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Tanulmányok. 
Egy kiadatlan középkori verses 
officium Szent Imréről. 

A magyar középkori világi líra hangjai visszavonhatlanul elhang-
zottak a középkori magyar kezdetleges viskóiban, halászó, vadászó 
tanyáin vagy téres legeitetőin, mint ahogy a fülemüle dala örökre elhang-
zik leírás nélkül a ligetek bokraiban. Nem egyeztek meg a középkori 
szellemmel, nem nézték szívesen, még emlékük is alig maradt. A közép-
kori világi líra helyett a vallásos költészet virágzott a kolostorokban. 
A magyarországi középkori himnustörténet éppen úgy hozzátartozik 
a középkori magyar irodalom történetéhez, mint a későbbi magyar 
nyelvű líra. Ennek a középkori himnuszköltészetnek még az a különös 
szépsége is megvan, hogy nem lép ugyan ki a középkor gondolatvilá-
gából, mégis sajátosan magyar gondolkozás, nemzeti öntudat, fajszeretet 
érzik rajta. Nemzetünk nagy szentjeiről, a hazánkban különösen tisztelt 
szentekről írt himnuszok és verses officiumok élő emlékei annak, hogy 
középkori kolostoraink lakói költői ihlettel, magyar szellemmel voltak 
megáldva. A középkor misztikus vallásos költészete ölelkezik itt a magyar 
szellemmel. Dankó József Vetus Hymnarium Hungaricum-ában (Buda-
pest, 1893.) gyönyörű koszorút fűzött középkori vallásos költészetünk 
termékeiből, melyet gyéren megmaradt kézirataink őriztek meg. Gyűjte-
ményében azonban nem szerepel a liliomos királyfiról, szent Imréről az 
a verses officium, melyet a németújvári 1462-ben készült erdélyi brevi-
árium őrzött meg.1 A verses officium vesperásának himnusa megvan 
ugyan a pozsonyi ferencrendi hymnariumban,2 de az officium többi 
részei hiányoznak. Ezen officium szellemben és tartalomban hasonló a 
Dankótól közölt officiummal, de teljesség szempontjából mégis fontos, 
mert mutatja azt a szeretetet, mellyel a magyar középkor szent Imre 
alakját övezte, kiben nemzetének és apjának oly sok reménye hajlott a 
sírba. Ezen officiumot itt közöljük, hadd szálljon hangja az égbe onnan, 
ahol ő többször megfordult, ahol legendájának az officiumában is köl-
tőileg megszerzett szép legendajeleneteinek egy része lejátszódott.3 

1 Leírása Fejerpatakytól Magyar Könyvszemle 1883. évf. 108. 1. 
2 Dankó : Vet. Hymn. Hung. 240. 1. Dreves—Blume : Analecta Hymnica 

Medii aevi IV. 132. 
3 Magyar szövegét egy rendtársunk szabad átdolgozásában adjuk. 



Ad vesper as. 

A. In laudes pannonia 
surge creatoris 
vetusti renuncians 
tenebras erroris 

A. Conformis hie iubilus 
fit mentis et oris 
uocibus deuocio 
prodeat sonoris. 

A. Emerici meritis 
gaude confessorum 
agmen sine macula 
et imitatorum. 

A. Irrigaris celici 
per hunc ymbre roris 
prolustraris lumine 
et noui splendoris. 

A. Patri sancto filius 
sanctus generatur 
quo nato pannonia 
digne gratulatur. 

R. Hie confessor gloriosus 
uirgo Christo generosus 
vaga mundi blandientis 
suos semper seducentis 
spernit oblectamina, 
fide ratus, spe firmatus 
anhelat ad ciuium 
supernorum agmina. 

V. Ubi pollet uia uite 
et pax uiget sine lite. 

Hymnus} 

Chorus celestis agminis 
cetus superni luminis 
ad thronum sumpmi numinis 
melos attollat carminis. 

A Vesper ás antifónái. 

Zengve himnuszt Alkotódnak 
Ébredj óh magyar ! 
Régi bálványos hitednek 
Mondj búcsút hamar. 

Együtt ujjong szent örömben 
Szivünk és az ajkunk. 
Szóljon harsányan az ének, 
Áhítat a hangunk. 

Imre herceg érdemének 
Örvend ma az ég is. 
A hitvallók a szüzekkel 
Fenn ma őt kisérik. 

Égi harmat öntöz bennünk 
Imre felhőjéből, 
Új fénycsóvák a szemünkbe . . . 
Fénysugár az égből. 

Szent Atyának szent a sarja, 
Szent a herceg, népünk ! 
Szent örömre kél a nemzet; 
Pannóniánk szépül. 

R. Hitvalló vagy, dicsőséges. 
Szüzesség a nemességed. 
Csacska szóval hív az élet, 
Hogy utadban őt kisérjed. 
Nem kábít el ifjúságod, 
Erős hited ad tanácsot! 
Lihegő vágy reménységed, 
Hogy elnyerjed égi béred. 

V. Ott, hol Krisztusé az élet, 
Csendes béke száll a népre. 

Himnusz. 

Égi fényesség hadának 
Dal fakad az ajkán, 
Ég Úrának szent köszöntőt 
Zeng a trónus alján. 

1 Ezen hymnus megvan a pozsonyi ferences himnáriumban is. Dankó : Vet. Hymn. 
Hung. 241. Itt úgy közöljük, ahogyan a németújvári breviáriumban található. 



Cuius riuus dulcedinis 
et decor pulchritudinis 
dignis largitur infimis 
donum beatitudinís 

Cuius vigore gracie 
confessor stirpis regie 
ewo in puericie 
cultum sequens iustitie. 

Emericus dux catholicus 
regis et heres vnicus 
miles Christi mirificus 
in carne vixit celicus 

Mundum contempsit labilem 
carnem subegit fragilem 
demonis et versatilem 
ensem abegit debilem 

Hoste sic victo triplici 
confessor virgo celici 
principis et vranici 
stola vestitur duplici. 

Qua decoratur splendide 
turbe coniunctus nitide 
consors est sine macula 
agni per cuncta secula. 

Patri decus ingenito 
gloria vnigenito 
sitque cum pâtre debito 
spiritui paraclito. 

Ad Magnificat. 

Generosi sanginis contempto natiuo 
dux puer uiriliter in mundi pro diuo 
militas edomito carnis incentiuo 
diuo sibi celicus dato reversiuo 
affectus virginei mansit in votiuo. 

Ad Matutinum. 
Invitatorium. 

Laus sit Christo benivola 
qui emericum uirginea 
coronauit aureola. 

Fényes ének, édes ének 
Égi szépség rajta . . . 
Földön élő rabszivekben 
Gyűl az égi dallam. 

Boldog ennek melegétől 
S tavaszlik az ifjú, 
Zsenge gyermek és szívében 
Szebb életre szomjul. 

Imre herceg szent hitében, 
Bár gazdag trón várja, 
Krisztusért akar csak élni, 
Harca őt kívánja. 

Megveti a földi pompát, 
Leigázta testét : 
S neki szegzé a sátánnak 
Gyenge, ifjú lelkét. 

Legyőzé az ellenséget 
Szűzi, élő hittel, 
S győztes égi szent palásttal 
Takarja be Isten. 

Ez diszíti tündökölve 
Szentek seregében . . . 
Szűzi Bárány oldalán jár 
Mindörökre élve. 

Dicsősége az Egyszülöttnek, 
S az Atyának egyben 
S a Szentlélek Úristennek, 
Kiben ketten egyek. 

A „Magnificat" antifónája. 

A fényre s a rangra mit se tekintve 
A gyermek, a herceg, a férfiú harcban. 
Az égi bilincsek az ifjúi testen . . . 
És szűzragyogásban a szentnek 

az arca. 

Matutinum részek. 
Invitatorium. 

Dicsérjük ma Jézus Krisztust, 
Aki égi, szent sugárral 
Koronázza Emericust. 



I. Nocturnnm. 

A. Ewo puericie 
cultor mundicie 
emericus sequens 
gratum celibatum 
Christi fit amicus. 

A. Regis iste filius 
contemens inania 
huius muncii gaudia 
querit eternalia. 

A. Respuit fallacia 
mundi blandimenta 
metit multiplicia 
fructus incrementa 

R. Letare gens hungarica 
producens mirifica 
de regali semine 
confessoris atque ducis 
emerici noue lucis 
uisitata lumíne. 

V. Tibi creuit sydus clarum 
nox processif tenebrarum. 

R. Presignatur desuper 
geyse ducis nati 
regis ad hungariam 
primi coronati. 
Hic puer est filius 
stephani beati. 

V. Mater alamanica 
proles est magnifica 
et imperalis. 

R. Creuit puer generosus 
ex utraque linea 
carnis fregit et subegit 
queque consentanea 

I. Nocturnum. 

A Zsenge ifjú 
Szűzi testtel, 
Imre herceg 
Szűzi lelke 
Krisztusé már 
Hőn szeretve. 

A. Királyi vér. 
S nem tekinte 
E világnak 
Hívságára. 
Ami örök, 
Azt kívánja. 

A. Megvetette 
E világnak 
Álnok, hiú 
Hizelgését. 
S jutalmul kap 
Égi békét. 

R. Fel, örülj ma jó magyar nép, 
Rád lövelli égi fényét 
Imre herceg szent hitéből, 
Szűzi lelke melegéből. 

V. Fénylő csillag szállt az égre, 
S felderült az éj sötétje. 

R. Megjövendölt csillag vagy te 
Géza vezér sarja. 
S Magyarország királyául 
Atyádat akarja. 
Koronás fő, a legelső, 
Szent Istvánunk, a te nemződ. 

V. Édesanyád császári vér. 
Császári a tested, 
Gyönyörű a lelked. 

R. Növekszik a gyermekifjú 
Kedvességben s testben. 
Sanyargatja gyenge testét 
A hő szeretetben. 



Christo totum se deuotum 
mente fert spontanea. 

V, Quicquid mundus hic pretendit 
non attendit, sed contempnens 

vilipendit 

II. Nocturnum. 

A. Emericum invocantem 
Christus exaudivit 
exauditum in amore 
suo stabilivit. 

A. Verba regis etermalis 
Hic confessor gloriosus 
ut percepit, mox excepit 
et profecit operosus. 

A. Flamen est in creaturis 
admirandum creatoris 
iungit zelo caritatis 
qui terrena celi choris. 

R. Fundamenta fidei catholice 
primaria stephanus rex inclitus 
divinitus dedit in hungaria 
qui emerici sui nati 
confessoris Christo dati 
ampliarunt mérita. 

V. Laudes fert pannonia 
Christo mente sedula 
orthodoxe fidei 
facta iam discipula. 

R. Cum oraret in secreto 
more deum consueto 
confessor egregius 
perseverans in orando 
mens fervebat eius 
Qui ad Christum deuotius 
querens, quid in statu trino 
mundi cultui divino 
offeret accepcius. 

V. Respondetur oratori 
castitatis amatori 

Krisztusé akar csak lenni ; 
Krisztust buzgón, hőn szeretni. 

V. Amit sokan jónak vélnek, 
Megveti, mint semmiséget. 

II. Nocturnum. 

A. Imre herceg hő imáit 
Meghallgatja Isten 
S szeretetben melengeti 
Frigyre egyesülten. 

A. Örök király égi szavát 
Hü hitvallóképen 
Befogadta, megfogadta 
Lelkesülten, szépen. 

A. Teremtmények dísze vagy Te, 
Teremtőnk csodája. 
Szereteted buzgósága 
Földünk éggé szántja. 

R. Hitünk alapigazságit 
Szent atyádtól tudtad. 
Isten inté, hogy tanítson, 
S magyar országunkat 
Ékesíti érdemeddel 
Hitvallói szent hiteddel. 

V. Dicsőít ma Pannonia, 
Krisztus hű szolgája. 
Ősi, szent hitét szeretni 
Egyedüli vágya. 

R. Elmerült az imádságban 
Szent szokásaképen 
Krisztus hűséges szolgája 
Nagy kegyelmet kérve. 
Szent világot kért az égből, 
Hogy felismerhesse, 
Az Úristent Neki tetszőn 
Hogyan is keresse. 

V. Válaszul a hő imára 
Jő az égi szózat. 



Christo magis spirituális 
status piacet virginalis. 

III. Nocturna m. 

A. Sanctus hic ingreditur 
tua tabernacula 
unicus sine macula 
letetur per secula. 

A. Deus iste filius regis 
imitator tue legis 
tuum amans salutare 
iam gaudet in celi lare. 

A. Terre plenitudinem 
emericus arbitratus 
sterilem, iam amicus 
Christi factus, fertilem 
metit amplitudinem. 

R. Christi miles formatus 
sic supernos peraffatus, 
quod pre cunctis Christo gratus 
virginalis cetus status, 
se mox sponsum spiritalem 
Deo vouit non carnalem. 

V. Domini fiduciam 
retinens in nomine 
suo in certamine 
deserit qui nunquam iuvamine. 

R. Proles sancta quadam die 
fratres montes pannonié 
iussu patris dum precendens 
salutaret pacifice, 
puer gradum meritorum 
singulorum monachorum 
agnoscens mirifice. 

V. Quosdam binis 
quosdam ternis 
alios vero septenis 
salutavit osculis. 

R. Pater stupens ammiratur 
rei causam indagatur 

S tisztaságot, szűzi lelket 
Kér az égi szózat. 

III. Nocturnam. 

A. Szentül száll a menyországba 
A Te trónusodhoz. 
Tiszta lélek járulhat csak, 
Uram, asztalodhoz. 

A. Megtartotta, mint hű szolga, 
A királyi magzat, 
Isten minden rendelését 
S most az égben gazdag. 

A. Imre meddőnek ialáÜa 
Mindazt, ami földi, 
Lelkét Krisztus barátsága 
Egyedül betölti. 

R. Krisztus ügyes katonája 
Lelke szent eszményét, 
Ami az Úr előtt kedves, 
Örök szüzességét 
Megtartotta s hü terhének 
Nézi feleségét. 

V. Hű maradt Ígéretéhez 
S megsegíté Isten. 
Megtörött a bús hatalma 
A sátánnak itten. 

R. Pannónia szent hegyére 
Látogat el Imre herceg, 
S édesatyja óhajára 
Először siet a hegyre 
Békecsókot osztogatni. 
S felismerte csoda folytán, 
Melyik bencés lelki gazdag, 
Melyik szive szentebb oltár. 

V. S eszerint ad csókot nékik 
Kettőt, hármat, négyet, 
Az egyiket megölelte 
S megcsókolta hétszer. 

R. Édesatyja csodálkozva 
Kérdi, miért tette ? 



quam emricus sic detexit: 
quod septena cui porrexit 
inter fratres oscula 
fráter maurus nominatus 
esset virgo deo gratus 
sine carnis macula. 

V. Hoc verius perscrutatus 
páter sanctus credit nato 
fratre mauro sublimato 
presulatus infula. 

Ad laudes. 

Emerici fuit status 
confessoris exornatus 
virgineo cum decore 
collocatur in beata 
sede sibi preparata 
in supernis cum honore. 

A. Emerici Christi iubilus 
non defuit ori 
quem sanctorum occurrentes 
angelorum et psallentes 
susceperunt Chori. 

A. Ad eternam, quam amavit 
lucem semper anhelavit 
hanc eius sanctissima 
feliciter iam possidet anima. 

A. Benedicant dominum 
celestia simul et terrestria, 
stelle luminoria 
etherea quatuor elementa 
homines et bestie 
pecora simul iumenta. 

A. Laudet christicola 
prece deum sedula 
in beati emerici 
virtutibus gloriosis, 
qui athleta summi regis 
virginali decoratus infula 
agnum sine macula 
sequetur in seculorum secula. 

Felfedi a titkot tüstént 
A jó Imre herceg: 
Akinek hét csókot adtam, 
Hün szolgálja Istent, 
Szűzi Mór a legszebb köztük, 
Szivén szeplő nincsen. 

V. Megfigyelte szent királyunk 
Mór atyának lelkét, 
Megszerette, hitt fiának, 
S megtette püspökké. 

A Laudes részei. 

Hitvalló vagy Imre herceg 
Szűzi ragyogásban. 
Boldog égi trónuson ülsz, 
Teljesült a vágyad. 

A Krisztns énekét dalolta 
Imre herceg szépen, 
S angyali sereg fogadja 
Fenn a fényes égben. 
Himnuszt énekelve örvend 
Krisztus fényes népe. 

A. Attól fényes most a lelked, 
Akit áhitottál 
És szerettél végtől-végig . . 
Lelked Krisztusoltár. 

A. Magasztalja Alkotóját 
Égi s földi élet, 
A négy elem s a csillagok 
Erdő vadja, szelid nyáj és 
Az emberi lélek. 

A. Mondjon hálát az Istennek 
Krisztus hivő népe, 
Hogy erénnyel ékesített 
Imre herceg téged. 
Fenséges Király vitéze 
Szűzi szent ruhádban 
Mindörökre ott csillogsz a 
Bárány nyomdokában. 



A. Benedicat creatura 
omnis suo creaturi 
plasma soluat et factura 
laudes dignas plasmatori 
qui conrardum per reatum 
gravi unde sarcinatum 
et lorica unde carni 
coherentem inferratum 
confessoris emerici 
meritis et precibus 
corporis et anime 
penalibus resoluit a nexibus. 

Ad Benedict us. 

A. Salve proles stirpis regie 
Christi confessor egregie 
dux et princeps nostre milicie, 
qui sanctorum iam felici 
cetu gaudes emerice 
huius vallis miser es tu 
tue gentis memor esto 
ut qui cultum deitatis 
tue dono sanctitatis 
profitetur nunc fidelis, 
victis mortis curruptelis 
peccatorum et sequelis 
te per duce sit in celis. 

A. A teremtés minden sejtje 
Áldja buzgón alkotóját, 
Aki Konrád bűnbilincsét, 
Bűneinek bús lajstromát, 
Szőrcsuháját, vezeklését 
Imre herceg kérésére, 
Tekintvén sok érdemére 
Összezúzta s megbocsájtott, 
Testi-lelki szenvedéstől 
Szabadítva fel Konrádot. 

Ad. Benedictus 

A. Üdvözlégy királyok sarja, 
Krisztus dicső hitvallója. 
Ránk az élet harca vár még 
Légy Te az irányítója. 

Szentek közt vigadsz az égben, 
Imre herceg kérve-kérünk, 
Ne felejtsd, hogy bús az élet, 
Ne felejtsd el ott se népünk. 

Szent utad hűen követve 
Istennek buzgón szolgálunk, 
Hogy minden múlót levetve, 
Majd az égben feltaláljunk. 

A hiányzó dolgok után való vágy építi az utat, melyen a fájdalom 
hozzánk elér. 

Szienai Sz. Katalin 

Sajnos, még mindig nem hisszük eléggé, hogy az Isten ez életben 
is százszorosan megfizet. 

Szent Terézia. 



K o l d h i i & o r s x f i c j c j á s ^ L S t r l e n n i 
Kolonien Magyaromágot ? 
Irta : Dr. Mihályi Ernő (Pannonhalma). 

Kolonics érsek neve mindenesetre a leggyűlöletesebb a Habsburg-
párti politikusok között. Nem is csodálom. Az abszolutizmus híve s a 
magyar rendi állam ellensége. A centralizmus támogatója s a magyar 
alkotmány aláásója. A katholikus megújulásnak lánglelkű apostola, az 
egyház legképzettebb, legkitűnőbb papjainak, a jezsuitáknak nagy mecé-
nása, a protestantizmusnak, zsidóságnak súlyos pőrölye. A cuius regio, 
eius religio protestáns elvének kérlelhetetlen visszafordítója. A pogány 
török kiverésének fanatikusa s minden törökcimboraságnak esküdt ellen-
sége. Mint egyházi férfiú az 1606. 5. tc. ellenére a pozsonyi kamara elnöke, 
hirhedt tehát a sok törvénytelen adó behajtásáról s egész sereg birtok-
foglalásról. Belát a kamarai gazdálkodás veséjébe, a katonaság pénz-
ügyeinek kezelésébe s kérlelhetetlenül feltárja a visszaéléseket, zsarolá-
sokat. Sok ellenséget szerez magának tehát katonai és pénzügyi körökben 
is. A magyar fajt lázadónak tartja, vére tehát szerinte külföldi "telepesekkel 
való mérséklésre szorul. Szláv vér folyik ereiben, kegyetlenül tüzes ennek 
minden megnyilatkozása ; osztrák katonai családból származik, innen a 
törhetetlen Habsburg-hűsége; a bécsi udvarban nevelődik, innen a ben-
sőséges Habsburg-barátsága ; mint máltai lovag, maga is izig-vérig katona, 
pénzügyi, egyházpolitikai eljárásában is szereti a kardvágásokat. Főpapi 
pásztorbotja karddá élesedik, főpapi süvegje sisakká merevedik. Meg-
győződései kemények, mint valami márványtömb s energiája, mellyel 
végrehajtásukhoz fog, nem kiméi jogot, törvényt, hagyományt ; keresztül-
gázol mindenen. Európai látókörből nézi a világot, nagy nyugati kultúr-
népek hatalma, gazdagodása lebeg szeme előtt, Franciaország, Anglia, 
Hollandia, Velence voltak a mintái s nem a magyar hűbérurak kiskirály-
ságai az ideáljai, Colbert, Cromwel a példaképei s nem a magyar főtiszt-
ségek viselői, a nádor, az országbíró, a tárnokmester stb. az irányítói ; a kor 
abszolutista jogászai s nem Verbőczy a sugalmazói. A törvényelőtti egyen-
lőségről s a közteherviselésről vallott nézetei az új természetjogban s nem 
az aranybulla 4. tc., vagy Verbőczy primae nonusában gyökereznek. 

Mindez elég ok arra, hogy egy pártpolitikust gyűlöljenek, de nem elég 
ok arra, hogy miattuk a történelmi tárgyilagosságot megsértsük s olyannal is 
megvádoljuk, amiben nem bűnös s nem elégséges arra, hogy érdemeit el-
hallgassuk. Nevezetesen Kolonics mint merkantilista nem akart Magyar-
országból koldusországot alakítani. S ha Kolonicsot születési, nevelési, 
vérmérsékleti praemissái nem tették is magyar nemzeti politikussá, főpásztori 
buzgósága, tiszta lelkülete, térítő és karitativ tevékenysége, a protestánsok 
és szakadárok megnyerése, az utóbbiaknak a nagy szláv közösségből 
való elvonása, a szegények, özvegyek, árvák gyámolítása, foglyok kivál-
tása, sebesültek testi-lelki gondozása, nagyszabású kultúrpolitikája, messze-
kiható társadalompolitája, a katonai és pénzügyi visszaélésekkel szemben 
való határozott állásfoglalása, Lipótnak nyugat és délfelé érvényesülni 
akaró nagyhatalmi politikájával szemben végváraink megerősítésére, Bécs, 



Buda felszabadítására, a török kiverésére irányuló, pihenni nem tudó 
fáradsága, nagy diplomáciai összeköttetései a hivatásuk magaslatán álló 
főpapok, sőt a velünk kapcsolatban levő jelentősebb osztrák államférfiak 
sorába iktatják. Életének főbb határkövei: Komáromban született 1631. 
okt. 26-án. 1650-ben belép a máltai lovagrendbe. 1668—70-ig nyitrai, 
1670—85-ig bécsújhelyi püspök, 1672—84-ig a magyar kamara elnöke 
is, 1685-től győri püspök, 1686-ban bíbornok, 1689-ben kalocsai érsek, 
1695-től esztergomi érsek, 1692-től Lipót államminisztere s a bécsi udvari 
kamara el.iöke. Meghalt 1707. jan. 19-én. 

Kolonie» íratni merkaniilisla. 

Az az állam- és gazdaságtudományi rendszer, mellyel Cromwell 
Angolországot, Colbert Franciaországot a gazdasági fejlődés jelentős 
magaslatára emelte, Európa más országaiban is utánzásra talált. Nálunk 
ennek a rendszernek egyik első és főképviselője Kolonics az 1688—89-ben 
készült s röviden Einrichtungswerknek nevezett munkálatokkal.1 Ez ugyan 
a Magyarország újjászervezésére kiküldött bizottságnak az alkotása, de 
a bizottságnak a lelke, mozgató szelleme Kolonics volt. 

Az új állam- és gazdaságtudományi rendszert, a merkantilizmust 
a liberalizmus támadásaival szemben igazán és helyesen Schmoller Gusztáv. 
az újkori porosz gazdaság- és közigazgatástörténet megalapítója fejtette 
ki gubójából." 

Eddig néhány jelszóból és idézetből kiindulva hamis képet alkot-
tunk magunknak a merkantilis rendszerről. Azt hittük, hogy a merkanti-
listák szerint az a boldog ország,, amelyiknek sok a nemes érce, sok a 
pénze, aranya, ezüstje s erre az új aranyborjú-imádásra, erre a Smith 
Ádám-szerinti szatócskodásra egyoldalúsága miatt mindjárt le is sújtottunk 
ítéletünk Damokles-kardjával. Büszkén mondogattuk, hogy az arany és 
ezüst nem jelentősebbek, mint a javak más formái s ezzel a merkantiliz-
must elintézettnek tekintettük. 

Pedig a_ merkantilizmusnak Schmqller szerint rendszeres elmélete 
tulajdonképen nincs is, A gazdasági fejlődésnek egyik állomása csak, az 
az állomás, amely a politikai fejlődéssel, a mindent középpontosító 
abszolutizmussal párhuzamosan, gazdasági téren is egységet akar terem-
teni a középkorból maradt ezerféle hűbéres tagozottságba, le akarja dön-
teni azt az ezerféle magánérdeket védő sok-sok tilalomfát, le akarja 
dönteni a belső kereskedelem elé meredező sok-sok vámsorompót, hogy 
a sok ezer kis apró önzés helyébe a nemzeti nagylétnek önző politikáját 
hozza be. 

A merkantilizmus tehát egy lépcsőfok a hűbéres gazdasági rend-
szertől a smithianizmusig, a hűbéres részletérdekek rendszerétől egy 
egész ország nemzeti érdekein át a nemzetközi érdekek képviseletéig, a 

1 V. ö. Dr. Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót 
alatt. Magy. Gazdtört. Szemle. 1899. 

2 L. Eckhart Ferenc alapvető munkájának, A bécsi udvar gazdasági politikája 
Magyarországon Mária Terézia korában, 8—10., 277—8. lapjait és Toynbee Arnold 
Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században 70—81. lapjait. (Magyar Közgazda-
sági Könyvtár IX.) 



városi, vidéki és rendi gazdasági politikától az egységes államgazdasági 
politikán át a népek szabad versenyéig. 

Jelenti tehát a merkantilizmus a fejedelmi hatalom harcát a nemes-
ség, a városok, vidékek és testületek ellen. A merkantilizmus ezeknek az 
összeolvasztása az egységes pénz és mértékek, rendezett pénz- és hitel-
ügy, egységes jog, de legfőkép a szabadabb, élénkebb forgalom érdeké-
ben, mely az emberek boldogulásának, a nagyobb jólétnek alapfeltétele, 
mondja Schmollerrel Eckhart. 

Ennek a gazdasági rendszernek a hatása alatt áll Kolonics s Ein-
richtungswerkje ama rendszabályokat foglalja össze, amelyeket az egy-
séges nemzeti gazdasági élet megalkotására s minél élénkebb felvirá-
goztatására uralkodójának ajánl. Eme rendszabályokkal akarunk most 
részletesebben foglalkozni. Hiába keresünk azonban az Einrichtungs-
werkben valami egységes rendszert, aminthogy a merkantilizmusnak sincs 
rendszeres elmélete. Két korszak határán áll a munkálat (1688—89.), 
két korszak hatása érezhető rajta. Angliában is csak az 1688—1776. 
közti időben fejti ki teljes erejét a merkantilizmus. Nem csodálható, ha 
még sok van az újjászervezési munkálatokban is a hűbéres intézmé-
nyekből. Más tekintetben meg évszázadokkal megelőzi korát. Megérez, 
felvet vagy átvesz olyan problémákat, amelyekért később véres forra-
dalmak dúlják fel Európát, eszméket termel, amelyeket később szívesen 
foglalnak törvénybe a magyar országgyűlések is. Újra meg újra hang-
súlyoz olyan reformokat, amelyeket magyar és osztrák részről is már 
évtizedek óta várnak. V. ö. Károlyi Árpád : A magyar alkotmány föl-
függesztése 1673-ban c. kitűnő munka 19-23., 25-27. , 39., 6 5 - 6 8 . lapjait. 
Mindenkinek joga van arra, hogy történeti környezetéből ne kiragadva 
mondjanak róla ítéletet. Kolonicsot is a maga korába akarjuk beállítani, 
hogy jelentősége a kor színvonaláról emelkedjék ki. 

Mezőgazdasági reformlörekvések az újjászerve-
zésí munkálatokban. 

Az Einrichtungswerk 445 fólió oldalból 285-öt szentel a magyar 
pénzügyek felvirágoztatásának. Baranyay Béla kiválónak ígérkező kritikai 
kiadása most van készülőben. Mi még csak a Maurer-féle kiadásra hivat-
kozunk. (Maurer, Cardinal Leopold Graf Kollonitsch, Primas von Ungarn. 
Innsbruck, 1887. 261—319TT) 

Magyarországon a gazdasági élet a XVIII. század végén hihetetlenül 
alacsony fokon állt. Nagy volt az elnéptelenedés, nem volt munkáskéz. 
Az ország szívéig hatoló török ellen védelmi szempontból nagy terüle-
teket elposványosítottak. Az utak rosszak voltak. A közbiztonság gyenge 
lábon állott. A jobbágy vállára kibírhatatlan terhek nehezedtek. Hajdan 
híres állattenyésztésünk hanyatlóban. Valamikor mi láttuk el Délnémet-
országot, Északolaszországot, Ausztriát s most Törökországból való be-
hozatalra szorulunk. Sok_ ezer ember pusztul el éhségtől. A közjóiéi: \ 
emelése az ország legfőbb erdeke. Az 1687-i országgyűlésen feljajdulnak 
a nemzet panaszai, de a rendek a rendi érdekek fölé nem emelkednek. 
Intézkedések nem történnek. A régi országgyűlési végzések vagy elveszik 



a jobbágyoktól a szabad költözködési jogot, vagy pedig megnehezítik a 
mozgást, hogy a nagybirtokok munkások nélkül ne maradjanak. így van 
ez az 1556. évi 31. tc.-ben, az 1659. évi 70. tc.-ben, de így van még az 
1715. évi 101. tc.-ben is. Rendszeres telepítési munkálatokkal tehát az 
országgyűlések nem foglalkoznak. 

Kolonics Einrichtungswerkje nagy gondot fordít az elnéptelenedett 
vidékek betelepítésére, mert ubi pöpulus, ibi obulus. Ahol nép van, ott 
van adó. Tehát fő a kamarai szempont. Előadja, hogy sok embert levág-
tak a török háborúban. Sokan egyenesen megszöktek a sok katonai 
teher, katonai kihágás, adó, bekvártélyozás, téli táborozás elől Lengyel-
országba, Erdélybe vagy máshová. Sokan az erdők rengetegeibe vonultak 
s ott pusztultak el a roppant nagy télben. Némely helyen csak a görög 
és zsidó nép söpredéke maradt. Kolonics nem más nemzetek söpredé-
kével, aljanépével akar kolonizálni, nem is henye és gonosz népet akar 
behozni, hanem barátságos meghívás és kedvezmények nyújtása útján 
akar az elnéptelenedett vidékekre új lakókat hozni. Magyar telepeseknek 
három adó- és robotmentes,, német telepeseknek öt adó- és robotmentes 
evet biztosít azzal a megokolással, hogy így jobban be lehet őket csalo-
gatni s az ő költözködésük több költséggel jár. Ezen idő alatt felépíthetik 
házukat s nyugodtan művelhetik földjeiket. A többi idegennek szintén 
három évi adómentességet ad azzal a kijelentéssel, hogy ezek az alatt-
valók és parasztok nincsenek röghöz kötve, még kevésbbé rabszolgák, 
hanem szabad alattvalók szabad költözködési joggal. 

Különbséget a népek közt nem akar tenni, csak a túlságosan távoli 
és hitetlen, barbár népeket zárja ki s az örökös tartományok népeit része-
síti kedvezményekben, hogy a magyar királyságot lassankint elnémete-
sítse, a lázadásra és nyugtalankodásra hajló magyar vért némettel mérsé-
kelje s ezzel a természetes és örökös király iránti hűséget és szeretetet 
a nemzetben nevelje. A kamarai szempont mellett tehát kiemelkedik a 
telepítéseknél a magyarellenes, nemetesítő szempont is. 

Hogy gyorsabban menjen az ország benépesítése, nem kell tekin-
tettel lenni a települők vallására. De erődökbe és várakba csak katholiku-
sokat és németeket kell tenni. 

A parasztok terhe emelkedik. A nagybirtokok többtermelésének 
érdekében az országszerte iábrakapó heti háromnapos robot mellett foglal 
állást a régebbi évi 52 napos robot helyett. Ennek fejében minden ipar-
monopóliumot kivesz a katonaság kezéből, hogy ne sanyargassa a népet 
s visszaadja a polgárságnak. A katonaság pedig kapjon rendes fizetést. 

Az elmenekült lakosokat vissza kell csalogatni, pénzt és marhát 
kell köztük kiosztani, hogy új életet kezdhessenek. Elitéli azokat az ura-
dalmakat, mint a munkácsit és kalocsait, amelyek végrehajtással és be-
zárással fogadták a visszatérő lakosokat. Nagyon kikel a katonai vissza-
élések ellen is, mert ezek nemhogy vonzanák a telepeseket, hanem 
pusztasággá teszik az országot. 

A gazdálkodás nagy akadályának látja a hitel hiányát is. Sem pap, 
sem világi nem kap hitelt birtokára háromszoros vagy meg többszörös 
reális biztosíték nélkül. Még maga az udvari kamara se tud pénzt fel-
hajtani a kamarabirtokokra. Az igazságszolgáltatás nem védi a hitelezőt, 



nincs jogorvoslás. Ha van is, igen lassú. Azzal, hogy egy birtok nincs 
meghatározott hiteshelvhez kötve, a legnagyobb zavarok állhatnak elő. 
Nem lehet tudni, van-e, nincs-e teher a birtokon. A felek Dunántúlról 
akár valamelyik felsőmagyarországi hiteshelyre is elmehetnek betáblázás 
céljából. Mások félrevezetésére megtehetik azt is, hogy egyik káptalannál 
egyezségre lépnek, a másiknál tiltakoznak ellene. így aztán az egyezség 
megsemmisül, de a hitel és a becsület is. Cseh és osztrák mintára be 
kell hozni a liber inscriptionumokat, a telekkönyvet. Minden birtok azon 
káptalan hiteshelyéhez tartozzék, amely püspökség területén fekszik, hogy 
így pl. a birtokra felvett adósságok egyszerre áttekinthetők legyenek. 
A telekkönyvek nyilvánosak legyenek. 

Sajnálja azt a másfél millió jó forintot, amely évenkint Török-
országba megy ki állatokért, holott az ország bővelkedik kitűnő lege-
lőkben. (L. Maurer i. m. 276—278. 1.) 

