogy a dőri iskolamester énekszerző is 
volt, mert találunk a Dőri énekeskönyvben három éneket, amelyek-
nek versfői a dőri iskolamester nevét adják. Azonban, ha ezek alap-
ján vizsgáljuk a szerzőséget, nem nagyon lehet őt tartani az Ah hol 
vagy magyarok szerzőjének, akkora különbség van köztük. 

A Dőri énekeskönyvben, közvetlenül az Ah hol vagy magyarok 
után találjuk a következő éneket: Szomorú gyászban iilly sir árva 
Országunk (340. 1.) Nota Oh Áldott Szűz Anya etc. 

Szomorú gyászban ülly sir árva Országunk 
mi Magyarok hozzád imádsággal járunk 
ime most ísmérjük hogy vagy Pátronusunk, 

Oh Sz, István Magyar király 
Boldog Szűz Anyánkkal érettünk harczot álly. 

Az ellenség rontya népünket hurcollya, 
kissded Országunkat majd-el is pusztettya, 
ha te mellénk nem álsz Magyarok királlyá. 

Oh Sz, István etc, 
7 Mert ezzel az énekeskönyvecskével egybefűzött többi énekeskönyvecskéket 

is majdnem mindet Sopronban nyomtat ták. 



A mi hazáinkban mások uralkodnak, 
és örökségünkbűi mások tutorkodnak, 
Szány meg érdemiért Sz, István királynak. 

Oh Sz, István etc. 

Szép hagyományidat törvény ellen fogták, 
Királyi Pálczádat, s-Koronád el vonták, 
Szép ígasságodat mi rólunk le húzták. 

Oh Sz, István Magyar király etc. 

Szólly hát Tutorodnak a Szűz Máriának, 
hogy nyerjen olly királyt nekünk Magyaroknak, 
ki folytassa igyét Siralymas hazánk (na) k. 

Oh Sz, etc, 

Ditsértessék Menyben áldott Sz, Ur I(ste)n, 
a ki nagy érdemét közli velünk Menyben, 
nyújtsa ő irgalmát nekünk mindenekben. 

Oh Sz, István Magyar király 
Boldog Szűz Anyánkai érettünk harczot álly. 

Méltó pár ja ez az ismeretlen ének az Ah hol vagy magyaroknak. 
Ugyanaz a kétségbeesésben is bízó hit, amellyel a pusztuló hon gyer-
meke sírja el panaszát első királyának, ugyanaz a hang, amelyen 
szól, sőt még a két ének tartalma is rokon. Annyira egyezik a két 
ének, hogy ha nem írná oda Kovács István a két ének közé a ,,Más"-t 
és ha nem lenne a két ének sorainak szótagszáma ennyire különböző, 
akár egy éneknek ís tarthatnánk a kettőt. Nagyon valószínűnek lát-
szik a nagy hasonlóságból, hogy a két ének egy szerző műve, bár erre 
semmi más adatunk nincsen. Sajnos, ez a szép ének egészen feledésbe 
ment, pedig lélekbemarkoló szövege és kellemes dallama folytán ha-
marosan megkedvelnék a katolikus hívek. 

Még két éneket találunk a Dőri énekeskönyvben Szent István 
királyról. Az egyik ismerős több énekeskönyvünkből ís: Magyar Or-
szág fundálója (342, 1,), a másik ismeretlen, de művésziességben 
messze elmarad a föntebbi két énektől: Oh Szent István! ki első 
királlyá... (341. 1,), Nota: Oh JESUSom Istennek Sz, Fia etc. 

Oh Szent István! ki első királlyá 
a mi Országunknak, s- Apostola, 
még Anyád méhében válostattál Menybül, és tsillaga. 
Azért tehát néki hálát adgyunk 
Szép ditséretekkel őtet áldgyuk. 

Oh Sz. István! ki mihelyt születtél 
I(ste)n félelmébe neveikettél, 
test sanyargatásban böjt, és imádságban örvendeztél. 
Azért tehát néki etc. 



Oh Sz. István! Te a szegényekhez 
igyefogyott árvák s- özvegyekhez 
bőv adakozással voltál koldusokhoz, s- mindenekhez. 
Azért tehát néki etc. 

Oh Sz, István itt Magyar Országba 
tiz Püspökségeket helyheztettél, 
tudgya Jerusálem, Roma, s- más országok miket tettél. 
Azért tehát néki etc. 

Oh Sz. István! s sok érdemedért, 
korona, s- keresztel Pápa ditsért, 
mivel Sok Lelkeket áltolad pokolbúi kinyert. 
Azért tehát néki etc. 

Oh Sz. István! halálod óráján 
JESUS Sz. Annyának Máriának 
áldoztad magadat, minket, s- Országodat Pátrónánknak 
Azért tehát néki etc. 

Oh Sz. István! az eretnekségbűi 
tisztétsd Országodat tévölgésbűl, 
hogy egy igaz hitben szolgáltunk I(ste)nnek lelkeinkbűl. 
Azért tehát néki etc. 

Kövesse hát édes királyunknak 
drága Szent életét, s- jó erköltsét, 
így adgya meg nékünk áltola az I(ste)n ditsősségét 
Azért tehát néki hálát adgyunk 
Szép dítséretekkel ötét álgyuk. Amen. 

Időrendben a Varsányi énekeskönyv következik, valószínűleg a 
XVIII. sz, végéről. Három éneket találunk itt Szent Istvánról: Hatal-
mas Ur Isten Szerelmes Királyunk (125, 1,); Magyar Ország fundá-
lója (129, 1.) és Sz. Istvány Király Istennek Szolgája (131, 1.). Az 
első két ének ismerős, az elsőt megtalálhatjuk: Kájoni 1676, 474.; 
1719, 408. 1,; a másodikat: Szegedi L. 1674, 521, 1. A harmadikat 
azonban nem talál juk egyetlen nyomtatott énekeskönyvünkben sem. 

N. Az igaz hitben, 

Sz. Istvány Király Istennek Szolgája 
Geyza Herczegnek szerelmes Magzattya, 
régi Magyarok (na) k dücső Szent Királlyá, 

hitünk Apostola. 

Kérünk mireánk nézz magas egekből, 
az Ur Istennek nagy engedelméből, 
királyi pálczád nyúicsd te kezeidbül, 

Szálly le közínkben. 



Az Szent Királynét boldog Szűz Máriát, 
kire biztad volt Országod s Koronád, 
meg emlékeztesd mi rólunk és kérjed, 

ne hadgyon minket. 

Mert ime minket a mi ellenségünk, 
rontanyi kiván kiben bizott Szivünk 
Nemes Országunk éppen el tapodta 

s- vesztünk kivánnya. 

Ne hadgyon minket ellenség kezében, 
Oh Szent Királyunk szólly Istennek Menyben, 
essedez értünk ez nagy szükségünkben, 

tarcson békességben. 

Dücső Szent Istvány Atyáink Királlyá, 
kezedben vagyon Országunk kapuja, 
Szent Koronánkat ne engedd másokra, 

bizd Isten Annyára. 

Óh áldott Szent Szűz Magyarok oltalma 
Szolly Sz: Fiadnál mellettünk mindenha, 
Sz: Békességet nyérj mi Országunkra, 

Boldog Szűz Maria. 

Figyelemreméltó ének! Leveti a XVIII. századi énekek szokásos 
béklyóját, elhagyja az életrajzi adatok száraz felsorolását, szabad-
jára engedi érzelmeit, fájó szívvel rajzolja Szent István Örökének 
siralmas helyzetét, végül az ő és a Boldogságos Szűz közbenjárását 
kéri az országra. Ez az ének is a jobbak közé tartozik. 

A Pannonhalmi katolikus énekeskönyvben (XVIII, sz. végéről, 
esetleg a XIX. sz, elejéről) két éneket találunk Szent Istvánról, Az 
első a z Ah hol vagy magyarok (81. 1.), amelyet már föntebb tárgyal-
tunk, a másik: Eped Szivem, árad Szemem . . . (82, 1.) Ez is mellőzi a 
puszta események felsorolását, lefesti az ország siralmas helyzetét, 
majd a Szent Király és a Boldogságos Szűz oltalmáért könyörög. Is-
meretlenségén kívül alig van benne egyéb érték. Az ének érdekes-
sége, hogy elárulja íratásának idejét a 8. szakban: VI. ( = III.) Ká-
roly uralkodása (1711—40), Ugyanazokat a kéréseket ismétli meg, 
mint az Ah hol vagy magyarok, csak jóval kevesebb művészi érzék-
kel. Az éneket egy későbbi kéz kissé átjavította, mi azonban itt az 
eredeti szöveget közöljük és zárójelben jelezzük azokat a változta-
tásokat, amelyek a ritmus szempontjából szükségesek, 

Sz. Istvány K és B. S. M. — N. Ne félj Síonnak. 

Eped Szivem, árad Szemem midőn hazánkat szemlélem, 
Üjul nem gyógyul sebem melyben kínlódik én lelkem. 



Reménységem is nem táplál, múlnak napjaim sírással, 
mert hazánkhoz csak közel áll, sírját ássa már az halál. 

Ditsőssége Országunknak, régi sok diadalminak 
halva fekszik hatalmának, lankad ereje karjának. 

Élesitti az Ellenség, ka rd já t sok féle Nemzetség, 
fegyverkezik eretnekség, rohan hazánkra sok inségh. 

Lélegzetet alég vehet, régi kedve meszsze esett, 
alég birhattya az terhet mellyet ball sors reá vetett. 

Irgalmazzál Országodon, Istvány király bús hazádon, 
jajgató maradékidon, árva Magyar fiaidon. 

Fiaidról Emlékezzél, árváidért esedezzél, 
sok vészéitől Országod fél, minden felől fú j gonosz szél. 

Eretnekség szaporodik, hitünk ellen bátorodik, 
csak az egy Károly hatodik, sok ellenséggel bajlódik. 

Régi hazádnak szavait, keserves sok jajgatásit, 
halgasd meg fohászkodásit, tekintsd Szemei forrásit. 

Esedezzél téged kérünk, Máriánál mi érettünk, 
hogy legyen mi segítségünk, tsak ebben van reménységünk. 

Ne felejtkezzél el rólunk, Apostoli Sz, királyunk, 
te benned van bizodalmunk, tőled segítséget várunk, 

Tsak te hozzád Máriához, Országunk nagy Aszszonyához, 
folyamodunk Pátronánkhoz, Magyarok királyné (já) hoz. 

Zárd bé Országunk kapuját , hogy meg ne nyithassák zárját, 
rontsd el ellenség haragját, Eretnekségnek fulánkját . Amen. 

Az ének másik érdekessége a versfő: ERDÉLI FERENTZ, amely 
elárulja az ének íróját is. A 8, szak tanúsága szerint a XVIII, sz, első 
felében írták. Ebből az időből csak egy Erdélyi Ferencet ismer az 
irodalomtörténet,8 aki 1768-ban adott ki egy orvosi értekezést. Nem 
nagyon valószínű, hogy a két Erdélyi Ferenc azonos lenne. 

Ezt a 15 Szent István királyról szóló éneket találhatjuk a hat 
pannonhalmi kéziratos énekeskönyvben. Közülük 7 előfordul már a 
XVII, sz. nyomtatott énekeskönyveiben is. A többi azonban csak itt 
fordul elő, vagy itt fordul elő legelőször. A pannonhalmi kéziratos 
énekeskönyvek — amelyek egy részének megmentését Sztachovics 

8 Színnyei: Magyar írók II, 1382, 1, 



Remíg bencés buzgó gyűjtő munkásságának köszönhetjük — való-
ságos tárházai ősi énekköltészetünknek. Segítségünkkel a katolikus 
énekköltészet nem egy problémáját lehet megoldani. Jelen esetben 
talán sikerült azt az egyébként minden pozitív alapot nélkülöző, de 
gyakori véleményt megdönteni, amely szerint egyik legszebb egyházi 
énekünk a XVII. századból származna. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján csak a XVIII. század közepéig lehet visszafelé figye-
lemmel kísérni a nevezett éneket. A föntebb tárgyalt adatok pedig 
nagyon valószínűvé teszik, hogy az ének nem sokkal az első, és az 
azt nyomon követő előfordulások ideje előtt keletkezett, a legjobb 
esetben a XVIII, század második negyedében. 

Szent István királyról szóló énekeink anyaga, úgyszólván, még 
teljesen feldolgozatlan. Mindössze csak egyetlen ének: Óh dicsőséges 
szent jobb kéz kezdetű ének eredetéhez szóltak hozzá néhányan. Pe-
dig nyomtatott, de főleg kéziratos énekeskönyveinkben bő anyag vár 
feldolgozásra. Hiszen őseink Szent István-kultusza nem utolsó sor-
ban a Róla szóló régi egyházi énekeinkben nyilvánul meg. Legyen a 
jelen vizsgálódás buzdító a nagy feladatra, amely ezen a téren a ka-
tolikus egyházi ének kutatóira vár és egyben legyen a köteles hála 
jele a szent Országalapító iránt, akinek kilencszázados emlékünne-
pére népének minden tagja buzgón készül. 



FIGYELŐ. 

Szerit István szól hozzánk . . . 
Dr. Vanyó Tihamér. 

Az életben való helyes keresztény magatartásról. 
Rademacher Arnold, a kiváló német hittudós és egyetemi tanár 

a vallás és az élet egymáshoz való viszonyáról elmélkedvén — vallá-
son az embernek Istenhez irányozottságát, életen a földi értékek ápo-
lását értve — négyféle életstílust, típust különböztet meg.* (Religion 
und Leben.2 Freiburg I Br. 1929. 102. skv.) 

Az első a tiszta misztikáé, a szemlélődésé. Ennek képviselője az 
Isten és ember, a vallás és élet kettős kapcsolatából csak az első ta-
got ismeri el, a másikkal idegenül áll szemben, értéktelennek, sőt 
rossznak tart ja. Mereven elzárkózik előle, és nemlétezőnek tekinti. 
E szorosabb értelemben vett egyoldalú szemlélődésnek első hírnökei 
a régi indus vallásban és a manicheizmusban jelentkeznek. Forrása a 
keleti léleknek a való világ dolgaival szemben elfoglalt túlzó maga-
tartása, amelynél fogva nem hisz érzékeinek. Keleten ez a valóság-
érzékkel ellenkező álláspont nagy tömegeknek tartós és állandó élet-
formájává vált. Nyugaton, és különösképen a kereszténységben, csak 
történetileg megokoltan, s akkor is csak átmenetileg és részlegesen 
tudott érvényesülni. Legtisztábban a puszták remetéiben jelentkezik, 
továbbá a középkor bezártjaiban és oszlopos szentjeiben. De már na-
gyon korán megjelenik enyhített alakja, a cenobitáknak legalábbis 
külsőséges közössége, Szt, Benedek rendjében az evangéliumi össz-
hang és a római mértéktartás ad ezeknek a törekvéseknek a Nyugat-
hoz méltó, az élettel legalább némileg számoló, de Isten és a vallás 
föltétlen fensőbbségét megőrző életformát. Itt már világosan kidom-
borodik a keresztény szerzetességnek oly sokszor félreértett nagy 
elve: a lemondás önmagában nem jobb az élet javainak élvezeténél; 
de igenis jobb a magasabbrendű értékek felkarolása az alacsonyab-
bakkal szemben, azonban csupán a választottak számára- A keresz-
ténység a maga egészében sohasem volt a világtól menekülő, tehe-
tetlenségbe merült egyoldalú szemlélődés, de isteni szellemével még 
ezen a téren is tudott fölemelt, megnemesített, intézményszerűségük-
ben minden kornak nagy tanulságokat nyújtó életformákat létesíteni-

A második típus a tiszta emberiesség, humanizmus, a pogányság 
és újpogányság állásfoglalása. Ez az előbbinek merőben ellentéte: a 
természetfölöttinek teljes tagadása és egész szívvel a világ felé for-

* Az ismer te tendő t ípusok az é le tben legtöbbször természetesen kever ten 
fo rdu lnak elő. j . ál U 



dúlás. Eszményei a természetes és nemes emberi értékek, mindene 
a világ, A sok közül egyénenkint kiválasztott világi értékek, ame-
lyekre ki-ki személyi adottságainak, népi, társadalmi és műveltség-
beli hovátartozásának megfelelően teljes erejével esküszik, nagyon 
különbözők, „A Mammon szolgáinak a pénz ez, a korlátlan állami 
hatalom bálványozóinak az állam, annak, aki a nemzetet teszi meg a 
legfőbb jónak, a nemzet. A gyermeknek tán játékbabája. Az ember 
tehát vagy Istenben vagy valamilyen bálványban hisz. Harmadik eset 
nem lehetséges." [Scheler Miksa,) A finomított bálványimádás más 
híveinek legnagyobb értékük a műveltség. Eszményképük a klasszikus 
görögség, abban a beállításban, amelyben a renaissance, Winckelmann 
és főként Goethe elképzelte. Jeligéjük a goethei mondás: „Akinek 
tudománya és művészete van, annak vallása is van; akinek e kettő 
nincs meg, annak ám legyen vallása." A mai világban ez az életforma 
a kereszténységnek legnagyobb ellensége. Egyre jobban terjed, s je-
lenleg Európában és Amerikában a kereszténység legkomolyabb ver-
senytársa, Kísérői mindazok a jelenségek, amelyeket kultúrpesszi-
mizmus néven szoktunk összefoglalni. Mert a világi értékeknek Is-
tentől elfordult, kizárólagos ápolása, még legjobban átszellemült 
alakjában is, csak a halálra, pusztulásra szánt véges javaknak szol-
gálata. 

A harmadik a világ felé fordult szemlélődő típus. Elve: elzárkó-
zás a világtól, amennyire csak lehetséges, feléje fordulás, amennyire 
éppen szükséges. Itt már a szellemi javaknak, bár csak eszközszerű, 
de tudatos ápolásával is találkozunk; elsősorban a saját lelke és szű-
kebb közössége, másodsorban a külvilág javára. Ebbe a csoportba 
tartozik sok vallásos személyiség, aki a legszívesebben venné, ha a 
világ nem léteznék, vagy elpusztulna, ha az embernek nem volna teste, 
s ha az embereket magukra lehetne hagyni; oly személyiségek, akik 
csak mellékesen és szükségből foglalkoznak földi értékek szolgálatá-
val, tudománnyal vagy lelkipásztorkodással, neveléssel vagy jóté-
konysággal. 

Míg az előbbi típus embere az Istenen át próbálja megközelíteni 
a világot, addig a negyedik típusé a világon át vezető úton tör Isten 
felé. Ez a cselekvő vallásosság életiránya. Eszményét a világban és 
a világgal együtt átélt vallásosságtól ihletett életben látja- A ter-
mészet és a kegyelem, az ember és a keresztény összhangzatos egy-
séggé olvad benne, A világi értékeket teljes egészükben nemcsak el-
méletileg értékeli, hanem adottságaihoz mérten gyakorlatilag is szol-
gálja őket- Szent István egyénisége véleményünk szerint ebbe a cso-
portba tartozik. Ennek az életalakításnak három főjellemvonása van. 

a) A világ felé megnyílt szív. Illik reá Terentius mondása: „Em-
ber vagyok, és semmi emberi sem idegen tőlem", vagy még jobban 
Szt. Pálé: „Minden a tiétek." Szent István király egyetemes lángelme 
volt, és figyelme népe életének szinte minden mozzanatára kiterjedt. 
Ő az egyetemes magyar élet első átgondolt összefoglalója, apostol, 
országépítő, törvényhozó, a közigazgatás és a királyság anyagi alap-



jainak megteremtője, a magyar lélek és magyar test minden, igényét 
legjobban felölelő, gondozó édesatya. A nyíltszívű ember tulajdonsá-
gai a valóságérzék, az élet- és önbizalom. Szent István ís fölismerte 
a nemzet döntő órájának parancsát, a föltétlen átalakulás történeti 
szükségességét, s bár sok csalódástól, akadálytól, csapástól megkí-
sértve, de nagy Isten- és önbizalmában rendületlenül ment a kitűzött 
úton. Keményen fegyelmezte a magyart: „Eme népet az egyházi taní-
tás szerit oktatván, a fegyelem igájának és törvényének alája vetette, 
és a gonoszoknak mind az ő tisztátalanságaíkat mindenestől leron-
totta." (Kis Legenda, IV. f. Tormay Cecília fordítása.) Nem akart 
azonban szolgalelkek királya lenni, ezért csak a lényeges dolgokban 
alkalmazott megkötéseket, egyébként pedig a szabad személyiséget 
az összes természeti javaknál előbbre helyezte. A keresztény huma-
nizmus és az emberi szabadság alapján állott. Oly szépen mondja az 
Intelmek IV. fejezetében a főemberekről: „ők tenéked vitézkedje-
nek, ne szolgáljanak. Uralkodjál felettük békeségesen, alázatosan, 
szelíden . . . mindíglen elmédben tartván, hogy mind az embereknek 
egy állapotjuk vagyon." Az Intelmek VII. fejezete pedig a tanácsnak 
nagyságos voltáról szól, ,,mert ha bölcsekkel jársz, bölccsé lész, ha 
balgatagokkal forogsz, társuk lész, mik épen a Szent Lélek mondja 
Salamonnak általa." Megkívánja Imre fiától az alkotmányosságot, az 
ősök hagyomanyainak tiszteletben tartását: „Tudod, hogy mindenek-
nél nagyobb királyi ékesség az előttünk valóknak törvényeit követ-
nünk, és tisztes szülőinknek szerinte cselekednünk. Mert ki is meg-
veti eleinek törvényeit, annak nincsen gondja az isteni törvényekre 
sem . . . Mert nehéz neked eme tartománynak uralmát tartanod, ha 
nem lész az előtted uralkodó királyok szokásainak követőjévé." 
(VIII. f.) De elfogulatlanul megbecsüli az értékeket más népek tulaj-
donságaiban is, „akik különb-különb nyelveket és szokásokat és kü-
lönb-különb tanulságokat és fegyvereket hoznak magukkal, mik min-
denek a királyi udvart ékesítik és felmagasztalják," (VI, f.) 

Szent István tágranyílt és elfogulatlan szíve azonban nemcsak az 
emberi szabadság és egyenlőség politikai és jogi vonatkozásait látta 
meg világosan, hanem az emberi méltóságból folyó szociális követel-
ményeknek is úttörője. Törvényeiben foglalkozik a feleséggel, az 
özvegyek és árvák jogaival, a leányrablással, a felszabadított rabszol-
gák védelmével; akar ja , „hogy állhatatos béke legyen a nagyok és 
kicsinyek közt", s megvédi a kisemberek házát a hatalmasok ra j ta-
ütésétől, (I, törv, 35. cikkely.) Intelmei utolsó, X. fejezetében az 
irgalmasságot és az egyenlő elbánást ajánlja: „Légy irgalmas minde-
nekhez, kik erőszakosságot szenvednek, mindíglen amaz isteni példát 
tartván a te szívedben: irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy 
türelmetes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem a hata-
lom nélkül szűkölködőkhöz is." Szavai nem maradtak írott malaszt: 
a legenda tanúsága szerint a kegyesség és irgalom legjellemzőbb tu-
lajdonságai közé tartozott. „Mert ő minden dicséretes cselekedetében 
ra j ta igyekezett, hogy az legyen fő indítója, mit is lelkének hívsé-
ges látásával az Evangéliomból meglátott, mely az igazság bizonysá-



gával mondja: „Boldogok az írgalmatosak, mert ők irgalmatosságot 
nyernek." És egyéb helyen: „Adjatok és adatik néktek." Ennek oká-
ért az irgalmatosságnak és kegyességnek annyi karjaival ölelte Krisz-
tus szegényeit, bennük pedig magát Krisztust, hogy tőle soha egyet-
len jövevény és zarándok nem ment el szomorkodón, jótéteinek némi-
nemű vigasztalása nélkül . . . Mert mindenha, mikoron is néminemű 
ember betegsége az ő fülének tudtára adatott, orvosság gyanánt kis 
darabocska kenyeret, almát avagy fűszerszámszagos füvet, mi akkor 
éppen kezének ügyében volt, küldött át neki ama meghagyással, hogy 
egészségben keljen föl, és kísérvén ő beszédeit Istennek könyörüle-
tessége, a beteg legottan visszakapta egészségét." (Nagy Legenda, 
XII, és XIV. f.) 

A világ felé fordult, cselekvő vallásos személyiségnek életeleme 
a munka. Hivatásának érzi, hogy az emberiségnek lelkiségben, mű-
veltségben, gazdaságban és életberendezkedésben való előhaladását 
a maga körében egész erejével előmozdítsa. Nem orrát lógató asz-
kéta, sem az örökös önmagába mélyedést kedvelő mélabús mákvirág, 
hanem tűzrőlpattant alkotó egyéniség, akinek keze alat t „ég a 
munka". S amint az életnek egyetlen értéke sincs kizárva érdeklő-
désének köréből, akként környezetének egyetlen tagja sem munkál-
kodásának áldásaiból. Szent István király ily igazi értelemben vett 
népében gyökerezett, népi gondolkodású férfiú volt. Minden evilági 
értéket meg akart honosítani országában. Át volt hatva a munka nagy 
szeretetétől és erkölcsi jelentőségétől, s népét véglegesen megtele-
pítve és rendszeres gazdasági tevékenységre szorítva, megteremtője 
az európai kultúrértékek Magyarországának. Hitt a munkában, de ez-
által nem vált eretnekévé a lélek belső tevékenységének. Tudta és 
tapasztalta, hogy az alkotás győzelmes üteme mellett az életben időn-
kint a szenvedés is átveszi a karmesteri pálcát, s ilyenkor csak a jól 
kiépített „belső várkastély" nyúj t ja az egyedüli oltalmat. S itt talál-
kozik a nagy alkotó és országépítő az Istenben elmerült misztikussal. 

b) A cselekvő vallásos életstílus második főjellemvonása a val-
lásos bensőség. Az ilyen egyéniség egész életét á t j á r j a az élő, aláza-
tos hit. Ez a hit nyitja meg igazán szemét a földi dolgok helyes érté-
kelésére, az arányok hű meglátására. Isten áll gondolkodásának kö-
zéppontjában. De nem a felvilágosodás hideg észistene, a Nagy Gé-
pezetnek nyugalomba vonult elindítója s a különféle bölcseleti rend-
szerek szabadalmazott végső pecsétje, hanem üdvösségünk élő Istene, 
középpontja és mozgatója a Mindenség gazdag életének. Isten, kit 
megismertünk, s ki minket a kegyelem által magáéinak ismer el. Ezen 
a közös istengyermekségen alapszik az emberi méltóság, egyenlőség 
és szeretet. Az ilyen léleknek természetéből folyó, állandó életszük-
séglete az imádság. Nem csak a szónak és gondolatnak imája, hanem 
különösen a hitből fakadó életnek és tetteknek s az Isten jelenlétében 
járásnak folytonos istentisztelete. A művész közvetlenségével és ösz-
tönös megérzésével folyik élete állandóan Isten előtt. Nem csupán 
egyik vagy másik órában, alkalomkor vallásos, hanem minden tevé-
kenysége közepett, megszakítás nélkül, folytonosan. Legfőbb irány-



tű je Isten akarata. Ehhez mér mindent, A világ dolgait szeretettel 
fonja körül, különösképen az embereket, hiszen mind Istenéi. Nem 
veszítenek önértékükből, hanem az Istenben való szeretet és becsülés 
fényénél magasabb értékűekké válnak. 

Szent István egész mivoltát a legmélyebben á t j á r j a az eleven hit. 
Intelmeinek első fejezetét is ennek szentelte: „ . . . a szent hitnek a 
mi parancsolatainkban az első helyet adjuk." Hite élő volt, a csele-
kedeteknek hitvallása: „Mert kik hamisan hisznek, avagy pediglen a 
hitet jóságos mívelkedéssel be nem töltik és nem ékesítik, mert hogy 
a hit meghal jóságos mívelkedésnek nélküle, sem itt nem uralkodnak 
tisztességgel, sem az örök hazában avagy koronában részük nem 
leend," Szent István imádságos ember volt. Az Intelmekben egy 
egész fejezetet (IX.) szentelt az imának: „Az imádságnak gyakorlása 
a királyi üdvösségnek mindeneknél nagyobb kiérdemlője" — í r ja 
többek között. Mélyen át van hatva az ima hathatósságának gondola-
tától, nagy vállalkozásai előtt és gondjai között föltétlen bizalommal 
menekül az isteni társalgáshoz. Ugyanakkor azonban szent megadás-
sal nyugszik meg a jó Isten akaratában. „Alamízsnálkodásokkal és 
könyörgésekkel töltvén idejét, sokszor az egyháznak pádímentomára 
leborulva könnyeknek hullatásával bízta Isten akara t já ra az ő eltöké-
lésének teljesedését, hogy ő, ki is nélküle mit sem cselekedhetnék, 
rendelése teljesítésének segedelmével és jóságos cselekedeteknek 
gyakorlásával feltett jószándékát véghez vihesse . . . magát Istennek 
mindenestől alávetette, magát országával együtt fogadalomnak és fel-
ajánlásnak általa szünetlen könyörgésekkel Isten örökké szűz any-
jának, Máriának oltalma alá helyezte . , , [Konrád császár elleni há-
borújakor] Elsőbben viszont megfontolván, hogy ő semmit sem cse-
lekedhet Krisztus akaratának nélküle, két kezét és szívét égnek emel-
vén, sérelmét ő Asszonyának, az örökké szűz Máriának, Isten anyjá-
nak ajánlva, ilyen beszédekre fakadt , . . Minek utána az ellenségek 
visszamentek, a szent általlátván, hogy Istennek irgalma látogatta 
meg, földre leborulva hálát adott Krisztusnak és ő Szülőanyjának, 
kinek szünetlen imádságaival ajánlotta magát és országának gond-
ját." (Nagy Legenda, VII,, XI. és XIV, f.) A pannonhalmi Szenthegy 
egészen kiváltságos helye és tanuja volt legnagyobb Jótevője és Ura 
imádságának. Látta őt a nagy fogadalom percében, mielőtt Szent 
György és Szent Márton zászlaja alatt útnak indult seregével Vesz-
prém felé. De látta őt sokszor a béke, öröm és ünneplés hangulatában, 
amint az angyali Imrével betért szentegyházába: „Némi időben tehát 
boldog István király fiával együtt imádkozni boldog Márton egyhá-
zába tért, melyet Pannónia szent hegyén tulajdon ő kezdett és 
szerzeteseknek jeles gyülekezetével felékesített," (Szent Imre Legen-
dája, III. f,) Nem csak alkalomszerűen volt jámbor és imádságos, 
hanem állandóan Isten jelenlétében járt és élt: ,,. . . mindenkor azon-
képen mutatkozott, miként ha Krisztusnak törvénytevő széke előtt 
állana, belülső szemével az ő jelenlétét tisztességgel félő orcával 
szemlélve kimutatta, hogy Krisztust hordozza ő szájában, Krisztust ő 
szívében, Krisztust minden cselekedetében, , , és eltökélte magában, 



hogy Istennek előtte életének minden napjain a szentségnek igazsá-
gában fogna forgolódni . . . " (Nagy Legenda, XV, f.) Vizsgálódásunk 
alapján megállapíthatjuk, hogy Szentkirályunk roppant nagyarányú, 
századokra kiható alkotó munkájának megtaláltuk legbelső mozgató-
ját, szívét és tűzhelyét: az egészen Istenbe merült, Istenből élő ben-
sőséges vallásosságot. A világ dolgait Isten fényében látta, lelkiség 
hatotta át minden tettét és rendelkezését 

c) A cselekvő vallásos életírány harmadik főjellemvonása az 
élet és a vallás, a műveltség és a kereszténység kölcsönös átitatott-
sága. A két elem nem egymás mellett, alatt vagy után, hanem egy-
másban van, szerves egységgé egyesülten, A világnyíltság és a val-
lásos bensőség nem két, egymástól elkülönült alkotórésze az ily egyé-
niségnek, Nem egy külön cselekvő, gyakorlatias és külön misztikus 
részből álló kettős lény, akit majd ez, majd amaz ráncigál a maga 
sajátos útjaira, hanem a test és a lélek módjára egyesült, egyveretü 
egyéniség. Benne el jegyzett egységben és felbonthatatlanságban él a 
kereszténység mint isteni elem a művelődésnek nemes-emberi adott-
ságaival. E típus képviselője a szent evilági ember, akinek minden, 
ami igaz, jó és szép, egyúttal vallásos, keresztény és katolikus; aki 
mindent magába szívott, és mindezt felemelte, megnemesítette, átlel-
kesítette. 

Szent István királyunk a cselekvő vallásosságnak és benső lelki-
ségnek ily rendkívül szerencsés, egységes, töretlen összhangját mu-
tat ja , Jellemében és életútjában nyomát sem találjuk a kettősségnek, 
hasadásnak. Szerves egységben él benne az Ég és Föld, Isten és a 
Haza szolgálata. Vallásossága egyúttal nemzeti cselekedet, és haza-
fiassága istenes munka. Csak a történelmet nem ismerő, késői, írány-
zatos szemlélet állíthatja ellentétbe működését az ú, n, fajmagyar 
érdekekkel. Csak ezerféle kapkodástól, világnézeti zavaroktól szétté-
pett lelkek rágódhatnak mindig új ra és ú j ra a kereszténység és ma-
gyarság sorrendjéről és szembeállításáról, Szent István egységes, tö-
retlen, hatalmas egyénisége megadja az egyetlen méltó és szerencsés 
választ a felvetett kérdésre: keresztények vagyunk és magyarok, a 
két, égi és földi szent elemnek előre- és hátratologatástól ment, oszt-
hatatlan, szerves egységében! 

Szentkirályunk lelkiségének boncolása tehát megtanít minket a 
világi életben való helyes keresztény magatartásra: legyünk vallásos 
bensőségtől áthatott, cselekvő, küzdő, harcos, az életet keresztény 
módon alakító egyéniségek! 

Szent István szól hozzánk: a korszerű és szociális polgári szel-
lemről. 

A polgárság életformájával és szellemével már évezredekkel 
előbb találkozunk a különböző népeknél, de igazában csak a 19. szá-
zad európai világában jutott teljes kifejlődéshez. A népesség roppant 
megnövekedése s a szertelenül megduzzadt szükségletek, a rendkívül 
felfokozott életkedv s az akarat ebben a világban való uralkodáshoz, 
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az anyagelvű és szabadelvű világnézet földi paradicsomának hite s a 
korlátlan fejlődés reménye tették lehetővé e szellem győzelmét. Már 
a mult század második felében éles bírálói akadtak gazdasági és szel-
lemi vonatkozásban, Marx Károlyon és társain kezdve Carlyle, Nietz-
sche, Ibsen, Bloy, Dosztojevszkij és mások személyében. Szellemük-
nek részben egyenes, részben oldalági utódai voltak azok, akik a 
világháborút követő korhangulat kihasználásával porba döntötték a 
bálványt. Kétségtelen, hogy e közben sok hasznos érték elpusztult, és 
töméntelen új talmi érték emelkedett meg nem érdemelt magasságba: 
annyit azonban el kell ismernünk, hogy a szélső balról és szélső jobb-
ról megindított támadás még a nekik ellenálló területeken is mér-
hetetlenül hatott, s ennek következtében a polgári életforma válságba 
került és változásra van kényszerítve. 

Legújabban Berdiajew Miklós, a bátorhangú orosz bölcselő ele-
mezte a polgárság szellemét, (Von der Würde des Christentums und 
der Unwürde der Christen3. Luzern, 1936. 39—55.) A műveltség vi-
rágzásának kora után minőségileg aláhanyatlik. A szentségre és láng-
észre, eredetiségre törekvés helyébe a hatalom, életberendezkedés és 
a jólét vágya lép. A lovag és a szerzetes, a bölcselő és a költő nemes 
alakját a világ feletti uralom vágyától áthatott polgár, a hódító, szer-
vező és haszonember vált ja fel. Számító ésszel, mesterkélt, körmön-
font ízléssel és puffasztó jóléttel berendezett életpáholyából a hatal-
masok, teltzsebűek és testi élvezetekben dúskálódók pompás fen-
sőbbségével, önhitt fölényével nézi a világot. Világító Napja az 
Aranyborjú, s egész élete törekvéseinek jelképe a pénzeszsák. Bál-
ványimádó: a láthatók és foghatók szolgája. Vérből és aranyból van 
festve zászlaja, életörömének himnuszába belesír a piramisépítők 
évezredes jajszava. De őt mindez nem zavarja. Simon mágusként 
még az eget is megvásárolná, hogy anyagelvű hitetlenségének taka-
rója, palástoló színfala legyen. Szereti a világot, megrészegül az élet-
ben elfoglalt nagyszerű helyétől, szertelenül hiú és önelégült, az első 
helyeket kereső, fennhéjázó farizeus. Nem szereti az embereket, ke-
rüli a nyomort, csak a száguldó gépkocsi fényes ablakán át nézi az 
életet. Nem szereti a csodákat, fél minden ésszel ki nem számítható-
tól és pénzzel meg nem fizethetőtől, mert esetleg megzavarhatnák 
kényelmes életének egyensúlyát. Nincs érzéke az élet tragikuma 
iránt, nem érti a Golgotát, a szenvedés számára örök rej t jeles beszéd. 

Kemény szavakkal, pőrölyös ítélettel, csupán legszélsőbb képvi-
selőinél megtalálható, túlzóan éles körvonalakkal rajzoltuk le az 
anyagelvű és szabadelvű polgári szellemet, hogy annál könnyebben 
megismerhető legyen még csökevényeiben, szelídített vonalú, lecsi-
szolt élű híveiben is. Mert e szellem nincs ranghoz, álláshoz, vagyoni 
állapothoz kötve, hanem egyedüli mértéke az élet javaival szemben 
elfoglalt álláspont és gyakorlati viselkedés. Ott lüktethet a koldus 
szívében is, aki egy tál lencséért eladná lelkét, Krisztusát; s ott él a 
király lelkében, de nála országokra, birodalmakra és milliókra megy 
a vásár. 



A polgári szellem ellentéte a vándor szellem. A keresztények e 
világ vándorai, akiknek nincs itt maradandó lakásuk, hanem a jöven-
dőt várják. „Saját hazájukat lakják, de mint külföldiek; kiveszik ré-
szüket mindenből, mint polgárok, és mindent tűrnek mint idegenek , . . 
Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön vannak, de a 
mennyben élnek . . . Egyszóval : ami a lélek a testben, az a keresztény 
a v i l ágban . . . A lélek be van ugyan zárva a testbe, de ő ta r t ja össze 
a testet; a keresztényeket is leköti a világ, mint valami börtön, de 
mégis ők tar t ják össze a világot. A halhatatlan lélek halandó sátor-
ban lakik: a keresztények is romlandóságban zarándokolnak, de a 
mennyei romolhatatlanságot várják." (A Diognetushoz írt levélből.) 
A vándorlás állapotának belső átélése különbözteti meg a keresztényt 
a polgártól, s miként az utóbbi, hasonlóan az előbbi is minden társa-
dalmi osztályban lehetséges. 

A magyar polgári szellemet vizsgálva a fentebb vázoltak igaz-
ságát nem tagadhatjuk: sok polgártársunkra ismerünk rá az említett 
vonásokban, ha történetesen szűkebbre szabott köntösben is. Külön 
hátránya azonban még a mi fejlődésünknek, hogy történeti okok 
következtében a mi polgárságunk jórészben idegenekből toborzódott, 
s így nemcsak világnézeti, hanem nemzeti szempontból is gyökérte-
len földünkön és népünk között. Egyrésze pedíg minden külső magya-
rosodás ellenére az egészségtelen, nemzetközi jellegű, középeurópaí 
nagyvárosi szellemnek lett lelkes terjesztőjévé. Ez a szabadelvű, hi-
tetlen, minden szent és nemes dolgot kigúnyoló, léha és erkölcstelen 
szellemi légkör hosszú évtizedekig mérgezte a feltörekvő magyar ér-
telmiségnek gondolkodását is. Ez alakította ki a mi színtelen, elpu-
hult, érzelmileg megmozdíthatatlan, közömbös, kávéházi társadal-
munknak szomorú típusát. 

Szent István király szól hozzánk! A szentek, hősök és harcosok 
lelkét árasztja reánk a jubileumi évben. Életelve nem a hatalom volt, 
hanem a népének elkötelezett szolgálat. Célja nem nyárspolgári nyu-
galom, zavartalan élvetegség és teletömött kincseskamra, hanem har-
cos apostolság, önmegtagadó keménység és mindenét elosztó szeretet. 
Fölkeresi a szegényeket, betegeket és nyomorgókat. Hisz a kegyelem-
ben, a csodákban és az imának erejében. És érti a Golgota titkát, a 
megszentelt, engesztelő szenvedés jelentőségét. „Tudva van, hogy a 
Boldogon is beteljesedett amaz apostoli mondás, hogy „sok sanyar-
gattatásnak általa kell bemennünk Isten országába", és ami olvasta-
tik a Bölcseség Könyvében: „kiket Isten szeret, azokat megfenyíti, 
és megostorozza az atya az ő fiát, kit magához felfogad." Mert sok-
féleképen alá volt vetve az isteni fenyítésnek , . ." (Nagy Legenda, 
XV. f.) A gondviselő Isten keze lassankint lehántott róla minden 
földi vigaszt, várakozást és vágyakozást, s a pálya végén ott állt a 
tökéletes Vándor, a nagy útra kész, mindenéből kiüresített, a más-
világ menyegzős ruhájába öltöztetett királyi Zarándok. Hogy meny-
nyire öntudatosan szeme előtt lebegett életében a keresztény vándor-
lás nagy eszménye, mutatják Intelmeinek végső sorai: „Mind ezek-
ből a felül elmondottakból tevődik egybe a királyi korona, miknek 



nélküle senki sem uralkodhat itt, sem az örökkévaló birodalomba 
meg nem térhet," (X, f.) 

Szent István király szól hozzánk! Hogy vessük le az anyagias és 
szabadelvű polgári szellemnek idejét mult, szűk, és színtelen gúnyá-
ját, és öltsük magunkra a korszerű keresztény józanság, önfegyelme-
zés, keménység és szociális megértés zarándok-ruháját! Mindnyá-
junkhoz szól Imre fián át az Intelmekben: ,,Immár itt az idő, mikoron 
is néked nem kell míndéglen lágy párnáknak közepette élned, melyek 
téged puhává és kényessé tesznek, mi is a férfiasságnak eltékozlása és 
a vétkeknek táplálója és sok parancsolatoknak megutálása," (Elöl-
járó Beszéd,} 

Szent István szól hozzánk: az eredeti, öncélú, tősgyökeres 
magyar szellemről! 

Ma az életformák nagymérvű kiegyenlítődésének, unalmas álta-
lánosításának és lélektelen másolásának kaptafa-korában élünk. Sok 
agyban megáll a gondolkodás, sok szívben kialszik az egyéniség má-
sok látszólagos káprázatos eredményeinek szemlélésekor, A magyar 
már régóta megszokta, hogy az idegent majmolja, és sokszor oly dol-
gokat vegyen át tőle, amelyek nála régebben és tökéletesebben meg-
voltak, Sajnos, nem ismerjük, nem tanulmányozzuk eléggé önmagun-
kat, sajátos faji adottságainkat, csodálatos képességeinket, nagy-
szerű lehetőségeinket. Egyik legjellemzőbb tulajdonságunk a szaba-
dabb katonai életforma. Fergeteges, keleti katonanép vagyunk, lazán, 
összefüggő, kis, gyors, szemfüles egységek harcosai, E rendkívül 
becses, s részben az ú j harcászatban ismét nagy szerephez jutó jeles 
adottságainkat már hosszú évtizedek óta két nagy veszély fenyegeti. 
Egyrészt a nyárspolgári szellemnek meghunyászkodó gyávasága, ér-
zelgős kicsinyessége és minden kockázattól iszonyodó rémülete; más-
részt még meglevő katonai virtusunknak idegen keretekbe való túl-
ságosan merev beleerőszakolása. A haditudomány megállapította, 
hogy katonáinknak világháborús eredményei — nagyon tiszteletre-
méltó mivoltuk ellenére is — elmaradtak a faji tulajdonságaink nyúj-
totta lehetőségektől. Több katonai szellemet, korszerű, de magyar 
alapon! — ezt kívánja tőlünk a katonásan kemény István királynak 
emlékezete. Mert Szentkirályunk katonás egyéniség volt! Ez a vonása 
még püspökségeinek és monostorainak védőszentjeiben is megnyil-
vánul: a kardos Szent Mihály főangyalnak szentelte a veszprémi és 
erdélyi püspökséget, Szent György vitéznek a csanádít; a pannon-
halmi, bakonybéli, zalavári és oroszlámosí bencés apátságok védő-
szentjei pedig szintén katonák: Szent Márton, Móric, Adorján és 
György- (Erdélyi László: Magyar történelem I, Bpest, 1936, 51—52.) 
Jellemző, hogy Szent István korából fennmaradt kevés emlékünk közt 
is ott van a Szentkirály kardja, amelyet a prágai székesegyház kincs-
tára őriz. 

Szent István katonáinak fegyvere két belső és három külső ellen-
ség ellen villant meg: Koppány ellen Veszprémnél és Ajtony ellen a 



Maros mentén; Sámuel ellen a Morava völgyében, Boleszlávval 
szemben a Kis Kárpátok vidékén és II. Konrád német császár elle-
nében Kapuvár körül. Ezekben jelképesen benne rejlik a magyar 
kard hivatása. Belül: le kell sújtania mindazokra, akik a szentistvání 
Magyarország alapjai ellen támadnak, a Korona és az államfő ha-
talma alól kivonják magukat. Kifelé: a magyar kardnak küldetése van 
északon, keleten és délen; nyugat felé tisztelettel tekint arra a népre, 
amely hittérítőket és értékes műveltségbeli indításokat adott Szent 
István birodalmának, amely együtt vérzett és épített a miénkkel 
ezen a földön. De miként annyiszor a történelemben, mindenkor ké-
szen kell lennünk arra, hogy a léleknek és erőnek gyepűvonalával 
megvédjük szellemünk önálló magyarosságát és létünk függetlenségét, 
szabadságát időnként vissza-visszatérő hódító kísérletei ellen. 

Népünk katonai szelleme felélesztésének s a magyar fegyveres 
erő nagy küldetése megvalósításának azonban elengedhetetlen felté-
tele fajunk egységének, összetartozásának, sajátos értékeinek minél 
öntudatosabb és minél nagyobbméretű ápolása. Ez az egészséges 
nemzetnevelésnek legfontosabb, lelki része. Nemzeti lelkünk értékei-
nek a művészet, tudomány, köz- és magánélet minden területén 
való leggondosabb felkarolása, védelme és terjesztése. Itt mérhetet-
lenül nagy tér nyílik a magyar festészet, építészet és zene, a magyar 
könyv, magyaros beszéd-, írásmód, öltözködés és életmód apostolsá-
gára, De mindennél is előbbrevaló fajtánk életének, népünk egész-
séges szaporodásának és erőteljes fennmaradásának lelki és anyagi 
lehetőségeit és feltételeit minden áldozat árán, a végső eréllyel s 
következetességgel biztosítani ! 

Szent István király szól hozzánk! Arra int, hogy Istennel és a 
világgal szemben elfoglalt helyzetünkben a cselekvő vallásosságot 
képviseljük; hogy polgári életünkben a korszerű és szociális haladás 
embereívé váljunk; hogy fajtánk és nemzetünk oszthatatlan egysé-
géért, dicső katonai küldetéséért és életerős fejlődéséért minden 
áldozatra készek legyünk! 



Missiós kaland az őserdőben. 
Szelecz Arnold. 

(Naplófel jegyzés,) 

. . . Meleg júniusi délelőtt. Boldogasszonyfalván befejeződött a 
míssió,* Este 6 órára az állomáson kell lenni, hogy a legközelebbi vo-
natot elérhessük. Az állomás csekély 46 kilométerre fekszik a koló-
niától, Santo Anastáción, Kijövet megalkudtam az ottani szirióval, 
hogy ma reggelre kiküldi a teherautóját s azzal jövünk vissza. Fel-
tétlen bizonyossággal ígérte, mert úgyis kell neki vagy 15 zsák ba-
bot hozni a kolóniáról. A baboszsákok tetején szépen elférünk s fe-
jenként 5 milreís fuvart fizetünk. A „Mandarinok, kulik és misszio-
náriusok" írója lesz az útitársam. Kissé aggódtam, hogy kedves mísz-
sziós papunknak nem lesz a kellő kényelme, no meg az kellemetlen 
elgondolás volt számomra, hogy esetleg több lesz a fuvar és mi túl-
ságosan magasra kerülünk a baboszsákok tetején, 

Aggódásom azonban hiábavalónak bizonyult, mert a teherautó 
nem érkezett meg reggelre, amint kilátásba helyeztetett a feltétlen 
szavahihető szírió által. Gondoltam, délfelé csak bezakatol. Nem jött. 
A „Mandarinok, kulik és misszionáriusok" írójának pedig nagyon ki 
volt szabva az ideje. Okvetlen indulni kell ma délben. 

Elfogyasztottuk a búcsúebédet s az autó még mindig nincs. Látva 
a nagy feszültséget, lovakat rendeltem arra az esetre, ha 12 órára 
sem érkezik meg a teherautó, 

A szirió cserbenhagyott, A kedves missziós a tyát szelíd és alá-
zatos szavakkal kérlelve igyekeztem elhelyezni egy biztos járású, 
erős szürke hátán. De ő visszautasította ezt a készséget s azt mon-
dotta, inkább gyalogol. 

Semmi nehézség, gondoltam, A legközelebbi ház ide úgy 8 kilo-
méter. A tulajdonosának van jó kétkerekű kocsija s erős öszvérei. 
Ha addig eljutunk, itt megalkuszunk a portugezzal s kocsin tesszük 
meg az út nagyobb részét. 

Azonban a gyaloglás nagyon lassan ment. Az út olyan futóhomok-
féléből állt, amibe az ember lába belesüppedt s alig bírta utána ki-
húzni, Mivel a nap is barátságosan kedves melegséggel mosolygott 
reánk, hamarosan lehetetlenné vált a gyalogolás. Űjra kísérletet tet-

* Boldogasszonyfalva Braz í l iában Sao Pau lo államban, ennek fővárosától 82S 
k m - r e van vasúton s ehhez még jön 46 km a vasúttól. A kis magyar telep kicsi 
völgyben őserdőtől körülvéve éldegél. 



tem, hogy a szürkét kedves missiósunk szolgálatába állítva némileg 
meggyorsítsuk haladásunkat. Nagy örömömre mintha sikerült volna. 
De a szürke nemcsak lassú járású volt, hanem kegyetlenül rázós is. 
Gyalog mégiscsak megnyugtatóbb. 

Keservek között telt el az a néhány óra, melyet a süppedő ho-
mokban való huppogással eltöltöttünk. Az irgalmatlan hangulat nem 
engedte, hogy a vidék szépségeit észrevegyük. Pedig az őserdőnek 
óriási lenyűgöző ereje van. Csak amikor megpihenünk egy-egy év-
százados fa tövében, melyre a folyondárok, cipók, s egyéb kúszó nö-
vények 15—20 méter magasra futottak, hallottuk meg az őserdő zú-
gását, éreztük félelmetes erejét s szívtuk lelkünkbe párat lan szépsé-
gének csodáit. 

Estefelé járt az idő, hogy az úgynevezett fazendára érkeztünk. 
Néhány faházból állt az egész. Az egyiket lakta a portugál, akinek 
gömbölyödő tal ján asszony a felesége. Azonnal alkuba bocsátkoztam. 
Keserűségemre azt a feleletet kaptam, hogy az öszvérek még nem 
érkeztek meg a városból. így nem tud ja felszerszámozni a pihenő 
állatjait, de 7 órára okvetlen itthon kell lenni a gyereknek s akkor 
mehetünk a kocsival. 

Kedves missiósunk arcán keserű mosoly rezdült. Ma már nem 
foghatja el a vonatot. Bizony az őserdő megfogja az embert s nehéz 
azon keresztülvergődni. Mivel a „Mandarinok, kulik és misszioná-
riusok" írója jól beszéli a talján nyelvet, hamarosan élénk társalgás 
fejlődött ki, miközben csekélységem türelmetlenül vár ja a kétkerekű 
érkezését, 

Üjabb csalódás. Már 8 az óra s még mindig nincs. Már pedig, 
ha már ma nem tudunk menni, legalább holnap mennünk kell a vo-
nattal. A komisz szirió, úgy látszik, nem talált elég fuvart kifelé s 
nem jött. Megőrizve a pénzbe vetett bizodalmamat a szirió irányá-
ban, elhatároztam, hogy lóra kapok és bevágtatok Santo Anastációra 
s megalkuszom a szirióval, vagy akárkivel, hogy azonnal indítsa autó-
ját, mert máris megkésett a mi kedves missiós atyánk. 

A biztos járású szürkére vetettem magam, hogy indulok. Ekkor 
a két László fiú azt mondotta: a tisztelendő úrnak nem lehet egyedül 
megindulni, hanem ha már idáig elkísértük, akkor elkísérjük az^állo-
másig is. 

Ügy ís lett. Az egyik elkérte a portugál 12 lövetű revolverét, a 
másik egy husángot fogva a kezébe, jómagam pedig az esernyő fo-
gantyújába kapaszkodva indultunk meg az éjszakai világnak, azzal 
a gondolattal, bármi történik is, megálljuk a helyünket. 

A két fiú csángó magyar. Hadikfalváról Sztrigyszentgyörgyre 
vándoroltak s innét vetemedtek Brazíliába. Mindkettő izmos, szálas 
legény, aki nem igen ijed meg a maga árnyékától- Magam is arra 
gondoltam: segíts magadon s az Isten is megsegít s lassú ütemben 
rázódtam a szelíd szürke hátán, 

A fiúk felállították a karaván formáját . Elől a László Miska a 
12 lövetűvel egy három éves mén hátán, mögötte csekélységem s utá-
nam az Albert a fütykössel. A hold nagy segítségünkre volt. Eléggé 



jól világította meg utunkat, ami két méter széles vágást jelentett az 
Őserdőben. Tőlünk jobbra-balra sötétség, az erdő, az eddig ki nem 
fürkészett erdő titokzatossága, 

Kezdetben csendesen poroszkáltunk, de hogy a hold esett alá, a 
bennünket szorongató sötétség-e vagy más, megmozgatta nyelvünket. 
A fiúk szebbnél-szebb csángó nótákat vettek elő, én meg hallgatva 
gyönyörködtem bennük. Közben a hold egészen lenyugodott. A sö-
tétség most már kezdett a torkunkra szállni. Éreztük, hogy teljesen 
magunkra vagyunk hagyatva. A lovak meglassították lépteiket s mi 
keményebben szorongattuk a kantárt . Csak nagyon óvatosan lehet 
haladni, mert az erdő koronája teljesen ráborul az útra s elrejti le-
velei között az ég sziporkázó fényű csillagait. Az elől haladó Miska 
elég sűrűn kiáltja ,,a ló nyakára". Azért volt erre szükség, mert kü-
lönben valamelyik átnyúló ág leseperhetett volna a nyeregből. A 
sötétséget valósággal harapni lehetett. Az ember alig látta a sa já t 
lovának a fejét. Sokáig egyikünk sem szólt. — Valami szorongó vára-
kozás nehezedett a lelkemre. Kérdések merültek fel, hogy ú j ra el-
merüljek a tudat titokzatos világában. Miért is indultam neki ennek 
a bolond őserdőnek? Mondják, hogy a veszedelem vonzza, megbű-
völi az embereket, mint a tigris sziporkázó szeme. Talán jobb lenne 
visszafordulni. Még nem késő, A szürke nagyon ráz. Mi lesz, mire 
az állomásra érünk? Kirázza az emberfiának lelkét. Tűnődésemből a 
Miska kiáltása zökkent ki: 

Ha nem csalódom, hangzik a meginduló beszéd, itt ezen a kör-
nyéken találták meg néhány éve azt az embert, aki már a hetedik 
áldozata volt egy vérengző embernek. Pedig jó bará t ja volt, Anastá-
cióról együtt indultak, A szegény ember nem tért vissza többé. Talán 
sohasem akadtak volna rá, ha véletlenül egy magános ember nem jött 
volna velük szemben. Épen az egyik bokor tövében pihent, amikor 
lövésre lett figyelmes. Óvatosan kifürkészett a bokorból s megbor-
zadva látja, hogy egy embert vonszol befelé az erdőbe egy másik. 
Nem sokáig cipelte. Kis gödröt ásott neki s betemette. Az avarral 
pedig betakarta. Azzal, mintha semmi sem történt volna, tovább 
ment. A pihenő ember a félelemtől megdermedve várt, várt, ma jd 
mikor gondolta, hogy a vérszopó már eléggé eltávozott, folytatta út-
ját. Feladta a rendőrségen. Félév múlva tudták csak elfogni. Akkor 
mindent bevallott-

Magam is szívszorongva hallgattam ezt a rém-históriát, és a r ra 
gondoltam: a jó őrzőangyalnak ugyancsak sok elfoglaltsága lehet 
velünk is, ha épségben akar bennünket átvezetni ezen az ész-tompító 
és velőt-fagyasztó sötétségen. 