A nép jólétének emelése szempontjából az adózásnál figyelmezteti 
Kolonics a kormányköröket, hogy most már nem szabad annyi adót 

^kipréselni a néptől, mint a legutóbbi háborúban. Ausztriában minden porta 
évenkint 24 frt-ot fizet, Magyarországon pedig 36 frt-ot. Az uralkodók 
Isten helyettesei s nem szabad nekik alattvalóikat nagy adókkal kétségbe-
esésbe kergetni. Az elnyomottak sóhajai és könnyei bosszúért kiáltanak 
az égbe. Castiliai III. Henriknek példájára hivatkozik, aki az adót emelni 
akaró rendeknek azt mondotta, hogy jobban fél saját népének, mint 
ellenségeinek az átkától. Pedig de szomorú az a kép, amit a sok vissza-
élésről fest Kolonics s még szomorúbb, amit néhány bizottsági tag gon-
dolkodásáról nyújt. Az Einrichtungswerk hangsúlyozza, hogy az ország 
régi törvényei értelmében, amelyekre az újonnan koronázott király is 
megesküdött Pozsonyban, az adómegszavazás ügyében meg kell kér-
dezni a magyar rendeket. (Maurer 294. 1.) 

A bizottság egyes tagjai szerint Magyarország nem is érdemel 
kíméletet. Kolonics elég nagy büntetésnek tartja az országra azt a 20 
millió forintot, amit az utóbbi öt év alatt kisajtoltak belőle. Mások meg 
azt a gondolatot vetik fel, hogy Magyarországot csak a teljes gazdasági 
legyengítés menti meg a lázadásoktól. Ezt is elveti az Einrichtungswerk, 
mert épen a végsőkig való elkeseredés szüli az általános felkeléseket s 
a királyság felforgatására vezethet. Azt is ellenvetették a bizottságban, 
hogy a panaszok nem hallatszanak fel az udvarba. Nem volt elég szóbeli 
és Írásbeli panasz az 1687-i országgyűlésen a rendek és egyesek részé-
rő l? Vox populi vox Dei. Ezeket a panaszokat meg kell hallgatni. 
A kommiszáriusok és katonaság kihágásait meg kell szüntetni, ha Magyar-
országot pusztasággá nem akarják tenni. (Maurer i. m. 292—300. 1.) 

E mezőgazdasági reformokból, telepítési tervekből kicseng a cent-
ralizáló, németesítő hang, a kamarai érdek, de eszre kell vennünk bennük 
az ország lakossága anyagi érdekeiről való ' aggódó gondoskodást is. 
Nincs az az elL nzéki vármegyei követi utasítás, mely a gazdasági és 
katonai gravámeneket égbekiáltóbb őszinteséggel tárná fel, mint épen 
Kolonics Einrichtungswerkje. Ahogyan lefesti a nép kiszipolyozását, job-
ban már meg se lehetne alapozni a II. Rákóczi F.-féle felkelés szükség-
szerűségét. Van érzéke a bajok felismerésére, füle a panaszok meghallá-



sára s lelki bátorsága illetékes helyeken, körökben való feltárásukra. 
Pozitív javaslatai — leszámítva a németesítő törekvést — nagy értéket 
képviselnek. A jobbágyi kötelességek szigorú meghatározása gátat vet 
a földesúri önkénynek. A telepesek szabadsága biztosítja maradásukat, 
ezzel az elpusztult vidékek gazdaságilag felépülnek, helyreállanak, a török 
háborúk viharaitól kiszaggatott emberi élet és munka újra felsarjad, a 
puszták és mocsarak az emberi műveltség számára újra meghódolnak s 
az idegen népek idővel mégis csak a magyar nemzeti fejlődés folyamába 
sodródnak bele s becsületesen segédkeznek a magyar államiság kiépí-
tésében. 

Vámpolitika. 

A merkantilizmus elvét követő állami hatalom legfontosabb eszköze, 
melyet a gazdasági fejlődés irányítására felhasználhatott, a vámpolitika 
volt. Gazdasági egységet a külfölddel szemben elkülönített vámpolitikai 
intézkedésekkel hoztak létre. A merkantilis vámpolitikának az egységes 
elzárt vámterület megalkotása volt a végső célja.1 Vizsgáljuk meg, milyen 
szerep jutott hazánknak Kolonics vámpolitikájában. 

A magas folyó vámokat le kell szállítani, vagy el kell törülni, ha 
élénk forgalmat akarunk a folyókon, mondja az Einrichtungswerk. Azért 
hasznavehetlen a nemes Duna, mert 50—60 mérföldes utakon a nagy 
fuvar mellett is olcsóbb a szállítás Magyarországba tengelyen, mint ezen 
az Istentől és az ország javára teremtett folyón. Nándorfehérvárral össze-
köttetést kell teremteni, mert oda nagy folyók, Duna, Tisza, Dráva, Száva, 
Drina, Morva törekszenek s ott különféle népek és királyságok érintkez-
nek. Népes és virágzó kereskedő városnak kell Nándorfehérvárott kifej-
lődnie, melyben az egész ország gyönyörűségét találja. Ha a dunai 
kereskedelmi vonal kiépül, az elposványosodott partok a vontatási 
forgalomra alkalmassá tétetnek, micsoda távlatok nyíltak volna meg a 
magyar kereskedelem előtt a nemsokára kitörő spanyol örökösödési há-
borúban, mikor Franciaország és Spanyolország Angliát és Hollandiát a 
Gibraltárnál elzárta a Földközi tengeren való kereskedelemtől. Készen 
állt volna számukra a keleti kereskedelem útja hazánkon keresztül egészen 
a tengerekig. A háborús viszonyok mellett is becsempészett spanyol borok 
helyett nagy piac nyílhatott volna a magyar borok számára Angliában. 

A transitó-vámokat mind meg kell szüntetni. Az ország törvényei 
értelmében a vámokat" ki kell venni a gyűlöletes, uzsorás zsidók kezéből. 
A fényűzési cikkeket magasan meg kell vámolni, hogy a pazarlást korlá-
tozzák s a pénz kiáramlását megakadályozzák. Védővámot ír elő mind-
ama cikkre, ami az országban is kapható. Amely iparcikkünket a szom-
szédok használhatnak, arra magas vámot kell vetni, de ne akkorát, hogy 
más országok termelésével szemben versenyképességét elveszítse. _KivitelL 
tilalmat szab minden nyerstermékre, bőrre, ásványra, fémre, hogy ezeket 
hazai Iparosok dolgozhassák Fel" s nagyobb haszonnal adhassák el. Hol-
landia, Anglia, Spanyolország is sok milliós haszonhoz jutott így. 

1 Eckhart i. m. 44. 1. 



A gyapjúkivitelt is eltiltja. A hivatalnokoknak új utasításokat kell adni. 
Általában az egész harmincados hivatalt át kell szervezni. 

Az osztrák, a lengyel és a tengeri sóval szemben a magyar kősó 
mellett foglal állást az olcsó kitermelés és olcsó szállítás miatt. Salét-
romot is eddig Hollandiából s idegen országból hoztak gazdag közvetítői 
díjakért, ezentúl a végeket magyar salétrommal kell ellátni, kivitele tilos. 
A felszabadító háborúkban csak ezzel a magyar cikkel 300.000 frt-ot 
lehetett volna megtakarítani. 

A merkantilizmus korában az egész állami gazdasági politikának 
alapja és lényege a küzdelem a nemes fémekért, melyek biztosításától 
függ állítólag az ország kereskedelmének emelkedése, polgárainak a 
gazdagodása, az egész anyagi jólét.1 Elképzelhető, hogy Kolonics milyen 
elragadtatással ír a gazdag magyar arany és ezüst bányákról, milyen 
melegen ajánlja ezeket uralkodójának figyelmébe, mint az ország népe-
sedésének s a nép gazdagodásának az alapjait. Szakértőket kell hozatni 
a szükséges kutatások és berendezkedési munkálatok elvégzésére. Az 
amúgy is nehéz pénzügyi helyzetben levő állam új kiadásai miatt aggó-
dókat megcáfolja s a magánosoktól müveit bányák hasznosságát kimu-
tatja. A bányatermékek kivitelét eltiltja.2 A kapitalizmus jelentkezéseit 
látjuk ezekben az intézkedésekben s ugyanazt a védővámos politikát a 
maga tiltó rendszabályaival, amelyekkel Colbert Franciaországot felvirá-
goztatta. 

Iparpolitika. 

Állami iparpolitikáról Nyugateurópában általában a XVII., Közép-
európában és a Habsburg-Monarchiában pedig csak a XVIII. század óta 
beszélhetünk, mondja Eckhart.3 Az állandó hadsereg és központosított 
kormányzás céljait szolgáló hivatalnokszervezet tartásának költségei kész-
tették a fejedelmeket arra, hogy alattvalóik adózóképességének fokozására 
a gazdasági élet minden terén a termelés növelésére törekedjenek. Col-
bert szelleme egy kissé Kolonicsot is megihlette. Hangoztatja, hogy ipa-
rosokat kell behívni, polgárjogot, céhkiváltságokat kell nekik biztosítani 
s egyéb kedvezmények mellett főleg az iparhoz szükséges nyersanyagokról 
kell gondoskodni . (Maurer i. m. 280—281. 1.) Az iparágak közül külö-
nösen a bőripar meghonosítását sürgeti, mert a magyar és spanyol 
csizmákhoz nagyon sok szattyánt is és carmoisin-bőrt hoznak be Török-
országból. Silány árukért szép néhány százezer jó magyar pénz megy 
ki a külföldre. Pedig ez az iparág itthon könnyen foglalkoztathatna 
néhány ezer embert. Ennek az iparágnak a művelésére a legmegfelelőbb 
vidék Buda és Fejérvár környéke, ahol a törökök is gyakorolták ezt az 
iparágat. Buda környékének vizei s Fejérvár környékének festőnövény 
fajtája ezt a vidéket ajánlja. A török és rác foglyok közül még többen 
értenek ehhez az iparághoz. Ezeknek a bevonásával kell ezt a már majd-

1 Eckhart i. m. 137. 1. 
a Maurer i. m. 280—81, 310—14. 1. 
3 Eckhart i. m. 79. 1. 



nem teljesen kiveszett iparágat újból felvirágoztatni. A ^yapjukivitel eltil-
tásával a szövőipar fejlesztésére gondol . A fejlődő ipart francia mintára 
védővámmal oltalmazza. Nálunk tehát elég korán és ekkor még jótéko-
nyan jelentkezik az állami iparpolitika. 

Kereskedelmi pollilka. 

A merkantilizmus a kereskedelmi politika terén is azt akarta elérni, 
amire vám- és iparpolitikájával célzott, a külföldi tőke károsítását és a 
hazai kapitalizmus erőgyűjtését.1 Kolonics, mint az iparosoknak, a keres-
kedőknek is kiváltságokat biztosít. (Maurer i. m. 281.) A zavartalan 
kereskedelem érdekében egységes pénzrendszert sürget. Nagy károkat 
okoz ugyanis a kereskedelemben a sokféle pénz, így például a garasnak 
hol 5, hol 6 krajcárral való számítása. A magyar pénz teljessúlyú s a 
birodalomban nagyon keresett cikk. Hozzánk azonban sok idegen és 
csekélyértékű pénz nyomult be s gondot okoz ezeknek a kiszorítása. 
A lengyel váltópénz s a birodalmi forint oly nagy tömegben forog köz-
kézen, hogy az alattvalók sok százezer forint kára nélkül nem lehetne 
ezeket a pénzeket eltiltani. El kell tiltani az arany- és ezüstpénz, vala-
mint a veretlen arany és ezüst engedély nélküli kivitelét. Minden bank-
nak van ugyanis zsidaja, aki ezüstöt vesz, pénzeket nyes, beolvaszt és 
külföldre szállít. A lengyel és birodalmi pénzeket Alsómagyarországon 
m é g egy ideig tűrni kell, de aztán lassan, megyéről megyére menve ki 
kell szorítani a lengyel és török határon. Angol mintára akarja a magyar 
pénzügyet megjavítani, a kereskedelmet s az olcsóságot előmozdítani. 
Szerinte ez a pénzverési ügynek a célja. a 

A sok visszaélés, a „császár" és a katonaság nagy károsodása miatt 
kívánja az egységes súly- és mértékrendszert. (Maurer i. m. 282.) A keres-
kedelem érdekében kívánja a póstaügy rendezését. (Maurer 283.) Sehol 
semmi nyoma még a későbbi osztrák ipari és kereskedelmi kapitalizmus 
elnyomó törekvéseinek. 

Kolonics egyházpoliíikáfa. 

Az Einrichtungswerk egyházi ügyekről szóló fejezetében teljesen 
Kolonics szelleme tükröződik vissza, ő volt az egyetlen papi tagja a 
bizottságnak. Apostoli lelkületének fáj a sok rendetlenség, baj, vissza-
élés. Sok egyházra súlyosan ránehezedik a szegénység is. Egyik tem-
plomnak nincs misekönyve, a másiknak nincs kelyhe, paténája. Száz 
plébános közül csak tiznek nincs rosszabb sora, mint az utolsó paraszt-
nak. A koldus egyháznak a tekintélye is szegényes. Nem tartják meg a 
püspökök a zsinatokat. Nincsenek kánoni látogatások. Az érseki hatalom 
a püspökök felett nem érvényesül. Nagyok a hiányok a vallásoktatás 
terén is. A püspököknek biztosítani kell tehát régi jövedelmi forrásaikat, 
hogy szemináriumokat tarthassanak fenn, hogy papjaikat jól kiképez-

1 Eckhart i. m. 125.1. 
2 Maurer i. m. 314—315. 1. 



hessék, nevelhessék. A papságnak rendes fizetést kell biztosítani, másfél 
telket, 48 hold földdel. Minden 300 házra egy plébánia felállítását s 
kántortanítóság szervezését sürgeti. A kántortanítónak r/2 telke legyen 
15 hold földdel. Ennek fejében ők is tegyék meg kötelességeiket. A kánoni 
látogatások és a zsinatok vigyenek életet a lelkipásztorkodásba. A férfi 
és női kolostorok is vegyenek részt a gyermekek ünnepnapi és vasár-
napi oktatásában. Nagy gyakorlati érzéket és buzgóságot mutat a szaka-
dárok megnyerésében. Százezrével nyeri meg őket az unió eszméjének. 
A protestánsok sérelmeit hatalmi szóvei intézi el. A francia, angol, német 
erőszakos vallási politika, a cuius regio eius religio protestáns elve 
lebegett szeme előtt, akié az ország, azé a vallás, nem pedig a magyar 
alkotmányos küzdelmeknek egyik nagy kultúrvivmánya, a vallásszabad-
ságnak törvényileg biztosított gondolata. Még türelmetlenebb a zsidókkal 
szemben. Ezeket romboló hatásuk miatt lépésről lépésre ki akarja szorí-
tani az országból. (Maurer 264—276.) 

Kullúrpoiílika. 

A merkantilista gazdasági politika a kultúrérdekek felkarolását is 
lehetővé teszi. Kolonics is szükségesnek tartja az ország jólétének eme-
lésére a tudományok és művészetek felvirágoztatását. Etekintetben Velence 
és Hollandia a mintaképe. Egyetemet kell felállítani Budán, Kassán és 
több más nagyobb városban. Az egyes városokban a hely jellege szerint 
gimnáziumot, vagy akadémiát, vagy az egyetem valamelyik fakultását kell 
megszervezni. A poétika, retorika, filozófia, theológia papok kezén, vagy 
ahol jezsuiták vannak, jezsuiták kezén legyen a gimnáziumokban és 
akadémiákon. A jog- és orvos tudományt jó gyakorlattal rendelkező dok-
torok, vagy íicenciátusok adják elő, hogy itthon is tanulhassanak a 
magyarok s ne kelljen nekik Szász- vagy Lengyelországba menniök. 
Ezektől az iskoláktól vár jó theológusokat, jogászokat és orvosokat. 
A népiskolák ügye s a vallásoktatás iránt szintén nagy érzéke van. 
(Maurer 280, 270. 1.) 

Mikor Hevenesi Gábor, a bécsi Pazmaneum nagytudományú rektora 
1695 táján kibocsájtotta korszakos jelentőségű felhívását a magyar egy-
háztörténet forrásainak összegyűjtésére és beküldésére, Kolonics Lipót, 
akkor már esztergomi primás volt az első, aki lelkesedéssel karolta fel 
a tervet és hazánkban elsőnek nyitotta meg a hivatalos és egyházi levél-
tárak féltve őrzött ajtaját a kutatásnak. Primási levéltárosát, a protestáns 
papból nagyszombati tanárrá lett Otrokocsi Floris Ferencet megbízta az 
esztergomi érseki és káptalani levéltárak rendezésével és okleveles anya-
guk lemásolásával. Egyidejűleg utasítást adott a pozsonyi kamarai levéltár 
országos érdekű oklevélanyagának másolására s Cseles Mártont Rómába 
küldte a vatikáni levéltár kiaknázása végett. Egy másik szerzetessel a 
fehérvári keresztes vitézek levéltárát másoltatta le. Tehát a magyar tör-
téneti források rendszeres felkutatása és összegyűjtése, a magyar történelem 
tudományos művelésének megindítása körül Kolonicsnak is van érdeme.1 

1 Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp. 1925. 9—10. 1. 



Szociálpolitika. 

A népjóléti intézmények sem kerülik ki Kolonics figyelmét. Látja 
az egészségügy teljes elhanyagolását.. Az 1679-i pestises évben behur-
colták keletről a fertőző járványt és se egyházi, se világi hatóság semmi 
óvóintézkedést nem tett. A kórházakban nincsenek elkülönítve a betegek. 
A papok, a sekrestyés sem óvatosak. Emiatt sokan inkább szentség nélkül 
halnak meg, hogy sem papot hivatnának. A temetéseknél is veszedelmes 
szokások vannak. Az elhúnyt szülőket a később elhalálozó gyermekeik 
temetése alkalmával felveszik a sirból s kegyeletből, a IV. parancs tisz-
teletben tartása miatt a gyermekeket teszik alul a sirban. Természetesen 
a sokszor félig feloszlott pestises testek megfertőzik a levegőt és sokszor 
több ezer ember esik a fertőzésnek áldozatul. Kívánja a kiváló breslaui 
rendelkezések latinra fordítását s. Magyarországon való meghonosítását. 
Járványkórházak és betegápoldákf felállítását sürgeti. Maguk a városok 
és mezővárosok adjanak hozzá telket és házat. 

A sok és nagy tűzvész, Nagyszombat pl. rövid időközökben három-
szor leégett s utoljára addig égett, amig csak volt valami égni való, 
arra ösztönzik Kolonicsot, hogy tôzrendészetet _v£zfitt£SJSen. be a városi 
magisztrátusokkal. (Maurer 282. 1.) A közbiztonság emelésére rendőrséget 
sürget a városokban és vidéken egyaránt. 

Egyéb reformok. < 

Egy rövid cikk keretében bajos részletezni mindama reformgondo-
latot, amely a Einrichtungswerk keretében felmerül. De néhányat mégsem 
hagyhatunk említés nélkül. Ilyenek a kancellária újjászervezése, az igaz-
ságszolgáltatás elválasztása a közigazgatástól, az árvaszékek felállítása, 
a törvény előtt való egyenlőség keresztülvitele, az Opus Tripartitum 
msgreformálása (V. ö. a későbbi 1715., 28. és 1723., 30. tr.-kel), egy-
séges büntetőtörvénykönyv behozatala,1 a boszorkánypörök megszüntetése, 
az általános adózás, a gazdag hűbérurak hatalmának megtörése. Vannak 
köztük olyan reformeszmék, amelyeket a francia forradalom is csak ágyú-
szóval és gilotinnal tudott megvalósítani. Vannak hiányai is, pl. a pénz-
ügyi reformok terén nem sürgeti az állami költségvetést. Érdekes, hogy 
a megyei alkotmányt, a magyar nemességnek ezt a sziklavárát nem érinti.2 

Redlich » kiváló osztrák történetíró szerint ott álltak a munka meg-
tervezésénél mint sugalmazok a kor hatalmas áramlatai, a merkantilizmus 
nemzetgazdasági tana és a természetjognak theóriái. Becker, Schröder és 
Hörnigk nézetei, akik épen abban az időben Ausztriában hatottak, a 
lakosság gyarapodása fontosságának hangsúlyozásában, a be- és kiviteli 
intézkedésekben, az ipari és nyerstermékek termelésének emelésében 
tükröződnek vissza. A törvényelőtti egyenlőség, a közteherviselés s a 

1 Kolonics még 1687-ben Voglinayr Ferenc jezsuitával az osztrák tartományi 
törvénykezési rendet latin nyelven kiadatta (Maurer 513.) s ez át is ment a magyar 
birósági gyakorlatba. 

2 Oswald Redlich: Geschichte Österreichs. VI. Gotha. 1921. 537—543. 1. 



népjólétre vonatkozó, haladást jelző eszméiben az új természetjogi nézetek 
hatását kell látnunk. Az a magyarságra nézve rendkívül igazságtalan és 
jogtalan felfogás, hogy a felszabadított területek a császárhoz tartoznak 
s nem köteles visszaadni korábbi tulajdonosaiknak, közvetlenül Hugo 
Grotiusra vezethető vissza. Az Einrichtungswerk .tehát — állapítja meg 
a kiváló osztrák történettudós — egészében és nagyjában némely gyenge-
sége, következetlensége, hiánya mellett is jelentős és nagyszabású alkotás. 
A bécsi udvar irányadó körei gondolkodásának hü tükrét látjuk benne 
és el kell ismernünk, hogy ezek szociális, gazdasági, kulturális tekintet-
ben nemcsak hogy a kor magaslatán álltak, hanem azt sok tekintetben 
megelőzték. 

Magyar szempontból tudjuk azt, hogy már az Einrichtungswerk 
fogantatása is törvénytelen volt. Nem magyar bizottság alkotta. Rólunk, 
de nélkülünk akartak határozni. A végrehajtására való törekvés még tör-
vénytelenebb volt, mert az országgyűlés és törvényes magyar hatóságok 
megkerülésével történt. Abszolutisztikus, centralisztikus szellem húzódik 
rajta végig s lépten-nyomon szembekerül a magyar alkotmánnyal, de 
azt nem lehet mondani, hogy ne szolgálná Magyarország gazdasági 
erejének, közjólétének, közművelődésének fejlődését. 

Kolonicsot sokszor elitélte már a magyar történetírás s meg vagyok 
győződve, hogy míg lesz egy csöppnyi magyar érzés történetíróinkban, az 
újszerzeményi területeknek a nemzeti birtoktestből való kikapcsolása s 
németesítő törekvései miatt nem is kapja meg a felmentést soha. Azok 
a sebek sem fognak behegedni, amelyeket ez a nagy katholikus restau-
rációbeli főpásztor a protestantizmuson s a zsidóságon ejtett. De az is 
bizonyos, hogy föntebb ismertetett törekvései alapján a tárgyilagos tör-
ténetírás sohse fogja elmarasztalni abban a vádban, hogy Magyarországból 
koldús, rabországot akart csinálni. Abban az időben lett közhasznú gaz-
dasági reformok magvetője, amikor a magyarság még teljesen a rendi 
állam szűkös keretei között mozgott, a hűbéresig megkötöttségében síny-
lődött s így a gazdasági élet európai értelemben vitt megújhodása a 
kiváltságokhoz való csökönyös ragaszkodás miatt hazánkból ki sem indul-
hatott. Kolonics ezzel a XVIII. századi nagy gazdasági konszolidáció 
alapvető munkásai közé került, hazánkat újból belekapcsolta a közép-
európai műveltségbe, főpásztori tevékenységével pedig a XVIII. századi 
nagy katholikus megújhodásnak, a Regnum Marianum korszakának, a 
nagy magyar barokkorszaknak lett elévülhetetlen érdemű apostolává. 

* * 



A királyi hatalom ellenőrzése a 
magyar állameszme fejlődésében 
1526-ig. 
Irta : Dr. Lovas Elemér (Győr). 

A királyi hatalom korlátai nem zárták ki a királyi hatalommal 
szemben a törvények védelmét, ha nem állapítják is meg a királlyal 
szemben az aktiv felelősségrevonást. Maga az a körülmény, hogy a 
király hatalmának voltak korlátai és a király bizonyos szabadságjogokat 
adományozott, valamint, hogy lehetővé tette az alkotmánybiztosítékok 
kifejlődését, feltételezi, hogy az ellenőrzésre a nemzet jogot nyerjen. Az 
ellenőrzés önmagában nem ért volna semmit, ha a nemzetnek nem lett 
volna módjában a királyokat a törvénysértésektől visszatartani. Megvolt 
ennek a lehetősége is a ius resistendi et contradicendi kifejtett értel-
mezésében és az Egyház kiközösítő jogában. Természetesnek tűnik fel, 
hogy a nemzet, az indulatoktól is vezetett tömeg és gyakran egyéni 
ambíciótól vagy bosszúérzettől vezetett egyesek, nem maradtak cselek-
vésükben a jog határain belül, hanem jogtalan cselekvésre ragadtatták 
magukat több izben egész a királygyilkojságig. 

Szemügyre kel tehát vennünk áttekintően, hogy királyaink milyen 
kötelességek teljesítését vállalták, milyen törvénytelenségeket követtek 
el, kik gyakorolták jog szerint az ellenőrzést és minő jogos vagy jog-
talan eljárás érvényesült a királyok törvénytelenségeivel szemben. 

Az ellenőrzés szempont jának fejlődésében három korszakot külön-
böztetünk meg. 

Az első korszakban a királyt csak az igazságosság, az ész és az 
erkölcs szabályai, valamint a magyar öncélúság szolgálata irányítják 
tetteiben. Az a kevés szabadság és jog, amit egyesek vagy testületek 
élveznek, a király adománya s ennyiben a királytól függ azok érvé-
nyesülése vagy visszavonása. A nemzet léte és az ész, erkölcs és igaz-
ság követelményei szerint való uralmat a nemzetegész és az Egyház 
természetszerű joggal s nem tételes törvény alapján őrzi ellen. Ez a 
korszak tart 1000—1200 körüli időig. 

A második korszakban a királyok kötelességeit már olyan szerződés-
szerű kiváltságlevelek állapítják meg, amelyek kifejezik az ellenőrzés 
jogát tételes formában. Fennmarad és érvényesül a természetadta ellen-
őrzés joga is az előbbi korszak kereteiben, de a király vállal már rész-
letesebb kötelességeket. E kiváltságlevelek közt legfontosabb az 1222. 
évi aranybulla a ius resistendi et contradicendi záradékával. Ennek az 
érvénye ugyan csak 1231-ig tart a kezdet kezdetén, de 1351 óta már 
állandó. A nemzet gyakorolja az ellenőrzést. Tart tehát 1222—1231-ig 
és 1351 — 1526-ig és ezentúl is 1687-ig. A nemzet jogot nyer a törvény-
sértéssel szemben való panaszemelésre és engedetlenségre és így kény-
szerítheti a királyt a törvények megtartására. 



A harmadik korszak az Egyház ellenőrzésének kora. Ezt az arany-
bulla 1231. évi kiadása és a XIII. század többi, szerződés-jellegü királyi 
kötelezettsége állapítja meg. Az Egyház a királyt excommunicatioval, 
interdictummal vagy megintéssel szoríthatja kötelessége teljesítésére, a 
törvények megtartására. Az Egyház az ellenőrzést 1267 óta a nemzettel 
egyetértve gyakorolja, de a kényszerítés hatalma csak az Egyház kezé-
ben van. Ez a kor 1231 — 1351-ig tart. 

Az általánosan mindenkit kötelező erkölcsi szabályok megtartásá-
nak őreként a középkorban is, csak úgy, mint napjainkban az Egyház 
szerepelt. Az ellenőrzés joga feltétlenül megillette az összes emberi tettek, 
még a politikai tettek erkölcsi megítélésében is. Nem ismerhette el a 
fejedelmek erkölcsi törvények alól való mentességét, bármennyire vitatták 
is ezek függetlenségüket. 

A politikai cselekedeteknek a fejedelmi ígéretek és tételes törvények 
szerint való megítélését a középkorban az Egyház szintén gyakorolta, 
ideig-óráig a fejedelmek is elismerték. A politikai nemzet, sőt egyesek 
is igyekeztek azonban ellenőrző jogukat kivívni és érvényesíteni. Ez 
eleinte az Egyházzal karöltve történt, később csak maga a nemzet 
gyakorolta. 

Az ellenőrzés kérdésével függ össze a királyok felelősségének kér-
dése A magyar királyság kezdő századaiban a király csak az Istennel, 
illetve az Egyházzal szemben tartozik felelősséggel, de mindenesetre 
csak az erkölcsi törvények alapján, erkölcsi szempontból. Kormányzó 
tettei fölött a király felelősségre vonó hatóságot nem ismer el s ha az 
Egyház vagy a nemzet ilyen minőségben kísérel meg valami eljárást, 
tette jogtalan. A XIII századtól kezdve azonban az Egyház politikai 
tettek fölött kezd felelősségrevonó hatóságként eljárni. Ezen gyakorlatra 
alapot a király és Egyház közt kötött szerződések adnak. Pl. ellenőrzi 
az Egyház, hogy a király teljesíti-e a szerződéses kötelességet, vagy pl. 
eltiltja a királyt attól, hogy nem keresztény tisztviselőkkel kormányozza 
keresztény alattvalóit. A törvénysértő királyt aztán meginti s ha az intés-
nek nincs foganata, kiközösítéssel vagy más egyházi büntetéssel sújtja. 
De trónfosztó joga nincs és még a hitét megtagadó királlyal szemben is 
csak alattvalóinak hűségeskü alól való feloldását alkalmazhatja. A nemzet 
ellenőrző joga 1222., illetve 1351. óta a ius resistendi et contradicendi-
ben eleinte talán több lehetőséget fejezett ki a királlyal szemben való 
eljárásra, de a király személyének szent és sérthetetlen jellege már korán 
elejét vette e téren minden jogos erőszakosságnak. Gondoljunk csak 
Imre király öntudatos fellépésére már a XII. század végén, a XIII. elején, 
mikor felkent királyi jellegére hivatkozva egymaga szembeszállt öccse 
lázadó híveivel. Későbbi fejlődés folyamán a nemzet is mindjobban meg-
érti, hogy az ellenőrzés joga nem ad jogot a felelősségrevonás tényeire 
s azért igyekszik megelőzni az esetleges törvénytelenségeket a király 
hatalmának korlátozásával, az alkotmánybiztosítékokkal és a felelősség 
megosztásával, sőt a felelősségnek a király személyéről való teljes levé-
telével. A királyi tanács nagy hatalma, a főtisztviselők választásába való 
beleszólás a király személyét felmenti minden felelősség alól s azt 
átviszi a tanácsosokra és főtisztviselőkre. 



1. Ha a korszakokat külön és részletesen vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy a magyar nemzet gyakran került királyával összeütközésbe. Pedig 
nem vesszük figyelembe, mikor egyes trónkövetelők vagy a királyi ház 
nagyravágyó tagjai idéztek fel polgárháborúkat. Nem számithatjuk a jogi 
ellentétek közé azon eseteket sem, melyekben egyes nagybirtokos urak 
vagy önző célokat követő pártok szálltak szembe a királyi hatalommal. 
Csak azon eseteket tárgyalhatjuk, mikor a királyok erkölcs, jog és szabad-
ságellenes uralmának meggátlására szervezkedik a közjogi nemzet s az 
Egyház, néha jogos alapon, gyakran azonban jogtalanul, forradalmi 
körülmények közt, talán fegyveresen is. 

Géza és Sz. István szervezőfélben levő monarchiájával szemben 
törvényszerű ellenőrzésről és felelősségrevonásról nem szólhatunk. Csak 
a nemzet léte és az erkölcs védelme szempontjából jogosultról, ha nem 
is törvényen alapulóról lehet beszélni. A nemzet részéről való ellen-
őrzésre és belőle folyó intézkedésre a fejedelmek korabeli alkotmány értel-
mében a nemzetgyűlésnek lehetett volna joga, de épen első monarcháink 
nem hivják össze a nemzetgyűlést, nem ismerik el jogait. Ez az ősi 
alkotmánnyal ellentétben álló, erős középponti hatalom azonban ellen-
tétbe állítja Gézát is, Sz. Istvánt is a nemzettel. De van elég hatalmuk 
arra, hogy a különben is nagyon széttagolt nemzet egységesen fel 
ne léphessen, a részleges, törzsek szerint szervezett ellenállást pedig 
leverhessék. 

A Géza és főként Sz. István ellen támadó felkelések okai közt 
feltétlenül szerepel a régi politikai rend s a régi vallás védelme. Mint 
a legtöbb felkelés, ezek is személyek nagyravágyásán, érdekeltségén át 
születnek meg. Csak a mozgalomhoz csatlakozók felfogása ad magasabb 
rendű célt is a küzdelemnek. E mozgalmak annyiban jogosaknak tűnnek 
fel, amennyiben minden meglevő politikai berendezés a nemzet köz-
akarata ellen kezdett törekvésekkel szemben mindenkor jogosan védi 
létét. Már pedig sem Géza, sem Sz. István nem kérdezte meg a nem-
zetet. Saját akaratukat követik, mivel a körülmények kényszerét meg-
érezve szükségesnek tartják az átalakulást. A jövő igazolta politikai 
bölcsességüket, úrrá lettek a felkelésben. 

A mult védelme még egy-két évtizeden át vissza-visszatér mozgató 
erőként a királyaink ellen indított felkelésekben. De először a királyságot 
ellenző elem, aztán a vallásellenes elení is kimarad belőlük s megmarad 
hajtóerőnek az egyéni sértettség vagy a nemzeti függetlenség védelme. 
Minthogy azonban a nemzetek életében a tisztán egyéni nagyravágyás 
vagy sértettség nagy, maradandó felfordulást előidézni nem tudna, a 
mozgalmak okaiként lassinkint a királyok zsarnoki, igazságtalan, pazarló, 
törvénytelen, vagy a nemzet függetlenségét is veszélyeztető tettei kap-
csolódnak hozzá s így teszik veszélyessé a megmozdulást. 

Ilyen mindjárt a Péter uralma ellen támadt első felkelés. Króni-
káink a Péter ellen támadt felkelés okaiul olyan tényeket hoznak fel, 
amelyek a magyarság érdekeinek sérelmét s a nemzeti öncél és 
függetlenség veszedelmét mutatják. A király politikai és erkölcsi téren 
is visszaél királyi hatalmával. Külön kötelezettsége Gizella özvegy királyné 
személyének és vagyonának tiszteletben tartása s azt is megsérti. Ha 



azonban közelebbről szemügyre vesszük az eseményeket, első és fő 
oknak azt kell látnunk, hogy a magyarság a monarchiában még nem 
látja érvényesülni nemzeti célját. Bármint vélekedjünk is a vérszerződés 
pontjairól, el kell ismernünk, hogy Árpád ivadékainak a trónhoz való 
joga kétségen felül áll. Már pedig Péter trónralépésekor élnek Árpád-
fiak és a leányági leszármazottal szemben, mégha a trónöröklés rendje 
biztosítja is neki a trónt, a nemzet közvéleménye elsőséget ad nekik. 
A királyságnak még nem volt lelkeket átható olyan tekintélye, hogy 
a király trónöröklés-rendező intézkedését s így Péter királyságát a nem-
zet elismerte volna. 

Két pártra szakad tehát a nemzet. A papság és a királyi főtiszt-
viselők kitartanak Péter mellett ; a régi, önzőbb törekvéseket is tűrő 
rendszer visszakivánói, talán a vérszerződés tanácstörvényeinek jogosí-
tottjai is, mellőzést tapasztalva, mondhatnánk fajvédő mozgalmat indí-
tanak az idegennek tekintett király ellen az Árpád-fiak érdekében. Gyűlö-
letessé tehette Péter uralmát az a körülmény is, hogy tisztjeire bizza az 
ország kormányát s ezek visszaélnek a rájuk bizott hatalommal, mialatt 
Péter a németek ellen harcol. 