Lehetett úgy éjjeli 12 óra, amikor megálltunk kissé, hogy a 
nyergeket megigazítsuk, no meg egyet húzzunk a butykosból, amit a 
Miska észrevétlenül fogott pártfogásába. Most már kissé felmelegedve 
folytattuk utunkat. Lovaink egyet-egyet horkantak. Néha-néha meg-
zördült szomszédságunkban az őserdő csendje. Majd hirtelen velőt-
hasító ordítás vágott keresztül rajtunk. A lovak megálltak, mi pedig 
tehetetlenül vártuk, mi következik, Az esernyő nyelet szorongatva 



arra gondoltam: ha a jó Isten azt akarja, itt maradjak, legyen, — 
Azután leszálltunk. Kissé próbáltuk vigasztalni magunkat. Nekem 
eszembe jutott, hogy amikor 1918-ban a világháborúban jártam a 
tal ján földön, egyik őr járat alkalmával szintén borzasztó sötétség 
volt. Én vezettem a kis csapatot, mint 18 éves gyerek és eszembe sem 
jutott, hogy féljek. Pedig az út mellett jobbról balról is mély árok. 
Bárki könnyen leszedhetett volna bennünket. Igaz, akkor lövésre ké-
szen állott a mannlicher. Most?, , , Kezemben az esernyő, Egy vén 
ló hátán , , , 

Most már a lehető legnagyobb óvatossággal folytattuk utunkat. 
Jó egy óra telt el az előbbi úton, amikor újabb idegbomlasztó ese-
mény szakadt ránk, A Miska lova előtt hirtelen valami hatalmas 
éjjeli madár repült fel. A fiatal mén megijedt, hirtelen megugrott, A 
nyereg lefordult róla az utasával egyetemben. A csikó visszafordult 
s mint a szélvész szaladt vissza az úton, amelyiken jöttünk. Az ese-
mény olyan gyorsan játszódott le, hogy szinte csak azt vehettem 
észre, valaki a földön nyög. Leszálltunk s megvizsgáltuk az esetet. 
Nagy megnyugvásunkra nem történt törés, csak alapos ütés. De ezzel 
sem igen gondolhattunk, mert a csikó utóbb még kár t tesz magában. 
Megbotlik, lába törik és nemcsak hogy idejében célhoz nem érünk, 
de az árának összehozásában is törhetjük a fejünket. 

Tanakodtunk, mitévők legyünk. Abban állapodtunk meg: én vi-
gyázok a két lóra, a fiúk meg elmennek a csikó után. Talán csak si-
kerül megfogni. No, mondom magamban, egészen jól bonyolódik a 
helyzet. Most már igazán csak a jó Isten vezethet ki ebből a kelep-
céből. 

Szerencsénkre a csikó nem messze futott. Ügy látszik, érezte az 
egyedüllét veszedelmét s megállt. A fiúk hamarosan elérték és meg 
is fogták. Üjra felnyergelve lovainkat, tovább folytattuk utunkat. Ne-
kem már az érdekességek mellett is kezdett unalmassá és tűrhetet-
lenné válni az utazás. Hat órán keresztül a nyeregben ülni annak, aki 
csak azért helyezkedik ilyen magasra, hogy az ügyeket könnyebben 
intézhesse s a távolságot előbb legyűrhesse, nem éppen egyszerű 
feladat. Reménykedve kérdeztem a Miskát, hogy hány órára érke-
zünk a városba, de leforrázva kénytelen voltam hallani, hogy legke-
vesebb még vagy három óra vár reánk, 

A szemünk lassan beleszokott a sötétségbe, A bokrok körvona-
lai sem igen izgattak már. Az erdei út kissé kiszélesedett. Lehetett 
sejteni, hogy a környéken erdőirtók dolgoznak, Hamarosan egy tisz-
tásra értünk. Egy kapu zárta el belőle a kivezető utat az erdő felé. 
Alig érkezünk oda, amikor nagy megdöbbenésünkre egy csomó ember 
áll a kapu másik oldalánál s tanakodnak. 

A mi vezetőnk, a Miska, sejtve az adódható veszedelmet, tisz-
telettel engedelmet kér, hogy a kaput kinyithassa. Egy borízű hang 
ad ja meg rá a feleletet. Azzal a Miska kinyitja úgy lóhátról a kaput, 
megáll mellette s kéri, hogy én ís menjek, de igyekezzem, mert még 
valami baj t csinálnak ezek a félig vad, félig részeg emberek, A kapun 
áthaladtam, s utánam az Albert is, Bíztattak, csak előre, mert baj 



van. De bizony az én lovam nem a vágtatásra való már. Míg a fiúk a 
kaput csukták, már körül is fogtak bennünket. Megvillantak a kések, 
a borotvák, meg nem tudom én mik. Az egyik, a legvakmerőbb az 
útonállók közül odaugrott Miska mellé és megragadva le akarta rán-
tani a lóról. 

Az ember szemét a félelem megnyitja. Látom, amint a jó fiú 
keze a zsebéhez hajlik szinte észrevétlenül, hogy élethalálharcot 
kezdjen a reménytelenség biztos tudatában, A vér a fejembe szökik, 
A megvadult emberek keze szúrásra, vágásra, lövésre mozdul és . . . 
a következő még ma is hihetetlennek látszik előttem és érthetetlen-
nek: a Miska elég hangosan kérdezi: Mit akartok?, , , Egy távolabbi 
hang azonnal rávág: Te vagy az Miguel? — Miska még ki sem tudta 
mondani a feleletet: én vagyok, az illető már a lovánál termett, rán-
cigálja onnét a legvakmerőbbet s közben harsány hangon kiált ja: 
Senki ne mer je bántani a Míguelt, mert az én barátom. Pár szót vált 
Miska a barátjával, aki unszol bennünket, hogy csak siessünk. Igye-
keztünk tovább állni. Azok meg maguk között, hogy mit csináltak, 
nem tudom. Most is fülembe cseng az a zaj, amitől lovaink is féle-
lemmel távoztak. 

Lehet, hogy gyenge szívem van, lehet, hogy másért, de ott a ló 
hátán kipottyantak a könnyeim. Nem látta senki, csak a jó Isten, Az 
eseményre is talán csak mi emlékezünk hárman. 

Négy órára a városba érkeztünk, A sziriót felkeltettük. Megal-
kudtam vele 60 mílreisben, hogy reggel azonnal küldi az autóját min-
den fuvar nélkül. De azért mégis alaposan megrakodva indult ki te-
herautója Boldogasszonyfalvára, s hozta annak közeléből a magasra 
rakott baboszsákok tetején a mi kedves míssiós atyánkat, a „Manda-
rinok, kulik és misszionáriusok" nagynevű íróját. 



Látszat vagy valóság? 
Markos 3cmos. 

Minden gondolkodó ember lelkében felmerül e kérdés, aki hosz-
szabb időn keresztül kutató szemmel fürkészi a brazíliai lélek meg-
nyilatkozásait, Rövidre szabott beszámolómban inkább a jelenségek 
megörökítésére, mint lélektani szempontok figyelembe vételével ta-
nulmány írására törekedtem. 

A lélek lesajátosabb megnyilatkozási lehetősége: a vallás. A leg-
bensőbb, a legelrejtettebb érzések, gondolatok, vágyak jutnak a val-
lás keretén belül a napvilágra. Minden időben és minden népnél a 
vallási élet a fokmérő és biztos irányító a nép egyéni életének a meg-
ismerésére a közös szokások, nemzetközi megnyilatkozások egyete-
mesítésre törekvő irányával szemben. Hogy a nők festik a körmüket, 
hogy a liftben, ha nő van jelen, a férfiak leveszik a kalapjukat, hogy 
az idősebbnek helyet kínál az i f jú hős a villamosban, mind olyan 
élet-megnyilvánulások, amelyeket például a Fokföldön, vagy Japán 
városaiban is megtalálunk. 

Az egyik brazil történetíró (Araujo Lima: Amazonia) mondja el 
a következő esetet, amely — bár szimbolikusan — de nagyon mélyen 
belevilágít a brazil vallási életbe. Az egyik brazil püspöknek meg-
tetszett egy értelmes, szépen fejlet t indián fiú. Az a gondolata tá-
madt, hogy kitaníttatja és visszaküldi misszionáriusnak indián test-
vérei közé, A gondolatot tett követte, A kis pártfogolt nagyszerűen 
haladt előre a fajának nagyon is szokatlan tudományokban. Az elsők 
közé küzdötte fel magát. Elöljárói szeretettel vették körül és nagy 
jövőt jósoltak neki. Teltek az évek. Az if jú levitát püspöke atyai sze-
retettel küldötte vissza övéihez. A jó Isten bőséges áldását kérte 
nagy és nehéz munkájára. S mi történt? Repültek a hónapok, elmúlt 
egy év és semmi hír sem érkezett az i f jú misszionáriusról, A püspök 
aggódni kezdett életéért. Utána küldött. Szomorú és fájó volt a ta-
pasztalat. A felszentelt pap harci díszben, félig meztelenül ott táncolt 
a tűz körül a többi indián fiúval. A vér erejét nem tudta az isteni ke-
gyelem csodálatos folyamában az apostoli élet, a szeretet lángjává 
lobbantani. 

Megfigyeléseimet Sao Paulo világváros — másfélmillió felé kö-
zeledik lakosainak a száma — sok színű és sok rétegű ember — tö-
megéből merítettem. Sok színű és sokrétű! Nagyon nehéz lenne meg-
állapítani az összetevőket. A brazilon kívül — aki szintén európai, 
helyesebben portugál, holland, zsidó, arab, indián és néger vér keve-
réke — Európa összes népei képviselve vannak: feltűnően sok a né-



ger és a japán. E nagy keveredés természetes következménye, hogy 
vallási, erkölcsi, kulturális és nemzeti életmegnyilatkozásai is sokfé-
lék. Egységről beszélni itt nagyon nehéz. Bár mindenki úgy tudja 
Európában, hogy tiszta katolikus állam Brazília. Ennek háttere az, 
hogy az állam létének alapját és fennmaradását a katolicizmusnak 
köszönheti. A katolikus vallás volt az egyedüli összekötő kapocs ebben 
a nagy zűrzavarban. A másvallású kivándorlókat nem látták szívesen, 
sokszor be sem engedték. Ma már elvesztette a katolicizmus ezt az 
erejét: a nemzeti érzés és gondolat tölti be szerepét. Nincs a világon 
talán hely, ahol annyi szent neve adott volna helységnevet, mint 
épen Brazíliában (Santos, S. Paulo, S. Caetano, S. André, S. Anas-
tacio, S. Pedro, S. Francisco, S. Lucia stb,). Nem véletlen ez. A gyar-
matosítók lelkivilágának a vetülete. Ma teljes vallásszabadság van. 
Burjánzik is itt is, ott is mindenféle felekezet. 

Aki S, Paulo utcáit járja, két dologra lesz figyelmes. Az egyik 
az utcák és terek neve, a másik az üzletek címe. Csak úgy hemzseg-
nek a szentek nevei. Az nem számít, hogy a „Bar" rossz hírű he-
lyiség, de a táblán nagy betűkkel olvasható: „Bar de S. Antonio". 
Néha még a szent képét és szobrát is ott látjuk. Az sem lehetetlen, 
hogy a folyosón Kis Szent Teréz képe függ a falon, a kapu bejáratá-
nál pedig a „vörös kez"-et táncoltatja a szél. A „vörös kéz" nem 
engedi belépni az ördögöt. Ha megkísérelné, azonnal fejére zuhan és 
holtan rogy össze. 

A városban kevés a templom és még kevesebb a pap. Sok helyen 
nagy terveket dolgoztak ki és csak a templom középső hajója készült 
el. Vakolatlanul, rendetlenül, néha piszkosan áll az Isten háza, de ez 
a hitéletet nem akadályozza. 

Csodálatos a halott-kultusz Brazíliában. Még a legszegényebb is 
mondat szentmisét halot t jáért temetésekor és az évforduló alkalmá-
val. A tehetősebb temetéskor, harmad, heted, harmincadnap és az év-
forduló napján mutattat be szentmise áldozatot az elhúnyt lelki-
üdvéért. A rokonság és az ismerősök kötelességszerűen megjelennek. 
A szentmise végén, a Liberakor hangosan felzokognak és az elájulá-
sok sem ritkák. Amikor a miséző visszatért a sekrestyébe, először a 
legközelebbbi rokon, azután az ismerősök, de az ismeretlenek is meg-
hintik szenteltvízzel a koporsót. A legtöbbször nem megy ez csend-
ben, De evvel már nem törődnek, A rokonság — félkörben felállva 
— itt fogadja a részvét kifejezését: az egyneműek megölelik, a nők 
megcsókolják egymást. Többször gyászkeretes fényképet ís osztogat-
nak a megholtról. Hogy a templomon kívül vidám beszélgetésbe megy 
át az imént még könnyes szepegés, az nem számít. 

A pap nem kíséri ki a halottat a temetőbe. Legtöbbször csak 
néhány férfi megy az egyszerű koporsó után, ha nem a halottas-autó 
viszi ki, amely minden hívás nélkül megjelenik. A koporsót csak egy-
szerűen elföldelik. Annál gazdagabb és pompásabb a szebbnél-szebb 
kripta. Szinte műremekek. Hatalmas vagyont képviselnek- Egyik-
másik kis lakosztály, ahol délutánonként elbeszélgetnek. A temető 
előtt és a temetési menetkor mindenkinek kalapot kell emelnie, még 



a soffőrnek is, de az már mellékes, hogy valaki kacagva, cigarettázva 
kalappal a fején végigjárja a megholtak birodalmát, 

A szentmisén sokan vannak, sőt délután is betérnek a templomba, 
de nem elszigetelt jelenség, hogy szentséglátogatás után a nő a temp-
lomban előveszi a tükröt és a pirosítót. Miután ,,rendbehozta" magát, 
elindul sétálni a városba. Az áldoztató rácshoz olyan vérvörösre fes-
tett arccal és ajakkal térdelnek oda, hogy a színésznő szereplése előtt 
nincs különbül kifestve, 

A vallási megnyilatkozásokon (körmenet) irigylésre méltó szám-
ban vesznek részt. Bátran viselik a különböző egyesületek jelvényeit 
és tarka ruháit, énekelve végigmennek a város forgalmasabb utcáin. 
Különösen ilyenkor sok a fekete és a kevert színű. Éljen Krisztus-
kiáltásra tíz-húszezer torok visszhangozza: Éljen Krisztus király. 

Az áldozó kisleányok talpig fehérben vannak, fehér fátyollal és 
gyakran angyalszárnyakkal, A fiúk a legszebb ruhájukat veszik fel. 
Egész gyereksereg rohanja meg a papot az utcán: szentképet kér-
nek és kezet csókolnak. A felnőttek is megteszik, ha szóba állnak 
velük. De köszönni azt nem! Még a papok és az apácák is elmennek 
egymás mellett köszönés nélkül, vagy a kalapjuk szélét megbökve. 

A templom előtt a legtöbb férfi kalapot emel. A templomban 
csókokat hintenek a szobrok felé. Nem egyszer végigimádkozzák az 
összes oltárokat, Krisztus és Szűz Anya szobrát (embernagyságúak, 
vagy még annál is nagyobbak), a feszületeket pedig össze-vissza 
csókolják. Ha nem érik el, az oldalára vagy a nyakára kötelet köt-
nek és ezt csókolják abban a meggyőződésben, hogy továbbítja csók-
jukat, Néha 20, 30 gyertya is ég egy-egy kedveltebb szent szobra 
előtt. De ahol kellene, alig pislog egy-kettő. 

A nevezetesebb állami eseményeknél mindig ott látjuk az egyházi 
vezető személyiségeket. Áll ez megfordítva is. 

Evvel a sok és érdekes vallási megnyilatkozással szemben, szo-
morú tényeket is tapasztalunk, amelyek lerontják és megingatják az 
előbbiek alapján lelkünkben kialakult véleményt. 

Kötelező vallás-oktatás nincs. Ezért az ifjúság vallási és erkölcsi 
élete hézagos és elszomorító képet mutat, A nagy katolikus ünnepek 
(dec, 8., jan, 1. stb.) ismeretlenek. Vasárnap is olyan vígan aszfal-
tozzák az utcákat, mint hétköznap. Adventben az ifjúság úgy táncol 
és mulat, mintha farsang lenne, A farsangi karnevál kikapásaít nem 
is merem említeni. Három napig megszűnik minden isteni és termé-
szeti törvény. Hiányzik a tisztelet a papsággal, az Egyházzal szem-
ben, Félórát ís állhat a pap a villamosban, de nem kínálják meg hely-
lyel. Még a suhanc vagy iskolás fiú sem áll fel. Ne is beszéljünk ar-
ról, hogy mennyi a vérbajosok száma, A különböző protestáns szek-
ták, az Üdv-hadsereg, a Gral-lovagok, biblia társulatok, a spiritizmus 
bőséges aratást végeznek, A kereszteltetésnél is hanyagságot, vagy 
francia utánzást látunk, mert nagyon sok esetben a keresztelendő a 
saját lábán megy a keresztvíz alá. 

Honnan ez ellentét? A külső megnyilatkozás nem a lélekből fa-
kad? Igaz lenne, hogy mindez pénzért, meggazdagodásért történik? 



222 Markos János ; Látszat vagy valóság? 

Megismétlődik az indián pap esete — átvitt értelemben? Kívül ko-
moly vallási megnyilatkozás, belül pogány vér, aranysóvárgó lel-
kület!? 

Talán nem lesz hiábavaló néhány szóval az itt élő magyarságnak 
lelkivilágát is papírra vetni. A legtöbbje elszakított területről való. 
Szörnyű kálvária volt az útjuk, míg itt Brazíliában új ra összeszed-
ték és emberi sorba küzdötték fel magukat. A sok küzdés, szenvedés 
rávésődött a lelkükre és nagyon sokan megtántorodtak hitükben. Kü-
lönösen azon vidékek népei, ahol távol éltek plébániától (tanya). Ke-
vés lelki felkészültséggel indultak az ú j életbe és így nem maradt tar-
talék a megpróbáltatás idejére. A lelki összeroppanást elősegítette a 
hosszú ideig nélkülözött magyar pap hiánya is. Közben az anyagilag 
jól megalapozott (dollár) szekták ra ja lepte meg az elszórtan, elszi-
getelten élő magyarságunkat és így nagyon sok áldozat keveredett 
hálójukba. Ezekkel az adottságokkal szemben kell felvennie a küz-
delmet annak, aki a magyarság lélekmentő munkájából részt vállal 
magára. 

A vallási élet megnyilatkozásait átmenetinek nevezhetnénk. Az 
idősebb generáció az otthoni szokások őrzője és keveset vesz fel az 
itteniekből. Sajnos, amit átvesz legtöbbször, káros. Megkívánják pél-
dául az otthoni temetést, de a tiszteletet papjuknak megadni elfelej-
tik. A magyar ember nem kapható a déli népeket jellemző külsősé-
gekre: nem szereti fitogtatni lelke-szíve érzelmeit. Befelé él. Szé-
gyenli, ha szívébe látnak. Ebben megőrizte magyarságát. Ritkán akad 
férfi, aki az itteni vallásos egyesület tagja lesz, A női világnak már 
tetszik a külsőség: fátyol, jelvények. Hűen utánozzák az itteni szoká-
sokat, Van olyan magyar asszony, akinek nyakában egyszerre a 
szentolvasó és három különböző egyesület jelvénye lóg. 

A fiatal nemzedék nem érzi szükségét annak, hogy a vallási élet 
sajátos magyar mozzanatait megőrizze: legfeljebb emléke él a lel-
kében. Ez a keveredés bizonnyal nem tart soká és a nagyobb súlyú 
tömeg hatása kerül ki győztesen. 



KÖNYVEK. 

Hittudomány. 
Th. Soíron O. F. M.! Heilige Theologie. Grundsätzliche Darlegung, Fr . 

Pustet, Regensburg. 1935. 178 1. 3.20 RM. 
A teológia nemes hivatása nemcsak az értelem tudományos érdeklődését, 

igazságkeresését kielégíteni és azt betetőzni, hanem egyszersmind az egész emberi 
életet irányítani, alakítani, átalakítani, megszentelni s ezzel a mulandóság termé-
szetes légköréből az örökkévalóság természetfelett i légkörébe felemelni, abba bele-
ágyazni, Ezt a fenséges feladatot csak abban az esetben t u d j a igazán megvalósí-
tani, ha Isten kinyilatkoztató Igéjének és kinyilatkoztatott igéjének minden téren 
hiánytalanul érvényesülő teológiájává válik s ennek tuda ta nemcsak előadóiban, 
hanem előadásában és hallgatóiban is á l landóan kifejt i élő hatását. így alakul át 
?a tárgyi szempontból szent teológia alanyi tekintetben is szentté, az üdvösséget 
hirdető, az üdvösség igazságait és alkotó elemeit feltáró teológia életet megszen-
telő, üdvösséget adó teológiává, az értelem két dimenziós hideg síkján nekiinduló 
hit tudomány a megszámlálhatatlan dimenziójú meleg, fürge és boldog élní-tudássá. 
Isten Igéje és ennek a kinyilatkoztató Igének kinyilatkoztatott igéje mindenütt , 
mindenben és mindenek felett —, ez a szent teológia alapfeltétele. így terméke-
nyíti meg a magán- és közéletet, a hétköznapi tevékenységet és vasárnapi ünnep-
lést, az észt és szívet, a tudást és tudatlanságot . így uralkodik azután mindenen 
azáltal, hogy mindennek szolgál. Soiron igen derekas munkát végzett azzal, hogy 
ezt a nagyon is feledésbe ment igazságot aprólékos gondossággal és a legszen-
tebb meggyőződés éles logikájával ú j r a felelevenítette, mert ezzel ú j ra megje-
lölte azt a fenséges helyet, melyet a szent teológiának az élet minden mozzana-
tában el kell foglalnia, Bárcsak mindenki megszívlelné Soiron alapos fejtegetéseit . 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyházjog. 

Dr. Sipos István: Egyházi perrendtartás köteléki, felszentelés elleni és bün-
tető ügyekben. II, kiadás, 230 oldal, 1938. 

Az öt évvel ezelőtt megjelent első kiadással szemben lényeges változásokat 
tartalmaz. A köteléki perek rendtartása te l jesen át van dolgozva az 1936. dec. 
10-én kötelezővé vált Instructio servanda a tribunalíbus diocesanis in per t ractan-
dis causis de nullitate matrimoníorum alapján . Az ügyirat-minták külön fejezetben 
együttesen találhatók meg. Kisebb módosítások és változtatások nagyobb számban 
vannak. Üjí tás a jogforrások című fejezet, mely a következő szövegeket hozza: 
I. Instrukció a köteléki perek rendjéről, II, Szabályzat a csalárd személycsere 
megakadályozásáról , III . Instrukció a quasi-domicilíum címén való illetékesség-
ről. IV. Rendelet a házassági perekről Rómába ter jesztendő évi jelentésről. 
V. El járási szabályzat inkonszummációs ügyekben. VI, El járás i szabályzat fel-
szentelés elleni ügyekben, Legyen szabad azon reményemnek kifejezést adni, 
hogy ezen munka után jeles szerzőnknek házasság jogát lesz szerencsénk rövide-
sen újabb kiadásban üdvözölhetni. 



P. Matthaeus Conte a Coronata O, M. C.: Compendium Juris Canonici ad 
usum scholarum. Volumen I, Introductio. Jus publicum. Normae generale«. De 
clericis. De religiosis, De laicis. Taurini. Ex officina Libraria Marietti. 675 oldal. 
1937. — Volumen II. De rebus. De provessibus, De delictis et poenis. Taurini. 
Ex officina l ibraria Marietti, 629 oldal. 1938. 

A jeles egyházjogásznak négy kötetes egyházjogi munkáját minden jó tu la j -
donságával ismerjük, azonban nagy ter jedelme kevésbbé tette alkalmassá teológiai 
részére. Többek részére. Többek kérésére ezért rövidítet t alakban, d e ugyanazon 
elrendezésben és methodussal, a legújabb döntéseket is közölve, két kötetben je-
lentette meg munkájá t . Függelékben hozza a házassági perek lefolytatására ki-
adott legújabb szentszéki utasí tást . Gazdag irodalmi seregszemléjében sa jnála t -
tal nélkülözzük a mi világviszonylatban is ér tékes és értékelt dr . Síposunkat. 
Nem hagyhatom szó nélkül szerzőnknek azon e l já rásá t , hogy a házasság jogot azon 
a címen, hogy amúgy is ter jedelmes az anyag, más teológiai szakok közé uta l ja . 
A házasságjogot egyházjogi megalapozás nélkül nem taní that juk; a „sok anyag" 
címén más szakok is á tutalhatnák — és pedig joggal — a házasság jogot. Ezt az 
el járást az sem teszi megokolttá, hogy többen tet ték ezt magukévá. 

P. Dr, Christopherus Berutti O. P.: Institutiones iuris canonici. Volumen VI. 
De delictis et poenis. 258 oldal. 1938- Ex officina libraria Marietti, Taurini— 
Romae, 

Az ú j egyházi törvénykönyv ötödik könyvéből a 2195—2313 kánonokat dol -
gozza fel a szerző. Kettős szempont i rányí t ja rendszerét . Egyik a büntetőjog oly 
irányú tárgyalása, hogy rendelkezéseinek a gyakorlatban való alkalmazását meg-
könnyítse, A másik szempont pedig az egyes nehéz kérdésekben a megoszló és 
eltérő véleményeknek a lehetőség szerinti kikapcsolása, hogy így ezen kézikönyv-
ben az egyházjogot tanulóknak „doctrina tantummodo explanetur, solidisque argu-
m e n t s comprobetur, quae genuina sít interpretatio canonum Codicis". Az eltérő 
véleményekről való krit ikát és így szerintem a jogi gondolkodásba való bevezetést 
szerző a tanárnak belátására bízza és teszi feladatává. Részletes és át tekinthető 
ismertetést ad a jelen időkben a büntetőjogászokat oly sokat foglalkoztató be-
számíthatósággal kapcsolatos tárgykörről, 

Hermann Ipoly. 

Lelkipásztorkodás. 
Dr. Somogyi Antal; Praedica Verbum! Budapest, Szent István-Társulat . 

(110 1.) 
A korszerű igehirdetés nem kis feladat elé ál l í t ja a mai papot. Ennek a 

súlyos feladatnak csak úgy tud megfelelni, ha minden erejét latba veti, hogy az 
örök igazságokat közelebb hozza a mai emberhez. Ha nem riad vissza az anyag-
gyűjtés nehéz munkájától , ha vál lal ja a hétről-hétre visszatérő, nem kis önmeg-
tagadással já ró erőfeszítést, mellyel az összegyűjtött anyagot átelmélkedve ma-
gáévá teszi és megfelelő formába önti. Ha ismeri a mai ember igényeit és a lé-
lektan törvényeit, melynek segítségével megta lá lhat ja a lelkekhez vezető utat . 
Ezekben a kérdésekben nyúj t hasznos útmutatást a szerző. Röviden, tömören t á r -
gyalja a hitszónok személyének és egyéniségének kérdését. Ismerteti az egyházi 
szónoklat t á rgyá t és forrásait . Leszögezi a formális szónoklattan feladatát és a lap-
törvényeit. Művének végén egy klasszikus szentbeszéd elemzésével és vázlatának 
megadásával muta t j a meg a homiletíka szabályaínak alkalmazását. Örömmel lá t-
tuk volna a homiletika ú jabb irodalmának rövid összefoglalását és értékelését, 
valamint a fontosabb forrásmunkák megjelölését is. Pl, Anton Koch S, J , : Homi-
letisches Handbuch, stb,) Z» 



Szociológia. 
Etelka Főhercegnő: A magyar tanyavílág, Budapest, Szent István-Társulat , 

Ez a munka két szempontból nagyon érdekes. A szerző személye és a kivá-
lasztott tárgy szempontjából, 

A királyi család és az elhagyatott tanyavilág szegény népe között valóban 
olyan nagy távolság van minden szempontból, hogy mél tán kelti fel meleg érdek-
lődésünket az a kérdés, miképen lá t ja egy főhercegnő az ország egyik legsajná-
latraméltóbb néprétegének helyzetét. Örömmel á l lapí that juk meg, hogy a 225 olda-
las hatalmas doktori értekezés minden sorából egy főúri léleknek meleg szeretete, 
gondoskodása, törődése csendül ki épen a legmagárahagyottabb magyar népelem-
mel, az alföldi tanyavilág sorsüldözött népével szemben. Másrészt egyenesen pá-
rat lan az az éleslátás, amellyel a főhercegnő fe l tá r ja a sokrétű problémának min-
den vonatkozását, és habár nem is volt módjában a hazai tanyakérdés személyes 
tanulmányozása, a felhasznált gazdag irodalom, valamint Hollandiában és Dániá-
ban végzett kutatómunka alpján mindig biztos kézzel t u d j a megjelölni a magyar 
tanya világ nehéz ba ja inak orvosszereít. 

A Nagy-Alföld földrajzának s a tanyavilág kialakulásának ismertetése után 
a főhercegnő hat fejezetben vázolja a tanyavilág gazdasági, közigazgatási, vallási, 
egészségügyi, kulturál is és szociális problémáit, megjelölve mindjárt a módozato-
kat is, ahogyan a bajokon segíteni lehetne. Mintául Dániát, ezt a jól megszer-
vezett kicsi agrárországot veszi, mely az 1864, évi vesztes háború u tán helyesen 
ismerte fel boldogulásának egyedül lehetséges útját , a földmívelés belterjessé té-
telét, és termelését olyan cikkekre állí totta át, melyeket a közeli Angliában és 
Németországban szinte versenytárs nélkül mindig biztosan értékesíthet. 

A mű alapján szomorú kép bontakozik ki előttünk a tanyavílág elhagyatótt-
ságáról és nyomoráról. De ez a kép nem reménytelen. Az Alföldnek, a r a j t a levő 
tanyavilágnak jövője van, csak bátor és erős kézre van szükség, mely megkezdje 
a kibontakozás nagy művét, Az úthálózat kiépítése, a lecsapolás és öntözés meg-
valósítása, a termelésnek a szükségletekhez alkalmazott átállítása, a közigazgatás, 
egészségügy, vallás- és népoktatás rendezése, a termelő és értékesítő, valamint 
hitelszövetkezetek dán mintára való megszervezése és nem utolsó sorban egy igaz-
ságos és körültekintő józan földbirtokreform és a telepítés keresztülvitele lenné-
nek azok az eszközök, melyek a tanyavilág népének boldogulását lennének hi-
vatva szolgálni. Bárcsak az illetékesek is felfigyelnének erre a kitűnően megírt 
műre és igyekeznének megvalósítani a benne vázolt józan és éleslátású célkitűzé-
seket, Akkor az alföldi tanyavilág nem lenne többé számunkra nehéz probléma, 
hanem nemzetünk életerejének egyik kiapadhatat lan erőforrása, A ki tűnő műhöz 
maga Ottó király írt mélyenszántó, gondolatokban gazdag előszót, 

Németh Bernát. 

Lelkiélet. 

Karl Rahner S, J.: Werte ins Schweigen, Verlag Felizian Rauch, Innsbruck— 
Leipzig. 120 1, Kartonba 1.80 RM. Vászonba 2.70 RM. 

R, mély gondolatokat felvető és azokat éles elmeéllel megoldó kis könyvé-
vel kedves és hasznos útmutatást adott a mély lelkíéletet élő papok és müveit 
világiak kezébe, Az egész kis könyv nem más, mint egy mély lelkiéletet élő, éles-
eszű embernek a lélek csendjében Istenhez intézett kérdései azokról a problémák-
ról (élet értelme, az imádságban való várakozottság, a hétköznapok zűrzavarából 
Istenhez való felemelkedés stb.), amelyek épen a buzgó embernek okoznak nehéz-
séget. A felvetett kérdéseket azután Isten mindent á tható és bearanyozó szerete-
tének a tényével o ld ja meg. Igazán mély, szép és hasznos kis könyv. 

Pannonhalmi Szemle ^ 



Dr. Gálos László: Isten magányában. Lelkigyakorlatok, Korda Rt., Bpest. 
100 1. 

A szokásos lelkigyakorlatos témákat dolgozza fel tíz elmélkedésre osztva. 
A fősúlyt a via purgativa-ra helyezi. Az egyes kérdéseket mély biológiai és 
pszichológiai tudással r agad ja meg és dolgozza fel, A szemléltetés eszközeit is 
alkalmazza, bár ezt még nagyobb mértékben is tehetné. Nem csak az újszövet-
ségi, hanem az ószövetségi szentírást is bőven felhasználja, ami külön érdeme, 
Az intenzív lelkíéletet élő művelt világi hívők, de még papok is hasznos út-
mutatást nyertek a lelki elmélyüléshez Gálos L. könyvében. 

Dr. J. Gy. 

Louis Soubigou: La Croix et l'Autel. Le Sacrifice de Jésus et de son Corps 
Mystique. P. Lethielleux, éditeur. Paris. 

Szent Pálnak a zsidókhoz írt levelét választván vezérfonalul, a szerző be-
muta t j a : Jézus Krisztus megtestesülése által tökéletes pap és áldozat, miként 
a ján lo t ta fel a Kálvárián az egyetlen, Istenhez igazán méltó áldozatot, amely szük-
séges volt a mi üdvösségünkhöz. A szenvedés, a fel támadás és a mennybeme-
netel egy csodálatos trilógiát alkot, amely a mennyben fejeződik be. Krisztus 
mint az új kultusznak a pap ja tér vissza az égbe, nem azért, hogy ott más áldo-
zatokat mutasson be: a Kálvária á ldozata egymagában is elégséges. 

Az utolsó vacsora nem más, mint ennek a véres áldozatnak az anticipálása, 
a szentmise pedig a szentségi megújítása. A szentmise egyúttal a szenvedésnek az 
emlékezete is. Az áldozatnak és a fe la jánlásnak a törvénye, amely itt kifejezésre 
jut, kötelezi az Egyházat és annak mindenegyes tagját . A szentáldozás fejezi be 
a szentmisének ezt a szép li turgiáját, amely jól megértve és teljesen átélve párat-
lan erőt kölcsönöz a mi életünknek és apostolkodásunknak. Ez a könyv világos 
tanításával rendkívül jótékony hatást gyakorolhat a hívek buzgóságának a növe-
lésében és megerősítésében. 

A-Pierre Alciette: Le beau voyage ou Deux Enfants à Lourdes. P. Lethiel-
leux, éditeur. Paris, 

Rendkívül bá jos könyv, amely hasznos útmutatóul szolgálhat azok számára, 
akik Lourdesbe zarándokolnak, de ugyanakkor tökéletesen megismerteti mind-
azokkal a Szűz Anyának ezt a kedves helyét, akik életük folyamán nem tud-
nak oda eljutni. A könyv főkép a gyermekeket t a r t j a szem előtt, de a felnőttek 
is haszonnal olvashatják. Nem száraz, oktató módon van itt Lourdes bemutatva, 
hanem eleven, vonzó elbeszélés keretében. Minden, a Szűz Anya tiszteletétől el-
te l t lélek meghatódva fogja olvasni a „Szép utazás"-nak mozzanatait, az elra-
gadó kis Jacquelinnek határ ta lan bizalmát a Boldogságos Szűz iránt, aki egyedül 
t u d j a az ő beteg testvérkéjének az egészségét visszaadni. Mennyi szépség, mennyi 
nemesség van ennek a két gyermeknek az ártatlan lelkében. A könyvnek minden 
lap ja át van itatva azzal a már nem is földi, hanem égi illattal, amelyet Lourdes-
ben érez az ember. 

Müller Lajos S. J . : A Kereszt Diadala. 328 1. Korda Rt. kiadása, Bp. 1938. 

Ez a szép könyv tulajdonképen a szerző ,,A Kereszt Iskolá ja" című mun-
ká j ának a folytatása, amelyben a lelkiélet nagy mestere a nagyszombattól Szent-
háromságvasárnapig terjedő, tehát az egész húsvéti időszakot dolgozza fel elmél-
kedések formájában. 

Amíg ,,A Kereszt Iskolájá"-ban a szenvedő Üdvözítő volt a középpont, ad-
dig a mostani kötetben a dicsőségesen feltámadott Krisztus áll szűntelén előt-
tünk, akivel nekünk is együtt kell vigadni és örülni, A könyv célja ugyanaz, mint 
volt az előbbi köteté: megerősödni Krisztus szeretetében s így gyarapodni az 
isteni szeretetben. M. ezzel a szép könyvével tovább építet te azoknak a könyvek-
nek a sorozatát, amelyeknek célja az egész egyházi év anyagát feldolgozni min-
denki számára érthető és alkalmazható elmélkedések formájában. 



Fattinger—Solymos O. S. B.: Tanít az élet- (Szónoki példatár.) 370 1. Korda 
Rt. kiadása, Budapest, 1938. 

Mindazok a papok és szónokok, akik akár a falvakban, akár a városokban a 
lelkipásztorkodással, a lelkek irányításával foglalkoznak, lélekmentő nagy mun-
ká jukban szívesen nyúlnak olyan eszközökhöz, olyan segítség után, amely a 
„való életből vett" események, képek és példák tükrében elemeire bont ja és meg-
érthetőbbé teszi az isteni tanítást. Az ilyen pé lda tárnak első kelléke, hogy idő-
szerű, ú j és találó legyen. 

Nagyon helyes érzék vezette a Korda Rt. kiadóhivatalát, amikor a linzi Fa t -
tinger József hitoktató „Der Katechet erzähl t" című példatárának magyarra való 
átdolgozására gondolt. Fatt inger háromkötetes pé lda tára — nyugodtan mondhat-
juk — ma már világhírű. Angol, francia, cseh és lengyel nyelven egyaránt köz-
kézen forognak példatárai . Az első kötet öt kiadást ért el az első évben s ma 
tanít, nevel, oktat, buzdít szószékről és az iskolában, gyóntatószékekben és vallá-
sos egyesületekben egyaránt. 

Az átdolgozással megbízott bencés tanár, Solymoss Vendel párat lan érzék-
kel végezte el a munkát. Ügyes kézzel válogatta ki Fattinger 2000 oldalra ter-
jedő köteteiből a legértékesebb példákat . Nagyooi helyesen tette, hogy a példák 
összeválogatásában a tömörségre, az elevenségre és főkép a gyakorlatiasságra 
gondolt. 

Nagy gondot fordított az átdolgozó a példák, a képek újszerűségére. Épen 
ezért különös gonddal vette át a legújabb idők oktató, intő eseményeit. A spa-
nyol, az orosz, a mexikói vallásüldözések eseményeit, oktatásra, gondolkodásra 
alkalmas példáit. A világháború megrendítő példái arányos számmal jutnak benne 
szóhoz. A példák: az átdolgozó munkája nyomán a magyar nyelv köntösében ú j 
színt, ú j hangulatot, meglepőbb fordulatokat, a szószéknek néha jobban meg-
felelő tömörebb formát és kidolgozást nyertek. A kötet végén bőséges Tárgymutató 
könnyen kezelhetővé teszi a könyvet. Ez a gazdag anyagú könyv (743 példa) hűsé-
ges segítője és munkatársa, éltető és üdítő forrása lesz a magyar szónoklatnak. 

Csávossy Elemér S. J.i Ave Maria, Szűz Mária beszédek és előadások. 
124 1. Korda Rt. kiadása, Budapest, 1938. 

A lelkiélet kiváló mestere, Cs. ismét újabb kötettel gyarapította a lelkiélet 
művelésére írt értékes munkáinak sorozatát. Az ősszülők bűne által elvesztett 
emberi természet eredeti, szeplőtelen szépségét csak egyetlen egy emberi teremt-
ményben állí totta helyre a maga tökéletes szépségében a megváltás kegyelme: 
Szűz Máriában. Ezért á l l í t ja oda az Isten eszmény gyanánt a világ elé Szűz 
Máriát, a legtisztább teremtményt. Szűz Máriát követve, küzdelem árán kell meg-
közelítenünk emberi természetünknek ama eszményi tökéletességét, amely Őbenne 
megvolt küzdelem nélkül is. Ez ennek a gyönyörű könyvnek a célja. 

A Szűz Anya mennyei a lakja köré csoportosult beszédek, elmélkedések ki-
fogyhatatlan gazdagságban mutat ják be a Boldogságos Szüzet, Az ízléses ki-
állítású könyvet a világ legkiválóbb festőinek örökszép Madonna-képei díszítik. 

Pakocs Károly: A Júdás-mísztérium, Bonaventura, Cluj, 1938. 
J ú d á s aposztáziája az újszövetség történetének mindenesetre a legsötétebb 

folt ja. Az „aposztázia" szó, amelyet legelőször Júdás vett magára, a legkemé-
nyebb szó, amely egy emberi lelket megbélyegezhet. Elhagyni, elárulni az Istent! 
És Júdás , az „evangélium fekete embere" megtette ezt a borzasztó lépést. Pakocs 
könyvének első részében épen azt az utat vizsgálja, azt a végzetes lejtőt, amelyen 
Júdás el jutot t ehhez a vaksághoz, ehhez a sötét cselekedethez. 

A Krisztus-hagyóknak Judással megindult sorsa nem ért véget. Láncuk 
szakadatlan és „sorsuk véget nem ér" . , . Bizonyos szempontból a katolikus pap-
nak a Krisztus-árulása még Júdásénál is sötétebb jelenség. Az aposztata pap 
Krisztus nagy szentségi hatalmával terhelten bukik a mélybe, A könyv második 
felében a modern kor aposztatáinak titokzatos ú t ja i t ku ta t j a a szerző. Azokat az 
utakat, okokat, amelyek er re a bukásra vezetnek; mert minden ember egyén és 
minden pap cselekedetének, így aposztáziájának is megvan az egyéni színe. Aligha 



van két aposztázia, amely minden mozzanatában azonos volna. Akármilyen szo-
morú is az aposztaták sorsa, mégis van valami „csodálatos, valami vigasztaló az 
aposztáziák történetében' ' : Is ten nem vet véget e tragédiáknak és nem teszi ezek-
től függővé az ő Anyaszentegyházának földi sorsát sem. Ez a mély lélekismeret-
tel megírt könyv mélységes hatás t tesz az olvasóra, 

Csávossy Elemér S. J.: Kis elmélkedések. Korda Rt, kiadása, Budapest, 
A „Kis Elmélkedések'1 a Jézus Szíve zsolozsmájáról szólnak, ahhoz vannak 

kapcsolva. Nyolc rövid elmélkedést nyú j t a kis füzet a napi zsolozsma nyolc 
pont jának megfelelően: a Matutinum, Laudes és a négy kis „Horán' ' keresztül a 
Vesperas- és Completoriumhoz kapcsolt szövegekhez fűzött elmélkedések a lkot ják 
a könyvecske anyagát és növelik az elmélkedőben a Jézus Szíve iránti szeretetet, 

Csávossy Elemér S. J.i Az idők nagy jele. Korda Rt. kiadása, Budapest . 
Az idők nagy jele: Jézus Szent Szívének buzgóbb tisztelete, A szív kul túrá-

járól, a szív kiműveléséről szól a könyvecske, mert e nélkül Jézus Szívének tisz-
telete nem valósulhat meg. Viszont a szív ku l túrá já t sem lehet megszerezni Krisz-
tus nélkül. Itt van a kapcsolat a szív kiművelése és Jézus Szíve tisztelete kö-
zött. Jézus Szíve a felülmúlhatat lan mintakép, amely elé oda kell állnunk, ame-
lyet vonásról-vonásra le kell másolnunk hűségesen, szeretettel. Erre a szívet neme-
sítő munkára, Krisztus Szívének utánzására és forró szeretetére tanít meg ez a 
kedves kis könyv. 

T. M. 

Bérulle kardinális: A lelkivezetésről. Fordítot ta: Ervin Gábor dr. Buda-
pest, 1937. 

Minden kor egyik legnagyobb lelkivezetőjének, Páli Szent Vince le lkía tyjá-
nak kiváló tanácsai szólnak e lapokról mindenkihez, de főkép azokhoz, akiknek 
alkalmuk van parancsolni. Különös haszonnal forgathat ják a szülők, nevelők. Ko-
moly könyv. Cicomátlan, természetes szavai mögött súlyos igazságok, örök értékek 
rej lenek, —s. —c. 

Csávossy Elemér S, J,; Az újjászületés szentsége. Korda, 1937, 
P, Csávossy kitűnő érzékkel szól észhez és szívhez egyaránt az „elfelej-

tett", legszükségesebb szentség örök életet illető rendkívül fontos szerepéről. Azok 
a teológiai mélységek, amelyeket a keresztség szentségének tana tartalmaz, élet-
szerűekké válnak itt. Nagyobb megbecsülés, tisztelet támad a lélekben, s ennek 
kapcsán benne az öntudatos katolikus élet szeretetárama indukálódik. Minél töb-
ben olvassák e könyvet, annál több öntudatos, hitéhez ragaszkodó katolikusunk 
lesz. 

Dom Eugen Vendeur: Adoro Te. Eucharisztikus elmélkedések. Ford í to t ta : 
Szirmai Józsefné, 

Soha még nem került a magyar katolikus élet középpontjába annyira az 
Eucharisztia, mint épen most. De ép ezért , most a legfélőbb, hogy divattá is lesz 
sekélyes lelki tartalommal, vagy esetleg tartalmatlansággal. Kiválóan alkalmas 
e könyvecske arra, hogy fényt és melegséget gyújtson a lélekben a szeretet e 
nagy szentsége iránt, hogy ne a külsőségek, hanem a lélek uralkodjék eucha-
risztikus-kultuszunk nagy napjaiban. Szent Tamás örökké szép, fenséges himnusza 
ihleti meg a lelket, s csodálatos erővel r agad ja fel az elmélkedés szárnyain ar ra 
a magaslatra, ahol már megszűnik minden okoskodás, és nincs más, mint imá-
dás, hódolat, szívkícsordulás, boldogság , , ., mert egészen közvetlen közelről érez-
zük az Isten nagy-nagy szeretetét, és é r t jük meg fenséges szándékait. 

Regattíerí (Fr, L, Thomas O. P. T.): L'Evangile eucharistique. Exhortations 
pour les heures d 'Adoration. Deuxième tirage. In—8, pag. XII—216. 1937, 

A könyv sikerére vall, hogy olasz kiadása rövid idő alatt elfogyott. így tör-



tént ez az eLső írancia kiadással ís. Tizenkét szentségimádási órára tar talmaz 
anyagot. Mindegyik óra anyaga 4 részre tagolódik: imádás, hálaadás, engesztelés, 
kérés. Az egész munkát evangéliumi egyszerűség jellemzi. Bensőséges egyszerű-
séggel tá rgya l ja az evangéliumok alapján az Eucharisztia mélységes misztériumát. 
Ép egyszerűsége miatt nagyon alkalmas anyagot nyúj t a szentórákra. A helyes 
középúton jár. Nincs benne sem annyira sok, sem annyira kevés tudományos 
anyag, hogy béklyót rakna a lélek Eucharisztia előtti szárnyalására. Nagyon 
alkalmas ez az időszerű könyv a lelkek -megtermékenyítésére s a szívek emelésére. 
J ; ' P. F. 

Endrődy László S. J.; Páter Petit Hajója. Korda Rt, kiadása, Bp„ 1937, 
202 1. 

E könyv címe sokkal kevesebbet sejtet, mint amennyit a valóságban nyúj t az 
olvasónak. Két részből áll. Az elsőben Endrődy a szentéletű belga jezsuitának, P, 
Petitnek (f l914) életrajzát írta meg, élvezetes stílusban, apró, de jellemző élet-
eseményekből mozaikszerűen elénk állítva P, Petit mély lelki életét, erényeit és 
apostoli tevékenységét. A második rész P, Peti t ,,Mon navire" (Hajóm) című lel-
kigyakorlatos könyvecskéjének fordítása. P, Petit az emberi életet hajóhoz hason-
lít ja, melyet jól fel kell szerelni, ha az élet tengerén az örök élet kikötőjébe akar 
jutni. E felszerelésnek (iránytű, kormánykerék, árboc stb,) a lelki életben meg-
felel egy-egy erény. Ezeket a hasonlatokat fe j t i ki P, Petit röviden, de finom meg-
látásokkal. Találó példái szónokoknak igen jó szolgálatot tehetnek. 

Pécsi Tamás: Tűz és kard felett. Korda, Bp. 
Isten a gyengéket választ ja ki, hogy megszégyenítse az erőseket, E köny-

vecske azt muta t ja be, hogy egy fiatal szűz, Istennek kedves jegyese, hogyan 
a ján lo t ta fel életét, szenvedéseit az egész Egyházért. A keresztényüldözések ko-
rában játszódik le a cselekmény. Az embertelen kínzások már-már megtizedelték 
a keresztényeket, sokan hűtlenek lettek az Egyházhoz, Szent Cecilia imája azon-
ban felszállott az Űrhöz, önfeláldozó hősiessége révén megerősödött az egész Egy-
ház és tovább folytathatta diadal út ját, 

R, P. de Buck, S. J.: Révérende Mère Angeles Sorazu Conceptioniste. 
319 1, 12 fr, Desclée, Paris. 

Sorazu nővér 1873-ban született Zumayaban, Halászcsaládnak volt a gyer-
meke. Fiatal korában mint szolgáló dolgozgatott a baszk városokban, majd 1891-. 
ben a valladolidí conceptionista nővérek rendjébe lépett. Felismerték életszentsé-
gét; többször apátnővé választották, 1921-ben halt meg a szentség hírében. 

Csak ennyi eseményt ad ez az önéletrajz, amelyet Buck jezsuita páter for-
dított franciára; de hiszen nem ís az események változatossága a d j a meg egy 
misztikus életrajznak az értékét, hanem az Istennel való bensőséges egyesülés 
egyszerű, világos bírása, illetőleg annak megsejtetése. És ez teszi nemcsak érté-
kessé, hanem érdekessé is ezt a könyvet. 

Maurice Rigaux: La formation à la pureté, Spes, Paris, 1937. 
R. könyvének célja az, hogy a szülőknek és nevelőknek biztos útmutatót ad-

jon gyermekük lelki és testi t isztaságának kinevelésére, A szerző szavai szerint 
fe ladata „egy romlott világ számára megmenteni a jövőt az i f júság erkölcseinek 
megnemesítése által1 '. A kérdés egyedüli hatásos megoldása a jellemnek és a hi t re 
alapozott vallásosságnak együttes kialakítása, A nevelőnek ezzel kapcsolatban 
elsőrendű feladata megtanítani az i f jú t már gyermekkorától kezdve az önuralomra, 
a tisztaság szeretetére és a hitnek a lélekben való uralmára. Az író legnagyobb 
gondot ezen elvek gyakorlati alkalmazására fordít. Az erkölcsi nevelés terén mu-
tatkozó legapróbb nehézségekre is kitér és valóban értékes gyakorlati tanácsokkal 
szolgál. Hiszen éppen ez az, amire a szülőnek, a nevelőnek szüksége van. 

A mű értéke azonban nemcsak a hatásos nevelő módszer bemutatásában 
rejlik, hanem megnyilvánul számos való életből vett példa szemléltetésében ís. 



Természetesen nem mellőzi a manapság oly gyakran emlegetett testedzés, társa-
dalmi munka, különböző tanulmányok és elfoglaltságok értékét sem a tisztaságra 
való nevelés szempontjából. A katolikus erkölcstan a lap ján állva ad feleletet szá-
mos modern és sokat vitatott kérdésre, mint pl.: a szemérem megnyilvánulása kül-
sőnkben, viselkedésünkben, a mezítelenség, a különböző neműek együttes neve-
lése, a tömegnevelés stb. —oe— 

Dr. Béla Schmíedt: Seele ins Leben. 240 I. Schöningh, Paderborn. 
A már II, kiadásban elfogyó Lelket az Életbe c, aszketikus munka indul el 

német nyelven. Annak idején a Pannonhalmi Szemle ismertette az első magyar 
kiadást, Nagy öröm számunkra, hogy Schmíedt Béla kiváló könyvei révén mi ma-
gyarok is bekapcsolódhatunk a gazdag külföldi lelkiirodalomba. — Einzig Miklós 
(Szolnok) fordí tása elsőrangú, mert híven visszaadja azt, ami a Schmíedt Béla 
könyvek el ter jedését biztosí t ja : egyéni írásmód, tartalmi gazdagság, modern ké-
pek és hasonlatok, — Kétségtelen, hogy amint a magyar kiadás egy-kettőre el-
fogyott, mert az emberi lélek vágyódik a jó lelki táplálék után, épp így a német 
kiadás is hamar utat talál a lelkekhez és rohamosan gyarapodik azok száma, akik 
egy Schmiedt Béla könyv elolvasása után türelmetlenül várjuk, hogy mikor jelenik 
meg az új Schmiedt Béla könyv. Reméljük, nem kell sokáig várnunk! 

Faust Antal: Nyitott szemmel Keleten. 122 1. Szalézi Művek, 2.50 P. 
A rákospalotai szaléziánusok ifjúsági könyvei 6. kötete gyanánt jelent meg 

ízléses kiállításban, gazdag fénykép il lusztrációkkal Faust Antal plébános úti-
leírása. A manillai eucharisztikus kongresszusra visz el bennünket a szerző, amely 
a kis könyv főrésze. Közben az érintett városok, gyarmatok és országok törté-
nelmi, néprajzi , vallási ismertetésével nyúj t a szerző értékes bepillantást Kelet 
világába. Nem minden kérdést felölelő tudományos útleírás, hanem az if júságnak 
szánt érdekes és értékes olvasmány, amelyet az érdeklődő nagy lelki haszonnal is 
olvas végig. 

P. Szabados Anzelm O. F. M.: Mutass utat, adj boldogságot. 31 1., füzet, 
Kapisztrán nyomda, Vác, 

Uzdóczy Zadravecz István O, F, M, püspök írt előszót ehhez az újszerű 
kis munkához, mely a t ízparancsolatot ad j a képekben. A szemléltetés az iskolai 
tanításnak főeleme és itt elengedhetetlen; de a felnőttek ís — különösen a mai 
kor embere —• sokkal könnyebben tanul meg vagy jegyez meg valamit szemlél-
tetés, képek után, mint hosszú elvont előadásban. E füzet színes, kifejező képei 
és rövidre szabott magyarázata belevésik az ember tudatába, amit hinnie, csele-
kednie kell, hogy Istennek tetsző katolikus élete legyen, — E kis füzet csak kez-
dete a remélhetőleg nálunk is erősebben meginduló szemléltető képekkel dolgozó 
gyakorlati munkáknak. 

Jordán Emil. 

P, Ernői Elmélkedések a boldogságos Szűz Máriáról. Kármeliták kiadása, 
Keszthely, 1936. 316 1. 

E könyv két részben o ld ja meg azt a feladatát , hogy a Boldogságos Szűz 
szeretetét növelje bennünk: az első részben Szűz Mária összes liturgikus ünne-
peit, a második részben a lorétói litániát dolgozza föl elmélkedésekben. Az elmél-
kedések anyagában szigorúan ügyel arra, hogy mindenütt a kinyilatkoztatás ta la-
ján mozogjon, azaz hogy ne tegyen semmi olyan vonást a Boldogságos Szűz ké-
péhez, amely a kinyi latkoztatás forrásainak felfogásával nem volna összeegyez-
tethető. 

Szerzőnk, mint a lelki élet magyar irodalmának kiváló művelője, ebben a 
könyvében is, mint a többi idevágó önálló művében, muta t ja azt a derűs élet-
bölcseséget, kedves közvetlenséget, újszerű beállításokat, a kegyelmi élet boldo-
gító hatásának éreztetését, amelyet csak mély lelki életet élő tud elősugároztatni. 

K. G. 



Píero Miscatelli: Savonarola. Fordí tot ta: Husztiné Révhegyi Rózsa. Buda-
pest 1936. Szt. István Társulat kiadása. 270 old. 

A világtörténelemnek egyik legtöbbet vitatott érdekes a lak ja : Savonarola. 
Egyéniségét, működését, de főkép tragikus végét, mely a hóhér keze alá vitte, 
sok titokzatosság és homály borít ja. Bámulatos az az ügyesség, mellyel Miscatelli 
ennek a tüzesleikű újszövetségi prófétának lelki fej lődését és küzdelmeit meg-
ra jzol ja . Tagadhatatlan, hogy Savonarolának igaza volt, amikor mélyebb hitet és 
tiszta erkölcsöket követelt, de megfeledkezett arról, hogy az egyházi tekintélyek 
lerombolása nem vezethet üdvös reformhoz. Ezzel párhuzamosan hő képet nye-
rünk a Borso d'Este-k és Mediciek könnyelmű, csak az esztétikai szépért lelke-
sedő, fényűző udvaráról . ó. 

A Szalézi Művek kiadásában megjelenő, lelkiélettel foglalkozó könyvecskék 
szívesen olvasott, gazdag tartalmú munkák. Ez alkalommal ismét négy darab 1936-
ban megjelent értékes kötetet ismertetünk közülük: 

P. Nieremberg—Nagy: Vezérelvek, tanácsok, gondolatok. A 255 oldalas ízléses 
könyvecske egy 300 évvel ezelőtt élt spanyol jezsuita atya munkáiból van össze-
állítva. A hét csoportra osztott 700 gondolat a lelki élet mély ismeretét árul ja 
el, úgy hogy sokszor emlékeztetnek a Krisztus követésének egyszerű köntösben 
megjelenő gazdag életbölcseségére. 

Székely László: Mindennapi imádságok. 157 old. A Miatyánk kéréseihez fű-
zött elmélkedéseket és gyakorlati tanácsokat találunk benne. Alapos emberisme-
ret jellemzi ezt a kis munkát és korunk igényeihez és ízléséhez való nagy alkal-
mazkodás. A Szentírás, a történelem lapjai, különösen pedig a mindennapi élet 
érdekes szemmel meglátott eseményei voltak az író legértékesebb forrásai. 

Alkantarai Szt. Péter: Imádság és elmélkedés. 244 old. A Nagy Imre Leó 
ügyes fordításában megjelent munka legszebb a jánlása a szerző neve. A szentek 
sorába emelt, kemény aszkéta életű ferences atya Nagy Szent Teréziának volt 
kortársa és bölcs tanácsadója. A lelki életnek olyan mélysége és a tökéletesség 
ú t jának olyan eszközei tárulnak föl előttünk ebben a jelentéktelennek látszó köny-
vecskében, melyeket csak a Szentlélektől vezetett, biztosan látó lelkek tudnak 
közölni. 

Az Aranykönyv, címének megfelelően, a lelki élet egyik legnagyobb kincsé-
ről, az alázatosságról és a hozzávezető útról szól. A 108 oldalas kis könyv szer-
zője a benne hirdetet t elveknek megfelelően eltitkolta a nevét. Nincs nagyobb 
rendszer a munkában, de a 69 tíz-húsz soros tanács és a 159 rövid igazság arra 
enged következtetni, hogy lélekbenéző, tapasztalt lelkívezető írta őket. 

Dr. Huszár Elemér: Vir dolorum. Nagyböjti szentbeszédek. A szerző kiadása. 
48 1. Budapest, 1937. 

E szentbeszédek 1936-ban hangzottak el az angolkisasszonyok zugligeti temp-
lomában. Már ebből is következik, — ami különben a tartalomból egészen nyilván-
való, — hogy a szónok nagyvárosi, intelligens közönséghez beszélt. így érthető, 
hogy inkább az értelemhez szólt és gyakran egészen közel járt a konferenciabe-
szédek követelményeihez. Ezt a kis egyoldalúságot enyhíti ugyan a Szentírásnak 
ügyes és bőséges felhasználásával, de a gyönyörködtetés és akaratmegindítás ho-
miletikai eszközeit is bővebben alkalmazhatta volna 

A mai ideges, türelmetlen ember fél ugyan a bölcseleti elvek rendszerétől 
és a logika következetességétől, de szívesen hal lgat ja az örök igazságok sokszor 
nehéz gondolatmeneteit is, ha azokat képek, hasonlatok, példák teszik elevenekké 
és hozzák közelebb a mindennapi élethez. A szentbeszéd így veszt ugyan valamit 
szerkezeti szilárdságából, kerekdedségéből, de ezt a kis hiányt bőven kárpótol ja a 
hallgatók nagyobb figyelme, erősebb lelki megindultsága és ennek következtében 
a tovatűnő mondatok maradandóbb hatása. Ennek figyelembevételével a szerző is 



közelebb jutott volna az Úr Jézus beszédmódjához, aki példabeszédekben szólt a 
sereghez „és példabeszédek nélkül nem beszélt", (Mt. 13, 34.) 

—z. 

Dr, Petró József: A gyermekek korai szentáldozása. A Szent Is tván-Társulat 
kiadása, 203 oldal. 

Különösen X. Pius pápa óta az Egyháztól annyira sürgetett kora i és gya-
kori gyermek-szentáldozás minél szélesebb előmozdítására bocsájtotta ki a Szent 
István Társulat az eucharisztikus gyermeknevelés nagy apostolának, dr. Petró 
Józsefnek szerkesztésében ezt, a tárgyat elméleti és gyakorlati szempontból ki-
merítően tárgyaló könyvet, 

Az elméleti rész sokkal összefüggőbb lenne, ha nem külön-külön cikkekben 
tárgyalná a könyv más-más szerző tollából a korai gyermek-szentáldozás elméleti 
kérdéseit — az Egyház tanítása, a Magyar Püspöki Kar tanítása, Jor ío kardi-
nális cikke, — hanem egy kéz világos munkája volna, mert így a sok felesleges 
ismétlést el lehetett volna kerülni. 

A gyakorlati rész világosan ad feleletet arra, hogy komoly akadálya az I. 
osztályosok korai szentáldozásának nincs, mert csak szubjektív nehézségeket lehet 
;kislelkűen felhozni ellene, de nem objektíveket. Egyben útmutatást is ad a hit-
oktatóknak, tanítóknak, stb., a különböző iskolatípusoknak a korai szentáldozásra 
való előkészítésre. 

Dicséret illeti a szerkesztőt és minden cikkírót, akik a számunkra kettősen 
szentévben felhívják a figyelmet a gyermekek korai szentáldozására. Illő, hogy 
minden lelkipásztornak, nevelőnek igazi szívügye legyen, hogy a rábízot tak mi-
nél korábban el jussanak isteni Nevelőjükhöz, az Euoharísztikus Jézushoz. 

P, Pál: Kalandok a vakációban. Korda Rt. 
P, Pál: Eszterke problémája. Korda Rt. 
P. Pál: A névnapi torta. Korda Rt. 
Jézuska élete képekben. Korda Rt. 
A Korda Rt. ismét kedves karácsonyi a jándékokkal lepte meg kis gárdáját , 

a gyermekeket. Az iskolában próbál tam ki elemista tanítványaim között, hogy 
milyen nagy nevelői ér téke van ezeknek a lelki finomsággal, elevenséggel megírt 
kis könyveknek. P. Pál neve — álnév — már nagyon jól ismert a gyermekek és 
a gyermeknevelők előtt. Reméljük, hogy még sok olcsó, de nemes tar ta lmú kis 
könyvvel lepi meg olvasóit az álneves szerző. 

Weiser S, J.—Beluscsák S, J.: Watomika, Korda Rt. kiadása. 
May Károly Winnetoujának szívünkhöz nőtt a lak ja elevenedik meg Wato-

mika személyében. Igaz történet, azért oly megkapó, Watomika élettörténete, amit 
e könyv tárgyal. A Sziklás Hegység-i delawarok utolsó főnöke a f iatal Wato-
mika, akinek lelkére az Isten rácsókol ja az igaz hit, ma jd a papi hivatás nagy 
kegyelmét. Mint jezsuita hal meg San Franciscóban. — Ifjúsági irodalmunk egy 
jellemnevelő, élvezetesen érdekes olvasmánnyal és vonzó alakkal lett gazdagabb. 

G. E. 

Blaskó Mária: Szent István ajándéka. Korda Rt., Budapest. 
Gyermekek számára azzal a célzattal íródott ez a kedves kis könyv, hogy 

az 1938-as kettős szentév alkalmával „úgy a legméltóságosabb Oltáriszentséghez, 
mint Szent István királyhoz közelebb hozza a szíveket". Emese-Ilonának és Le-
helnek, két újonnan megkeresztelt magyar gyermeknek a megható története pereg 
le előttünk, akik mind a ketten életüket áldozták fel ú j Tarziciusként az Oltá-
riszentség védelmében, ezért a fenséges „ajándékért , amellyel Szent István aján-
dékozta meg először a magyar nemzetet", hiszen a kereszténységgel és a szent-
ségekkel együtt ő a jándékozta nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget is. 



Incze Sára: Jézuska útja- Elbeszélések gyermekeknek. Korda Rt., Budapest . 
„Jézuska Üt ja ' ' az az út, amelyet a hittan ír elő a gyermekeknek és a fel-

nőtteknek is. Ennek az útnak főbb alapköveit a Tízparancs a lkot ja , A komoly 
tanulni való mellé a parancsok i l lusztrálására és könnyebb megértetése végett 
érdekes kis történeteket mond el a könyvecske írója. Ezek a mindennapi életből 
vett történetek, a Tízparancs alapkövei mellett nyíló történet-virágocskák, ame-
lyek a „Jézuska út já"- t kétoldalról szegélyezik. Ezekből a vírágocskákból fűzött 
össze egy szép csokrocskát a szorgalmas gyermekek számára a jó tanítónéní. 

T. M. 

Bíró Xav, Ferenc S, J.: A kommunizmus és Jézus Szíve. Korda Rt, kiadása, 
Budapest. 82 1. 

Tüzes viharfelhők torlódnak mindenütt a társadalom felett. Kommunista tö-
megek lelkében határ talan gyűlölet lángol Isten és vallás ellen. Míg a jobbérzé-
sűek közül sokan tétován nézik a vihar közeledését, P- Bíró az Egyház küzdő-
seregének bátorságával emeli fel szavát. Próféta erővel hirdeti, hogy Jézus szent 
Szívének tisztelete és szeretete hathatós orvosság a társadalom megmételyezése 
ellen. Az Űr Jézus ígérete szerint az Ő szent Szívében az irgalom forrására talál-
nak a legmegrögzöttebb bűnösök is. De hogy a Szent Szív diadalmaskodjék, lelki 
reform, szociális igazságosság és te t tekben megnyilatkozó szeretet szükséges. P. 
Bíró elsősorban a pápai körlevelekre („Míserentissímus Redemptor" és a „Quadra-
gesímo anno") a lapí t ja tételeit. Bárcsak figyelnének fel szavára az illetékesek, 
amíg nem késő! 

Alcaníz S. J.—Csávossy S, J.: Boldogság útja. Korda Rt. kiadása, Buda-
pest, 31 1, 

Jézus Szíve tiszteletének főgyakorlata személyünk felajánlása a legszentebb 
Szívnek. A Jézus Szíve-Szövetség tagjai kötelezik magukat a naponkénti fe la ján-
lásra. A híres granadaí jezsuita mesteri módon nyitotta fel a tökéletességre törek-
vők előtt a lelki élet szépségeinek gyöngykagylóját ebben a kis füzetben. A ma-
gyar fordítás is azt a nagy célt szolgálja, hogy a napi felajánlások és az apostol-
kodás szellemének elterjesztésével minél több lelket érintsen az isteni Mágneshez. 

P, Csávossy Elemér S. J.: Egy élet Jézusért. Korda Rt., Budapest . 56 1. 
A Lelki élet ösvényein járók nem nélkülözhetik a példaképeket. Ilyen példa-

képet tár elénk ez az ügyesen összeállított életrajz. A nagybecskereki Jézus 
Szíve-Szövetségnek egyik, 3 évvel ezelőtt elhúnyt csoportvezetője, Tóth Ilonka ön-
magán mutat ta be az élő vizek forrásából táplálkozó élet gazdagságát, „Mindent 
Jézus Szívéért!" Ez a jelszó tüzesítette felajánlásait , élesztette apostolkodását és 
édesítette gyötrő szenvedéseit. Élete nemcsak példakép, hanem felemelő bizony-
ság arra, hogy a Jézus Szíve-tisztelet gyönyörű virágokat fakaszt a magyar lel-
kiség évszázados ugarán is. 

Dr. Nemes Vazul. 

Vegyes. 
Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. Budapest, 1937. 414 1. 
Történelmi olvasókönyvet akar adni a szerző a művelt olvasó kezébe; de nem 

a megszokott fejlődéstörténeti keretben, vagy a történelem nagyjainak személyé-
hez kapcsolva, hanem elfelej tet t és fel nem használt források a lapján a névtelen 
magyart próbál ja visszaidézni ebben a szokatlan szerkezetű könyvben, A régi 
magyar élet különböző megnyilvánulásait eleveníti fel multszázadi utazók (Ell-
rich és Kunísch Richárd) feljegyzései a lapján, majd régi tudósaink (Gátí István, 
Mátyus István, Heltaí, Páriz-Pápai) véleményeit mondja el a halakról, vízről, 
lencséről, babról, borról, részegségről, különböző betegségekről stb. XIX. sz.-i 
folyóiratok (Honderű, Hazai és külföldi tudósítások, Mindenesgyüjtemény, Je-
lenkor, Nemzeti gazda) tudósításai a l ap j án hosszú sorban felvonultat ja a mult 
nagy csapásait: a városokat elhamvasztó tüzeket, az egész országot nyomorúságba 



döntő aszályokat, éhínséget, pestist, kolerát , árvizet, földrengést, téli vihart. A 
nagy sorscsapásokkal kapcsolatban a vallásos irodalomban vizsgálja a kor han-
gultait, bánkódásait, kétségbeeséseit, rettegéseit. A ter jedelmes mű utolsó része 
a magyar könyv és nyelv problémái közül hoz elő néhányat: könyvgyűjtők, 
könyvbúvár, az ú j ság története, szóvicc-gyűjtemények;, népköltészet, siratóéne-
kek, helyesírás és kiej tés; régi metszetek. Változatos tar talmáról fogalmat alkot-
hatunk az eddig megemlítetteken kívül még ebből a néhány fejezetcímből is: Az 
á ldot t krumpli; Biedermeier illemtan; Biedermeier báli éj tszaka; Varázslók; A 
koldulás története; A kutyabőr; Tollszárak, pipák és egyébb ereklyék; Csodál-
kozó természetrajz (Pálóczy Horváth György könyvének (1775.) néhány rész-
lete); Lódítástól a gurításig; Néhány szép kirándulás a jövő századokba. Mind-
ezekből pedig az látszik, hogy a szerző nagy szerelmese a régi könyveknek, aki 
nemcsak a rokokó írók dolgait szereti hallatlanul (391. 1,), hanem a magyar 
mult minden régi e mlékét gyűjtögeti immár 30 éve. És hogy a régi magyar 
írók zamatos nyelve ne csak őt gyönyörködtesse, jelen művében gazdag és szé-
leskörű ismereteinek adatai t tette ismét közzé. Feldolgozásán érezhető, hogy van 
valami adata és ehhez kell keretet keresnie. Többször éreztük, hogy a szerző 
a fejezet elején nem tudta, hogy „mi lesz belőle: nyelvészeti cikk-e, vagy báli 
tudósí tás ." (118. 1.) Az a sokszor erőltetet t novellás keret, amelybe mondaniva-
lóit beáll í t ja , csak zavar ja a hatást és nem teszi élvezetesebbé az olvasást. Az 
előadásban és anyagkíválasztásbn erős szubjektív szemlélet vezeti a szerzőt. A 
művet a magyar könyvbarátok részére a M. Kir. Egyetemi Nyomda adta ki szép 
kiállí tásban, ha.— 

Csák László: Vér és láng között. Korda Rt. kiadása, Budapest. 132 1, 
If júsági regény, amely a szemünk előtt lejátszódó spanyol szabadságharcból 

veszi tárgyát. Az őskeresztény katakombák világa táru l fel előttünk gyermek-
szentekkel, Tarziciusokkal és az élő hit bátor megnyilatkozásaival. A hátteret 
pedig a forrongó harcok és az Alcazar hősies védelme szolgáltatja. 

Orbán Dezső: Az én földem, (Könyvbarátok Kis Könyvei.) 284 1, 
Szintén ifjúsági regény, de felnőttek is nagy élvezettel olvashatják, olyan 

megkapó és érdekes, Szívszorongva kísér jük a két kis hős, a gondtalan életből a 
nélkülözésbe került Margitka és Pista küzdelmét, akik nem tud ják elviselni, hogy 
mások kegyelemkenyerén tengődjenek. Küzdésük sikerrel is jár és boldog meg-
elégedettséggel szemlélik munkájuk gyümölcsét, az „én földem"-et. Ebben a küz-
delemben az örökké jókedvű, idealista Béla bácsi a l a k j a képviseli a humort és 
ál landó balkezességével sokszor megnevetteti az olvasót. Orbán Dezső regénye 
felej thetet len élményt nyújt . 

Somos Lajos dr.: Juristowski Miklós ezredes-hadbíró élete és irodalmi 
munkássága. Szent János nyomda, Eger, 1937. 104 1. 1.60 P. 

Az irodalom ismeretlen munkásának életrajza. Juristowski Miklós 66 éves 
korában kezdte irodalmi munkásságát — nem számítva if júkori szárnypróbálga-
tásait — és most 72 éves korában í r ja immár a 10 kötetét. Mint regény- és el-
beszélés-író, ha nem is emelkedik a legnagyobbak közé, mégis megérdemli, hogy 
tudomást szerezzen ró la az irodalomtörténet. Könyvei — 9 db — nincsenek 
könyvárusi forgalomban és így megért jük, hogy hogyan maradt ismeretlen és így 
csak közvetlen érintkezési köre ismeri és értékeli öt. A hiányt pótolja Somos 
meleg szívvel megírt méltatása. Különösen megkapó, ahogyan ecseteli Juristowski 
szeretetét az elhalt „Hitves'', a „Szent Asszony" i ránt . Ez az a kiapadhatat lan 
forrás, amelyből minden írása ered. És ez a motívum Juristowski könyveit meg-
kapó olvasmánnyá varázsolja. 

G. E. 

Dr. Jancsó Elemér: Nyelv és társadalomtudomány. Tudományos füzetek. 
Az E. M. E. kiadása. 92. sz. Cluj, 1937. 20 lap. 

A Gombocz Zoltán emlékének szentelt tanulmányban Jancsó korán elhúnyt 
nagyhírű nyelvészünk munkásságához fűz néhány érdekes gondolatot. Gombocz 



egyik legnagyobb érdeme az volt, hogy a részletkutatások eredményeit rendszerbe 
foglalta és a lélektani, valamint a művelődéstörténeti hát tér megvonásával ú j 
megvilágításba helyezte. Ezt az el járást kívánja Jancsó kibővíteni azzal, hogy 
az egész társadalomtudomány eredményeit íel akar ja használni nyelvi jelensé-
gek magyarázatára. Mert „a nyelv és a társadalom szoros egységet a lkot ' ' és ha 
ismerjük a magyar társadalom élettörténetét, társadalmi osztályaink sa já tos szer-
kezetét, anyagi és szellemi életkörülményeit, kialakulásának irányait a legrégibb 
időktől napjainkig, akkor nyelvtörténeti ismereteink ís gazdagodnak. 

Az új feladatok megoldását sürgető értékes kis tanulmányban sajnálatos 
módon néhány idegenszerűség található, 

K. V. 

Dívéky Adorján: A magyar-lengyel érintkezések történelmi tanulságai. 
Budapest, 1937, A Magyar Nemzeti Szövetség kiadása, 1—32, 1, 

A téma feldolgozására senki nem olyan hívatott, mint a tudós szerző, aki 
egyszerre tanára a budapesti és a varsói egyetemnek. Kis helyen nagy bizton-
sággal fej t i ki gondolatmenetét. Világos érvelése, hideg történetírói objektivitása 
szinte ránk kényszeríti a magyar-lengyel mult ezeréves nagy tanulságát, a ,,két 
nemzet egymásrautaltságát". Aki a magyarság európai hovafordulásának kérdését 
illetőleg eligazodást keres, feltétlenül sok tanulságot és értékes útbaigazítást 
talál benne. 
't- ! ! 1 I ! ! ! í ; P. F. 

Terbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza. (Magyarország a keresztény-
ség védőbástyája.) Egyetemi Nyomda, Budapest, 1937. 55 1. 

A XV. század humanista légkörében keletkezett és hamarosan népszerűvé 
vált szállóige kimerítő történetét nyú j t j a a rendkívül sok adatot tar ta lmazó ta-
nulmány. Miután a tudós szerző a szállóige nyelvtani változatait megvizsgálta, 
felsorolja első előfordulásásak helyeit; kiemeli Aeneas Sylvius nevét — később 
II. Pius néven pápa — akinél a szállóige már jóval korábban feltalálható, mint 
eddig gondolták, Felá l l í t ja a szállóige családfáját ; felsorol ja őseit, leszármazóit, 
összes fellelhető változatait, amelyek valamiképen összefüggésben vannak vele. 
Végül a szállóige kialakulásának eszmei és formai hatótényezőit muta t ja ki. 

T. M. 

Bangha Béla S. J.: Napkelet és Napnyugat. Pázmány-kiadás, Bp. 
B. könyve az eucharisztikus világkongresszus eszméinek legszebb és legma-

radandóbb összefoglalása, a világkongresszus egyik legvonzóbb és legtartalmasabb 
emlékkönyve, mely tar talmazza a ma legjelentékenyebb szellemeinek nyilatkoza-
tait, részint az Oltáriszentségről, részint a budapesti kongresszusról. Filozófusok, 
államférfiak, írók, katonák, közszereplők, politikusok szólalnak meg sorra a könyv 
lapjain, egyik-másik egy-egy műveltség, egy-egy kontinens vagy szellemi irány 
képviselője. Hogy csak éppen a legélesebb idegen profi lokat említsük: szerepel-
nek a könyv lapjain Yu-pin püspök, Claudel, Franco és Moscardo tábornokok, 
Valera köztársasági elnök, Faulhaber bíboros s a magyarok közül Herczeg Fe-
renc, Osvald István, Schandl Károly, Széchenyi György gróf, Széli József , Teleki 
Pál gróf stb. 

Dr, Kendi Finaly István: Vitaminok és Hormonok. Szent István Könyvek 
128. sz. Bp. 

Napjaink természettudományi kérdései közül, melyek nemcsak a szaktudóso-
kat, hanem a művelt nagyközönséget is érdeklik, a vitaminok s hormonok kétség-
kívül a legnépszerűbbek közé tartoznak, hiszen köztudomású már ezen ti tokzatos 
anyagoknak csodálatos működése s hatása az élők világában s így sa já t testünk-
ben, nagy jelentőségük az egészség ápolásában, különösen a helyes táplálkozás-
ban s a betegségek gyógyításában. Mindezen kérdésekről a tudomány mai állá-
sának megfelelően részletesen s élvezetes módon tá jékoztatás t nyúj t a címzett 
kis munka, amelyet épen ezért mindenki, különösen a természettudományi kérdé-
sek iránt érdeklődők igen nagy élvezettel s haszonnal fognak olvasni. 



BENEDICTIN*. 

Dr. Sárközy Pál kormány főtanácsos, bakonybéli apát. Alig, hogy 
a kormány magas kitüntetése megérkezett, a rendtársak bizalma és 
a főapát kegye újabb jutalomban részesítette Sárközy Pál tudomá-
nyos, közéleti, rendi érdemeit, amelyeket olvasóinknak nem kell kü-
lön bemutatnunk. A győzedelmes húsvéti ünnepen, a liturgikus év 
legünnepélyesebb napján közölte a főapát úr a konventtel az öröm-
hírt, hogy a 900 éves bakonybéli apátságnak, mely Istenben boldogult 
Zoltvány Irén apátúr halálával megüresedett, a rend meghallgatása 
után ú j apátot adott Sárközy Pál főmonostori per je l személyében, aki 
egy emberöltőn keresztül volt főiskolánknak tudós matematika tanára 
s évek óta magántanára a Pázmány Péter Tudományegyetemnek, 1933 
óta tagja a Budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak, 9 év 
óta volt perjele a főmonostornak s aki önként vállalt lelkipásztori 
tevékenységével is jó nevet vívott ki magának. Példaadó szerzetesi 
élete, papi buzgósága erős biztosíték, hogy az ősi apátság nagy előd-
jeihez, Guzmics Izidorhoz, Sárkány Miklóshoz, Villányi Szaniszlóhoz, 
Francsícs Norberthez, Zoltvány Irénhez méltó tudós apátot, szerze-
testársai komoly és jóságos atyát, a kegyuraságához tartozó közsé-
gek, sőt a környék hívei buzgó főpapot kapnak. Apáttáavatása fényes 
ünnepség keretében május elsején Pannonhalmán volt, ahol Kelemen 
Krizosztom főapát úr a szentszéktől kapott örökös kiváltságánál fogva 
avatta apáttá. Az avatáson a kultuszminisztert Dr, Stolpa József ál-
lamtitkár, a Pázmány Péter Tudományegyetemet Császár Elemér dé-
kán, a Tanárképző Intézetet Melich János és Ribár István egyetemi 
tanárok, Győr vármegyét Telbisz Miklós alispán képviselte, a pre-
montrei rendet, melynek hűséges tanítványa volt az új apát, Steiner 
Miklós csornai prépost, Szerecz Imre keszthelyi igazgató, a ciszter-
cita testvérrendet Kiss Albin zirci perjel, Czílek Balázs főiskolai igaz-
gató, az Öreg Bencés Diákokat Berkó Antal tábornok képviselte. 

A bakonybéli beiktatás május 8-án volt a veszprémi főispán, al-
ispán, a zirci apát és konventjének képviselői, a szomszédos plébá-
niák és a helyi előkelőségek s a főmonostori konvent képviselői jelen-
létében, Isten áldása kísérje az ú j apát működését. 



Nagy Vencel főszámvevő kitüntetése. A főmonostorí per je l kor-
mányfőtanácsosi kitüntetésével egyidőben másik nagy kitüntetés is 
érte a rendet. A rend minden gazdasági vonatkozású ügyét ellenőrző 
Nagy Vencel főszámvevőt a kormány gazdasági főtanácsosi címmel 
tüntette ki, aki mint okleveles gazda a rend gazdasági élettSt átfogó 
állásában gazdakörökben és a társadalmi életben igen jó nevet szer-
zett magának. Működése nemcsak a renden belül éreztette hatását a 
lendületben levő gazdasági életben, hanem jutott ideje a gazdaneve-
lésre is. Győrszentmártonban gazdasági télitanfolyamot szervezett, 
melyen 53 gazda szerezte meg az ezüstkalászt. A társadalom érdek-
lődésének ügyes felkeltésével a gazdakörnek házat vett, otthont adott. 
Előadásokat tartott a környék falvaiban, melyek a gazdákban az ön-
művelődési vágyat nagyban felkeltették, a tanulástól való idegenke-
dést megszüntették, a környék kisgazdáinak a nagybirtokhoz, mint 
mintagazdasághoz való kapcsolódását nagyban előmozdították. Már-
cius 23-án, az OMG együttes szakosztályi ülésén tartott értékes elő-
adást a Szt. Benedek-rend célvagyonáról, mely maradéktalanul a 
magyar művelődést szolgálja. Az OMG szakosztályaiban tevékenyen 
résztvesz. A Tejtermelők Országos Szövetségének választmányi tagja, 
a számvizsgáló bízottságnak elnöke, a Külkereskedelmi Hivatalban a 
negyvenes gazdabizottságnak, a kivitelt elosztó bizottságnak tagja stb. 
A rend kiváló gazdájának, a gazdatársadalom tevékeny tagjának ki-
tüntetése széles körökben keltett nagy örömet, 

Dr. Klemm Antalt, a pécsi egyetem tudós tanárát, aki már a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Szt, István Akadémia és a Finn 
Tudós Társaság tagja, most az Észt Tudós Társaság levelező tagjává 
választották a Társaság fennállásának százéves fordulója alkalmából. 
Az újabb kitüntetés a finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány kiváló 
művelőjét érte, akinek ez a külföldi elismerése, kitüntetése, sikere 
magyar büszkeségünket fokozza. 

A spanyol bencések új vértanúja. 1937, okt, 5-én Madridban a 
vörösök agyonlőtték Alcocer Rafaelt, a spanyol bencések egyik leg-
kiválóbb tagját. Tudós múltja nagy megbecsülést szerzett neki kolos-
torán (Silos) kívül is. Igazi apostoli lélek volt, a vidék legkiválóbb 
szónoka. Épen missziós úton volt akkor is, amikor kitört a nemzetiek 
szabadságharca. Madridban, egyik barát jánál rejtőzködött hosszú 
ideig. Nappal barátja üzletében mint kiszolgáló szerepelt, hogy elte-
re l je magáról a gyanút. Valaki azonban végül is feljelentette a titok-
ban lelkipásztorkodó papot. Vörös martalócok elhurcolták és mint-
hogy kertelés nélkül megvallotta, hogy katolikus pap, minden további 
nélkül puskacső elé állították. Derült lélekkel, a vértanúk hitével fo-
gadta a halált. Még utolsó pillanataiban is ellenségeiért imádkozott. 



A sziléziai grüssaui apátságban a breslaui érsek felkérésére 
nyolchetes sekrestyéstanfolyamot tartottak, amelyen az egyház szer-
tartásaiban nyertek alapos kiképzést az egyházi alkalmazottak. 

Az angol bukfasti apátságban meghalt a legöregebb bencés, a 97 
éves Broussard Ödön, aki III. Napoleon alatt mint kapitány szolgált, 
ma jd a pierrequi-virei apátság szerzetesei közé állott s a francia 
szerzetesek elűzése után Angliában talált otthonra. 

A Walzer Rafael lemondása következtében megürült beuroni 
főapáti székbe P. Baur Benedek került, aki sokáig tanította a dogma-
tikát Beuronban, Rómában, igazgatója volt a római görög kollégium-
nak, majd lelki igazgatója a salzburgi Szt. Benedek-kollégiumnak. 
Legutóbb jelent meg Werde Licht c. háromkötetes műve, mely litur-
gikus elmélkedéseket tartalmaz az egyházi év minden napjára. 

A St. Ottilieni főapátság keletafrikai missiója 50 éves múltra 
tekint vissza. 1 páter, 1 klerikus, 8 testvér kezdte a munkát s ma 63 
páter, 90 testvér, 92 szerzetesnő gondoz 80.000 keresztény lelket, 
nevel 1000 iskolában 41.000 gyermeket. 

Katangában, Belga Kongóban meleg ünneplésben részesítették 
Hemptinne bencés missiós püspököt, aki 1911-ben hivatalba lépése-
kor 230 néger keresztényt talált s ma 64.000 híve van, 16.500 tanuló 
jár a katolikus iskolákba s Elisabeth villeben gyönyörű székesegyháza 
van. 

A bencés apácák Szt. József-otthona a tiroli Grinsben. 1936-ban 
a svájci bencés apácák 1015 m magasságban a tenger színe felett 
háztartási iskolát alapítottak Grinsben s mellette az élet küzdelmé-
ben kifáradtak részére nyugodt pihenőt, mely egész évben nyitva van. 
Házi kápolnájuk is van, melyben mindennap lehet misézni. A kitűnő 
fekvésű, jó éghajlatú ködmentes hely pompás magaslati üdülő a fá-
radt emberek számára. 

Május 13—15-én húsz budapesti úr tartott lelkigyakorlatot Pan-
nonhalmán Dr, Strommer Viktorin tihanyi apátúr vezetésével, 

A Szent Jobbot szept. 25-én tisztelhetjük Pannonhalmán, Szt. 
István ősi monostorában. 

A Pannonhalmi Főiskola könyveinek 6, kötete, Dr, Szalay Jero-
mos francia nyelvtana már nyomdában van. Szeptemberre megjelenik. 

A Szent István-év és az Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
a Pázmány-Egyetem hittudományi kara az ország több jeles teoló-



gusa között Dr. Zoltán Veremund bencés hittudományi egyetemi ma-
gántanárt bekebelezett doktorai közé választotta. 

Május 15-én nagyszabású Szent István-gyűlés volt a szent király-
tól alapított ősi zalavári apátság központjában, Zalaapátiban. Az ün-
nepségen mintegy 8000 ember vett részt a megye s a törvényhatóság 
képviselőivel együtt- Az ünnepi szónok Uzdóczi-Zadravecz István 
püspök volt. 

Május 22-én volt a gimnáziumi Szt. István-emlékmű és a Maty-
tyasowszky-emléktábla felavatása Esztergomban az intézeti cserkész-
csapat 25 éves jubileuma s a nagyszabású Szt. István-zarándoklat 
alkalmából. 



HALOTTUNK. 

Pallos Kajetan Béla. t 
1868—1938. 

Néhány határkő közé szoríthatjuk nem sokrétű, de értékes életét. 
Rövid ideig volt tanár Kőszegen, Sopronban, majd 1898—1928-ig köz-
ponti számvevő volt Pannonhalmán s 10 évet töltött nyugalomban. 
Egyszerű kötelességteljesítés volt élete átszőve sok emberi jósággal. 
Egy egész emberöltőn át a rend érverésén tartotta a kezét s jelezte 
hűen, hol van baj, hol megy rendben a dolog. Dolgozott annyit maga, 
mint másutt egy egész hivatal. Gyöngyörűen kirajzolt betűi juttatták 
el észrevételeit a rendi gazdasági szerveknek. S miközben a számok 
birodalmában foglalatoskodott, jóságát éreztette mindenfelé. A fő-
apátokhoz az ő jó szívén keresztül férkőzhettek be legkönnyebben a 
kérelmezők. De jósága főleg a gyóntatószéken keresztül áradt ki lel-
kigyermekeinek ezreire. Az egész vidék az ő gyóntatószékénél tolon-
gott. ő volt a legkorábban kelő és miséző a házban s egész reggel 
gyóntatott. Szép foglalkozás volt: egy egész életen át, egy áhitatos, 
tudatos életmunka keretében lelkeket emelni a messzeségben lakó, 
de hozzánk irgalmasan lehajló Istenatyához. Megannyi más életstí-
lus is van a rendben, ki tanár, ki tudós, ki gazda, ki lelkipásztor. Ka-
jetán atya életstílusa egészen különálló volt: gazdasági és lelki, ellen-
őrző és nevelő. Az isteni irgalmasságnak volt az osztogató ja, bűnös 
szívek tisztára mosója, haragos szívek kibékítője, irányttévesztett lel-
keknek az örökkévalóság felé irányítója, az élő Isten és az élő em-
berek közti kapcsolat ápolója, a lelkiismeret terhének könnyítője. 
Az Istenatyát a gyóntatószékben nem a sínaí hegy félelmetességében, 
hanem a tékozló fiút is váró, magához ölelő jóságában képviselte. 
Ügy ismerte már az emberi lelkeket, hogy a nehezebben tárulóknak 
maga szokta elmondani, mit vétettek. S az emberek csak néztek, 
honnan ismeri őket ilyen jól. Bármennyi dolga volt is, egy gyónóért 
ott hagyta íróasztalát és ment a hívásra. Ezt a szokását bakonybéli 
perjelsége s zalavári alperjelsége alatt is hűségesen folytatta. Mint 
gyászjelentése is mondja: lelki gyermekeinek megszámlálhatatlan 
serege imádkozik fáradhatatlan, buzgó lelkiatyjáért, hogy az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki. 

»5614 Sárkány Nyomda R.-T. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel . : 1—221—90. 
Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József. 
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a magyar urihölgyek virágmintás otthoni, 
nyaraló és kiránduló ruhája. Száz meg száz 
színpompás tarka változatban készül. 

Ára kartonból 6 pengő 
Mintás - i o 
műselyemből O pengőtől pengőig 
Cégünk alkotása, kizárólag mi árusítjuk 
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PALKA JOZSEF 
Magyarország aranykoszorús mesterének 
O V E G F E S T É S Z E T I M Ű T E R M E 
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VINCZE JÁNOS 
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P A N N O N H A L M I F Ü Z E T E K . 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola hallgatóinak 

doktorátusi értekezései 1926-tól 
1. Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926. — — — — — 1 P 
2. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius költészetében. 

Pannonhalma, 1928. — — — — — — — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak korában. 

Pannonhalma, 1928, — — — — — — — — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugat magyar or-

szágon. Pannonhalma, 1928. — — — — — — — 4 P 
5. Kurzweil Géza: A forma, mint kifejezőeszköz Klopstock 

ódaköltészetében (=Német Philologiai Dolgozatok XXXVII. 
sz.) Budapest, 1928. — — — — — — — — — 3 P 

6. Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének földtani 
viszonyai. Pannonhalma, 1928, — — — — — — — I P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi 
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12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete. Pan-
nonhalma, 1932. — — — _ — 2 P 

13. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében Zichy 
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P. Dr. Pá l Sárközy: Sylvester II., der Paps t der hl. ungarischen Krone, 
Fr, Dr, Emilián Gacs: Kirchengesänge über den hl, Stephan in den Liederhand-

schrif ten zu Pannonhalma. 
Umschau. 

P, Dr, Tihamér Vanyó: Stephan der Heilige redet zu uns . . . 
Arnold Szelecz: Ein Missionsabenteuer im Urwald, 
P, János Markos: Schein oder Wirkl ichkei t? Erlebnisse eines Missionars. 
Besprechungen . 
Bücher. Benedictina. 
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Kereszténység és a nyugati kultúra.* 
Blazovich Jákó. 

A kereszténység s a kultúra közti viszony kérdése két szempont-
ból fogható vizsgálat alá. Más és más felelethez jutunk, ha merően 
ideológiai szempontból vizsgálódunk vagy a viszony történelmi alaku-
lását kutat juk. Mind a két szempont jogosult. 

Ami az elsőt illeti, a keresztény álláspont kezdettől fogva világos, 
félreérthetetlen. A kereszténység s a kultúra közti viszony kérdése 
ideológiailag sűrűn foglalkoztatja már az őskeresztény hitvédőket, az 
egyházatyákat, még inkább a skolasztikusokat. A keresztény ó- és kö-
zépkor fölfogásán természetesen mitsem változtatott az újkori keresz-
tény eszmélődés, A kereszténység mindig változatlanul vallotta a szel-
lem felsőbbségét az anyagi világgal szemben, a kultúrának tehát min-
dig magas értékűséget tulajdonított. De ugyanakkor minden kultúrá-
nál fontosabbnak látta az emberi lélek örök sorsának biztosítását. A 
keresztény értékvilágban tehát a kultusz mint az ember teremtmény-
voltából folyó kötelezettség s az egyéni lélek sorsának biztosítása fö-
lötte áll örök szellemi tevékenységének, kifejlődésének: a kultúrá-
nak. A kultusz és a kultúra közti különböztetést a helyes keresztény 
gondolkozás mindig megtette s az Egyház elsőrendű célját a kultusz-
ban, az Isten s a lélek közti viszony helyes ápolásában találta meg. 

A keresztény értékhierarchíában tehát a kultusz magasabbrendű 
mint a kultúra. Ez az alárendeltségi viszony azonban nem jelenti esz-
meileg sem a kereszténység érdektelenségét, közömbösségét a kultú-
rával szemben, Szt. Ágoston az ő szokott melegségével köszöni Isten-
nek mindazt a sok szépséget, ami a kultúra alkotásaiból az emberi 
életre rásugárzik. Minden igazság, minden szépség, amelynek birto-
kába az emberiség a kultúrmunka révén jutott, nem egyéb mint az 
örök Isten visszaverődése az alkotó ember lelkén. A skolasztika kul-
túrbölcselete ugyanezt vallja. A mi teológiánk sem mondhat természe-
tesen mást. 

A kereszténység s a kultúra közti viszony eszmei magyarázatá-
ban a középkor egységesen a röviden jelzett álláspontra helyezkedett. 
A reneszánsz ezt az egységet megtörte. Az újkor eszmeileg a kultusz-
ban s a kultúrában két egymástól független, egymásra nézve közömbös 
értékvilágot lát, sőt szélsőséges kifutóiban a kultusz értékét is tagadja. 
A reneszánszban jelentkező szellemtörténeti forradalom kikiáltja a 

* A t anu lmány első részé t 1. „Kul tú ra és val lás" címen folyóira tunk előző 
számában. 
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kultúra teljes függetlenségét, önállóságát a vallási gondolatvilággal 
szemben, A kereszténység sohasem tagadta a kultúra bizonyos fokú 
öncélúságát, önállóságát, de mindenkor tagadta a teljes elszigetelődés 
jogosságát. Mindig vallotta, hogy ,,die Seele der Kultur ist die Kultur 
der Seele" — a kultúra lelke a lélek kultúrája. Hirdette, hogy minden 
kul túr munkának tiszteletben kell tartania azt az értékvilágot, amelyet 
az Isten a kereszténységben kinyilatkoztatott, azt az erkölcsi világren-
det, amelyet Krisztus hozott az emberiségnek. 

A kereszénység nemcsak időfölötti, minden viszonylagosságot ki-
záró, transzcendens értékvilágot, hanem egyúttal az emberi történelem 
legfontosabb tényezőjét is jelenti. Kétezer éve áll a történelem sodrá-
ban, érintkezésbe jutott különböző kultúrákkal, A kereszténység és 
kultúra közti viszony kérdése tehát történelmi probléma is. Sokszoro-
san áll ez Nyugat kultúrájával kapcsolatban, mint amelynek legtöbb 
érintkezési pontja volt a kereszténységgel. Tanulmányunk ez utóbbi 
szempont által megvont keretek közt mozog. 

A kérdés nem akadémikus jellegű. A kultusz és kultúra közti 
helytelen, merev különböztetéssel ma lépten-nyomon találkozunk. 
Nagy politikai erőkkel rendelkező áramlatok jár ják keresztül-kasul a 
kort, amelyek céltudatosan emelnek sorompókat a kereszténység elé a 
kultúra legkülönbözőbb munkaterein. Nemcsak az állami, gazdasági, 
társadalmi élet kiszélesült, nyugtalan munkateréről iparkodnak leszo-
rítani az Egyházat, hanem a legfontosabb kultúrmunkában, a tanítás-
ban, képzésben, az ifjúság nevelésében való részvétel jogát is meg-
tagadják tőle. Ismeretes, hogy a Rosenberg-féle irányzat az északi 
ember kulturális életerejének megtörésével is vádolja a kereszténysé-
get. A kereszténység s a nyugati kultúra közti viszony történelmi tag-
lalása tehát ugyancsak időszerű. 

Szükségesnek tartottuk mindezt előrebocsátani, mielőtt annak 
vázlatozásába fognánk, milyennek lá t ja a kereszténység s a nyugati 
művelődés kapcsolatát Spengler illetve Dawson. 

Ami Spenglert illeti, láttuk tanulmányunk első részében, hogy 
minden kultúrában ,,unbewußter Lebensvcrgang"-ot, öntudatlan, ösz-
tönös életfolyamatot lát, amelynek forrása a ,,mütterliche Landschaft", 
a fajiság, a vér, E tényezők kapcsolatából születik meg az egyes kul-
túrák egyéni, egyszeri lelke. Amit az egyes kultúrák alkottak, mindaz 
ennek a kultúra-léleknek objektiválódása, kisugárzása. A vallás sem 
egyéb: a kultúra-lélek egyik formai megnyilatkozása. Ez az alapgon-
dolat már előre meghatározza a kereszténység s a nyugati kultúra közti 
viszony spengleri értelmezését. 

A kereszténységség 19 század óta Európa történelmének először 
szerény, majd egyre fontosabb s végül döntő szerepű tényezője, Speng-
ler kultúrtörténeti szempontból ezt a hosszú időszakot két részre 
osztja. Az első részt — Krisztus születésének évétől körülbelül 1000-ig 
— az arab-mágikus, a második részt — 900-tól napjainkig — a nyu-
gati-fausti kultúrakör tölti ki. Tudjuk, hogy Spengler elmélete szerint 
a két kultúrakör között kölcsönhatásról, átsugárzásról nem beszélhe-
tünk. Mind a kettő azonos fejlődési fokokon megy át, de a lelkük egy-



mástól teljesen elütő. Az első kultúra-lélek 1000 tá ján kialszik, a má-
sodik napjainkban éli fejlődésének utolsó fázisát, a civilizációs fokoza-
tot, ez után csak a kimúlás következtetik, 

Az Egyház történelme tehát, amelyben egészen Spenglerig szer-
ves egészet láttunk, a spenglerí kultúrelmélet szerint két egymástól 
tel jesen elszigetelt kultúrakör közt oszlik meg. Az egyháztörténelem 
első évezrede az arab-mágikus kultúrakörbe esik, A mágikus kultúra-
lélek kívirágzása az Evangélium, de éppen úgy a Talmud s a Korán is, 
Mágikusok Szt, Pál, Origenes, Szt, Ágoston, Szt. Benedek, Mohamed 
s természetesen -— Krisztus. Az Egyház történetének második fele a 
nyugati-fausti kuítúrakörbe illeszkedik bele. Fausti embertípusok Szt. 
Bernát, Asszíszi Szt, Ferenc, Aq, Szt. Tamás, Dante, Savanarola, 
Luther, Pascal, Goethe, Kant, Darwin, Marx, Spengler tehát a keresz-
ténység egységét merész önkényességgel megtöri s a mágikus és fausti 
kereszténységben „unter derselben dogmatisch-kultischen Gewan-
dung" (azonos dogmatikai és kulturális öltözékben) két teljesen külön-
böző vallást lát. Természetesen sem az arab-mágikus, sem a fausti ke-
reszténység nem kultúra-fejlesztő, még kevésbbé kultúra-teremtő tör-
ténelmi tényező, hanem megfordítva: két egymástól lényegben külön-
böző kultúra-lélek vallási forma-nyelve, amely a kultúrakör utolsó 
fokozatán el is némul. 

Spengler tehát gyökeresen oldja meg a kereszténység s a nyu-
gati kultúra viszonyának kérdését. Gyökeresebben, mint Nietzsche, aki 
még harcot hirdetett Krisztussal szemben. A spengleri történetszem-
lélet a kereszténységet kizárja a kultúrát teremtő történelmi tényezők 
sorából, tagadja Krisztus és művének központi voltát Európa történe-
tében. A kereszténység merően periferikus történelmi jelenség, amely 
úgy ha j t ki két különböző kultúra-lélekből, mint a növényzet az anya-
földből, A nyugati kultúra s a kereszténység közötti viszony kérdésé-
ről tehát legföllebb ebben a szélsőségesen determinisztikus-matería-
lísztikus formában beszélhetünk — érdemileg a kérdés nem-létező. 

A hallatlanul merész elmélet keletkezésének módja világos. 
Spengler a maga korlát lan képzelőerejével, teljes önkényűséggel föl-
épít egy elméletet. Az elmélettől nem vitathatunk el bizonyos nagyvo-
nalúságot. Eggyel marad t Spengler adós: elméletének igazolásával. 
Az igazolásnak egy módja volna: maga a történelem. De erre a termé-
szettudományos módszerű Spengler kísérletet sem tesz, ellenben a 
történelmi tényeket kíméletlenül beleerőszakolja önkényes elméleté-
nek keretei közé. így jut el azokhoz a merész történelmi megállapítá-
sokhoz, amelyek a szellemi világot az első hallásra annyira meglepték 
s amelyek téves volta minden kétségen felül áll. Spengler immár iro-
dalomtörténetivé vált munkája lépten-nyomon igazolja Dawson meg-
állapítását: „Semmi sem tudományellenesebb, mint az egyik tudomány 
módszerét a másikra alkalmazni," 

Milyennek látja a kereszténység s a nyugati művelődés viszonyát 
Dawson? 

Tanulmányunk első részében rávilágítottunk ar ra az áthidalhatat-
lan szakadékra, amely életszemléletileg, világnézetileg a két történet-



bölcselőt elválasztja. Spengler szélsőséges materializmusával szemben 
Dawson élesen lá t ja a szellemi erők munkáját a történelemben. Az 
anyagi és szellemi világ érintkezési pontján áll az ember. Létében rá-
szorul azokra az erőkre, amelyek az anyaföldben, az anyagban forrá-
soznak, de ugyanakkor szellemi erők birtokosa is. Élettevékenységében 
rá van ugyan utalva az anyagra, mint a szobrász a márványtömbre s a 
vésőre, de annak nem rabja, hanem fölhasználója, ura. Ez az ember 
„mindig tevékeny, teremtő", — örök tevékenységéből születnek a kul-
túrák, Amiként az ember, éppen úgy kultúrája sem ,,anyagi erők 
passzív eredménye", hanem az anyagot fölhasználó szellemi erők mun-
kájának gyümölcse. E szellemi erők legmélyebb, leggazdagabb forrása 
a vallás. ,,A vallás az anyaméh, amely az emberi kultúra minden csí-
r á j á t magában foglalja." E létszemléleti háttérrel vizsgálja Dawson 
Nyugat s a kereszténység viszonyát- Vizsgálódásainak irányítója nem 
önkényes apriorisztikus művelődéstörténeti elmélet, hanem szigorúan 
történelmi módszer. 

Amikor Nyugat s a kereszténység viszonyát vizsgáljuk, három 
nagy korszakot különböztethetünk meg, Az első az őskereszténység 
századai, a római császárság s a birodalom föloszlásának korszaka. Az 
ókori Egyház érett, hamarosan bomlásnak induló kultúrával találta 
magát szemben. Az első időkben az őskereszténységnek s a görög-ró-
mai kultúrának alig voltak érintkezési pontjai. ,,Mi lehetne közös 
Athén s Jeruzsálem között, miben érthetnék meg egymást az Aca-
demia s az Egyház?", — kérdi Tertullíán. De azért kezdettől fogva 
érezhető bizonyos áramlat, amely az Egyházban előkészíti az utat a 
klasszikus kultúrhagyományok beolvasztására. Magán Tertulliánon is 
félreérthetetlen a klasszikus irodalom hatása. Már a IV, századtól 
kezdve ,,a klasszikus kultúra erős támaszpontot talált az Egyházban". 

Amikor a római birodalom elmerült a népvándorlás hullámaiban, 
az Egyház volt az egyetlen tényező, amely a nagy összeomlásból az 
antik kultúra örök értékeit kimenthette. Ezt a hatalmas művelődéstör-
téneti föladatot el is végezte, Ugyanakkor egy másik, nem kevésbbé 
fonos művelődéstörténeti szerepet is vállalt: tanítómestere, vezére lett 
Európa új néptömegeinek. Kavargó, kaotikus századok szakadtak Euró-
pára, A többévszázados kaoszban egy új világ, ú j kultúra csírái lap-
pangtak. Hogy ez az új világ, új kultúra meg is született, az kizárólag 
a nyugati kereszténység müve, Dawson részletesen foglalkozik a kínok 
közt vajúdó századokkal- A hatalmas korképből két kultúrtényező 
alakja magasodik ki: a pápaság s az újjászületett benediktinus szer-
zetesség. ,,Ez a két hatalom volt Nyugat legfontosabb, majdnem egyet-
len alkotó társadalmi ereje a sötét időszakban," 

A hosszú évszázadokra kiterjedő munka gyümölcse a késői közép-
kor hatalmas kultúrája, amelynek nagyságára, gazdagságára éppen 
napjainkban kezdünk ráeszmélni. Nyugat s a kereszténység kulturális 
kapcsolatai e második korszakban voltak a legszorosabbak. Az Egyház 
évszázados kultúrmunkája nemcsak az antik kultúra romjait mentette 
meg a pusztulástól, hanem e romokból, Kelet kultúrájából, az új nép-
tömegek kultúrhozadékából s elsősorban a saját hallatlan gazdagsá-



gából ú j kultúrát teremtett. Ez az új, minden ízében keresztény kul-
túra a XII—XIII, század örök büszkesége. E két század nélkül az 
újkori művelődés elképzelhetetlen. 

Nyugat s a kereszténység viszonya művelődéstörténeti szempont-
ból a középkor végétől kezdődőleg gyökeresen elváltozik. A közép-
kori kultúrában a kereszténység által egyesített különböző művelődési 
hagyományok centrifugális szellemtörténeti áramlatokat indítottak 
meg, amelyek a középkori kultúra egységének megbomlására, Nyugat 
s a kereszténység közti kapcsolatok meglazulására vezettek. Különö-
sen két áramlat hatott elhatározóan Európa újkori kialakulására: dé-
len a reneszánsz, északon a reformáció, 

A reneszánsz, mint a középkori kultúra elleni forradalom, Dawson 
szerint nem egyéb, mint a latin népek nemzeti öntudatának fölébre-
dése. ,,A reneszánsz emberei kereszteshadjáratot hirdettek, hogy a 
latin világot a gót barbárság igájából kiszabadítsák," A nagy szellemi 
forradalom a nemzeti eszmén kívül még más tényezőket is bekapcsolt 
Európa fejlődésébe. Mindenekelőtt megindította azt az elevílágíaso-
dást, amely egész napjainkig az újkor legjellegzetesebb vonása, A kö-
zépkor transzcendenciában gyökerező életszemlélete egyre merészeb-
ben a szép világ felé fordul, A reneszánsz az életben már nem földi za-
rándoklatot lát az örökkévalóság, a természetfölötti létrend felé, ha-
nem a ,,szépművészetek egyikét, amelyben minden alkalmat meg kell 
ragadni a tudás s az élvezetek gyarapítására". A történelem nem 
ismer még egy korszakot, amelyben esztétikai szempontok az élet 
minden irányában annyira érvényesültek volna, mint a reneszánszban, 
A szépnek, művészinek ez a nagy igénylése nemcsak halhatatlan mű-
vészi alkotásokra vezetett, hanem a szellemi élet ú j irányának meg-
szabásában is éreztette a maga hatását. A reneszánsz gazdag művé-
szete a természetből, a természet megfigyeléséből, tanulmányozásából 
táplálkozott, Ez a körülmény szükségképpen a természettudományok 
felé terelte a kor szellemi életét. Nem véletlen, hogy a 15, század leg-
nagyobb művésze, Leonardo da Vinci behatóan foglalkozik matemati-
kai, mechanikai kérdésekkel ís. Az újkori természettudomány a rene-
szánsztól kapta az első és elhatározó lendítést, A lendület irányát 
Pythagoras létszemlélete szabta meg, amely a világban számra föl-
épített hatalmas rendszert látott. Az újkori természettudomány a re-
neszánsz teremtő szellemének s a platói metafikiza matematikai idea-
lizmusának kapcsolatából született meg. 