A mozgalom mindenesetre az alsóbb néprétegekben indul meg és 
annak irányt Aba személyes nagyravágyása szab. A mozgalom eredménye 
forradalom : trónfosztás és elűzés. 

Abával azonban nem tért vissza sem a nemzettől kivánt régi rend, 
sem az Árpádfiak uralma. A királyság hívei is nyilt ellenségként állanak 
Abával szemben, miért is legyilkolásukkal igyekszik tőlük szabadulni. 
De ugyanakkor, bármennyire szeretné is és keresi is rá a módot, nem 
tudja magát megkedveltetni azokkal, kiknek segítségével trónra jutott. 
A törvényes király hívei kegyetlensége miatt nyíltan ellene fordulnak, 
a nemzet közfelfogása magára hagyja, mert nem következett be az, amit 
mozgalmától várt. A keresztény királyság intézménye fennmaradt, csak 
a személy változott s ez a személy az Árpádfiak jogaival szemben bi-
torlónak tűnik fel. Abát először az Egyház, Szt. Gellért vonja felelősségre 
és megdorgálja kegyetlenségéért, azután a legitim király hivei külföldi 
segítséggel támadnak rá és a nemzettől magára hagyott Aba király-
gyilkosságnak esik áldozatul. 

Péter visszakerült trónjára, hivei és a külföld segítségével, de a 
nemzet közszelleme továbbra is ellene van. Ezt az ellenszenvet újabb 
okok erősítik: Péter bosszút áll a nemrég ellene támadókon és a nemzet 
függetlenségét kockára teszi, mikor elismeri hűbérurául a német császárt. 
S a királyi tisztviselők erőszakos uralma tovább tart, az Árpádfiak még 
mindig külföldön bújdosnak. 

A nemzetet hevítő és új anyaggal tápláló erők szükségképen idézik 
elő az újabb mozgalmat. Visszahívják az Árpádfiakat, de a felkelők, 
okulva Aba szerepén, határozott kívánságokkal lépnek eléjük. Egyik 
kívánság a keresztény királyság megszüntetése, másik az a tény, hogy 
nem mint királyt fogadják a hazatérő Andrást és Leventét, hanem mint 
a nemzet ősi, alkotmányszerű született vezéreit. Hogyan is várhatiák 
volna királyként, mikor az egyháziak legyilkolása, templomok lerom-
bolása, a kereszténység megszüntetése nyiltan kifejezett óhajuk vagy 



tetteik eredménye? A királyt u. i. ebben a korban, Sz. Istvánt, Pétert 
s a külföldi királyokat is, királlyá az Egyháztól végzett koronázás tette. 
A pogányságot és a régi fejedelemkori rendet akarják a felkelők vissza-
állítani. 

A Péter ellen támadt második felkelés szintén forradalmi és ered-
ménye a király-gyilkossággal határos vakítás és fogságbavetés. A király 
fogságában hal meg. 

I. András politikai bölcsesége helyes útra terelte a túlzók forra-
dalmi megmozdulását. Amit Sz. István a nemzet léte és jövője érdeké-
ben szükségesnek tartott, azt ő is jónak találta és a királyság híveire: 
a papságra és a királyi tisztviselőkre támaszkodva helyreállította a keresz-
tény királyságot. 

Az I. András I. Béla közt folyó küzdelem személyi okokból indul 
meg. Nemzeti vonást csak az a körülmény ad e küzdelemnek, hogy a 
királyellenes mozgalmak a még mindig hatóerőként működő régi 
rendszer híveiben támogatásra találnak. Ennek bizonyítéka Bélának 
trónraléptekor hirdetett székesfehérvári gyűlése. A nemzetnek ekkor nyílik 
először alkalma a királyság megalapítása óta az egységes állásfoglalásra. 
Tömegesen vonulnak Fehérvárra és a jelek szerint készülnek, legalább 
egy részükben, a kereszténységgel és belső összefüggés miatt a király-
sággal való leszámolásra is. A király fegyverrel veri szét a forradalmi 
tömeget, vezetőit fogságba veti és a Sz. Istvántól megkezdett személyes 
uralmat folytatja. Bitorló ugyan, de a nemzet hozzájárul, illetve tűri 
uralmát, mikor már leverte az ellene megmozdulókat. De ezzel véget is 
érnek a királyellenes mozgalmak rugói közt az eddigi mozgató erők. 
Szervezett mozgalom többé nem fejlődik ki sem a kereszténység, sem 
a királyság ellen, csak a király ellen. 

Amint látjuk tehát, az eddigi mozgalmakban az egész rendszer 
volt kitéve támadásnak. 

A következő időkben már a hatalom gyakorlásának módja mellett 
első sorban a személyes nagyravágyást találjuk a király ellen induló 
mozgalmak okának Ezeket is átszövik erkölcsi vagy nemzeti, magasabb 
rendű okok és célok. I. Béla fiai, Géza és László pl. életük védelmére 
és az ország függetlenségének biztosítására fognak fegyvert és űzik el 
Salamont trónjáról. Mikor a királyi trónra kerülnek, nem tekintik magu-
kat a trón jogos birtokosának ; de mivel a nemzet nem akarta a német 
hűbéresuralmat elismerő Salamont visszaültetni a trónra, a nemzet aka-
ratának engedve vállalják az uralmat. A nemzet állásfoglalása forradalmi, 
de érthető. Ki is tart a nemzet álláspontja mellett és megakadályozza 
Gézát is, Lászlót is abban, hogy a trónt Salamonnak visszaadják. A pápa-
ság támogatja a nemzetet és VI . Gergely felelőssé teszi Salamont az 
ország függetlenségeért. Minthogy ezt Salamon hajlandó volt feláldozni, 
igazságosnak és jogosnak tartja a trónfosztást. Az Egyházjog és a 
tételes magyar jog ugyan nem igazolja felfogását, de az önvédelem, 
létvédelem joga alapul szolgálhatott a nemzet eljárásához. Ezt az ala-
pot hagyja jóvá a pápa. 

Salamon és a hercegek küzdelmével vége van annak az időnek, 
amikor a koronás király ellen felkelő mozgalmak természetes szövet-



ségest találnak a magyarságban. Géza, Sz. László és Kálmán egyéni 
tulajdonságai és a királyság megalapítása óta eltelt idő, benne az első 
és második, a múltról még közvetlenebbül tudó nemzedék kihalása 
megerősítik a keresztény királyság helyzetét. 

A királyok hatalmát eddig is és még egy századon át nem lehetett 
ellenőrzés alá vetni, annál kevésbé felelőssé tenni a királyt tetteiért. 
Amikor ezekhez hasonló eseményeket látunk, azok nem nyugosznak 
törvényadta jogon, csak általános erkölcsi, illetve a nemzet létét és ön-
célját védő természetjog alapján. Királyaink hatalma szinte korlátlan, 
kötelességei sincsenek írásba foglalva, vagy csak erkölcsi és nemzeti 
létet biztosító kötelességek azok. Amennyiben más kötelességet is talá-
lunk, azt a király önként, szabad akaratából ismeri el. Ilyen pl. az a 
hatalmi kérdés, melyet sem Géza fejedelem, sem Sz. István nem igye-
kezett megszüntetni, hogy a nemzet teljes jogú tagjait nem kötelezheti 
támadó háborúra. Ebből fakadt a nemesség II. István korabeli orosz-
országi hadi engedetlensége. De a nemzet nem gondol ekkor sem a 
felelősségre-vonásra, inkább a király fenyegetőzik. Mert II. István a Sz. 
Istvántól alapított korlátlan hatalom legöntudatosabb, gyakran a nemzet 
érdekeivel nem törődő, egyéni birtokosa. Az ellene készülő trónfosztó 
törekvés azonban, valamint a II. Béla ellen zsarnoki gyilkosságai miatt 
Borics trónkövetelő érdekében megindult mozgalom is, eredményte-
len volt. 

Csak érintjük, hogy a XII. században a királyi hatalommal és 
idegen befolyással szemben a nemzeti érdekeket elsősorban egyháziak 
védik. IV. István és II. László jogtalan uralomra való törekvéseit és a 
görög császár magyar függetlenséget veszélyeztető törekvéseit Lukács 
esztergomi érsek fellépése s a tőle irányított nemzeti akarat hiusítja meg. 
De van bátorsága arra is az Egyháznak, hogy a törvényes királyt, 
III. Istvánt kiközösítse, mikor hatalmával visszaélve, egyházi birtokokat 
foglalt le. Az esztergomi érseknek királyt ellenőrző nagy hatalmát két 
körülmény fejleszti ki. A király koronázását az esztergomi érsek végzi 
jogosan, tehát megtagadhatja a koronázást attól, akit az nem illet meg 
jogszerint, vagy méltatlan rá Ez nem jog, hanem csak lehetőség. Tévedés 
is lehetséges ezen hatalom kifejtésében s ilyen tévedést követ el Lukács 
érsek, amikor III. István halálakor a trónra egyedül jogosult Béla koro-
názását megtagadja, egy ideig vitássá is lesz az esztergomi érsek kizáró-
lagos koronázó joga, de a XIII. század elején a római Szentszék és 
királyaink biztosítják azt. Az esztergomi érsek ellenőrző hatalmát fejlesz-
tette ki az a körülmény is, hogy ő a királyi család főpapja, a szentségek 
kiszolgáltatója. Ebben a minőségében szintén alkalmat talált, első sor-
ban erkölcsi téren arra, hogy a királyt ellenőrizze, a szentségek meg-
tagadásával erkölcsös, sőt igazságos uralomra kényszeríthesse. 

A római Szentszék ellenőrző befolyásának nyomait találjuk Imre 
és II. András uralma alatt. Imre azáltal hívja ki maga ellen a Szentszék 
ro^szalását, hogy egyik püspököt az oltártól elhurcoltatja s a Balkánra 
induló pápai követet fogságba veti. II. András viszont bátyja ellen fog 
fegyvert és nem teljesíti hosszabb időn át szentföldi hadjáratra vonat-
kozó kötelességét. Ezek a kisebb összeütközések azonban következ-



mények nélkül multak el. A további események pedig már átvezetnek 
bennünket a második korszakba. 

2. A Xill. századdal megkezdődik a király kötelességeinek körül-
írása és vele írásos joggá lesz az ellenőrzés is. A koronázási eskü 
és hitlevél az erkölcs, igazság és nemzet öncélja szempontjából való 
kötelességeket állapítja meg, de a király külön írásos kötelezettséget 
vállal a másoknak adott jogok tiszteletben tartására is. Ilyen kötele-
zettségeket foglalnak magukban a kiváltságos népeknek, egyes nagy 
uradalmaknak és az Egyháznak adott privilégiumok, első sorban az 
aranybulla 1222-ben. 

Az aranybulla kiadatása már maga is forradalmi szervezkedés ered-
ménye. II. András koronázási esküjében erkölcs és igazság szerint való 
és a nemzet érdekeit munkáló ígéretet tett. Gertrud királyné befolyása 
alatt azonban a király nem tartotta meg esküjét. A királyné rokonai és 
egyéb idegenek hivatalokhoz, nagy birtokhoz jutnak, a magyar urak 
mellőzést szenvednek, nagyban folyik a pazarlás, a királyi főtisztek 
erőszakoskodnak. A nemzet vezető, de nagy részben mellőzött nagyurai 
szervezkednek a királyi esküvel ellentétes uralom megtörésére. András 
király helyett fiát, a fiatal Béla herceget akarják trónra ültetni. Az ese-
ményeket talán magánbosszúra alkalmat adó erkölcsi sértés siettette és 
terelte részben más irányba. Az összeesküvők a detronizáció helyett 
királynégyilkosságot követnek el. Jogra nem hivatkozhatnak s a király 
mégis nagyon mérsékelt a büntetésben. Egyet azonban mégis elért: az 
indulatok iránya róla elterelődött. A büntetésen kivül, úgy látszik, enged-
ményeket tesz a nemzeti kívánalomnak, mikor Béla herceget királlyá 
koronáztatja, királyi udvart rendez be számára és ezáltal ki nem fejezett 
ellenőrző lehetőséget teremt az ifjú király pártja számára. 

II. András azonban nem változott meg. Könnyelműsége és pazar-
lásai és tisztviselőinek erőszakossága idézte elő az európai eszmék 
hatása alatt öntudatossá vált serviensek mozgalmát. E serviensek 1222. 
tavaszán gyűléseket kezdtek tartani, bizonyára néhány hozzájuk csatla-
kozó, mellőzött főtisztviselő vezetése alatt. E gyűlések egyikén a királyi 
udvar főtisztjeit, különösen Barcfia Miklós nádort megbuktatták és nádorrá 
saját jelöltjüket, Vajtafia Tivadart neveztették ki, egyben kiadatták az 
aranybullát. 

Az aranybulla egyrészt megállapítja a serviensek jogait, másrészt 
a király kötelességeit és hatalma határait Törvény alapjára helyezi és 
szervezi az ellenőrzés joggyakorlatát, mikor felhatalmazza a püspököket, 
jobbágyurakat és nemeseket (nobiles) az együttes és egyenként kifejthető 
ellenállásra és ellenmondásra. 

A mozgalom sikere és az arra támaszkodó elbizakodottság, vala-
mint a bizonyára jelentkező túlzott ellenőrzés terhes volt András királyra. 
Nem is hajtotta végre az aranybullát, sőt panaszt emelt a pápánál alatt-
valói forradalmi magaviselete miatt. A pápa bizonyára András leveléből 
ismétli, hogy a gyűlésező sokaság „oly nehéz és igazságtalan dolgokat 
szokott a királytól követelni, hogy t. i. a királyságnak előttük gyűlöletes 
főurait és nobilisait méltóságaiktól, hivatalaiktól fossza meg \ az ország-

1 Barcfia Miklós nádor és társai letétele. 



ból űzze ki és jószágaikat a nép közt ossza szét.1 Ez által . . . bántja 
az igazságot . . . s meggyengiti a királyi hatalmat; ha pedig a király 
megtagadja az igazságtalan követeléseket, akkor a maga és szolgái sze-
mélyét teszi ki veszedelemnek." 

András király el is bocsátotta az aranybullát kieszköz!ő párt nádo-
rát, Tivadart és társait a kormányzásból és visszahelyezte Barcfia Miklós 
kormányát, mihelyt módot talált rá, 1222 juliusában. A serviensek azon-
ban november táján új gyűlést tartottak, Miklóst újra ietették és Kán 
nb. Gyula nádort és társait tették királyi főtisztekké. 

S az aranybulla végrehajtása mégis elmaradt. Mikor már tűrhetetlenné 
vált a helyzet, a nemzet többsége újra kiadatta az aranybullát 1231-ben, 
de ebben a ius resistendi et contradicendi már nem jutott kifejezésre, 
hanem annak helyét az Egyház ellenőrző hatalma foglalta el. Róla külön 
szólunk. 

Az eredeti, 1222. évi aranybulla s annak eredeti záradéka csak 
1351-ben lett újra élő jogforrássá. Az ellenőrzés gyakorlásában ugyan 
a nemzet a későbbi századok folyamán sem hivatkozik rá, de azért a 
nemzeti köztudatot az ellenőrzés joga áthatotta. Igaz ugyan, hogy az 
ellenőrzés cimén gyakorolt felelősségre-vonás már jogtalan volt, mégis 
találkozunk ennek túlzott, szomorú tényeivel. 

Nagy Lajos halála után u. i. a királyi jogok és kötelességek mind-
jobban kifejezésre jutnak a törvényekben. !gy Zsigmond és utódai is 
Ígérik az idegenek mellőzését a hivatalok és javadalmak adományozásá-
nál, igérik, hogy az országban laknak abban az esetben is, lia valame-
lyik más nemzet trónra emeli őket, „az országot saját haderejükkel védik, 
a nemzet részt kap a főtisztviselők kinevezésében, meghatározott időben 
országgyűléseket tartanak, az országgyűlés hozzájárulása nélkül adót 
nem szednek, a királyi tanács és törvényes Ítélet nélkül senkit el nem 
foghatnak, személyében és javaiban meg nem károsítanak." 

A királyok ezen részletes kötelességein kívül trónralépésükkor igérik 
az erkölcs és igazság alapján álló uralmat, az ország szabadságának és 
jogainak védelmét, megtartását, sőt gyarapítását. 

A királyi Ígéretek megtartását volt hivatva biztosítani az arany-
bulla többszörös kiadatása, így 1351 után 1382 táján, 1397 ben, 1464-
ben és a Tripartitumban. Az ellenállás és ellenmondás joga azonban 
annyira nem öntudatos fegyver sokáig, a XVI. század elején végbemenő 
köznemesi mozgalmakig, hogy pl. Mátyás Ígéreteinek megtartását név-
szerint felsorolt főpapok és főurak garantálják,2 majd 1471-ben a ius 
resistendire való hivatkozás nélkül kimondják, hogy a király törvény-
ellenes intézkedéseinek senkisem köteles engedelmeskedni. 1478. óta a 
törvények megtartása már tisztán a király jóakaratától és kegyétől függ, 
nincs többé szó ellenállásról, királyi tanácsról és főúri garanciáról Mátyás 

1 Az aranybulla erről nem rendelkezik, hacsak a iustum servitium-ért ajándéko-
zott birtokok kérdését nem vesszük ide. 

3 Szinte magában álló forradalmi jogot adott Zsigmond megválasztásakor a 
vele szövetséget kötő főuraknak. Felhatalmazta őket, hogy őt minden eszközzel kény-
szeríthetik a törvények megtartására. 



alatt s így nincs ellenőre a királyi hatalomnak.1 Mátyás mégis önként 
alkot egy ellenőrző szervet, a nádori hivatalt 1486-ban. Ekkor a nádort 
a király és nemzet közt közbenjáróvá teszi, nyilván azon kötelességgel 
és joggal, hogy a királyt intse a törvénytelen intézkedések elhagyására 
és védje a nemzetet azokkal szemben. De a nádor ellenőrré tétele a 
király személyét is védte az ellene irányuló mozgalmaktól s így az 
alkotmányvédelmet összhangba hozta a király felelőtlenségével. A nádor 
lett ezentúl felelős minden törvénysértésért, minthogy az ő kötelessége 
volt a törvénysértések megakadályozása, annyival inkább, mert a nemzet 
a nádorválasztásba beleszólhatott, sőt, mint a tények mutatták el is 
mozdíthatta állásától és felelősségre is vonta 1525-ben. A Jagellók alatt 
ezen garanciális rendelkezésekhez járult az 1298. évi tanácstörvény fel-
elevenítése, amennyiben az kimondja, hogy a király fontos intézkedései 
csak a tanács hozzájárulásával, mondhatnánk ellenjegyzésével, érvé-
nyesek. Tehát a tanács is felelős az uralkodó tetteiért. 

így tehát gondoskodott a nemzet arról, hogy létét, érdekeit, jogait és 
szabadságát megvédje minden királyi önkénykedéssel szemben. S mégis 
N. Lajos halála óta minden királyunk ellen merültek fel jogos panaszok. 
A kegyencuralomra, idegenek dédelgetésére, pazarlásra, igazságtalan, 
sőt kegyetlen ítéletekre, az ország érdekeinek örökösödési szerződésekkel 
való kockáratevésére, az ország kisebb területeinek elzálogosítására, 
országgyűlésnek külföldön való tartására,2 az országból való távolmara-
dásra, törvénytelen adószedésre és általában az általános és részletes 
kötelességek elmulasztására lépten-nyomon ráakadunk királyaink tör-
ténetében. 

A nemzet természetesen védelmére kelt szabadságának, jogainak, 
törvényeinek. Gyakran azonban nem elégedett meg a törvénybiztosította 
védelemmel, hanem túlzásokra ragadtatta magát. Ilyen pl. a nemzet 
olyan fokú engedetlensége, hogy Hunyadi János V. László tudta nélkül 
tart országgyűlést és szentesítés nélkül végrehajtja ennek végzéseit. 
II. Ulászló alatt az országgyűlés önmagát hívja össze. Jogos engedet-
lenség, a resistentia jogos gyakorlása volt azonban a XVI. század elején 
az adónak azon célból való megtagadása, hogy a királyt a törvények 
megtartására kényszerítsék. 

Fegyveres felkelésekre is ragadtatta magát néha a nemzet, vagy 
annak egy elégedetlen része. Ilyenek a N. Lajos özvegye és leánya, 
majd a Zsigmond ellen támadt lázadás, a Mátyás adórendelete miatt 
támadt erdélyi lázadás és az 1514. évi parasztlázadás. 

A felkelések sikere esetén nem elégedett meg a nemzet azzal, hogy 
királya javúlást igért. A szenvedély úrrá lett a felkelőkön s a tervezett 
trónfosztást, amilyenről Zsigmond és Mátyás ellen is tudunk, néha végre 
is hajtja, mint az 1440-ben V. László ellen egy deklarációval megtörtént. 
Ide kell soroznunk az 1505. évi köznemesi végzést az idegen uralkodók 
ellen, mert az az idegen család uralma idején felségsértés számba ment. 

1 Ettől kezdve törvényeink záradéka csak a király azon általános Ígérete, hogy 
a törvényeket ő maga megtartja és mások által is megtartatja. 

2 V. László Bécsben. 



Erzsébet özvegy királyné és Kis Károly meggyilkolása a szenvedély és 
bosszú legmagasabb fokának megnyilvánúlása. 

A szenvedélyek kitörését nagy mértékben érthetővé tenné és iga-
zolná, ha nem is mentené az, ha a nemzet erkölcsi magaslaton állt 
volna, mikor a fenti tetteket elkövette. Az erkölcsi alap és igaz, önzetlen 
hazafiság helyett azonban szinte mindig önző egyéni és pártérdekek 
irányítják a nemzetet. Legszomorúbb a XVI. század első negyedének a 
képe. 1526-ban az országgyűlés az ország minden ügyét intézi, de a 
felelősséget külföldi követek jelenlétében áthárítja a királyra minden 
esetleg bekövetkező bajért. II. Lajos királyban meg is van a felelősség 
tudata és a nemesség kívánsága szerint személyesen indul a török elé, 
hogy senkise takargathassa ővele gyávaságát és ne vonhassa felelős-
ségre azon cimen, hogy a király nem tette meg kötelességét. A nemesség 
azonban nem tesz mindent, ami a haza megmentésére szükséges. Tudja, 
hogy mit kellene tenni, meg is alkotja róla a törvényt, de nem akad, 
aki annak engedelmeskedjék. Annyira szűkkeblű, hogy a pápai követ 
jelentése szerint, ha Magyarországot három forinttal meg lehetne menteni, 
nem akadna három olyan ember, aki ezt az áldozatot meghozná. 

Az ország főurai és főtisztviselői meg egyenesen hazaárulást űznek. 
Bakóczról, a nádorról, kancellárról s a dalmáciai háború kinevezett 
fővezéréről szinte hihetetlen dolgokat olvasunk a mohácsi vészt meg-
előző időkből. 1526-ban a Budán fogságban tartott török követ előtt 
sem volt titok, hogy a magyar nagyúrak közt három áruló van. 

Csak a történelem állapíthatja itt meg, hogy a királyt vagy a nem-
zetet terheli-e nagyobb felelősség Mohácsért. A nemzet nem vethetett 
semmit sem királya szemére. 

Pusztító és tisztító, de mindenesetre szükséges viharként érte a 
nemzetet a török támadás. Még elképzelni is nehéz, mi lett volna a 
Jagellók királyságának folytatása, ha II. Lajos életben maradt volna egy 
feltételezett győzelem után. Bizonyára tovább folyt volna a romlottság 
uralma. Hasonló romlott időt élt át már a magyarság az Anjouk trónra-
jutásakor és a késő jövőben hasonló volt Lengyelország állapota fel-
osztása idején. Az Anjouk öntudatos, erőskezű uralma azonban nem 
rettent vissza a véres háborúktól és az országot szétszaggató nagyurak 
kiirtásával biztosította a nemzet jövőjét. 1526-ban azonban Magyarországot 
felosztották s tán feloszlott volna török támadás nélkül is egy borzalmas 
polgárháborúban. De tisztító viharnak kellett jönnie. Sajnos, a vihart 
nem követte a nemzet kijózanodása és nem az Anjoukhoz hasonló vágású 
király került a trónra. János király csendes, békés lelke nem tudta elvé-
gezni I. Károly tisztító munkáját és gyenge volt arra a munkára I. Fer-
dinánd is, pedig ő abszolút királyi hatalomra törekedett. így aztán csak 
az történhetett, ami történt. Elveszett a legszentebb magyar jó, a szuve-
renitás. Az ország egy része közvetlen török birtok lett, a másik két 
rész : Erdély és a királyi Magyarország pedig adófizető alattvalója lett a 
török szultánnak. Ki kellett halnia annak a generációnak, mely a mohácsi 
vész előtt a romlottságban már a hazaárulásig sülyedt és az állampolgári 
kötelességek teljesítésében áldozatot hozni nem tudott, engedelmességre 
hajlandó nem volt. Ezt a kihalást siettették törökkel vívott harcok és 



az egymás ellen folytatott küzdelmek. Mikor aztán kicserélődött az ország 
lakossága, már biztató jelek mutatkoztak. Az ország a XVI. század végén 
megkezdi függetlenségi harcát és bár ekkor még a vallási megoszlás 
szembe állítja a magyart a magyarral, a királyi Magyarország 1606-ban 
mégis felszabadul a török fenhatóság alól, nem kell többé adót fizetnie 
a szultánnak. 

3 Az Egvház ellenőrzésének kora alig tart egy századig. Erre az 
ellenőrzésre 1231-ben, az aranybulla második kiadásának záradékában 
kapott törvényes jogot. Az ellenőrzés az Egyház kezében sem merült ki 
egyszerű megfigyelésben, sőt a ius resistendi passzivitásánál messzebb 
menő eljárást tett lehetővé, mikor egyéb lelki, egyházi büntetéseken 
kivül a legnagyobbra, a kiközösítésre hatalmazta fel az Egyházat. Ez is 
súlyos büntetés, de semmi esetre sem von maga után trónfosztást; 
csupán csak az engedelmesség kötelessége alól mentesíti az alattvalókat 
a kiközösített királlyal szemben. Államkormányzati hatása szempontjából 
tehái azonos hatású a ius resistendi et contradicendi-vel, de sokkal 
súlyosabb lelki hatása a király személyére, épen a középkor folyamán. 

Az Egyház kiközösítő jogát a törvénysértő királlyal szemben az 
1231. évi záradékon kivül megtaláljuk még az 1233. évi beregi szerző-
désben, az 1267. évi és 1298. évi törvényekben. Királyaink az Egyház 
szabadságának, jogainak és a törvényeknek megtartását igérik kiközösítés 
terhe alatt. S királyaink adnak okot arra, hogy az Egyház gyakorolja az 
ellenőrzést. Már III. István jogtalanul lefoglalt több egyházi birtokot, 
II. András sem teljesíti vállalt kötelességeit, az egyházi szabadságleve-
lekben foglaltakat sem, az 1231. évi aranybullában megállapítottakat 
sem. IV. Béla is foglalt le egyházi birtokokat. Kún László azonban bűnt 
bűnre halmoz, politikait és erkölcsit egyaránt. Dédelgeti a kúnokat, el-
nyomja az Egyházat, szembeszáll Fülöp fermói püspökkel, a pápai 
követtel, sőt fogságba veti és meggyilkolását tervezi. Nem hajtja végre 
a kúnokról szóló törvényeket, bosszút áll azokon, kik királyi uralmának 
bűneit rosszalják. Közismert erkölcstelen élete, melyben annyira ment, 
hogy feleségét kolostorba záratja, meg akarja gyilkoltatni, hogy annál 
szabadabban élhessen erkölcstelen szenvedélyeinek; aztán kún katonáival 
rátör a margitszigeti apácákra, onnan apácanővérét erővel kiszabadítja 
és vérfertőző házasságra adja. Az ellene szervezkedő mozgalom leveré-
sére országvesztő eljárással behívja az országba a tatárokat és tűri, hogy 
Albert osztrák herceg elfoglalja a nyugati határszéli várakat, mert az ő 
politikai ellenfeleit gyöngíti általa. 

Az Egyház, a pápák, követeik vagy az esztergomi érsek megelé-
gedtek a királyokkal szemben a megintéssel, mig attól eredményt remél-
tek ; de nem riadtak vissza az interdictum és kiközösítés kihirdetésétől 
sem, lia a szép szó nem használt. Nem teljesen egymaga végzi az Egy-
ház a felelősségre-vonás ezen tényeit, mert 1267-től kezdve hü támo-
gatóra talál a nemzetben és különösen Kún Lászlóval szemben járnak 
el egyöntetűen. Néha újabb szerződéskötéssel ér véget egy-egy kiközö-
sítésig jutott összetűzés, de van arra is eset, hogy az Egyház keresztes 
hadjáratot tervez a javulni nem akaró király ellen, vagy letételére törek-
szik, mint ezeket Kún László, Vencel és Ottó történetében látjuk. S akkor, 



mikor már az Egyház is annyira túlzásba jut hatalma gyakorlásában, 
nem csodálhatjuk, hogy az alattvalók még tovább mennek. Kún László 
ellen fegyveresen felkelnek, kétszer fogságba vetik, sőt meggyilkolják. 
A többi királynak is olyan kicsi a tekintélye, hogy hatalmának nem 
engedelmeskednek, magánboszúból fogságba vetik őket, mint az 111. 
Andrással kétszer megtörtént. Ottót pedig valósággal kitoloncolja az 
országból László vajda. 

Még Károly Hubertnek is kell küzdenie a tekintélyt ismerni nem 
akaró alattvalókkal, de őneki mégis sikerül, bár véres munkával helyre-
állítani a megingott királyi tekintélyt. O is követ el sértéseket e munkája 
közben : nem tart országgyűléseket, az egyházi javadalmakat önkényesen 
tölti be, de annyira öntudatos uralma biztosításában, hogy kitűzött cél-
jától nem téríti el a főpapok pápához intézett panasza sem, a pápák 
intelme és fenyegetése sem. 

Károly erőskezű uralma indokolt volt a nemzettel szemben. Azok 
az erkölcsi botlások és alkotmánysértések, melyek a XIII. század folya-
mán a királygyilkosságig felkorbácsolták a szenvedélyeket, annyira elva-
dították a nemzetet, fegyelmetlenné tették, hogy mindenki jogot érzett 
még személyes sérelme esetén is felségsértésszámba menő cselekedetekre. 
A királyok hiába indítottak hűtlen allattvalóik ellen hitszegési és felség-
sértő pereket, nemcsak tekintélyük, de még személyük védelmére is 
gyengéknek bizonyultak oly fokig, hogy pl. III. András kénytelen volt 
hivataluknál fogva hűségre és engedelmességre kötelezett főtisztjeivel 
védő- és dacszövetséget kötni. A XIV. század első tizede a nemzeti 
kötelék teljes felbomlásának képét mutatja. 

De Károly Hubert engedetlensége az Egyházzal szemben szintén 
megérthető. A tekintélyével eddig magasan álló egyházi hatalom épen a 
XIV. század elején veszti el irányító befolyását és a közjóért való mun-
kálkodásába vetett hitet. A nemzet sem tekintette már az Egyház Ítéletét 
az igazság feltétlen szavának, mikor épen I. Károly érdekében párt-
politikába bonyolódott és általános a panasz a magyarok ellen, hogy 
itt a kiközösítettekkel senkisem szakítja meg az érintkezést, hanem min-
denki úgy viselkedik a politikában és a magánéletben egyaránt, mintha 
senki kiközösítve nem volna. Az egyház tekintélye még alább szállt, 
mikor az avignoni fogság ideje bekövetkezett, mert senkisem látta többé 
a pápai hatalomban az igazság minden érdek fölött való érvényesülését. 

A fegyelem és tekintély ilyen nagyfokú lezüllésében csak egy ment-
ség volt a nemzet számára, az öntudatos, ha kell, kegyetlen, egyéni 
hatalmon nyugvó királyság megalapítása. S ezzel a hatalommal szemben 
nem volt erkölcsi ereje sem a nemzeti közakaratnak, sem az Egyház-
nak arra, hogy ellenőrizze s ha kell, felelősségre is vonja a királyt. Ez 
csak a tisztulás után következhetett be s a tisztulás megtörténtét jelezte 
az aranybulla 1351. évi kiadása. 

Láttuk tehát, hogy az uralkodók tetteik erkölcsi megítélése szem-
pontjából kénytelenek voltak magukat alávetni az Egyház Ítéletének. Ez 
alávetettséget nem tételes törvények, hanem az erkö'csi felelősséo elve 
állapítja meg. Minden ember felelős tetteiért, a fejedelem is. Lassanként 
azonban nemcsak az erkölcsi szabályok, hanem tételes törvények is lehe-



tővé teszik a fejedelmek tetteinek ellenőrzését, épen a törvénnyel való 
összhangzás szempontjából. A fejedelmek kötelezettségeket vállalnak alatt-
valóik jólétének munkálása körül és tűrik, hogy az alattvalók ellen-
őrizzék őket kötelességeik teljesítésében. Megállapítást nyer, hogy ki 
gyakorolja az ellenőrzést és minő következményei lehetnek a törvény-
telenségnek. Ezek a ius resistendi et contradicendi és az egyházi bün-
tetések legsúlyosabb ja, a kiközösítés. Mint láttuk, bármelyik jog, illetve 
büntetés lép életbe, nem jelenthet mást, mint az alattvalók felmentését 
a különben köteles engedelmesség alól. Nem jelentheti azonban a fegy-
veres felkelést, tróntól való megfosztást, fogságbavetést vagy a király 
megölésének jogát. Az ellenőrzés és felelősségrevonás két különböző jogi 
fogalom és bár az első századokban, mikor a király személyes uralmat 
gyakorol, nagyon gyakori az egyikről a másikra való átsiklás és ennek 
megfelelően sok a király hatalma és személye ellen való erőszakosság, 
idő multával a király személyének szent és sérthetetben jellege mind-
jobban kidomborodik. Az ellenőrzés megmarad, a felelősségrevonás esetei 
kevesbednek, mert a király intézkedéseinek érvényét bizonyos feltételekhez 
kötik. Nálunk a nádor és a királyi tanács veszi át a felelősség terhét. 

Itt kell megemlítenünk azt az érdekes tényt, hogy a ius resistendi 
et contradicendi nemcsak a nemzet részéről talált alkalmazást. Már a 
XVI. század elején tapasztaljuk, de különösen Habsburgi uralkodóink 
korában lesz általános az uralkodók részéről az az eljárás, hogy a nekik 
nem tetsző, vagy hatalmukat korlátozó törvényeket nem hajtják végre. 
Visszafordítják a nemzet ellen az általa használt fegyvert s a passzív 
resistentia, a vis inertiae csak olyan sürüen szerepel kormányzatukban, 
mint a vármegyék életében, ha a király törvényellenes rendeletet bocsát ki. 

Sokan állnak azok közül, kik ellenségeinknek tartják magukat, 
igazában közelebb hozzánk, mint maguk hinnék és mi gondolnók. 
Csodálatos erővel él bennük a vágy azon Isten után, kit mi szeretünk; 
de nem eléggé szeretünk. Vájjon ha jobban szerettük volna Öt, akkor is 
ismeretlen maradt volna előttük ? 

Charles Maritain. 

Az Isten előtt egyetlen cselekedet, a szeretet egyetlen ténye értéke-
sebb, mint minden égi látomások és hangzatok; és sok lélek, bár ilye-
nekben egyáltalán nem részesült, messze előtte jár azoknak, kik hasonlók-
ban bővelkednek. 