Észak reneszánsza Dawson szerint a reformáció. A reformáció a 
maga megindulásában vallási mozgalom, de történelmi jelentősége 
írónk szerint azokban a társadalmi erőkben rejlik, amelyek benne a 
felszínre törtek. Luther az ébredő német nemzeti szellem forradalmát 
jelenti minden idegennek hitt befolyással szemben, ,,A reformációban 
Észak forradalmát kell látnunk a középkori kultúra latín hagyományai 
ellen" — Nietzsche szerint „Bauernaufstand des Geistes", a szellem 
parasztlázadása, A reformáció nyomán a középkori kultúrában egye-
sített latín és germán elemek szétváltak. Amiként a reneszánsz Dél-
Európa kultúráját ellatinosította, azonképpen a reformáció Észak-



Európáét elgermánosította. Dawson szerint nem véletlen, hogy a „re-
formáció utáni vallási határvonalak oly szorosan követik a régi ró-
mai birdalom határait". 

A két hatalmas szellemi áramlat nyomán Európa életében vesze-
delmes szakadékok, választófalak támadtak. A nemzeti eszme egyre 
mélyebb gyökeret vert a kor tudatéletében. Darabokra töredezett a 
kereszténység egysége. Eltűnt az egyre veszedelmesebben elevilágia-
sodó szellemi élet s a vallás közti összhang. A barokkban a művészet 
mégegyszer találkozott a kereszténységgel, de a teológia s a világi 
tudomány út ja i végleg elváltak. 

Pedig a vallási gondolatvilág élénken foglalkoztatta egész Euró-
pát. A társadalmi, irodalmi, politikai élet gyújtópontjában vallási 
eszmék, kérdések állanak. De amíg a középkorban a vallási eszmevi-
lág Európa szellemi és lelki egységének hirdetője és forrása volt, most 
inkább megoszlásának egyik legfőbb tényezőjévé lett. Egy évszázad 
telt el kemény, sokszor kegyetlen vallási harcokban, míg a westfáliai 
béke (1648) végleg megpecsételte Európa vallási megoszlását. 

Még a vallásháborúk befejezése előtt ú j szellemi áramlat indul 
meg. A hitviták hevessége, a vallásháborúk kegyetlensége bizonyos 
ellenszenvet keltett a szellemi élet vezető embereiben a keresztény-
séggel szemben. Elsősorban a tudomány emberei egyre jobban elfor-
dulnak a pozitív kreszténységtől s valaminő észvallásban keresik val-
lási igényeik kielégítését. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a törekvést 
jelentősen alátámasztotta az emberi értelem iránti bizalom állandó 
erősbödése. Az áramlat már a 16. században érezhető, de teljes ki-
fejlődéséhez csak a 17—18. század folyamán a deizmusban jutott. A 
deizmus volt hivatva az ú j kultúrkorszakban a kereszténység helyét 
elfoglalni. A deizmus — Dawson szerint „az utolsó a nagy nyugati 
hítszakadások sorában" — a teológia helyébe a tudományt, a hit he-
lyébe az észt állította. A kereszténységből átvett egyes fogalmakat, 
erkölcsi elveket, de megfosztotta azokat természetfölötti jellegüktől. 
Nem volt egyéb, mint a történelmi kereszténység halvány, vértelen, 
élettelen árnyképe. Szülőanyját büszke öntudattal az észben látta, 
de ez az ész voltaképpen a hitre támaszkodott. ,,A középkor az érte-
lemre támaszkodó hit korszaka volt — a 18. század a hitre támaszkodó 
értelemé" — jegyzi meg sokatmondóan az angol Whitehead, 

A kereszténység deisztíkus-racionalisztikus torzításából született 
meg az utolsó két évszázad legjellegzetesebb mítosza, az emberiség 
haladásának hite. A kereszténység mindig hirdette, sőt sürgette az 
emberiség tökéletesedését, de az embereszme kiteljesedését csak egy 
másvilági létben várja. E tan szekularizálásából sar jadt ki a kulturális 
haladásnak mint az emberiség végső céljának mítosza. A haladás 
evangéliuma két évszázadnak lett vallási pótlékává, „új keresztény-
ségévé". ,,Ez volt kultúránk haj tóereje s gondolkodásunknak annyira 
lényegi eleme, hogy bírálatának puszta kísérlete is bűn számba ment." 
Vallásos tisztelettel és lelkesedéssel, töretlen optimizmussal csüngött 
a kor a haladás gondolatán, noha igazolni nem tudta. „Az emberiség 
lerázva magáról minden bilincset, fölszabadulva a véletlen s a hala-



dás ellenségeinek uralma alól, biztos lépésben járja az igazság, az 
erény s a boldogság ú t já t" — írja a haladás evangéliumának egyik 
leglelkesebb apostola, Condorcet. Sajátságos, hogy az új evangélium 
hívei nem annyira a történészek, antropológusok, mint inkább a for-
radalmi hajlamú politikusok, bölcselők soraibői kerültek ki. 

Milyen utakon kereste Európa két évszázadon keresztül a hala-
dásról szőtt álmainak megvalósulását? 

Az ú j aranykorszakba vezető utat az emberi észnek kell meg-
építenie. Különösen a haladás francia fanatikusai bíztak rendületle-
nül az emberi ész megváltó erőiben. A kultúrélet minden ágában az 
ész kizárólagos uralmát kell biztosítani, s akkor megoldódnak az ÖÍZ-
szes fájó, nagy kérdések. A francia irodalom, bölcselet, a párizsi sza-
lonok visszhangzottak a szélsőséges racionalizmus eszméitől. Sajátsá-
gos elvont fogalmak kristályosodtak ki, mint ész, tudomány, haladás, 
kultúra, ezek lettek az ú j idők bálványai. 

Volt azonban más áramlat is. Szellemi vezére s egyúttal a kor 
legmélyebb hatású bölcselője Rousseau volt. Rousseau az emberiség 
boldogabb jövőjét nem az emberi észtől, hanem a természet örök tör-
vényei iránti készséges engedelmességtől várta. Ezt az engedelmessé-
get gátolja az újkori civilizáció, a korabeli állam — ezek rabszolgasá-
gából kell kiszabadítani az emberiséget. Amilyen szenvedélyességgel 
védték kálvinista ősei az eredeti bűn, az emberi akarat tehetetlen-
ségének tanát, oly hévvel kelt Rousseau az emberi természet jóságá-
nak védelmére. Dawson egyenesen új reformátort lát benne. A francia 
racionalizmus által megindított mozgalomnak ő kölcsönözte a vallási 
meggyőződés és lelkesedés dinamizmusát. 

A két áramlat, amelyek hullámai Európa-szerte érezhetők voltak, 
a francia forradalomban keresett történelmi valósulást. A forradalmá-
rok nem elégedtek meg a szorosan vett politikai reformokkal, hanem 
az egész állami, társadalmi, kulturális élet teljes átalakítására törtek. 
Tudjuk, hogy a merész kísérlet véres kegyetlenkedésbe fulladt. A föl-
világosul tság, a francia forradalom eszmevilágával szemben a 19. szá-
zad első felében támadt ugyan a romanticizmusban ellenáramlat, amely 
több ponton jutott ú j r a érintkezésbe a kereszténységgel, de a haladás 
evangéliuma nem veszítette el vonzóerejét, sőt egyre merészebben 
bontakozott ki. Teljes kifejlődéséhez nagyban hozzájárult az a korsza-
kos átalakulás, amely Angliából indult ki s Nyugatot a gazdasági élet 
felől forradalmosította. 

Az újkori nagy szellemi áramlatok természetesen Angliát sem 
hagyták érintetlenül. A vallási harcok tüze itt is föl-föllobbant. Egy-
mást követték a presbyterianus, independenst, anglikán, katolikus kor-
mányok. Az 1688-as forradalom már az állami élet szekularizálódását 
jelentette. A forradalom „a királyok isteni jogának helyébe a magán-
tulajdon isteni jogát állította". Bár tehát Anglia is fokozatosan sze-
kularizálódik, a kereszténységtől való elfordulása mégsem volt oly 
heves és merész, mint pl. a francia fölvílágosultságé. A történelmi ke-
reszténység s az új eszmevilág között sikerült középutat építenie. Az 
angol irányzat egyaránt sürgeti az egyéniség erkölcsi fegyelmezését s 



a szükséges társadalmi és politikai reformok megvalósítását. Mialatt 
Franciaország a társadalomnak elvont elvek szerinti újjászervezésé-
vel kísérletezik, az angol élet a hasznossági elv által megvont gyakor-
lati irányt vesz. A reneszánsz tudósainak álmai először angol földön 
valósulnak meg: az ember a rohamosan fejlődő természettudományok 
révén a maga szolgálatába kezdi állítani a természet addig lappangó, 
tétlen erőit. E lehetőségek kiaknázását nagyon előmozdította az angol 
erkölcsiség újabb alakulása. 

A 17—18. századi protestáns aszkézis a középkorral szemben 
nem a földi javak megvetését, hanem a lankadatlan munkát, minden 
pazarlás kerülését, a vagyonszerzést sürgette. Egy új típus alakult 
ki: a kemény munka s a lemondás embere, aki sem önmagát, sem alkal-
mazottait nem kíméli. Ez a típus alapozta meg Anglia gazdasági nagy-
ságát, „A puritanizmus szűkkeblű, fanatikus szelleme át jár ta az egész 
fejlődést s megadta az angol polgári társadalomnak azt az erkölcsi 
erőkészletet, amelyet a lázas munka, az indusztrialízálódás megkö-
vetelt," 

Az új típusnak t, i, hatalmas szövetségese támadt a technikában. 
Európa történelmi tényezői között megjelenik a gép, ra j ta keresztül a 
gazdasági élet szinte kiapadhatatlan új erőforrásokhoz jut. Az egyre 
gyorsabb ütemben tökéletesedő termelési és közlekedési technika a 
gazdasági életnek eddig hallatlan lendületet ad. Az „indusztriális for-
radalom" természetesen nem szorítkozott csak Angliára, hullámai ha-
marosan átcsaptak a kontinensre, főleg annak nyugati országaira, A 
nagy átalakulásnak lendületét csak fokozta a liberalizmusnak min-
denüvé benyomuló eszmevilága. Rövid néhány évtized alatt a „régi 
független életformák, a régi, önmagát ellátó agrár-kultúra összerop-
pant, a világ egyetlen szervezetté lett nemzetközi gazdasági élettel, 
közös gazdasági eszményekkel". 

Az új embertípus ú j kultúrát teremtett, amelyhez hasonlót a világ-
történelemben hiába keresünk. Az ú j kultúra kétségkívül sok áldást 
hozott, főleg az anyagi jólétet jelentősen fokozta, Nem csoda, hogy a 
haladás hite, a belőle kisugárzó optimizmus még merészebb lett. „Ha 
a majomtól a 19, század kultúr emberéig tudtunk emelkedni, mi vár 
még ránk!?" 

A nagy optimizmust még nem környékezte meg a kétely, amikor 
az ú j kultúra árnyoldalai már mutatkozni kezdtek. Vagy félszázada 
már a kortudat is ráeszmélt azokra a veszélyekre, amelyek az ú j fej-
lődésben lappangtak. 

Az első nagy probléma, amelyet az ú j fejlődési irány hozott, a 
munkás-kérdés volt. Tudjuk, hogy az indusztrialízálódás hatalmas 
munkástábort teremtett, A sokmilliós negyedik rend számtalan gazda-
sági, társadalmi, államéleti kulturális föladat elé állította a kort, A 
föladatokról a kapitalista-liberális Európa először tudomást sem akart 
venni, s amikor erre kényszerült, ímmel-ámmal, csiga-lassúsággal ke-
zelte a súlyos kérdést. Ez a módszer természetesen csak a munkásság 
elégedetlenségének, elkeseredésének fokozására volt alkalmas. Nem 
meglepő, hogy ez utóbbi tömegesen vetette magát a forradalmi szocia-



lizmus kar ja i közé. A munkásság érdekeit megóvó s egyúttal a társa-
dalom egyensúlyát is biztosító megoldáshoz azonban a materialista 
világnézeti alapokon mozgó szocializmus sem jutott — még ott sem, 
ahol sikerült a hatalmat magához ragadnia — ellenben a civilizált 
világban félelmes robbantóanyagot halmozott fel. 

Főleg z utolsó évtizedekben más természetű bajok is mutatkoz-
tak. Az indusztrializálódás a 19. század folyamán elsősorban Euró-
pára szorítkozott. Az elért sikerek földrészünknek világhegemóniát 
biztosítottak. Nemcsak a szorosan vett politikai életben illette meg 
Európát a döntő szó, hanem a világpiacnak is korlátlan urai voltunk. 
Európába bőven, akadály nélkül áramlott a szükséges nyersanyag, 
viszont az európai gazdasági élet termékei előtt nyitva állt az egész 
világ. 

Az európai világhegemónia már a múlté. Főleg a világháború 
óta nemcsak Amerika, hanem Kelet is rohamosan indusztrializálódik, 
a világpiacon nem állunk már áruinkkal egyedül, Amerika, sőt Kelet 
is igényt emel áruinak elhelyezésére, A követelésekkel szemben 
Európa annál kevésbbé tudja fölvenni a versenyt, mivel a nemzeti 
ellentétek kiéleződése, a társadalom, főleg a munkásság forrongása 
ugyancsak meggyengítette erőit. 

Az új kultúra nyomán a társadalom szerkezetében, élettanában 
is kedvezőtlen elváltozások következtek be. Nevezetesen megbomlott 
az egyensúly az emberi társadalom s a természet között, A városo-
dás ijesztő méreteket öltött, A falu, a vidék kultúrája, amely szoro-
san egybekapcsolódott a természet életfolyásával, sorvadóban van, 
sokhelyütt el is sorvadt. A legjobban indusztrializált államokban a 
földmívelő-osztály az összlakossággal szemben már kisebbségbe szo-
rult, De az agrár államokban is pusztul a falu, a vidék kultúrája, A 
modern életnek már alig van kapcsolata a földdel, a természettel. Az 
élet föltételei, igényei már a vidéken is egyre mesterkéltebbek lesz-
nek, üteme egyre hevesebb. Az elváltozások nemcsak az anyagi kul-
túrában, hanem a népjellemben is megfigyelhetők, Dawson szerint 
„számolni kell a veszéllyel, hogy a gyors energia-kitörést, amely az 
ú j városi, indusztriális civilizációt megteremtette, a társadalmi és 
fizikai életerők korai kimerülése követi s ez a civilizált emberiség 
elkorcsosodását vonhatja maga után". A történelem világosan iga-
zolja, hogy egy kultúra a maga külső életnyilvánulásaiban, apparátu-
sában gazdag lehet s ugyanakkor életerői már pusztulóban vannak. 

Nyugtalanító tünetek verődnek ki a modern kultúra szorosan 
vett szellemi életén is, A szellemi élet nagy mozgalmasságot, termé-
kenységet mutat, de hiányzik belőle az egységesség. Természettudo-
mány, szépirodalom, bölcselet, teológia mind külön utakon járnak, A 
korszellem ilyen vonatkozásban is hasadásos, hiányzik belőle a való-
ság közös képe, amely a szellemi munka egységét biztosíthatná, A 
különböző tudományágak között a legvirágzóbbak a természettudo-
mányok, A természettudományos gondolkozás benyomul a szellemi 
élet minden tartományába. Ez a természettudományos gondolkozás 
a világ mechanisztikus értelmezésén alapul, E szerint a világ nem 



egyéb, mint szigorú matematikai, mechanikai törvényszerűséggel ösz-
szetartott anyagi rendszer. Ezt a természettudományos determiniz-
must a 17—18. század próbálta összekapcsolni a deizmussal. Azon-
ban a kapcsolat nem bizonyult tartósnak — elsősorban a deizmus 
teológiai és bölcseleti gyengéi miatt. A kísérlet meghiúsulása utat 
nyitott a természettudományos determinizmusnak a legkülönbözőbb 
tudományágakba: a lélektanba, szociológiába, gazdaságtanba, bioló-
giába, történelembe. Ezzel természetesen karöltve járt az erkölcsi és 
szellemi tényezők kikapcsolása a valóság értelmezéséből. 

Évtizedeken keresztül semmi kétség sem merült föl a természet-
tudományos módszerrel szemben. Az utolsó évtizedek azonban itt is 
változást hoztak. Ma már szabad a természettudományok határairól 
beszélni, A természettudományos determinizmus hatalmas léket ka-
pott. Kezdünk ráeszmélni, hogy a természettudományoktól hiába vár-
juk a létezők kimerítő, végső magyarázatát. A természettudományok 
nem foglalhatják el a bölcselet helyét. ,,A modern természettudo-
mány egy metafizikai szakadék szélén áll, amely elnyeléssel fenye-
geti. Mert minél szigorúbban vonjuk meg a természettudományok 
határait, minél jobban leszorítjuk azok igényeit, annál sürgetőbben 
jelentkezik a világ metafizikai értelmezésének szükségessége." 

A természettudományok nemcsak a bölcselet kiszorítására, ille-
tőleg hivatásának betöltésére tettek kísérletet, hanem az ember ter-
mészetében rej lő vallási igények kielégítésére is. Ennek a kísérletnek 
még inkább kudarccal kellett végződnie. Hogy csak egy szempontot 
említsünk, vallás az erkölcsiségre való kihatás nélkül el sem képzel-
hető. Már pedig „a tudomány nem ad erkölcsi ösztökélést, hanem 
csak szellemi technikát. Teljesen közömbös erkölcsi mérlegelésekkel 
szemben, nagyszerű pártatlansággal áll minden hatalom rendelkezé-
sére, amely ki tud ja használni". 

Nem túlzó pesszimizmus, hanem történelmi tények állapítják 
meg, hogy a haladás evangéliumában az emberiség csalódott. Terem-
tettünk hatalmas anyagi kultúrát, de elsorvadt a lélek kultúrája, Azt 
gondoltuk, a kereszténységet pótolni tudjuk. Évszázadokon á t kísér-
leteztünk, de minden kísérletünk kudarccal végződött, ,,Csak most 
kezdjük megérteni, mily szoros és bensőséges kapcsolatban áll min-
den emberközösség életereje a vallásával. A vallásból sugárzik ki az 
az összetartó erő, amely az emberközösséget s kultúráját egyesíti, A 
nagy vallások nem a nagy világkultúrák mellékhajtásai, hanem a 
nagy világvallások alkotják nagyon is reális értelemben azt az alapot, 
amelyre a nagy kultúrák támaszkodnak. Az a társadalom, amely el-
vesztette vallását, előbb-utóbb elveszíti kul túráját is." 

Dawson sokoldalú, gondos vizsgálat után állítja föl a keresztény-
ség s a nyugati kultúra közti viszony végső mérlegét. 

Nyugat kul túráját bizonyos dualizmus jellemzi. Egyik alkotó-
eleme a kereszténység, a másik a tudomány. A elsőt Keletről, a 
másodikat a kereszténység közvetítésével a görög kultúrvilágtól örö-
költe. A tudománynak köszöni Európa a maga külső szervezetét, a 
természeterők fölötti uralmát, a kereszténységnek a maga társadalmi 



eszményeit, szellemi és lelki egységét. Egyedül ez az egység tette Nyu-
gatot alkalmassá a görög kultúrvilág örökségének átvételére és tovább-
fejlesztésére. Kultúréletének dinamikus ereje sohasem a tudomány, 
hanem a kereszténység volt. Az utóbbi századok folyamán ismételten 
történtek kísérletek a kereszténység helyettesítésére (deizmus, libe-
ralizmus, a haladás mítosza), de minden eddigi kísérlet kudarccal 
végződött. A kereszténységet Nyugat életében nem pótolhatja sem 
tudomány, sem politikai vagy társadalmi elméletek, ideológiák, 
Európa számára a mai súlyos válságból csak egy kiút nyílik: a törté-
nelmi, kinyilatkoztatásból élő kereszténység. Egyedül a keresztény-
ségtől remélheti azt az erkölcsi erőkészletet, amelyet mai válságos 
helyzetében nem nélkülözhet. Egyedül a kereszténység adhat ja meg 
számára azt az alapot, amelyen a súlyos társadalmi kérdés megold-
ható, Egyedül a kereszténység teremtheti meg azt a szellemi, lelki 
egységet, amely Európára nézve létföltétel. Karl Adam szavaival élve 
„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 kulminált". Mi nemcsak vallási igényeink kielégítését keres-
tük s találtuk meg évszázadok hosszú során a kereszténységben, hanem 
természetes, földi életünk alapjait ís belőle építettük meg. Egész mul-
tunk, kultúránk annyira összeforrt vele, hogy a tőle való elszakadás 
nemcsak természetfölötti, de természetes életünk gyökereit is elvágja. 
A kereszténység következetes kiszorítása. Nyugat életéből szükség-
képpen támasztotta azokat a véresen komoly problémákat, amelyek 
közt vergődünk. Ez a világtörténelmi tény félreismerhetetlenül szabja 
meg a menekülés út ját : minden törekvés, amely a kereszténység meg-
kerülésével akar ja ezt a düledező világot menteni, kudarccal fog vég-
ződni, 

Nem Dawson az első, aki korunk borús égboltjára kivetítette eze-
ket a kemény, súlyos igazságokat. De kevés figyelmeztetőben lüktet a 
meggyőzés akkora ereje, mint Dawson műveiben. Ez a figyelmeztető 
a történelem, a valóságok világából jő. Évszázadok, tehát cáfolhatatlan 
tanúk igazolják, hogy Nyugat s a kerszténység frigye, amelyből kul-
túránk örök értékei születtek, fölbonthatatlan. Nyugat hűtlensége nem 
a kereszténység, hanem a hűtlen fél, Nyugat halálát jelentené. Vajha 
a figyelmeztetőt Európa megértené. 



Árpádházi Szent Margit Krisztus útján. 
Dr. Lovas Elemér. 

A test és a lélek, az ember lényének két fő összetevője, nincs 
mindig összhangban egymással. Mindkettő a maga természetének meg-
felelő körülmények létrehozásán fáradozik, illetve igyekszik kihasz-
nálni a keresetlenül is adódó lehetőségeket. Csak természetes és a két 
összetevő természetéből érthető tehát minden összeütközés, amely az 
anyagiakban élő test és a tisztán lelkiekben kielégülést találó lélek 
közt kifejlődik. Az összeütközés erejét növeli, hogy a test legtöbb-
ször pillanatnyi boldogság keresésében és biztosításában találja meg 
célját, a lélek pedig messzebbre néz, állandó, sőt örök boldogság el-
érését tűzi ki céljául. A harcban az ösztönök ereje a test számára 
igyekszik kedvező helyzetet teremteni. A lélek messzebb fekvő, épen 
ezért pillanatnyilag kisebb erejű ösztönző célja viszont az ész és a 
szabad akarat fegyvereit állítja harcba. De mindenkori probléma ma-
rad mégis a küzdelemben a siker. Még akkor is, ha számításba vesz-
szük az Isten által nyúj tot t segítséget, a segítő kegyelmet. 

Az embert ebben a harcban a vallások igyekeznek célkitűzésük-
kel, törvényeikkel és tanácsaikkal egyrészt tájékoztatni, másrészt a 
helyes út megmutatásával és a cselekvés eszközeinek kijelölésével el-
igazítani, 

A kereszténység legfőbb törvénye röviden: a szeretet. Szeretet 
Isten iránt, szeretet a felebarát iránt, és szeretet önmagunk iránt. A 
három irányban megnyilvánuló szeretet teljessége tesz bennünket bol-
doggá a földön, és ugyanaz vezet el a lélek másvilági boldogságához is. 
Ez a szeretet parancsa, törvény. Mindenki köteles teljesíteni, ha lé-
lek szerint is élni akar, ha nemcsak a test törvényét ismeri el irány-
adónak. Annyira erős ez a törvény, hogy a tőle való eltérés önmagá-
ban is hord már büntetést, Az Isten iránt való szeretet hiánya magá-
val vonja a felebarát iránt való szeretet hiányát is. Ennek egyik követ-
kezése a társadalmi felfordulás, a forradalom, és benne minden anyagi 
boldogság lehetőségének a veszélye. Csak az önzés marad az Isten-
től elfordult lélek egyetlen ereje. De akkor, mikor ez az önzés a 
többi lélekben is törvénnyé, egyedül uralkodó törvénnyé növi ki ma-
gát, már benne vagyunk abban a harcban, amelyet mindenki folytat 
mindenki ellen, sőt ma magunk is folytatunk önmagunk ellen. Az önző 
nem ismer korlátot maga előtt, és sikereinek szükségszerű következése 
testi létének veszélybe-sodrása. így végül az lesz az eredmény, hogy 
amit önszeretetével el akart érni, az is kicsúszik lassanként kezéből. 

Gyarló az ember. Kevés olyan ember akad, aki mindenkor, na-



gyobb vagy kisebb válságok esetében is meg tud ja állni helyét a tör-
vény teljesítésében. Azokat, akiknek ez sikerül, tisztelettel vesszük 
körül. A katolikus egyház közülük azokat, akiknek erénye és érdeme 
az Isten valamilyen jelével is igazolást nyer, szenteknek nyilvánítja. 
Nem más ez, mint annak a bizonyossá tétele, hogy az úgy felmagasz-
talt lelkek a törvény teljesítésében, — lehet, hogy korábbi törvény-
szegések után, — példaképül szolgálnak azoknak, akik még e földi te-
reken harcolnak. Ők az Istentől előírt törvényt nehéz küzdelmek után, 
de végül is teljesítették. 

A magyar mult kevés ilyen felmagasztalt lelket tud elénk állí-
tani. De viszont feltűnő, hogy Árpád ivadékai, a magyar királyi család 
leszármazottai közül milyen sokan szolgálhatnak még ebből a szem-
pontból is példaképül. Most csak egyről akarunk részletesebben szólni. 
Róla is azt mondjuk el, hogyan jutott abba a magasságba, hogy már 
életében tiszteletet vívott ki, és például szolgált azoknak, akik vele 
együtt éltek. Szent Margitról, a Margitsziget szentjéről lesz szó az 
alábbiakban. 

Ismerjük azokat az irányító elveket, amelyek szerint Szent Margit 
igyekezett az Isten közelébe férni. Gyóntatója, Marcellus, a magyar 
dominikánus tartomány főnöke, így fogalmazta meg Margit számára 
a tökéletesség út já t : szeresd az Istent, vesd meg magadat, de ne vess 
meg, ne ítélj meg senkit. Királylánynak szóló fogalmazásban azt hall-
juk itt, ami a legfőbb törvény. Szokatlan az önszeretet parancsának 
fentebbi fogalmazása: vesd meg magadat. De, mint mondtuk, király-
lánynak szól ez a fogalmazás, még hozzá szerzetesi életben szolgáló 
királylánynak. Értelme épen a felebaráti szeretet folytatódó megszö-
vegezésében lesz teljessé: ne vess meg, ne ítélj meg senkit.1 Margit 
ezen kívül szent elődeinek példájából is merített útmutatást a tökéle-
tességre vezető úton- Szent Istvánt a hithirdetésben találta követendő 
példának, A példát szentségre törekvő életével, és már életében is 
r a j t a épülő hívek seregével sikerült utánoznia. Szent Imrét, a szüzes-
ség szentjét, mint apáca, állapotszerűen követte. Szent László példája 
egyrészt az imádság állandóságában volt irányítója, másrészt a keleti 
pogány támadások ellen vívott harcaival az ő imádságainak is célt 
szabott. Ne feledjük, hogy a tatár járás után vagyunk. Béla király Mar-
gitot már születése előtt arra szánta, hogy imájával engesztelje a 
nemzetre bűnei miatt haragvó Istent. Mert ez az Isten bűneink bünte-
téseként küldte hazánkra a tatárok pusztítását. Isten haragját jámbor 
szüzek állandó imájával akarta megengesztelni a király. Ezért adta 
fogadalomszerűen lányát apácazárdába, ezért építtette a mai Szent 
Margitszigeten a zárdát. Az itt összesereglett hetven szűz imája a 
tatár fegyverek ellen emelt védőfalnak volt szánva. Szent Erzsébet 
példája a szegények és szenvedők iránt való könyörületre nyújtott 
buzdítást,2 

,,Vesd meg önmagadat", adta az utasítást Marcellus, ki egyúttal 
1 Gombos, Cat, 2012. 11. 
2 U. o, 2012—3. 12, C, D. IV/2, 321, 456. 



gyóntatója is volt a királylánynak. Krisztus tanítványait ar ra tanította, 
hogy aki utána akar menni, az tagadja meg önmagát, vegye fel ke-
resztjét, és kövesse őt. Krisztus tanítja azt is, hogy aki elhagyja házát, 
vagy fitestvéreit, nővéreit, vagy atyját, anyját , vagy a feleségét, gyer-
mekeit, vagy földjeit, az százszor annyit kap értük, és az örök életet 
is elnyeri. Beszél Krisztus arról is, hogy aki nem „gyűlöli" a fentebb 
felsorolt, és mindannyiunkat a földhöz kötő kapcsolatokat, nem lehet 
az ő tanítványa. Már pedig mindenki, aki végrehajt ja a szeretet pa-
rancsát, még egynek híjával van: ad ja el mindenét, ossza szét a szegé-
nyek közt, és kövesse Krisztust. Krisztus követése azonban a lemon-
dás, a szenvedés, a kereszt út ja . 

A szerzetesi életet ezek a parancsok és tanácsok irányították, 
mióta csak a remeték és szerzetesek élete az Egyházban megkezdődött. 
A szentek mindenkor tragikus komolysággal vették őket. Szent Mar-
git is erre a tökéletességre törekedett. 

Margit 1246-ban, az év közepe tá ján kerül szemünk elé. Anyja a 
kislányt dajkájával , a huszonnégy éves, fiatal, ispáni özveggyel, Olyin-
piadesszel együtt a veszprémi zárdába ekkor vitte el, A királylány há-
rom és féléves. Igazi kisgyerek. Dajká já t anyjának hívja, és, bár köz-
vetlenül csak akkor, vagy valamivel korábban vette át Olympiadesz a 
dajkálást, úgy látszik, hogy anyjának is tart ja . Az azonban minden-
képen biztos, hogy a kislány nem tud ja még, mit jelent a király lá-
nyának lenni,3 

Hat-hétéves volt Margit, mikor megtudta, helyesebben megértette, 
hogy ő a király lánya. Társnői, a többi kislány, egy ma már nem ismert 
alkalommal, bizonyára a kivételes bánásmód miatt neheztelve dobták 
oda neki a szót, hogy ő a király lánya. És kislányfejjel is megérezte a 
szavakban rej lő irigységet, szemrehányást, lesajnálást, mert sírva 
ment Olympíadeszhez, és panaszkodott neki e miatt. A dada megvi-
gasztalta, de egyúttal a tudatosság fokára emelte Margitban a szavak 
értelmét. Most már tudta, legalább is egy vonatkozásban, mit jelent 
az a tény, hogy ő a király lánya. És ugyanakkor fellépett benne az 
öntudatos élet első elhatározása: nem akar előnyt élvezni azon a cí-
men, hogy ő a király lánya. Eleinte gyerekes makacskodásban nyilvá-
nul meg elhatározása. Apjával, anyjával, mikor azok meglátogatják, 
nem is beszél, vagy csak olyan keveset, hogy anyja külön örül neki, 
ha lánya megszólal.4 Ha királylányi voltára való tekintettel ú j ruhát 
akarnak ráadni, vagy finomabbat, mint amilyet a többi lány visel, nem 
veszi magára. Megesik, hogy szülei látogatása alkalmával Olympia-
desz kényszeríti a finomabb és ú j ruha felvételére. Ilyenkor nem nyug-
szik, míg a konyhában el nem piszkíthatja. Nem, ő nem akar másmi-
lyen lenni, mint a többi lány. Nem akar ja még egyszer hallani a sze-
rinte megalázó megjegyzést, hogy ő a király lánya,5 Később már nem 
tette tönkre a szüleitől küldött ruhákat, hanem szegénysorsú társnői-

3 Gombos, Cat, 2010, 4, Mon. Vesp. I. 166. 
4 U. o. 166, 287, 
5 Gombos, Cat, 2010, 4, 



nek, vagy a cselédeknek ajándékozta, és azok durva, sokszor foltos, 
szakadó-félben levő viselt ruhájában járt, míg csak le nem szakadt 
róla.6 

Szent Margit a fentebb vázolt okokból induló kezdettel igyekezett 
elszakadni mindattól, ami a földhöz kötötte. Lassanként azonban ki-
terjesztet te ezt a szabadságvágyat mindenre, ami szüleitől az ő szá-
mára jött, illetve ami az apácák részéről csak neki volt szánva, tekin-
tettel királylányi voltára, így pl. nem fogadta el a jó apácáktól a neki 
külön adott edényeket az asztalnál, mert szebbek vagy értékesebbek, 
mint a többi kislányé, és mert azért adták ezeket eléje, hogy királyi 
származásában különbséget tegyenek vele. Nem tűrte azt sem, hogy 
ételben és italban különbség legyen közte és társnői közt. Követelte, 
hogy a többiekkel azonos elbánásban részesítsék.7 A konvent élelme-
zése neki is jó volt. Szülei és István király gyakran küldtek be a zár-
dába Margitnak ritkább ételneműeket, pl, gyümölcsöt, és valószínűen 
bort is. Margit ezeket átadatta a zárda elöljáróinak. Sohasem tette 
meg, hogy ezekből csak maga evett volna. Vagy a konvent asztalára 
kerültek a királyi család ilyen ajándékai, vagy, ha nem lett volna 
elegendő a beküldött ételmennyiség az egész konventnek, a betegek 
kapták meg a különlegességeket, Sőt Margit gyakran elküldötte a 
maga részét a betegeknek még akkor is, ha az egész konvent evett a 
királyi család ajándékaiból. Nem akarta tehát igénybe venni a királyi 
származásából adódó előnyöket. Tudatos akarattal mondott le róluk. 
El akart szakadni mindentől, ami a földdel és a földi viszonyokkal 
való kapcsolatában lelke szabad röptét akadályozta volna. A királyi 
€zármazást a lélek nyűgének érezte. Kisebb korában sírt, ha valami-
lyen királyi ajándék elfogadására kényszerítették; máskor meg hara-
gudott, amikor ilyenre kísérletet tettek,8 Pedig éjszaka is vigyáztak rá 
elöljárói és a jó Olympíadesz, De ezekről az aggódó őrködésekről nem 
tudott és ezek ellen nem tehetett semmit.0 Élete későbbi folyamán va-
lamiféle egyensúlyi helyzet állott be a kérdésben, A királyi családtól 
küldött ajándékokat visszautasítani nem lehetett. Az étellel láttuk, 
hogy mi történt. De voltak ruhaajándékok, sőt arany és ezüst ajándé-
kok is. Ezeket is el kellett fogadnia a zárdának. A főnöknő vette át 
őket, és hol a szegények ajándékaivá, hol más jótékonyságok eszkö-
zeivé váltak a királyi család ajándékai. Az ajándékozás és jótékony-
kodás Margitnak is módjában volt. És ő, aki a legalacsonyabb szolgai 
munkák végzésére vállalkozott, sőt azokat gyakran kierőszakolta; aki 
folyton rongyos ruhában járt; aki szívesen társalkodott a szolgálókkal; 
aki mindenkinek szolgálatára akart lenni, nem vette észre, hogy mégis 
különbség van közte és a közönségesebb származású társnői közt. Vol-
tak életének olyan tényei, amelyek királyi származásának következ-
ményeiként tekinthetők. Ezek egy részét tudatosan tűrte, másik ré-
szét észre sem vette. 

6 Mon, Vesp. I. 168, 171, 178, 190. 
7 Gombos, Cat, 2011—2. 
8 Mon. Vesp. I. 166, 168, 
9 U, o. 167. 



Nem önudatosította sohasem, hogy őt társnői „dominának" szó-
lították, ő viszont ,,soror" néven nevezte azokat. A mellett a vele való 
beszédben szinte kivétel nélkül a latin források többes második sze-
mélyű alakját találjuk, amellyel vele beszélnek, ő viszont egyes má-
sodik személyben beszél társnőihez.10 Már kislány korában is így volt 
ez, azért később fel sem tűnt neki ez a különbségtétel. Ha öntudatosí-
totta volna, bizonyára ez ellen is tiltakozott volna. 

Hasonlóképen nem öntudatosította, hogy ő a fogadalmat 1252-ben 
az akkor Budán egyetemes rendfőnökké választott Humbertus kezébe 
tette le. Az örök fogadalom letevésénél 1261-ben az esztergomi érsek 
végezte a szertartást. Más apácáknál ez nem így volt. De Margit eze-
ket a tényeket nem vette észre és így nem is tiltakozott a különbségte-
vés ellen. A temetésnél már nem is lett volna módja ellene tiltakozni, 
Mert azt is az esztergomi érsek végezte. 

Nem vette észre azt sem, hogy a szigeti zárdában csak neki volt 
külön imádkozó-kamrája. Ez az eléje tűzött nagy célnak megfelelt, 
azért természetesnek tartotta. Hasonlóképen elfogadta a megkülön-
böztetést abban is, hogy elnézték neki sokszor önkínzásig menő imáit és 
virrasztásait. Olympiadesz féltette Margit egészségét, többször szólt 
neki miattuk, és így sohasem azon az alapon igyekeztek különleges tet-
teitől visszatartani, amellyel ezek a túlzások másnál egyszerű parancs-
szóval letilthatók lettek volna. Ha őt akarták visszatartani a túlzá-
sokól, az engedélyt Margit mindig kikönyörögte rájuk. 

Gyóntatója személyében is kiváltságot élvezett. Margit gyóntatója 
kislány kora óta maga a tartományfőnök, Marcellus volt, 

A királyi családtól származó ajándékok körül is igénybe vette a 
megkülönböztetést. Az ajándékok egy része fölött való rendelkezés 
jogát gyakorolta. Lényegtelen itt, hogy elöljáróitól erre engedélye volt. 
Lélektani szempontból következetlenség annak a részéről, aki tilta-
kozott minden megkülönböztetés ellen. Az sem jöhet itt számításba, 
hogy mindig jótékony célból gyakorolta az ajándékozást. 

Arról nem tehetett, hogy királyi ősei közt szentek voltak. Nem 
tehetett arról sem, hogy atyja nagyhatalmú király volt. Az előbbieket 
követendő példának tekintette, több joggal, mind bárki más. Az utób-
bihoz gyakran fordult kéréssel, mégha nem is a maga érdekében,31 

Valóság, hogy királyi származása adott erre módot, és ő nem mondott 
le ezekről a lehetőségekről. 

Végül tudatosan gyakorolt egy alázatossági ténykedést. Ez is ki-
rályi származásának következménye volt. Minden nagycsütörtökön 
lábmosás szertartásával alázta meg magát hetven apácatársnője és 
ismeretlenszámú szolgáló előtt. Ezt nem tehette volna, ha nem szüle-
tett volna királylánynak. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt sem, hogy a házassági tervek 
is elsősorban királyi származásának következményei voltak. Bizonyára 
az ezekkel kapcsolatos küszködések adták szájára azt a kijelentést, 

10 Pl. Mon. Vesp. I, 177—8, 
11 Gombos, Cat. 2013—4, 



hogy jobb szeretne közönséges ember szolgálója lenni, mint a király 
lánya, mert akkor minden akadály és korlátozás nélkül törekedhetnék 
Isten dicsőségének munkálására,12 

Mint látjuk tehát, a szentség útjaira vágyódó királylány egyrészt 
küz?d királyi származásának tényei ellen, másrészt erénygyakorlásra 
használja fel származását, vagy nem is vesz tudomást bizonyos dolgok-
ról, amelyek származásának következményei. Azt sem veszi észre, 
hogy a tökéletesség útján ez a származás csakugyan bilincs, tehát 
annak, aki a szentség magaslataira akar emelkedni, szabadulnia kell 
ezekből. Viszont nagyon sok erényének forrása épen származása. 
Mindez rejtve maradt előtte. És az életszentség magaslatára csak ak-
kor tudott felemelkedni, amikor a királyi származás minden szála el-
szakadt, De a szakítás nem függött egyedül tőle, Élete utolsó félévé-
ben sikerült csak minden köteléktől megszabadulnia, 

A szabadságot, a földi kötelékek elszakadását szolgálta minden 
imádsága és aszkezise. Maga az a tény, hoyg a szenvedő Krisztust 
akarta szenvedéseiben is követni, majd a szenvedéseknek a nemzet és 
királyi családjának bűneivel való kapcsolata tette nyilvánvalóvá, hogy 
áldozatnak tekinti magát. Atyja a tatár veszedelem idején, még szüle-
tése előtt felajánlotta őt az Istennek áldozatul a nemzet bűneiért és 
szabadulásáért, Ő maga akkor, amikor teljes megfontoltsággal megis-
merte az atyja által kitűzött célt, elfogadta a neki szánt szerepet. De 
az apa megfeledkezett fogadalmáról. Négyszer akarta lányát férjhez 
adni. És Margit szembeszállt az újabb apai akarattal, az újabb célki-
tűzéssel.13 Ez a szembeszállás készítette elő ú t já t a földi kapcsolatok 
megszüntetésében, sőt ez eredményezte a tőlük való teljes felszaba-
dulást is. 

Nem tudjuk Margit életének minden mozzanatát rekonstruálni. 
Csak azt látjuk, hogy 1265 óta már a misztikus élet magaslatain jár. 
Azokkal a harcokkal és erénygyakorlatokkal függ össze lelki életének 
ez az emelkedése, amelyek az apa és fia, IV, Béla és V, István ellen-
tétéből származtak, Marcellus legendája alapján biztosnak kell ven-
nünk, hogy Margit ezeknek a harcoknak a folyamán bátyjának fogta 
párt ját , bár szülei iránt érzett szeretete is kínlódást okozott neki, Mar-
cellus ezt írja a harcok idejéről szóló soraiban: „Megfontolva, hogy 
az ilyen harcok csak sok léleknek veszélyére, már elaggott atyjának és 
anyjának káros fáradtságával folyhatnak, féltve édes testvérét az 
ellene fellépő kegyetlen üldözők tervbe vett meggyilkolásától , . . bő-
ségesen sírt és testét ciliciummal övezte, böjtöléssel is kínozta."11 

A családi vonatkozásokban elinduló áldozat azonban lassanként egye-
temes-érdekűvé vált. A zárdába érkező hírekből megtudta, hogy az ár-
tatlanok is, az egyháziak is mennyit szenvednek a harcok alatt, sőt 
azt is, hogy kolostorokat pusztítanak a harcoló ellenfelek. Ekkor már 
nemcsak a királyi család tagjának érzi magát. Már nemcsak a család 

13 Mon. Vesp. I. 261. 
18 Gombos, Cat, 2014. 1. 
14 Gombos, Cat. 2015, 1, 
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bűneiért akar áldozatul az Isten elé állni, hanem a nemzet bűneiért 
is engesztelgeti, s a szenvedések vállalásával az Urat irgalomra aka r j a 
bírní. Imádságokra buzdítja társnőit és a szerzeteseket, hogy kér jék 
Istent a hatalmaskodók megfékezésére, és az ártatlanok védelmére. 
Ugyanekkor kerülnek elő legszörnyűbb kínzóeszközei, a sündisznó 
bőréből készült őv és korbács.15 Isten meghallgatta az imádságot, el-
fogadta az áldozatot, Az apa és fiú kibékülése megtörtént a szigeti 
zárdában Margit jelenlétében. De, úgy látszik, hogy a korábbi három 
házassági terv visszautasításával már megsértett király szívében 
Margit iránt valamiféle neheztelés maradt. Teljesíti ugyan még később 
is lányának a zárda érdekében előterjesztett kérését, de a királylány-
nak a családi kötelékektől való felszabadulása megkezdődött. Az Is-
ten pedig kezdi kimutatni tetszését a neki szentelt élet irányában. Ez 
természetesen nem maradhatott újabb kegyelmek nélkül. De az újabb 
kegyelmek viszont újabb megpróbáltatásokat is jelentettek. Mert pró-
bára teszi az Ür azt, akit szeret. 

A földi vonatkozásoktól való teljes felszabadulás az utolsó, 1269. 
évi házassági tervekkel függ össze, 

1269-ben Anjoui Károly, a nápolyi király követei jártak hazánk-
ban, hogy uruk számára feleséget kérjenek Béla királytól. Forrásaink 
többsége nem szól arról, hogy meghatározott személyre irányult-e 
kérésük, még kevésbbé arról, hogy ez a kért személy Szent Margit 
asszony lett volna. De azt tudjuk, hogy a Béla király fejében felve-
tődő házassági tervek ismét Szent Margitot terhelték, Egyedül Olym-
piadesz említi ugyanis név szerint ezt a házassági tervet, bár annak 
idejét tévesen Margit halála előtt három évvel korábbra teszi. Sze-
rinte a királyné ment Szent Margithoz, és Olympiadesz jelenlétében 
tudtul adta neki, hogy atyja Károly királyhoz akar ja őt feleségül adni 
a pápa engedélyével, Szent Margit már lehiggadt akkorra. Most már 
nem fenyegetőzött öncsonkítással, mint a korábbi esetekben. Ridegen, 
határozott hangon adta tudtul anyjának, hogy abban az esetben sem 
követi el ezt a ,,bolondságot," ha a pápa megparancsolná; ő meg 
akar j a őrizni szüzességét az Ür Jézus Krisztusnak, Valószínűnek kell 
tartanunk, hogy az öregséggel egyre komorabbá váló Béla nem nyu-
godott bele ebbe az elutasításba. Nem tudjuk, hogy Szent Margitot 
közvetlenül hányszor zaklatták még. Csak az bizonyos, hogy Béla ki-
rály a szerzet elöljáróit és a zárda lakóit tette felelőssé lánya maga-
tartásáért . Marcellus elvesztette a tartományfőnökí méltóságot. Az 
apácák valamilyen más módon érezték meg a király haragját , Mar-
cellus legendájában leírta az ebből az alkalomból támadt kellemet-
lenségeket, de nem merte nyíltan megírni azok okát, A királyi csa-
ládokat kellemetlenül érintette volna a nyers igazság feltárása, mégha 
nem is élt a legenda írása idején Béla király és Mária királyné. Annál 
kellemetlenebb lett volna a valóság feltárása, mert akkor, 1274-ben, 
már folyt az első szenttéavatási pör, A zárda viselkedését azonban 
leírta Marcellus, bár, — mint mondtuk, — az okot elhallgatta, így 

16 Lásd ugyanott . 



pedig homályos lett az előadás. Szerencsére elküldötte a már kész le-
gendát Johannes Vercellensisnek, az egyetemes rendfőnöknek, ö 
személyesen is ismerte magát Szent Margitot még 1255-ből, de a 
szenttéavató eljárás kapcsán is rá terelődött figyelme, és később, az 
1273-ban Pesten tartott egyetemes káptalangyűlés alkalmával módjá-
ban volt sok intim részlet megismerésére is ezzel az üggyel kapcsolat-
ban. így aztán a Marcellustól kapott legendába beírta az attól elhall-
gatott okokat. A változtatott szöveget azonban egyedül csak a Jorg 
Valder által készített fordítás tartotta fenn számunkra. Ennek érte-
sítése szerint a következő dolgok történtek a nápolyi tervvel kap-
csolatban. 

Szent Margit az Isten iránt való szeretet buzgalmában rosszalta 
mindazok viselkedését, akik az ő házasságát erőltetni akarták. Rosz-
szalásának kifejezést is adott. Nem kímélte az előkelőket sem, akár 
papok, akár világiak voltak azok. Sőt apja és anyja eljárását is hely-
telenítette. Ennek aztán az lett a következése, hogy Szent Margit 
elöljárói ugyan csendben maradtak, és így Margit kénytelen volt nél-
külözni harcában még gyóntatója támogatását is; de a zárdabelí 
nővérek meg akarták mutatni a királynak, hogy nekik nincs, és a múlt-
ban sem volt részük Szent Margit makacs ellenállásában. Most a nő-
vérek igyekeztek őt rávenni a házasságra, A nélkül, hogy feltűnő lett 
volna, arról beszéltek neki, hogy vissza kell térnie a világba, és férjhez 
kell mennie. Szent Margit nem vette észre a tervszerűen ellene indí-
tott harcot. Békésen tűrt és szenvedett. Az apácák ekkor, abból a 
feltevésből kiindulva, hogy az ő ereje a zárdához való ragaszkodásá-
ban rejlik, állhatatossága ellen kezdtek támadást. Ha a zárdából 
sikerülne őt eltávolítaniok, akkor a többi már magától jönne; a király 
legalább is látná, hogy a zárda lakóinak nincs részük Szent Margit 
ellenállásában és a szülői akarattal való szembehelyezkedésben. Azért 
arra kérték sokszoros könyörgésükkel, hogy legalább az ő kedvükért 
hagyja el a rendet és a zárdát, és néhány, vele együttérző nővérrel 
együtt lépjen más szerzetbe, pl. a ciszterci vagy a begina apácák szer-
zetébe, Ott megtarthatja a maga számára kincseit is, ott élvezheti 
királyi származásának pompáját is. Ha pedig házasságra is lépne, 
akkor kiérdemelné az ország tiszteletét, a főpapok és a főurak be-
csülését, sőt a pápa engedélyét is. De bizonyos, hiábavalóknak bizo-
nyultak ezek a kísérletek is. 

Most aztán megváltozott az apácák viselkedése Szent Margittal 
szemben. Elvonták Szent Margit rendelkezése alól mindazokat az 
ajándékokat, amelyekkel szülei és testvérei azelőtt elhalmozták és 
ő annyi jót tehetett; sőt még a szükségeseket sem adták meg neki, 
amire pedig minden apácának igénye lehetett. Hogy megvetésüket 
és haragjukat kifejezésre juttassák, szeme láttára osztották szét a 
korábban érkezett királyi ajándékokat. E mellett sértő, haragos és 
illetlen szavakkal és tettekkel igyekeztek megkeseríteni életét, Mikor 
pedig látták, hogy Szent Margit nem óhajt eltávozni ezek után sem 
a zárdából, azzal fenyegetőztek, hogy az egész konvent életét meg-
keserítik, ha Margit nem távozik el a zárdából. így akarták az elől-



járóságot arra kényszeríteni, hogy Szent Margit asszonyt távolítsák 
el, illetve Szent Margitot arra, hogy egyezzék bele a házasságba. A 
legendaíró itt felkiált, hogy mennyi és milyen változatos sérelmekkel 
illették őt a rendhez és a szüzességhez való állhatatos ragaszkodása 
és kitartása miatt; és kifejezi, hogy a testi halált leszámítva minden 
kínzásnak kitették társnői. Szent Margit azonban ekkor már békésen, 
hallgatagon, sőt örömmel viselt el mindent Isten szeretetéért. Való-
sággal vértanúságot szenvedett, állapítja meg a gyóntató,16 

így maradt Szent Margit teljesen magára. Megszabadult minden 
földi kapcsolattól, első sorban a szárnyait röptében lehúzó királyi 
származás bilincseitől. Elhagyta apja és anyja. István király Erdély-
ben és a Balkánon volt elfoglalva, és nem tudott húga segítségére 
sietni. Nénjei, úgy látszik, vagy pártolták apjuk házassági terveit, és 
így saját akaratukból szakítottak Szent Margittal; vagy, ha részvéttel 
is nézték húguk szenvedéseit, apjuk miatt nem mertek vele érintkezni. 
Annyira ment a királyi család visszahúzódása, hogy Margitot hama-
rosan bekövetkező, kéthetes betegségében sem látogatta meg a ki-
rályi család egy tagja sem, sőt temetésén sem jelent meg senki a 
királyi családból. A királyi család visszahúzódása magával vonta a 
korábbi ajándékok elmaradását is. Mint láttuk, a még meglevőket az 
apácák Margit szemeláttára osztották szét. Ez a körülmény azonban 
ismét csak lelkének felszabadulását eredményezte. Az az öröm, amit 
a szüleitől kapott ajándékok szétosztása okozott lelkének, mégis csak 
gátló ok volt a lelki életben. De megszűnt lelkében az esetleges ren-
detlen felebaráti szeretet is. Társnőinek viselkedése módot adott a 
tőlük való függetlenűlésre. Azt a néhány nővért, aki kitartott mellette, 
más szemmel nézte már a megpróbáltatások után. 

De nem keserűség fakadt Szent Margit asszony lelkében ezek 
miatt. Csak a maga elé tűzött célt sikerült tökéletesen elérnie. A fele-
baráti szeretet megtisztulása, az önmegvetésnek a mások részéről 
tapasztalt megvetéssel való tökéletesedése azt jelentette, hogy most 
már nem lá t ják benne a király lányát. Igaz, hogy királyi származása 
adott Szent Margitnak alkalmat mindezeknek az érdemeknek a meg-
szerzésére, de ő ezt nem öntudatosította. Tisztán és sértetlenül, de a 
mellett hihetetlen magasságokba emelkedve, csak az Isten szeretete 
élt már lelkében. Viszont a test lassanként, rövid idő alatt felmondta 
már a szolgálatot. Ujabb megpróbáltatás már nem következhetett^ 
mert 1270-ben, január 18-án este meghalt. 

16 Gombos, Cat, 2016, — Jorg Valder leg. 9, fejezet. 



Áz Egyház és a nemzeti eszme. 
Békés Gellért. 

Az Egyház és a nemzetek viszonyának kérdése a renaissance ide-
jéből származik, amikor a klasszikus pogány kultúra hatása alatt az 
emberek figyelme újra a „természetes emberi értékekre" irányult és 
ezek között felfedezték saját faji és nemzeti adottságaikat is. Ugyanez 
a kérdés más hangsúllyal és más beállításban, mint a pápaság és a 
császárság illetőleg az egyéb uralkodóházak egyetértése vagy ellen-
tétei foglalkoztatták már a középkor politikai életét is. 

Hogy azonnal a kérdés lényegére lássunk, ahhoz is elég az Egy-
háznak önadta jelzőjét, a katolikust elemeznünk. Ez a szó a közhasz-
nálatban sajnos elkopott és az egyik, jóllehet tekintélyesebb keresz-
tény „felekezet" megjelölésére kényszerült, pedig jelentésénél és belső, 
történelmi tartalmánál fogva fel kellene robbantania ezt az értelmi 
elferdülést: katolikus egyetemeset jelent, s ez az egyetemesség a 
szenthagyomány szerint az Egyház egész világon elterjedt voltát jelzi, 
első keresztény használatában azonban ennek gyökerét, az immanens 
egyetemességet, a belső teljességet, az egész igazság teljes birtoklását 
fejezte ki.1 Ilyen értelemben beszél Schütz Antal is őrség című köny-
vének első fejezetében: ,,A katolikum — mondja — éppen mert kato-
likum, azaz teljesség, magába öleli mindazokat az eszméket, eszmé-
nyeket és szempontokat, föladatokat és erőket, melyeket Isten a te-
remtői és megváltói embereszmébe csíraszerüen beléhelyezett."2 

Kérdésünk tehát világos: hogyan egyeztethető össze egy egész 
világra kiterjedő — ahogyan egyes helyeken bizonyos éllel mondani 
szokták — „internacionális" vallási társaság egyetemes érdeke egy 
saját létéért küzdő, embereit megosztás nélkül követelő nemzet rész-
leges érdekeivel? Különösen, ha ez az „internacionális" társaság a 
teljes igazság birtokosának vallja magát, s így az első helyet követeli 
hívei lelki és szellemi értékeinek rangsorában? 

A kérdést szándékosan éleztük ki, hiszen a ,„totális államok" 
korát éljük. Mint annyi sok más, tulaj'donkép en ez az eszmie sem új 
a nap alatt, sőt minden államalkotó törekvésnek ez a titkos, belső 
rúgója, történelmi mejelenési formája azonban korok és kultúrák sze-
rint változik. 

A hittudósok kérdésünkre egyszerű különbségtétellel válaszolnak: 
az Egyház és az Állam, mindakettő tökéletes társaság (societas per-

1 S. Ignatius, Ep, a d Stnyrn. c. 8, u, 2, 
2 Schütz A. Őrség, 11. 1. 



fecta). Az Egyháznak, természetfeletti (supernaturalis) társaság lévén, 
természetfeletti célja van; az államnak viszont, természetes (naturalis) 
lévén, természetes céljai vannak. Mivel tehát mindegyik a maga sajá-
tos síkján mozog, egyáltalában nem ütközhetnek, s a békés együttmű-
ködés biztosítva van. Eddig az elméleti megoldás, a gyakorlat azon-
ban egészen mást mutat. Természetfeletti életünk ugyanis, mely az 
istengyermekség élete, nem mozog légüres térben, hanem beléfoly 
„természetes" életünkbe s á t j á r j a azt, mint a kovász a tésztát, vagy a 
lélek a testet, A „természetes" élet földi hordozójává lesz egy fölsőbb 
valóságnak. Mikor tehát a célokhoz vezető útakra kerül a sor, meg-
szűnik az éles elhatárolás lehetősége: két úton egyszerre mindenesetre 
nem járhatunk, legfeljebb, ha a két út egybe esik. Az Isten-gyermek 
ú t j a az Istenhez vezet: ő a természetfölötti célja, s mint állampolgár 
is csak az ő ú t ján járhat. Kellene tehát, hogy az Állam út jai ne vezes-
senek le erről az útról, s céljai is erre az útra essenek. De csak kellene, 
mert sajnos úgy van, hogy a modern államoknak is megvannak sokszor 
a maguk magánútjai, melyekhez aztán célokat és isteneket gyártanak. 

Az Egyház és a nemzetek, különösen a „totális" állam alkotására 
törekvő nemzetek viszonyának kérdése sokhelyütt újra égetően aktuá-
lis, Nem célunk a következő fejtegetések során, hogy gyakorlati és 
határozott megoldást adjunk. Szándékunk egyedül az, hogy a figyel-
met ráirányítsuk a kérdésnek az Egyház lényegéből fakadó nézésére. 
Először tehát a Krisztusnak, azután az Egyháznak isteni titkáról be-
szélünk, végül pedig ez utóbbinak a nemzetekhez való viszonyát 
vizsgáljuk. 

I. 

Kezdjük egy tétellel: az Egyház isteni titka Krisztus isteni titká-
ból fakad, annak folytatása és állandósulása e világban. 

Mit jelent ez? Ha Szent Pálhoz, a kinyilatkoztatott Krisztus-misz-
térium3 apostolához fordulunk felvilágosításért, az efezusi hívekhez írt 
levelében megtaláljuk a feleletet: „Nekem az összes szentek között a 
legkisebbnek jutott osztályrészül — ír ja — a kegyelem: hirdetni a 
pogányok közt Krisztus felfoghatatlan gazdagságát és felvilágosítani 
mindenkit, miként vált valóra az isteni titok (misztérium), mely örök-
től fogva el volt rejtve a mindeneket teremtő Istenben . . Krisztus 
felfoghatatlan gazdagságáról beszél és egy isteni titok megnyilvánulá-
sát, egy öröktől fogva Istenben elrejtett terv megvalósulását hirdeti 
tehát. S mi ez az isteni titok? Nem más, mint az, hogy a pogányok az 
igazi választott néppel, a „maradék"5 hívő zsidósággal „társörökösök, 

3 A görög misztérium szót szentpáli használatában isteni t i tokkal lehet for-
dítani, de klasszikus verete miatt néha megmaradunk az eredeti formánál . 

* Ef. 3, 8—10, 
5 Az eljövendő Messiást a próféták jövendő,lései szerint a zsidóságnak csak 

egy része fogja befogadni, s ezt nevezik maradéknak, 
8 Együtt tag ja i Krisztus t i tokzatos testének. 



egy testbeliek0 és az Isten ígéretében együtt részesülők lettek Krisztus 
Jézusban az evangélium által",7 

Az apostol feleletében három fontos dolog szerepel: a Messiás-
hoz hű zsidók és a Krisztusban hívő pogányok új egysége, az Egyház; 
ennek az egységnek létalapja, Krisztus Jézus; és létesítő eszköze: 
az evangélium. 

A zsidó Messiás szó — görögül Krisztus — felkentet: Istennek a 
bűnbeesett ember megmentésére kiválasztott és isteni erővel megáldott 
emberét jelenti. Ez a Messiás a zsidó népnek volt megígérve, mint alább 
látni fogjuk, de Krisztus Jézus személyisége és életpályája áttöri en-
nek az ígéretnek szűk, népi határait, s az igaz Istent hívő zsidóságnak 
és a pogányságnak új egységét teremti meg az Ő isteni mivoltáról szóló 
evangélium, a csodálatos jó hír által, mely a Szentlélek Úristen dia-
dalútjának kezdete az emberiség belső világában. Az Egyház, a Mes-
siást befogadott zsidók és a hívő pogányokból álló Ecclesia tehát a 
Synagoga örökébe lépett, de ez nem csak egyszerű szerepfolytatást 
j[elent, hanem nagyfontosságú üdvtörténeti változást, egy titokzatos 
isteni terv megvalósulásának kezdetét: az Isten személyes belépését 
az emberiség életébe, s közvetlen benyúlását ennek folyamába. 

Napjaink kereszténye, akit a kétezer esztendőnek nemcsak idő-
beli, de szellemi távolsága is elválaszt az apostoli Egyház probléma-
világától, idegenül áll e mondatok előtt. Krisztus Jézus istenemben 
személye és a hozzá kapcsolódó kereszténység egyetemes jellege any-
nyira megszokottá vált már számára, hogy alig maradt érzéke a szü-
lető Egyház bölcsője körül zajló üdvtörténeti kérdések felfogására. 
Pedig e kérdések mélyébe tekinteni annyit jelent, mint természetfeletti 
öntudatának frisseségében, s isteni újdonságának ifjúságában talál-
kozni az Egyházzal, S ma, nekünk bizony kötelességünk ez a találko-
zás. Próbáljuk meg hát. 

A Mester halála — s milyen halál volt ez — váratlanul érte a 
tanítványokat, de a „tízenkettőt" is.8 Többször beszélt ugyan nekik 
róla az Űr, különösen mióta világossá vált, hogy övéi, az ő népe, Je-
hova választott, kedves Izraelje nem fogadja be Messiás-Királyát, de 
még a „tizenkettő" hagyományos zsidó gondolatvilágán sem tudott át-
törni egy ilyen lehetőség fénysugara. Az Űr halála — ne féljünk a szó-
tól — tragédia. Tragédia a világosság és sötétség küzdelmének szent-
jánosi értelmében. Az isteni világosságnak csodálatosképen az a sorsa 
a világban, hogy az áteredő bűnt követő lelki sötétség nem fogadja 
be, még ha a vérrokonság és a faji együvétartozás út ján próbálkozik 
is. Ennek a tragédiának súlya, mint bizonytalanság és félelem, neheze-
dett rá az apostolok szívére a Getszemáni-kerttől a feltámadt Krisztus 
megjelenéséig és még tovább is a Szentlélek eljöveteléig. Ők Izrael 
dicsőségének felragyogását, a hitetlen nép hirtelen hívővé fordulását 
várták. Számukra a Messiás-Királynak csak egy eljövetele létezett, 

7 V. ö. Ef. 3, 6. 
8 A „tizenkettő" a Messiás országának tizenkét fejedelme, akik a tizenkét 

zsidó törzset képviselik. A Messiásnak Izrael részéről történt visszautasítása után 
ők lesznek az újszövetség apostolai és az igazi választott nép fejedelmei. 



inely Dávid király trónjának visszaállítását és a Dávid törzséből fa-
kadt Messiásnak uralmát jelenti mindörökre. Hiszen közvetlen a 
mennybemenetel előtt még Izrael országának visszaállítása felől kér-
dezik az Urat.0 Szóval Isten országának el érkezését várják, melyet a 
Messiás-Király valósít meg Izraelben és Izrael által az egész világon. 

Kérdés, van-e ennek a gondolkodásmódnak alapja az ószövetségi 
kinyilatkoztatásban? Kétségkívül. Igaz, hogy Isten országának első, 
jó híre, az ősevangélium,10 közvetlenül a bűnbeesés után érte az em-
bert, az egész emberiségnek s nem csak a zsidóságnak szólt tehát; s 
a hívő Ábrahámnak tett isteni ígéret is arról beszél, hogy benne áldást 
nyer a föld minden nemzetségede ennek az első jó hírnek és ennek 
az isteni ígéretnek letéteményese és hordozója Izrael lett. Jehova a 
zsidóságot választja népéül és országául az emberiség elvesztett üd-
vösségének visszaszerzésére. A Sinai-hegyröl ezt izeni Mózessel a nép-
nek: ,,Ha majd hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, 
tulajdonommá lesztek minden nép közül . . . s ti lesztek az én papi 
királyságom és szent népem.12 Izrael a Sinaí-hegy tövében Isten szö-
vetséges népe lett. Adott szavát azonban megszegte: nem hallgatott 
az Ür szavára és nem tartotta meg szövetségét. A próféták a válasz-
tott népnek már nyiltan szemére vetik hűtlenségét. S ettől a pilla-
nattól fogva Isten országával kapcsolatban újra egyre jobban a jöven-
dőn lesz a hangsúly. Eddig a zsidóság valóban Isten kiválasztott tulaj-
donának tartotta magát, az élő és igaz Isten uralkodó hatalma, ez a 
természetes erőforrásoktól független és azok fölött álló erő valóban 
megnyilvánult történelmünkben, joggal nevezhette hát magát Isten 
országának, de, hogy ennek az isteni erőnek működése célirányos, s 
egy nagy és teljes megvalósulást készít elő, azt eddig sem tévesztette 
szem elől. Hiszen a zsidóság kis nép volt, s körülötte hatalmas biro-
dalmak, az egyiptomi, az asszír stb., élték történelmi időtartamukat 
melyekkel fel nem vehette a versenyt. A zsidóság a jövendőnek élt, a 
Messiás-Királyt várta, aki végre Jahve egész fennségével és hatalmá-
val lép közéjük, s viszi diadalra az élő és igaz Isten hitét és népét a 
sötétség bálványozó népei ellen. S Jahve népe most hűtlenségbe esett. 
A büntetés nem maradhatott el: a próféták arról beszélnek, hogy a 
hűtlen zsidóság elveszíti Isten országát, s azokról az utolsó napokról, 
amikor az Isten közvetlen közbelépésével fogja megvalósítani üdvö-
zítő szándékát: új szövetséget köt a hűségben megmaradt „maradék" 
néppel, saját lelkét önti ki rájuk, törvényeit nem kőtáblákra, hanem 
szívük mélyébe írja, ellenségeiket mind legyőzi, s ekkor csodálatosan 
boldog korszak következik be, amikor a Jeruzsálemből uralkodó Mes-
siás-Király hű népével végre az egész emberiséget üdvözíti. 

Ez volt tehát a „tizenkettő" gondolatvilága is. Várták a dolgok 
9 Ap. csel. I, 6. 
10 Gen. 3, 15: iMondá az Űr a kígyónak: ellenségeskedést vetek közéd és az 

asszony közé, ivadékod (a Megváltó) és ivadéka közé: az szét t iporja fejedet, te 
pedig sarka után leselkedel. 

11 Gen. 12, 3. 
12 Exod, 19, 5—6. 



hirtelen jobbrafordulását, amikor a Messiás-Király isteni erejével át-
veszi a hatalmat, s a benne hívő zsidósággal megalapítja végre a béke 
birodalmát. Hogy a Messiást népe megölheti, s ez a tragédia egy új, 
isteni világrendnek lehet napfelkeltéje, hogy Izrael gonosz vaksága 
egy öröktőlfogva Istenben rejlő titok megvalósulására adhat alkalmat, 
s hogy éppen ők lesznek a felfedett isteni titok apostolai, azt nem is 
sejtették. Az Űr halála a tragikum teljes súlyával szakadt hát rájuk. 
Csak később, mikor a feltámadt Krisztus ismételten megjelent nekik 
és beszélt Isten igazi országáról, ahova készülőben volt,13 akkor kez-
dett lassanként felengedni vakságuk: kezdték megérteni, hogy itt az 
Isten közbelépése másképen történt, mint ahogyan ők azt várták. De 
az Űr búcsúszava mennybemenetele előtt, mely a Szentlelket ígéri 
meg nekik újra és kötelességükké teszi, hogy tanúi legyenek neki ,, Je-
ruzsálemben és egész Júdeában, Szamáriában és a föld határáig",'4 

újabb kérdések elé állítja őket: hogyan lehet, hogy a Messiás-Király 
itthagy bennünket? Hát mi lesz Isten országával, Isten ígéretével Iz-
raelben? S most tanúi legyünk az Urnák a föld határáig, dehát ki-
nek és miről tanúskodjunk? Hirdessük minden nemzetnek az evan-
géliumot, dehát mi is tulaj donképen az evangélium? 

Ezeket a kérdéseket azonban elfojtotta, s azután meg is oldotta a 
feltámadás óta eltelt napok csodálatos Krisztus-élménye: az Űr való-
ságos testben járt közöttünk, de ez a test már átlépte az anyagi lét 
határait, a halált legyőző Isten-Fia szellemivé tette, megistenítette 
azt.15 S ez a szellemivé vált ember, ez az isteni életet forrásozó Űr Jé-
zus beszélt nekik az Isten országáról. Arról az új földről, ahová készü-
lőben volt, ahol ő lesz az első ember, az új Ádám: az új emberség 
hazájáról. Az Isten szentélyéről, melyhez épen most nyitja meg ,,az 
új és élő utat, a kárpiton, azaz saját testén keresztül".16 Az Apostolok 
kezdték végre megérteni az utolsó vacsora vigasztaló szavait: ,,Jobb 
nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, a Vigasztaló nem 
jön el tihozzátok, ha pedig elmegyek, el fogom őt küldeni tihozzá-
tok."17 Átlátták, hogy ez az egészen szellemi Űr Jézus nem marad-
hat itt köztük a halál árnyékában. Neki az Atya jobbján a helye. S 
ha az Űr országa késik, ha őket magukat nem akarja oda magával 
vinni, hát bizonyosan ez az Isten akarata. Jöjjön, jöjjön az Ür elveszí-
téséért megvigasztaló Lélek és tanítson meg az Isten titokzatos aka-
ratára ! 

„Még nem adatott a Szentlélek — magyarázza egy helyen Szent 
János18 — mivelhogy Jézus nem dicsőült meg," De most, megdicsőülé-

13 Ap, csel. I, 3. 
14 Ap. csel. I, 8, 
15 Ez a megistenülés (deificatio) teljes megvalósulása annak, amely már a 

megtestesüléskor kezdetét vette. Különösen kedves tárgya ez a görög Szentatyák-
nak, de a későbbi skolasztikusoknál pl. Joannes a S. Th.-nak az unió hypostaticáról 
szóló tanításában is megtalálni. 

16 Zsid. 10, 20. 
17 Jo . 16, 7. 
18 Jo . 7, 39. 



sének pillanatában „éltető szellemmé" lett az Ür: a Szentlélek Üristen 
forrásává övéi számára. 

És valóban az első Pünkösdön a Krisztus-misztérium egészen nyil-
vánvalóvá lett. Az apostolok a beléjük ereszkedett isteni fényben most 
már értettek és láttak: Isten gondolatát Isten megvilágításában. Az Ür 
nem végez félmunkát. Ha fel akarja emelni teremtményét, isteni mó-
don emeli fel: ha meg akarja szabadítani népét, egészen szabaddá 
teszi; ha az ő országát ígérte meg az emberiségnek, valóban isteni or-
szágot ad: Isten országát, mely nem e világból való. S ott a Szentlé-
lek Üristen tüzes keresztségében az Isten országa mintegy előre ve-
tette árnyékát: megszületett az Egyház. A nyelvek csodájának képé-
ben úgy lépett elénk, mintha maga az Isten országa lett volna: a meg-
osztás lelkétől (diabolos) vezetett és gőgje büntetéseképen nemze-
tekre szakadt19 emberiség új egysége. Valójában ez csak a nagy jel 
volt arra, hogy az Isten országa, ha nem is valósul meg ebben a világ-
ban, már meg van nyitva, már kihat önmagából s megszentelő hatásá-
val már működik közöttünk ebben az újszülött Egyházban. 

A Krisztus-misztérium, az Atyának egyszülött Fiában mindene-
ket üdvözítő irgalma kinyilváníttatott tehát egészen. Jézus Krisztus, az 
istenségét rejtő életén, kereszthalálán és felámadásán keresztül meg-
dicsőült Istenember új isteni világrend kezdetét jelenti. A próféták és 
a zsidóság a Messiás-Királynak csak egy eljöveteléről tudtak, amikor 
az Isten országa megvalósul. Az isteni Messiás-Király azonban 
mennybe szállt, hogy megmutassa, hol az ő országa, az új emberség 
új hazája, e világban maradt híveinek pedig megígérte második eljöve-
teléi, amikor ez a szellemi ország s annak ősei ve: a Szentlélek Ür-
isten nem szentségileg rejtetten és övéinek lelke mélyén működik 
többé, hanem győzedelmesen kiárad erre a világra és szellemiségének 
tüzével feléget mindent, ami nem rokon vele: nem isteni. Amíg ez 
megtörténik, a Messiás-Király első és második eljövetele közé eső idő: 
a messiási idő múlik, mely az Apokalipszis történelmi megvalósulása. 
Ez időben az Isten akarata még ütközik az emberi gonoszsággal: a sö-
tétség ellene állhat a világosságnak, sőt látszólag el is nyelheti azt. A 
végső megoldás azonban kétségtelen. Isten országát ebben a küzdel-
mes időben az Egyház képviseli: a messiá.sí idő az ő történelmi élet-
tartama, 

II. 
Az eddig mondottakból világos, hogy a kinyilatkoztatott Krisztus-

misztérium szociális jellegű: lényege szerint az emberért, az egyetemes 
emberiségért van. Igaz, az eljövendő Isten-országába nyit kaput, de 
már itt ebben a világban üdvösségi erőkört létesít, Szentlelket ad és 
híveit természetes kategóriákat meghaladó, isteni egységbe gyűjti. ,,Ti 
Krisztus Jézusban vagytok — mondja Szent Pál — aki Istentől bölcse-

19 A bábeli nyelvzavar alkalmával v. ö, P. Ans. Stolz. Theol, der Sprache. 
Ben. Monatschr. 1935, 121. 1. kk. 



ségünkké lett és igazságunkká és megszentelődésünkké és megváltá-
sunkká",20 vagy ami ugyanezt jelenti: ,,Ti Krisztus teste vagytok."*1 

Ezzel Krisztus misztériumának folytatásához érkeztünk. A te-
remtő Isten kezdettől fogva elrejtett titok: Jézus Krisztus, az Isten-
ember kinyilatkoztattatott tehát, nem titok többé, hanem e miszté-
riumának felfedezése új titokzatos valóság kezdetét jelenti: Isten or-
szága árnyékszerűen előrevetett misztériumának kezdetét, az Egy-
házét. 

Az Egyház isteni titok voltát az teszi, hogy a természetes lehető-
ségeket meghaladó módon, szentségileg-rejtetten tartalmazza az Isten 
országát. Krisztus teste ő, az Atya jobbján ülő Kríszussal egy isteni 
valóságot alkot, a megdicsőült Istenember létmódjába tartozik tehát. 
De annak titokzatos teste, melyet a természetes megismerés meg nem 
közelíthet, csak a messiási időszak különleges ismerő képessége: a be-
lénköntött hit, A kegyelem újszövetségi világában vagyunk, ahol nem 
az ember törekvése és törtetése, hanem az Isten irgalma a mérték. Az 
ingyen és érdemtelenül kapott, sőt ránk pazarolt isteni szeretet, a „Ca-
ritas Christi" uralkodik itt, s nekünk nincsen más tennivalónk, mint 
belépnünk és megnyílnunk ennek az isteni szeretetnek: magunkba 
szívnunk az ú j környezet levegőjét, a Krisztus testét éltető Lélekkel 
töltekeznünk és hozzá hasonulunk, hiszen magához Krisztushoz hason-
lítunk általa. ,,Nem vettétek ugyanis a szolgaság lelkét — mondja az 
Apostol — hogy ismét csak féljetek, hanem vettétek a gyermekkéfoga-
dás lelkét . . . Ha ugyanis test szerint éltek, meghaltok, de ha megölitek 
a lélekkel a test cselekedeteit, élni fogtok. Mert akiket az Isten Lelke 
vezérel, azok az Isten fiai",22 s Isten egyszülött Fiának testvérei. 

A „Caritas Christi", az egész újszövetséget, Krisztus egész élet-
értelmét és művét magában foglaló isteni szeretet tulaj donképen maga 
az Egyház: az objektív szentség-erőkör, melybe a Krisztus Jézusba 
való megkeresztelkedés bennünket is átplántál,23 Mi, akik az Egyház-
ban vagyunk, objektíve mind szentek is vagyunk. Meddő tehát minden 
keresztény élet, és értelmét veszített, mely nem jut el ennek a szent-
ség-valóságnak öntudatára, s nem igyekszik belsőleg hasonulni állapot-
belí szentségéhez. Azért imádkozik az Apostol is ú j r a meg újra, hogy 
végbemenj en testvéreiben ez a hasonulásí folyamat, hogy megerősöd-
jenek benső emberré a Szentlélek által, hogy megismerjék Krisztus-
nak szeretetét, — azt a „Caritas Chrístit", mely meghaladja a megis-
merést — s következésképen beteljenek az Isten egész teljességével.24 

„Megismerni Krisztus szeretetét" — ez a jellemzően szentpáli ki-
fejezés megint csak arról az öntudatra-döbbenésről, s arról az életbe 
fakadó ismeretről beszél, melyet szentírásolvasásunkban, teológiai ér-
deklődésünkben, elmélkedéseinkben, elsősorban a misztérium cselekvő 
átélésében: a liturgiában kell megszereznünk. A liturgiában, különösen 

20 1 ICor. 1. 3. 21 1 Kor. 12, 27. 
22 Róm. 8, 15. és 13—14. 
23 V. ö. Róm. 6, 3. 
24 V. ö. Ef. 3, 16—19. 



annak középpontjában, az eucharisztikus áldozatban az újszövetség 
Isten-népe megjelenik Krisztussal és Krisztusban az Atya színe előtt 
és elővételezi a messiási idő beteljesülését: az Isten országát. Ebben a 
szentségileg-rejtett elővételezésben valósul meg az Egyház misztérium-
karaktere is legteljesebben, hiszen ekkor gyúlad ki benne a rej tet t 
Istenország öntudata. Azért a liturgia fokozatos átélése — fölösleges 
talán mondanunk, hogy itt nem érzelmi, hanem szellemi átélésről van 
szó, melynek csak lépcsőfoka az első — lassanként leveti rólunk az 
áteredő bűn okozta tompultságunkat és visszaadja „paradicsomi" érzé-
künket az isteni dolgok iránt. így a „Caritas Christi" objektívuma, mely 
körülvesz és el akar önteni bennünket, valóban szubjektívummá: életté 
és valósággá lesz bennünk, s beteljesedünk az Istennek, a mi Atyánk-
nak egész teljességével, 

III. 

Ha most egy lépéssel tovább megyünk és az Egyháznak, Isten or-
szága evilági misztériumának a népekhez és nemzetekhez való viszo-
nyát kutatjuk, mindjárt az elején fel kell figyelnünk egy tényre: az 
Egyház misztériuma közel kétezer éve van már közöttünk, de a népek 
fa j i elkülönültségében és a nemzetek politikai kutya-macska barátsá-
gában semmiféle gyökeres változás nem állott be, vagyis az emberiség 
ősi egységét visszaállító Isten-országa egyáltalán nem, vagy csak alig 
mutatkozik. A középkori keresztény császárság, mely az Egyház tekin-
télyének árnyékában jött létre, teremtett ugyan valamiféle egységet 
Európában, de a belső összetartó erőt ez is nélkülözte és egy-egy erős-
kezű császár halálával szét is esett. Meglepő, hogy az Egyház a poli-
tikai egység megvalósításának sikertelenségével szemben ma is válto-
zatlanul val l ja saját nemzetek fölöttiségét és népét, a „populus chri-
stianust" emberileg meg nem határozható, isteni egységbe gyűjti, de 
egyszersmind az önálló és független államhatalmat is elismeri, s hí-
veitől határozott, isteni törvény alapján megköveteli, hogy államfőjük 
hűséges alattvalói legyenek. 

Ennek a látszólagos következetlenségnek — ahogyan mások mon-
danák, őszinteség-hiánynak — magyarázata magában az emberiség 
üdvösség-történetében keresendő: a bűnbeesés és megváltás té-
nyeiben. 

Az első bűn, Ádám bűne az engedetlenség volt, Ádám a Szent-
írás elbeszélése szerint Isten parancsának ellenére tett és evett a til-
tott fa gyümölcséből. A tiltott fa nem mese és nem is képletes beszéd; 
szószerint kell venni: Isten eszes teremtményének szabad méghaj-
lását, tiszta öntudatból fakadó engedelmességét akarta. S ezért tette 
próbára. Engedetlensége szabadakaratú volt tehát, de a bukott an-
gyalnak, Isten egyik legkiválóbb, de kiválóságában legkevélyebb te-
remtményének kísértésére történt. „Olyanok lesztek, mint az Isten" 
— mondotta, s a könnyelmű ember hallgatott a félrevezetőre. Ez 
lett a tragédiája. A sötét és fájdalmas miértekre — dehát miért is 
engedte meg Isten ezt a bűnt? — értelmünknek csak az a felelete, 



hogy a teremtett lény tökéletlen volta magában foglalja a bukás le-
hetőségét. De a felelősség és a számadás kötelezettsége alól azért ter-
mészetesen nem menti fel. Sőt, bűne magában hordozza büntetését: 
elszakította magát Istentől, marad tehát elszakítottan, önmaga befe-
jezetlenségébe esetten, s a szellemi mivolta miatt tökéletesebb, bukott 
angyalnak kiszolgáltatottan. Nem áll többé Teremtőjére nyilt, ártatlan 
lélekkel az Isten előtt, nem is sugározza vissza annak szépségét: az 
Isten képemása, melyre teremtetett, elhomályosult benne. Ütja-módja 
nem volt többé, hogy Istenhez szóljon, s így minden személyes kap-
csolata megszakadt Vele. 

Az első ember az emberiség ősapja lévén, az egész emberiség 
sorsát pecsételte meg. Az áteredő bűn nem mint cselekedet, mint az 
én vétkem, melyért felelősséggel tartozom, hanem mint állapot, mint 
ember létemnek örökölt terheltsége egész mivoltomra rányomja bé-
lyegét: Istentől, az egyetlen szilárd ponttól elszakadva az emberi 
élet elveszítette súlypontjának szilárdságát, s ezzel együtt külső és 
belső egyensúlyát. Az ember egyéni, kis világának, a mikrokoszmosz-
nak összhangja hangzavar, de az ember-egyetemnek, s általa az egész 
makrokoszmosznak muzsikája is kakofonia. Az egyén életében az át-
eredő bűn következményének: az értelmi elhomályosulásnak és 
akarati rosszrahaji ásnak eredménye a testi ember lázadása a szellemi 
ellen. Az egyén kialakulásában a test egyre nagyobb szerephez jut a 
lélekkel szemben. Más éghajlat és környezet, más életmód és foglal-
kozás hatására megindulnak a testi elváltozások és a szellemiségének 
élében megcsorbult lélek lassanként felveszi ezeknek a testi elválto-
zásoknak jegyeit. így az emberiség is differenciálódik és fokozatosan 
szétesik: megindulnak a faji elváltozások, a népek, s majd a nem-
zetek kialakulása. 

így volt ez a megváltó eljöveteléig. Most az a kérdés, hogy az ő 
élete-műve: az ember Istenhez való kapcsolatának visszaállítása vál-
toztatott-e a helyzeten? A történelem és a tapasztalat tanúsága sze-
rint gyökeresen nem, hiszen még a középkor nagy egységre való 
törekvése is csődöt mondott. Isten országának egysége nem valósul 
meg ebben a világban. Az Istenember kivezette emberségét ebből a 
világból a másik világba: az Atyához, s ez a tény világosan meg-
mondja, hogy az elveszett paradicsomot: az emberiség egységét és 
ebben boldogságát, hol kell keresnünk. A második és igazi Ádám: az 
ú j emberség első haj tása átnőtt a másik, az isteni világba és emberi 
életünk súlypontját és értelmét is átvitte magával. Itt nincs más 
tennivaló, mint utána menni. Mert vagy megindulunk azon az ,,új és 
élő úton", melyet Krisztus nyitott meg számunkra, s akkor a keresz-
tény életnek ettől a dynamizmusától csodálatosképen földi életünk is 
visszanyeri összhangját; vagy nem, s akkor egyensúlyvesztettség, 
megoszlottság és szétesettség tar tanak örökre karmaikban. 

Hogy az emberiség utolsó kétezer évének történetében mégis fel-
fedezhetünk, ha nem is gyökeres, de figyelemre méltó változásokat, 
azt annak kell tulajdonítanunk, hogy az Egyház misztériumának 
belső kisugárzó ereje van, mely nem lehetett a keresztény, sőt nem 
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keresztény nemzetek szellemiségére és társadalmi életére hatás nél-
kül. Különösen aztán, ha szentek állanak a nemzetek élén, mint a 
középkorban is, akkor ez a hatás megerősödik. Eredménye azonban 
nem faji, nacionalista, vagy imperialista síkon mutatkozik, hanem bel-
sőleg, a lelki és szellemi értékek emelkedésében, kifelé pedig a 
krisztusi béke szellemében. Ilyen korok többet tesznek az emberért, 
a fa jér t és nemzetért, mint napjaink nacionalizmusának leghangosabb 
szóvivői, akik sokszor népünknek legnagyobb emberi értékét és népi 
összetartó erejét, az erkölcsi erőt ássák alá. Ilyen korokban az em-
beriség arculatán valóban Isten jövendő országának jellemző voná-
sai kezdenek mutatkozni. Sajnos, a történelem tanúsága szerint csak 
rövid ideig. Mindenesetre, ha volt valamelyik nemzet életében egy 
ilyen korszak — márpedig a magyarság történetében volt — azt a 
nemzeti élet eszményi korának kell tekinteni, mely szellemiségének 
erejével változó korok életfeladatait képes megoldani. A magyarság 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy számára ezt a kort egy 
,,szent" korona fejezi ki kézzelfogható közvetlenséggel. Ez a tiszte-
letreméltó ereklye nagy jele számunkra annak a ténynek, hogy első 
szent királyunk rávezette népét arra ,,az ú j és élő útra", mely az 
Isten országába vezet. Nem az elhatároló fajiság vagy az öncélú na-
cionalizmus szimbóluma tehát, hanem az ezekből való kilépésé, az 
átlépésé Isten országának erőkörébe, ahol a fa j és nemzet népcsa-
láddá nő és az igazság és szeretet Lelkével eltelten keresi a kapcso-
latot a többi krisztusi népcsaláddal Isten eljövendő országának elő-
készítésére. 

Az első bűn következményeképen tehát az emberiség elveszítette 
eredeti egységét, Isten büntető akaratából népekre és nemzetekre 
szakadtan, tökéletlenebb formában kénytelen végigélni földi életét. 
Ez a megoszlottság természetesen a Sátánnak is széles érvényesülési 
teret enged Isten, illetőleg Krisztus Egyháza ellen vívott harcában. 
Ő Isten jövendő országát akar ja lehetetlenné tenni, s ennek a cél-
nak megfelelően eszközei is: a fa j i ellentéteket kimélyíteni, a nemze-
tek közötti szakadást elősegíteni, az eszményekért lelkesülni tudó 
emberek világoisanlátását az öncélú nacionalista eszmével elhomá-
lyosítani; vagy épen ellenkezőleg: Isten országának egységével szem-
ben anyagelvű, földi mennyországot állítani és az eredeti egység után 
ösztönösen vágyódó szellemet testi törekvések hínárjába húzni, 

A Krisztust követő ember vezérelve ebben a messiási időben, az 
isteni szentség és az ördögi gonoszság észbontó keveredésének korá-
ban csak az Apostol intése lehet: ,,Nincs itt maradandó városunk, 
hanem a jövendőt keressük",25 Az evilági életnek ez a világból ki-
lépő, transzcendentális szemlélete ad j a meg az alapot a komoly és 
értelmes földi élethez: ki kell lépnünk a világból, hogy heyesen él-
hessünk a világban. 

Ez a látszólagos ellentmondás, mely Krisztus és az Egyház misz-
tériumának isteni fényében feloldódik, ad ja meg végre a feleletet az 

25 Zsid. 13, 14. 



Egyház „következetlenségére", hogy egyrészt új, természetfeletti 
egységbe gyűjti híveit, másrészt megköveteli tőlük, hogy hűséges pol-
gárai legyenek hazájuknak. Az öncélú fajiság és nacionalizmus esz-
mevilágából kilépő és Istenországának földi erőkörébe lépő ember 
ugyanis megtanulja Isten akarata szerint szeretni népét és hazáját, 
nem fogja sohasem engedni, hogy nemzete a Sátán romboló munkájá-
nak legyen eszközévé, hanem azon dolgozik, hogy népének minden 
fia meginduljon végre ,,az új és élő úton", melyet Krisztus nyitott 
nekünk kereszthalálával, feltámadásával és mennybemenetelével Isten 
országának megvalósulása felé. 

Ányátlanul. 
Rezek Román. 

Csönd , . . ködbenúszó télutói reggel, 
tompán virrasztó fájó révülettel 
lépek szobádba, nagy halott, 
— anyám! — Már jó két napja elhagyott 
égből kapott szíved, — és hűvös lett a föld, 
és havazott, — bennem meg összedőlt 
egy hamvasan fehér, anyásan tiszta álom, — 
tompán fáj, — fáj velőm, — és mégse bánom! 
— ugyan minek? — itt sírni sincs erőm, — 
egész velőm fagyasztja szótlan révület. 

Beszélgetünk: anyám, te nem vagy porhüvely! 
nem is tudom, mit várok én ilyen 
lázas nagy tompasággal itt halott szobádban? 
— amid maradt, az úgy sincs itt a mában! . , . 

— Most átsuhan sötét szobádon egy sugár: 
fölkelt a nap, — az utcán nagy-bután 
megkezdődik, mi élet még maradt a földön, 
jövőt köszöntőn szóródik szét álmos napsugár, 
— és én sután — mint őszi szélben hajlongó virág — 
egész világ-viharban állok nélküled: 
karótlanul, — panasztalan, — tenélkíiled, — anyátlanul . . , 



Az expresszionizmus. 
Á lélek kivetítésének a művészete. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Expresszionista képek előtt gyakran hallani ilyesféle kritikákat: 
kényszerzubbonyba kellene tenni valamennyi festőt; vagy: ilyen ké-
peket akár százat is összemázolok egy negyedóra alatt. Mások meg 
fennen hirdetik, hogy ez az új művészet csont a mi csontunkból, vér a 
mi vérünkből, itt veszi észre az ember a korszak szívverését, ezen ke-
resztül hallgatja ki legjobban lázas dobogását s a gótika óta a nép-
iéleknek s a művészi ábrázolásnak ilyen egyezése még nem volt. Mi 
az igazság? Nyujtanak-e ezek az ú j képek esztétikai élvezetet, mikor 
pl. az orchideák hirtelen kitárják lángkelyhüket s vad színekből a 
virágéletnek szinte megdöbbentően forró lehellete csapódik felénk. 
Vagy mikor Kandinsky csodálatos fametszeteiből felénk kiált a mo-
dern ember lelkének didergése, egyedülvalósága, sóhajtása az „isten-
hóhér" felé? Micsoda megvetése a testi létnek Archipenko Női szobra, 
Picasso Feje! Hiába keressük itt a boldogító szépséget, csak a lélek 
mélyéből feltörő harcos erőket találunk, egy ú j nemzedékkel állunk 
szemben, mely a világmindenség lelkéből ú j kinyilatkoztatásokat 
akar hozni. Filozófusok ők ecsettel a kezükben, vásznaik pedig világ-
nézet küzködő, harcoló, veszkődő világnézet. Lát juk meghasonlásu-
kat, kutatásukat, emberfeletti vergődésüket az igazság után, részvé-
tet érzünk irántuk mi, kik szilárd vallásos világnézet hívői, vallói va-
gyunk s reméljük, hogy egyszer csak majd lángot fog lelkük a mi 
természetfeletti világunktól is, ha már ezt a véges világmindenséget, 
ezt a véges kozmoszt is annyi mélységgel tud ják ábrázolni leikükön 
keresztül. 

Az impresszionizmus Franciaországból eredt, az expresszioniz-
mus Németországból származik. Fichte vetette meg a romantikus 
szubjektivizmus bölcseleti alapját . Kant még csak az alapelvet rakja 
le, hogy a reális világ képzete függ a világot szemlélő éntől, Fichte 
azonban már azt hirdeti, hogy a külső világ csupán annyiban létezik, 
amennyiben az egyén szubjektív tudata a világot meghatározza. Mit 
jelent ez festői nyelven? A festő a külső világtól teljesen független, 
a fizika rá nem kötelező, ezzel már be van jelentve számára a meta-
fizika egyeduralma. Soha nem tapasztalt buzgósággal keresik a je-
lenségek mögött a lelket. Ahogy az impresszionistát csak a szín- és 
fényvilág érdekelte, az expresszionista csak a mindenség, az ember 
lelkét, a belső világot kutatja, csak az eszmék magasztos világában 
akar elmaradozni, a technikai részt olyan öntudatosan veti meg, mint 
ahogyan az impresszionista a tartalmi résztől irtózott, Kandinsky is, 



Van Gogh is bátran kimondja: Kétségbeestem volna, ha alakjaim si-
kerültek volna. Van Goghnak fái gyakran olyanok, mint a lángkévék, 
lángcsóvák, mezői, mint a vonagló hullámok, felhői, mint valami 
küzdő hadsereg. Tájképein viharzó élet tombol egészen a pantheisz-
tikus megszemélyesítésig, A holt természet lázas ecsetvonásaí alatt 
életre kel, ha meg vihart fest, akkor minden vad ijedelemben pattan 
fel, A természetnek ez a teljes elvetése, csak hogy a szellemnek minél 
nagyobb realitást kölcsönözzön, a filozófiában leli alapjait, magya-
rázatát, 

A filozófiai megalapozással egy értékű a romantikus szubjekti-
vizmus fejlődésében a Sturm und Drang irodalmi és esztétikai hagyo-
mánya, mely irányelvül tűzi ki a művész számára, hogy ne a külvilág 
jelenségeit másolja alkotásaiban, hanem a lélekben élő, eddig isme-
retlen tartalmat bontsa ki és jelenítse meg. Az impresszionizmus a 
materializmusból fakadt, az expresszionizmus az idealizmusból, Az 
impresszionizmus a természettudományos világnézet, az expresszio-
nizmus a metafizikai gondolkodás gyermeke. Az impresszionizmus 
szín- és fényimitáció, szín- és fényábrázolás, az expresszionizmus 
intuíció, lélekábrázolás. 

Tovább keresve a modern képírás bölcseleti alapjait, Schelling-
nél is meg kell államink, Schelling természetbölcseletéből a szakadat-
lan változás, mozgalmasság gondolatát ragadják ki, A szakadatlan 
változás, a mozgás, az ellentét törvényének a hangsúlyozása igazolja a 
folyton burjánzó új irányokat, a világmindenség lelkével küszködő ex-
presszionizmust, a sztatikát hajszoló kubízmust, a dinamikát ábrá-
zoló futurizmust stb. Az irracionális irány az északi szellem betörése a 
művészetbe. Innen indul ki az ú j jelszó: szellemet, lelket a művészetbe. 
Az emberek megelégelték a materializmust, lelkűknek rég nélkülözött 
titokzatos hangjait akar ják hallgatni, ú j ra a láthatatlan világba való 
kapcsolódást sürgetik, A régi mesterek előtt a szerves és szervetlen 
világ formái szentek és sérthetetlenek voltak. Csak bennük és velük 
akarták megszólaltatni a lelket. Az expresszionisták a való világ for-
máit minden tartózkodás nélkül feláldozzák a belső világ feltárásánál. 
Szerintük a külső világ formái sok véletlen vonást tartalmaznak, amik 
a szellem ábrázolását csak zavarják. Nem kell tehát sokat törődni táv-
lattal, szerkezettel, anatómiával. Ezek a belső tartalmat inkább elta-
karják, mint sem feltárnák. Csak úgy juthat el szerintük a művészet a 
fejlődési lehetőségek legmagasabb fokára, ha az akadályozó bilincse-
ket egyszerűen letöri magáról. Már ez is sejteti, hogy világnézetük 
nem az evangélium, hanem Nietzsche, lelki tartalmat nem a keresz-
ténység, hanem monísztikus, okkultista, spiritiszta, theoszofista stb, vi-
lágfelfogás ad nekik. A földi élet szűk voltának a kínját érzik (Faust, 
I.), de a krisztusi világig még nem emelkednek fel. 

Ha az expresszionizmus múltja után kutatunk, vissza kell men-
nünk egészen a XVI. századig, ahol a német szellemnek egyik legna-
gyobb képviselőjénél kell megállapodnunk, (A korai román időkből 
csak Imerward Krisztusát említeni a braunschweigi dómban.) 

Grünewald teljesen német talajból fakadt. A formatisztaságra 
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törekvő Délnek a művészetéből semmi sincsen benne. Pedig ez alól 
még Dürer sem tudta kivonni magát, Aschaffenburgban, Frankfurtban, 
Mainzban, majd Elszászban, a Kolmár melletti Isenheimben dolgozott. 
Élete legnagyobb részét azonban Mainzban töltötte a legnagyobb visz-
szavonultságban, melankólíában, mint Brandenburgi Albrecht bíbor-
nok, érsek udvari festője. Egyébként egyéniségéről, életéről mást nem 
tudunk. 1503-ból való a müncheni pinákotékában levő képe, Krisztus 
megostoroztatása, Itt már teljes kifejlődésében áll előttünk a mester. 
A színek nyugtalansága, tarkasága, az ostorozó és öklöző katona széles 
taglejtése, szabad mozdulata már jelzi az 1510—15 között készült 
isenheími szárnyasoltár mesterének szinte tajtékzó őserejét. Most a 
kolmári városi múzeumban van ez a sokaktól megbámult, ú j utakat 
törő képsorozat. Grünewald nem szemléli nyugodt tárgyilagossággal 
a lefestett eseményeket, hanem egész érzésvílágával elmerül bennük. 
A valóság erősen megragadja a lelkét, de aztán mennyei fénnyel, 
mennyei színekkel vonja be s emeli magasabb régióba. A szent esemé-
nyek lelki tartalmát, szín- és fényvilágát az események alaphangula-
tából alakítja ki. Milyen mélységesen leverő a Kálvária környékének 
sötét zöldjéből kiemelkedő, sebektől borított, kékfoltos, összetört, ki-
csavart lábú, kezű, lehajtott fejű Krisztus, Mária ájult alakja, amint 
Szt, János apostol kezére omlik, Magdolna szenvedélyes kitörése. Csak 
Keresztelő Szt. János mutat nyugodtan, de rendkívül kifejezően a 
megváltó keresztfára. Mellette a bárány, a velünk maradt örök áldozat. 
Mint izzik a feltámadott Üdvözítő tűzglóriás, teljesen átlátszó a lakja! 
Milyen bájos a muzsikáló angyalok kara, mikor fényárban úszva üd-
vözlik a megszületett Megváltót. Milyen mágikus megvilágítású az an-
gyali üdvözlet terme, ahol a nyugtalan körvonalú, tüzes vörös ruhájú 
angyal égi jelenésben közli a mélységes hittitkot! Hogy játszik a fény 
a Szűz Anya körül a lugasban! Napsugár és színpompa áraszt el min-
dent. Milyen szörnyekkel teli sivatagos puszta a Szt. Antal megkísér-
tése! Növényei nem természeti megfigyelésből, hanem nekilendült fan-
táziából származnak. 1520-ban megfestette Szt, Erazmust és Mauri-
tiusi, Szt. Erazmusban jótevőjének, Brandenburgi Albrechtnek alakját 
örökítette meg, a főpapi vezéregyéniség igazi megtestesítőjét. Grüne-
wald a korai, mélyen katolikus expresszíonizmusnak, az északi irra-
cionális beállítottságú, mély érzésektől átitatott léleknek, a fénnyel át-
itatott festészenek egyik legnagyobb képviselője. 

Tovább keresve az expresszionizmus őseit, Domenico Theotocopu-
linál, a közönségesen El Greconak nevezett toledóí mesternél is meg 
kell állnunk. A XVI, század második felében és a XVII, század elején 
élt. Krétában született, görög vérből származott. Fiatalon Velencébe 
került, Tizíán, Tintoretto iskolájába, akinek művészetét tökéletesen el-
sajátította.. Ezután Spanyolországba ment s ott alakult át stílusa, ott 
verődött ki alkotásain sajátos festői modora, A barokk mozgalmasság 
szinte viharzó tobzódássá fajult , az emberi test óriási arányokat öltött, 
hosszan elnyúlt, a színek szokatlan átszellemültségben rongyolódtak 
széjjel, majd fülledt párákban olvadtak el. A mesternek ez az ideges-
sége valami hátborzongatót re j t magában, pl, a Titkos Jelenések köny-



vének pecsétnyitási jelenete, mikor az Isten igéjéért és bizonyságtéte-
lért meghalt lelkek hosszan elnyújtott testben kiáltanak Istenhez, a 
szenthez és igazhoz: Uram! Meddig nem tész ítéletet és nem állasz 
bosszút a mi vérünkért azokon, kik a földön laknak? És adaték azok-
nak egy-egy fehér hosszú ruha és mondaték nekik, hogy nyugodjanak 
meg egy kis ideig, míg betelik az ő bűnmértéküknek száma és akkor ők 
is megöletnek, Greco a legmerészebben ragadja meg tárgyát. Ember-
feletti méretben építi fel egy prófétának térdeplő a lakját a kép bal 
szélén. Kitárt kezével szinte az egekig női. Ruhájának minden ránca 
külön életet él, belső szükségszerűséggel kapcsolódik a hatalmas 
mozgáshoz, mellyel az alak kar já t drámai elevenséggel az égre emeli. 
Gyengébb visszhangja ennek a jobb odalon nyújtózó alak, aki a fehér 
ruhát angyali kézből fogadja. Közben mint egyes jelenségek illeszked-
nek bele a kép egészébe a fehér ruhába öltözködő alakok, akik az üd-
vözültek megdicsőülését szimbolizálják. Nagy, kifejező erejű kompo-
zícióival, lélekkel telített alakjaival, misztikus színvilágával lesz Greco 
a modern expresszionizmus prófétájává, 

A reneszánsz kasszikus művészetét szem előtt tartó régi kritikusai 
szerint valami lelki és fizikai szembetegségben szenvedett. Szerintük 
csak szem- és idegorvos segítségével lehet megmagyarázni művésze-
tét, Újabban azonban egészen másképen értelmezik és a spanyol góti-
kából, a spanyol misztikából s a lelki elmélyedés iránt nagyon fogé-
kony egyéniségéből magyarázzák, eredeztetik sajátos irányát, 1577-
ben Toledóba telepedett- Toledónak a reneszánsztól szinte nem érintett 
középkori, vallásos gótikus művészete, mély lelkisége az i f jú művész 
fogékony lelkét magával ragadta s többé el se eresztette. Kísérlete, 
hogy II, Fülöp udvari festőjévé legyen s művészetét az Escorial királyi 
palotában érvényesítse, nem sikerült. Sikertelenségéért Toledó kárpó-
tolta. Elméleti tudását, filozófiai, építészeti, szobrászati és festészeti 
műveltségét baráti köre, tanítványai nagyrabecsülték és elhalmozták 
megbízatásokkal. Komoly istenkereső lelke egyre jobban sodródik a 
metafizika, a misztika felé, A katolikus megújhodás meleg környeze-
tében hite egyre mélyül, tüzesedik. Szt. Ferenc egyéniségének rajon-
gójává lesz. 164 képet fest róla. Amint kegyelmi élményei egyre j obi-
ban és jobban megtermékenyítik lelkét, úgy lesz művészete is egyre ki-
fejezőbb lelkiség dolgában. Addig szemléli a toledóí gótikus szobrá-
szatot, addig issza annak vallásos tartalmát, míg egészen megmámoro-
sodík tőle s Szt, Ferencben kivetíti vásznaira a katolikus megújhodás 
eszményét, a misztika minden lépcsőfokán végig vezeti kedves szent-
jét, Elnyújtott, karcsú, lebegő könnyűségű, belső megvilágításban ra-
gyogó alakján hol az ima, hol az elmélkedés, hol a látomás, hol Krisz-
tus sebeinek odaadó fogadása, hol teljes átszellemülés van ábrázolva. 
A fény, mint irracionális tényező, szinte az alakból világít ki. A termé-
szet száműzve van a képekről, vagy ha jelzi valami szikla, vagy fa, 
az teljesen a természetfeletti elem szolgálatában áll. Micsoda mennyei 
fényáradás van a Szentlélek eljövetele c. képén. Földi szemnek szinte 
vakító az az Istentől való megvilágosítottságot jelző fénytelenség. 
Vagy Szűz Mária eljegyzése című képén milyen mások az alakok, 



mint a reneszánszból ismert hasonló tárgyú képeken. Mennyi földies 
testi szépség, mennyi érzéki báj van a reneszánsz képeken, amelyek a 
kor legszebb asszonyait örökítik meg! Greco Máriája és Józsefje nem 
e világról való. Karcsú, törékeny alakjuk egészen átszellemült. Hatal-
mas szólamú ruházatuk alatt testi létük alig jut szóhoz. Különösen a 
Szűzanya alakja teljesen légies. Az anyagtól megszabadulva tiszta 
lelkiséget hordoz. Ha az ember sokat foglalkozik Greco festményeivel 
s igyekszik belehatolni lelkükbe, szinte még Ráfael madonnáit ís föl-
dieseknek érzi. Igazán csak Greco átszellemült művészete illik a gaz-
dag spanyol gótikus templomok oltáraira. Nagy lelki beleéléssel ábrá-
zolja a Bűnbánó Magdolnát is, amint izzó vörös hajtól övezett sápadt 
arcával, nagy fekete szemével néz az égre, ahonnan a felhők mögül elő-
törő fénysugár varázslatos színbe öltöztet mindent, a kékes köpenyt, 
a sárgás sziklát stb. Milyen beszédesek az arcvonások, milyen sokat-
mondók a kézmozdulatok! Toledo c, képén alanyi fantáziája milyen 
sötét látomásban éli ki magát! Utolsó ítéleti hangulat ömlik el a tá-
jon, A kísértetiesen megvilágított sötét háttérből és környezetből má-
gikusan emelkedik ki a dóm és az Alcazár. Az élete utolsó évéből 
származó Laokoon-kép pedig már egyenesen Césannehoz és köréhez 
vezet bennünket, A kígyóval küszködő apa és fia a mozdulat olyan 
kifejező erejével van ábrázolva, hogy szinte ezeken a vonalakon 
nyugszik az egész kép hatása, 

Greco művészete különféle hatást váltott ki. Kortársai, főleg a to-
ledóiak nagyrabecsülték, Muther szerint sok képe úgy tűnik fel, mintha 
önkívületi állapotban festette volna őket a mester. Egy orvos szembajt, 
fizikai látási hibát talált nála, Just i mámoros szín- és formavilágát 
patologikus zavarból magyarázza. Ma mély lelkiségét emlegetik, mely-
lyel a toledói középkori gótikus művészetbe és a katolikus megújho-
dás misztikus áramlatába el tudott merülni. 

Azóta évszázadok múltak el már s Grecót elfelejtette a világ. 
Csak napjainkban lett újból népszerű, mikor megint filozófusok keze-
lik az ecsetet s ki akarják tárni lelkük belsejét, vászonra akarják 
vinni küszködő, vergődő lelküket, meghasonlásukat, szellemi zűrzava-
rukat, igazság utáni vágyódásukat. Ezek nyúltak vissza Greco képei-
hez, az expresszionizmus őstípusát látták bennük, Grecóban pedig mű-
vészetük ősatyját tisztelték. A műkereskedők kapva kaptak az alkal-
mon, a Greco képek ára szédületesen emelkedett. Meier-Gaefe művé-
szeti írónak szépen csengő szólamai a közönség nagy részét is meg-
nyerték. A nagy irodalmi harcból Greco, mint az expresszionizmus 
hőse emelkedett ki. 

Az expresszionizmus modern művelői már nem a katolicizmus lel-
kéből táplálkoznak. Itt egy csalódott, kiábrándult világgal, egy ú ja t 
kereső nemzedékkel állunk szemben, Goethe Mefisztó ja fölséges, 
gúnnyal mondja a tudósról: 

Amit meg nem tapinthatsz, az mérföldnyire áll tőled, 
Amit fel nem foghatsz, az egyáltalán nem létezik, 
Amit ki nem számíthatsz, az egyáltalán nem igaz, 



Amit meg nem mérhetsz, annak súlya nincs, 
Amit te nem, óhajtasz, az szerinted nem ér semmit. 

Az észnek ebből az egyeduralmából az ember kiábrándult s kezdi 
becsülni az észfeletti dolgokat is. Az ész fagyos világából melegebb 
tá jakra vágyódik. Mint kitaszított bűnbánó a Végtelenség kapuján ko-
pogtat. Hol van az én hazám, kiált fel Zarathustrával Nietzschénél? 
De egyelőre még csak egy örök mindenüttvalóságot, örök seholt, örök 
hiábavalóságot lát maga előtt, Kandinsky metszeteiből azt látjuk, 
hogy ez a tömeg még akaratlanul, céltalanul, értelmetlenül ténfereg a 
világon, dideregve vár ja az élet melegét, rongyosan, éhezve keresi az 
örökkévalóság kapuit. 

Ki melegít fel engem, ki szeret engem? 
Meleg kézszorításra, ölelésre vágyódom elhagyatottságomban. 

Utolsó vigaszuk a halál, a legnagyobb ellenség, az ismeretlen „hó-
héristen". 

A modern embert az észen túli, ész feletti világban való keresése 
hozta összeköttetésbe Greco természetfelettiségével s a modern művé-
szet lélekábrázolásra való törekvése Greco művészetével. Az első tu-
datos követője CézGnne volt, aki a racionalista impresszionizmust át-
lendítette a misztika szféráiba, (1839—1906). A provánszi Aíxban szü-
letett polgári családból, Zolának iskolatársa s a művészetben maga-
tanult volt. Az életben mindvégig egyszerű polgár maradt, pedig a fes-
tészetben a királyok közt emlegették, akitől minden modern mester 
tanult valamit. Művei sohse kerültek a párizsi Szalonba életében, pe-
dig százával függtek ott egészen közönséges képek. És ő ezen nem cso-
dálkozott. Alázatos szolgája, lelkiismeretes, következetes szolgája 
akart lenni az isteni természetnek. Olyan színhangulatfestő volt, hogy 
bármelyik impresszionista festő megirigyelhette volna. Neki olyan 
színélményei voltak, hogy azokból teret, szoborszerűséget, távlatot, 
anyagot, lelkiséget, mindent fel tudott építeni. Mégis gobelinszerűen 
hatnak képei. Tántoríthatatlan elvhűséggel képviseli azt a gondolatot, 
hogy egy képnek semminek másnak nem szabad lennie, mint színfoltok 
ragyogó ölelkezésének, tehát színes szőnyegnek, mozaiknak. A termé-
szet térbeli, a festészet síkbeli. Tehát nem kell a tárgyakat agyon tes-
tesíteni a képen, ez a természet dolga, nem a művészeté. Hogy a szem-
lélőt ne ámítsa, ú j ra meg újra a legkegyetlenebbül pellengérre állította 
a természeti hűségre való törekvést. „Festett kezeket — mondja lelkes 
tisztelője, Meíer-Graefe, — melyek haluszonyoknak, lábakat, melyek 
hantoknak, női testeket, melyek kivasalt zsebkendőknek látszanak." A 
természet neki csak arra volt jó, hogy belőle színes bokrétákat kössön. 
A hideg és meleg színek elosztására, az árny- és fényértékek egyensú-
lyozására nagy gondja volt. Távlati és anatómiai elrajzolások nem iz-
gatták, mert nem a tárgyak maguk, hanem ezeknek a kép épületébe 
való beállítása érdekelte. Nagy gonddal dolgozott. Egyik portréjához 
115 ülést kívánt. Tanítványok, sikerek nélkül halt meg. Színeinek fa-
natizmusa csak halála után hódította meg a művészvilágot és a közön-



séget. Szellemileg nem volt egészen normális. Kedélyzavarokban, bús-
komorságban, nagyzási és üldözési mániában szenvedett. 