Keresztes Sz. János. 



Az élet problémája és a 
lermé szettudomány. 
Irta: Koller Pius (Budapest). 

Az újabb időben, amióta a világháború okozta viharnak utóhullámai 
is iassan elsimultak s az egyes nemzetek tudósai összeköttetéseiket ismét 
fölelevenítették, különösen a természettudományok köréből egyre több 
és több eredményről hallunk. — S ezek olyanok, amelyek csodálkozásra 
és gondolkozásra késztetik önkénytelenül is az embert. 

Néhány évtizeddel ezelőtt Johannes Müller, korának legnagyobb 
életbúvára pl. az idegingerület terjedési sebességéről azt állította, hogy 
ez mérhetetlenül gyors s nem is lehet megmérni kísérletileg soha. Pár 
év mult el azonban, amikor Helmholz a másodperc tizedrészének pon-
tosságával meghatározta az inger-terjedés sebességét. A Kaiser Wilhelm 
Gesellschaft különböző tudományos iutézetei kiváló búvárok vezetése 
mellett sok olyan problémát oldottak meg, melyről azt hittük, rejtély 
marad előttünk örökre. A kolloid-chémia eredményei olyan távlatokat 
nyitottak meg, melyet eléggé mérlegelni sem tudunk. 

S itt nyúlnak hozzá a hívő ember lelkéhez a modern természet-
tudomány eredményei — mert a legnagyobb titkok egyikét, az élet 
problémájának megoldását hozza közelebb a tudomány. A kérdés nagyon 
is aktuális, hiszen csak 1921-ben mondotta Rhumbler optimisztikus 
nyilatkozatában : „nem tartjuk kémiai oldalról reménytelennek, hogy egy 
szerencsés fogással, nagy kémiai tudással, a sterilitás minden szabályá-
nak a betartásával sikerülhet olyan kémiai testeket kombinálni, amelyek 
az élőlények összes tulajdonságait mutathatják." És a modell-kisérletek 
igazolni látszanak Rhumbler szavait. Wilhelm Roux 1914-ben a hallei 
természettudományi akadémián 10 tulajdonságot vesz fel, amelyeknek 
összesége adja az élőlények jellegzetességét. Ma már mind a 10 tulaj-
donságot sikerült kimutatni kémiai laboratoriumokban készült modelleken. 
Leduc ilyen irányban végzett kísérletei már 1912-ben figyelmet keltettek. 
Bersteinnak és Rhumblernek ilyen modellkísérletekkel sikerült kimutatni 
a táplálkozás, mozgás, osztódás stb. életjelenségeinek szigorú kémiai 
s fizikai törvényszerűségét. Ezzel pedig ismét aktuálissá lett a mecha-
nizmus és vitaiizmus kérdése, vagyis kimondható-e általános érvényes-
séggel, hogy a kémia és fizika törvényei uralkodnak az élő organizmusok 
világában — s így az élővilág csak csodálatos mechanizmus volna-e. 

A természettudósok azonban nem elégedtek meg az elért ered-
ményekkel és most az élet lényegét, alapját, végső okát akarják kikutatni 
és tisztázni. Nem a morfológiai alakképzést teszik modell-kisérletezé-
seikkel érthetőkké, hanem a biochemiai reakciókat. Az 1923-ban Nobel-
dijat nyert Hill és Meyerhof kutatásai aránylag rövid idő alatt tisztázták 
az élet egyik legnagyobb csodájának, az izommozgásnak a mechaniz-
musát s azt „vitalisztikus" titokzatosságából technikai géppé konstruálták. 
Az izomsejt glykogénje tejsavvá alakul, amely a sejt mégrövidülését, 
feszültségét hozza létre; oxigén hatására a tejsav átalakul glykogénné; 



restituálódik. Ha oxigén nem jul hozzá, akkor a tejsav mindinkább kon-
centrálódik és bekövetkezik az izom utolsó összehúzódása: a hulla-
merevség. 

Nagy haladás figyelhető meg az idegingerületi folyamatokkal végzett 
kutatásoknál, ahol Einthoven klasszikus kísérletei keltették közelmúltban 
a legnagyobb érdeklődést. Einthoven húros galvanométere (melyért 1924-
ben ő nyerte el a Nobel-díjat) mutatta ki az ingerületi folyamat lényegé-
hez tartozó potenciál változástól létrehozott működési áramot. A potenciál 
változások ismeretlen minőségűek ugyan még, de Hőber kísérletei és 
vizsgálatai itt is megállapítják a mechanika, illetve fizika területén működő 
törvények érvényességét. 

A kolloid-kémia az élet végső egységeinek: a sejteknek szerkeze-
tével ismertetett meg bennünket. A sejt alapanyaga, kolloid-szerkezetű 
és mindaz a szabály, mely a kémiai vizsgálatok szerint jellemzi az ilyen 
anyagokat — változás nélkül érvényes a sejt anyagára is. A sejt alap-
anyaga a plazma olyan különálló részecskék tömege, melyek a mole-
kuláris méreteket meghaladják, viszont azonban oly kicsinyek, hogy csak 
ultramikroszkóp segítségével láthatjuk őket. A sejten is megfigyehető a 
Tyndall-tünemény; vagyis a sejt is épen olyan inhomogén optikailag, 
mint egyéb kolloid-oldat. Az ultramikroszkópikus részecskék Brown-féle 
mozgását le is tudjuk rajzolni és láthatjuk, hogy mindenegyes részecske 
szakadatlan rezgésszerü helyváltoztatást végez. Ha a kolloid állapotú 
anyag ultramikroszkópikus részecskéi növekednek, beáll a koaguláció, 
a kicsapódás s a kolloid gel-állapottá változott. Lepeschkin biológus 
1926 ban közzétett vizsgálatai azt bizonyítják, hogy a szervezet halálát 
az okozza, hogy a sejtek alapanyagának kolloid állapota megszűnik. 
Mert a kémiából tudjuk, hogy a kolloid-állapot instabil és mindinkább 
közeledik a gelek stabil állapota felé. Ha ez megtörtént, akkor beáll a 
halál. De nemcsak a halált, hanem még az öregedést ilyen kolloidális 
anyagváltozásnak tekintik sokan Tschermák nyomán. Ő ugyanis Van 
Bemelen-nek a kolloidokon észlelt hiszterezis jelenségét a sejt anyagára 
is átvitte. Ez a jelenség a vízmennyiség felvételével kapcsolatos, mely-
nek fokát a kolloid-oldat múltja állapítja meg. Tehát az élő anyagra, 
az élet alapjára érvényesek mindazok a törvények, melyek a kémiában, 
fizikában, mechanikában szabályozzák az anorganikus anyagokat. 

Az elmondottak rávilágítanak ennek a kérdésnek fontossága. Érez-
zük azt, hogy nem alapné küliek a természettudósok kijelentései. Elénk 
tornyosul alapvető kérdésként, vájjon a szervezetlen és szerves világ 
között lévő hasonlóság valóságos-e vagy csak látszólagos. Valami külön-
legességek-e az organizmusok? Működik-e bennük értelmes architek-
tonikus erő, van-e törvényszerűségük — vagy talán csak nagyon bonyolult 
és differenciálódott szervezetlen képződmények-e? 

Az értelmes, seleologikusan működő belső erő létezését hirdető 
vitaiizmus és az organizmusok életjelenségeit fiziko-kémiai folyamatokra 
visszavezető mechanizmus évszádos harca ez. De hatásában e küzdelem 
mélyre nyúlik. Ha az utóbbi az igaz, akkor jogosult az „Egy" princí-
piumot valló monizmus, ha az előbbi igaz, akkor meg van a joga a 
dualisztikus világnézetnek is. 



Sokan azt hiszik, hogy ez a harc már idejét multa, a nagyközönség 
érdeklődési köre más szférában mozog, vagyis a vitaiizmus-mechanizmus 
problémája nem aktuális. Igaz, jelenleg csak a tudósok agyát foglalkoz-
tatja : Meyer, Ariens Kappers, A Piîsser, M. Heidenheim és Driesch, 
Ungerer utolsó években megjelent műve a mechanizmus vagy Oesterreich 
szerint helyesebben fiziko-chemizmus és vitaiizmus küzdelmének egy-egy 
tanújele. S a modern biológiai kutatás naponta növeli a meglepőbbnél 
meglepőbb eredményeket, melyek a mi lelkűnktől idegen tábor érveit 
gyarapítják. Az idő is elérkezik, amikor a közvéleménybe bele fogják 
dobni ezeket az elméleteket s jajj lesz, ha minket — készületlenül talál. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a harc kimenetele ránk nézve 
rossz lehet. De rengeteg lelki kár, megzavart belső béke lenne az ár, 
melyet fizetnünk kellene ebben a harcban, ha nem készülnénk fel előre. 

Az élet problémájának megoldását csak a metafizikától várhatjuk. 
A tényekkel, jelenségekkel foglalkozó tudós csak az életet hordozó anya-
got tudja analizálni, magát az élet lényegét a külső-világból egyedül 
meg nem magyarázhatja. Legfeljebb milyenségére következtethet. Ha 
pedig mégis bele akar nyúlni ebbe a kérdésbe is, a természet világának 
horizontja a metafizika távlatára nyúlik át és harmónia helyett oka lesz 
a legnagyobb diszharmóniának. Driesch, Meyer és Boutroux részben a 
metafizika, részben a logika útjaira terelte már ezt a kérdést. Érzik, 
hogy itt legnagyobb szava a bölcseletnek van. Meyer nyiltan hangoz-
tatja is, hogy a speciális tudomány csak részletkérdésekkel foglalkozik 
s ha eredményei összhangot kívánnak, akkor a filozófiának kell segít-
ségére sietni. S már erről az oldalról is támogatják a fiziko-kemizmus 
irányát. Több terrnészetbölcselő induktiv okoskodásaiból levont végső 
konklúzió Meyer-féle fogalmazása így szól: „A természet világában 
minden összefügg a legnagyobb egységgel — s bármelyikből is indu-
lok ki, elérek a másikhoz." Generális, általános tétel, mely azt mondja, 
hogy a természetben egy törvényformula van s ez különböző szemszög-
ből nézve alkalmazható a természettudomány minden területére. Driesch 
ezt a tipust a biológiában keresi, Meyer a mechanikában. Sőt Meyer 
kijelenti, hogy a „bilologizmus" ideje lejárt, az élővilág nem lehet 
semmiben normája az anorganikus jelenségeknek. 

A fiziko-kémiai elméletnek főbizonyítéka egy deduetio ad absurdum. 
Ha az élőlények nem tisztán fiziko-kémiai képződmények, akkor az 
egész világkép egysége, az energia-elv is — megdőlne. E negatív argu-
mentum mellé felsorakoztatja a pozitív argumentumokat, melyek közül 
a leghatalmasabbakat éppen a mai modern biológia s kémia szolgál-
tatja — amint már említettük is. 

A fiziko-kémiai elmélet legnagyobb gyöngesége azonban, hogy 
nem tudja eddig még kimutatni a fizikai és kémiai folyamatoknak szer-
ves élet létrehozására való elégségességét. Rhumbler szavai jelenleg csak 
utópiát rajzolnak. Viszont a neovitalizmus olyan rendszert épít fel 
dualisztikus felfogásával, mely a mai legtudományosabb eredményeket 
is magába tudja fogadni s a kép harmóniája nem homályosul. Drieschnek 
Aristotelestöl átvett entelechiája, Reinke dominansai, Sachs energidái stb. 
mind olyan vitalisztikus erők, melyek csupán a szervetlen erők irányára 

* * 



volnának befolyással, azonban a már meglevő energia-quantumhoz sem 
hozzá nem adnak, sem tőle el nem vesznek semmit. Mivel pedig a 
teleologikus történéseket merő kauzalitással meg nem magyarázhatjuk, 
az élőlényekben autonom tényezőként működő „biologia konstanst" kell 
felvennünk. 

A vitalistikus elmélet döntő érvényű argumentuma az élővilág 
magasabb fokán fellépő heterogén ellen : a pszichikai. Olyan tény, mely 
ad oculos bizonyítható, s amit elfogad a mechanizmus tábora is. Érez-
zük s tudjuk, hogy az organizmus nemcsak fizikai és kémiai folyamatok 
halmaza, hanem ezeken kívül még valami plus-nak is kell jelen lenni, 
hogy harmonikus egységes egészet adjanak ezek a folyamatok, kell 
valaminek lenni, mely a szervetlent szervessé teszi. 

Ha azonban az életfolyamatok megmagyarázásához dynamikus 
irányító elvet veszünk is fel, ezzel korántsem oldottuk meg a természet-
tudomány sok problémáját. A mikéntnek s hogyannak kérdései továbbra 
is feleletre várnak. Miként kapcsolódik a vitalisztikus életelv a szervet-
lenhez, hogyan hatnak ezek az erők stb. A legújabb eredmények is 
bonyolultabbá teszik a problémát, de állásfoglalásunkat nem befolyásol-
hatják, mert a vitaiizmus s a vele kapcsolatos dualisztikus világnézet 
sokkal megnyugtatóbb magyarázatot tár elénk, mint a fizika-kémiai 
elmélet. 

Az univerzum és valóság mélyébe látni, egyelőre nem adatott meg 
az emberi kutatásnak. S ha most sötétség is ölel körül minket, ha a 
modern ember lelkét feloldhatatlan disszonanciák tépik is, nem a két-
ségbeesés utolsó tennivalónk, hanem a teljes odaadás a Végtelennek, 
a Kimeríthetetlennek. 

Amíg az ember szive megoszlott, addig kifelé néz és kedélye 
csapongó. Földi dolgok öröme, búja hányja és veti, mert a földiek még 
benne élnek. 

Ruysbroeck. 

Ha a világi gondok özöne és viharja rádereszkedik, imádkozz. 
Mikor az apostolok imádkoztak, elállt a vihar és nagy csendesség lön. 

De Ponte Lajos. 



Figyelő, 
Kereszies sz. János, a. doctor myslícus. 

Az Egyház feje dicsfénnyel övezte a kármelita-rend büszkeségét, 
szent Teréziának hűséges munkatársát, Keresztes sz. Jánost — az egyház-
tanítók dicsfényével. Az egyházdoktorok fénylő csillagok az Egyház egén. 
Valamennyien nemcsak az életszentség ragyogásával tündökölnek, hanem 
bennük és általuk fénylik az idők sötét folyásán a hittől megvilágosult 
értelem. A Szentlélek hét ajándékából övék a tudás, a tudomány és az 
értelem ajándéka, melyekkel bevilágítanak a hívek lelkébe és évszáza-
dokon, évezredeken át általuk gazdagszik a mi hitünk. 

Lux in tenebris lucet. A világosság a sötétben fényeskedik. 
Keresztes János világossága — hogy úgy mondjuk, az egyházi 

tudomány legsötétebb terén világít — a misztikában. A neve is annyit 
jelent e tudománynak — hogy rejtett, lezárt, tehát sötét tudomány. Mi 
a misztika? A lélek útja az ő Istenéhez. Ennek az útnak célpontja, vége 
maga a fény, az Istenség áradó fénye, melybe beletorkollik, beleömlik, 
belevész a lélek kicsi kis mécsvilága. Keresztes sz. János rávilágít ennek 
az útnak a végére i s ; halhatatlan művei közül a két utolsó: az étö 
szeretetláng ; a szellemi páros ének a lélek célhozérésének boldogságát 
rajzolja — felülmúlhatatlan mélységgel, költőíséggel, a megtapasztalás 
varázsával. Azonban Ker. sz. János élethivatása mégsem az, hogy a 
célhozérést mutassa meg; ő a kiindulásban a mozgató, az úton vezető. 

Ezt az utat nemcsak Ker. sz. János világítja meg ; a nagy egyház-
tanítók mind foglalkoznak a misztikával; sz. Bonaventura, sz. Tamás 
ezen a téren is biztos vezetők. Ker. sz. János kizárólag ennek a tudo-
mánynak a hirdetője; nem felfedezője a misztikának, hanem nagy gya-
korlati érzékkel megáldott kifejtője, aki főleg Ps. Dionysios Areopagitára 
támaszkodik a lélek sötét éjszakájának megvilágításában. 

Mielőtt rávirradna az Istentkereső lélekre a hajnal, mielőtt suga-
raival átitatná, fürdetné, boldogítaná a lelkek fölkelő napja, a Sol oriens, 
aki sohsem nyugszik el, a léleknek át kell haladnia a maga éjszakáján, 
a maga sötét éjszakáján. 

Mi a lélek sötét éjszakája? 
Hiszen vannak az életnek sötét éjszakái, melyekre ha gondolunk, 

könnyen eltévesztjük sz. János gondolatát. Vannak éjszakák, melyekbe 
nem ragyog a csillagok mécse, a hold ezüstös fénye; elborult az ég-
boltjuk és botorkál bennük a lépés. 

A fájdalom borítja el néha így az élet égboltját. Leszedi vágyaid 
reménycsillagát, eloltja minden világosságodat. Hogy elsötétül az élet, 
mikor nyitott sírokba kell néznünk szeretteink után ! Mily beborult a 
kedély, ha nagy veszteségek érnek, ha te is ülsz — hazádnak, házadnak, 
vagyonodnak üszkösödő romjain ! Ha elhágy, akire szivedet akasztod, 
ha magadra maradsz — szeretet, dal, öröm nélkül. Sötét éjszaka lesz 
az életed — de nem ez a lélek igazi sötét éjszakája, melyben Ker. sz. 
János a vezéred. 



Láttál-e már magas hegyről egy városi? A szemed elcsudálkozik 
azon, hogy felülről tiszta időben sem látod a házakat, tornyokat, kémé-
nyeket. Alulról ha nézed, észre sem veszed, hogy közted és az ég 
közt táboroz a város minden piszkos gőze, gáza, füstje és korma. De 
ha fölülről nézel lefelé, akkor^ ez a sötét, piszkos réteg eltakarja a 
várost, a mezőt szemed elől. És ebben a légkörben élnek az emberek, 
élsz te magad is ; itt csiripelnek a verebek, a bokrokban énekelnek a 
rigók; fönnt, a piszkos levegőben, röpködnek a madarak. Csak a sasok 
— járnak fönnt, az egészen tiszta légben, csak ők fürödnek a napsuga-
ras, üde magasságokban. A sasoknak sötét az a levegő, melyben a 
kisebb madarak élnek — és a saslelkeknek éjszaka az, amit a földön 
kúszó lelkek világosságnak éreznek. 

Aki ily légkörből fel akar jutni a tiszta magasokig, aki a sziklák 
ormán akar megpihenni és élvezni a napot és messze kinézni a fehér-
fejű óriások közt az Isten alkotására, a nagy természetre, annak át kell 
jutnia azon a sötét régión, mely a föld és a magasság közt elterül. Aki 
a Napok Napjához, az Istenhez akar eljutni, annak is át kell jutnia 
azon az éjszakához hasonló sötétségen, melyben él, amely körülve zi. 

De nehéz ezt megértetni egy emberrel, aki benn él az élet vásári 
forgatagában — hogy messze él a világosságtól, hogy villanyfényes 
kultúrája még csak esti homály sem a lélek számára, hogy palotái 
vakondoküregek, vagy sötét bagolyvárak. Még nehezebben érti meg, 
hogy egész érzéki világa — amig benne és általa az Isten képét föl 
nem fedezi — éjszaka, sötét éjjel, melyben a lélek a maga igazi életét, 
fényét nem találja. Hisz a külső világ a maga szépségét, varázsát érzé-
keink útján közli. De a mécs világa elhomályosul a százas égő vakító 
fényénél és így homályosul el minden földi teremtett fény a nemteremtett 
fénnyel szemben is. 

Aki Keresztes Sz. Jánost meg akarja érteni, annak úgy kell az 
életet, a természetes életet látnia, hogy éiszakában járunk, egész sötét 
éjszakában, míg érzékeinknek, szemünknek, fiilünknek, tapintásunknak 
életét éljük. Azt hisszük, világosság veszi körül érzékeinket, pedig az 
egész világosság nem több, mint a szentjánosbogár vibrálása; oly kevés, 
hogy a hordozóját se látod tőle, pedig parányi lény csak ; oly kevés, 
hogy körötte, mellette nagyobb lesz a sötétség. 

Ezt az érzéki életet kell megtagadni, ezeket a test résein benyo-
muló fényeket kell lezárni, ha azt akarjuk, ho jy az igazi világosságra, 
életünk igazi tartalmára eljussunk. Ez a sötét éjszakának első fele, az 
az érzéki rész éjjele. Ketten dolgoznak az érzéki fény elfojtásán — a 
lélek maga és az Isten. A lélek, mely elvonja magát a világtól, az anyag-
tól, az érzéki örömöktől ; mely rálép a szük és rögös útra és viseli a 
maga keresztjét mindennap ; — é s az Isten az ő kegyelmével, ki a lélekből 
kitépi a földhöz tapadó gyökereket, elveszi a testi élvezetnek, a világ 
örömeinek izét és a fájdalom hamujával permetezi be az érzékek táplá-
lékát, hogy fájjon és undort keltsen élvezésük. 

Aki az Isten képét akarja kidolgozni, előhívni a lélek lemezén, az 
úgy jár el, mint a fotográfus. Bezárkózik egy setét kamrába és ott kezdi 
el a munkáját. Ha bezártad magad a lélek sötét kamrájába, ha az érzékek 



ablakréseit is elfüggönyözted, neked is új világosságra van szükséged; 
Igaz, ez az űj fény is homályos lesz, mint a fényképező vörös fénye, 
de a míg az isteni képmás vonásai elő nem tűnnek lelkeden, addig ez 
a homályos fény lesz a vezéred : a hitnek a fénye. Ahogy a sötét-
kamrában nem szabad más fénynek lenni, csak annak az egynek, ép 
úgy nem lehet lelkedben sem más világosság, mint a hit fénye. Elol-
tottad érzékeid mécsét, el kell oltanod értelmed, emlékezeted lámpáját is. 

Röviden, de sokat mondóan fejezi ki ezt a szent Egyháztanító: 

Hogy megértsd Öt teljességben, 
Ne tudj semmit földön, égben. 
Az élvezi majd egészen, 
Ki nem élvez életében. 
Hogy mindent elérj e hegyen 
Jelszó — a lemondás legyen. 
Mert míg szíved mást is szeret, 
Isten a tied nem lehet. 

íme, az értelmi rész sötét éjszakája, mely a Szent Doktor szerint 
sokkal sötétebb, mint az első. Éjfélbe jutottál, elhalt érzéki világod, 
hallgat az értelem és a tudomány is. Magadat is elfeledted ! Amit tudsz, 
az mind csekélynek tűnik fel itt; önkényt kiüresítetted magadat és a 
kegyelem rád eresztette a lélek tisztító tüzét, melv kiégeti a természet 
minden salakját lelked, szellemed redőiből. Ez a tűz, mint kínos szen-
vedés járja végig a földtől szabaduló elmédet, elhagyatottnak érzed 
magad, hiába keresel vigasztalót, elhágy minden. A getszemáni kert 
magányos kínja lehet az életed és előtted a szenvedés éjszakája és a 
keresztút borzalma. 

Igen, ha meg akarsz teljesen tisztulni, akkor nem kerülheted el 
Krisztus keresztjét. 

Ne gondj ld , hogy Krisztus hűséges szolgájánál, akinek a neve is 
„Keresztes", mást találsz, mint a kereszt bölcseségét. Erről pedig meg-
írta az aposto', hogy a kereszt bölcsesége bolondság az emberek előtt. 
Ezért tanulják oly kevesen ezt a legfőbb tudományt, ezt a legnagyobb 
bölcseséget — a docta ignorantiát, a tudós tudatlanságot. 

De mire való belépni az érzékek és az értelem e rettenetes éjjelébe? 
Bizony sokan visszaborzadnak tőle, mert nem gondolnak rá, hogy ez 
éjszaka végén ott dereng a hajnal, előreveti a maga sugarait és már-már 
mutatja fénylő, ragyogó arcát a Nap. 

A kátváriát felvaltja a feltámadás dicsősége, a lélek éjszakáját a 
hitnek, a kegyelmi életnek fénye; a teljesen kiüresített lélek mélyén fel-
tűnik a jelenlevő Isten boldogító arca, a világot elhagyó és a világtól 
elhagyatott lélek az Istennek lesz a barátja, jegyese. Az, aki egészen 
szegény lett érte, megtapasztalja gazdagságát; aki lemondott minden 
ö r ö m r ő l , az Isten ölébe hull; terített asztal, a kegyelmek bősége, az 
örök élet előize várja. 

Misztikus élet, titokzatos élet! Ki tudná megrajzolni kinját és 
örömét, éjjelét és napját ! Keresztes Sz. János sem tartja saját tehet-



ségét erre alkalmasnak. Mit szóljunk akkor mi, akik ugyancsak távol 
állunk tőle, akik előtt ez az élet olyan, mint egy bezárt kert. 

De a bezárt kertek illatát kihozza a szellő és virágaik magasabbra 
nőnek a kerítésnél. Mennyi édes illat árad felénk Kármelhegy kertjéből 
és e kert rózsáit, Keresztes Sz. János oltárait felénk hinti e nagy Egyház-
tanítónak kicsinynek nevezett kései tanítványa, a Lisieuxi Sz. Teréz. 

A tanítvány a Mester legjobb magyarázója. Aki nem érti Keresztes 
Sz. János tanítását a lélek sötét éjjeléről, a szellemi párosénekről, az 
égő szeretetlángról, keresse a betű helyett az életet, a Lisieuxi kis Teréz 
életét. E tannak ő a díszítése, illusztrációja ; úgyis mondhatnók, Keresztes 
Sz. János prózájára, Lisieux Szentje a költemény. Mélységes próza és 
költemény, egy a szerzője mindegyiknek, az ő Egyházát szerető, kor-
mányzó, épitő, díszítő Szentlélek Isten. 

Dr. Kühár Flóris. 

Sz. Benedek rendje és a Vulgaía-revizió. 
Innen-onnan húsz esztendeje lesz annak, hogy boldog emlékű 

X. Pius pápa Sz. Benedek rendjére bízta az Egyház latin nyelvű, hiva-
talos szentírásszövegének, a Sz. Jeromos tollából származó ú. n. Vulgá-
tának revízióját. Ezt a nehéz és nagy fontosságú munkát végző bizott-
ságnak egyik tagja1 nem rég füzetet írt, melyben tájékoztat a bizottság 
eddigi működéséről. Ez teszi a már régóta vajúdó kérdést ismét aktu-
álissá. Hogy azonban tiszta képünk legyen a Vulgata-revizió mibenlété-
ről, fontosságáról és ezzel kapcsolatosan a nagy megtiszteltetésről, mely 
Sz. Benedek rendjét ezzel a megbízatással érte, szükséges, hogy nagyjá-
ban ismerjük a Vulgata történetét. 

Közismert dolog, hogy kezdetben az Anyaszentegyház hivatalos 
nyelve, következően szentírásszövegének nyelve is a görög volt. Az 
újszövetségi szentírásnak eredeti nyelve a görög, Sz. Pál a római keresz-
tényeknek görögül írt. Az ószövetségi szentírást, melynek eredeti nyelve 
legnagyobb részt a héber, az első keresztények a Kr. e. készült görög 
fordításban használták. Mikor a latin nyelv kezdte a görög nyelvet külö-
nösen az Egyház nyilvános istentiszteletében, a liturgiában felváltani, 
szükségessé vált a szentírásnak latin nyelvű fordítása. Ez a fordítás a 
görög szövegek alapján készült és az itáliai és afrikai fordítók meglehe-
tősen nagy száma eléggé ötletszerűen dolgozott. Sz. Ágoston (354—430.) 
panaszkodik, hogy a kereszténység első századaiban mindazok, kik azt 
hitték, hogy kellően tudják a görög és latin nyelvet, mertek a szentírás 
fordítására vállalkozni. Sz. Jeromos (340—420.) meg azt állítja, hogy 
úgyszólván annyiféle a latin szentírásszöveg, ahány kézirat van. Termé-
szetes, hogy ez a sokféleség nagyon bántó volt olyan fontos és sokat 
használt írásműnél, minő a szentírás. Azért I. Damasus pápa (366—84.) 
elhatározta, hogy segít a bajon. Megbízta Sz. Jeromost a latin szentírás-
szöveg revíziójával. Sz. Jeromos birtokában volt kora egész theológiai 

1 Dom Henri Quentin O. S. B. : La Vulgate à travers les siècles et sa révision 
actuelle. Roma, 1926. 



műveltségének, kitűnően ismerte a szentírási görög nyelvet, mely tudva-
levően különbözik a klasszikus görög nyelvtől és mesterien kezelte a 
latin nyelvet. Teljesen rátermett a reá bízott feladatra. Először is a négy 
evangélium szövegét revideálta 383-ban, majd egy évre reá a görög 
szöveg alapján az ószövetségi könyvek közül azt, amelyet az Egyház 
liturgiájában leggyakrabban használt és használ mind a mai napig, t. i. 
a zsoltárok könyvét és valószínűen az újszövetség többi könyveit is. 
387-ben az akkor tudományos szempontból legmegbízhatóbb görög 
szöveg alapján még egyszer átjavította a zsoltárok könyvének latin szöve-
gét és ezt a szöveget, az ú. n. Psalterium Gallicanum-ot használja az 
Egyház most is. 388—391-ig azután az ószövetség többi könyveinek a 
görög szöveg alapján való revízióján dolgozott. De még be sem fejezte 
ezt a munkáját, melyből csak kis töredék maradt reánk, már is új terv 
fogamzott meg benne. Közben megtanult héberül és a szentírással való 
hosszú és beható foglalkozás azt a meggyőződést érlelte meg benne, 
hogy akkor használ az Egyháznak igazán, ha az ószövetségi szentírást 
az eredeti héber nyelvből fordítja le latinra. Ez a munka tizenöt évig 
tartott. Bár az egyes szentírási könyvek fordítása különböző értékű, 
mégis Sz. Jeromos munkája tudományos szempontból egészében értékes 
és messze fölülmúlja az addigi latin fordítás kat, sőt fölülmúja a még 
Kr. e. készült görög fordítást, az ú. n. Septuagintát is. Eleinte ugyan 
sok ellenfele akadt ennek a fordításnak, de alig kétszáz esztendő alatt 
az egész nyugati Egyházban elterjedt. Ép ezen általános elterjedtség 
miatt hívjuk Vulgátának. 

A Vulgata tehát a szentírásnak az a latin fordítása, melyet szent 
Jeromos készített. Ez a fo.-dítás ószövetségi részében az eredeti héber 
és arám nyelvből készült, újszövetségi részében pedig nem más, mint 
a sz. Jeromos előtt meglévő latin szövegnek a javítása. A teljesség ked-
véért még meg kell jegyeznünk, hogy sz. Jeromos az ószövetség öt 
könyvét nem fordította le, ezek Baruch, Jézus, Sirák fia, Bölcsesség és 
a Makkabeusok két könyve. Az Egyház ennek az öt könyvnek sz. Jero-
mos előtt, meglévő és a görög Septuaginta alapján készült latin szövegét 
használja. A zsoltárok könyvét sz. Jeromos ugyan lefordította a héber 
szövegből, de ehelyett az Egyház a már említett Psalterium Gallicanum-ot 
használja. 

Sz. Jeromos Vulgátája nem sokáig maradt meg eredeti tisztaságá-
ban. Nagy elterjedtsége és a vele járó sűrű másolás következtében 
három-négy emberöltő múlva sz. Jeromos Vulgátájáról ugyanazt lehetett 
állítani, amit ő a korabeli latin fordításokról mondott, hogy t. i. annyi-
féle a szövege, ahány a kézirat. Azok közül, kik sz. Jeromos Vulgátáját 
iparkodtak eredeti tisztaságába visszahelyezni, említésre méltók M. Au. 
Cassiodorus Senator (kb. 477—570), Nagy Theodorik egykori minisz-
tere, a Vivarium alapítója, továbbá a gót Theodulf, Orleans püspöke és 
Nagy Károly udvarának egyik legtehetségesebb költője (kb. 760—821), 
de különösen az angolszász bencés Alchvine vagy ismertebb nevén 
Flaccus Alcuinus (kb. 730 — 804) toursi apát, Nagy Károly legbensőbb 
tanácsadója és tudományos reformjainak sugalmazója. A'chvine Vulgata-
szövege hét századon át a másolók mintaszövege volt. De ezt is elérte 



sorsa és a XII. században sz. Jeromos Vulgátája újra revízióra szorul. 
Boldog Vilmos, hirsaui bencés apát (megh. 1091), VII. Gergely pápa 
reformjainak buzgó és hűséges végrehajtója, továbbá Harding István, 
liteaux szent apátja (megh. 1134), sz. Bernát tanara, egy-egy javított 
szövegű szentírást készíttetnek, de izolált kis szigetek maradnak az álta-
lános szövegromlás tengerében. 

Mikor azután a XII. században a többnyire pápai alapítású egye-
temeken fellendül a tudományos élet és az újonnan alakult két 
szerzetesrend, sz. Ferenc és sz. Domonkos rendje nemes versenyre kel-
nek a theologia művelésében, ennek a fellendült tudományosságnak a 
Vulgata is hasznát látja. A középkor leghíresebb egyeteme a párisi volt, 
vagy helyesebben itt tanítottak a theologia legkiválóbb tanárai, amint 
viszont a jogtudományok melegágya a bolognai egyetem volt, az orvosi 
tudományoké pedig a salernói. A theologiai oktatás javarészt a szentírás 
olvasásából és magyarázatából állott, természetes tehát, hogy a párisi 
egyetem tanárai hamar észrevették, hogy Európa minden részéből jövő 
hallgatóiknak szentirásszövege egymástól nagyon különbözik. Elhatá-
rozták tehát egy egységes szöveg létrehozását. Sz. Ferenc és sz. Domon-
kos rendje pedig egy-egy u. n. Correctoriumot készített vagyis nem 
magát a Vuigata szövegét javította, hanem a szövegeltéréseket, az ú. n. 
„lectio varians"-okat külön könyvben foglalta össze. 

Sajnos, az a szöveg, melyet a párisi egyetem könyvírói használtak 
az egységes szöveg létrehozására, az Alchvine-féle Vulgstaszövegtipus-
nak egy kevéssé értékes, hibákban bővelkedő képviselője volt. Még 
növelte a bajt, hogy a könyvnyomtatás első két századaban a XV. és 
XVI. században a nagy könyvnyomdák ezt a párisi Vulgátát nyomtat-
ták és terjesztették. Az első polyglotta, többnyelvű biblia kiadója Jime-
nez de Cisneros Ferenc bíboros (1436—1517), továbbá Estienne Robert, 
Henten János, brüggei Lukács, bár sok kéziratot áttanulmányoztak, alap-
jában véve az 1452ben nyomtatott Vulgátát adták ki, amely az első 
nyomtatott könyv is volt egyszersmind, ehhez pedig a párisi Vulgata 
szolgált alapul. Mikor azután az önmagát reformáló Egyház a trienti 
zsinat 4. ülésén, 1546. ápr. 8 án elrendelte az authentikusnak kimondott 
Vulgata lehetőleg legtökéletesebb szövegű („quam emendatissime 
imprimatur") kiadását és mikor egymásután négy pápai bizottság-
nak fáradságos és beható tudományos előmunkálatai után majdnem fél-
század múlva végre megjelent a VIII. Kelemen pápa uralkodása alatt 
kiadott Vulgata 1592-ben, a kitűzött cél olyan okokból, melyeket itt 
nem részletezhetünk,1 még sem volt elérve, mert az ú. n. Vulgata ele-
mentina, az előbb említett kiadás, alapjában véve nem más, mint az 
1583-ban megjelent louvaini Vulgata, ez pedig a XIII. századi párisi 
Vulgatának egyenes leszármazottja. 