A másik úttörő, az ú j iránynak másik munkás prófétája sem az 
élet napsütéses tájait jár ja . Lehatol az élet mélységeibe, hogy ott tel-
jesen elmerüljön. Van Gogh ugyanaz a művészet terén, ami Nietzsche 
a bölcselet terén. A lét szokásos rendjétől mindketten elfordulnak. 
Nietzsche is, van Gogh is prófétai szenvedéllyel vetíti ki sajátos énjét 
a kozmoszra, a világmindenségre. Szavaik és színeik a kétségbeesés-
nek, vagy a bensőséges örömnek kitörő kiáltásai, művészképzeletvilá-
guk őrült örvénylésének megnyilatkozásai. Üj vallásuknak, mely az ész 
fölé emelkedik, de nem jut el Istenig, ú j szimbólumokat keresnek. A 
világmindenségben levő istenített erőknek akarnak kifejezőivé lenni. 
Van Gogh tájképein pl. megszűnik minden tárgyi különbség, a ház, a 
kerítés, a fák, a felhő, a színek és a fény és árny tobzódásában egybe-
folyik, a világmindenségben megsejtett teremtő erőknek hordozójává 
lesz. Az egységes világlátásnak a szédítő mélységeiben és végtelen táv-
lataiban való járás mindkettőjüket az őrültség éjtszakájába vezette. 

Van Gogh (1853—1890) protestáns papi családból származott s 
mélyen vallásos lelket kapott örökül. Gyakori foglalkozásváltoztatása 
nyugtalan lelkületét mutat ja . Szépérzéke műkereskedővé, másokon 
segíteni akarása tanítóvá, majd vándorapostollá teszi. Kőszénbányá-
szok közt önválasztotta szegénységben szinte Szt, Ferenc életét éli, 
ruházatban, táplálkozásban, lakásban a legegyszerűbbel beéri, A fele-
baráti szeretetet hősiesen gyakorolta. Közben felébredt művészhiva-
tása, 10 év alat t rengeteget festett, legnagyobbrészt már az őrültek há-
zában, Testvére, Theo nagy áldozatkészséggel vette meg képeit, hogy 
ú j vásznakat és festéket vehessen. Utolsó menedéke orvosa volt, aki a 
legnagyobb gyengédséggel sem tudta megakadályozni, hogy őrültsége 
egyik kitörlésekor öngyilkossággal ne végezze be életét, A festők távol 
maradtak tőle, pedig valamennyiüket testvérének tekintette. Még 
Gauguin is i jedten hagyta el, mikor megőrült. Mint egy megrázó film 
pereg le előttünk rövid 36 éves élete. Művei kiváló esztétikusok szerint 
az őrültség bíbortűzében izzanak. Hogyan szemlélteti Meier-Graefe a 
van Gogh-féle képek születését? ,,Van Gogh nem festette képeit, izzó 
vulkánként valósággal úgy lökte ki magából őket , . . Rettenetes lát-
vány, amint fest. Valódi tobzódás, amit a festékekkel csinál. A színek, 
mint a vér ömlöttek széjjel vásznain," Tehetsége kétségtelen. Épen e 
miatt olyan hű tükre művészete beteg lelkének, akárcsak Nietzsche 
művei, A természetet talán még jobban lábbal tiporta, mint Cézanne. 
Híres képei: Önarcképek, Napraforgók, Kórház, Arlesi táj , Fogház-
udvar, Kávéház, Az irgalmas szamaritánus stb. 

Van Gogh művészete a tapasztalati tartalmat, a természeti tár-
gyakat, személyeket á t ad j a a fényképezőknek, Szerinte ezek ezt jobban 
elvégzik, A természet másolgatását közönséges foglalkozásnak tart ja, 
ő t a világmindenség kérdései érdeklik. Az arcképek, tájképek, csend-
életek szűkre korlátozott fogalmazásában szellemi erőket akar kife-
jezni, magát a világszellemet, mint működő erőt akar ja bemutatni. A 
század bölcselete ezt a felfogást, Häckelnek materialista racionalízmu-



sát, világrejtélyét (Welträtsel) már rég ismeri, mely mindent a vilá-
got betöltő éter dinamikus működésére vezet vissza. Az ebből követ-
kező egységesítő monista világfelfogást is vallásként vallja a mult szá-
zad filisztere. A tudományt ta r t ja minden világosság és hatalom forrá-
sának. E mellett Nietzsche a szellem megismerésének határait kitolja 
a végtelenbe, a parttalanba. Ezek a bölcseleti rendszerek most hatol-
nak be érzékeny lelkű művészek érzésvilágába s raj tuk keresztül a 
műalkotásokba. Van Gogh is lelke vad szenvedélyével ragadja meg ezt 
a felfogást, szinte belebódul a világmindenségbe, a természet monisz-
tikus, egységes felfogásába, 

A művészek elvetik az impresszionista művészet tartalomhiányát, 
nem elégesznek meg a szín- és fényjáték csodáival, nekik már más 
csodák kellenek, a belső világ csodái. Elvetik az „embernek", a „ter-
mészetnek" hagyományos ábrázolását, mit nekik Michelangelo Mózese, 
Donatello Gattamelatája, Rembrandtnak tájképei, ezek csak a mult 
idők kísértetei, melyekben már nem hisznek, lidércfények, melyeknek 
már nincsen varázsa. Az egyéni lét értelmét és élvezetét abban talál-
ják meg, hogy ha tudatos életközösségbe tudnak jutni a társadalom-
mal, sőt az egész világmindenséggel. Nemzetközi szocialisták és mo-
nista filozófusok ők. 

Hogyan alakul ennek megfelelőleg van Gogh művészetének tar-
talma és a lakja? A humanista életeszmény már az impresszionista mű-
vészetben elhalványodott, az expresszionista művészetből pedig tel-
jesen kiveszett. Van Gogh csak a hozzá legközelebb eső tárgyakat festi: 
egyszerű szobáját, kávéskészletet, friss szántást, virágot, gyümölcsöt, 
fát, a patak part ján, egy-egy ruhadarabot, amint vándorlása útjain a 
szegények házában látta. Nem azt festi, amit más is lát, hanem saját 
élményét. Mint ember és festő is maradéktalanul feloldódik tárgyában. 
Művészi alkotásai tisztára annak a kifejezései, amit a világgal és az 
emberekkel való érintkezésben átélt. Az élettelen fogalmát nem ismeri, 
átlelkesít mindent. Ritmusa, amellyel magát tárgyaiba beleéli, mindig 
szenvedélyesebb lesz. Saját levele szerint szívesen festett volna kö-
zépkori szent embereket és szent asszonyokat, amint neki megjelennek, 
de alázatosságában csak a legegyszerűbb dolgokra pazarolta erejét. 
De ezekből is csodás himnusokat tudott költeni. Nincs bennük Miilet 
szentimentális együttérzéséből semmi, de van bennük erő. Színei hal-
latlan mélységűek és erejűek, A párizsi múzeumok nagymesterei, 
Rembrandt, Delacroix, majd Gauguin, Besnard tanácsai alapján sajá t 
vérének zabolátlan ritmusa szerint alakítja ki színvilágát. 

Szereti a merész ellentéteket egymás mellé állítani: tiszta kék— 
vakító sárga, narancs, meleg bíbor—keveretlen zöld, fekete—ragyogó 
fehér. De a legerősebb színek mellett ott vannak a legfinomabb szín-
árnyalatok is. Sokszor a legellentétesebb színeket egy határvonallal 
összebékíti. 

Van Gogh meghalt, de iránya él s a modern műalkotás terén egé-
szen sajátos helyet foglal el. Avenarius a Kunstwartban 1910-ben azt 
í r ja : Nincs modern kiállítás, ahol titáni küzdelmet ne folytatna egy 
kis férfi vagy asszony a burgonyafölddel, vagy valami szélmalommal, 



vagy dinnyével. Mindenütt van Gogh-őrűlet. Egészen derék emberek, 
akik eddig műtermükben értékes munkát folytattak, most valósággal 
barázdákat vonnak, sebeket ejtenek ecsetjükkel, falakat húznak szí-
neikkel, szúrnak tollúkkal, mintha művészi tehetségük gÖrcsbán-
talmakban szenvedne. A közönség először egészségeseket nevetett, 
vagy fejét csóválva bosszankodott. Tolsztoj is így ír a misztikus 
Huysmanstól nagyrabecsült Odilon Redon művészetéről (1862— 
1906) a párizsi szimbolisták 1894-i kiállításával kapcsolatban: Ott 
függ egy kép. Sárga tenger, benne úszik valami, ami hajónak is, de 
szívnek is látszik, A látóhatáron egy arc tűnik fel dicsőség fényében, 
sárga hajjal, mely a tengerbe merül alá , . . Egy másik kép még külö-
nösebb, Férfiarcéi, előtte láng és fekete sugarak, melyek, mint később 
magyarázták, piócákat ábrázolnak. Egyik látogatót megkérdeztem, 
mit jelent mindez. Azt válaszolta, hogy a sárga tengeren úszó szív a 
csalódás, ábránd, s a férfi a vérszopó píócákkal a gonosz. Redon a 
képzeletvilágba visz be bennünket, ahol álomlények vannak. Nem az 
értelemre akar hatni, csak érzéseket akar belopni a szívbe. A fájdalom 
panaszos hangjait akar ja hallatni, amint létünk mélységeiből feltör-
nek, Félelem és szenvedés, kétségbeesés s a lét végtelenségével szem-
ben kicsiségünk érzése beszél az ő munkáiból. Amint a fényképező-
gép le tud rögzíteni a külső világból mindent, a művészet visszavonul 
a természetábrázolástól és a belső világ ábrázolásába fog. 

Az irodalomban is megvan ennek az iránynak a képviselője, pl. 
Zola, a tettrekész, öntudatos szubjektivizmusnak az apostola, azt 
mondja: Mi minden rendszert tanulmányoztunk és elvetettünk. Mi-
után keményen dolgoztunk, kimondhatjuk, hogy a hatalmas személyes 
életérzésen, vitalitáson kívül minden más hazugság és ostobaság. A 
mindennapi életvalóság mélységeibe, a magáért való világba való be-
hatolás, ennek feltárása Zola célja. Az egyes ember, a személyiség fel-
oldódik a démonian szikrázó egészben, akárcsak egy alak az ímpresz-
szionista képen, Mikor alakjait átörökölt természetükből és a kör-
nyezetből előlépteti, tulaj donképen Manett és van Goghot, az imp-
resszionizmust és az expresszionizmust hozza egy nevezőre, 

Dostojewsky már tisztára expresszionista. Az ő alakjai nem tiszta 
embertípusok, hanem lelki állapotok megtestesítői. Lelkükben a való-
ság világa, mint valami feneketlen tóban tükrözik vissza, A szellem 
világít ki neki a részeges, a gazember, az öngyilkos, a nyomorult, a kö-
zönséges ember alakjából. Azt hiszi, hogy az abszolútnak a titkait 
sikerült neki ellesnie, az élet leghomályosabb mélységeibe, legfino-
mabb árnyalataiba sikerült neki bevilágítania, mint ahogy Cézanne a 
természetben, van Gogh az emberi arcon fedezte fel az örök fény 
egy sugarát. ,,Nekünk minden más előtt az örökkévalóságból az 
örökkévalóságba érő kérdéseket kell megoldanunk" — mondja Dos-
tojewsky, Zola immanens világával szemben Dostojewsky már egé-
szen a transzcendens világban él, amint az expresszionizmus is ott 
mozog, A német Sorge, a szellemi forradalmakban kikristályosodott 
ember és művész már azt hirdeti: emeljétek a szellemet, a lelket, az 
életet a Teremtőig, Az orosz Kandinsky is a belső megismerés út jai t 



járva akar megváltást vinni a meghasonlott szíveknek. Marc szerint 
is híd a művészet a szellemi világba. Milyen szépen írnak pl. a for-
mák belső csengéséről vagy a színszimbolikáról, a sárga színben levő 
kifelé sugárzásról, a kék színben levő önmagába térésről. Megértjük, 
hogy miért gyülekeznek a modern német festők a Der Blaue Reiter 
nevű egyesületbe. Lovas azért, mert a művészet út ján való bátor vág-
tatást jelzi, kék azért, mert őket csak a vonalak és színek belső ér-
tékei, kifejező ereje érdeklik. Megértjük, azt is, miért fest egy modern 
festő vad rohanásban levő tehenet sárgára. A sárgának hatása a 
külső mozgás hatását erősíti. 

Mivel Burger Einführung in die moderne Kunst c. munkájában 
ezeket az ú j művészi elveket és gyakorlatokat a régi formális és raci-
onalista esztetika elvei alapján nem tudja megmagyarázni, tárgyalási 
módját a transzcendentális ismeretelméletre alapítja, mondhatnám 
valamiféle transzcendentális esztetikai elvek alapján nem keres mást 
a művészetben, mint bizonyos gondolattartalomnak művészi ábrázo-
lását, megvalósítását. Míg a reneszánszban, barokkban, empírben a 
déli népek racionalista gondolkodásának a visszatükröződését látja a 
művészetekben, addig a modern művészetben az északi néplélek irra-
cionalista szelleme jegecesedik ki. Hátterét a világháború ágyútüzé-
nek vérvörös színe adja. A korszak nyomora és szellemi vívódása új, 
mélyreható szimbólumokat keres a művészetek terén. 

Ilyen szellemben értékeli aztán sorban a Cézanne és van Gogh 
követök tömegét: Kandinsky fametszeteiben a nietzschei lélek tük-
röződést látja. Ez a büszke nemzedék, mely már értelmével leigázta 
az egész világmindenséget, hatalmába hajtotta a földkerekséget, mint 
egy kitaszított bűnbánó áll meg a szellem végtelensége előtt s két-
ségbeesve kiált fel: Hol van az én hazám? Eljut az örökkévalóság 
kapujához s ott bolyong akarat, cél, értelem nélkül. Ez a hazátlan nép 
fázik, didereg, sóvárog az élet melege után, halhatatlanságot szom-
jazva gyötrődik a végtelenség kapuja előtt. Csapatostul kelnek útra, 
hogy az emberi szellem új hazáját megkeressék, sötét úton vándorol-
nak, mely elsülyedt és süllyedő világok romjai közt vezet. Az útat a 
romok mint valami óriási fatörzsek, kőszálak, szétroncsolt csontvázak 
szegélyezik. A bamba tömeg megy a régi világ romjai közt, de nem 
tudja hová, megy a vak semmiségbe. 

Aztán jön megint egy csodás világ, mikor az emberek ú j világ-
mindenségi, kozmikus életet élnek, együtt éreznek azzal az őserővel, 
amely a napok kezdetén a hegyeket életre hívta, imádják a teremtés 
szellemét saját alkotásaikban, ünneplik a lélek feltámadását az iste-
nek alkonyakor. Újból zavaros kép tárul elénk. A hegyek felhőkké 
párásodnak, a felhők párái hegyekké merednek, a rétek csillogó tük-
rökké változnak, melyeken át az ég világossága az egyik végtelenség-
ből a másikba visz üzenetet. Ismeretlen mélységekből gőzpárák szálla-
nak, ismeretlen magasságokból fénycsóvák indulnak. Kandinsky Kom-
pozíciójában a vílágmindenségi élet örök vad vihara tárul elénk, Meg-
szűnik itt minden földi kötöttség. 

Archipenko női szobrán az emberi test megvetését látjuk. A test-



ben csak a szellem, hordozóját, az ember tragédiájának, titokzatos 
nagyságának, büszke törvényszerűsége mellett is kiszámíthatatlan 
szeszélyességének a megtestesítését ábrázolja. Hús-, csont-, és vérsze-
rűségét elveszti, ős i teremtőerők birtokában a művész mintegy a he-
gyekből, a sziklákból hívja elő, Pablo Picasso Feje a halálnak néma-
ságát, hidegségét, kísérteties hatalmát, szörnyű időtlenségét, egyedül-
valóságát érezteti. Cézanne önarcképe a mindenségben elmerülő, a jón 
és rosszon felülemelkedő méltósággal teljes nyugalmat, büszke megkö-
töttséget, zárkózottságot ábrázolja, Hodler önarcképe a szellemi erők 
óriási feszültségét, a fegyelmezett akaratnak fanatizmusát, látnoki 
erejét mutatja. Rodin betört orrú embere (Michelangelo) a folytonos 
megismerés, az örök vajúdás fájdalmának ábrázolása, Kokoschka 
Férfiaröképe egy céltévesztett ember végtelen szenvedéséről, egy 
meghasonlott, agyonhajszolt, a lelkiismeret fúríáítól megkínzott ideg-
emberről beszél, Hodler Favágója a vonalak expresszionizmusának a 
legerősebb képviselője. Hodler a felemelt fejszében nemcsak a nagy 
vonalat, feszülő, majd lecsapó erőt láttatja, hanem a sors hatalmá-
nak, egy személyfeletti akaratnak a szimbólumát is. Megérezteti 
Hodler ezen a talpalattnyi földön, három fatörzsön és a végtelenségbe 
lendülő alakon keresztül a századforduló egész lelki világát, kozmo-
politizmusát, nemzetek és egyének fölé emelkedését. Világnyelv, vi-
lágbéke, világháború általános szólamokká válnak, A földteke kicsi 
lett az óriások számára, akik meghódítására törtek. A nemzeti poli-
tika világpolitikává nőtt. Titáni élet forgatagába kerültek az államok. 
Az egyes emberek értéke és akarata beolvad az óriási számokba és 
szervezetekbe. A nemzeti öntudat, haza mind felolvad valami egye-
temes mozgolódásban. Talán sohse érezte az egyes ember a leláncolt-
ságát annyira, mint ma. A sors keze, egy személyünkön felüli akarat 
nehezedik gondolkodásunkra, érzésvilágunkra. Hodler Favágójánál 
senki sem érezteti jobban a mai embernek titáni küzdelmét a sorssal. 
A mai művész érzi az átláthatatlan világlét távlataival szemben ki-
csiségét s az emberfeletti létnek szerény közvetítője akar lenni. 

Milyen szerény lett a XIX, század büszke tudósának a személyi 
öntudata. Minél nagyobb eredményeket ért el a tudomány, annál na-
gyobb lett szellemi szemünk látóköre is és ebben a nagy látókörben 
személyiségünk egészen eltörpül a világmindenség csodái mellett. A 
modern művészetben már nem a reneszánsz és barokk festészet szép, 
öntetszelgő, öntelt arcképeivel találkozunk, hanem a világmindenség 
erőitől átitatott, átszellemült arcaival, akik a világmindenség nagy 
drámájával szemben nagyon is érzik az emberiség történelmének 
kicsiségét. Gondoljunk csak Flammarion nagyszerű elbeszéléseire, a 
naprendszerekre, a tejút csillagtengerére, arra a nagy távolságra, 
ahonnan a fény 25000 év múlva ér csak el hozzánk! Ha csodálatos 
a nagy mindenség, a makrokozmosz, talán még csodálatosabb a kís 
lények világa, a mikrokozmosz. Az óriásoknak és a törpéknek ebben 
a csodálatos világában milyen kis mennyiséggé zsugorodik össze az 
ember! A modern művészek szinte áhítattól reszkető kezekkel nyúl-
nak azokhoz a szálakhoz, amelyek az embert ezekkel a világokkal 



összekötik. Delaunay Eiffeltornya a kristályos összetételű világban 
levő törvényszerűséget, Munch Tájképe valami nagy szellemi egység-
ből éreztet meg egy darabot, Redon zarándoka valami misztikus vi-
lágba visz bennünket. Általában állandóan irrationálís és misztikus 
világban mozgunk a modern művészetben. Az állatok tekintetében, a 
gyermekek gondolkodásában, a vademberek életében az elpusztult, 
a civilizáció következtében tönkretett őstermészet egy darabját akar ja 
elénk tárni a modern művészet. Az állati őserőnek, a paradicsomi 
boldogságnak, meg nem zavart egységének a csodájára járnak. Ki a 
formaiság csarnokaiból, ki minden helyi, időbeli, szellemi partikula-
rizmusból, be az egyetemesbe, be a mindenkinek kitárult világrészbe. 
Diez Neptun ja ezt az erős rohamot jelzi, mely ott hagyja a hagyo-
mányt s megy fiatalos kedvvel az új vizeken. (Die Kunst. XXIX. k.) 

Max Fischer könyvében ,,Josef Eberz und der neue Weg zur 
religiösen Malerei" rámutatott az expresszionizmus jelentőségére a 
vallásos művészet szempontjából. Valóban, az expresszionizmusnak 
gyönyörű tere nyílik a keresztény hit boldogító titkaiba való elmerü-
lésbe, vagy a szentek lelki életének ábrázolására. 

Addig azonban, míg a művészek világnézete nem a mi világnéze-
tünk volt, addig hiába vártuk a vallás és a modern művészet találko-
zását. Elégedetlenek voltak magukkal, a letűnt és jelen világgal, ú j 
világ után vágyakoztak, megvetettek minden iskolát, esztetikát, A ke-
reszténységtől elfordulva új vallást vallottak, mely hindu pesszimista, 
szkeptikus színezetű volt. Az ősember elképzelt gyermeki boldogsága 
volt az eszményük. Voltak, akik filozófiával pótolták a vallást. Az 
egyházművészet csak várta ezt a gyötrődő művészembert. Ma már a 
várakozás állapotán túlvagyunk. Á művészet és vallás találkozott. 
Egyházművészeti kiállításaink, ú j templomaink berendezése, díszítése 
már erről beszél. A városmajori templom pl. már valóságos modern 
egyházművészeti múzeum. Korunk művészei egyre jobban a katolikus 
hit erejéből merítenek. Művészetünk a liturgia és kultusz követelmé-
nyeihez egyre jobban alkalmazkodik. Az új egyházművészet egyre 
jobban kiteljesedik, valami egészen új transzcendens, valóságfeletti 
világba visz bennünket, egyre mélyülő meggyőződéssel szegődik a 
természetfeletti eszmék szolgálatába. A vallásos közönség és a vallá-
sos műalkotás lélekben találkoznak. Felelősségük tudatában a meg-
rendelő egyháziak sem félnek már az új iránytól. Az irodalmi harcok 
is elcsendesednek már az ú j stílus érdekében. Ma már csak az öreg 
nemzedék eszménye az egyházias román, gót, barokk stílus. Ma már 
nyugodtan toborozhatunk híveket az ú j egyházművészeti iránynak, 
nyugodtan üldözhetjük a lélektelen stílusismételgetéseket, temp-
lomaink gipszszobrait, édeskésáhítatú gyárípartermékeít, olaj nyomatú 
képeit. Ma már közel vagyunk ahhoz az időhöz, amikor nemcsak 
egyes modernül gondolkodó emberek harcolnak az ú j egyházművé-
szetért, hanem általános lesz a meggyőződés, hogy korunk szellemé-
ből női jön ki minden egyházi építkezés, a képírás, a szobrászat, és 
iparművészet egyaránt. Itt van már az idő, amikor általánosan örü-
lünk az ú j egyházművészettől alkotott ú j formáknak, amikor ez az 



istentelennek induló irány istenszolgálattá, istentiszteltté ma-
gasztosul. 

Most készül pl. Aba Nóvák Vilmosnak a pannonhalmi ezredéves 
emlékműben hatásos nagy csoportképe Szt. István koráról. Ez már az 
a művészet, mikor az ecset istenkáromlásából isteni igehirdetés lesz, a 
festők magánügye a közönség közügyévé szélesedik, a festő lelkíél-
ménye mindnyájunk vallási élményévé válik, A művész képzetkeltő 
ereje a színek, alakok, elrendezés világával egy nagy lelkifeszültségű 
kort is elénk tud varázsolni, 

Hildebrandt : Die K u n s t des XIX—XX. J a h r h u n d e r t , 
Burger: E in führung in die m o d e r n e Kunst . 
Passage: Die Phi losophie de r Kunstgeschichte in der Gegenwart . 
Peusne r—Grau to f f : Barockmalere i in den romanischen Länder . 
Burger : Die deu t sche Malerei. 

Katedrálisban. 
Gerézdi Rábán. 

Ha lárma zuzmarázza lelkem if jú fáit, 
a sekrestyén át leszököm s besurranok 
— mint vesperásra késve járó kanonok — 
hajódba s meglelem, mit lelkem áhít: 

a csend feszül remegve, kéklő babonás híd, 
puhán emel fel, ahogy r á j a pattanok. 
A vén pillérek, sok száz éve szótlanok, 
rámnéznek, s meglep orvul egy-egy látomás itt: 

Márton püspök palást ja ég. Mint égi rózsa, 
moraj talan kinyill a Porta speciosa. 
Szenteltvíz felcsobog. A hangja mámoros. 

Belépnek régi nagy apá t ja id : Dávid, Oros. 
Nyomukban társaik. S helyükre sorakozva 
felzendül, szépen, csöndesen az ünnepi zsolozsma. 



FIGYELŐ. 

Ai egyházi törvénykönyv forrásainak nyolcadik kötete,* 
Dr. Dezsényi Lóránt. 

Kevéssel az új egyházi törvénykönyv (Codex iuris canonici, 
1918) érvényrelépése után Gasparri Péter bíboros-államtitkár, a kodi-
fikáló munka legfőbb irányítója, megkezdte a Codex forrásainak ki-
adatását. 1923-ban jelent meg az első kötet, amelyet az 1924—35. évek 
folyamán hat másik követett. A nyolcadik kötet a mult hó elején ke-
rült ki a vatikáni nyomdából. Ez a kötet a nagy munka zárókötete 
(az indexkötetet leszámítva, amely már szintén nyomásra készen 
áll). A mű, bár Gasparri bíboros égisze alatt indult, kezdettől fogva 
Serédi Jusztiníán bíboros hercegprímásnak, akkor még a római bencés 
kollégium tanárának, legszemélyesebb munkája. 

Egy élet munkájának nevezihetnők — anyagát tekintve —, ami itt 
befejezést nyert. Valójában pedig egy sokfelé alkotó életnek csak 
egyik oldala; s tudjuk, ez sincs kimerítve. A tanár, a kodifikátor, a 
római szent kongregációk belső embere, a magyar egyházmegyéknek 
csaknem tíz éven át a Szentszéknél ügyvivője, másik tíz év óta leg-
első főpásztora e munkában mint a tudós nyilatkozik meg, s ebben 
is első tekintély, amelyet a protestáns Oxford is elismert, amikor 
1936-ban díszdoktorává avatta. 

A tudós pályája egyenes vonalú: jobbkeze Gasparri bíborosnak 
abban a munkában, amely a régi jog tömkelegéből az egybehangzó 
és korszerű anyagot rendszeres és modern kódexszé kristályosítja 
k i ; — m a j d kiadja a régi jognak a Codex forrásául szolgált szövegeit, 
s így a régi jog változatos színeível illusztrálja, azokban ragyogtatja 
meg e teljesen szabályosra csiszolt, és oly egyszerűnek látszó, át-
tetsző krisztályrendszernek belső értékeit, tartalmát, mélységeit. 

S az igazi jogtudomány itt is teljes egészében gyakorlati, nem 
kazuisztikával, hanem az esetek sokféleségét tiszta tekintettel átpil-
lantó elvszemlélettel. A legkonkrétebb jogalkalmazási kérdésben is, 
a kánon pregnáns szavaínak teljes értelmét rögtön gyakorlati, meg-
testesült, kézzelfogható formában adják meg a forrásoknak szövegei, 
mert hiszen többnyíre friss-melegen az életből vannak véve s a logikus 
rendszerezést megelőző halmazállapotot mutatják, — úgyhogy az 
újonnan fölmerülő esetekre az alkalmazás szinte önként adódik, 

A Fontes a hatalmas gyűjteményes kiadások, kongregációi irat-
tárak könyvtárra menő anyagát, a fönti szempont szerint kíválo-

* Justinian. Card. Serédi: Codicis iuris canonici Fontes. Vol, VII I , Vat ikán, 



366 Dr, Dezsényi L,: Az egyházi törvénykönyv forrásainak nyolcadik kötete. 

gatva, nyolc kötetben teszi hozzáférhetővé közvetlenül, fáradtság nél-
kül, A jogbúvároknak pedig megmutatja a legrövidebb útat — a szö-
vegek pontos lelőhelyeinek feltüntetése mellett — az egyes törvények 
eredetének, sorsának, más törvényekkel való összefüggésének tanul-
mányozásához. 

A Fontes alkotója a régi jog szövegeit mind végigvizsgálta, — 
legtöbbjét sokszorosan is. Nagy munkájának gyümölcsét elméleti és 
gyakorlati jogászok mindaddig hálásan fogják élvezni, amíg a szerző 
— mondhatjuk — másik nagy munkájának (mert jelentős részében 
övé), magának a Codex iuris canonicinak ismeretére szükségük lesz. 
Minthogy pedig ez a törvénykönyv kétezer év tapasztalatából kris-
tályosodott ki az Egyház Istentől adott alaptörvényeinek tengelye 
köré, —• külső felülete idők folyamán talán változni fog, de egészé-
ben, belső rendszerében, a régi jogtól átöröklött lelkében meg nem 
változik soha. 



Herwegen lldefonz apátúr jubileumára. 
Vida Szobolcs. 

Szent Benedek ünnepének nyolcadján, július 18-án a megszo-
kottnál is nagyobb hívőseregre tekintett le a marialaachi ünneplőbe 
öltözött, gyönyörű román bazilika apszisának komoly, méltóságteljes 
Krisztus-arca. Itt az oltár körül gyülekeztek össze a kolostor apát-
jának, Herwegen Ildefonznak barátai, tisztelői, rendtársai, szerzetes-
fiai, lelki gyermekei, hogy a szent misztériumok ünneplésében ad ja -
nak hálát Istennek, mert a 25 éve kolostora élén álló ünnepeltet hasz-
nálta fel eszközül, hogy munkájával közvetlenül, vagy legalább is 
közvetve megnyissa számukra az Egyház liturgiájának és a bencés 
lelkiségnek kimeríthetetlen kincsesbányáját. Nem kell csodálkoznunk 
azon, hogy az egész katolikus Németország képviselte magát az ün-
nepségeken. Hiszen a német nyelvterületen Herwegen lldefonz volt 
a lelke annak a határozott célkitűzéssel meginduló, munkáját kitar-
tással végző mozgalomnak, amelynek győzelme oly sok idegenkedés, 
annyi meg nem értés, sőt félreértés ellenére is ma már egyre világo-
sabban bontakozik ki. 

Abban az időben kerül az apáti székbe, amikor már egyre erő-
sebben érezhető a lelkek sóvárgása az újjászületés után, Sokat érint-
kezik az értelmiséggel. Látja a növekvő lelki éhséget, lát ja az egyre 
fokozódó lelki igényeket. Vágyódnak a lelkek az Isten után. De melyik 
lesz azaz út,amely legkönnyebben vezet oda? Ad fontes! Vissza az 
ősforrásokhoz! — lesz a jelszava, mint volt boldogemlékű X. Pius 
pápának is. Nem öregedett el az Egyház, nem hiányoznak az erőfor-
rások, Csak megfeledkeztünk arról, hogy vannak. Vissza az ősfor-
ráshoz, amely az ősegyháznak az erőt ad ta a pogány világ megke-
resztelésére, vissza ahhoz az erőforráshoz, amelynek segítségével a 
szerzetesség a népvándorlás viharaiban összeroppant régi világ helyén 
az új, keresztény Európát megteremtette, 

,,Alte Quellen neuer Kraf t" — az ú j erő régi forrásai — ezt a 
címet ad j a egyik könyvének. A mű két részének felirata elárulja, 
melyek ezek a források: ,,Aus dem Chore" — az egyik a consecratío 
mundi-t, a világ megszentelését célzó liturgia; ,,Aus der Zelle" — 
a másik pedig a liturgiával összefüggő, vagy inkább a belőle fakadó, 
az ősegyház lelkiségét a későbbi századok számára átmentő bencés 
szellem, 

,,Antik és újkor, kelet és nyugat -— oly probléma, mely tel jes 
nagyságában lepleződik le napjainkban mindazok előtt, akik a modern 
nyugati kultúra lélek nélküli mechanizálásából kivezető útat kere-tí-



nek" — í r j a egyik helyen.1 „Megoldotta már ezt a problémát Szent 
Benedek. Az összeszedettség hangsúlyozása, a liturgia iránt való sze-
retete, az alázatosságnak és a kegyelmi életnek erős kiemelése — a 
kelet vívmányai, Az építésben és alkotásban való öröme, a törvény-
adásban való erős keze, a misztikus túltengés visszautasítása, a val-
lásos erők tettekben való megnyilatkozásának szeretete — ezek nyu-
gati tulajdonságok, A kettőt egyesíteni: ez ismét napjaink feladata. 
Szent Benedek odautalta a nyugati szellemet az örökké egyformán 
megmaradó istenire, minden teremtett szellem végső céljára, de egy-
úttal megtanította, hogyan kell itt a földön e társadalom épületét fel-
építeni," Lát ja , hogy ez lesz kolostorának is a feladata. Nem téveszti 
szem elől azt a történelem igazolta tényt, hogy minden intézmény 
ú j virágzását, benső megujulását mindig megelőzte a ráeszmélés az 
ősi, eredeti szellemre, amelyet önmagukban talán teljesen helyes, de 
mégis csak idegen behatások elhomályosítottak. Kolostorának, ennek 
az erőközpontnak minél több, ebből a szellemből fakadó lelki ener-
giát kell felhalmoznia. Ez majd visszafojthatatlan, belső szükségsze-
rűséggel á rad ki a világba, A Regula termékeny talajából sar jadó 
gazdag bencés mult fokozottabb megismertetésén fáradozik. „Bei-
träge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benediktineror-
dens" eddig megjelent 19 kötete sok értékes adatot nyújt Rendünk 
történetéhez. Egész lelkét beleadja Szent Benedekről írt jellemraj-
zába, amely Szent Alapítónknak talán a legszebb életrajza. 

Másik nagy célkitűzése, hogy az egyre szélesebb körökben ter-
jedő liturgikus gyakorlat számára komoly, tudományos megalapozást 
teremtsen. Összegyűjti a liturgiával foglalkozó legkiválóbb tudósokat 
a „Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft"-ba. Az egyes részlet-
területeken szakembereket képeztet ki szerzetesei közül, így tudott 
megvalósulni az a nagyarányú vállalkozás, amelynek gyümölcse a 
„Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen" eddigi 30 kötete 
és a „Jahrbuch für Liturgie Wissenschaft" eddig megjelent 14 kötete, Az 
előbbiek kritikai forráskiadásokat és a liturgia egész területén végzett 
kutatások eredményeit tartalmazzák. Az utóbbiak pedig az önálló ér-
tekezéseken kívül az egész világ majdnem valamennyi liturgikus 
munkáját és cikkét ismertetik és bírálják. Nélkülük bajosan lehetne 
eligazodni a liturgikus és a vele érintkező tudományok hatalmas fel-
növekedett irodalmában. Munkatársai most nyújtották át mozgal-
muk irányítójának hálá juk jeléül „Heilige Überlieferung" címmel 
tudományos értekezéseik gyűjteményét, 

A monasztikus és liturgikus tudományok fokozottabb művelésére 
főiskolát alapít: az Academia Benedíctinát. A szokásos filozófiai és 
teológiai tanulmányok elvégzése után ez a két éves tanfolyam a 
liturgia, a Regula és a szentatyák világába vezeti be alaposabban 
a hallgatókat, Az Academia életrevalóságát eléggé mutat ja a „Litur-
gisches Leben" folyóirat most megjelent ünnepi száma, mely a tanárok 
és tanítványok egységes, de sokoldalú munkájába enged bepillantást, 

1 Szent Benedek je l lemrajza, (Ford. Szunyogh X, F.) 177, 1, 



Az évekig tartó tervszerű és egységes munka eredményeként már 
szinte teljesen kidolgozottan áll előttünk a vallásos élet szempont-
jából oly termékeny útakat ígérő őskeresztény misztérium-liturgia.3 

A sok fáradozás nem lett volna teljes, igazi bencés munka, ha 
megállt volna a félúton, az elméleti kutatásoknál. Ha megfeledkezett 
volna arról, hogy a főcél végeredményben a hívek lelki életének meg-
újítása a liturgiában való helyes és tevékeny részvétellel. Közvet-
lenül erre irányul az „Ecclesía Orans" sorozat eddig megjelent 21 
kötete. Meg akarja ismertetni a liturgia lelkét, és az elmélet eredmé-
nyeit értékesíteni a gyakorlat számára. Ugyanez a célja a ,,Díe be-
tende Kirche" című nagyszabású, az egész liturgiát népszerűen tár-
gyaló munkának és az új, a szentmisét mint misztérium-liturgiát 
magyarázó jegyzetes misekönyvfordításnak is. 

A szentélyből, az oltárból fakadó megszentelés lelkét árasztja ki 
a mindennapi életbe a sok előadás és lelkigyakorlat a kolostorban és 
azon kívül. De ezeknek a kolostori lelkigyakorlatoknak lényeges 
részük, hogy az elmélkedések, megfontolások mellett a résztvevők 
lelkét gyakran teszik ki a szent misztériumok ünneplésében a kegye-
lem napsugarainak. A liturgiának ott az apszis „Majestas Domini"-
jének színe előtt a lehető legszebben lejátszódó külső, emberi oldala 
is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megsejtesse a benne jelenlétté, 
valósággá váló megváltásdrámának fenségét és magasztosságát. 

Herwegen Ildefonznak és mozgalmának jelentőségét a maga 
teljes súlya szerint méltatni ma talán még korai volna. Mi lát juk 
ugyan a végzett munka felsorolt száraz adatait. Örömmel látjuk a 
nyomában támadó lelki megujulás jeleit: az ezt a szellemet sugárzó 
erőközpontokhoz zarándoklók ezreit, s ott nemcsak az ünnepélyes 
szertartásokon, hanem az egyszerű ,,Gemeinschaftsmesse"—ken sem 
üres templomokat. Örömmel látjuk, hogy az „Oremus cum Ecclesia 
sancta Dei — imádkozzunk együtt az Isten Anyaszentegyházával" 
felszólítás egyre több lélekben talál visszhangra. Teljes egészében 
azonban majd csak a történelmi távlatból vissza tekíntők tudják meg-
állapítani, mennyivel mélyítette el ez a munka hívek lelki életét, 
mennyivel járult hozzá a világ megszenteléséhez, mennyivel vezette 
közelebb korunkat Istenhez. 

Isten kegyelme kísér je az életének 65. évét most megkezdő Apát-
urat, hogy még sokáig és eredményesen hinthesse az első kereszté-
nyek, a szentatyák és Szent Benedek szellemének magvait Rendünk, 
Anyaszentegyházunk és Isten nagyobb dicsőségére! Ad multos annos! 

2 Bővebben 1. Szunyogh X. F.: A szentmise lelke. 27, 1. sk. Herwegen irodalmi 
munkásságát összefoglalja a „Bibel und Liturgie" XII. évf. 10. száma. 

2 4 Pannonhalmi Szemle 



Felvidéki német népi színjátékok. 
Dr. Juhász Gergely. 

Most minden magyar szem a fölszabadult Felvidék felé néz. Élénk 
érdeklődéssel kísérjük figyelemmel a visszakerült és a még idegen já-
rom alatt nyögő magyarság sorsának alakulását. Meleg szeretettel for-
dulunk a Felvidék szlovák, ruszin és német lakosai felé is, akiket egye-
lőre még ellenséges erők akadályoznak népi önrendelkezésük szabad 
érvényesítésében. Az alsó és a felső bányavárosok németsége, amely 
immár hétszáz esztendő óta hűséges harcosa a magyar állameszmének 
és osztályosa a magyar műveltségnek, most, a döntés óráiban is kemény 
elszántsággal tesz tanúságot őseitől örökölt érzelmeinek tisztasága és 
állandósága mellett. Éppen ezért különösen időszerű Ernyei József 
és Karsai (Kurzweil) Géza nemrég megjelent nagy munkája,1 amely a 
felvidéki bányavárosok, főként Körmöcbánya és vidéke halódó német 
népi színjátszásának állít emléket. 

Amióta a falukutatás, a néprajz és a szociográfia felhívta a figyel-
met a nép színes viseletére, érdekes szokásaira, eredeti dalaira, tán-
caára és játékaira, feltárta a színes külső alatt nem egyszer meglapuló 
nyomorúságot, nemzeti létünk gyökereinek lassú sorvadását, azóta a 
nép lelkét vizsgáló tudomány a rádiót hallgató, újságokat és folyóira-
tokat olvasó, színházba járó, esetleg magyarosan öltözködő közönség 
érdeklődésének középpontjába került, éppen úgy, mint az egyes népek 
faji, nemzeti, törzsi és tá j i adottságait vizsgáló kutatás is. Ez az álta-
lános érdeklődés magyarázza meg a néprajztudomány minden ágában 
a legutóbbi évek alatt elért hatalmas föllendülést, a nép minden élet-
megnyilvánulására kiterjeszkedő gyűjtés nagy eredményeit és az ösz-
szegyüjtött anyag közzétételét, tudományos földolgozását, A legutóbbi 
évek politikai törekvései ís előnyösen készítették elő a néprajzi isme-
retek fokozottabb megismerését és értékelését. 

Ennek az időszerű követelménynek tett eleget a nemzetiségi el-
fogultságtól mindig mentes Magyar Nemzeti Múzeum azáltal, hogy 
immár több évtizedes múltra visszatekintő munkával összegyűjtette és 
részben föl is dolgoztatta a magyarság és a nagymagyarországí nemze-
tiségek népi hagyományait, köztük a népi színjátékokat ís, A magyar 
népszínjátékok szövegeit nagyobbrészt már kiadták és feldolgozták, a 

1 A felsőmagyarországi bányavárosok német népi sz ín já téka i (Deutsche Volks-
schauspiele aus den oberungarischen Bergs täd ten) . í r t a Ernyey József és Karsai 
(Kurzweil} Géza. Schmidt Lipót közreműködésével , II, kötet, 1, és 2, rész, 8°, 
901 lap és XXV lap műmel lékle t . Budapes t 1938. A Magyar Nemzet i Múzeum 
kiadása . i i : . 



teljesen kiadatlan tót játékok azonban még rendezőjükre és feldolgo-
zójukra várnak. Ezzel szemben a felvidéki német népi színjátékok iro-
dalmi értékesítéséhez sikerrel látott hozzá a mult évszázad közepe óta 
folyó magyar és német néprajzkutatás. Hagyományos együttműködé-
sük eredménye, értékes gyümölcse Ernyey-Karsai hatalmas monográ-
f iája a felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékairól-
(A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a szerzők felhasznál-
ták a Bukovinába és Erdélybe telepített németség, valamint a hazai 
tótság kiadatlan játékszövegeit is!) A pusztulásra ítélt szövegek ki-
adásával és sokszempontú feldolgozásával nemcsak a német, hanem a 
magyar néprajztudománynak és művelődéstörténetnek is nagy szolgá-
latot tettek a szerzők, mert igazolták, hogy a bányavárosi németség 
népi színjátszása szerves része a magyar műveltségnek, lerakodóhelye 
a magyar birodalom sokrétű népi javainak, A magyar vonatkozások 
állandó hangsúlyozása mellett azonban egyetemesebb, magasabbra tű-
zött cél is lebegett szemük előtt: be akarták mutatni a népi színját-
szás tükrében Nagymagyarország népeinek eleven és termékeny élet-
közösségét, kultúrálís együttműködését, amelyet semmiféle idegen 
szempont sem tudott megzavarni. Szélesebb tudományos érdeklődésre 
számító feldolgozásuk német nyelvét ez eléggé megokolja. Az előfor-
duló megye- és községneveket azonban nagyon helyesen magyar alak-
jukban közölték, mert a legtöbb helységnév magyar elsőbbsége vitán 
felül áll, a többinek eredete pedig egészen bizonytalan. A német pol-
gárok és a kamarai tisztviselők azonban a számukra érthetetlen régi 
magyar és szlovák, sőt nem egyszer a német helynevek helyett is ú j 
német neveket csináltak, tekintet nélkül a település lakosainak nemze-
tiségére. Az is figyelmet érdemlő mozzanat, hogy az első telepesek 
folytonos költözködése, elvándorlása miatt nem volt minden németnevű 
községnek egyúttal német lakossága is. 

A szentistváni birodalom nemzetiségeinek termékeny életközössé-* 
géből kisarjadt és sajátosan magyar színezetet nyert 36 német népi 
színjátékot tartalmazó I. kötet 1932-ben jelent meg, Folyóiratunk ak-
kor (VII. évf,, 378. sk.) részletesen megemlékezett erről a hatalmas 
szövegkönyvről. A benne közölt szövegek sokoldalú feldolgozását, az 
egyes játékok eredetének, szövegkritikájának, történetének, néprajzi, 
filológiai, hely- és színháztörténeti kérdéseinek részletes és mélyre-
ható tanulmányozását a most megjelent II, kötet tartalmazza. 

A feldolgozás módszeréről az Előszó ad számot, A szerzőknek 
ugyanis mindjár t a megindulásnál járatlan utakra kellett lépniök. A 
rendelkezésre álló nagy anyag megrostálásával, kritikai méltatásával, 
egységes összefoglalásával nehéz feladatok elé állított és éppen ezért 
még sok tisztázatlan fogalommal dolgozó népszínjátékkutatás eddigi 
irodalma módszertani szempontból csak kevés előmunkálattal szol-
gálhatott, A szerzőknek tehát egész önállóan kellett kialakítaniok a 
tárgyalás módszerét, amikor a szövegek tárgyi és időbeli hátterét a 
tematikus lehetőségek és a motívumtörténeti adatok sűrű rengetegé-
ben a színháztörténeti, filológiai, néprajzi és szociológiai szempontok 
világánál akarták megvizsgálni, Régóta nélkülözött tárgytörténeti mun-



kájuk nemcsak megbízható és nyugodtan követhető mintakép, hanem 
a gyakorlatban is beváló módszertani útmutató lesz mindazok szá-
mára, akik a nép játékkutatás gazdag tárgykörében dolgoznak, 

Módszertani és tárgyi szempontból egyaránt értékes anyagot 
nyúj t a „Grundlagen" című rész négy fejezete a kutatás történetéről, 
a bányavárosok múltjáról és népi műveltségéről, a játékok külső és 
belső történetéről. Feltárul előttünk a körmöc-németprónaí telepcso-
port keletkezése, változatos és küzdelmes élete. Részletes és megbíz-
ható feldolgozás hiányában ugyanis korábban igen sok téves elmélet 
volt forgalomban még a tudósok körében is ezeknek a német telepek-
nek az eredetéről. Voltak, akik a kvádok, gepidák, longobárdok, gótok 
vagy valamelyik más germán törzs maradványának tekintették a bá-
nyavárosi németeket, akiket viszont a szlovák eszmék harcosai azzal 
vádolnak, hogy megfosztották a bányavidék szláv őslakóit a népi, 
nyelvi és főleg területi jogaiktól. Bár a tudomány már régen megcá-
folta ezeket a romantikus képzelődéseket, a szerzőknek mégis vitába 
kell szállníok azokkal, akik (pl. Hans Käser) korszerű tudományos 
fegyverekkel akar ják védeni nemzeti elfogultságukból eredő tévedései-
ket. Pedig hazánkban minden nemzetiség meg lehetne elégedve a sor-
sával, hiszen a bányavárosok lakói is mennyi értékes jogot és kiváltsá-
got kaptak a századok folyamán, amelyekkel azonban sokszor vissza-
éltek egymás és a magyarság rovására. 

Az egyes német települések tárgyalásánál különös figyelmet érde-
mel a németség lassú elsorvadásának és szlovák elemekkel való telí-
tődésének rajza. Egyes külföldi történetírók szeretik hazánkat a né-
metség temetőjének tekinteni és a nemzetiségek beolvadását állami tör-
vényeink magyarosító törekvéseinek rovására írni. Ezzel szemben a 
szerzők részletesen kimutatják, hogy az erdélyi fejedelmek oldalán 
Habsburg-ellenes politikát folytató és a magyar nemességgel baráti 
viszonyban élő, de például a szepességi fa j testvéreível hadilábon álló 
alsóbányavárosi német polgárság visszafejlődését egészen más ténye-
zők okozták, így elsősorban a túlságosan nagy kiváltságok, jogok és 
szabadságok miatt indított perek és oivódások, a németeknél igényte-
lenebb szlovákoknak a XV, századtól kezdve egyre növekvő térfogla-
lása, a városok nyakán élő katonaság fosztogatásai, a huszita és török 
háborúk pusztításai, a bányák kimerülése és az érc alacsony beváltási 
ára miatt bekövetkezett nagy kivándorlás, a népességet irtó járványok, 
az endogámia, az alkoholizmus, a tűzvészek és számos más tényező 
együttes hatása. Szekfű Gyula említi (Magyar Történet IV. k., 1935", 
615, 1,), hogy a felvidéki németség visszafejlődését még nem dolgozta 
fel senki. Itt — legalább is az alsó bányavárosok vidékére nézve — a 
könyv kereteihez és célkitűzéseihez mérten eléggé részletes rajzot ka-
punk erről a folyamatról, 

A széleskörű önkormányzattal és eredeti népi műveltséggel ren-
delkező, zárt egységet alkotó bányavárosok műveltségrajza fejezi be 
azt a nagyvonalú történeti és néprajzi alapvetést, amelyet meg kel-
lett írni, hogy a német népi színjátszás kellő időbeli és művelődés-
történeti hátteret nyerjen. Itt tudjuk meg, hogy Körmöcbánya vidé-



kének lakossága keletközépnémet és bajor elemekből álló keverék-
nyelvjárást használt, részben még azokban a játékokban is, amelyek 
a középkori polgárság népies játékaitól kezdve a reneszánsz- és a 
barokkdrámán keresztül a bányászok, szénégetők, iparosok és föld-
művesek sokrétű játékaiig a népi színjátszás minden f a j t á j á t képvi-
selik, Ebben a részben a szerzők különös nyomatékkal emelik ki a kö-
zépkori magyar és részben keletközépnémet-osztrák művelődési ala-
pokra épülő hazai németség kapcsolatait a magyar népiséggel, A 
történelmi Nagymagyarországban élő és a nemzetiségi nyelveket álta-
lában beszélő magyar, német, szlovák, ruszin és román bányászok és 
szénégetők közös kincsei a feldolgozott németnyelvű népszínjátékok, 
amelyek sokszor több rokonságot mutatnak a különféle magyar nem-
zetiségek hasonló termékeivel, mint külföldi német fajrokonaik játé-
kaival. A magyar vonatkozások kimutatását éppen ezért igen fontos-
nak tar t ják a szerzők. Felfogásuk szerint ugyanis csak akkor kapunk 
helyes képet a reánk maradt német népszínjátékok értékéről, ha előbb 
feltárjuk a velünk életközösséget vállalt vendégnépek műveltségének 
forrásait és e műveltségnek a magyarsághoz való viszonyát, (V. ö, 
pl, a régi magyar és német ,,Confraternitas"-ok, valamint a török 
elől a Felvidék németlakta területeire menekült, irodalmi igényekkel 
rendelkező magyar nemesség nagy jelentőségét a bányavárosok mű-
velődésében!) A külföldi kutatók ugyanis — mellőzve vagy egyálta-
lán nem ismerve a nemzetiségek műveltségét döntően meghatározó 
magyar kapcsolatokat — legtöbbször csak hiányos vagy torz képet 
adnak és hamis feltevéseik alapján hibás következtetések ra já t zúdít-
ják a gyanútlan olvasóra, amint erre a szerzők több példát idéznek. 

Éppen ezért szükséges volt a hazai német népies és népi szín-
játszás minden régi adatát és azok magyar kapcsolatát a XV. század 
első felétől kezdve feltárni. Ezt a célt szolgálja a szokatlanul bőséges 
anyagot nyújtó ,,Aussengeschichte" című fejezet. A játékok belső tör-
ténetét, szociológiai hátterét, műfajait az „Innengeschichte" című fe-
jezetben lát juk egészen modern elvek szerint kifejtve. A Brud^r-
schaftokba tömörült bányásznép közösségi élete és a török támadá-
soktól aránylag megkímélt, a Birodalommal és Sziléziával szoros gaz-
dasági és szellemi kapcsolatban álló és így szépen virágzó bányavá-
rosok műveltsége volt a szociológiai előfeltétele annak, hogy náluk a 
népi színjátszás oly nagy mértékben ki tudott fejlődni, 

A kötet gerincét a közel ötödfélszáz oldalra terjedő „Bearbei-
tung" című rész alkotja. Ebben megtaláljuk az egyes játékok motí-
vumtörténetí, szövegkritikai, néprajzi és színháztörténeti feldolgozá-
sát tárgyi csoportok szerint rendezve (Hans Sachsra, az iskoladrá-
mára, a népkönyvekre, vallásos motívumokra és népi szokásokra 
visszavezethető szövegek). A motívumtörténeti fejtegetések gazdag 
anyaga lehetővé tette, hogy a szerzők megvonhassák az egyes játék-
típusok elterjedésének körét s így kellő megvilágításba helyezzék a 
felvidéki szövegeket. Több szövegről meg lehetett állapítani, hogy 
egyedülálló a maga nemében, A magyar és a szláv anyag alapos ér-
vényesítése viszont lehetővé tette a magyar és szláv változatokban is 
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előforduló német szövegek szélesebbkörű áttekintést adó feldolgozá-
sát, Ki kell emelnünk ebből a szempontból az „Ünneprontók" motívu-
mát, a karácsonyi játékokat, a Zsuzsánna-, Dávid és Góliát- és az 
Akárki-játékokat, amelyek feldolgozásához a neves bécsi kutató, 
Schmidt Lipót igen értékes fejezeteket adott. 

A szerzők feldolgozták Horak Károly közreműködésével azt a 
120 dalszöveget is, amely részben a játékokban, részben pedig azok 
kapcsán szerepel a Felvidéken. Ezeken kívül még 15 újabb játékszö-
veg is található a II. kötetben, amely az I. kötetben közöltekkel együtt 
teljessé teszi a felvidéki német színjátékokról alkotott képet, 

A hatalmas kötet végén — mintegy függelékül — öt nagy törté-
neti fejezetet találunk. Ezekben a bányavidék földrajzi, gazdaságpo-
litikai és nemzetiségi viszonyairól, a német telepesek jogairól, a mun-
káskérdés mély problémáiról és az alsóausztriai kamara könnyelmű 
felvidéki gazdálkodásáról közöl érdekes adatokat a két szerző.2 Itt 
különösen figyelemreméltók a bányászok gyakori vándorlását, a régi 
telepek kiürülését és ú jak alapítását, a sikertelen telepítési kísérlete-
ket, a munkás- és a nemzetiségi kérdés mélyebb okait, a bányaváro-
sok nagyszámú, de sokszor kétes értékű kiváltságait boncolgató fej-
tegetések. Amint a szerzők többször hangsúlyozzák, csak Ízelítő akar 
lenni ez a néhány kiragadott fejezet a rendkívül nagy és nehezen hoz-
záférhető forrásanyagból, amelynek teljes feldolgozása sok bonyolult 
felvidéki kérdésünket egészen más színben tüntethetné fel. A magyar 
hatóságok végtelenül türelmes, sok kiváltságot ajándékozó és a jog-
bitorláskat kímélettel elintéző polit ikája minden más érvnél jobban 
bizonyítja igazságunkat a még fel nem szabadított bányavidék nem-
zetiségi kérdéseiben, 

A kötetet részletes mutatók zár ják, amelyek nagyon megkönnyí-
tik a közölt anyag sokoldalú felhasználását, A 25 lapos műmellék-
let a játékokra vonatkozó képeket és 40 dallamot közöl. Az utóbbia-
kat Horak Károly gyűjtötte. 

Nem lehet a célunk, hogy ezen a helyen a mű egyes fejezeteiben 
közölt ú j anyagot részletesen ismertessük, A lényegesebb szempon-
tok kiemelése után röviden még csak arra utalunk, hogy a két szerző 
ezzel a hatalmas monográfiával az első nagy összefoglaló munkát 
alkotta meg a népszínjátékok irodalmában, amely eddig csak szöveg-
közléseket és részletfeldolgozásokat tudott nyújtani. A bányavárosok 
német népi színjátékai megérdemelték ezt a komoly méltatást, amely 
éppúgy szolgálja a tudomány, mint a derék bányásznép ügyét. A szer-
zők a felvidéki németséget — nagyon helyesen — minden tekintetben 
a magyarság neveltjének, hűséges sorstársának tekintik. Ez a gondo-
lat vezette a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőségét is, amikor régi cél-
kitűzéseihez híven felkarolta népi hagyományainak gyűjtését és támo-
gatta azok feldolgozását. Szeretnők remélni, hogy ez a nemes törek-
vés most, a döntés órájában, meghozza majd méltó gyümölcsét! 

2 Ez a rész külön is megjelent: Bi lder aus der Geschichte der Niederungari-
echen Bergstädte. 8°, 165 I, Budapest 1938. 



Marjain Zdziechowski. 
(1861—1938.) 
Sz, Csorba Tibor. 

Munkássága, állandóan ápolt rokonszenve és halála kötötte a 
magyarsághoz Mar ján Zdziechowski lengyel professzort. 

Az isteni Gondviselésnek különös akaratából október 6-án, e ma-
gyar gyásznapon, amely fölött egy ú j élet hajnalhasadása már csak 
órák kérdése volt, — költözött a legnagyobb magyarbarát lengyel 
kultúrpolitikus az örök hazába, ahol annyiszor emlegetett hitvese 
várta . . . A mi fájdalmunknak legmerészebb hirdetője nem érte meg 
a felvidéki magyarság visszacsatolásának ünnepét. Pedig hosszú évek 
fáradhatatlan munkássága, történelemszeretete, tanulmányai, atyafi-
ságos és egyéni kapcsolatai meggyőzték arról, hogy a trianoni igaz-
ságtalanságnak napvilágra kell jutnia s a határkiígazításnak el kell 
következnie. 

Ezt hirdette szóban és írásban. Erről beszélt nekem, amikor nála 
jártam húsvétkor. Özvegyi magányában, állandóan útrakészen egy 
más világ felé, osztotta meg velem is húsvéti szentelt sonkáját len-
gyel szokás szerint. Fáradt szemének szürke tekintete tüzet kapott, 
amikor magyarországi élményeiről beszélt. Látszott, hogy igazán és 
őszintén szereti fajtánkat, hogy ismeri történelmünket, kultúránkat, 
országunk természeti szépségeit. A Pannonhalmán töltött napokat 
külön ápolta emlékei közt. Egy jóságos öreg úr kedves mosolya 
őrizte benne a bencések vendégszeretetét, a könyvtár gazdagságát, a 
kolostor művészeti emlékeit és a t á j szépségét. Ide akart visszatérni 
még egyszer életében . . , De ezt csak akkor árulta el, mikor vidám 
környezete egy pillanatra feledtetni tudta véle azt, amit sohasem 
akart az utóbbi időben magától elterelni: a végső számadást. Utolsó 
kötetének is ezt a címet adta és koporsós külsőbe burkolta. Fekete 
kötés ezüst felírással: Végső számadás — ez volt Marjan Zdziechowski 
professzor hattyúdala . . . 

Amikor a wilnói Báthory István-Tudomány Egyetem klinikájá-
nak egyszerű halottaságyán feküdt Zdziechowski Marján, azt írtam: 
E halottaságynál áll a magyarság is, hogy lerója kegyeletét, hálá já t 
nagy bará t ja iránt. A mi fájdalmunk miatt írt minden betűjéért az 
ő elvesztésének fájdalomkönnyeit hullatjuk s egyetlen vígaszunk, 
hogy a harcos katonák, a Zdziechowski Marjánok odafenn sem ma-
radnak tétlenül, különösen most nem, amikor egy új történelem haj-
nalhasadása piroslik felénk és a ravatal felé, amelyen — útra készen 
— fekszik Zdziechowski Marján professzor, „Magyarország körül" 
most már a magasból fogja megtenni ú t já t és „Magyarország és Len-



gyei ország a történelmi forduló idején" — a megvalósulás mozza-
natában odafentről fogja őt megörvendeztetni. 

Nem könnyű feladat előtt áll, aki képet akar rajzolni Zdzíe-
chowski Mar ján munkásságáról. Zavarban van, aki emlékezést akar 
írni róla, mert nem tudja, kinek adjon elsőbbséget Zdziechowskí sok-
rétűségében: a vallásos áramlatok történelmi szemlélőjét emelje-e 
ki, vagy a modern kultúra szellemének kutatóját ; a világtörténelmet, 
vagy a szláv nemzetek lélektanát boncoló tudóst; a nagyképzeletű 
történészt-e, vagy az éleseiméjű író-művészt. Nehéz eldönteni, mi 
volt benne nagyobb: a merészen hangoztatott meggyőződés-e, vagy a 
bátorság-e, amellyel nyilatkozni, határozni mert; az erkölcstanító 
apostoli lelkülete-e, vagy költői fensége. 

Ez a nem mindennapi egyéniség gazdag munkásságát a pozitiviz-
mus idejében kezdte el. Onnan indult el •— írja, róla emlékezvén, 
Ibanski-Zahora —, ugyanabból a végvári fészekből, amelyből Mickie-
wicz, Kosciuszko, Traugutt, Pilsudski, Mennyi rokon vonás jellemzi e 
két kortársat, Zdziechowskit és Pilsudskit: vas következetesség, lo-
bogó láng a lélekben az élet utolsó pillanatáig, ugyanez a felelősség-
érzet a nemzet dicsőségéért. 

Nowosiólkachban született 1861-ben. Gimnáziumi tanulmányait 
Minskben végezte 1879-ben, egyetemi tanulmányait pedig Pétervá-
rot t és Dorpatban, ahol szláv nyelvészetet tanult. Szlavisztikát tanul-
mányozott Grácban és Zágrábban, összehasonlító irodalomtörténetet 
pedig Genfben, 

A tudomány káplánjaként lép az olvasó elé ,,Byron és kora" 
(Krakow 1891} című munkájában. De már első munkájában („Mes-
sianisták és szlavofilek" Krakow, 1888,) utal arra, hogy nem haladt 
lépésről-lépésre Taine nyomdokán, hanem Brandes alapján bővítette 
ki kritikáját. 

Buckle Anglia művelődésének története volt a korabeli ifjúság 
evangéliuma, amelyet mindenki elolvasott és így Zdziechowskí is sokat 
merített belőle. Természetesen — írja — az ilyen evangélium nem 
erősítette az otthonról hozott hitet. Ezt a hitet akartam megmenteni 
s ebben különböztem az átlagos hallgatóktól, akik könnyen, gyorsan 
vesztették ezt el, A lelkemben harc dúl t , . . („Pesszimizmus, roman-
ticizmus és a kereszténység alapja") . 

A pozitivizmus és a materializmus volt Zdziechowskí lelkének 
tűzpróbája, amelyből az élő Istenbe vetett hittel tért meg győztesen. 
A vallásbölcselet történetírója, az erkölcstanító ebben a harcban szü-
letett meg igazán. 

Páni félelem fogta el, ha a világ elgépesedésére gondolt; félt, 
hogy az ember is géppé lesz, magasan értékelte a személyi* valamint 
a politikai szabadságot és az egyén fejlődésének szabadságát. Az 
emberi szabadságot nem találta meg a népuralomban. Nem volt a nép-
uralom híve. Amikor 1916-ban Babinski tábornok egy népuralmi nyi-
latkozat aláírására kérte, Zdziechowskí elutasította a kérést azzal, 
hogy a népuralom csalás, mert szédületes gyorsasággal forog a cső-



cselék uralmának örvényébe, amely után biztosan következik a bar-
bárság köde, a kultúra halála, az ember elállatiasítása, (,,Pétervártól 
Leningrádig"). 

Következetesen a katolikus univerzalizmus álláspontját vallotta, 
de tisztelni tudott más eszményt is. 

Az ember érdekelte mindenekelőtt és semmi sem volt számára 
érdektelen, ami hozzátartozott az ember körvonalához, az ember 
mélyebb megértéséhez, Zdziechowski munkásságában jelentős helyet 
foglalnak el az életrajzok. Kereste kortársaival, kora nagyjaival a 
személyes kapcsolatokat, nem előkelősködésből, hanem, hogy közelebb 
jusson érdeklődése állandó tárgyához: az emberhez. Mint szellem-
történész, vagy mint összehasonlító irodalomtörténész talált nagyságo-
kat, a múltban is, akiket a maga módja szerint mérlegelt: Byron, III. 
Napoleon, Chateaubriand, Shelley, Lermontow, Tolsztoj, Lamartine, 
Leopardi vagy Novalis e sorozatba tartoznak, akárcsak a magyar 
Andrássy Gyula, Széchenyi István, Prohászka Ottokár, Apponyi 
Albert stb, 

Zdziechowski nagy szlávbarát volt, ami mérföldes távolságban 
van azonban nála a pánszlávizmustól. Ugyancsak helytelen oroszba-
rátnak nevezni. Nem volt a cári Oroszországnak — amelyet jól is-
mert — híve és a Szovjetről utálattal emlékezett meg. Hitte azon-
ban, hogy a cári Oroszország mögött van egy másik Oroszország, 
egy nemesebb, amelyet azonban elnyom a cári hatalom, amely szóhoz 
juthat még és helyreigazíthatja egyszer az igazságtalanságot. Az 
orosz tudományos világ színe-javával: Solowejewvel, Trubeckimmel, 
Cziczerynnel stb. fenntartott személyes kapcsolatai megerősítették e 
hitében. Ilyen álláspontot vallott „Oroszország politikai erkölcse" 
1899, „Orosz befolyás a lengyel lelkiségre" 1913, „Európa, Orosz-
ország, Ázsia" 1922, „Pétervártól Leningrádig" 1934, című munkájá-
ban és végrendeleti művében, a „Végső számadás"-ban 1937, 

Az orosz befolyást károsnak tartotta és hirdette. Esküdt ellen-
sége volt a bolsevizmusnak, amely „elállatiasítja az embert, vér-
szívóvá teszi, megöli lelkét, hogy aztán járomba hajtsa, mint a bar-
mot," Állandóan figyelmeztette a lengyelséget az orosz szomszédság 
veszedelmére. Katolikus világnézetével mindig ellentétben állott 
mindaz, ami Lengyelország keleti határain túl történt cárizmus, bol-
sevizmus és egyéb jelszavak hangoztatásával. 

„Cselekvő politikával sohasem foglalkoztam; érdekeltek a poli-
tikai eszmék és hatásuk a nemzeti célokra és harcokra." Ezt ír ja 
Zdziechowski a politikus, akinek széles látóköre, emberbaráti elgon-
dolása volt. Az állami vagy a nemzeti érdekek megértéséhez — írja 
„Magyarország és Magyarország körül" c. munkájában — értelmi-
ségre van szükség, Zdieohowskinak nemcsak intelligenciája, hanem 
látnoki lelke volt, amellyel meglepően időszerű dolgokat írt s ma 
csodálattal olvassa az ember, hogy eseményeket írt meg előre, ame-
lyek megvalósulását már csak hült teteme és sokáig élő szelleme érte 
meg. Egy apostoli lelkület becsületességével kutatta a szálakat, ame-



lyek a maguk következetességével vezettek el napjaink történelmi 
eseményeihez — Zdzíeehowskínál már évekkel ezelőtt. És éppen ezen 
a ponton érdekel minket legjobban a nagy lengyel tudós élete, mun-
kássága. 

Szent meggyőződése volt, hogy Lengyelország önmagát és egy-
ben Európát csak a legszorosabb kapcsolatok és a magyarokkal való 
közös határ révén mentheti meg a bolsevizmus ragályától, barbár-
ságától. 

Mint politikus, mint kultúrpolitikus nyilt ellensége volt a csehek-
nek és őszinte bará t ja a magyaroknak, A csehek ellen táplált ellen-
szenvének oka nem a Cieszen (lengyel Tesehen) vidéke, az Olzán túli 
terület elvesztése volt, hanem sokkal mélyebb, A nagy szlávbarátnak 
már 1918 végén felajánlották a prágai követséget, A Masarykkal való 
személyes kapcsolatok is a mellett szóltak, hogy el kell foglalnia, hi-
szen a legalaposabb ismerője a szlávságnak, Zdziechowski mégis této-
vázás nélkül utasította vissza az ajánlatot. Hivatkozott arra a nagy 
ellentétre, amely a lengyelség és a csehek közt tornyosul. 

A nemzeti lélek legmélyéig hatolnak ezek az ellentétek. Ezek le-
hetetlenné tesznek minden megértést a csehek és a lengyelek között, 
A cseh — Zdziechowski professzor szerint — az egyetlen nemzet a 
világon nagy történelmi múlttal, amely nem különbözteti meg a nem-
zeti és a törzsi elemeket, minden cseh a maga öntudatában csehszláv. 
Ez a csehszlávság rokonszenves is tudna lenni, ha nem öltött volna 
a szláv eszme a történelmi körülmények következtében a cseheknél 
orosz jelleget. Vagyis a csehszláv a lelke mélyén csehorosz volt. Szá-
mos munkájában hirdeti ezt a felfogását Zdziechowski, Csak egy ki-
vételt ismert: Masarykot, akinek cseh világnézetében hitt, akit jól is-
mert, hiszen 1890 óta tudományos kapcsolatot és tudósi rokonszenvet 
tartott fenn vele, A többiekről az volt a véleménye, hogy ezt a cseh-
szláv-orosz eszmét annyira magukévá tették, hogy már a vérükbe és a 
csontjaikba hatolt. 

Lelkes híve volt azonban a magyarságnak, amelyhez tudományos, 
érzelmi, atyafiságos kapcsolatok fűzték. A Széchenyiek, Andrássy 
Gyulák, Apponyi Albertok politikájának volt a híve, a Prohászka Otto-
károk eszméinek, világnézetének ismerője és terjesztője, „Magyar-
ország tragédiája és Lengyelország politikája" (Krakow, 1920), „Ma-
gyarország és Magyarország körül" (Wilno, 1933), „Magyarország és 
Lengyelország a történelmi forduló idején" (Wilno, 1937) legfontosabb 
magyar tárgyú könyvei, 

Zdziechowski Mar ján ezekben a kötetekben fejtette ki kultúrpo-
litikai nézetét a lengyel-magyar közös határt illetőleg. Nem szűnt meg 
hangoztatni ennek szükségességét és fontosságát, akárcsak a kárpát-
a l j i területek visszacsatolását, A földrengésjelző érzékenységével fo-
gékony minden megnyilatkozásra. Amikor egy évtized gyászünnepét 
ülte a magyarság Trianon után, az egyik lengyel lap szemrehányó so-
rokat közölt, s kérdezte, miért nem tett valamit már azóta a magyar-
ság és miért engedte Trianon létrejöttét?! Zdziechowskinak jó alkalom 
volt arra, hogy védelmébe vegye a magyarságot, hogy rámutasson Tisza 



István politikájára, háború-ellenes magatartására és a háború kitöré-
sének igazi okaira, 

„Magyarország és Magyarország körül" című munkájában azt 
í r ja : ha meg akar juk tartani a nemzeti szabadságot, akkor nincs más 
kiút, mint áttörni azt a szörnyű abroncsot, amelybe bezártak minket és 
kezet nyújtani a magyaroknak, mint egyetlen nemzetnek, amellyel er-
kölcsi, politikai és gazdasági érdekek fűznek össze. Ennek egyedüli 
módja eltüntetni a cseh uralmat a Kárpátal jában s megteremteni köz-
tünk és a magyarok közt a közös határt. Elengedhetetlenül szükséges 
ez nemcsak nekünk, hanem Franciaországnak is. Másutt viszont ezt 
í r ja : fel kell építeni és meg kell erősíteni a lengyel-magyar falat, 
amely már holnap hivatva lehet örök küldetésének eleget tenni a bar-
bárság ellen, 

„Magyarbarátsága", „csehfélelme" mélyen gyökerezik és törté-
nelmi, kulturális, filozófiai alapokon áll. Gyakran idézi és magáénak 
mondja Dembinski tábornoknak 1849-ben mondott szavait: Szerettem 
Magyarországot mint i f jú szerelmemet és szívem úgy dobogott ezért 
az országért, akár sa já t hazámért, 

A szíve megszűnt már dobogni — mindkét országért. De magyar-
barátságának őszintesége, igazságtalanságunk elleni harcának tüze a 
magyar értékeknek erős bástyáit építette lengyel földön. Könyvei min-
denkor tanúi lesznek nagy tudásának, hitének, szent meggyőződésének, 
hogy a lengyel-magyar kapcsolatok elmélyítése, a közös lengyel-ma-
gyar határ az európai béke megőrzésének inkább számottevő ténye-
zője, mintsem e két nemzet együttérzése, 

Zdziechowski Mar ján lelke, mély embersége, magyarbarátsága 
köztünk marad, E néhány sor írás legyen egyszerű virág azon a síron, 
amely egy gazdag életet takar, közel kétszáz nyomtatott munkának 
szerzőjét. Istent, a tudományt, a kultúrát szolgálta. Az embert neme-
sítette egyéniségének varázsával, tudásának mélységével, hitének ere-
jével, meggyőződésével. Nem veszett kárba, amit Zdziechowski Mar-
ján mondott és írt! Tovább él tanítványaiban, tisztelőiben, mindkét ha-
zájában, És egyre jobban halad a megvalósulás felé mindaz, amit Ma-
gyarország és Lengyelország szorosabb kapcsolatairól hirdetett! 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 

Dr. Trikál József: Az új szellemiség. Bp. Szent István-Társulat. 1937. 

Az egyes filozófiai irányok helyességének vagy helytelenségének legjobb 
ismertetői azok a gyümölcsök, amelyeket termeltek. Hisz a filozófia nem vitrinbe 
zárt dísztárgy, hanem erő, életalakító energia. Természetes tehát, hogy az élet-
alakulásból következtethetünk az alakítóra, A szerző e kiváló könyvében meg-
teszi ezt a következtetést a matrializmusra vonatkozólag és rettentő következe-
tességgel s ép ezért hűen sötét színekkel festi meg a helyzetet, amelyet ez okozott. 
Ennek a szellemi iránynak gyümölcsei (marxista szocializmus, bolsevizmus és 
tel jes atheizmus) a legszörnyűbbek, amiket a világtörténelem valaha ismert. Az 
anyag lett úrrá a lélek felett. A lélek ezért lerongyolódott és elveszésnek indult. 
S mivel a filozófia megölte, kizárta a lelket, gyümölcsei csak üres, kongó for-
mákká lehettek, élettelenekké és élettagadókká, S születésüktől magukban hord-
ják a feloszlás hullamérgeit. S most visszahatásként arra a mérgező szellemi irányra 
az anyagias életnézésre, amely nemcsak a mennyországot rabolta el az ember-
től, de magát a földet is, itt izzik a levegőben az ú j szellemiség eszmevilága, a 
lélekuralma. A szellem legyen úr az anyagon. Lázas keresése ez egy új filozófiá-
nak, mely meg tud felelni a materialista útonállóktól kifosztott s az útszélén fél-
holtan otthagyott emberiség kínzó kérdéseire és meg tud ja gyógyítani az üsz-
kösödő sebeket, S e szellemiség alaktalan még, de él már. Még forr és tisztul, de 
sokan keresik már fel, S örülnek neki „mert akinek lelkében megfogamzik, világot 
érez születni magában." Mert hisz ez az új szellemiség lélek. „Lélek a lélekben. 
Lélek a nép lelkében," Egysége az összes teremtő erőknek, tehát hatalom. Híd 
az ég és föld között, tehát hívő és katolikus. Egyensúlyba hozza a földet a földdel 
és éggel, tehát boldogság is. Még nincs köntöse, még nincsen rendszere, de érez-
zük, hogy szép, érezzük, hogy mély. Alapja boldogság utáni olthatatlan szom-
junk, lelki egyensúlyt találni akarásunk. „E könyv az új szellemiség hasonmása 
és a szerző lelkének felzengése." Szép, mély, mint az új szellemiség. Értékes, mint 
a lélek, amelyből felzeng. Hozzájárul az irodalmi forma, amelyben mély tudás, 
még mélyebb hit, a kiváló filozófus szabatossága és biztossága egyesül a remekíró 
kifejezőképességével. Természetes tehát, hogy érdekes a könyv. Lelki élmény. 
Belőle megtisztulva, meggazdagodva kerül ki a lélek. S az új szellemiségben meg-
sej tet t értékek fanatikus harcosa lesz s az új boldogság hirdetője marad. 

Pálos Ferenc. 

A. Schütz: Der Mensch und die Ewigkeit. Verlag Kösel—Pustet, München. 
1938. 395 S. Leinen RM 6.50. 

örvendetes jelenség, hogy a külföld figyelme egyre nagyabb érdeklődéssel 
fordul magyar lelkiíróink értékes munkái felé. A hazánkon kívül is neves Schütz 
professzornak is már a második német nyelven megjelenő müve ez az emberiség 
mindig egyformán időszerű, komoly kérdéseit: a halál után következő életet, a 
lélek halhatatlanságát, z Isten életében való részesedést fejtegető munka. A nem-
csak a teológiában, hanem a világirodalomban, történelemben, vallástörténetben, 



természettudományokban is otthonosan mozgó szerző bizonyára sokak lelkében 
járni hozzá hitünk alapvető igazságainak erősödéséhez. 

Vida Szabolcs. 

Nevelés. 

Pedagógiai szakkönyvek. Szerkeszti Dékány István; kiadja az Orsz, Kö-
zépisk. Tanáregyesület, Bpest, VIII. Csepreghy-u, 4, 

1. kötet: Dékány István: Pedagógiai elvek. Bevezetés a nevelői gondolko-
dásba. 1936. 98 1. Ára 3 P. 

A „Pedagógiai szakkönyvek" kiadásának a célja, hogy oly müveket kapja-
nak kezükbe a tanárok, melyek az egyes szakok tanításának a módszereit ismer-
tetik s ezek alkalmazását tudatosít ják. Ezen „Szakkönyvek" elé bevezetésként 
írta meg a vállalkozás szerzője, Dékány István, az 1. kötetet, mely nem akar ugyan 
általános módszertant adni, mégis a legfontosabb, a legáltalánosabb didaktikai 
elveket igyekszik összefoglalni, illetőleg értelmüket szabatosan meghatározni, 

A pedagógiai elvek mibenlétét kutatva mindenekelőtt azt hangsúlyozza a 
szerző, hogy ezek nem ideális normák, melyek csupán a tiszta értékek rendszerére 
vannak tekintettel. Ezek az elvek a megvalósító eszközöket is szem előtt tar t ják, 
ezért Dékány instrumentális vagy szintetikus elveknek is nevezi őket. Ha ugyanis 
a nevelés elé kitűzött értékeket meg akar juk valósítani, akkor nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a növendék szellemi-lelki fejlődésének mindenkori állapotát sem. 

Az uralkodó pedagógiai elvek ismertetésére áttérve megállapítja a szerző, 
hogy a magánneveléssel szemben az elsőség a köznevelés elvét illeti meg, mely 
megkívánja, hogy a gyermek közösségben nevelődjék. Az egyéni szabadfejlődés 
elvének alkalmazása biztosítja a felelősség-, az önérzet, az erőtudat kibontako-
zását. Ezzel bizonyos tekintetben ellentétes a tekintély elve, melynek eredője 
az engedelmesség. Részletesen fejtegeti a szerző a szülőföld-ismeret (Heimat 
kunde) elvének fontosságát, melynek érvényesülése a nemzeti érzést, a hazasze-
retetet ápolja és fejleszti az ifjúságban, A munkaoktatás elvében inkább csak 
negatívumot lát Dékány, mely tiltakozik a „könyviskola" túlzásai ellen; pozivtív 
oldala még eléggé homályos a középiskola tekintetében, A konvergencia vagy 
koncentráció elve a vallásos világnézet kialakítására sarkalja az iskolát. Igazi 
nevelő ugyanis csak az lehet — hirdeti Dékány —, akinek tekintete Istenen függ, 
akinek transzcendens nevelési oélja van. Befejezésként az elv és módszer külön-
bözőségét és összefüggését világítja meg a szerző. Ismernünk kell az elveket, hogy 
öntudatosan alkalmazhassuk a helyes módszereket. 

Csóka J. Lajos. 

2/a kötet: Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete 1937. 244 1, Ára 7 P, 

Napjainkban az oktatás elméletének ilyen rendszeres kifejtését szerzőnk 
merész vállalkozásnak mondja, nemcsak azért, mert a didaktika az egész pedagó-
giának éppen legkidolgozottabb ága, hanem azért is, mert az új didaktikának meg 
kell találnia két szélsőség között a helyes kiegyenlítést. Egyik szélsőséget az u, 
n, reformpedagógia képviseli, amely a nevelésben egyoldalúan az alanyi tényező-
ket hangsúlyozza („vom Kinde aus"), a másik szélsőséget a hegelizmuson tájéko-
zódó pedagógia jelenti, amely a növendékkel szemben a művelődési javakat, a 
tárgyi oldalt áll í t ja homloktérbe, azaz a szubjektív szabadsággal szemben bizonyos 
objektív megkötöttségeket hangsúlyoz, 

Ebbe a szemszögbe állí t ja bele könyvünk az oktatás elméletének problema-
tikáját , amely fogalmi készletben és a problémák általános keretében a didaktikai 
hagyományokat megőrizve, tárgyalásában a középiskolai oktatás' kérdéseire szo-
rítkozik. 

Az említett keretben aztán az oktatásnak öt alapvető kérdését vizsgálja. 
Az oktatás fogalma, feladata és személyes tényezői c, első fejezetben a 



nevelés, oktatás, művelés, képzés, művelődés és műveltség műszavak különböző 
jelentéstartalmait és ezeknek egymással való összefüggéseit fejtegeti. Maga az ok-
ta tás a művelődésnek közvetett, azaz tárgyi tar talmak átadásával történő módja, 
amelynek ebből folyólag lényeges jegyei: a tartalmi közlés, melynek a növendék 
részén a megtanulás, továbbá a számonkérés, melynek a növendék oldalán a szá-
motadás felel meg. Ezekhez a lényeges mozzanatokhoz csatlakozik aztán a tuda-
tosság és tervszerűség jegye. — Az oktatás kettős irányú feladatának: az alaki 
és tárgyi képzésnek kijelölése után az általános műveltségről és szakműveltség-
ről szól, mint amelyek tárgyilag kiegészítik egymást; bár egymástól függetlenül, 
egymás kölcsönös feltételezése nélkül is fennállhatnak. — Az oktatás személyes 
tényezőinek, vagyis a tanulónak és a tanárnak kapcsolata a tárgyban gyökerezik, 
azaz a személyes viszonyt a tanár részéről a tárgyi tartalmak közlésének, a ta-
nuló részéről a tárgyi tartalmak elsajátí tásának akarata biztosítja. A tanulóra 
nézve ez a személyes kapcsolat az egyéniség és műveltség viszonyának, a tanárra 
nézve a tárgyszeretet és alakításvágy viszonyának kérdésévé kristályosodik ki. 

Az oktatás tárgyi kellékeiről szól a második fejezet vagyis itt a tanterv el-
méletét adja, A művelődési javakat a kultúrjavakból kell kii.zem.elni, mely utóbbiak 
akkor válnak művelődési javakká, ha nagy értékkel, klasszícitással és lélekművelő 
hatással bírnak. A r r a a kérdésre tehát, hogy mit tanítsunk a középiskolában, azt 
feleli: „ A kultúr javak sorából azokat fogjuk klasszikus művelődési javakként ki-
szemelni, amelyek személyes jellegüknél íogva emberi létünk gyökeréig hatolnak 
és ugyanakkor egyetemes jelentőségüknél fogva leginkább adnak látókört." (116 1.) 
Ilyen művelődési javak; a nyelvi és irodalmi tanulmány, a vallás, a művészet és a 
tudomány a filozófiával és szaktudományokkal, A kiszemelt művelődési javak 
megszervezése, elrendezése a tárgyi és a különböző tárgyak közötti koncentrációt 
jelenti, amely utóbbinál az organikus és szisztematikus szempont összeegyezte-
tését legjobban az erkölcsi-világnézeti koncentráció szolgálja. 

A harmadik fejezet címe: Az oktatás lefolyása, melyben a módszer elméletét 
kapjuk. Eszerint az oktatásnak van formája (előadó, párbeszéd stb,) és van menete 
még pedig logikai és pszichológiai menete. Ez utóbbinak keretében a receptivi-
tás ra építő formális fokozatok elméletének és a spontaneitásra támaszkodó munka-
elv módszertanának kibékítését ad ja , hiszen megismerésünk sem nem puszta 
receptivitás, sem nem merő spontaneitás eredménye, hanem mindkettő egyszerre. 

Az oktatás intézményes szervezetéről szóló negyedik fejezetben az iskola 
szervező tényezőit (kultúrközösség, társadalmi rendek, állam, a mindenkori ped. 
elmélkedés), továbbá fokozatait és tagolását és végül szétválasztását t á r j a elénk. 

Az utolsó fejezet az oktatás és világnézet szoros összefüggését tárgyalja, 
mert az oktatás elméletének mindig világnézeti meghatározottsága van, amennyiben 
minden didaktikai elmélet filozófiai alapmeggyőződésekben gyökerezik, másfelöl 
maguk a szervező tényezők mindenkor meghatározott világnézet hordozói. 

íme vázlatosan ez a nagy elmélyedéssel és a kérdések irodalmának széles-
körű ismeretével és krit ikájával megírt könyv, amely Fináczy E, nemrégiben 
nyomtatásban megjelent Didakt ikája mellett így a második teljesen kidolgozott, 
rendszeres oktatás elméletünk. Kitűnő szerzőnk főleg az ú, n. reformpedagógia 
kinövéseivel szemben a szélsőségek közötti kiegyenlítést jelöli meg könyve irá-
nyának, amely tehát az oktatás tárgyi és jogos alanyi tényezőit egyensúlyban 
ta r t j a . A könyv értékítéleteit magunkévá is tehetjük. De legyen legyen szabad 
egy megjegyzést tennünk! Az áttanulmányozása után az az érzésünk, hogy szer-
zőnk az oktatás tárgyi mozzanatait mintha nagyobb hangsúllyal emelte volna ki, 
mint az alanyi tényezőket, amelyeknek behatóbb tárgyalását viszont a Ped, Szak-
könyvek sorozatának ugyanazon szám alatt b) kötetében kapjuk. A problémák 
szervei kibontakoztatása és sok termékeny eszméje miatt neveléstudományunknak 
nagy értéke e könyv. Kollár Gedeon. 

2/b kötet: Várkonyí Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. 1937. 141 I. 
Ára 6 P. 

A neveléslélektan a nevelési tények és helyzetek lélektani vonatkozásaival, 
és a lélektani tények és helyzetek nevelési vonatkozásaival foglalkozik. Ennek a 



meghatározásnak értelme akkor válik világossá, ha látjuk, melyek a nevelési té-
nyek és helyzetek — és mit kell érteni lélektani tényekben és helyzeteken. 

„Nevelési helyzet" áll elő akkor, ha a gyermek vagy a felnőtt tudatos terv-
szerű vagy alkalomszerű, huzamosabb vagy rövidebb lelki változások tárgyává 
válik, melyeknek valamilyen értékes céljuk van. Ide tartoznak azok a tények 
és folyamatok is, amelyek az aktuális ráhatásokat megelőzik s ezzel a nevelő 
tényleges tevékenységét befolyásolják; továbbá a nevelői ráhatás folyamata alatt 
fennálló tények és körülmények, minő a növendék állapota, a környezet, a nemzet, 
a nevelők és a köznevelés állapota. Végül ide tartoznak magának a nevelésnek 
hatása alatt beálló változások is a növendékben vagy annak környezetében. —-
„Lélektani tényeken, és helyzeteken" a növendékben és a nevelőben éppen a ne-
velési helyzet hatása alat t beálló lelki változásokat értjük. Az ide tartozó lelki 
jelenségek sokfélék s kiterjednek a nevelés minden mozzanatára: a testi, értelmi, 
erkölcsi nevelésre egyaránt. Ezért beszélhetünk pl, a testi nevelés, a szellemi mű-
velődés, az erkölcsi nevelés pszichológiájáról. 

Ez a könyv, mely bevezetés kíván lenni a neveléslélektan kérdéseibe, nem 
tart számot teljességre, hanem csak a neveléslélektannak legáltalánosabb pro-
blémáit vizsgálja: a nevelőhatások, valamint a nevelőnek és növendéknek lélek-
tanát. A szerző törekvése arra irányult, hogy az olvasó — elsősorban a fiatal ne-
velőnemzedék — megismerkedjék a lélektani szemléletmóddal és világosan lássa, 
mily termékeny szempontokat nyújt a lélektan (a személyiséglélektan) a nevelői 
munkásságnak. 

Tartalmi szempontból tehát három részre tagolódik a munka, 
A Bevezetés a neveléslélektan tárgykörét, kutatási módszereit, a nevelés 

céljait, a növendék megismerésének módjait vizsgálja, 
A második részben a nevelőhatások lélektanát adja, mégpedig először a 

tanítás lélektani folyamatát mutatja be. E körben kiváló fejezet az értelmesség 
vizsgálata, mely a lényeg-megismerés, elmélyülés, egységbefoglaló, kritikai érzék 
stb. szempontjaiban mutat ja be a fejlesztő lelki ráhatásokat. A tanítás lélektani 
folyamata után szerzőnk egyéb nevelő hatásokat tesz vizsgálódása tárgyává, 
minők: a példaadás, parancs és tilalom, jutalmazás és büntetés, tekintély, a pe-
dagógiai szeretet, kényszer és szuggesztió, a gyakorlás, a szellemi munka. 

Végül a harmadik rész tükörkép gyanánt mutat ja be a nevelő és növendék 
lélektani jellegzetes vonásait. 

A könyv tárgyalásának egész vonaláv szembeszökő a problémák szakiro-
dalmában való otthonosság, nagy pedagógiai érzék, elmélyedés és világosság. Az 
ilyen neveléslélektani művek elmélyedő tanulmányozása öntudatossá teheti, fej-
lesztheti, gazdagíthatja a hivatalos pedagógusok nevelő tevékenységét. 

Kollár Gedeon. 

3. kötet: Dékány István: A történelmi kultúra útja. Középiskolai történe-
lemtanítás, 1936. 128 1. Ára 3 P. 

Szerzőnk a történelem tanításának kiváló szakembere. Egy emberöltő óta 
nemcsak taní t ja a történelmet, hanem annak elméleti kérdéseit is szinte szám-
talan cikkben, tanulmányban vizsgálta. Előttünk fekvő könyve az elméleti tudás-
nak és gazdag tapasztalatnak valóságos tárháza, melyből a történelem tanárai 
sok hasznot meríthetnek. 

Dékány a történelem tanítása révén nem csupán bizonyos irányú szakmű-
veltséget kíván nyújtani tanítványainak. Annál sokkal többet: történelmi kultúrát, 
világnézetet, mely az egész egyént áthatja, alakítja. Ezen célkitűzésének elvi 
alapjai t és gyakorlati módszereit fejtegeti a szerző műve további részében. A 
történelemtanítás manapság már nem elégedhetik meg egyes adatok ismerteté-
sével. A korok lelkét kell megértetni a növendékekkel. Az elmúlt idők kultúrá-
ját úgy igyekszünk szemléltetni, hogy abban felismerjék a tanulók a mi korunk 
alakító tényezőit s azokat az értékeket, melyeket nekik is meg kell ragadniok, 
hogy tovább hagyományozhassák aztán a jövendőnek. A történet tanítása ily mó-



don a mult és a jelen kul túrájának megértését, az értékek felkarolását s ezáltal 
a jövő szolgálatát célozza. 

Ezt a célkitűzést természetesen nem lehet megvalósítani a tananyag egy-
szerű elsajátításával, értelmi megrögzítésével, A növendéknek át kell élnie és 
éreznie az eseményekben megnyilatkozó törekvéseket, értékelnie kell azok ered-
ményeit. A tanuló az eseményeknek ne csupán ismerője, szemlélője, hanem bizo-
nyos mértékben szereplője is legyen. Hogy ezt elérhessük, az anyagot gondosan 
meg kell válogatni, A múltnak azon mozzanatait emeljük ki, melyek a mi ko-
runkat is érdeklik s jövőnk szempontjából is fontosak. Az i f jakat különösen ér-
deklik a nagy egyének, a jellemek, a cselekedetek motívumai. Főleg életrajzok 
keretében ta lá l ják meg a tanulók azon erők küzdelmét, melyek bennük is feszül-
nek s az erkölcs diadalát célozzák. Az erkölcsi egyéniség kibontakozásán kívül 
ez a történettanítás összetevőiben ismerteti meg a jelen kul túráját , annak a 
múlttal való szerves kapcsolatát és folytonosságát. Ennek tudatossá válása aztán 
történeti érzéket fejleszt az ifjúban, mikor lát ja, hogy mennyit kell köszönnie 
az előző nemzedéknek. 

Az ily módon végzett történettanítás valóban történelmi kultúrát ad a nö-
vendékeknek s ezáltal a jellemnevelés egyik leghatásosabb tényezőjévé válik. 

Csóka J. Lajos. 

4. kötet: Kari János: A földrajz tanítása. Ismertetését 1. Pannonhalmi 
Szemle, XIII, évf. 153—154, 1. 

5. kötet: Petrích Béla: A modern nyelvek tanítása. 1937. 97 1. Ára 3 P. 

Mivel a közvélemény a tanulók modern nyelvi tudásán méri meg elsősor-
ban a tanári munka eredményességét, állandó a törekvés, hogy ezeknek a nyelvek-
nek tanítási módszerét tökéletesítsék. Leginkább a német módszertani törekvések 
vernek visszhangot hazánkban, s ezeknek nem egyike — különféle lélektani meg-
gondolás a lap ján — merész újításokat hangoztatott, (V, ö, pl. Lux Gy. könyvét 
a modern nyelvoktatásról, amely a munkaiskola elveit viszi néhol túlzásba.) Ezért 
szükségesnek mutatkozott olyan módszertani könyv, amely a mai törekvéseknek 
megrostált, a gyakorlatban kipróbált elveit adja . Ez volt Petrich B. célja, aki 
azokat az elveket foglalja össze ebben a könyvében, „amelyek a könyv keletke-
zése pillanatában általánosan érvényesültek a modern nyelvek tanításában." Noha 
teljesen ismeri a munka-iskola, a művelődésrajzi törekvések, az ifjúsági lélektan 
mai eredményeit, minden merevségtől mentesen nyú j t j a a jól bevált közvetítő mód-
szer gyakorlati eujárásait. Az olvasmány tárgyalást beszédgyakorlatokkal kapcso-
latosan helyezi a nyelvtanítás középpontjába, de erősen hangoztatja a nyelvtan 
tanításának fontosságát is. Mindenütt részletezi a begyakorlás módját, a gya-
korlati tanácsok nagy gazdaságát adja . Nagy értéke (ma csak kevés módszertani 
műben található), hogy számot vet a különféle tanári egyéniségekkel. Pl. nem 
tanácsolja a fonetikus átírás használatát, de hozzáteszi, „ha ez az eljárás a 
tanár egyéniségének jobban meglelelne és biztosan el is érné vele célját, semmi-
kép sem merném érte megróni." Ugy gondoljuk, hogy az egész munkán végig-
vonuló megértő állásfoglalás a 30 éves tanári gyakorlaton kívül annak az ered-
ménye, hogy nemcsak a német, hanem a francia módszertani irodalmat is fel-
használja, A modern nyelv tanára biztos vezetőt talál ebben a műben, Azt saj -
náljuk csak, hogy az új középiskolai tanterv célkitűzéseit még nem ismerteti a 
szerző, de ez a könyv kiadása idején még nem jelent meg. 

Jámbor Mike 

Várkonyi Híldebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése, (Pedagógiai 
Könyvtár VIII, A Kat. Középiskolai Tanáregyesület kiadása, Budapest 1938. 
99 1.) 

A magyar tudományos életet, így lélektani és pedagógiai irodalmunkat is, 
sok tekintetben jellemzi a német tudományosságtól való egyoldalú függés állapota. 
Tudós szerzőnk e tanulmányának célja éppen az, hogy a magyar olvasóközönség 



eszméltetésére bemutassa azokat a törekvéseket, amelyek az amerikai pszicholó-
gusok és pedagógusok körében immár kb. 50 éve mutatkoznak s amelyeknek fő-
cél ja a tanulás (learning) fogalmának lélektani szempontból való ú j megvilágí-
tása es ennek keretén belül az u, n. formális képzésnek kísérleti vizsgálata. 

Az idevonatkozó amerikai vizsgálatoknak köszönhetjük az alaki képzés fo-
galmának az eddigitől kissé eltérő és lényegsen lélektani színezetű meghatáro-
zását, E szerint: ,,Az alaki képzés bizonyos lelki tevékenységeknek gyakorlása 
és olyan befolyásolása, amelyek azoknak teljesítőképességét fokozza vagy kiter-
jeszti (ez az „átvitel"), vagy mind a két tökéletesítést egyszerre megvalósítja." 
(11, 1.) Ha e meghatározást elemezzük, a következő mozzanatok emelkednek ki 
belőle: 

a) Az alaki képzés lelkitevékenységek gyakorlásában áll, A lelkitevékenysé-
gek a lapja i t az egyes képességekben, diszpozíciókban, érzékekben, haj lamokban 
Stb. ta lá l juk. Az alaki képzés elméletének egyik legfontosabb kérdése éppen a 
képességek problémája. 

b) Az a laki képzés ezen lelki képességeknek és tevékenységeknek gyakor-
lásában és befolyásolásában határozódik meg. 

c) A meghatározásban az egyes lelki képességek vagy tevékenységek telje-
sítőképességének fokozódásáról, ill. kiterjesztéséről (átviteléről) van szó, mint az 
alaki képzés lényegéről. Ez más szóval azt jelenti, hogy az alaki képzés kérdése 
ké t részletkérdést foglal magában: Először azt: vá j jon az egyes lelki képességek 
és tevékenységek általában fejleszthetők-e? és ha igen, mily fokban és milyen 
módon? — Másodszor: az egyik képességben a gyakorlással nyert több lei és töké-
letesedés átvihető-e valamely más képességre vagy képességekre? Főleg ez utóbbi 
kérdés1 foglalkoztat ja az amerikai kutatókat, elannyira, hogy az alaki képzés 
egész problemat ikája a kísérleti lélektan hatására az átvitel (transfer) kérdésévé 
alakul t át, 

d) Az alaki képzés fentebbi meghatározásából kiviláglik végül az is, hogy az 
alaki képzésnél nemcsak az értelmi képességek körét kell figyelembe vennünk, 
hanem beszélhetünk fejleszthetésről és átvitelről az érzelmek és az erkölcsi cselek-
vések körében is. 

Ami az alaki képzés és átvitel problémáinak vizsgálati módszereit illeti, e 
téren legfontosabb új íás volt a csoportos vizsgálatok kezdeményezése, A kísérlet 
vezetője két csoportra osztja a vizsgálati személyeket: az egyik a gyakorló 
(training) csoport, a másik az ellenőrző (controll) csoport. Fontos, hogy a vizs-
gálati személyek mindkét csoport ja átlagosan ugyanazon körülmények között élő, 
ugyanolyan korú és szellemi adottságú egyénekből tevődjék össze. A kísérlet 
kezdetén mind a két csoportot ugyanazoknak a próbáknak vet jük alá, majd a 
gyakorló csoport megkezdi a gykorlást bizonyos módszer szerint és ezt mind-
addig folytat ja , míg a kívánt eredmény nem mutatkozik. A gyakorlás befejez-
tével mindkét csoportot közös próbáknak vet jük alá és e próbák vannak hívatva 
megmérni azt a haladást, amelyet főképpen a gyakorló csoportnál ta lá lunk. Eleve 
ez a következtetés kínálkozik, hogy a gyakorló-csoport eredményei lényegesen 
felülmúlják az ellenőrző csoportot. A kísérleti vizsgálódások ál talában ezt az ered-
ményt muta t ják . 

Azonban vannak esetek, mikor az ellenőrző-csoport is minden gyakorlás elle-
nére szintén haladást mutat a kérdéses területen, vagy pedig, hogy a gyakorló-
csoport sem mutat fel nagyobb eredményt mint az ellenőrző-csoport. 

Az átvitel lélektani területeinek, eredményeinek és elméleteinek krit ikai vizs-
gálata u tán szerzőnk a levonható pedagógiai következtetéseket t á r j a elénk értékes 
tanulmányában, amellyel nagy szolgálatot tett a magyar lélektani és neveléstudo-
mányi irodalomnak. 

Kollár Gedeon. 

Pannonhalmi Szemle 25 



Egyházjog. 

Dr. Michael von Móra: Die Frage des Zivilprozesses und der Beweis-
last bei Gratian. Pécs, 1937. 60 old. Szerző kiadása. 

Gratianus nem tárgyal ja külön a polgári pert, bár alkalomadtán megkülön-
bözteti a bűnváditól. A bizonyítás, mint a római jogban, szerinte is a vádlót (fel-
perest) terheli; de a jó hírnév érdekében megengedi, sőt papoknál általában meg-
kívánja az ártatlansági esküt: bevádolás esetében is (ez szerző új megállapítása, 
Hinschiusszal szemben), hogy a fölkeltett gyanú eloszlassék; — hivatalból indult 
e l járás esetében is, épen ezen el járás okának, a közszóbeszédnek megszüntetése 
végett. A bírótól függ az egyes esetek szerint a purgatio elrendelése vagy mel-
lőzése (római szellemű mérséklet a germán onus probandi alkalmazásában), 

Dezsényi Lóránt. 

Benedetti. Ordo Judicialis processus canonici super nullitate matrimonii 
instruendi, iuxta Instructionem a S. C, de Sacramentis editam. Novissima editio 
1938. In-8 max., pag. 220. — Marietti, Torino. Ára 12 líra. 

Ezen munkának szerzője a S. Romana Rota ügyvédje, már ez is biztosíték, 
hogy nemcsak elméletet ad, hanem az érvénytelen házasságok érvénytelenségének 
kimondás/át kérő iratok kiállításához és az ezt követő eljáráshoz gyakorlati útmu-
tatást is. Az 1936-os Instructiot magyarázó szöveg keretén belül adott, lépten-
nyomon található formulákon kívül még külön formulatárt közöl (34 darab), vé-
gül pedig Specimen processus matrimonial is található. Közli a matrimonium ra-
tum et non consummatum eseteiben esetleg bírói e l járásra vonatkozó, 1923. máj. 
7-én kiadott regulákat. Az illetékes egyházmegyei fórumok részére ezen munka 
nélkülözhetetlen. Hermann Ipoly. 

Szociológia. 

Heller András: Cselédsor. A mezőgazdasági cselédek helyzete 1935-ben, 
különös tekintettel a székesfehérvári járásra. Bp. Szent István-Társulat. 1937. 

E mellett a könyv mellett nem lehet az ismertetés vagy bírálás rideg for-
maságába öltözve elmenni. Hisz olyan témát pendít meg, amely évtizedek magyar 
mulasztását állít ja az olvasóközönség, s így a magyar közvélemény ítélőszéke elé, 
„Hatszázezer magyar él ebben az országban, akinek sorsa a közvéleményt nem 
érdekli." Hatszázezer magyar! A magyarság egynyolcada! S ezek helyzete isme-
retlen, s mennyi magyar sors mellett érdektelenül haladt el eddig a társadalom 
és tudományos vizsgálódás egyaTánt. Mennyi erőt pazarol tak el évtizedek alatt 
közjogi vitába s az elfecsérelt erőkért ma tetemrehívnak a magyar sorsok. A tudo-
mánynak lépést kell tar tania a gyakorlai élettel, a magyarság legfontosabb problé-
máival. S így a magyar köz jogászoknak legfőbb, legszebb és legsürgetőbb feladata 
a mezőgazdasági munkásság jogi és életviszonyainak vizsgálata, kinevelése egy új, 
a kérdéshez értő nemzedékek. Aztán irodalmi munka kell, hogy közelebb hozzuk 
a veszendő magyar sorsokat a társadalom szívéhez. A példa — e könyv — meg-
van, és követőkre vár, akik ugyanilyen nagy szeretettel, biztonsággal és alapos-
sággal nyúlnak e kérdéshez. Hisz értékes rétegről van szó. Igazi fajfenntartó ré-
tegről, mely szegénysége ellenére is az egykét nem ismerve a társadalmi utánpót-
lásról legjobban gondoskodik, s a nemzet, a f a j fennmaradásának legbiztosabb és 
leghűbb alapja. Nem politikából, nem önérdekből, hanem a nemzet, a fa j iránti 
nagy-nagy szeretettől vezetve kell e kérdéshez nyúlni, — ahogy teszi a szerző — 
és megindulni a segítés út ján. P. F. 



Tamás József: Hatvan magyar lain szociális helyzetrajza. Bp. 1938. Külön-
lenyomat a K. Sz. 1938. III. 1. sz. 

Napjainkban divatossá vált falukutatás szellemi termékei felett tar t szemlét 
a szerző, az A. C„ a Magyr Társaság Falukuaó Intézete és a Prohászka 0 . Társa-
ság által készített 60 falu szociográfiája alapján aka r j a megrajzolni a mai magyar 
falu képét. Bár maga ís érzi, hogy hatvan dolgozat alapján, amelyek közül csak 
12 kiváló, 25 értékes, nehéz általános képet festeni, mégis vállalkozik erre. így 
az a sötét kép, amit a falu szociális helyzetéről, vallásos és hazafias, helyesebben 
vallástalan és hazafiatlan szelleméről fest, nem egészen meggyőző. Legelfogadha-
tóbb még az az állítása, hogy a 10—15 holdas kisbirtokokat kell szaporítni, mert 
ezek a legéletképesebbek. Dr. J. Gy. 

Liturgia. 

Jahrbuch für Liturgiewissenschalt. Herausgegeben von Dr. Odo Casel 
O. S, B., 14. Band mit Literaturbericht 1934. Aschenhoffsche Verlagsbuchhand-
lung. Münster i. W. 1938. 

Különböző nehézségek miatt csak három éves késéssel jelenhetett meg a 
liturgikus irodalomban mindig kiemelkedő eseményt jelentő Jahrbuch 14. kötete. 

Most sem hiányzik belőle Caselnek a misztériumokra vonatkozó tanulmánya. 
Az első századoknak a húsvétra utaló valamennyi adatát felsorakoztatja, mind-
egyiket külön-külön megvizsgálja, hogy világosságot derítsen az őskeresztények-
nek a Paschamisztériumról vallott felfogására és annak őskeresztény megünnep-
lési módjára. A régi terminológia szerint az egész, tágabb értelemben vett hús-
vétünnep a ,,Pascha, plus Pentecoste". A szoros értelemben vett Pascha még bizo-
nyos mértékben hozzátartozott a megelőző negyhéthez, a mai Sacrum Triduum-
hoz. De hozzátartozott a következő 50 napos ünnephez is, a Pentecostehez, mint 
vigília, virrasztás. Még tartott a böjt ezen az imádsággal, énekekkel, olvasmányok-
kal kitöltött virrasztáson, még uralkodott ra j ta az Ür halála miatt való gyász. De 
mindez megszűnt reggel, a feltámadás órájában; az eddigi gyász átcsap a leg-
nagyobb örömujjongásba. Világít a sok fény, az ú j élet szimbóluma. Ekkor szol-
gáltatták ki az új élet szentségét, a keresztséget, ekkor ünnepelték az Eucha-
risztia-lakomát, Ez a Pascha (átmenet a böjtből az ünnepre) határpont, „átmenet", 
átlépés az e világi élet, tehát a „halál" világa és az eljövendő Isten országa, a fel-
támadás korszaka, tehát az „élet" közt levő határvonalon. Nem szorítkozott pusz-
tán a feltámadás ünneplésére. Az Ür halálával és megdicsőülésével végbemenő 
megváltásnak az ünnepe. Maga „az ünnep". Ünnep, Krisztus kultuszmisztériuma: 
a megváltás müvének egész terjedelmében való megjelenítése, hozzáférhetővé tétele 
az embereknek, 

Tarchnisvili a keleti Szent Krizosztom-liturgiát közli egy X—XI- századból 
származó georgiai fordítás alapján. Whitehill a mozarab liturgiának Psalteríumot 
és Liber Canticorumot tartalmazó IX—XI. századból való kéziratait ismerteti. 
Mayer a renaissance, a humanizmus és a liturgia viszonyát vizsgálja. Kedvező té-
nyező volt a nagy, méltó, eszményi formákra és az egységre való törekvés. De 
rendkívül káros volt az individualizmus egyre nagyobb térhódítása, mely csak 
ájtatossági gyakorlatot látott a liturgiában, továbbá a bizonyos megmerevedés, a 
liturgia megszűnik a nép istentisztelete lenni, Lipphardt ritmikus-metrikus szem-
pontból kuta t ja a himnuszdallamokat. Amint a solesmesi ritmuselmélet elsősor-
ban a tipikus antifonadallmok vizsgálatának köszöni létét, úgy L. most a himnu-
szok vizsgálatából igyekszik megalapozni elméletét, mely — szerinte — az eddi-
giek minden előnyét egyesíti magában, 

A kisebb cikkek közt Casel Prümm: Der christliche Glaube und die alt-
heidnische Welt c, munkáját tárgyalja aprólékosságig menő részletességgel. Stritt-
matter az amerikai könyvtárak liturgikus kéziratait, Cramer pedig a kopt kolos-
torok monasztikus liturgiáját ismerteti. 



A gazdag, négyszáz lap terjedelmű, közben egész tanulmányszámba menő 
kö »y v ismertet és és bírálat felöleli az 1934. év egész liturgikus és a vele bármi-
kép összefüggő irodalmát. —cs. 

Lelkiélet. 

Dr. Rudolf Graber: Christus ín seinen hl. Sakramenten. Verlag Köiel— 
Pustet, München. — 182 lap. Ara 3.20 RM. 