Vili. Kelemen bibliájával sz. Jeromos fordítása meg volt kiméivé 
a további szövegromlástól, mert azóta csak ennek a szövegnek újra-

1 A Vulgata történetének erről a szakáról kitűnően tájékoztat P. Hildebrand 
Höpfl O. S. B. : Beiträge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata. (Bibl. 
Studien Band 18.) Freiburg im Br. 1913. 



nyomását engedélyezi az Egyház, de minthogy nem adja a tudományo-
san lehetséges legjobb szöveget, nem is szűntek meg a Vulgátának 
jobb szövegét célzó tudományos munkálatok. Ezek között első helyen 
említendő az olasz Carlo Verceilone, barnabita szerzetes (1814—1869), 
aki Variae lectiones Vulgatae lat. című két kötetes müvében rengeteg 
anyagot gyűjtött össze a Vulgata jobb szövegének az előállítására, továbbá 
Salisbury anglikán érseke is munkatársa H. I. White, kik 1889-ben kezdték 
meg az újszövetség latin szövegének kritikai kiadását, mely mind a 
mai napig sem készült el. Végül a francia S. Berger (megh. 1900-ban), 
a párisi protestáns theologíai fakultás könyvtárosa, aki egész életét 
Vulgatatanulmányokra szánta és Európa különféle könyvtáraiban több 
mint 270 Vulgata kéziratot tanulmányozott át. Tudományos munkássá-
gával ő vágott elsőnek járható utakat a Vulgatakódexek rengetegében 
és különösen a Vulgata VII— IX. századbeli állapotára derített vilá-
gosságot. 

Igy állottak a dolgok a Vulgata tudományos szövege ügyében, 
amikor X. Pius pápa elhatározta, hogy folytatja és befejezi azt a tervet, 
melyet már a trienti zsinat kezdeményezett, hogy tudniillik visszaállítja 
Sz. Jeromos fordítását eredeti tisztaságába. Ezen munka előkészítésére 
Sz. Benedek rendjét szemelte ki, amelynek már a múltban is halhatatlan 
érdemei voltak a Vulgata körül. 1907. ápr. 30 án megkérdezte tehát a 
rend akkori apát-prímását, Hildebrand de Hemptinne-t, hogy vállalná e 
Sz. Benedek rendje a tervbe vett munkát. Ugyanazon év december 11-én 
már megjelenik X. Pius pápa levele, melyet az összes bencés kongre-
gációkból alakult Vulgatarevizió-bizottság fejéhez intéz, Aidano Gasquet-
hez, aki akkor az angol bencés-kongregáció feje volt, azóta pedig biborosi 
rangra emelkedett. Ebben a levélben szerencsét kiván mind a bizottság 
fejének, mind pedig minden egyes tagjának a hosszú és nehéz munká-
hoz és egyszersmind körvonalozza a bizottság munkáját : felkutatni lehe-
tőleg az összes Vulgata-kéziratokat, az ismeretleneket kiadni, össze-
gyűjteni az anyagot, amelynek alapján majd lehetséges lesz, amennyire 
persze emberi tudomány ezt elérheti, megkapni azt a latin szentírás-
szöveget, amely Sz. Jeromos tolla alól kikerült. Nem új latin fordítás 
készítéséről van tehát szó, hanem Sz. Jeromos tiszteletreméltó és tudo-
mányos szempontból is értékes régi fordításának eredeti állapotába 
való visszahelyezéséről, melyet a hosszú századok viszontagságai alatt 
elveszített. 

Hogy micsoda munka ez, arról a Vulgata történetének vázlatos 
ismerete után is kiki fogalmat alkothat magának. Az előbb említettük, 
hogy Berger Sámuel körülbelül 270 Vulgatakódexet ismert és tanul-
mányozott át. Ezzel szemben Dom H. Quentin, a Vulgata-bizottság egyik 
tudós tagja, csak a XI. század előtt készült kódexek számát majdnem 
700 nak mondja, Dom Donatien de Bruyne szerint pedig az összes 
Vulgatakódexek száma körülbelül 30.000. Természetes, hogy az összes 
kódexeket nem kell egyformán áttanulmányozni, hiszen számtalan kódex 
nem más, mint egy és ugyanazon szövegtípusnak egyszerű lemásolása, 
ahol már a lectio varians oknak nincs jelentőségük. Ahhoz azonban a 
türelmet próbára tevő aprólékos munka és elmeél szükséges, hogy a 



kódexek tömegében megállapítsuk a típusokat és azoknak egymáshoz 
való viszonyát. Nemkülönben helyes kritikai elvek szükségesek, hogy a 
sok lectio varians közül megtalálhassuk a helyeset. 

De a Vulgatakódexek Európa valamennyi országának különböző 
könyvtáraiban találhatók, hogyan tudta azokat az a körülbelül 50 bencés, 
kik a bizottságnak dolgoznak, áttanulmányozni, mikor az egész szentírás 
elolvasásához, ha naponkint egy órán át olvassuk, körülbelül egy fél-
esztendő szükséges, mennyivel több idő kell tehát ahhoz, hogy az egész 
szentírás szövegét szóról-szóra, betűről-betüre haladva összehasonlítsuk 
egy másik szöveggel, figyelembe véve még az interpunctiót (vessző, 
pont, kettőspont, pontosvessző, kérdőjel stb.) is ! Ezt a nehézséget 
Sz. Benedek fiai a modern technika vívmányai segítségével győzték le. 
Felhasználva a francia Graffin találmányát, a fekete alapon való fehér 
fényképezést, bejárták Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, 
Spanyolország és Svájc könyvtárait és lapról-lapra lefényképezték az 
értékes Vulgata kódexeket, úgy hogy az egész világon páratlan kódex-
gyüjtemény birtokában vannak. A legrégibb kódexek a Kr. u. VI. század-
ból valók, tehát alig 100 évvel fiatalabbak, mint Sz. Jeromos fordítása. 
A bizottság természetesen birtokában van a fontosabb nyomtatott Vulgata-
szövegeknek is. A különféle szövegek összevetéséből adódott szövegkritikai 
anyag pedig meghaladja a 200 kötetet. 

Hogy némi fogalmunk arról is legyen, hogy hogyan történt a szöveg-
összehasonlítás, megemlítjük, hogy az összevetés alapjául a VIII. Kele-
men-féle biblia szolgál. A szentírás egyes könyvei vagy ha rövidek, 
több könyv egy csoportba foglalva több száz példányban kitűnő papirra 
vannak úgy nyomtatva, hogy az összehasonlítandó szöveg egy oldalnak 
csak harmadrészét tölti be, a többi kétharmad rész üres és oda kerül-
nek a lectió variansok. A szöveg csak kis betűkből áll és a szavak soha 
sincsenek elválasztva, de hiányzik a szövegből a fejezetszámot és a 
versek számát kivéve minden más Írásjel is, pont, vessző stb. Az egyes 
sorok csak 20—25 betűből állanak. A lectio variansok gyűjtése és 
bejegyzése előre megállapított és írásba foglalt rendszer szerint történik, 
hogy a kritikai anyagot bárki használhassa, aki a rendszert ismeri, 
hiszen nem lehet tudni, hogy ugyanazok fogják e a munkát befejezni, 
akik elkezdették. 

Mindenki előtt világos, hogy ez a munka sok pénzbe is kerül. 
A költségeket a pápák viselik, de a bizottság elnöke Gasquet apát 
öreg kora ellenére arra is vállalkozott, hogy Amerikában előadásokat 
tartson, propagandát csináljon a Vulgata-reviziónak és pénzt gyűjtsön 
céljaira. 

Tekintve a munka fontosságát és kényességét, nem lehet csodál-
kozni, hogy még nem fejeződött be, bár majdnem 20 éve folyik. Tel-
jesen együtt van eddig az ószövetségi szentírás első nyolc könyvéhez 
a kritikai anyag, maga a régi tisztaságába visszahelyezett szöveg kéz-
iratban az első három könyre terjed, nyomtatásban pedig az első könyv 
szövege jelent meg. Jelenleg a bizottság alelnöke, Amelli Ambrus firenzei 
apát, az újszövetség 7 könyvével foglalkozik, az ú. n katholikus leve-
lekkel, Donatien de Bruyne maredsousi bencés az ószövetség 3 könyvé-



vei; Manser Anzelm beuroni bencés pedig 12 ószövetségi könyvvel, a 
kisebb prófétákkal. 

Nemrég valami amerikai kritikus azt írta a Vulgata revízióról, hogy 
Róma malmai nagyon lassan dolgoznak, de roppant finoman őrölnek. 
Dom Quentin erre megjegy i, hogy rajta lesznek, hogy ezentúl a bizott-
ság malmai gyorsabban dolgozzanak anélkül, hogy kevésbbé finoman 
őrölnének.1

 T , ... Dr. Janota Cirill. 

Der Rembrandídeuísche. 
A mult század végén — pontosan 1890-ben — a leipzigi C. L. 

Hirschfeld könyvkiadó cégnél egy munka jelent meg e címen : Rembrandt 
als Erzieher. Von einem Deutschen. A könyv megjelenése a szó szoros értel-
mében szenzációja volt a német könyvpiacnak. Mindenki olvasta, aki 
csak némileg is részesének érezte magát a német kultúrának. Szalónok-
ban, tudományos, irodalmi társaságokban, újságokban és folyóiratokban 
vitatkoztak róla s szinte lázas érdeklődéssel boncolgatták, leszólták, vagy 
az egekig magasztalták. Egykettőre egész irodalom keletkezett a könyv 
és ismeretlen szerzője körül. És ez érthető, sőt természetes is volt : a 
könyvnek jóformán minden mondata a németség eleven húsába vágott. 
A német szellemi életnek nincs olyan területe, amelyre nem terjedt volna 
ki a szerző figyelme. Mindent és mindenkit tartózkodás és hangfogó 
nélkül kritizált s minden téren új utakat, vérfelfrissítést, új és merész 
célkitűzést sürgetett. A német művészet, a német tudomány, a német 
politikai és társadalmi élet — mind-mind megkapta a magáét az isme-
retien szerzőnek bámulatos írói készséggel, impulzív, lenyűgöző stílusban 
s az ószövetségi próféták elkápráztató dictiójával megirt könyvében. 
A munka hatása, sikere páratlan az ilyen természetű könyvek történeté-
ben : kiadás kiadást követett ; eleddig már 66 kiadást ért. 

És az eredmény ? 
No erről majd alább ejtünk egypár szót. Először a szerzőről és 

munkájáról szeretnénk egyet mást elmondani annak a szép könyvnek a 
a kapcsán, amelyet a szerző legmeghittebb barátja, sorsának, küzdelmei-
nek osztályosa, Benedict Momme Nissen2 irt erről a tüneményszámba 
menő emberről. 

Julius Langbehn — mert így hívták ennek a szóban forgó könyv-
nek iróját — 1851-ben született Hadersleben-ben, protestáns szülőktől. 
Atyja ottani középiskolai latin-görög tanár volt s felismerve gyermekének 
egészen kivételes tehetségét, minden tekintetben gondos nevelést adott 
neki. A fiatal Langbehn egyetemi tanulmányait Kielben kezdte, majd 
Münchenben folytatta. Filologiát és filozófiát hallgatott, de emellett inten-
zive foglalkozott régiségtannal és müvészettörténelemmel. A tanulmányok 

1 A szentírás első könyve: a Genesis a Vulgata-bizottság kiadásában most 
jelent meg a vatikáni nyomda előkelő és Ízléses kiállításában. 

2 Der Rembrandtdeutsche. Julius Langbehn. Von seinem Freunde Benedikt 
Momme Nissen. 1926. 358 1. Herder-kiadás. 



eredménye: alapos képzettség, széles látókör, úgyhogy a legszebb jövőt 
lehetett volna neki jósolni, ha megszokott, kitiport utakon jár. Ő azon-
ban sohasem vállalt állást. Irtózott a filiszterséetől, a céhbeliek nyugodt, 
egyhangú, szürke és nem ritkán kicsinyes életétől. Julius Langbehn 
lángész a szó valódi értelmében és a lángész rendszerint nem szereti 
azokat a bizonyos kitaposott utakat és megfekszi a tüdejét az elhasznált, 
állott levegő, nemcsak feszélyezi, hanem valósággal elviselhetetlen nyűg 
neki a sablon s a léleknélküii keret. Ezért nem kell Langbehnnek sem 
a hivatali állás s ezért nem váltja valóra azokat a reményeket, amelyeket 
a nyárspolgári felfogás szokatlan tehetségéhez fűzött. Ehelyett inkább 
irogat lapoknak, dolgozik és tanul. Emellett korán felébred benne 
magasabb rendű hivatásának tudata. Csak ez a magasabbra való elhiva-
tottság, illetőleg ennek világos felismerése képesíti azokra az áldozatokra, 
amelyekben élete kora ifjúságától egészen haláláig olyan kifogyhatatlan. 
Egy kis rokoni segítség, jóbarátainak időközönként igénybe vett szíves-
sége s az a vékony erecske, amelyet hébe hóba egy-egy dolgozatáért 
kapott honorárium táplált, tettik egész jövedelmét. Ebből egy szenvedé-
lyes könyvbarát költségeit fedezni, utazni, mentőbb több műalkotást 
megnézni, egyet-egyet meg is szerezni — csak olyan ember volt képes, 
mint Langbehn. Ö is persze csak úgy, hogy ütött-kopott ruhában járt, 
a lehető legszerényebben lakott s meg szerényebben étkezett. Jóformán 
csak vegetáriánus koszton élt, népkonyhaféléken étkezett s ha erre se 
futotta, hát — koplalt. De azért egy-két átmeneti elcsüggedéstől elte-
kintve, megelégedetten, sőt boldogan élt és dolgozott és készült arra a 
nagy munkára, amelyet teljes meggyőződéssel a maga hivatásának tar-
tott. Úgy érezte, hogy neki a németség szellemi reformátorának kell 
lennie. A német művészet eltávolodott a német néplélektől, nagyzási 
hóbortban szenved s formalizmusba és frivolitásba fullad. A német 
tudomány szellemtelen, lendület és filozófiai mélység nélkül szűkölködik, * 
elvesztette összefogó erejét s a részletkérdések túlzásba vitt kultiválásá-
val szétforgácsolja értékeit. A politika és államélet a porosz káplári bot, 
a brutális hatalmi gőg jegyében áll s az egész egész kulturéletnek mate-
rialista iránya, álműveltsége, tudományos gőgje és sivár léleknélkülisége 
a folyamatban levő dekadencia jelei. Ez az út csak ellenségeket szerez 
és feltétlenül csődbe visz. 

Ezt a folyamatot akarta megállítani, német fajának ezzel a végzetes 
úttal szemben új utat mutatni s szenvedélyesen szeretett népét így a 
különben elkerülhetetlen bukástól megóva szebb, tartalmasabb életre 
nevelni. Ebben látta a maga hivatását. Az orvosság a felhozott hibák 
ellentétjeiben már meg van jelölve. Különösen szükségét érezte annak, 
hogy a beteg német kultúra az antik (görög) kulturától, ennek üde, 
természetes erőitől restaurálva a romlatlan német néplélekbő! merítsen és 
táplálkozzék, amelyet véleménye szerint a délnémetség őrzött meg leg-
jobban. S mert úgy látta, hogy a sürgetett élettípust Rembrandt művé-
szete reprezentálja legjobban, ezért irta e nagy művész nevét a reform-
törekvések zászlajára. Is;y született meg Langbehn korszakos nagy 
munkája : Rembrandt als Erzieher. 

Ennek a regénybe kívánkozó életnek egyik legérdekesebb része 



világnézetének alakulása és e tekintetben való végleges megállapodása 
Említettük már, hogy Julius Langbehn protestáns, nevezetesen lutheránus 
szülők gyermeke volt. Egyetemi éveiben aztán nagy dolog történik vele 
e téren: alig huszonnégy éves korában kilép a lutheránus felekezetből és 
most már sehová sem tartozik. Felekezetnélküli. S fiatalos fejjel kétség-
telen zsenialitása mellett is azt hiszi, hogy rendjén van ez így. Fel-fel-
bukkanik nála egy-egy vallásos gondolat és érzés, de azért, valljuk meg 
őszintén, ez a fiatal Langbehn meglehetősen pogány. Még tanuló korá-
ban körülbelül úgy gondolkodik, hogy a kereszténységet ki kell irtani. 
Ez a szélsőséges álláspont fokozatosan enyhül ugyan, de azért pozitiv 
kereszténység nem igen van benne. Saját szavai szerint nem lép Krisztus 
nyomdokaiba, hanem parallel halad vele. Persze ennek az útnak a végét 
akkor még csak a jó Isten látta, Langbehn nem is gondolt rá, még 
akkor sem, mikor könyve megjelent. Ez a könyv bátor, szókimondó, 
nagytudományú perbeszállás a modern kultúra tagadhatatlan árnyoldalai-
val és kinövéseivel, egy zseninek remekbe készült alkotása. De a katho-
licizmus természetesen nem jut benne a maga igazához, ami a fentiek 
után senkit sem lephet meg, sőt az ellenkezője volna érthetetlenül meg-
lepő. Van azonban ennek a könyvnek s Langbehn egész életének, mun-
kásságának, magánéletének egyaránt két vezérlő csillaga : fanatikusan 
és őszintén szereti az igazságot és utálja az erkölcsi piszkot, gyermekded 
lelkének melegével szereti az erkölcsi tisztaságot. Ezeköől kifolyólag 
fáradhatatlanúl és őszintén keresi az igazságot s küzd magában és 
misokban az erkölcsi métely minden fajtája ellen. Azt gondolnám, hogy 
ebben a két tulajdonságában van Isten kegyelme mellett a későbbi 
nagy fordulatnak, e fordulat kezdetének lélektani magyarázata. Mert 
olyan fordulat következett, amilyenre senk: sem számíthatott: Langbehn 
katholikussá lett, még pedig olyan katholikussá, hogy egy kis túlzással 
elmondhatni róla: úgy élt, mint egy szent. 

Hogy miképen történt ez a fordulat ? A jó Isten a megmondhatója, 
hiszen az ilyesmi első sorban az Ő kegyelmének a munkája. Emberi 
szemmel csak a már említett igazságszeretetét és szinte abszolút, komoly 
erkölcsi felfogását és ehhez alkalmazott életét tudjuk csak mint olyan 
tényezőket megjelölni, amelyeknek Isten akaratából részök volt abban, 
hogy ez a nagy szellem visszatalált a kath. Egyházba. Hovatovább érint-
kezésbe jutott néhány elsőrangú kath. vallású férfiúval (Janssen, Pastor, 
Keppler, a későbbi rottenburgi püspök), ami szintén gondolatokat keltett 
ebben a minden iránt, de különösen az erkölcsi szép iránt fogékony 
lélekben. Sokat utazott, sokat látott, sokat olvasott és még többet gon-
dolkozott, lassan-lassan átalakultak azok a képek, amelyeket gyermek-
és ifjúkorában a katholicizmusró! magába szedett s sei l te észrevét-
lenül kezdett közeledni az Egyház felé. Ebben a közeledésben nagy 
lépéseket tett a szentek életének tanulmányozásával. Rajta is teljesedett 
Schoppenhauer szava, aki egyszer megvallotta, hogy a szentek életének 
olvasása közben mintha hályog esnék le az ember szeméről. Aki vak 
volt, látni kezd. Langbehn is kezdett látni s ezzel a most már lató 
szemével — sok-sok imádság mellett — kutatni. A vége az lett, hogy 
alapos meggondolás után komoly, szent elhatározásra jutott s 1900-ban 
a kath. Egyház tagja lett. 



Langbehn reformtörekvései katholizálásával nem szűntek meg, sőt 
új impulzust nyertek s tartalmilag is gazdagodtak. Reformmunkájában 
katholizálása előtt bizonyos partikularizmus hive, a délnémet néplelket 
keresi, ezt szeretné diadalra juttatni. Katholizálása után a természet-
fölöttiség szolgálatába áll, még pedig az egyetemesség jegyében. Most 
már az egész emberiség megreformálásán kiván dolgozni, mert az egészet 
a lejtőn látja. Megmaradnak persze faji szempontjai is s ezek a német-
ség megmentését elsőrendű feladattá teszik, de a probléma most már 
egyetemes. Az egész modern kultúra a hit és az örökkévalóság figyel-
menkivülhagyásával merőben kozmocentrikus és egyoldalúan földies, 
ami előbb-utóbb zsákutcába visz, vagy még ennél is rosszabb hely-
zetet teremt. Az Egyház tagjaiban is sok a baj, ezért kath. reformmunkát 
akar végezni. Ezzel a lélekkel vesz részt Keppíer püspöknek nagyszabású 
küzdelmében a reformkatholicizmus formájában jelentkező veszedelem 
ellen. Erélyes harcot indít a művészetek terén felburjánzott destrucktîv 
irányzatok ellen s ebben a kérdésben Momme Nissennel együtt egész 
sereg cikket és értekezést irt, amelyek azonban az ő határozott akaratá-
ból csak Nissen neve alatt jelentek meg. Sokat tanult, sokat dolgozott 
és tervezett, de a halál hamarosan véget vetett e kiváltságos lélek küz-
delmeinek: Julius Langbehn 1907. ápril 30-án jobblétre szenderült. 
Csak barátja, Momme Nissen, volt vele az utolsó időkben. Az elhunyt 
óhajára ő is temettette el egy kis falu (Pach) csendes temetőjében. 
Senki sem sejtette, hogy a német nemzet egyik legnagyobb fia szállt 
ekkor a sirba. A dolog később kitudódott s az a csendes falusi temető 
ma már zarándokhelyök azoknak, akiknek van érzékök a magasabb 
rendű javak iránt. 

Hogy ennek a küzdelmes életnek, ennek a lángolásnak és tengernyi 
áldozatnak mi a látható, a fogható eredménye? Hát szokott az igazi, 
komoly reformátoroknak már életökben igazi eredményök lenni? Széchényi 
pl. mit ért el már életében abból, amit elérni akar t? És mégis, meddő 
az ilyen élet? Azt gondolom, épen az ilyen szellemek termékenyítik 
meg a haladás, a kultúra munkáját. A mag csak lassan kel ki, de rend-
szerint mégis csak kikel, szárba szökik, virágot hoz és gyümölcsöt érlel. 
Langbehn gondolatai is nem egy kultúrmozgalomban ma már felfedez-
hetők. Még jobban hatna, ha többen olvasnák. Benedikt Momme Nissen 
megirta életét, sajtó alá rendezi Írásait. Valamikor ez a Nissen jónevü 
festő volt és protestáns, de a rajongásig szeretett mesterét a kegyelem 
hivó szavára ő is követte a kath. egyházba s ma mint dominikánus 
páter szolgálja az Istent, egyebek között elköltözött barátjának ezzel a 
sikerült életrajzával s szellemi örökségének közrebocsátásával. Nekünk 
magyaroknak, akiknek a kultúrája oly sokszorosan összefügg a német 
kultúrával, minden okunk megvan arra, hogy Langbehn gondolatvilágá-
val mentől jobban megismerkedjünk. 

Dr. Strommer Viktorin. 



Egy modern misszió»» közponí . 
Sí. Gabriel. 

Közel van hozzánk és azt hiszem, kevesen vannak a cím olvasói közül, 
akik tudnák, mi rejlik az igénytelen név mögött. St. Gabriel az Isteni Ige Társulatá-
nak (Societas Verbi Diviní) egyik nagy missziósháza, közel a magyar határhoz. Július 
19-én estefelé láttam meg először, amikor a Bécs melletti Mödlingben kiszálltam. 
Tudtam már róla, hogy 1889-ben hozta létre Arnold Janssens, a Társulat alapítója, 
miután nagy nehézségeket kellett leküzdenie, amelyeket az osztrák bürokrácia és a 
jozefinista szellem az alapítás elé gördített. Azt is tudtam, hogy a Társulat legnagyobb 
theológiai intézete, amelyben négyszáz rendi növendék tanulja a theológiát — de az 
a látvány, amelyet a leáldozó nap sugarai bearanyoztak, mégis minden várakozásomat 
felülmúlta. Gyönyörű, várkastélyszerü, vörös téglából emelt épület és mellette hatal-
mas templom tárult meglepett szemem elé. A napok azután, amelyeket St. Gabrielben 
töltöttem, még inkább megmutatták, hogy ez a meglepetés mennyire indokolt. 

A középkori nagy kolostorokhoz hasonlóan itt is egy valóságos kultúrközpontot 
találtam, amely önmagát fenntartja s benne a falakon belül mindent megtalálhatunk, 
amire szükség van. Ott tartózkodásom elején alkalmam nyilt, hogy a Steyler Missions-
bote szerkesztőjével és kánonjogtanárral, P. Schmitzzel beszélhettem. Szobájában 
kerestenrfel. Tágas, világos szoba, kényelmesen, de fényűzés nélkül van berendezve, 
a falak mentén mindenütt könyvek. Szíves barátsággal fogad, mikor felvilágosításokat 
kérek tőle St. Gábrielre vonatkozóan. A ház tulajdonképeni célja az, hogy missziós-
szeminárium legyen, amelyben a külső missziók számára a Társulat papjait neveli. 
Az elmúlt évben 320 theológus hallgatta az előadásokat. A theológiai főiskola egyetemi 
nivójú : 20 tanár tanít, akiket a theologia elvégzése után még különböző egyetemeken 
szakjuknak megfelelően képeztetnek. így pl. P. Schmitz maga a theológián és a 
kánonjogon kívül az osztrák világi jogból is doktorált. Kettő a tanárok közül még a 
bécsi egyetemnek is ny. r. tanára : az ethnográfiának világhírű művelői : Wilhelm 
Schmidt és Wilhelm Koppers. A növendékek, mint leendő misszionáriusok, termé-
szetesen valamennyien alapos ethnológiai kiképzésben részesülnek. Kötelező egy 
modern és egy tetszés szerint választott exotikus nyelv (néger, kínai, japán, indián 
stb.) megtanulása. A növendékek kiképzése érettségi után az ujoncévvel együtt hét 
évig tart ; utána pappá szentelik — egyszerre 50—60 szentelendő szokott lenni — és 
akkor a missziókba kerülnek. Rendesen abba a misszióba küldik embereiket, ahová 
maguk is kívánkoznak. Arra a kérdésemre, hogy hogyan tud a ház hatszáz tagjával 
fennállani, megélni, P. Schmitz azt feleli, hogy leginkább a laikus testvéreknek kö-
szönhető ez. Ök művelik a csekélyszámú földeket, ők látják el az ipar minden ágát, 
amelyet a kolostor falain belül űznek. Ám mindebből a hatalmas rendház csak egy 
hónapig tud megélni : leginkább nagy nyomdájuk tartja el őket. Később magam is 
láttam ezt a nyomdát; két rotációs gép van benne, teljesen modernül felszerelt és 
állandóan sok munkát elvégző nyomda. Természetesen kivétel nélkül az összes 
nyomdamunkások szintén a brúderekből kerülnek ki, akik csuhájukat levetve, kék 
zubbonyban dolgoznak. Épen ezért, fűzi hozzá P. Schmitz, az épületet újra bővítik, 
hogy hatszáz személynél többet fogadhasson be. Valóban új emeletet húznak, amely 
körülbelül 80 újabb szobát és néhány termet fog magában foglalni. Mindezt saját 
emberségükből, két kezük munkájából szerezték ! 

Másnap reggel öt órakor már szelíd orgonabúgásra ébredek — szobám épen 
a templom mellett fekvő vendégtraktusban van — a reggeli ima van ekkor, melynek 
végén közös ének szárnyal föl ötszáz ajkon. Magam is a templomba sietek. A lenyű-
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göző hatás, amelyet a templom már kívülről tett rám előző este, fokozódik a templom 
belsejének megpillantásakor. Modern alkotás. Nem mondható egy stílusról sem, hogy 
abban épült volna. Három hajós, hatalmas, tágas csarnokok, a szentély magasabb a 
templom többi részénél. Félköralakú, ízléses apsis zárja le a szentélyt ; magasan fönt 
félgömbalakú zárótetején a Szentlélek Isten galambalakú képe ragyog le a szemlélőkre. 
A Szentlélek Úristen tisztelete amúgy is jellemző az egész Társulatra, de különösen 
St. Gábrielre. A falakon mindenütt latin és németnyelvű szentirásidézetek olvashatók, 
amelyek a harmadik isteni személyre vonatkoznak. Fellépkedek a szentélybe — az 
első, ami feltűnik, a földgömb térképe a szentély padozatán kirakva ! Mily találó 
szimbolika! Hiszen ezen a szentélypadozaton feküsznek leborulva azok a szentelen-
dők, akik a papszentelés után az egész világba széjjelmennek a Társulat missziós-
területeire : Kínába, Délamerikába, Afrikába, Japánba, az óceániai és a Filippi-szige-
tekre, hogy tanítsák és megkereszteljék a pogány népeket. Az oltárra esik ezután 
tekintetem: fehér mészkőből faragott ízléses szárnyasoltár; amint megtudom, egy 
laikus testvér munkája. A templom többi, igen számos mellékoltára is az ő alkotása. 
A főoltár alatt van a „kripta" : egy érdekes kápolna, amelynek boltozatát 2—3 m. 
átmérőjű oszlopok tartják, az egész helyiség erősen emlékeztet hindu sziklatemplo-
mokra. Ebben a helyiségben tartanak többek között vallásos tárgyú előadásokat, 
lelkigyakorlatokat. A nyár folyamán minden héten van itt lelkigyakorlat, 100—120 
résztvevővel, akik a házban laknak. Miután megmiséztem, elindulok és egy mellém 
beosztott theológussal megtekintem a házat. Az első, az ú. n. missziós múzeum, amely 
azonban valóságos szakszerűen vezetett ethnológiai múzeum. A kínai kultúra tárgyai 
közül különösen érdekesek a taoizmus vallásában szereplő pa-sien-eknek szobrai: 
ezek a bölcseség géniuszai, bölcseségüket a rendkívül nagy has szimbolizálja. Meg-
kap még egy szép porcellánszobor: a „nevető Buddha". Végignézzük még Japánt is. 
A többi terem mind természeti népek primitív kultúrájának emlékeit tartalmazza. 
Különösen feltűnik nekem a maiakkai (Hátsó-India) természeti népek terme. Egyik 
ilyen nép, a semang-ok között élt az egyik missziós páter, P. Schebesta két évig 
(1924—25) és a semmiféle civilizációval még nem érintkezett pygmaeus (törpe) faj 
szokásait, életét vizsgálta. Velük élte egyszerű életüket az őserdő mélyén, megtanulta 
nyelvüket és fontos ethnológiai megállapításokat végzett : pl. hogy mint a primitív 
népek, ők is egyistenhívők és egynejűségben élnek. Nem volt semmi baja velük, 
egyszerűek, kedvesek voltak; csak mikor egyszer észrevették, hogy — anthropológiai 
kutatások céljából — emberi csontvázakat kiásott, majdnem agyonütötték, úgy, hogy 
el is kellett távoznia. Fontos kutatásai nemsokára könyvalakban fognak megjelenni. 

A múzeumot elhagyva, a szabadba lépünk ki. Szép, gondozott park fogad, a 
közepén egy elég nagy, 16 m. mély tó. Amint kisérőm elmondja, fürdésre is hasz-
nálták, amióta azonban egy társuk belefúlt, külön uszodát építettek a kertnek más 
részén. A parkon áthaladva, — mindenütt még a fallal körülvett belsőségben vagyunk — 
sorra megtekintjük a modern gazdasági elvek szerint berendezett tehenészetet, ser-
téshízlalókat, baromfitelepeket, a villamos erőre berendezett húsfeldolgozót. Mindenütt, 
akárcsak a nyomdában, hallgató, kék zubbonyba öltözött laikus testvérek dolgoznak ; 
minden, még a sertésistállók is, ragyog a tisztaságtól. Mikor mindezt megnéztük, 
belépünk a temetőbe, amely szintén a kolostor falain belül fekszik. A legnagyobb 
kegyelet gondozza a sírokat: ezt mutatják a gyönyörű hatalmas fák, a színpompás 
virágágyak a sírokon. A helyes kis temetői kápolnának mozaikjait és freskóit szintén 
brúder készítette. Mikor kilépek a kápolnától, épülésemre szolgál a laikus testvérek 
nagy száma, akik a délelőtti pihenő félóráját is arra használják fel, hogy a meg-
engedett szórakozás helyett a temetőben felállított keresztutat járják. 



Elhagyjuk a temetőt és visszamegyünk a házba. Végigmegyek a hosszú folyo-
sókon, megnézem a modernül berendezett főiskola hatalmas előadó termeit, a labo-
ratóriumokat, szertárakat, missziós tanulmányra szolgáló gyógyszertárt, a három 
emelet magasságba felnyúló, különben igénytelen, de jól felszerelt folyton fejlesztett 
könyvtárt. A konyha mellett az egyik folyosó az ebédlő folyosó : nyolc ebédlő sora-
kozik itt egymás mellett a ház tagjai számára. 

Alkalmam nyilt még ott tartózkooásom alatt a Társulatnak egy Magyarországba 
kiküldött tagjával : P. Fejkusszal beszélni. Két év óta próbálja a Társulat hazánkban 
is elvetni a missziós-gondolat termékeny magvait. Budatéténybeti telepedtek meg, 
amint annak idején a lapok is megírták. A ház még nem készült el, kb. 200 növendék 
számára építik, Istenben bízva, hogy fog nálunk is missziós hivatásokat támasztani. 
Eddig ötven növendékük van. A rektor maga P. Fejkusz. 

így múlt e] a nap és amikor este ismét együtt látta a szép templom esti imára 
az egész kommunitást és ima után a Salve Regina csendült fel ismét, mint reggel, 
akkor valóban az járt eszemben, hogy nálunk is, széles e világon is váljon val ára az 
a mondat, amely a boldogemlékű alapítónak, Janssensnek jelmondata volt és amely 
mindennap a rendtársak imájának befejezése : Az Ige világossága és a kegyelem 
Lelke elöl távozzon a bűn homálya és a pogányság éjszakája és Jézus szíve éljen az 
emberiség szívében. Dj. Radó PoUkárp_ 

Dr. Gragger Róbert, f 
(1887-1926.) 

Minden müveit magyar tisztán láthatja már, mily súlyos nemzeti veszteség 
Gragger Róbert elhunyta. Nem is akarjuk mi most ezt bemutatni, hangsúlyozni. A szak-
lapok, az újságok kiemelték a megboldogult tudományos irodalmi működésének érté-
kességét, tudománypolitikai tevékenységének rendkívüli nemzeti fontosságát; koporsó-
jára a legilletékesebb tényezők, a porosz és magyar kultuszminiszter tették le a 
legnagyobb elismerés és a legmélyebb gyász koszorúját. De egy szál virágot hadd 
tegyünk le mi is a sirjára ! 

Érzelmileg nagyon közel állott hozzánk. Ragaszkodásának végső gyökérszálai 
talán diákkorának emlékeibe nyúlnak vissza, |mikor föl-fölmerült benne a gondolat, 
hogy eljön Pannonhalmára bencésnek. Vonzotta a tudományokkal való csöndes foglal-
kozás gondolata s a szerzetestanári hivatás. De mégsem követte kedves diáktársát 
és pajtását, Várkonyi Dezsőt, aki most Hildebrand néven rendünk tagja, a pécsi 
egyetem könyvtárigazgatója és magántanára. Később, már férfikorában, azonban 
megtalálta az utat a Szenthegyre. Berlini professzor korában, ha meg-megtér haza, 
el-ellátogat hozzánk is. Utoljára 25 nyarán volt nálunk Becker porosz külügyminiszter 
társaságában, kinek Dunántúl kulturcentrumait mutatta be. Becker visszatérte után 
Gragger tihanyi monostorunkba vonult vissza kissé nyugodni : csendben dolgozni. 
A mult nyárra is igérte látogatását, de nem tudta megvalósitani szándékát. . . 

Egyik pannonhalmi látogatásakor hosszabb időt töltöttem vele. Elbeszélgettünk, 
sétálgattunk. Egy alkalommal ezzel a kérdéssel lepett meg : „Fölvennétek-e engem a 
Rendbe'.?" Elmosolyogtam" magam. Pedig Gragger komolyan beszélt. Úgy érezte, 
nagyon is kifelé él; körülményei, roppant elfoglaltsága nem mindig engedik meg neki, 
hogy magábavonuljon. Nem is marad ő — erősítgette — végleg Berlinben. Ha látja, 
hogy már nincs föltétlen szükség reá, elvonul Pannonhalmára bensőséges életre. 
IRendi alkalmazást is szemelt ki magának : a főkönyvtár vezetését. Hogy szavai lelke 

** 



mélyéből fakadtak s hogy e vágyakozása élete végéig ébren élt lelkében, mutatják 
egyik hűséges barátjának sorai, akit szeretete temetésére is elvitt Berlinbe : „Mikor 
szegény Gragger Róbertet Berlinben temették, azt mondta a pap, hogy lelkének felével 
mindig hozzátok kívánkozott. Ez így is volt" . . . 

Hisszük, hogy legmélyében Isten után sóvárgó lelke immár megnyugodott vágya-
kozásának igazi tárgyában. Az örök világosság fényeskedjék néki! K. L. 

A kultuszminiszter leirata a fe lekezet i b é k e 
megóvásáért . 

Csak helyeselni tudjuk a kultuszminiszter azon elhatározását, hogy az összes 
vallási kérdéseket tárgyaló lapokhoz, folyóiratokhoz, katholikusokhoz és protestánsok-
hoz, azonos tartalmú leiratot küldött a felekezeti béke megóvása érdekében. Nagyon 
örülnénk neki, ha a protestáns sajtó megszívlelné a kultuszminiszter igazán időszerű 
intését. Újabban a vallási békebontásnak annyi tünetét mutatta fel ez a sajtó, hogy 
egészen megértjük némely kath. laptársunknak hangsúlyozottabb tiltakozását és vissza-
vágását. A Pannonhalmi Szemle pozitív célokat tűzött megindulásakor maga elé ; mi 
nem elégszünk meg a protestantizmus ellen való protestálással. Ezek a pozitív célok 
eleve kizárják azt, hogy mi a felekezeti harcok napi kérdéseibe beavatkoznánk ; vannak 
hála Istennek, komolyabb és fontosabb problémáink. Az ellen pedig lapunk színvonala 
tiltakoznék, hogy Balthazárékat a gorombáskodás, esetlenkedés terén utánozzuk. Ez 
a stílus az övék; nem irigyeljük tőlük. A kultuszminiszter leiratával tehát teljesen 
egyetértünk. _ f 

A. m a g y a r protestantizmus problémái 

címen ír az Uj Élet I. 2. számában a jónevű protestáns író : Révész Imre. Voltakép 
a magyar protestantizmus válságos helyzetéről akar írni és e válságnak okait, jeleit 
három tényezőben látja : a magyar protestantizmus kisebbségi helyzetében, a köz-
véleménynek vele szemben megnyilvánuló értékelésében és végül abban a tényben, 
hogy a „protestantizmus ősi, termő hitereje Magyarországon az utolsó néhány ember-
öltő folyamán egész napjainkig . . . mindenesetre jelentékenyen megcsökkent a meg-
előző századok lobogó hiterejéhez és nagyszerű hitbeli teljesítményeihez képest". 
Sőderblom és Heiler frázisával élve azt mondja, hogy a protestantizmusban a vallás 
„profetikus" ereje aláhanyatlott. Helyesléssel idézi Gresham Machen sorait : A többi 
dolgok vannak a kereszténységért, nem pedig a kereszténység a többi dolgokért. Ép 
ezért úgy látja, hogy a magyar protestantizmusnak „százszázalékosan profetikus val-
lásnak kell lennie", vagyis „öncélképen kell keresnie az Isten országát és az Isten 
igazságosságát". 

Egészében érdekes Révész gondolatmenete, de — vannak benne ellenmondások; 
főleg a harmadik pont — nem egyezik az elsővel. Tudjuk azt, hogy a kisebbségi 
helyzet rendszerint felfokozza a vallásban levő igazi vallásos életerőt — ahogy Révész 
mondja : profetikus erőt ; nem értjük tehát, mi kára van a magyar protestantizmusnak 
kisebbségi helyzetéből ? Az ősegyház lobogó életerejét a kisebbségi helyzet acélozta ; 
a többségre jutással, az államvallássá alakulással — erősödtek a keretek, de nem 
erősödött párhuzamosan maga a tartalom. Révész panaszkodik a katholikus Egyház 
kizárólagosságára, melynek megnyilvánulásait látja az Egyháznak a vegyes házas-
ságokkal és a közös istentiszteletekkel szemben elfoglalt álláspontjában. Hiszen ez a 



többségi nyomás — inkább erősíti a dolgok rendje szerint a kisebbség életerejét ! 
A statisztikus adatok azt mutatják, hogy a vegyesházasságokból a protestantizmus 
nyer — szám szerint. Hogy a vallás „profetikus" ereje nyer-e velük, az persze két-
séges. De ép ezért nem értjük, mért avatkozik Révész ebbe a kérdésbe és miért lát 
az Egyház álláspontjában válságot a protestantizmus számára ? Hiszen az Egyház ép 
azt akarja védeni, amit Révész is a legfontosabbnak tart : a vallásosság eleven erejét, 
mely tudvalevőleg az elkeveredés, elvegyülés által könnyen elvész. A protestantizmus-
nak könnyű ez ellen védekezni : akadályozza meg ugyanoly szilárd elvi állásponttal 
a vegyesházasságokat, mint az Egyház (úgyis megteszi alkalmazottainál, rendszerint 
szigorúbb is az Egyháznál) és akkor . . . akkor kitűnik, hogy nem ez a magyar protes-
tantizmus igazi problémája. 

Ha Révész megállapításából — hogy a magyar protestantizmusban legyengült 
a vallási elevenerő — a helyes következtetést levonjuk, akkor azt kell mondanunk, 
nem a kisebbségi helyzet teszi problematikussá a magyar protestantizmus helyzetét, 
hanem megfordítva : az a tény, hogy ma sehol sem érzi a kisebbség hátrányos voltát» 
hanem úgy politikai, mint társadalmi, gazdasági téren — a többségnek kijáró elő-
nyöket élvezi. Ha a protestantizmus tényleg érezné kisebbségi helyzetét, iparkodnék 
erőinek forrásaihoz térni : az eleven vallásossághoz és ennek tudatában állná a harcot. 
De mikor ép az ellenkezőjét érzi : hogy kisebbség létére az állami élet vezető helyein 
saját emberei állnak, hogy az állam anyagi ereje nyitva áll kulturális és egyházi céljai 
számára, hogy a társadalmi elhelyezkedésben semmi akadály nem áll előtte, hogy a 
többségi katholicizmus sehol a világon nem oly mindenbe belenyugvó, mint minálunk — 
akkor mélyebb vallási problémái eltűnnek a látóhatárról, — nem lévén miért protes-
tálni — és főgondja a szerzett hatalmi állás biztosítása, fenntartása, akkor is, midőn 
ezt a hatalmi helyzetet nem támaszthatja igazi vallási erőkre. 

Örülünk, hogy Révész legalább harmadik pontjában észreveszi és leszögezi a 
magyar protestantizmus igazi problémáját : a vallási erő csökkenését. Ezt kellett volna 
első helyre tennie (az elsőt bizvást elhagyhatta volna, mert az Egyháznak a jelzett 
kérdésekben való állásfoglalása nyilván az Egyház belügye, nem a protestantizmus 
problémája) és ebből megérthette volna azt is, miért változott meg a magyar köz-
vélemény értékelése a protestantizmussal szemben. Bár sajnos, még ezt a változást 
nem látjuk eléggé, hisz még mindig a levegőben élnek az évszázados történelmi, hit-
elvi ferdítések, melyeket a protestantizmus terjesztett, de ez a változás be fog követ-
kezni akkor, midőn a magyar tudomány és a magyar iskola évszázados előítéletektől, 
minden cáfolattal szemben makacskodó tévedésektől megszabadúl. Ez az áram fel-
tart 3ztathatatlanul halad előre; a középkornak, az újkornak megváltozott történelmi 
értékelése, a szellemtörténeti kapcsok feltárása — le fogja hámlasztani a protestantiz-
musról azokat az értékeket, melyeket a katholicizmus kisebbítésével, befeketítésével 
akasztott magára. Marad-e benne, múltjában ez után a folyamat után is — igazi 
érték? Az teljesen attíl függ, hogy mennyi múltjában és jelenében a pozitív vallási 
erő. Eddig leginkább a negatívumokat, a középkorral, Egyházzal, skolasztikával, 
hierarchiával, tekintéllyel való szembehelyezkedését értékelték. 

Érdekes, hogy Révész maga is szükségesnek látja, hogy egy ilyen történelmi 
értékelést a protestantizmus kincsesházából kiküszöböljön: a protestantizmusnak a 
liberalizmushoz való oksági kapcsolatát. Bár ép ezen a téren nem látjuk igazoltnak 
annak a tagadását, hogy a szellemtörténet összefüggéseiben a protestantizmust a 
liberalizmushoz sok feltűnő szál fűzi, mégis örülnénk, ha a mai magyar protestantiz-
mus megtagadná, gyakorlati állásfoglalással is, a liberalizmushoz való rokonszenves 



viszonyát. Hogy sikerül-e ez neki, nem tudjuk ; de az Egyházhoz való viszonyát min-
denesetre barátságosabbá tenné. Pedig ez a barátságos közeledés az Egyházhoz — 
a protestantizmus részéről — jóvátehetné a Balthazárék kirohanását és egy fontos 
magyar problémát oldana meg. Dr Kühár pióris. 

Egy készü lő m a g y a r szenlírásfordííáshoz. 
Kiváló magyar kath. tudósok dolgoznak rajta, a legjobb kezekbe van téve a 

fordítás munkája. A kiadást a Szent István Társulat vállalja, amely Társulat oly szép 
működést fejt ki a kath. könyvkiadás terén, hogy azzal méltán a legnagyobb külföldi 
kath. könyvkiadók mellé állítható és ezért meghatott büszkeséggel kell, hogy gondol-
jon rá minden kath. magyar ember. A készülő fordításhoz azonban legyen szabad 
egy alapvető elvi kérdésben hozzászólni. A fordítás az Egyház hivatalos latin fordí-
tásának, a Vulgatának, lesz magyarnyelvű visszaadása, az eredeti szöveg (héber, 
chald, görög) esetleges eltérései a Vulgatától a jegyzetekbe fognak kerülni. Foglal-
kozzunk azzal az alapvető kérdéssel, helyes-e a Vulgatát fordítani, mint annak idején 
Káldi György tette, vagy pedig nem volna-e helyesebb a Szentírás eredeti szövegeit 
tolmácsolni a lehető legtősgyökeresebb magyarsággal ? Hogy, a dolgot elméletileg 
tekintve, jobb az eredeti szövegeket fordítani, az annyira világos,, hogy különösebb 
bizonyításra sem szorul. Hiszen bármilyen mű fordításának első szabálya, hogy ne 
közvetítő útján fordítsák, hanem az eredeti nyelvből. Annyira is inkább áll ez a Szent-
írás fordításaira, mert a Vulgata, a hit és erkölcs dolgaiba vágó részleteit leszámítva, 
sokszor kevésbbé hűen adja vissza az eredeti szöveg gondolatait, a szövegnek sok 
helyütt igazán művészi szépségeit egyáltalán nem szemlélteti. 

Ezért tehát magában véve bizonyos, hogy helyesebb az eredeti szöveg fordí-
tása, nem a Vulgatáé. Ennek a felfogásnak az Egyház tételes törvénye sem mond ellen, 
amely az Egyházi Törvényben jut kifejezésre (1391. can. a Törvénykönyvet magyarázó 
Bizottság 1923. máj. 20-iki declaratio-jával együtt). Az Egyház a szentírásfordításoknál 
azt követeli csupán meg, hogy a püspökök őrködjenek, ellenőrizzék a fordítást és 
hogy jegyzetekkel legyen ellátva, vagy hogy az Apostoli Szentszék hagyja jóvá : ebben 
az esetben jegyzetek sem szükségesek. Hogy a Vulgatát, vagy az eredeti szövegeket 
kell-e fordítani, arról a tételes törvény nem intézkedik, tehát egyik sincsen előí rva 

Ennek felel meg a gyakorlat is. Legyen szabad felsorolnunk a legutóbbi évek 
folyamán a külföldön megjelent katholikus szentírásforditások közül néhányat, amelyek 
valamennyien püspöki approbációval jelentek meg és nem a Vulgatát, hanem a szentírás 
eredeti szövegeit fordították. Itt van pl. Németországban a népszerű és nagyon elterjedt 
vállalat: Die hl. Schrift des Neuen Testaments, Bonn 1921., melyet közönségesen már 
csak „Bonner Bibel"-nek neveznek és az ugyanazon vállalat által megindított Die hl. 
Schrift des Alten Testaments, amelynek egyes könyvei most jelennek meg. 

EmilDimmler is fordította az ó- és újszövetséget, még pedig az eredeti szövegek 
erejének és szépségének sokszor művészi visszaadásával (Das Alte Testament, 
München—Gladbach 1922., Das Neue Testament u. o. 1925.). A legalaposabb kath. 
ószövetség-fordítást P. Riessler adta ki (Die hl. Schrift des Alten Bundes, 2 B.» 
Mainz 1924.), az egyik legjobb újszövetség-fordítást K. Rösch (Das N. T. übersetzt 
und erläutert 3, Paderborn 1925.) ; mindkettő az eredeti szövegeket fordította és 
épen ezt rójják fel érdemökül a külföldi kath. szaklapok (pl. Biblica 6, 339.). Itáliá-
ban a pápai szentírástudományi főiskola (Institutum Biblicum) ad ki egy szép olasz-
nyelvü szentírásfordítást, amely 1923 óta jelenik meg (La Bibbia tradotta dai testi 



originali con note, Roma). Franciaországban új kiadásban jelent meg A. Crampon 
fordítása (La íSainte Bible. Traduction d'après les textes originaux, Paris 1923.). 
Spanyolországban D. G. Hughes irt egy evangéliumfordítást a görög szöveg alapján 
(Los santos evangelios de N. S. Jesucristo, Madrid 1924.). Jugoszláviában két kiváló 
kath. újszövetség-fordítás látott napvilágot, az egyiket, a horvát nyelvűt, a zágrábi, 
a másikat, a szlovén nyelvűt, a ljubljanai egyetem tanárai készítették (F. Zagoda, 

A St. Gabriel-i templom szentélye. 

Sveto Pismo Novoga Zavjeta, Zagreb 1925.; — F. Jerè, G. Pecjak, A. Snoj, Sv. 
Pismo Novega Zakona, Ljubljana 1925.). Ezen általános fordítások mellett nem is 
soroljuk fel a szentírás egyes könyveihez írt kommentárokat vagy fordításokat, amelyek 
nagy számban ugyancsak az eredeti szöveg fordításai. 

Ezt az általános külföldi gyakorlatot az Egyház sohasem kifogásolta, amit pedig, 
ha tényleg nem tetszenék neki az általunk is helyesnek tartott alapelv, egész bizo-
nyosan megtett volna. Ezért nem lehet hőbb óhajunk, minthogy hazai nyelvünkön, 
tősgyökeres szép magyarsággal a szentírás eredeti szövegeit adhassuk népünk kezébe. 

—z. 



Könyvek. 
Szépirodalom. 

Modern külföldi regények magyarul. 
(Henry Bordeaux: Az ősi hajlék. Fordította 
Petrich Béla dr. — Paul Keller : Menekülés 
önmagunktól. F. Schermann Egyed dr. — 
Ludvig Ganghofer : Haymo. F. Matza Al-
bert. — Anna Freiin v. Krane: A jó Isten 
hegedőse. F. Velősy Elek. — Marion Craw-
ford : Corleone. — Orczy Emma: Pimper-
nel Erdélyben. F. Pogány Kázmér. A Szent 
István Társulat kiadása.) 

A karácsonyi könyvpiac újdonságai kö-
zött kellemes meglepetésként hatottak a 
Szent István Társulat külföldi regényfordí-
tásai. Francia, német és angol eredetiből 
készültek ezek a fordítások. Szerzőik neve 
közismert a magyar regényolvasó közönség 
előtt. Valamennyi a katholikus világnézet 
alapján áll és műveikben semmi sincs, ami 
a jóizlést vagy erkölcsi érzéket sértené. 
Irodalmi értékük természetesen különböző, 
de selejtes, művészietlen nincs köztük. 

Legelső helyen H. Bordeaux regényét 
említjük, nemcsak szerzője miatt, aki a 
francia Akadémia tagja és a világirodalom-
nak már életében elismert klasszikusa, ha-
nem a La maison belső értékei miatt is, 
amelyek a szóban forgó regények közül 
feltétlenül kiemelik. Ennek a regénynek 
minden gyökérszála az élet talajából táplál-
kozik, minden izében reális, és mégis csupa 
költészet. Első soraival rabul ejti az olva-
sót és mindvégig fogva tartja. Már a tárgya is 
alkalmas az érdeklődés felkeltésére, mert 
minden emberrel közös sors alkotja a prob-
lémáját: a szülői háznak, a családi hagyo-
mányoknak a fejlődő gyermeki lélekre való 
hatása. A szerző a regény főhősének ajkára 
adja a szót s vele beszélteti el történetét 
vallomások alakjában.. Ez a szubjektív 
hang nagyon hozzájárul a mű életszerűsé-
gének fokozásához. 

Ferenc, a Rambert családnak fiatal sarja-
déka, az ősi hajlékban nemes családi tradí-

ciók levegőjét szívja magába. A falakról 
tisztes ősök sorozata tekint le rá, akiknek 
nagy erkölcsi örökségét a fiu apjában, 
Rambert orvosban látja megtestesítve. Mély 
katholicizmus, tekintélytisztelet, kötelesség-
teljesítés, felelősségérzet azok az erények, 
amelyeket az apa fiának lelkébe ültet. Mint-
hogy két idősebb fiát a papi és katonai 
hivatás elszakítja a családi háztól, Ferencet 
szemeli ki utódának. De a serdülő fiu, akit 
betegsége után egy időre felmentenek a 
tanulástól, új és jövőjére majdnem végzetes 
hatás alá kerül. Nagyapja, a vén szabad-
gondolkodó és természetimádó, Rousseau 
késői tanítványa, aki egész lényével tilta-
kozik minden megkötöttség ellen, és meg-
veti a családi hagyományokat, közös sétái-
kon fokozatosan kiábrándítja unokáját esz-
ményeiből. A fiu megismeri a vágyat, sza-
badságot, szépséget, szerelmet és az emberi 
gonoszságot, és tudatosan küzd most már 
az atyai tekintély, fegyelem és az ősi hajlék 
légkörének függetlenségét korlátozó hatása 
ellen. Rambert orvos észreveszi a fia lelké-
ben végbement átalakulást; apa és nagy-
apó elkeseredett harcot vivnak Ferencért, 
akinek lelkében kínos, gyötrelmes küzdelem 
folyik korábbi énje és új hajlamai között. 
A küzdelem az ősi hajlék szellemének ja-
vára dől el Rambert orvos halálos ágyánál, 
aki miután ezreket mentett meg hősies, ön-
feláldozó munkájával a városban dühöngő 
járványos betegségtől, hivatásának vérta-
nuja lesz. A lelki nagyságnak e példája lesz 
most már a fiu vezércsillaga, újra érzi a 
férfias felelősség erejét és szépségét, és 
mint a családi ház örökségeinek őrzője, 
indul az egyetemre, hogy tanulmányait be-
fejezve, folytatója lehessen atyja müvének. 

Rambert orvos egyéniségét a hősi epo-
szok alakjainak mértékével szabta ki a 
regényíró és mégis igazán valószerű élő 
jellem. Felesége a katholikus családanyának 
mintaképe ; felejthetetlenül fenséges egyéni-



ség. A nagyapa plasztikusan mintázott 
alakja mestermű. A mellékalakok is élesen 
elhatároolt, élő személyek. Petrich Béla 
művészi fordítása méltó az eredetihez. 

A német szerzők közül először a 
népszerű Paul Keller hívja fel figyel-
münket, akinek Ferien vom Ich című regé-
nyét a 241. német kiadás után fordította 
Schermann Egyed dr. Ez a páratlan könyv-
siker akaratlanul is nagy követelményeket 
támaszt bennünk írójával szemben. Bármi-
lyen szívesen elismerjük is azonban, hogy 
a Ferien vom Ich szellemes ötleten felépült, 
pompás humorú, kellemesen egyéni hangu-
latú és ragyogó stílussal megírt regény, 
belső értéke még sincsen arányban külső 
sikerével. Amikor Paul Keller, a természet 
szépségeinek, hangulatainak kitűnő festője, 
romantikus mesék játékos képzeletű kitalá-
lója szociális problémákhoz nyúl, úgy érez-
zük, nincs igazán elemében. A társadalom 
sebeinek gyógyítására igazán többet hasz-
nálnak az ő bájos meséi, mint az a lelki 
szanatórium, amelyet a Ferien vom Ich hő-
sével, egy fantaszta orvossal építtet. Az or-
vos adja a vállalat eszméjét, egy pénzes 
amerikai, Mister Stefenson pedig az anya-
giakat. Olyan üdülőotthont létesítenek, 
amely az élet tülekedéseiben elfáradt em-
bernek módot nyújt arra, hogy gondjaitól 
egy időre megszabaduljon, testi és lelki 
rugalmasságát visszanyerje. A katholikus 
lelkigyakorlatos ház, a cserkészet eszménye, 
Madách falansztere, Rousseau ötletei mind 
együttesen valósulnak meg ezen a telepen, 
ahová az életnek ugyancsak érdekes hajó-
töröttjeit sodorja a végzet. így az alapító 
orvos bátyját, aki házasságában szerencsét-
len volt, és a megpróbáltatások között 
eléggé megbűnhődött szerencsétlen felesé-
gét, akik itt találkoznak, de gyermekük sem 
tudja őket újra egymáshoz kapcsolni. Sor-
suk mintegy jelképezi az üdülőház céljának 
kudarcát: az élet legmélyebb, legfájóbb 
sebei nem gyógyulnak meg falai között. 
Joachim, a férj, anyjával elmenekül az Új-
világba, az asszony pedig gyermekének 
szeretetében talál kárpótlást szenvedéseiért. 

Az egyetlen, akinek ez a vállalat igazán 
hasznára válik, a derék amerikai Stefenson, 
aki a szanatóriumban megismerkedik egy 
igazán hozzáillő, bájos leánnyal, Bunkert 
Évával, és bohózatba való, mulatságosan 
kalandos, de néha erőltetett, mesterkélt 
helyzetek és jelenetek után végre elnyeri 
kezét. 

A regény minden során átcsillan a szer-
zőnek őszinte emberszeretete, együttérzése 
az élet fáradtjaival és szenvedőivel. Egészen 
szelíd, enyhe szatirikus hajlam is van benne 
a közös emberi gyarlóságok és félszegségek 
ellen. De szivesebben kacagtat, mint ostoroz. 
Ez is egyik titka nagy hatásának, valamint 
az a halk szentimentalizmus, amely szintén 
folyton előtör regényéből és amely iránt a 
német olvasóközönség épen nem érzéketlen. 
És úgy látszik, igen sokan vannak, akik a 
szürke hétköznapok örökös gondjai és bajai 
elől szeretnének legalább egy kis időre el-
menekülni önmaguktól ; Paul Keller regénye 
megkönnyíti szándékukat. A Ferien vom Ich 
orvosa azt mondja, hogy „az életnek leg-
nagyobb öröme az, ha másoknak életterhét 
megkönnyítjük". Paul Keller, a regényíró, 
méltán élvezheti ezt az örömöt. 

Ludwig Ganghofer, a Klosterjäger szer-
zője, Paul Kellerrel együtt az úgynevezett 
Heimatdichtung művelői közé tartozik. Keve-
sen vannak, akik az alpesi vidékeket úgy 
ismerik, mint ő. A bajor hegyek világát, 
embereit, állatait, növényzetét az ő regé-
nyeiből jobban megismerjük, mint vaskos 
néprajzi, természetrajzi könyvekből. Külö-
nösen az alpesi vadászok a kedveltjei : a 
Klosterjäger főhőse, Haymo is ezeknek 
az osztályába tartozik. A regény a XIV. 
században játszódik le, és a berchtesgadeni 
kolostor történetéből veszi tárgyát. Haymo, 
a prépostsági erdők fiatal vadőre, szere-
lemre gyullad a havirózsát szedő kis Gittli 
iránt, akit a monostor sófőzőjében dolgozó 
Wolfratnak húgaként ismernek. Wolfrat, 
hogy zsellérpénzét ki tudja fizetni, és beteg 
gyermekét gyógyíttathassa, pénzért vador-
zásra vállalkozik ; Egge gazda babonás fele-
sége ugyanis azt hiszi, hogy az ő baját csak 



a vadkecske szívkeresztkéje gyógyíthatja 
meg ; ezt kell szereznie Wolfratnak a pré-
postsági területről. Sikerül is a vadat elej-
tenie, de miközben kivágja az állat szivét, 
tetten éri Haymo, a vadőr. Mivel a vador-
zást halállal büntetik, a sófőző félelmében 
egy óvatlan pillanatban leszúrja az erdő-
kerülőt. De mire hazaér, gyermeke halott. 
Gittli meghallja, amint Wolfrat a felesége 
előtt bevallja tettét. A hegyek közé siet, 
megtalálja súlyosan sebzett szerelmesét és 
odaadó ápolásával megmenti az életnek. 
Heinrich ur, a prépost szigorú nyomozást 
indít, végre Wolfrat, lelkiismeretének mar-
dosását nem bírva tovább, megvallja bűnét 
a prépostnak ; mielőtt büntetésben részesül-
hetne, alkalma nyílik Haymo életének meg-
mentésére, akit egy sebzett medve csaknem 
megöl. Eközben Wolfrat súlyos sebeket 
szenved ; lázas állapotában megvallja, hogy 
Gittli nem nővére, hanem a leányt csecsemő 
korában egy rabló katonáktól felégetett vár 
romjai közül mentette meg és vitte szülei-
hez, akik felnevelték. E vár egykori ura, aki 
a szerencsétlenség idején nem volt otthon, 
azt hitte, hogy szerettei mind e'pusztultak és 
őrjöngő fájdalmában a berchtesgadeni kolos-
torba vonult és Páter Desertus néven ott 
élt gyógyíthatatlannak látszó szomorúság-
ban már másfél évtized óta. Most boldogan 
öleli magához megtalált gyermekét, Gittlit. 
A préposttal egyetértően zárdába küldi a 
leányt, hogy rangjához méltó nevelést kap-
jon, de Gittli, aki egyszerűségben nőtt fel 
és a szívét már Haymonál felejtette, hűsé-
gesen kitart szerelmében, míg végre az apa, 
látva, hogy nem a fényűzés és a rang teszi 
boldoggá gyermekét, teljesíti ennek vágyát 
és a vadászmesterré előléptetett Haymo és 
Gittli egymásé lesznek. 

A mese némely részletének valószínűt-
lenségét nem számítva, két kifogásunk van 
a regény ellen. Először Ganghofer nem élezi 
ugyan ki, — mert Heinrich prépostot és 
Desertus pátert mint nemes jellemeket áb-
rázolja — de érezteti azt a régi romantikus 
életszemléletből táplálkozó felfogást, hogy 
a kolostor elsősorban a lelki hajótöröttek 

menedékhelye. Hogy ez mennyire téves nézet, 
azt ma már művelt közönség előtt talán 
szükségtelen bizonyítani. Másodszor ha már 
történelmi regény hátterébe kolostort állít, 
annak belső életével is jobban megismertet-
hette volna az olvasót ; sajnos azonban, hogy 
a pincénél és a konyhánál beljebb nem 
hatol. A Schluttemann tiszttartóval iddogáló 
Severin fráter többet szerepel, mint ameny-
nyire a főcselekmény fejlődése megkívánná. 
E bántó, de — újra hangsúlyozzuk — nem 
rosszindulatúan irányzatos mozzanatokon 
kívül sok élvezetet nyújt a regény, amelynek 
a jellemzés kedvéért archaizáló és tájnyelvi 
elemekben bővelkedő nyelve elég gondot 
adott a fordítónak. Matza Albert tudatos 
műgonddal végezte ezt a nehéz feladatot; 
így sem tudott elkerülni minden németes-
séget, ami különben a Ferien vom Ich for-
dításában is található. 

A vallástörténeti regény művelői között 
megbecsült helyet vívott ki hosszú írói pá-
lyáján a konvertita Anna von Krane bárónő. 
Velősy Elek gondos, kifogástalan fordításá-
ban megjelent kis regénye, Der Spielmann 
Gottes, Assisi Szent Ferenc korában ját-
szódik. Hőse, Seifi Orlandó lovag a szépsé-
ges Monna Isotta kezéért verseng. A leány 
viszontszereti a daliás, szép lovagot, de 
valami ösztönszerű tilalmat is érez magában 
azon vágyával szemben, hogy kezét nyújtsa 
Orlandonak. De nem bírja tudatosítani, hogy 
mi az, aminek hiányát érzi lovagjában. Or-
lando szívét mélyen megsebzi a visszauta-
sítás, de Isotta is határtalanul szenved 
szerelmében. A lovag kudarcáról gúnyverse-
ket terjeszt el régi ellensége, CattaniNiccolo, 
s midőn Orlando ezért párviadalra akarja 
kényszeríteni, Niccolo tőrével orvul súlyosan 
megsebzi. Hosszú betegsége alatt Orlando 
megkomolyodik, átlátja, hogy mi hiányzott 
eddig életéből, s erről felgyógyulása után 
Assisi Szent Ferenccel való találkozása és 
beszélgetése teljesen meggyőzi : a magasabb 
életcél, a jócselekedetekben való buzgóság. 
Orlando a nagy szent tanítványa lesz, belép 
harmadrendjébe, megbocsát ellenségének, 
vagyonának nagy részét jótékony célra adja 



azután felkeresi szerelmét, aki bánatában 
már csaknem elsorvadt, de most megtalálja 
lovagjában azt is, amit korábban hiába 
keresett. Többé mi sem állja útját boldog-
ságuknak. 

Krane bárónő merész feladatra vállal-
kozott, midőn Assisi Szent Ferenc fenséges 
alakját regényének egyik főhősévé tette. 
Feladatát elismerésre méltóan oldotta meg. 
A hit és a kegyelet erejével közelítette meg 
a szentet, és így sikerült is éreztetni müvé-
ben a legendák szellemét. Kár, hogy Isotta 
túlságosan eszményített alakjában semmi 
egyénítés nincs és így nem nagyon való-
szerű. Férfi szereplőinek jellemzése sokkal 
jobban sikerült. A történet hátterét korhű-
séggel rajzolta meg az írónő, a kies umbriai 
tájak festéséhez pedig szintén megfelelő 
színeket talált palettáján. 

Az angol Marion Crawford Corleone 
című regényét élvezettel fogják olvasni azok, 
akik szeretik a kalandor-romantikát. A tör-
ténet a múlt század végén játszódik le, szín-
helye .Szicília és Róma. — Camaldoliban, 
Szicília kulturálatlan, ősvadonban gazdag 
vidékén nevelkednek régi családi birtokukon 
a Paglinca-fiuk : Tebaldo, Francesco és 
Ferdinando. Szilaj, zabolátlan természetű 
terhelt emberek, akiket kalandor hajla-
muk a] környéken garázdálkodó maffia 
banditáival is kapcsolatba hoz. Egy roko-
nuk halála nagyobb örökséghez juttatja 
őket, Rómába költözködnek anyjukkal és 
nővérükkel, a finomlelkű, kedves Vittoriá-
val. — A leányt itt megszereti Saraci-
nesca Orsino herceg, de az utóbbi-
nak szülei a Paglincák kétes múltja miatt 
ellenzik a házasságot. Ehhez járul, hogy 
Orsino, aki nagybátyját elkíséri Szicíliába, 
hogy a Paglincáktól megvásárolt birtokot 
átvegyék, önvédelemből lelövi Ferdinándot, 
aki ragaszkodik a családi birtokhoz' és 
cinkostársaival az új birtokosok életére tör. 
Egyre mélyebb szakadék választja el a két 
családot. Orsino paptestvére, Ippolito szin-
tén lemegy Szicíliába, hogy megismerkedjék 
nagybátja új birtokával. Véletlenül tanuja 
lesz Franceso meggyilkolásának, akit saját 

testvérbátyja, Tebaldo féltékenységből tesz 
el láb alól. A gyilkos meggyónja bűnét a 
papnak, azután feljelenti, mint a gyilkosság 
tettesét. A látszat Ippolito ellen szól, de nem 
védekezhetik, mert a gyónási titok pecsétje 
hallgatásra kötelezi. Hosszas, körülményes 
nyomozás után maga a gyilkos tisztázza az 
ártatlant, egyúttal megvallja, hogy Vittoria 
nem nővére, hanem előkelő családnak sarja, 
akit gyermekkorában rablóbanda vett el 
szüleitől. Vittoria és Orsino házasságába 
most már a herceg szülei is örömmel bele-
egyeznek. 

A papi kötelessége mellett a gyilkosság 
gyanújának súlya alatt is hősiesen kitartó 
Ippolito, a szerelmében hűséges, bájos 
Vittoria és férfias, bátor vőlegénye, mélyebb 
lélekrajz nélkül is vonzó alakjai a regény-
nek. A Paglincák megrögzött gonosztevő 
típusok nem eredetiek, nem egyéniek. 
A mese mindvégig érdekes, bővelkedik iz-
gató jelenetekben, a banditák életének és 
Szicília festői szépségű vidékének eleven 
rajza pedig egyik vonzóereje az ismeretlen 
fordítótól sikeresen tolmácsolt regénynek. 