Egyháziak és világiak közt egyre jobban te r jed az a meggyőződés, hogy lelki-
életünk igazi megújulásának a szentségekből kell kiindulnia. Ennek azonban ú t já t 
ál l ja néhány akadály. Nevezetesen az, hogy a szentségek benső összefüggésébe, a 
szentségi élet lényegébe nem hatolnak be, továbbá hogy a szentségeket elválaszt-
ják az élettől. Fiatalos lendülettel, nagy felkészültséggel kísérelte meg szerzőnk 
jelen művében, hogy ezeket az akadályokat elhárítsa. Biztos kézzel mutat r á az 
összes szentségek forrására és alapjára, a megváltás és hitünk alapigazságára: 
Krisztus Urunk halálára és föltámadására. Megvilágítja ezzel azt az igazságot is, 
hogy a hét szentség tulajdonképen nem más, mint Krisztus önfeláldozó végtelen 
szeretetének közvetlen megnyilatkozása. Az egyes szentségeket nem elkülönítve 
ál l í t ja egymás mellé, hanem a köztük levő szerves összefüggésükben mutat ja be. 
Csak így gondolható el igazi és eredményes liturgikus mozgalom és aktív, egészsé-
ges katolikus akció. Csak így lesz élő valósággá Szt. Pál apostolnak az egyházról, 
mint Krisztus titokzatos testéről szóló tanítása. Ezzel válik valóra X. Pius pápa 
életelve is: „Mindent megújítani Krisztusban." Ezek az elgondolások igazolják Gra-
ber könyvének nagy fontosságát, kiválóságát és időszerűségét. Megérdemli, hogy 
minél többen olvassák és végigelmélkedjék, — fm — 

Dr. Richard Egenter: Von christlicher Ehrenhaftigkeit. Verlag Kösel—Pus-
tet, München. — 172 lap. Ara 3.20 RM. 

Egenter a passaui hittudományi főiskolán az erkölcstan tanára, jelen könyvé-
ben a katolikus becsületesség méltóságát mutat ja be, vagy helyesebben: védi a 
jelenkor sok támadása ellen. A becsületet igen széles körben hangoztatják ma mo-
dern jelszóként különösen ott, ahol a katolicizmusról nem szívesen hallanak. Sok-
szor szembeállítják a szeretettel a becsületességet, és így szembeállítják a katoli-
cizmussal is. Szerzőnk ezért logikus, világos gondolat fűzéssel azt fejtegeti, hogy a 
katolikus erkölcsösség nemcsak hogy nem ellenkezik a becsületességgel, hanem 
ellenkezően: a kettő bensőleg és szükségszerűen összetartozik. Sajnálattal á l lapí t ja 
meg azt is, hogy míg a múltnak katolikus gondolatvilágában a becsület és becsüle-
tesség fogalma és erénye igen fontos helyet foglalt el .addig a mai erkölcstanokban 
csaknem teljesen háttérbe szorul. Ezen a bajon akar segíteni E. kiváló munkájával, 
amikor a katolicizmus lényegéből fakadó és a mai korral összeforrt, a jelenkor kí-
vánságait szemmel kísérő életre nevel. Bár minél többen forgatnák ezt a könyvet 
és elmerülnének mélyen szántó gondolataiba és igazságaiba! — fm — 

P. Hermann Hermenegíld O. F. M.: Promptuarium Biblicum. Bp. 1937, 
P. Hermann Hermenegild O. F. M.: Promptuarium Patristicum. Dogmatica 

I—II. Bp, 1937. 
P. Hermann Hermenegild O. F. M.: Promptuarium Patristicum. Koralis. 

Bp. 1937. 
Az igehirdetés a l ap ja mindig a Szentírás volt, s azután az a gazdag szellemi 

világ, amelyet az Istentől ihletett elmeóriások alkottak, A Szentírás a mag, a lé-
nyeg, a Szent Atyák a köntös, amelyben az megjelenik. Sajnos, ezek a források 
igen sok mai szónoknál háttérbe szorultak. S meg lehet érteni. Hiszen az ú j idők ú j 
élete megszázszorozta követelményeit a papsággal szemben, ú j munkakörök baráz-
dáiba állítva őt. A munka több, az idő állandó maradt. Természetes tehát, hogy a 



tevékenység üteme gyorsabb, lázasabb. S még így is kevesebb idő jut egy-egy mun-
kakörre, Ettől szenvedett a papság legfontosabb feladata, az igehirdetés is. Olykor 
fiziki lehetetlenség a szentírási és szentatyaidézetek hosszabb keresése. Konkor-
dancia után sóvárog régen a magyar igehirdetés, S végre jöttl S hozzá magyar nyel-
ven! Ha megindulás ís — reméljük, hogy csak az —, ha messze van is a külföldi 
papság rendelkezésére álló konkordanciáktól, valami mégis! Ügyes beosztásával, 
kitűnően megválasztott idézeteivel e szükséget nagy mértékben enyhíti, sőt egy 
időre feledteti is és nagy lendülettel viszi előre a magyar igehirdetést az ídeáli-
sabb állapot felé, p. f. 

W. Dederichs—Kovács T. O. S. B.: Szentbeszédvázlatok. Budapest, 1937-

A munka W. Dederichs Predigtgedanken c. művének fordítása. Az egyházi év 
minden vasárnapjára és nyilvános ünnepére találunk benne rövid, tömör, velős pre-
dikációs vázlatokat. Erős, szilárd szerkezet jellemzi valamennyit. A fordítás jó szol-
gálatot tett lelkiismeretes, pontos munkájával, biztos és szép nyelvkezelésével a 
magyar papságnak, amikor kezébe adta ezt a munkát, P. F. 

R. Plus—Uhl: Papi elmélkedések, (Rövid elmélkedésí anyag az egyházi év 
minden napjára.) Korda R, T, Budapest, 446 1, 

Nagymennyiségű elmélkedésí könyv van már papok számára forgalomban, 
amelyeknek egy része latin nyelven van megírva, ami többeket elriaszt, másik 
része meg igen hosszú, terjedelmes elmélkedéseket közöl, A helyett, hogy csupán 
ösztönözne elmélkedésre, mindent elmond, egyszerű olvasmány lesz belőle, amely 
az elmélkedő személyes munkáját helyettesíti, 

R. Plus ezzel szemben rövid elmélkedésí anyagot nyújt az egyházi év min-
denegyes napjára ; az egy alkalomra szóló elmélkedésí anyag átlagban egy oldal 
terjedelmű. 

Mély életbölcseség, modernség, gyönyörű példák segítik Krisztust kialakítani 
azokban, akik tisztségüknél fogva hivatva vannak arra, hogy Krisztust alakítsák 
másokban, 

A fordító szép gördülékeny stílusáért elismerést érdemel, K. G. 

Mónin: Szól az arsi szent. Fordította Vácz Jenő S, J . Korda kiadás. 
189 oldal. 

A francia szerző Vianney Szent János arsi plébános képét ra jzol ja meg e 
megkapóan szép kis munkában. A könyv első része 21 hitelemző beszédben, a má-
sodik 6 homiliában, a harmadik pedig az emberekkel való érintkezésben, nagy papi 
és lelkipásztori erényeiben muta t ja be a szent plébánost. Vianney az isteni kegye-
lem csodája. A hit volt tudománya, könyve pedig az Űr Jézus Krisztus, Tudomá-
nyát imából, Krisztus keresztjéből és halálából szerezte. Az emberek megsejtették 
a Szentben Isten kegyelmének munkájá t s ezért hallgatták olyan páratlan oda-
adással: Isten kegyelme vonzotta őket- A szent plébános erényes életével szóno-
kolt, Amikor szeretetről, alázatosságról, szelídségről, türelemről, önmegtagadásról, 
áldozatról, szegénységről, a szenvedés utáni vágyról, az isteni és erkölcsi erények-
ről beszélt, élete példája adott súlyt szavának. Kifejezésmódjának ereje abban áll, 
hogy gondolatai a legtermészetesebb ruhában jelennek meg. A legmagasabb igazsá-
gokat is olyan közvetlenül a d j a elő, hogy meghat az egyszerűségével, hódít a böl-
cseségével. Szava olyan, mint a villám: elröpíti és szinte a lelke is kiszaladna utána, 
hogy célba vigye. E mindig alkalomszerű kis könyv összeállításánál az volt a leg-
főbb szempont, hogy a papi eszményt keresők betekinthessenek egy szent pap lel-
kébe és akik az Ür szőlőjében a hívek lelkiüdvén verejtékeznek, sa já t tökéletesü-
lésükhöz is hatalmas indítást kapjanak. L. Sz-



A szent kereszt királyi útja. Plus R. S, J . nyomán Zsámár Jenő S. J. Korda 
kiadás, 129 oldal. 

A neves magyar jezsuita misszionárius a kiváló francia aszketikus író, Plus: 
La folie de la Croix műve és más szerzők felhasbnálásával állította össze gondo-
latokban gazdag munkáját a szent kereszt hódító útjáról, A könyv első fejezete 
a Mester, az Édesanya (Szűz Mária), a kőszikla (Szent Péter), az apostol (Szent 
Pál) és a többi (apostolok) életén keresztül mutat ja be a kereszt diadalmas út já t . 
A következő fejezetekben, a szemlélet elragadtatásában, az önmegtagadás, engesz-
telés, megváltás, Krisztussal együtt a kereszten és a szeretet fejezeteiben pedig a 
régi és újabb koro szentjeinek, szent életű férfiaknak és nőknek életéből vett meg-
kapó példák kapcsán fejtegeti a szent kereszt tanítását, szerepét az egyén és a 
világ megszentelsének királyi missziójában. Aki e könyvet komolyan, elmélkedve 
olvassa, lehetetlen, hogy indítást ne kapjon az önmegtagadás, engesztelés és apos-
toli áldozat intenzívebb gyakorlásához s t j á t maga és a lelkek megszentelésének 
munkájában. L. Sz. 

P. Drouven: Píowoí vészkiáltás. Németből fordította Kákonyi István S. J . 
Korda kiadása. Budapest, 1937. 76 óiddal. 

Egy Istentől megáldott nevelő művész, egy fiatal papi lélek, dr. Breczay még 
ki nem adott életrajzából r agad ja ki a szerző a kis Dym Jancsi gróf történetét. J an -
csit, bá tyjá t és két másik grófi diákat Breczayra bízzák a szülők, hogy a Montana 
kastélyban, ahonnan iskolába jártak a fiúk, nevelje őket munkára, kötelességtel-
jesítésre, a belső frontokon -szükséges helytállásra, talpig derék emberekké. Az 
erőskezű és bölcs vezető céltudatos, következetes munkával, szuggesztív egyénisé-
gének erejével sok küzdelem után megszerzi a fiúk bizalmát. Jancsi is nagyon meg-
szereti nevelőjét, de van lelkének egy vakációi gyöngyeség következtében valami 
nehéz terhe, melyet sokszor kívánt, de mégsem mert vele közölni. Breczay lelkébe 
lát, észreveszi a kis diák ret tenetes benső küzdelmét, de Jancsinak, kit mások „kis 
angyalnak" néznek, oly nehéz megnyílnia. E szörnyű lelki tehertől csak a halálos 
ágyon t u d j a a fiatal pap kicsi neveltjét megszabadítani. Karácsonyi vakáció után 
a píowi kastélyból, hová a Dym fiúk, Jancsi és bátyja hazautaztak a szünet ide-
jére, megérzi, meghallja Breczay Jancsi vészkiáltását: Tisztelendő úr! A pap 
autóba vágja magát és néhány óra múlva ott van a betegágynál. Könyörög az Üd-
vözítőhöz, fogadalmat tesz Neki, fölajánlja életét a kicsi örök életéért. Az Ür el-
fogadja szolgája önfefáldozását éí' Breczaynak sikerül az utolsó órákban megsza-
badítania a kis fiút félelmetes lelki eterhétől. Arcán boldog mosollyal hal meg a kis 
diák. Sok értékes pedagógiai gondolat és tapasztalat van beleszőve e megható, ta-
nulságos kis történetbe. L. Sz. 

Joseph Kuckhoíf: Johannes von Ruysbroeck. Kösel—Pustet, München, 

R, (1293—1381), akit Kempis Tamás a Szentlélek hár fá jának nevezett, a 14— 
15, századi német misztikának egyik fő képviselője. Munkái és működése a német 
jámborság történetének egyik igen jelentős fejezete. A vallásos hanyatlás korsza-
kában Istennel jár az ő lelke s utat mutat az Istennel való bensőséges kapcso-
latra. A sarkaiból kifordult bai világban is biztos vezetőként ajánlkozik R.-nek 
modern nyelvre átfordított munkája, mely az ember és Isten viszonyát, Krisztus 
követését, a keresztény élet megújhodását tárgyalja. 

Costerus: Medítatíones de uníversa história Dominícae Passionís. E. 3. 
1938. Marietti Torino. 

Ez a kis elmélkedő könyv a kereszt elé viszi a latinul tudókat, ahol mindenki 
csak jobbá lehet, ahol megtanuljuk a bűnt gyűlölni és Istent szeretni. Az örökké-
valóságba vivő úton nagyon jól segíthetik az embert a kereszt lábánál való eme 
rövid kis elmélkedések, M. E. 



Irodalom. 

Szalay Jeromos; Grammaire Française à l'usage des Hongrois. 228 1. 6 p. 
Pannonhalmi Főiskola Könyvei. 6, sz. 

Ez a könyv elsősorban főiskolai hallgatók és tanárok számára íródott vezér-
könyvnek, de nélkülözhetetlen mindazoknak, kik a középiskolában szerzett isme-
reteiket ébren tartani vagy tovább fejleszteni akar ják . A szerző a mondattanra 
helyezte a fősúlyt, mert a közönség, melynek könyvét szánta, épen a mondattanra 
szorul rá leginkább, ami pedig a franciák számára írt nyelvtanokban főkép hiány-
zik. A magyar nyelvtannak megfelelően muta t ja be, hogy a különféle nyelvi 
jelenségeket és viszonyokat hogyan fejezi ki a francia. Az eddigi magyar nyelvta-
nokkl szemben is újságja, hogy az egyes nyelvi viszonyok valamennyi kifejezési 
módja együtt található. így például az időviszony kifejezésének összes módjai 
(határozószavak, előjárós, igeneves szerkezetek, alárendelő mondatok) mind egy-
más mellé kerülnek. Újság még a magyar nyelvtanokkal szemben, hogy az anyag 
igazában a mondattannal kezdődik, A szórend és hangsúlyozás kérdései, a francia 
nyelv sok töltelékszava, mikről a franciául beszélő idegeneknek olyan határozatlan 
fogalmai vannak, bőséges példatáron nyernek magyarázatot, 

A szerző francia nyelven írta meg munkáját , csak közben-közben ad záró-
jelben egy-két szóban magyarul is magyarázatot. Tette ezt azért, mert olyan 
közönséghez szól, amely már képes franciául is megérteni nyelvtani kérdéseket, 
másrészt a francianyelvűség előmozdítja magának a nyelvnek elsajátítását, nagy 
szolgálatot tesz vizsgálatoknál. Egyébként a könnyen kezelhető nyelvtani műkife-
jezéseket a szerző megmagyarázza az első fejezetben. 

y. d. 

Eckhardt Sándor: A francia szellem. 300 1. A Magyar Szemle Könyvei. 
Franciaországnak az emberi művelődésben, a világtörténelemben elfoglalt ki-

vételes szerepe mindig kísértette a tollforgatókat, hogy a francia lélek, szellem 
elemzésével foglalkozzanak. Különösen a világháború utáni helyzet, melyet sokan 
örökösnek hittek, támasztott bámuló és gáncsoskodó seregeket. Ezeknek írói ter-
méséből néhány elsőrangú munka született meg, melyek közé méltón sorakozik 
Eckhardt Sándor munkája. Mindjár t ki kell jelentenünk, hogy habár legutoljára 
is jelent meg, és a többiek ismeretével íródott, mindegyiktől — akár a Curtius-
féle, akár a Diesterwegnél kiadott Frankreichskunde-jét vagy Diestelbar Leben-
diges Frankreich-jét, akár Madariaga munkáját (Anglais, Français, Espagnols) 
vesszük — különbözik. 

Eckhardt Sándor munkája a köztudatban beidegződött formulákan veszi 
sorra és1 főkép irodalmi megjelenéseik alapján mutat ja be őket és állapítja meg 
értéküket. Három nagy fejezetbe csoportosítja mondanivalóját: 1. a nemzeti ön-
tudat, 2. a társas szellem, 3. az észember, A nagy fejezetek a következő részekre 
oszlanak: a f rank hagyaték, a „gloire" nemzete, a gall hagyaték, az isteni külde-
tés, az emberiség fáklyája, a „művelt" francia, az „édes" Franciaország, az udvari 
ember, a könnyelmű francia, hiúság-beszédesség, retorika, a szellemes francia, 
szellemesség és józanész, világosság, a lélekelemzés, érzékek és formák. Ezekhez 
a fejezetekhez kapcsolódik Magyar tanulságok címén egy 14 oldalas fejezet. A kö-
tetet gazdag könyvészeti jegyzetek fejezik be. 

Okvetetlenkedésnek tartanánk minden kritikai megjegyzést, vagy kívánalmat. 
A szerző felállította tervezetét annak, amit el akart mondani. Felépítését gazdag 
anyaggal végzi, élvezetesen és tanulságosan muta t ja be. Akik leegyszerűsítésekkel, 
általánosításokkal szeretik elintézni az ilyen kérdéseket, lá that ják ebből a nagy 
alapossággal megírt könyvből, hogy a leegyszerűsítések és az általánosítások sok-



szor milyen gyönge alapon állanak. A komoly olvasónak pedig sok tanulsággal és 
élvezettel szolgál ez a sok tudománnyal és élvezetesen előadott tanulmány, 

y. s. 

France Adine: Az Arnoparti város. (La cité sur l 'Arno) Fordította: Szeke-
res Margit Mária. Budapest. Élet-regények. 

Aki regényt vesz kezébe, az bevallottan, vagy bevallatlanul mesére vágyik. 
E regényben kapunk is. Szépet, érdekeset, lebílincselőt. A kiváló belga írónő 
Firenze és Padua reneszánszkori életét t á r j a elénk az érdekfeszítően bonyolított 
mesekeretben. Talán senki sem olyan otthonos e témában, mint az olasz rene-
szánsz e nagy rajongója. A mesénél is érdekesebb és értékesebb azonban benne 
benne a íínom művészettel alkotott lélekrajz. Előttünk ötvöződik egészen finoman 
a szenvedés kohójában egy boldogságra vágyó női lélek és nemesedik át ál tala 
egy férfi lélek. A jóság diadala az erőszak felett. France Adine kifinomult írói 
művészete lüktet minden sorban. A fordító méltó magyar köntöst adott e nagyon 
szép regényre. P• F. 

Arví Järventaus: Kis lalu a világ végén. Regény. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. Budapest. 220 1. Ára kötve 4.80 P. 

Arvi Järventaus a mai finn irodalomnak egyik legjellegzetesebb és leg-
egyénibb hangú képviselője. Mint egyéb, ebben a magyarra fordított regényben 
is megjelenik előttünk az Ezer-tó országának csodálatos északi hangulatú világa 
és élete. Egy drámai lüktetésű regény keretében mutatja be egy lapp falu szen-
vedélyektől fűtött, nyugtalan vérű és lelkű lakóit: a lapp falu értelmiségét, J ä r -
ventaus, mint mindig, most is remekelt a jellemábrázolásban, a szenvedélyek, a 
lelkiharcok hűséges festésében. Mert ez a regény a szenvedélyek és ösztönök 
könyörtelen harcát vetíti elénk. Egy tehetséges lapp i f jú férfivá alakulásának 
tükrében végigvonultatja előttünk az író egy falú és azon belül egy család moz-
galmas, drámai lüktetésű életét. Tiszta irodalom ez a könyv, amelynek drámai 
erejű, mesterien felépített cselekvénye és az északi környezetet kiváló hűséggel 
ábrázoló művészi leírásai a legkiválóbb regényírók között biztosítanak helyet 
Järventaus számára, nemcsak a finn irodalom keretén belül, hanem világirodalmi 
viszonylatban is. T. M. 

Lendvaí István: Világ és magány. Költemények, Szent István-Társulat. 
Kiadása. Budapest. 132, lap. 

Az életet hittel néző és szeretettel élő nyugodt és kiegyensúlyozott lélek 
tiszta hangja szól a finoman csiszolt, igazi művészi lélekkel alkotott versekben. 
A kötet közel száz verset tartalmaz s a költemények lirai képének legjellemzőbb 
vonása a bennük feloldódó érzések őszintesége, A költő érzései közt nagy sze-
repet játszik a természet szépsége felett érzett öröme, azért verseinek egy része 
a természet szépségeit magasztalja, mások a hitvesi szeretet dicséretét zengik, 
ismét mások a másvilági élet hittől sugalt képeit vetítik elénk s minden egyes 
költeményből sugárzik az Isten előtti leborulás, az alázatos szeretet, a vallásos 
lélek odaadó szeretete Isten iránt, T. M. 

Lexikon. 

Lexikon für Theologie und Kirche. 2,, neubearbeitete Auflage des Kirch-
lichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr, Konrad Hof-
man als Schriftleiter herausgegeben von Dr, Michael Buchberger, Bischof von 



Regensburg. 10 Bände. X. Band: Terziaren bis Zytomierz. Mit 8 Tafeln, 19 Kar-
tenskizzen und 148 Textabbildungen. — Herder, Freiburg i. Br., 1938. — VIII lap 
és 1118 hasáb. Ára fűzve 26 RM, vászonkötésben 30 RM, félbőrben 34 RM. Az 
egész mű (10 kötet) ára: fűzve 254.80 RM, vászonkötésben 294 RM, félbőrben 
333.20 RM. 

,,A kiadó, a szerkesztő és a Herder-cég örömmel terjeszti a nyilvánosság elé 
a Lexikon für Theologie und Kirche befejező kötetét." Ezzel a rövid bejelentéssel 
bocsátja ú t já ra a Herder-cég a XX. század leghatalmasabb, legkiválóbb hittudomá-
nyi lexikonát. Mi pedig ennél sokkal nagyobb örömmel, hálával köszöntjük ezt a 
monumentális művet, amelyet ez az alapelv és vezérgondolat hozott létre: „Fidei, 
veritati, vitae!" — ,,A hitnek, az igazságnak és az életnek!" A világhírű szaktudó-
sok és a kiváló munkatársak fáradságot nem ismerő munkájukat a vallásnak, a hit-
nek, az igazságnak és a gyakorlati életnek állították szolgálatába. E hatalmas mun-
kának alapja: a hitnek igazsága és az igazságba vetett hit, A legjobb források-
ból merít ez a lexikon, hogy elszakíthatatlan kötelékkel fűzze össze a hitet a 
tudománnyal, a tudományt pedig az élettel. Az egyetlen mű ez a lexikon, amely 
a hittudomány összes ágaiban, ezeknek segédtudományaiban a kutatások legújabb 
eredményei alapján ad felvilágosítást, útbaigazítást. Hogy mit jelent ez az eléggé 
nem dicsérhető 10 kötet, azt a számok bizonyítsák! Az egész lexikon 27,247 címszót 
tartalmaz, ezek közül 20,079 rövidebb vagy hosszabb cikk. A 10,448 hasáb szöve-
get 1,232 szemléltető kép, 172 térképvázlat vagy térkép és 86 egész oldalas kép 
gazdagítja és teszi teljessé. Ezt a hatalmas munkát a kiváló szaktudósok vezérkara 
mellett 1185 munkatárs végezte el. Folyóiratunk mindenegyes kötetet meleg sze-
retettel és teljes elismeréssel köszöntött és ismertetett. Nem akar juk most meg-
ismételni ezeket az elismerő szavakat, csak röviden utalunk az 1930. évf, 109—10. 
(1, k.), az 1931. évf. 375—76. (II. k.), az 1933, évf. 78. (III. k.), az 1934. évf. 
87. (IV. k.) és 232. (V. k.), az 1935. évf. 177—78. (VI. k.), 1936. évf. 238. 
(VII, k.), az 1938. évf. 63. (VIII. k.) és 154. (IX. k.) lapjaira. Előttünk van tehát 
a jelenkor hittudományának valóságos enciklopédiája! A mostani utolsó kötetben 
is az igazság szeretete és az alapos tudományos kutatás törhetetlen hithűséggel és 
az egyház odaadó gyermeki szeretetével párosul. Minden cikkhez kimerítő és föl-
tétlenül megbízható irodalmat is közöl. Ki tudná mind felsorolni a jelenkor problé-
máit ismertető és gyakorlati kérdéseket tárgyaló cikkeket?! Bennünket magyaro-
kat különösen is érdekelnek hazánk sorsával és a hazai hittudomány fejlődésével 
összefüggésben levő cikkek, elsősorban pedig a magyar egyház, az érsekségek és 
püspökségek történetét tárgyaló cikk. Mindent összefoglalva azt kell mondanunk: 
szaktudósoknak, hittudományhallgatóknak, lelkipásztoroknak, általában egyháziak-
nak és világiaknak egyaránt nélkülözhetetlen tanácsdója, segítőtársa és jóbarátja 
a német hittudományi irodalomnak, a német alaposságnak és szorgalomnak ez a 
legújabb és párját ritkító terméke. Bár minél szélesebb körben el ter jedne és tel je-
síthetné szép és nemes hivatását! 

— Rs — 

Erdélyi László kr i t ikájára válaszképen csak annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy a hahóti apátsáöra vonatkozó első ismert oklevelünk (Fehér, Cod. Dipl. 
III/2 408) az én értelmezésem szerint nem zár ja ki a piliskei, másként hahóti 
apátságnak a XII. századnál korábbi alapítását. Ezért a hahóti kódex elneve-
zését megtartandónak vélem. 

Dr. Kühár Flór is. 



RENDI HÍREK. 

Első üdvözletünk szóljon komáromi bencés testvé-
reinknek, akik húszéves nehéz kisebbségi sorsukból felszabadul-
tak, s akik elszakítottságukban is megőrizték hűségüket Pannonhalmá-
hoz, megőrizték hűségüket a magyar hazához, a magyar kultúrához. 
Az idegen hatalom alatt sok megaláztatást szenvedtek, valóságos vipera-
fészeknek tartották őket, mert a kisebbségi jogokért küzdöttek, mert 
egyedül tartottak fenn a rendek közül a magyar ifjúság számára ma-
gyar középiskolát. A Tábortűz-ben a keresztény szellemű magyar cser-
készeket fogták össze, Szűz Mária új Virágoskertjé-ben a katolikus nép 
lelkiszükségleteiről gondoskodtak, kultúrelőadásaikkal a magyar tár-
sadalom minden rétegében ápolták a magyar feltámadás reményét. 
Mélységes hittel várták a magyar feltámadást s hitük szerint lett nekik. 
Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit. Anyagi alapjuktól 
is ismételten meg akarta fosztani őket az idegen állam, de szilárdan 
ellenálltak s mindent megőriztek. A felszabadult magyar földről hó-
doló üdvözletet küldtek a rend fejének s szeretettel köszöntötték az 
összes rendtársakat, mi viszontszeretetünket küldtük: hűséges kitar-
tásukat az Isten megáldja, a haza és a rend soha el nem felejti. 

Bognár Cecilt, a pécsi egyetem nyilvános rendkívüli tanárát, a 
kormányzó nyilvános rendes tanárrá nevezte ki. 

Dr. Erdélyi László egyetemi tanárt , volt rektort, nyugalomba vo-
nulása alkalmából bensőséges ünnepség keretében búcsúztatta a sze-
gedi egyetem tanári kara. Remekbe készült díszalbumot adott át neki 
az egyetemi tanári kar fényképeivel, hogy kartársainak emlékét magá-
val vigye az ősi zalavári konventbe. 

Szt. István-ünnepségek Bakonybélben. A Szt. Istvántól alapított 
ősi apátság és község méltó alkotásokkal ünnepelte a hármas szent-
évet. Még tavaly szeptemberben volt a szatmári irgalmas nővérek Haik 
János nemes adományából épült ú j zárdájának és kísdedóvójának fel-
szentelése. A nyár folyamán megújult a régi orgona. Szt. István nap-



ján műsoros est keretében a kaszinó hódolt Szt. István emlékének. Az 
ünnepségekre a koronát a háromtermes ú j Szt. István-iskola felszen-
telése tette fel, melyet Dr. Sárközy Pál apát végzett okt. 23-án. 

Kelemen Krizosztom titkos tanácsos, főapát úr nov. 9-án az Or-
szágos Nemzeti Klub évadnyitó összejövetelén Szt. István király, mint 
nemzetünk nevelője címmel előadást tartott. 

A budapesti Szt. Skolasztika Obláta Szövetség nov. 16-án tartotta 
meg tisztújító közgyűlését. 

* 

Katolikus Tudósító. — Rövid tájékoztató a saopauloi magyar 
Katolikus Egyházközség működéséről 1937-ben. — Sao Paulo,Brazília. 

Immár ötödször jelenik meg ez az igénytelen külsejű füzet, mely-
ben a saopauloi magyar bencések évenkint beszámolnak arról az ön-
feláldozó pasztorális és kulturális munkáról, melyet Brazíliába sza-
kadt magyar testvéreink között kifejtenek. 

Abban a magyar lelkeket mentő és művelő nehéz munkában, me-
lyet 1937 októberétől kezdve immár három törhetetlen lelkesedésű 
pannonhalmi magyar bencés végez a magyar kivándoroltak körében, 
az első helyet a brazíliai és azon belül, szűkebb keretben a saopauloi 
magyarság lelkigondozása foglalja el. Arról a jelen körülmények között 
sajnos még a legnagyobb erőfeszítés árán sem lehet szó, hogy a brazí-
liai magyarságot egész terjedelmében pasztorálás alá lehessen fogni. 
Ennek több legyőzhetetlennek látszó akadálya van: Legnagyobb aka-
dály egyesek nemtörődömsége, melyet még hazulról hoztak maguk-
kal, vagy amelyet az ottani életbe való belekapcsolódás oltott beléjük, 
amely csalt az anyagi szükségletek kielégítését t a r t j a elsősorban szem 
előtt. Nagy akadály a családok közt levő érzelmi és legtöbbször a tér-
beli távolság. A jobb megélhetés, kedvezőbb életkörülmények kere-
sése folytán a kivándorolt magyarok körében egy év leforgása alatt is 
nagy tér és számbeli eltolódások történnek, ami a pasztoráció megne-
hezítését vagy egyenesen lehetetlenségét vonja maga után. 

A lelkigondozás szempontjából Sao Paulo város áll a központban, 
mivel a magyar katolikusság zöme itt él a különböző városrészekben, 
de ott is nagyon szétszórtan. Ennek ellenére a városi hívek lelkigondo-
zása az önfeláldozó munka révén ma már — mondható — elérte az 
itthoni nagyobb városok lelkigondozásban részesülő munkásságának 
színvonalát. A szentmise hallgatás már minden külvárosban, ahol ma-
gyarok laknak, lehetséges. Anastáción pedig már sajá t ú j magyar 
templomában hallgathat szentmisét a saopauloi magyarság. A szentmi-
sével kapcsolatban állandóan van szentbeszéd is, ami az itt élő ma-
gyarságnak jóformán az egyik legfontosabb lelkitápláléka. 

Igen fontos szerepet játszanak a vallásos élet ápolásában az esti 
ájtatosságok, amikor is litánia van szentbeszéddel. Utána énektanulás, 
majd a felmerülő ügyek megbeszélése egyesekkel vagy a közösséggel. 
Ezeknek az esti ájtatosságoknak az ad különös jelentőséget, hogy Bra-
zíliában a vasárnapi munkaszünet nem kötelező, így igen sok magyar 



nem tud eleget tenni vallásos kötelezettségének, azért ezek az esti á j -
tatosságok vannak hivatva, hogy kárpótlást nyújtsanak az ilyeneknek. 

Szép számmal látogatják ma már a saopauloi magyarok az első 
pénteki szentmiséket, amikor igen felemelő látvány még az idegenek-
nek is, hogy hazai ruhában oly nagy számú magyar járul a szentáldo-
záshoz. A vallásos buzgóságot van hivatva elmélyíteni a Rózsafüzér-
társulat is, mely minden magyar egyházközségben meg van szervezve. 

Nagyon fontos kérdés különösen a fiatalság körében a hitoktatás. 
Sajnos a brazil törvények nem teszik kötelezővé az iskolákban a hit-
oktatást. Csupán azok számára szerepel rendes tananyagként, akik 
saját jószántukból akar ják tanulni. A magyar gyermekek leginkább az 
iskolával kapcsolatban részesülnek hitoktatásban, mert a magyarság 
a lehetőség szerint elküldi gyerekét a hittanra. Magyar nyelvű hittanra 
úgy 700—800 gyermek jár t a mult évben, de sokan voltak olyanok is, 
akik a körülményeknek megfelelően brazil iskolába járva brazil nyel-
ven hallgatták a hittant. 

Nem feledkeztek meg a bencések a betegekről sem. Gyakran fel-
keresték a város kórházait, ahol mindig akadt egy-két vigasztalásra 
szoruló magyar. A meghalt magyar testvéreink temetését, ha a hozzá-
tartozók úgy kívánták, teljesen hazai módon kísérték ki a temetőbe, 
amikor is néha egész órákig kellett a menettel gyalogolni a temetőig. 

A saopauloi magyarság lelkigondozása mellett nagy gondot for-
dítottak a saopouloi magyar bencések az ország belsejében (interior) 
élő magyarok felkeresésére is. Ezért a lehetőség szerint gyakran ellá-
togattak az ország belsejében szétszórtan élő magyarok közé, hogy leg-
alább rövid missziók tartásával szolgálják lelki szükségleteiket. Ezek-
nek az egymástól nagy távolságra eső magyar telepeknek a felkeresése 
rendkívül nehéz, de ennek ellenére már több ilyen magyar telepet is 
bevontak a rendes pasztorációs munkába. Árpádfalván pedig már ma-
gyar templom is épült. 

Az úgynevezett általános kultúrmunkából is kivették részüket a 
brazíliai magyar bencések. Gyakran tartottak előadásokat, írtak cikke-
ket az ottani és néha a hazai lapokba is. A magyar katolikus élet szem-
pontjából óriási fontosságú, hogy a magyar bencés Rend támogatásá-
val a saopouloi magyar bencések 320 oldalas énekes és imádságos-
könyvet adtak ki a katolikus hívek számára. Szelecz Arnold pedig 
összeállította a Magyar történelem című kis könyvecskét a brazíliai 
magyarság használatára. A könyvet hivatalos helyen is dicsérettel 
fogadták. 

Igaz örömmel olvassuk a beszámolóban, hogy Braziliába sza-
kadt rendtársaink a magyar ügyet a Liga-Hungaro-Brasileira keretében 
is hűségesen szolgálták. Igen nagy részük van, különösen Szelec Ar -
noldnak a Justiça para Hungria című gyönyörű kiállítású brazil nyelvű 
könyv megjelenésében, amely a legnagyobb elismerést váltotta ki 
brazil körökben és itthon is a legnagyobb örömmel vették a magyar-
ság ilyetén munkáját . Nagy áldozatkészséggel ú j formában indí-
tották meg a mult év folyamán a „Lobogó tüzek" című folyóiratot is, 
mely a brazíliai katolikus magyarság harcos lapja. Magyar nyelven 



készül, de alkalomadtán brazil nyelvű cikkeket is hoz- Nem hiányoz-
tak az egyes események, körülmények követelte apróbb nyomtatvá-
nyok sem. 

Az egyházközségek keretein belül vagy azok mellett működő tár-
sadalmi, műkedvelő, sport és más egyesületekben mozgalmas élet 
folyt az elmúlt évben. Az egyesületek növekvő költésgvetése mutat ja 
az ügyes vezetés folytán azok életrevalóságát. Több magyar levegőjű 
színdarabot adtak elő a fiatalok ezekben az egyesületekben, számos 
népművelő előadás hangzott el azok keretein belül, A virágzó és 
egyre növekvő egyesületi élet megtermette a maga anyagi, de még 
inkább az erkölcsi és szellemi gyümölcseit. Ennek köszönhető, hogy 
az egyházközségek és a velük kapcsolatos egyesületek az elmúlt év-
ben több tekintélyed értékű befektetést és építkezést tudtak végezni. 
Első helyen áll itt az anastácíoi magyar templom, valamint a santoand-
réi magyar kultúr-ház. Végül nem kis munka az, melyet a saopauloi 
magyar bencések az egyesületek révén a segélyezés terén kifejtettek. 
Ez a munka egyedül álló az egész kolóniában, A segélyezésre fordí-
tott összeg nagyon tekintélyes, hát még mekkora az az összeg, mely-
ről csak a jó Isten és a megsegítettek tudnak. 

Ezek a sorok csak nagyon szűken tudják érzékeltetni azt az áldo-
zatos és sokirányú munkát, melyet a három magyar bencés a kivándo-
rolt magyarság megmentése érdekében kifejt. Sok kisebb-nagyobb ese-
mény, adat hiányzik még a brazíliai, illetőleg a saopauloi magyar ka-
tolikusok életét nagy vonalakban ismertető ,,Tudósító"-ból. De így 
is, ahogy olvasás után előttünk fekszik, élő tanúbizonyság arról, hogy 
eleven élet, magyar kultúra terjesztés és ápolás, magyar lelkek meg-
mentése folyik a brazíliai magyar bencések fáradhatatlan munkája 
nyomán az idegen földön hazát kereső magyarok körében, mint 900 
évvel ezelőtt itt az ó-hazában. 

T. M. 



HALOTTUNK. 

Méreí Kálmán Lajos. 
1862—1938. 

Egy lelkes magyar kultúrmunkásnak a szíve szűnt meg dobogni, 
aki ötven évi tanári szolgálatából 36 évet Sopronban töltött el s bol-
dog volt, hogy nyugalmi éveiben is ott maradhatott. Tanárkodott még 
Kőszegen, Esztergomban, Győrben, Komáromban s rövid ideig lelki-
pásztorkodott Esztergálon és Celldömölkön. Méreí a rend szellemé-
től áthatott kiváló tehetségű, erős szervezetű, éles logikájú, nagy em-
lékezőtehetségű, képzett, zamatos magyarságú paptanár, a tanításnak, 
magyarázásnak igazi mestere, kérlelhetetlen számonkérő, a tanügy 
hűséges szolgája, az ifjúságnak keménykezű, de jószívű barát ja volt. 

Reggeleit a szentmise körüli áhítatosság egészen kitöltötte. Reg-
gel egy órát, másfélórát szokott a kápolnában tölteni, buzgó imádko-
zásban. A délelőtti maradék idejét is szívesen fordította imádkozásra. 
A szent olvasót nagyon szerette. Állandóan a Boldogságos Szűz lábai 
elé rakta imájának hódolatát. Mikor délutánonként tanítványaival 
sétált, virágokat szedett, gombát gyűjtött, sokszor előre küldte őket, 
hogy maga nyugodtan emelhesse lelkét Istenhez. 

Mint tanár kitűnően tanította a magyar és latin nyelvet. Keveset 
adott fel, de azt alaposan feldolgoz la tanítványaival és még alapo-
sabban megkövetelte. Ezzel a módszerével tökéletesen elsajátí t tatta 
a fogalmazást, a latin nyelvtan tudásával olyan kulcsot adott ke-
zükbe, mellyel a legnehezebb szerzőkhöz is könnyen hozzáférkőz-
hettek. Egyik tanítványa í r ja : Mikor óráira visszaemlékszünk, 
eszünkbe jut a stilisztika, retorika, poétika, irodalom, a latin gramma-
tika, a fordítások. Megelevenednek az órák, a padokban figyelő diákok 
s a katedrán Méreí, Most épen ő b e s z é l . . . a nyelv lelkéről, a szó-
képek plasztikájáról, a fenség átfoghatatlan nagyszerűségéről, Vörös-
marty, Petőfi, Arany nemzeti, művészi hivatásáról, a vir bonusról, a 
consecutio temporumról . . . És ahogy árad a szó s következnek a fe-
gyelmezett és tudós mondatok, felszívódnak az iskola légkörébe, el-
tűnik a tárgynak leckefeladat jellege, a magyarázat megbeszéléssé 
melegül, közvetlenre hangolódik a tanár és tanítványok összetartozása, 
és ú j világ szélesül eléjük, Élet pezsdül a stilisztikai, poétikai meg-



határozásokba, bontakozó valósággá érnek a nyelv és stílus belső 
szépségei, élvezetes érdekességekké lesznek Mérei megvilágításában. 
S a fiúk lelkesen tanulnak, mert önkéntelenül megérzik az élő iro-
dalom ízét, varázsát. — Egy-egy javítási óra valóságos élmény volt 
nála. Szétszedte a dolgozatot legapróbb ízeire. Olyan utasításokat 
adott, melyek ma is fülünkben csengenek. Kímélet nem volt, hogy az 
a hiba többé elő ne forduljon. — Magyarázataiban inkább a világos-
ságra, érthetőségre, szabatosságra törekedett, tüze, szenvedélye a 
tárgyszeretetben, a gondos készületben, a fontos részek kiemelésé-
ben nyilatkozott meg. Későbbi éveiben szeretettel tanította a hittant 
és a természetrajzot: Istent, az Ő szépségét, jóságát, az evangéliumok 
örök irodalmát, a természet Istenadta szépségeit, fáit, virágait, me-
lyeknek kitűnő ismerője volt. 

Ennek a mély érzésű embernek erdőrajongásairól, barangolásai-
ról ezt í r ja jóbarátja, Mészáros Sándor főigazgató: 30 évig barangoltam 
vele Sopron erdeit, amint előttem ment, miseruhák arabeszkjeivel 
hintette be sötét reverendáját a lombok napsütése s mellette a fák 
sudarai a Mindenséggel beszélgettek, ő meg Istenre gondolt, mert 
minden egyéb ,,csak képzelet és álom." Séta közben titkos imákat re-
begett ajka, míg mellette megrendült lélekkel állt barát ja . Elálmél-
kodott a kis vadrózsabokor mellett, végiggondolta a kis virág ú t já t 
Kís-Ázsiából, Medea és lázon kertjéből idáig, A kis százszorszép 
mellett (Bellis perennis) megérintette az örökkévalóság gondolata. 

Mély érzésvílága, erős egyénisége, vallásossága, nagy hazasze-
retete, kötelességteljesítése igen nagy hatással voltak tanítványaira. 
Egyik tanítványa í r ja : Nagy hálával tartozom a megboldogult iránt. 
Neki köszönhetem komoly és becsületes kötelességérzetemet, neki 
köszönhetem vallásos lelkületemet. Hosszú szentmiséi, mint fiatal 
minisztránsgyerekre nagy hatással voltak. Az ő tréfás megjegyzései 
teljesen kielégíteték kedélyvilágomat. Mennyi örömet szereztem azóta 
másoknak az ő beszéd- és mozdulat játékának utánzásával. Diák-
éveim sivárságát ő tette aranyossá. 

Valóban, eredeti egyéniségében sok volt, ami alakításra, után-
zásra alkalmas, de hogy milyen nagy tisztelettel voltak iránta tan ' t -
ványai, mutatta az ötvenéves tanári jubileuma alkalmából rendezett 
ünnepség melegsége. Szép búcsút vett az iskolától. Lelki készségek 
fejlesztése címén megírta ötvenéves nevelő tapasztalatait és ezt adta 
ajándékul volt tanítványainak. Sok ezer tanítványa közt a legjeleseb-
bek Rott Nándor veszprémi püspök, Glattfelder Gyula csanádi püspök, 
Marcell Mihály egyetemi tanár, aki a jubileumi ünnepségen szépen 



méltatta Mér ei érdemeit. Mérei nevelői fejlődése nagyon érdekes. Élete 
első szakában szigorúbb volt, iskolán kívül nem igen érintkezett tanít-
ványaival. Élete második szakában sokat foglalkozott velük iskolán 
k'vül is, sokat járt velük az erdőn, sokat jártak fel hozzá a gyerekek. 
A madárvédelem, téli madáretetés, növénygyüjtés, növénymeghatáro-
zás, az erdei barangolás fűzte őket össze. A háború előtti diákjait 
többre becsülte, a háború utániakat jobban szerette. Sajnálta őket 
mindennapi kenyérgondjaik miatt, bizonytalan jövőjük miatt. Tanít-
ványaival érzett mindhalálig. 

Tanári érdemeiért megkapta az igazgatói címet és kormányzói 
elismerésben is részesült. 

Irodalmi téren is működött. Nagyszabású tanulmánya jelent meg 
1893-ban Teleky László kegyencéről. Részletes és sok tekintetben 
önálló felfogással fejtegeti irodalmunknak ezt a sajátos termékét. Ha 
nem is derít fel minden ellentétet, nagy elmélyedése elismerésre 
méltó. A Pannonhalmi Rendtörténetbe két érdemes rendtársunk iro-
dalmi működést ismerteti, Ferenczy Jákóét és Nyulassy Antalét, 
Az utóbbinak termékeny költészetéből főleg a népies elemet emeli ki. 

Mérei halálával, mely előttevaló napi gyónás után az éjjeli csen-
dességben következett be, a rend a tanítás, nevelés igazi ajándékával 
megáldott jó rendtársat veszített. Nyugodjék békében. 

M. E, 

1 8 3 2 3 Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, Horn E d e - u t c a 9. 
Igazgatók: Wessely Antal éa Wessely József, 
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€ A L » l ] l l O ^ I és T Á R S A 
l á t e z e r é s z e k B u d a p e s t , V V B r t s m a r t y - t é r I . 

Tel . : 1 -811-18 (Haas-palota) A lapí t . 1819 

Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíp- p 
tetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üve- y 
gekkel- Különleges pápa szemek orvosi előírás sze- n 
rint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid | í 
barométerek. Bor-, pálinka- és te;mérők. Fényké- | ) 
pészeti készülékek és cikkek nagy választékban. g) 

mimimtminni i lujmiri imi|'ii>a W tr 9 if W' w w 9 hm 

eqyfafyeHi 
Férfiruha, feiöííő, esőkabát, átmeneti- és téli-
kabátok. Sport- és utazási felszerelések. 

Női, f é r f i d i v a t c i p ő k . Sport- és t ú r a c i p ő k . 
Gyermekcipők Sárcipők Hócipők. Házicipők. 

Női ruha, kabát, blúz, kalap. Menyasszonyi és 
gyermekkelengye. Vászonáru. Női fehérnemű és 
kelengye. 

Gyermekruha és kabát. Előírásos formaruhák. 
Intézeti felszerelések. Szőnyeg. Paplan. Függöny. 
Kisbútorod 

Uri- és női divatáru. Kötöttáru. Kesztyű. SzÖveh 
Mosóáru. Selyem. Fürdőruhák. 

S a n e s t tennacjyobb k e r e s z t é n y üz l e t ében 



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

Alapítási év: 1863 
+ 

Magyarország leg-
régibb templom-

berendező és 
zászlókészítő 

vállalata 

Miseruhák, pluvialék, 
s z e n t s é g t a r t ó k , 
k e 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. 

S z ö v e t b o l t j a i : 

., Prahászka Ottókár-u. 8. 

VI., Teréz-körút 8. 

I I , Margit-krt. 50. 

VII., Baross-tér 15. 



Budapest Székesfőváros 

Gyógyfürdői és Gyógyforrásai 

Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
Budapest, /., Szent Gellért-tér L 

47 C°-os, rádíóaktív hőforrások. Társa® thermál- és thermál-kádfürdők, 
Iszapkezelés „Szent Gellér t" kolopi rádíumos gyógyiszappal. Hőlégkezelés. 
Elektrotherapia. Gépgyógyászat. Inhalatorium és pneumatikus kamra. Fény-
therapia. Szénsavas fürdők. Nőgyógyászati osztály: thermál-, sós-, láp-, j 
vasas- és kénes-ülőfürdőkkel. Ultrarövid elektromos hullámgyógykezelés, I 
— Therapiás és diagnostikus röntgen, chemiai és bakteriológiai laboratórium. | 
Elsőrangú gyógyszálló a fürdővel közvetlen kapcsolatban. 240 legmodernebb 
kényelemmel berendezett szoba és lakosztály. Diaetás konyha. Gyógyvendé- I 
geknek a szobaárakból jelentékeny engedmény. Kívánságra pensio-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 nyúj t ja . Ivókúrák, Fedett 

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

Szent Imre Gyógyfürdő 
(Rácfürdő) 

Budapest, /., 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. 



S Z É N Á S Y G Y U L A 
Női és férfi divatkelme újdonságok, 
selymek, bársonyok  

Budapest, ÍV., Kristóf-tér 4 (a Szervita-tér sarkán) . 

Intézetek szállítója 

O R G O N A G Y Á R 

B U D A P E S T , 
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) — TELEFON s 2-963-45. 

C 0 O 

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

mérsékelt árban. 
mmmmmammmmmmiÉÉÉímmmmammimmmmÉmmÉmiaÉmmmmBm 



KS* Ügyeljen a keresztnévre ! ! ! "EU 

„PRO ECCLESIA ET PONTIPICE" papai érdemkereszt tulajdonosa 

M A G Y A R O R S Z Á G ARANYKOSZORÚS MESTERE 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA 

BUDAPEST, X l l i . , PETNEHÁZY-U. 78. (Magdolna-város) 

Frangepán-utca A l T e l e f o n : 
mellett 2 9 1 - 3 5 3 Kitüntetve 

BUDAPESTI BAZILIKA RÉSZÉRE KÉSZÍTETT 

7945 KGR=OS „SZENT IMRE HERCEG H Ö S Ö K HARANG3A 

Számtalan 
egyházi 
elismerő 

levél. 

Párizsi 
világ 

kiállításon 
dísz 

oklevéllel, 
8 nagy 

arany 
és 1 nagy 

ezüst 
éremmel, 

több 
állami 
dísz 

oklevéllel. 
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PALKA JOZSEF 
M a g y a r o r s z á g a r a n y k o s z o r ú s m e s t e r é n e k 

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 9 . 

TELEFON: 1-30 Z-2.Q. ALAPÍTVA 1894. 
"1912-ben „Pro ecc les ia el Poníiíice" p á p a i a r a n y é r d e m -

kereszttel kilunlelvé. 

KÉSZÍT: stílszerű színes és fesíeíí 
templomablakokat a legegysze-
rűbbtől a leggazdagabb kivitelig. 

Költségvetés díjtalan. 
Ablakok javítását Is vállalja. 
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VINCZE 3ANOS 
K A L A P O S H 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, a l a k í t á s ! 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 

Dr. Vizy András: Szociális alkotmány. Bp. 1937. 
Francisco Erdey: Critica. Taurini. Marietti. 1938. 
Bisztray Gyula dr.: A magyar könyvtárosok és levéltárosok egyesületének év-

könyve. II. 1937—38. Bp. 1938. 
Ernyei—Karsai: Bilder aus der Geschichte der niederungarischen Bergstädte. 

Bp. 1938. 
Plus—Uhl: Papi elmélkedések. Korda. Bp. 
Virágh Andor: A szentséges szív titkai. Korda. Bp. 
Endrődy László S. J.: Szeretettel, szenvedéssel. Korda. Bp. 
Tower Vilmos: Papi és szerzetesi diéta. Szalézi Művek. Rákospalota. 
Dezső István: Szt. István király és lelki világa. Szalézi Művek. Rákospalota. 
Nitti: La désagrégation de l'Europe. Spes. Paris. 
Dr. Schönvitzky Bertalan: Az ítélet és a jogerő. Eger. 1938. 
A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve 1937. Uj folyam. 3. sz. Budapest. 
Haluschka—Márkus: A hős Tóni. Szalézi Művek. Rákospalota. 
Dr. Timár Kálmán: Az érsekújvári kir. kat. tanítóképző intézet története. Kalo» 

csa. 1938. 
Buchberger: Lexikon für Theologie u. Kirche. Herder. Freiburg im Breisgau. 
Molnár József Árpád: Szivárvány. Dombóvár. 
Dr. Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatának kez-

detei. Nyíregyháza. 1938. 
Trócsányi Zoltán: A XVIII. század magyar nyomtatványainak meghatározása. Bp. 
J. Szalay: Grammaire française a l'usage des hongrois. Pannonhalma. 1938. 
Dr. Waigand József: A pápák a hithirdetés szolgálatában XVI. Gergelytől XI. 

Piusig. Unio Cleri. Bp. 
Hóman Bálint: Művelődéspolitika. Magyar Történeti Társulat. Bp. 
Gerevich Tibor: Magyarország művészeti emlékei. I. k. Műemlékek Országos 

Bizottsága. Bp. 
Dr. Raphael Molitor O. S. B.: Vom Sacrament der Weihe. 2 k. Fr. Pustet. Re-

gensburg. 
Dr. Kertész János: Horthy Miklós kormányzó lengyelországi útia. Bp. 
Harsányi András: A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen. 
Eminentissimi lustinianí Card. Serédi: Codicis iuris canonici fontes. V. VIII. Typis 

Polyglottis Vaticanis. 1938. 
Dr. Vass Lajos: Jogfolytonosság a törvényhozásban. Bp. 
Dr. Vass Lajos: A szent korona és a jogfolytonosság. Bp. 
Fritz Valjavec: Südostdeutsche Forschungen. S. Hirzel. Leipzig. 
Dr. Th. Wieschebrink: Die kirchliche Kunstbewegung in der Zeit des Expressio-

nismus 1917—1927 Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung. Münster i. W. 



A P A N N O N H A L M I S Z E M L E K Ö N Y V T Á R A 

A Pannonhalmi Szemlében megjelent tanulmányok különnyomatai 
A *-gal megjelölteket kivéve, kaphatók a kiadóhivatalban. 

1.* Dr. Kurzweil Géza: Új embertípus, ú j ízlés, ú j iroda-

lom. 1932. _ _ _ _ _ _ _ _ _ —,50 P 

2. Dr, Bánhegyi Jób: Ka f fka Margit. 1932, — — — —.50 P 

3. Dr, Lovas Elemér: Pannonhalma környéke az ó- és középkorban, 1937, — — — — — — — 1,— P 

4. Dr. Kühár Flóris: Canterbury Szt. Anzelm istentana. 
1933. — _ _ — — — _ — _ _ l . _ P 

5. Dr' Sárközy Pál: A pannonhalmi főapátsági főiskola, 
1933. J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —,50 P 

6. Dr, Sárközy Pál: Nagyszombati régi matematikusok. 
1933. _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ i . _ p 

7. Dr, Radó Polikárp—Dr, Kurzweil Géza: A maradék 
megtér, (Szavalókórus Izaiás prófétából.) 1933. —,50 P 

8. Dr. Mihályi Ernő: A magyar falu egyházművészete 1934. 1-50 P 

9. Dr. Bánhegyi Jób: Harsányi Lajos költészete. 1934, —,50 P 

10, Dr, Karsa i (Kurzweil) Géza: Az elnyomatás korának ellenzéki irodalma (1849—1867), 1934. — — — 1.— P 

11, Dr, Szunyogh X, Ferenc; A liturgikus apostolság mun-
kaprogrammja, 1934, — — — — — — — —,50 P 

12,* Dr, Vanyó Tihamér: Mussolini egyénisége, 1935, — —,50 P 

13,* Dr. Csóka Lajos: Világnézet és történelemszemlélet, 1935. —-50 P 

14, Dr. Karsai Géza: A vallásos népra jz fellendülése. 1937. —.50 P 

15,* Dr. Vanyó Tihamér; Az új német pogányság. 1936. — 1.50 P 

16, Dr, Szunyogh Xavér: A szentmise lelke, 1937. — — 2,— P 

17,* Dr. Bánhegyi Jób: A magyar nőírók. 1936. — — 1 — P 

18, Dr, Mérei Kálmán: Lelki készségek fejlesztése a gyer-
mekben. 1936. — — — — — — — 1.— P 

19, Dr. Csóka Lajos: Bessenyei György és a bécsi udvar, 
1936. — — — — — — — — — — —.50 P 

20, Dr. Vanyó Tihamér: A modern katolikus férfi vallásos-
sága. 1937. — — — — — — — — — — —.50 P 

21, Dr. Bánhegyi Jób: P. Gulácsy í rén regényei. 1937, — —.50 P 
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