Orczy Emma bárónő, a Pimpernel Er-
délyben szerzője, angolul írja regényeit, de 
szive az idegenben is magyar maradt, mint 
jelen müve is tanúsítja. A regény korunkból 
veszi tárgyát és nagyobbrészt Erdély a 
színhelye. Naniescu román tábornok Lon-
donban megismerkedik az angol előkelő 
társaságnak körülrajongott szépségű, nagy-
műveltségű tagjával, Fowkes Rosemaryval, 
akinek politikai cikkei a világsajtóban nagy 
feltűnést keltettek. Meghívja a misset Er-
délybe, hogy tanulmányozza a román kor-
mány kisebbségi politikáját és védje meg 
a nemzetközi sajtóban az ellen a vád ellen, 
hogy elnyomja a magyarságot. Rosemary 
elfogadja a meghívást, de előbb megtartja 
esküvőjét Tarkington Gáspár lorddal, aki-
hez szeszélyes ötletből megy feleségül, 
mellőzve rajongóját, Blakenay Pétert, aki-
hez pedig vonzódik. A férj a társaságban 
és felesége előtt mint gentleman szerepel, 
titokban pedig a legaljasabb kémszolgála-
tokat végzi, hogy elegendő pénze legyen 



társadalmi helyzetének megtartásához. El-
kíséri feleségét Erdélybe, ahol csakhamar 
megtalálja működési terét. Rosemary is-
merőseinél, Imrey gróféknál lakik. A fiatal 
Imrey Fülöp állandóan irja a tudósításokat 
külföldi újságok számára az erdélyi ma-
gyarság elnyomott helyzetéről, szenvedései-
ről ; unokanővére, Heves Anna pedig át-
csempészi őket a határon. A „Tizenegyes" 
— aki nem más, mint Tarkington — fel-
jelenti őket. Naniescu csak azzal a felté-
tellel hajlandó őket a haditörvényszék íté-
letétől, a biztos haláltól megmenteni, ha 
Rosemary meggyőződése ellenére a román 
uralomra kedvező cikkeket hajlandó elhe-
lyezni az angol sajtóban. Rosemary kínos 
kényszerhelyzetbe kerül, amelyből régi ra-
jongója, Blakenay Péter segíti ki: megszerzi 
mint angol állampolgár az elkobzás veszé-
lyébenforgó Imrey-birtokot, Fülöpöt és Annát 
pedig átszökteti a határon. Az áruló Tarking-
ton egy kalandja alkalmával életét veszti, 
Rosemary ésPéter végre megtalálják egymást. 

Az írónő minden felkészültsége mellett 
sem tudja velünk elhitetni Tarkington ket-
tős életét : az olvasó számára is szenzációs 
meglepetés, midőn kiderül, hogy az ele-
gáns, korrekt világfi, végtelenül tapintatos 
férj, és vérszomjas hitvány kém — ugyanaz 
a személy. A csodálatosan élesszemű, okos 
Rosemary ne látott volna keresztül ezen az 
emberen? Egyébként ügyesen szövi és 
bonyolítja a mesét, kitűnően ismeri és ér-
dekesen rajzolja ,az erdélyi magyar és az 
angol arisztokrácia életét, valamint az oláh 
bitorlókat is, akik ugyancsak nem köszönik 
meg Orczy bárónőnek ezt a regényt, amely-
ből az angol olvasóközönség széles rétege 
hü képet nyer Erdély mostani urairól. Mi 
magyarok, annál hálásabbak lehetünk érte 
az írónőnek. Dr. Bánhegyi Jób. 

Magyar regények. P. Pál Ödön: 
A bujdosó vagyon. — D. Jovanovich 
Lea S. M. : Nemcsak kenyérre l . . . — 
Vas Gereben: Nagy idők, nagy em-
berek. Magyar korrajz. Budapest. 
A Szent István Társulat kiadása. 

Olyan idők iránt, amelyek sok 
könnyet és gyászt hoztak számunkra, 
amelyeket magunk is átéltünk, könnyű 
a költőnek, regényírónak felkeltenie 
érdeklődésünket. Megtartani annál 
nehezebb. Ha reális szemmel nézi a 
közelmultat, nem találunk benne új-
ságot; ahhoz pedig, hogy romantikus 
illúziókat tudjon bennünk ébreszteni, 
igen nagy elhitető művésznek kell 
lennie. 

P. Pál Ödön regénye a világháború 
vége felé és a forradalmak idején 
játszódik le Győrött és vidékén. 
Egy sertéskereskedésből meggazda-
godott, felfelé kapaszkodó földbir-
tokos családnak küzdelmét tárgyalja, 
amelyet a cimért és rangért folytat. 
E törekvés főképviselője a nemesi 
családból származó özvegy Rábcza-
helyi Miklósné és unokája, Laci, aki 
nemességet vásároltatott atyjával és 
igazi szerelem nélkül elveszi egy 
lecsúszott bárónak, Körtéssynek leá-
nyát. Mindent feláldoz önző érdekei-
nek : szerelmet, becsületet, testvéri 
szeretetet, de el is bukik atyjával és 
önző, gőgös öreganyjával együtt, míg 
lenézett, becsületes öccse és rokon-
szenves, nemesszívü huga megtalál-
ják boldogságukat. A mese egészé-
ben, részleteiben is, kevés az új lele-
mény; a meghaladott, célokért küzdő 
tragikomikus hősök alakjai közül 
csak a vén Rábczahelyiné és barát-
nője, az őskorból ittfelejtett Klémi 
néni éreztetik a regényírónak zsáner-
figurákhoz vonzódó jellemző tehet-
ségét. A Biedermayer-kor hangulata 
csap meg bennünket, midőn ez a két 
furcsa vénség együtt szerepel a re-
gényben ; ezekért a pompás — bár 
néha torzított — alakokért az elsie-
tett, erőszakolt befejezést, Körtéssy 
báróék elrajzolt alakjait, Lacinak, a 
jobb társaságokban forgolódó katona-
tisztnek lehetetlenül esetlen és fél-
szeg viselkedését a báróéknál és más 



Titusz, akinek fordításában möst magyarul 
is megjelentek a nagy konvertitának vallo-
másai. A fordító munkája megérdemli a 
legnagyobb elismerést. Árnyalati finomságai-
ban is hü, pontos, magyaros fordítást adott, 
amely minden részletében érezteti az ere-
detinek bájosan egyéni, keresetlen egysze-
rűségében is igazi müvészlélekre valló, han-
gulatos stílusát. Verkade könyvét, aki a 
modern embernek minden problémáját át-
élte és akinek kétségei végül az isteni 
kegyelem vezetése folytán a diadalmas világ-
nézet boldogító harmóniájában találtak fele-
letet, a legmelegebben ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Dr. Bánhegyi Jób. 

kisebb hibáit is elfelejtjük a regény-
nek. 

Jovanovich Lea regényéből leg-
szebben magának az írónőnek egyéni* 
sége bontakozik ki. A legnemesebb 
eszményekért, a világháború és forra-
dalmak tüzében veszni indult nagy 
isteni és emberi értékekért hevülő 
és harcolni tudó lélek sugallta ezt 
a regényt. Hőse, Hajdú Pál, akit egy 
tiszamenti falu gazdaházának egy-
szerű, de vallásosságában nemes kör-
nyezetéből sodor el az élet a budapesti 
orvosi fakultásra, majd a háborús 
szenvedések és a hadifogság válsá-
gaiba. A fizikai és lelki gyötrelmek 
között Pál elveszti hitét, egy női 
démon hatalmában az orosz földön 
lelkébe ivódik a bolsevizmus mételye, 
amelyből hazatérése után egy tiszta-
lelkű leány szerelme gyógyítja meg. 
A regény szerkezetén, a jellemábrázo-
lás fogyatkozásain, a meseszövés ha-
tározatlanságán még nagyon észre-
vesszük, hogy kezdő regényíróval 
van dolgunk. De a kezdet határo-
zottan biztató. 

A táblabíró-világ népszerű írójá-
nak, Vas Gerebennek egyek legjel-
lemzőbb müve, a Nagy idők, nagy 
emberek új kiadásban jelent meg a 
Szent István Társulatnál. Kitűnő be-
vezetése sikerült élet- és jellemrajzot 
ad egyik legmagyarabb írónkról, aki-
nél jobban kevesen szerették fajun-
kat erényeivel es hibáival együtt. 
Olvasása sohasem volt időszerűbb, 
mint ma, amikor igazán szüksége 
van a nemzetnek önzetlen, munkás 
hazafiakra. Dr. Bánhegyi Jób. 

Willibrord Verkade : Istenkeresés. 
Egy szerzetes festőnek emlékírásai. Német 
nyelvű eredetiből fordította Kádár Titusz 
O. S. B. Budapest. A Szent István Társulat 
kiadása. 

E mű eredetijét folyóiratunk mult év-
folyamának első számában ismertette Kádár 

M. Scharlau (Magda Alberti): 
S i eg ! Kämpfe einer Konvertitin. 
1926. Herder. Freiburg im Br. 

A konvertiták életében nem ritka 
eset, hogy áttérésük után a lelki 
öröm és béke napjait a kételkedés 
és elcsüggedés nyomasztó állapota 
váltja fel. Ilyenkor fárasztó, sokszor 
kétségbeeesett harcot kell vívniuk 
önmagukkal, hogy ismét el ne ve-
szítsék hitüket. Scharlau is átélte 
megtérése után a lelki válság sötét 
éveit, míg a kegyelem és az ügyes 
lelkivezető buzgósága visszasegítette 
lelke egyensúlyához. Tapasztalatait 
regény alakjában írta meg. Az „Ich-
roman" mint keret, nagyon alkalmas 
hasonló természetű élmények feldol-
gozására, bár célja érdekében a mű-
vészi hatásnak némely eszközéről 
legtöbbször kénytelen lemondani. 
Scharlau regényében a zárt, egységes 
kompozíció esett áldozatul ; de ezért 
viszont bőven kárpótol bennünket 
előadásának őszinte közvetlensége, 
melegsége; az átélt, átérzett, átszen-
vedett valóság szól hozzánk mindeu 
sorából. 

Egy fiatal festőművésznő vőlegénye 
kedvéért atyja és rokonsága akarata 
ellenére elhagyja protestáns vallását 
és a katholikus Egyházba lép. Hit-



oktatója, az öreg Kersting plébános 
tanításával és különösen példájával 
fokozatosan meggyőzi hitünk igazsá-
gáról, úgyhogy áttérése őszinte meg-
győződésből történik, és az egyházba 
való felvételének szertartása határ-
talan örömet vált ki lelkében. De 
vőlegénye jellemtelen ember, hűtlen 
lesz hozzá egy vagyonosabb leány 
kedvéért. Sebzett szívével hitében 
keres vigasztalást; de öreg lelkiatyja 
meghal, és azok a papok, akikhez 
fordul, nem tudják megnyerni bizal-
mát. Közben protestáns környezete 
részéről sajnálkozásnak, csendes vagy 
kifejezett gúnynak, megszólásnak van 
kitéve. Társaságbeli helyzete meg-
nehezül, régi protestáns ismerőseitől 
elszigetelődik, azok a katholikusok 
pedig, akikkel áttérése után megis-
merkedik, nem valósítják meg éle-
tükben azt az eszményt, amely a 
konvertita lelkében a katholicizmus-
ról kialakult. Az imádságban, a szent-
misehallgatásban, a szentségek véte-
lében sem találja meg mindig az 
érezhető vigasztalást, lassankint el-
hagyja őket, és így lelki élete egyre 
üresebbnek és sivárabbnak tűnik fel 
előtte. Váratlan szerencsétlenség, 
amely két ártatlan és szivéhez közel-
álló lényt foszt meg életétől, az isteni 
Gondviselés igazságosságába vetett 
hitét is alapjában megingatja. Szive 
megkeményedik, vallásából kiábrán-
dul, s életét csak a művészet teszi 
elviselhetővé. 

Bredenkam káplán, egy éltesebb, 
tapasztalt, tapintatos lelkivezető siet 
segítségére. Heidewinkelbe küldi, fa-
lura, ahol a boldogult Kersting iker-
testvére a plébános. Itt a békés, ba-
rátságos környezetben a szentéletű 
öreg lelkipásztor Irányítása mellett 
visszatér a lelkiélethez, s midőn a 
•sors rendelése folytán az elaggott 
mellé az időközben jezsuitává lett 
Kersting kerül kisegítőnek, aki 

hivatásának hősies és önfeláldozó 
gyakorlása közben nemsokára életét 
adja híveiért, alázatosan meghajol a 
katholikus hitnek csodát művelő ha-
talma előtt, s a megdicsőült pap 
ravatalánál újra érzi Isten közelségét 
és azt az újjongó örömöt, amelyet 
először megtérése napján érzett lel-
kében. 

Scharlau könyve érdekes adalék 
a női konvertiták psychologiájához. 
Egy vergődő lélek történetét tükröz-
teti minden részletében nagy élethű-
séggel. Akikre a legkényesebb mű-
vészet, lelkek vezetése van bízva, 
sok tanulsággal olvashatják. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Jubiläumsalmanach des Verlags 
Josef Kösel & Friedrich Pustet K. G. 
München 1926. 

1920 őszén egyesült a kempteni 
Kösel és a regensburgi Pustet-cég 
és így megalakult a világnak egyik 
legnagyobbszabású katholikus könyv-
kiadóvállalata, amely 1926-ban jubi-
leumot ünnepelt : a Kösel-féle vállalat 
megalapításának százéves, a Pustet-
vállalat létrejöttének 333-ik évfordu-
lóját. Ezen alkalommal jelent meg a 
címben jelzett almanach, amely pazar 
könytechnikai kiállításával és szellemi 
tartalmával egyaránt méltó a jubiláló 
céghez. Philipp Funk történeti vissza-
pillantásából részleteiben is alapos 
tájékozódást szerezhetünk a vállalat 
múltjáról, és nemcsak a német, hanem 
az egyetemes katholikus kultúra ja-
váre kifejtett, megbecsülhetetlen mű-
ködéséről. Kösel az egyházatyák több-
szörös kiadásával szerezte világhírét. 
Nála jelentek meg Kneipp páternek, 
a vizzel való gyógyítás apostolának 
írásai. Katechetikai, népművelődési, 
ifjúsági irodalmi kiadványai minta-
szerűek. A vállalat bőkezűsége tette 
lehetővé 1903-ban a Hochland című 
irodalmi és művészeti folyóirat meg-



indulását, amely a német katholikus 
szépirodalom megújulásának és ha-
talmas fellendülésének leghathatósabb 
tényezője lett. Elég, ha E. v. Handel-
Mazzetti, J. v. Stockhausen, P. Dörf-
ler, L. Weismantel, Fr. Herwig nevét 
megemlítjük munkatársai közül. A 
theológiai, hitvédelmi és hitbuzgalmi 
irodalom kiválóságai, mint Prohászka, 
Lippert, Grabmann, Esser, Mausbach, 
itt adják ki műveiket. A Sammlung 
Kösel, a Philosophische Handbiblío-
tek, Liter. Ratgeber für die Katholiken 
Deutschlands értékét a szakkörök és 
a müveit közönség eléggé ismerik. 

Pustet a Missale, Breviárium, Szent-
írás, liturgikus és korális müvek tö-
kéletes kiadásáért már 1862-ben pá-
pai elismerésben részesült, 1884 óta 
pedig a Ritus-kongregáció megbízá-
sából itt jelenik meg a liturgikus 
könyvek ú. n. editiotypica-ja. E 
kiadványok folytonos technikai fejlő-
dése a modern nyomdaipar haladá-
sának is ékesen szóló bizonysága. 
A spanyol misztikusok sorozatos meg-
jelentetése is Pustet vállalatának hír-
nevét gyarapította. 

Nem részletezünk tovább. Mióta 
a két kiadóvállalat egyesült, még 
nagyobb lendülettel végzi hivatását. 
Iránya: a mult értékeinek meg-
becsülése, fenntartása és terjesztése, 
új katholikus kultúrértékek teremtése 
az Egyház szellemében. Ez a felfogás 
hatja át azt az írógárdát is, amelynek 
legjobb müveiből egy kötetet kitevő, 
élvezetes és tanulságos szemelvényt 
nyújt a Jubiläumsalmanach. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Marika Stjernstedt: Die von 
Sneckenström. Berichtigte Über-
setzung aus dem Schwedischen von 
Rhea Sternberg. Frei bürg 1926. Her-
der. 

E regény szerzője Sigrid Undset 
mellett a legnépszerűbb, — és bátran 

hozzátehetjük — legtehetségesebb író-
nője Svédországnak. Legújabb mun-
kája, amely most jelent meg német 
fordításban, nagy irodalmi harcot 
idézett elő hazájában. A túlnyomóan 
lutheránus Svédországban ugyanis 
nem akadt eddig olyan szépirodalmi 
munka, amely feltétlenül művészi for-
mája mellett annyira katholikus jel-
legű lenne, mint Marika Stjernstedt 
regénye. De a tárgyilagos kritika, 
még protestáns körökben is elismerte 
a regény nagy értékeit, a közönség 
ítéletét pedig mutatja az a körül-
mény, hogy otthoni sikere miattrövide-
sen a külföldre is eljutott fordításban. 

Egy katholikus családnak tragikus 
sorsáról szól a regény. — Főhőse, 
Sneckenström asszony, Upland szik-
lás partvidékén, Vargskärben levő 
birtokán él családjával. Anyja olasz 
katholikus hercegnő volt, atyja gaz-
dag svéd protestáns. Vérmérséklete 
és nevelése nem a legkedvezőbben 
alakítják egyéniségét. Önző, szóra-
kozásoknak élő anyját korán elveszíti, 
úgy hogy a leány kemény és makacs 
akaratossággal már egészen fiatalon 
egyedül akarja saját sorsát irányítani. 
A zárdában mély, bár rigorizmusra 
hajló katholicizmust alakít ki lelké-
ben, s ez a törhetetlen vallásosság 
ad neki erőt élete végéig nehéz élet-
sorsában. Atyja tanácsa ellenére maga 
választ férjet, akinek átöröklött lelki 
baja nemsokára annyira elhatalma-
sodik, hogy pokollá teszi felesége 
életét. Sneckenström asszony ezt a 
csapást olyan keresztnek fogja fel, 
amellyel a Úristen sújtotta kevély 
önfejűségéért, és hősi lélekkel, vezek-
lésképen viseli. Beteg férjének önfel-
áldozó ápolása, a gazdaság vezetése 
mellett minden gondját fiának és 
leányának nevelésére fordítja, akiket 
egy svéd katholikus árva leány, Celia 
Martin segítségével egészen saját val-
lása szellemében nevel. 



Sneckenström asszony szeretné 
gyermekeit megvédeniazoktól a csaló-
dásoktól és válságoktól, amelyeket ő 
végigélt. De sorsuk mégsem alakul 
harmonikusan. A fiu mint gimnázista 
és egyetemi hallgató protestáns kör-
nyezetbe kerül és elidegenedik hité-
től, sőt erkölcsi tekintetben is hűtlen 
lesz a szülői ház szelleméhez. Midőn 
később lelki szomjúsága visszavezeti 
a katholicizmushoz, a papi pályára 
lép, és nemzetének szétszórtan élő 
katholikusai között fejt ki odaadó 
lelkészi tevékenységet. De inkább az 
önérzetes ambíció, mint az alázatos 
ügyszeretet vezérli működését. Meg-
környékezi a kísértés és elbukik. 
Midőn bűnének tudatára ébred, át-
látja, hogy csak a saját akaratáról 
való lemondás és a szerzetesi fegye-
lem korlátai között őrizheti meg lel-
két Belép egy trappista kolostorba, 
hogy egészen az erkölcsi tökéletese-
désnek szentelje életét. 

A leány, Vanna örökli anyjának 
önállóságra, akaratosságra való haj-
lamát. Szeszélyes könnyelműséggel 
szakít vőlegényével, aki bánatában 
öngyilkos lesz ; megszökik egy 
lutheránus püspöknek tehetséges, ka-
landos életű fiával, és bár ez elvált 
ember, férjhez megy hozzá, meg-
tagadva Egyházának törvényeit. Any-
ját ez a lépés egészen megtöri és a 
legszigorúbb önsanyargatásokra in-
dítja, hogy leányáért vezekeljen. Vanna 
Párisba költözik férjével, aki egy ideig 
szakít múltjával, de midőn találkozik 
félvilági életet élő első feleségével, 
Alvildával, meginog. Egy autókirán-
duláson mindketten életüket vesztik. 
Vanna mély fájdalmában régi hitéhez 
menekül vissza; büszkeségében még 
nem akarja elismerni, hogy vétkezett 
akkor, midőn vallását feláldozta sze-
relmének, de őszinte Istenkeresése 

már egyengeti lelkében az alázatos 
töredelem útját. Visszatér a szülői 
házba, a halálos ágyon viszontlátja 
édesanyját, s a családi birtokon új 
életet kezd gyermekeivel. 

Mint a történetből látjuk, a regény 
alakjai tragikus sorsú emberek. Sor-
suk részben átöröklött hajlamukból, 
részben a körülményekből folyik. 
Nem játékszerei az életnek, nem 
bábok, hanem egyéniségek, akik küz-
denek és akiket a legkeményebb meg-
próbáltatások zátonyai között is végre 
partra segít katholikus világnézetük. 
Az írónő különösen a női alakokat 
jellemzi finom lélekelemzéssel, míg a 
férfiakat inkább kívülről látja. A 
regényben szereplő protestánsokat is 
tárgyilagosan és élethűen rajzolja. 
Nagyon rokonszenves közöttük Wil-
helmi lutheránus lelkész alakja, aki 
Sneekenström asszony házában meg-
ismerkedik a katholicizmussal, von-
zódik feléje, de még a nevelőnő iránt 
való szerelme sem bírja rá az átté-
résre, inkább szivébe zárja érzelmét 
és a lemondást választja. 

A problémák érdekes beállítása és 
kibékítő megoldása, az emberi szív 
örvényeinek és mélységeinek, a lélek 
válságainak valószerű rajza, az élet 
céljainak és feladatainak komoly fel-
fogása, a meseszövés élénksége és 
fordulatossága, párosulva Svédország 
földjének, társadalmi és vallási viszo-
nyainak az idegen olvasó számára 
egészen új bemutatásával — olyan 
kiválóságai Marika Stjernstedt nagy 
regényének, amelyek hazáján kívül 
is előkelő helyet biztosítanak számára 
a modern irodalomban. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Kozma Andor: Túrán. Ösrege. 
II. k. Budapest (Pantheon). 1926. N. 
8. r. 180 1. Ára 70.000 K. 1 

1 Ismertetést 1. folyóiratunk I. évfolyam 164—55. lapjain. 



A Honfoglalás-nak, a történelmi 
regének megjelenése évében új ki-
adást ért Kozmának 1922-ben nap-
világot látott ősregéje, a Túrán ís. 
Nem csoda, hogy úgy megtalálta út-
ját a közönség szívéhez. A nagy 
nemzeti katasztrófának fájdalmas köl-
tői visszahatása. Rokona Herczeg Fe-
renc regényének, Az élet kapujának. 
Mind a két író látja a magyarság 
tragikus sorsát, hogy szinte az utolsó 
pillanatban záródik be előtte az élet-
nek kapuja, melyen túl a biztosított 
nemzeti nagyság várakoznék reá. 
Herczeg a külső körülményekben ke-
resi a magyarázatot, míg Kozma a 
nemzet lelkének végzetes kettősségé-
ben látja az okot. Rendkívüli eré-
nyeink már-már az egekbe emelnek, 
velük felérő bűneink azonban újra 
visszarántanak bennünk. Ennek a 
keserves végzetszerűségnek titka ol-
dódik meg ebben a mithológiában, 
melyet Kozma ősregéjének élére állít. 
Minden turánok apja, „Túr" Ukisten-
nek, a végső Ok-nak származéka, 
de anyjuk révén ívadékaiban már 
ördögi vér rontja meg az isteni faj 
tiszta nemességét. A fiuk össze is 
vesznek az apai örökségen, de : 

. . . Egyik se győz — a bősz gomoly 
Rongyokra tépve szétomol. 

A részek törten, vérzőn 
Vonulnak más és más mezőn 
Majd évezredekbe vonulva tovább 
Hajrá ! . . . rohamuk tesz újra csodát. 
Újjong az ég : mily szép, szilaj, 
Isteni vérű ősi faj ! . . . 
De ha dicsük már-már égig ér, 
Jön a végzet, az átok, az ördögi v é r . . . 

Turánban még nincs meg a Hon-
foglalás komoly optimizmusa. Kelet-
kezésének idején még nem izmosod-
hatott fel a magyar bizalom, inkább 
valami fatalisztikus lemondás, bele-
törődöttséga változhatatlanba borong 

akkor Kozma lelkén. Ez az érzelmi 
állapot még sokáig fájdalmasan ért-
hető lesz számunkra, sőt reményeink 
megvalósulta után is csak aggoda-
lommal gondolhatunk arra, mennyi 
is fajunkban „az ördögvér". A Túrán 
igazsága mindig időszerű lesz, bár-
mennyire érezzük is, hogy Kozma 
sem tudott egészen megbirkózni az-
zal, ami Vörösmartynak sem sikerült; 
hogy a költemény mithológiaszerű ele-
mei kissé mesterkélteknek, elvontak-
nak tűnnek fel és szimbolizmusukban 
nem elég következetesek és világosak. 
A rege azonban nem tagadhatja meg 
gyökerében líra fogantatását. A költő 
hazafias érzése, nemes szive folyton 
ott lüktet szavaiban. Nem hiszem, 
hogy volna Kozmának szubjektivebb 
alkotása, mint ez objektiv eposz. Ez 
egyik főereje. Talán ennek is köszön-
hető, hogy Kozma költői nyelve sehol 
sem tündöklik oly szépségben, mint 
a Turánban. Csupa festőiség, zene, 
harmatos hangulatosság, üdeség és 
hozzá makulátlan magyarság. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Irodalomtörténet. 
Vörösmarty Mihály kiadatlan 

költeményei. Bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta Brisits Frigyes, ciszt. 
r. tanár. Budapest (Pallas), év n. 
k. 8. r. 156. !.. 

Vörösmarty odaadó búvára, a neves 
cisztercita tanár szerencsés felfede-
zése becses adalékokkal gazdagította 
a Vörösmarty-kutatás anyagát. Majd-
nem másfélszáz magyar, főleg lírai 
költeményt, fordítottat és eredetit, 
több töredéket, köztük pár jelenték-
telen drámai jelenetet és 18 latin 
verset talált Rátóton (Vasm.) Vörös-
marty unokájának, Bernrieder Jánosné 
Széli Ilonának családi ereklyéi között. 
Beható bevezetéssel ellátva Őket teszi 
közkinccsé e kötet. Legnagyobb ré-
szük az 1816. és 1820. közti időből, 



Vörösmarty pesti diák- és egyetemi 
éveiből való, és tükrükben határozot-
tabban láthatjuk az ifjú Vörösmarty 
emberi és költői arculatját. A tükör 
hű. Látszik, hogy a kísérletek általá-
ban nem voltak kiadásra szánva, s 
mintha több helyt hiányoznék az a tar-
tózkodás, mely később nem engedi 
meg Vörösmartynak, hogy egész való-
ját kitárja a nagyközönség előtt. Meg-
nyerő is a kép. Igazi mintaifjú volt 
Vörösmarty. Vallásos érzés, nemes 
erkölcsi felfogás, mély fiúi ragasz-
kodás, természetszeretet és mind-
ezek felett rajongó hazafiasság töl-
tötték be lelkét. Ami ellenkezik e 
vonásokkal (pl. a 126. sz.) a közlő 
szerint is későbbi időből (1828.) való, 
amikor Vörösmarty már átesett a 
lemondással végződött első szerelem 
kínjain, amidőn megérthető némi 
cinizmus. Különben e költeménynek 
s vele még párnak már formája, fesz-
telen természetessége is kiüt az első 
kísérletek közöl. 

Természetes, hogy az iskolában 
megismert latin költők voltak Vörös-
martynak eiső mintái és a magyar köl-
tők közöl is főleg a klasszikus iskola 
tagjai hatottak reá. „Formái kime-
rítik a klasszikus verselésnek magyar 
földön meghonosodott mintáit, de 
feltűnik köztük egy-egy magyaros 
forma, nyugateurópai iambus, sőt az 
akkor még ritkaságot jelentő szonett 
is — népdal is (19 1.)." Legjobban 
azonban a hexametert szereti Vörös-
marty, és Brisits éles szemmel emeli 
ki a forma hatását költői dikciójának 
kialakulására. Meglepő a próbálkozó 
ifjúnak technikai ügyessége, verse-
lési készsége. A korhoz képest nyel-
vét is nagyon fejlettnek találjuk, bár 
még nagyon is tanult, inkább mes-
terség, mint művészet. Még hiányzik 
az igazi ihlet, a „nagy" élmény. De 
már várjuk, érezzük közeledtét és 
sejtjük, mily ragyogó hevülettel és 

eszmélkedő elmélyedéssel felel reá 
Vörösmazty. A tudós kiadónak igaz 
hálával tartozik a magyar tudomány. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Horváth János : Petőf i Sándor. 
II. k. Budapest, 1926. (Pallas). N. 
8. r, 596. 1. 

Az új kiadásban szinte teljesen 
változatlanul maradt Horváth profesz-
szornak hatalmas műve; mindössze 
tartalomjegyzékkel bővült. A szak-
kritika már elsőmegjelenésekor(1922) 
megállapította a könyv rendkívüli ér-
tékét. Nem akarunk vizet hordani a 
Dunába, de kötelességünknek tartjuk 
pár szóval felhívni e munkára a 
figyelmet. 

Horváth könyve fejlődésében mu-
tatja be Petőfit, aki voltakép 1846-ban 
alakul ki igazi önmagává. Ezután 
már megállapodott világfelfogással, 
erkölcsi hivatásérzettel és formakész-
séggel várta a megfelelő élménye-
ket. Meg is érkezett a nagy szerelem 
Szendrey Júliával, megjöttek a nemzeti 
életnek váltságos fordulatai. Ekkor 
fejlődik ki teljes pompájában Petőfi 
szerelmi lírája, s hazafias költészete 
is ezen időben érik tökéletessé. Hor-
váth a legapróbb izekre bonja szét 
a kialakulásnak folyamatát és élesen 
megjelöli az egyes fokozatok termé-
szetét. Világos, hogy ez csak a köl-
temények beható lélektani elemzésé-
nekalapján sikerülhetett, s e tekintet-

ében valóban páratlan e könyv: szinte 
szemünk előtt szökik szárba az ihlet 
magja és teljesül virágba. Meglepő 
Horváth beleélő képessége s lenyűgöz 
szédítő tudása. A fejlődésnek semmi-
féle külső vagy belső tényezője sem 
kerüli el figyelmét. Tekintetbe veszi 
a szakirodalom minden valamirevaló 
jelenségét, de mindig érezzük önálló-
ságát. Nemcsak magyaráz, hanem 
finom érzékkel értékel is. Nem el-
fogult; gyönyörűséggel élvezi Petőfi 



költészetének kiviteles szépségeit, de 
a gyarlóságokra is rámutat és biztos 
ítélettel jelöli ki Petőfi helyét a magyar 
költészet életében. 

Műve nem könnyű olvasmány. 
Petőfi alapos ismeretét tételezi föl ; 
részletessége nem egyszer fárasztó, 
súlyos gondolatokat hömpölygető 
nyelve is elmélyedést követel, egyéni 
stílusának egyik-másik sajátossága 
sem válik az érthetőség javára. Ko-
molyolvasó azonban okvetlenül nagy 
értelmi és érzelmi gazdagodással teszi 
le kezéből a könyvet. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Birkás G é z a : A francia iro-
dalom története. Szt. István köny-
vek (48—49.) 

Birkás Géza egyetemi tanár francia 
irodalomtörténete hézagpótló munka. 
Irányítsa ellenszenv vagy rokonszenv 
álláspontunkat a franciákkal szemben, 
az tagadhatatlan, hogy a francia iro-
dalom termékeit fordítják és olvassák 
nálunk méginkább, minta háború előtt. 

Épen azért volt szükség ebben a 
csodálatosan gazdag irodalomban út-
mutatóra, egy irodalomtörténeti kézi-
könyvre. Ugyanis az eddig megjelent 
ilynemű munkák közül Haraszti Gyula 
irodalomtörténete nehezen kezelhető, 
el is évült, Strachey, angolból fordí-
tott könyve pedig minden átdolgozás 
ellenére is nekünk idegen szemszög-
ből tekinti a francia irodalmat. 

Ezeken, a ma már nehezen hozzá-
férhető könyveken kívül a francia 
irodalom után érdeklődő csak az 
újságcikkek lirai áradozásaira és is-
mertetésére szorítkozhatott. 

Birkás Géza munkája pótolja a 
hiányt. A 300 oldalas mű az irodal-
milag képzett nagyközönság számára 
íródott, de sok okulást, útmutatást 
talál benne a szakember is. Alapos 
tudással, nagy olvasottsággal, szere-
tettel, de nem elfogultsággal megírt 

könyv ez az irodalomtörténet. Biztos 
ítélet, találó megfogalmazás ennek a 
gazdag irodalomnak minden irányá-
ról, valódi vagy felkapott nagyságáról, 
szemléletes, eleven s igaz rajz a fran-
cia lélekről s az egyes korokról. 

A legújabb irodalomtörténeti mód-
szerek ismeretével írta meg a szerző 
müvét. Sehol elnagyolás, mindenütt 
arányosság a tárgyalásban. 

Katholikus vállalatban jelent meg 
a mű, de nem e körülmény miatt, 
hanem a szerző erkölcsi és esztétikai 
felfogásából folyik ez az emelkedett 
erkölcsi álláspont, mely az egész 
munkán végigvonul. Ebből a szem-
pontból is nagy érték ez a könyv. 
Világosan látunk olyan nagyságoknál, 
kiknél az elfogult bámulat nem látta 
az árnyoldalai s kiknek egész mun-
kássága örök nagy értékek lerombo-
lását célozta. (Victor Hugo, Voltaire.) 

Hangsúlyozzuk, ez a szerző ré-
széről nem elfogultság, hanem az 
illető írók művei s a francia irodalom-
történeti köztudatban elfogadott állás-
pont alapján történik. A legszabadabb 
esztétikai felfogás sem emelhet ki-
fogást a szerző eljárása ellen. Nem 
hadakozik, nem akar kisebbíteni 
senkit, nem akar rehabilitálni keresz-
ténységet vagy katholicizmust, csak 
irodalomtörténetet akar írni a tények 
alapján. S ebben a munkájában hol 
elfogulatlansága segíti oly igazi kép 
megrajzolására, mint amilyet a XVI. 
század-végi és a XVII. század-eléji 
vallástalanságról ad, hol alapos 
hozzáértése ad találó és rövid meg-
fogalmazást, mint a janzenismusról, 
majd magas erkölcsi felfogása, mint 
a francia realizmus rajzában. Nálunk 
szokatlannak tetszhetik talán az ilyen 
álláspont, de ne felejtsük egyrészt, 
hogy a francia irodalomtörténetben 
ez az irány megvan és értékes mű-
veket mutat fel, másrészt a francia 
irodalomtörténetben a vallási és er-

* * 



kölcsi szempontot nem lehet elmellé-
kelni s a vallási és erkölcsi szempont-
nak egyik nép irodalmában sem 
volt nagyobb jeletősége, mint a 
franciáéban. Elég e tekintetben a 
XVII. század irodalmára s a jelen 
katholikus irányú regényköltészetére 
hivatkozni. 

A szerző nem volt apologéta, ha-
nem egyszerűen a francia irodalom 
és irodalomtörténet alapos ismerője. 
Nem a kiadó cég jellege iratta meg 
így a könyvét, hanem a kiadó volt 
szerencsés rátalálni ez útra. 

Itt-ott lehet más felfogása a kriti-
kusnak, mint pl. a Chansons de gestes 
román eredetét valló felfogásnál. 
Mert hiszen Bédier új theóriájának 
megalkotásában nem kis része volt 
a sovinizmusnak. De ez felfogás 
dolga. Holtbizonyosra se Gaston 
Paris, se Bédier elméletével eldön-
teni nem lehet a kérdést. Kisebb el-
írás is akadhat, mint montesquieu 
felfogásánál a különféle államformák 
alapelvéről. Ez azonban oly csekély 
a könyv nagy értéke és használható-
sága mellett, hogy említésre sem 
érdemes. 

A könyvhöz tárgymutató és köny-
vészeti tájékoztató van mellékelve, 
ahol meglátjuk a közkézen forgó 
francia irodalomtörténeti kézikönyve-
ket, monogr??phiákat, folyóiratokat, 
gyűjteményes kiadásokat, a francia 
irodalomra vonatkozó főbb magyar 
nyelvű munkákat, úgyhogy a munka 
szép útbaigazítást nyújt annak, aki 
a francia irodalmat meg akarja is-
merni. A munka mindenhol megem-
líti a magyar irodalmi vonatkozáso-
kat is. Dr. Szalay Jeromos. 

MűvészeiíörÉéiíet. 
Dr. Karl Künstle : Ikonographie 

der Heilegen. Mit 284. Bildern. Her-
der Freiburg im Breisgau. 1926. 4. r. 

Künstlenek a szentek ábrázolási 
módjáról irt hatalmas munkát öröm-
mel üdvözlik az egyház-, vallás és 
művészettörténet művelői, a művé-
szek, a művészet pártolói, élvezői 
és a filolcgusok egyaránt. Korunk 
szellemtörténeti iránya egyre nagyobb 
behatolást sürget a mult idők vallásos 
lelkébe s Künstle munkája ehhez ki-
tűnő segédeszközt nyújt. 

A bevezetésben ismerteti a vér-
tanukról és szentekről való tudásunk 
egész irodalmi, minden fontosabb 
kútfőjét a vértanukról szóló első akta-
szerü jelentésektől kezdve a közép-
kori passzionáriumokon, Jacob a w 
Voragine (f 1290) Legenda aűreá-
ján, Ruinarton, a bollandisták mun-
káján keresztül egészen Delehayeig 
s a hagiografiai tanulmányok és kuta-
tások legfontosabb modern orgánu-
máig, az Analecta Bollandianáig. A 
szentek ábrázolására ezek a kúifők 
nyújtották az anyagot a keresztény 
idők minden művészének. Ezek vol-
tak az ikonográfiának évezredes irá-
nyítói (eikon = kép, grafo = írok). 

Nem tér ki a szerző ezen kútfők 
történeti értékelése elől sem Szembe-
száll a racionalista vallástörténeürók-
kal, filológusokkal és protestáns teo-
lógusokkal, akik szerint amily mérték-
ben kaput nyit a kereszténység a 
pogányságnak, oly mértékben tódul-
nak be a pogány tanok és kultuszok 
is a keresztény tanításba és istentisz-
teletbe. Szerintük a vértanuk és szen-
tek tisztelete sem más, mint a pogá-
nyoknál virágzó hősök kultusza. A 
Krisztust vállán hordozó Szent Kristóf 
csak az Erőst vivő Heraklesnek keresz-
tény ruhába való öltöztetése. Usener 
és tanítványai szerint Pelágia keresz-
tény Afrodité, Tichon Priápus, Mária 
Astarte, Kozma és Dámján hires 
orvosok a Dioskuroknak a keresz-
tény megszemélyesítői. — Szerintük 
tehát a pogányság tovább él a keresz-



ténységben, Adonis keresztelő Szent 
Jánosban, Mitras Szent György lovag-
ban, Helios Szent Illésben, Dionysos 
Szent Dénesben. 

Künstle finoman bogozza ki az 
ellenséges kezektől összekuszált szá-
lakat s világosan széjjelválasztja a 
történelmi magot a vallásos népkép-
zelet vonta vastag ködtől s a tudo-
mány színe alatt rájuk erőltetett még 
zavaróbb elméletektől. 

Vértanúinknak és szentjeinknek a 
pogány istenekhez és hősökhöz csak 
annyi közükhöz van, hogy mindkettő 
a léleknek ugyanazon mélységeiben, 
a kegyeletes vallási és általános em 
beri érzésekben gyökerezik. Egyéb-
ként vértanúink és szentjeink hatá 
rozott történeti személyiségek. Meg-
történt, hogy az Egyház régi pogány 
szentélyek helyén keresztény vértanú 
vagy szent kultuszát létesítette mint-
egy amannak pótlására Megtörtént 
az is, hogy a nép vallásos képzelete 
pogány regéket vont keresztény szen-
tek és vértanuk köré, vagy egészen 
regényes alakokat termelt (a hét alvó, 
Barlaam és Jozefát, egy buddhista 
regény főszereplői) s ezek a közép-
kori kritika alacsony foka miatt még 
a liturgiába is bekerültek, de ebből 
nem lehet azt következtetni, hogy a 
keresztény vértanuk és szentek kul-
tusza a pogány sokistenimádás egye-
nes folytatása s ezt az Egyház hidnak 
szánta a pogányság és kereszténység 
közti ür áthidalására. 

A szentek ábrázolásának tipikus 
formái, pl. az apostoltípusok a kata-
kombák klasszikus ismerőjének, Wil-
pert nek tanúsága szerint már a nagy 
Konstantin előtti időkben kezdenek 
kialakulni s a XV. század végére 
máig is szigorú törvényerejével ható 
kánonná jegecesednek. Ahány szent 
van, annyi külön probléma marad 
Künstle le. S hogy ezeket a problé-
mákat milyen mesterien oldja meg, 

egy hozzánk közel eső példán, Szent 
Mártonon, székesegyházunk és sok 
más magyar templom védőszentjén 
mutatom be. (L. Pannonhalmi Szemle 
I. évf 28. I.). 

Elsősorban elmondja történeti kút-
fők nyomán a szent életét s azután 
sorra veszi azt a sok ábrázolási mó-
dot, ahogy a művészettörténelemben 
a legrégibb időtől napjainkig előfor-
dul. Leggyakrabban ábrázolják mint 
katonát, lovon vagy anélkül, amint 
köpenyét egy didergő koldussal meg-
osztja. De ábrázolják, mint püspököt 
is lúddal. Ezt így fejti meg. Szent 
Márton volt egyike a legnépszerűbb 
szenteknek. Ünnepét az Egyház fel-
használta arra, hogy bizonyos pogány 
szokásokat kiirtson. Ez kitűnik abból, 
hogy már nagyon korán sok népies 
szokás fűződött Szent Márton ünne-
péhez, amelyekben az ősgermán 
Wodánkultusznak nyomait ismerhet-
jük fel. Ezzel természetesen nem azt 
mondjuk, hogy Szent Márton kul-
tusza a Wodánkultusszal azonos — 
Sokfelé Mártontüzeket gyújtottak, 
Mártonkalácsot sütöttek, Mártonpo-
harat ittak s Márton lúdját ették. Az 
őszi munkák bevégeztével szerte a 
germán világban elterjedt szokás volt 
a bőséges lakmározás lúdevéssel kap-
csolatban. Az Egyház ennek az ünnep-
nek pogány jellegét úgy vette el, hogy 
áttette Szent Márton ünnepére. Ettől 
kezdve beszélnek Márton lúdjáról, 
ettől kezdve került bele a lúd Szent 
Márton ikonográfiájába. 

A magyar szentek közül csak Szent 
László és Szent Erzsébet részesülnek 
méltatásban. 

A könyvet művészi kiáliitása, 284 
gyönyörű ábrája, kitűnő indexe teszi 
kedvessé és még jobban használ-
hatóvá. Azt hiszem, az elavult Detzel 
helyét rögtön elfoglalja az érdekelt 
papok és világiak könyvtárában. 

Dr. Mihályi Ernő. 



Az új misekönyv-
fordítások. 

Dr. Szunyogh X. Ferenc: A 
szentmise-à ldçzat . A misekönyv 
imádságai . I. Állandó rész, Pannon-
halma 1925. — II. , Változó rész, 
Pannonhalma 1927. Ara együtt 125 
ezer korona. 

Megjelent végre már szinte egy 
évtizedig tartó várakozás után a pan-
nonhalmi missale ! Dr. Szunyogh 
fordította, aki évek óta sok érdemet 
szerzett a liturgikus eszmék terjesz-
tése terén; ő is látta el jegyzetekkel. 
Mindenekelőtt a kis missale formá-
tuma ötlik szembe. A fordító ugyanis 
rendkívül praktikus érzékkel azt a 
mintát követte, amelyet a francia-
országi missale-kiadók találtak fel : 
az „Állandó rész" egy 4 mm. vas-
tagságú, vászonkötésü ízléses köny-
vecske, amelybe be kell mindig a 
„Változó részből" egy füzetecskét 
(ő—7 oldal) tenni, amelyen az illető 
vasárnap vagy ünnep van. Ekként 
az egész a mellényzsebben elfér, — 
míg ha egy kötetben adta volna ki 
az összes évi miséket, ugyancsak 
vaskos könyvet kellene cipelni az 
intelligens hivőnek, aki azt használni 
óhajtaná. A változó rész tehát ekként 
füzetekből áll, amelyek mindegyikén 
egy misének változó imái vannak 
csak meg; az egész müvei együtt 
jár egy tok, amelyben a füzetkéket 
őrizni lehet. Azt hiszem, hogy a sze-
rencsés kézzel választott praktikus 
formátum nagyon sok hívő előtt 
szimpátikussá fogja tenni a pannon-
halmi missálét! 

Ami a fordítás munkáját illeti, 
meglátszik rajta a gondos munka és 
a liturgiába való elmélyedő beha-
tolás, amellyel készült. Á latin egy-
házi szöveg az oldal bal felén van 
— minden imát és a lectiot, evan-
géliumot latinul is közli, tehát az 
az egész liturgikus szöveget. — 

Jobb felén van a szöveg magyar 
fordítása, amely az értelemnek első-
rangú, pontos visszaadása mellett 
azzal tűnik ki, hogy gyökeresen ma-
gyaros. Tekintve, hogy ekként az 
egész misekönyv bilinguis, csak a 
pannonhalmi missalét hasznaihatja 
majd a gimnáziumi ifjúság, amelynek 
körében az Egyház imakönyveit hi-
vatalosan is be kellene vezetni, amint 
a külföldi latin középiskolákban sok 
helyütt megvan. 

Minden egyes mise előtt jegyzet 
van, amelyben a szerző röviden az 
illető vasár- vagy ünnepnap liturgiá-
járól tájékoztat. Az önnállóari készí-
tett — nem idegen nyelvű missale-
kiadásból fordított — jegyzeteket a 
liturgiatörténet felhasználása, a ke-
resztény életre vonatkozó praktikus 
irányzat, és akárhányszor költői len-
dület jellemzi. Legyen szabad pl. 
mint különösen megkapót, a virág-
vasárnapi mise homlokzatán olvas* 
ható jegyzetet leközölnünk: „Virág-
vasárnap. A nagyhét kezdete. Az Úr 
most már nem rejti el magát, hanem 
mint népének királya, diadalmenetben 
vonul be a sz. városba- Ennek em-
lékére a mai liturgia pálma-, illetve 
nálunk barkaszentdéssel és körme-
nettel kezdődik De csak rövid ideig 
tart ez a diadalmas hangulat, mert 
az emberi hálátlanságnak és válto-
zandóságnak legszomorúbb példája, 
a zsidó nép árulása és Krisztus Urunk 
megfeszítése már előre veti árnyékát. 
A szentmise liturgiájában már csak 
szomorúság és részvét vonul végig. 
Ma éneklik az első „passiót", az Úr 
szenvedésének történetét. Merüljünk 
el ezekben a napokban az Úr Jézus 
szenvedéseibe, elmélkedjünk róluk. 
Ez lángra lobbantja a mi szeretetün-
ket és könnyűvé teszi a mi bajaink-
nak elviselését, megtanít igazi bá-
natra és a bűnök kerülésére." 

Az „Állandó rész" szintén nagyon 



jó. A kezelést nagyon megkönnyítő, 
áttekinthető beosztása van. Az áldoz-
tatás rítusát helyesen a pap áldozása 
utan közli — ez nem akar a mise-
könyv megváltoztatása lenni, mert 
hiszen épen a miseközti áldoztatás 
szertartását közli, amelytől a misén 
kivüli áldoztatás ritusa eltér. 

A mű az összes vasár- és ünnep 
napi szentmiséket tartalmazza és egy 
két más nem kötelező nap miséjét 
Kár, hogy a szerző Nagypéntek és 
Jézus Szive ünnepének miséjét nem 
vette fel. Talán eljő majd az idő, 
amikor a teljes római missalet ki 
lehet adni magyar nyelven. A pan 
nçnhalmi missale külső kiállítása az 
„Élet"-nyomda technikáját dicséri; 
nagyon jó, de nem túlságosan vékony 
(japán) papiros, mert az kevésbbé 
válik be, ha egy könyvet gyakran 
forgatnak. Sajtóhiba alig található 
egy-kettő. Nagyon helyesnek tartom, 
hogy a liturgikus utasításokat (rub-
rikákat) vörös betűkkel szedette, mert 
ez is az áttekinthetőséget célozza. 

Dr. Radó Polikárp. 

Misekönyv. Kiadja a „Magyar kath. 
nőegyesületek országos szövetsége", 
Budapest, VIII. Mária u. 7. 

Örvendetes jelenség, hogy mi ma-
gyarok is egyre jobban belekapcso-
lódunk az egyetemes liturgikus moz 
galomba. Bizonyítéka ennek jelen 
magyar Misekönyv is. A Sz. István-
Társulat kiadásában 1865-ben meg-
jelent Officium Divinum és Cséfalvay 
Nándor S. J. szerkesztésében 1912 
ben kiadott misekönyfordítások mel 
lett ez már a harmadik kísérlet arra, 
hogy egyre szélesebb rétegek hozzá-
juthassanak a latin Missale kincsei-
hez Mivel ezen fordításon igen buzgó 
ügyszeretet és komoly törekvés jelei 
láthatók, azért kívánatos, hogy a kö-
vetkező kiadások egyre tökéleteseb-
bek legyenek. Ezt a célt tartják szem 

előtt jelen fordításhoz fűzött meg-
jegyzéseim is. 

Jelen Misekönyv sem adja a teljes 
latin Missale fordítását, de a felölelt 
anyag elég ahhoz, hogy a rendes 
misehallgató kath. hivő az összes 
vasár- és ünnepnapi szentmiséket 
imádkozhassa. Az előszó szerint első-
sorban a magyar kath. nőknek van 
szánva, de azután a falvak és puszták 
magyar népének is. Erre az utóbbi 
célra véleményem szerint kis alakja 
és nagyon kicsiny betűi miatt nem 
alkalmas. Nem értek egyet azzal az 
elvvel sem, hogy a szentírási részek, 
tehát a misekönyv tetemesen nagyobb 
része szórói-szóra a Káldi—Tárkányi 
jogosított Szentírásfordításból van 
véve. Abban a fordításban mégis 
vannak magyarázó jegyzetek, mint 
azt az Egyház fordításban megkívánja, 
itt pedig teljesen hiányoznak. Továbbá 
az a fordítás tudományos szempont-
ból és érthetőség tekintetében bizony 
elég tökéletlen, jobb lett volna az új, 
bizonyos fokig magyarázó fordítás, 
mint azt minden más nép misekönyv-
fordításában látjuk. Mit használ pél-
dául az ilyen szöveg, ha magyarúl van 
is írva: . . . „határozd el ügyemet az 
istentelen nemzetség ellen". (Lépcső-
ima.) Különben ez az elv nincs is 
következetesen megvalósítva. Nem 
hivei a kiadók továbbá, legalább 
egyelőre, a kétnyelvű, latin és magyar 
misekönyvnek. De akkor nem értem, 
hogy jelen misekönyvben miért pár-
huzamosak a szövegek éppen az 
Ordo missae és Canon fordításában, 
mikor ezen szövegek közül csak a 
Glóriát, Credót, Praefatiokat és Pater 
nostert hallja a hívő latinul, mig a 
változó miserészek közül sokkal töb-
bet, ezek pedig kivétel nélkül csak 
magyar nyelvűek. Itt mint szépség-
hibát említem, hogy nem tekintve a 
sajtóhibákat, igen nagy a száma a 
hibás latin szóelválasztásoknak. (Mag-



nam, äff Ii git, Chris tus , sac-rificium, 
Pat rem, as censionis, rep leamur stb.) 

Hibának tartom, hogy az előre-
bocsájtott rövid útmutatásokból és 
a misekönyv egész berendezéséből 
olyan valaki, akinek kezében soha-
sem volt misekönyv, ennek a mise-
könyvnek használatát nem tudja meg-
tanulni. A rövid útmutatások közül 
különben a 11. a következő kiadá-
sokban kijavítandó. Az áldozás a 
szentmisének ugyanis nem lényeges 
része (pars essentialis), hanem csak 
kiegészítő része (pars integrális), 
vagyis hozzátartozik a miseegészé 
hez, annak egyik főrésze, de amennyi-
ben áldozat, nem lényeges része. 
Ezt megnézhetik a kiadók a könyvük 
végén ajánlott műben : Dr. Mihályfí 
Ákos, Á nyilvános Istentisztelet 3., 
(1923.) 365. A 11. pont második 
része is hibás. Nem tekintve, hogy 
„a szentmisében konzekrált szent-
ostya" kifejezés félreérthető, (van 
talán nem szentmisében konzekrált 
szentostya is?) nem lehet a szent-
misén belül történő .áldozást azzal a 
motívummal ajánlani, hogy ezáitai 
az illető „nemcsak a szentségben, 
hanem az áldozatban is résztvett", 
mert résztvett az áldozátban, sőt 
annak gyümölcseiben is részesül — 
ceteris paribus — az a hívő is, aki 
nem áldozott. 

Minthogy a már említett elv alapján 
leginkább az Ordo missae és a Canon, 
továbbá az Oratiok, Secretak és Post 
communiok fordításában nyílt kiadók-
nak megfelelő terük önálló munkára 
és minthogy ez a munka általában 
sikerültnek mondható, szolgálják a 
Misekönyv további tökéletesítését kö 
veikező észrevételeim. 

A Misekönyv 6. oldalán az „Aufer 
a nobis" oratio felületesen van for-
dítva A Credo fordítása két helyen 
po.itatlan, pedig erre, mint hitval-
lásra, nagy gondot kellett volna for-

dítani. A 12. oldalon „altare incensi" 
nem „ünnepi főoltár" t jelent és 
ugyanott helytelen ez a fordítás, „ hogy 
kellemes illatával tetszésre találjon". 
A 17. oldalon „cultor fidei" nem 
jelenti a „hitnek tisztelőit". Ez a ki-
fjeezés előfordul már Cipriánnál és 
Damasus pápa egyik epigrammájá-
ban Pammachius, a római Sz. János 
és Pál templom alapítója „cultor 
fidei"-nek van mondva. Ugyancsak 
a 17. oldalon a Communicantes 
kánonrész fölött manapság is olvas-
ható „Infra actionem" szavakat kiadók 
így fordítják: „A cselekmény előtt 
közvetlenül", tehát úgy értik, hogy 
ez az imádság közvetlenül a con-
secratio előtt van. De ez tévedés. 
Az Infra actionem szavaknak manap-
ság a kánonban tisztára csak törté-
nelmi jelentőségük van. A Communi-
cantes kánonrész szövege ugyanis az 
egyházi év folyamán többször vál-
tozik. Már most valamikor, pl. a 
Sacram. Gelasianum ban, a Commu-
nicantes rész a collecta, secreta és 
praefatio után következett és a föléje 
írt „infra actionem" figyelmeztette a 
misézőt, hogy ezt a részt majd csak a 
kánonban kell mondania. Bár „actio" 
jelentheti az áldozati cselekményt, 
mégis valóbbszinű kiegészítése „gra-
tiarum actio", ami egyenlő eucha-
risztiával vagyis ez a rész az eucha-
risztikus imádságon belül mondandó. 

A 15. oldalon lévó fölírás: „Imád-
ság az áldozati adományok elfoga-
dásáért" helyesen a „Csöndes imád-
ság" (secreta) fölé való, mert az 
Orate fratres csak a későbbi magya-
rázó szövege annak a főpapi gesztus-
nak, mellyel valamikor a főpap saját 
áldozati kenyerét a nép áldozati aján 
dékaihoz csatolta. A 24 oldalon jó 
lesz a Miatyánk fölé közös címnek ezt 
írni: „Áldozati imádságok". Nagyon 
fontos továbbá az áldozatra vonat-
kozó liturgikus terminológia ismerete 



és helyes használata. Az áldozat vagy 
áldozati ajándék szavai a latin Missale-
ban a következők: donum, hostia, 
munus, mysterium, oblatio, sacrifi-
cium, votum. Már most tudni kell, 
hogy a seoretakban hostia, sacrificium 
mindig csak áldozati ajándékot jelent, 
hiszen a secreta az ezek fölött el-
mondott imádság. A Canonban is 
hostia, oblatio, sacrificium a conse-
cratio előtt csak áldozati ajándékot 
jelent. Mysterium és sacramentum 
különösen a postcommuniokban tel 
jesen azonos értelműek, némelykor 
egy imádságban mindakettő előfordul 
és jelentik az áldozati cselekményt, a 
liturgikus ténykedést. Ezen szempont-
nak figyelmen kívül hagyása miatt 
rosszul van fordítva a 11. oldalon a 
Suscipe, a 16. oldalon a Te igitur 
és ugyanitt a liturgiában talán csak 
€ helyen előforduló „illibatum" szó 
nem tisztát jelent, hanem érintetlen-t, 
iehát érintetlen áldozati ajándékok. 
Ugyanezen szempontból revizió alá 
veendők az összes secretak, mert 
ezek csak akkor vannak jól fordítva, 
ha donum vagy munus szó fordul 
elő bennük. Példaképpen idézem az 
adventi 3 vasárnap secretaját vagy 
a karácsonyi első miséét. Mi lett 
például ebből a remekbe készült 
secretából az említett körülmény el-
hanyagolása miatt! — De ugyanezt 
mondhatnám a karácsonyi 2. mise 
secretájáról is. Vagy micsoda tautolo 
giára vezet vizkereszt utáni 3 vasár-
nap secretajában a liturgikus termi-
nológia nem ismerése stb. 1 

Igen nagy kár, hogy a nagycsü 
törtöki, nagypénteki és nagyszom-
bati miseszövegek jelen Misekönyv-
ben hiányzanak. 

Végül még egy megjegyzést. Ki 
adók az előszóban megköszönik a 
közreműködő bencés tanár uraknak 
— élükön Szekeres Bónis plébános 
úrral — fáradozásukat Hacsak újabb 

közreműködésről nincs szó, tudtom-
mal abból a misekönyvfordításból, 
melyen valamikor bencések dolgoz-
tak, jelen Misekönyvbe semmi sem 
ment át. Dr. Janota Cirill. 

Egyházjog. 
Dr. Stephanus S ipos : Enchiri-

dion Iuris Canonici. Pécs, 1926. 
Haladás ny. 1020 1. 

Régóta várta a magyar jogászvilág 
az új egyházi törvénykönyv alapján 
feldolgozott magyar egyházjogi kézi-
könyvet. A külföldi egyházjogászok 
siettek is, hogy e szükségletet kielé-
gítsék. Nálunk azonban Sípos más-
irányú ismertető könyvén (Az új egyh. 
törvénykönyv), Schermann és Sipos 
házasságjogi könyvein, Mihályfi mü-
veinek új kiadásain kivül, — melyek 
részleteket dolgoztak fel az új egyház-
jogból — fontcsabb, az egész jogra 
kiterjeszkedő munka — 1917-től 
kezdve nem jelent meg. 

Sipos dr. eddigi működésével is 
méltán sorakozott a régebbi magyar 
egyházjogászok (Porubszky, Bozóky, 
Szeredy, Kazaly, Hanuy, Tauber) 
mellé; mostani, terjedelmes latin kézi-
könyve (1020 1.) becsületére fog válni 
nemcsak írójának, hanem a magyar-
országi theológiai oktatásnak — kül-
földön is. 

Sípos tudományos és irodalmi ér-
tékei eddig is feltűntek. Nagy forrás-
ismerete, széles szaktudása és szak-
irodalmi tájékozottsága mellett a gya-
korlati jogász erényei is megvoltak 
nála: praktikus kérdésekben is köny-
nyen mozgott, a jogi kazuisztikának 
biztos látású művelője volt. írói képes-
ségei — ezen a latin munkán is elő-
nyösen jelentkeznek. Szabatos, pon-
tos fogalmazás, a jogi műszóhasználat 
biztossága, világosság és áttekinthető-
ség, az egész anyag fölött való uralko-
dás, könnyed, néha magyaros latin 
stílus — jellemzik e munkát. Iskolai 



használatra is jó és a gyakorlatban is 
használható kézikönyvet nyert benne 
irodalmunk. 

Sipos beosztásában az új törvény-
könyvet követi, müve mégsem egy-
szerű kommentár, hanem rendszeres 
egyházjog. Az anyag feldolgozásban 
bőségesen értékesíti a bevált külföldi 
szakmunkákat, a szétágazó vélemé-
nyek közt általában az érveket te-
kinti, nem a neveket. 

Ily nagyterjedelmü műnek részletes 
kritikája igen messze vezetne. Hiszen 
természetes, hogy szépséghibák ekkora 
alkotásban elkerülhetetlenek és a leg-
kiválóbb szakembersem lehet otthonos 
a mai egyházjog minden ágában. Meg-
jegyzéseink tehát nem akarják a mű 
értékét alább szállítani. 

Megvallom őszintén, — és bizonyára 
nem állok egyedül e véleménnyel— én 
a latin nyelv helyett, ha már a szerző 
nem kizárólagosan iskolákat tartott 
szem előtt — mint címlapja és elő-
szava is igazolja — jobbnak tartottam 
volna e mű magyar nyelven való meg-
jelentetését. Hiszen latin kézikönyvet 
könnyen szerez a magyar olvasó, van 
elég belőlük; de a kánonjogra szüksé-
gük lehet olyanoknak ís, akik bizony a 
mai latin oktatás mellett Sipos könyvét 
nehezen fogják megérteni. Az egyete-
mek jogi karának hallgatói és egyes 
szemináriumok növendékei ép úgy, 
mint a lelkipásztorok és a jogászok 
(bírák, ügyvédek) bizonyára nagyobb 
hasznát vették volna magyar össze-
foglaló kézikönyvnek. 

A munka tartalmára vonatkozólag: 
bár tagadhatatlan előnyei vannak an-
nak az eljárásnak, mely jogi kézikönyv-
ben a kódex egész anyagát sorba veszi, 
de ép az iskolák szempontjából tán 
mellőzni lehetett volna azokat a része-
ket, melyek bevett tananyagbeosztá-
sunk szerint vagy az erkölcstanba, vagy 
a szertartástanba, pasztorálisba tartoz-
nak. Ezzel a szerző több teret nyert 

volna a megmaradó jogi anyag el-
mélyítésére. A magyar részleges jogot 
nem mellőzi ugyan, de sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy sokszor keve-
sebbet nyújt, mint pl. Tauber Manua-
leja. Akiknek nálunk kell jogi kérdé-
sekben felvilágosítást keresni, sokszor 
lesznek kénytelenek más könyvek-
hez nyúlni. 

A kánonjog és a hittudomány viszo-
nyát szerző kelleténél szorosabbra 
kapcsolja. Sz.István apostoli követsé-
gének kérdésében Sipos, úgy látszik, 
Karácsonyihoz hajlik; ki sz. István 
ezen méltóságát tagadásba veszi A jogi 
források azonban inkább Fraknói néze-
tét támogatják. A püspöki kinevezés 
tényét az első magyar királynál az 
„Eigenkirche" jogából, a tulajdonjog-
ból eredezteti és hisz abban, hogy a 
XI. században nálunk is volt investi-
tura. — Mindkét nézet legalább is 
kétséges. 

A főkegyúri jog kérdésében szüksé-
ges lett volna a kánonjogi elvek hatá-
rozottabb és precízebb leszögezése. 
Sipos nem adja világos képét annak, 
hogy a főkegyúri jogkört a királyi 
hatalom jelen akadályoztatása esetén 
kik és hogyan gyakorolják Némiellen-
mondás van abban, hogy szerző szerint 
ma a főkegyúri kinevezések a kánon-
jog ált. elvei szerint történnek (tehát 
a káptalani dignitásokat a szentszék 
nevezi ki) és azon megállapítása közt, 
hogy a magyar káptalanokban négy 
„dignitas" van (268.1.). A szentszék 
ugyanis csak a nagyprépostot és a 
társas káptalan prépostját nevezi ki, 
tehát valószínűleg csak ezeket tekinti 
dignitariusoknak. Szerző hallgat a 
magyare, püspökségek jelen sorsáról; 
épúgy elmulasztja jogilag megokolni 
a magyar püspökök azon gyakorlatát, 
mellyel a főkegyúri jogkörhöz tartozó 
apáti, préposti címeket és javadalma-
kat osztogatják. Pedig terjedelmes 
munkájában ilyen problémák is elfér-



tek volna és szükséges is volna e kér-
dés jogi tisztázása, mert már protes-
táns részről jogbitorlásnak minősítet-
ték ezt az uzust; az ilyen vádakat jogi 
okfejtéssel keilett volna visszautasí-
tani. Szerző azt állítja, hogy a kom-
menda-intézmény ma inkább a tör-
téneté már (727.1.). Talán rá lehetett 
volna mutatni a magyar „reális" apáti, 
préposti javadalmak (melyek nem 
szerzetesiek) és a kommenda közti 
föltűnő megegyezésre. 

Sípos más kanonisták nyomán a 
„nullius"-jogot az exempfio válfajá-
nak tartja. Ez a felfogás biztosan hely-
telen a nativ nullius-jogra vonatkozó-
lag, mert azt bajos a (még nem is 
létező) püspöki joghatóság alól való 
mentesítés gyanánt magyarázni; de a 
mai jogban a nullius-terület általában 
egyenrangú a püspöki megyével ; ezért 
ilyennek alapítása sem tekinthető 
exemptiónak. Az ellenkező nézet azon 
az előfeltevésen nyugszik, mintha az 
Egyház egész területére vonatkozólag 
a püspökségek által való kormány-
zás volna a kötelező állapot. A szent-
szék ősi joggyakorlata azonban ellent-
mond e véleménynek. 

A magyar bencés apátokat nem a 
király nevezte ki, mint Sipos gondolja, 
hanem a főapát (234. 1.). A monasz-
tikus kongregációk önálló prioratusai-
nak perjelei szintén Superiores maio-
res, mert az ilyenek az apátokkal 
egyenrangúak (319. 1.). 

A vérrokonok házasságára vonat-
kozólag a modern leszármazástan 
eredményeit is értékesíthette volna 
a szerző. 

Az ilyen nagyszabású müvek jó-
tulajdonságait és gyengéit azonban 
csak huzamos iskolai és gyakorlati 
használat deríti fel. Sipos könyve 
bizonyára ki fogja szorítani hazai 
szemináriumainkban a külföldi kézi-
könyveket. Bizunk benne, hogy ez 
jó csere lesz. Dr. Kiihár Flóris. 

Bölcselet. 
Dr. Kühár Flóris : A keresztény 

bölcselet története. Szent István 
könyvek. 43—44. sz. 326 I. 

Ma az emberiség érdeklődése a 
vallásos élmény és a pozitiv keresz 
tény vallás tanai felé fordul. 

Ettől függetlenül a tisztán tudo-
mányos kutatás is mind jobban fel-
ismeri a nagy keresztény filozófiai 
rendszereknek jelentőségét és érté-
két. 

Kühár Flóris munkája mindenképen 
korszerű és fontos szükségleteket 
elégít ki. 

A bevezetésben a keresztény filo-
zófia fogalmát állapítja meg a szerző : 
„A bölcseletnek, hogy a keresztény 
jelzőt megérdemelje, oly világképet 
kell adnia, mely összhangban áll a 
keresztény filozófia tartalmával." (6. 
1.) „A keresztény bölcselet számára 
a kinyilatkoztatás nem pozitiv, hanem 
negativ ismertetőjegy." (9. I) 

Ilyenformán a szerző a keresztény 
filozófia körébe sorolja mindazt, ami 
nem ellenkezik a keresztény filozófiá-
val, ellenben nem sorolhatók szerinte 
ide, amelyeknek tételei — esetleg 
következményeikben — ellenkeznek 
a ker. dogmával (6. I.) 

A keresztény filozófia fogalmának 
ilyen tágabb megállapítása szerencsés 
abban a tekintetben, hogy így a 
könyvben sok olyan filozófus kerül 
tárgyalás alá, akikről, ha a keresztény 
filozófiának fogalmát szűkebbre szo-
rítjuk, nem esne szó. A könyvbe így 
nagyon sok értékes anyag került és 
— habár természetesen elsősorban 
az általánosan keresztény filozófus 
néven emlegetetteket tárgyalja részié-
tesebben, mégis majdnem az egész 
filozófia történetéről kapunk tájékoz-
tatást. 

A meghatározásnak azonban van 
gyenge oldala is. Nagyon sok filo-
zófiai részletmunka van, amelynek 



semmi köze a kereszténységhez, épen 
ezért is nincsen is vele ellentétben. 

Viszont a hagyományos keresztény 
filozófusok között igen sokan vannak, 
akik több tekintetben ellenkezésbe 
jutottak a kinyilatkoztatással. így ez 
a negativ kritérium nem minden 
esetben engedi meg a fogalom kö-
rének pontos elhatározását. 

Sokkal helyesebb volna a keresz-
tény filozófia fogalmának megállapí 
tásánál azt venni alapul, amit a szerző 
Kantfilozófiájánaktárgyalásánál mond: 
„Amely bölcselet elvben tagadja ezen 
kinyilatkoztatás lehetőségét,vagy ezen 
kinyilatkoztatás isteni jellegét az em-
beri észnek alárendeli, vagy pedig 
a bölcseleti és a hivő világképnek 
összhangját elvben elveti, azt eddigi 
előfeltevéseink szerint nem nevezhet 
jük keresztény bölcseletnek." (231. 
l a p ) 

így azután azok a filozófiai rend-
szerek tennék a tárgyalás gerincét, 
amelyek egymással összefüggő ok-
sági kapcsolatban vannak bzerzőnk 
a gyakorlatban úgyis inkább ezt a 
definíciót követte. 

Szerző az anyagot nagyon szaba-
tosan, alapos tudással és világos 
nyelven tárgyalja. Nem krónikás fel-
sorolást nyújt, a különböző tanoknak 
nem szárai tartalmi kivonatát adja, 
hanem oknyomozó történelmet Néha 
nehéz, bonyodalmas problémákat 
néhány szóval meg tud világítani. 

Különösen kiemelendő objektivi-
tása. A munka természetéből folyik, 
hogy minden filozófiai rendszert a 
kinyilatkoztatáshoz mér, de emellett 
teljes elfogulatlansággal mérlegeli az 
egyes rendszerek és filozófusok tudo 
rmnyos érdemeit A skolaszticizmus 
hanyatlásakor mutatkozó hibákat, a 
felmerült túlzásokat épen úgy meg 
ta álja, mint a másik oldalon levő 
érdemeket. Iparkodik igazságot szol-
gáltatni mindenkinek és szívesen vesz 

védelmébe bárkit a túlzásokkal, igaz-
talan támadásokkal szemben. 

A munka — terjedelméhez képest 
— nagyon sok anyagot ölel fel. Nem-
csak általános tájékozódást nyújt, 
hanem részletes adatokat is tartalmaz, 
akárhányszor olyat, ami a filozófiával 
foglalkozóknak is bővíti ismereteit. 
Több esetben helyesbít általánosan 
elterjedt téves felfogásokat. 

Szeizö egészen természetesen, — 
programmjának megfelelőleg — leg-
részletesebben tárgyalja a patrisztikus 
és skolasztikus filozófiát. Ez utóbbi-
nak emelkedő és hanyatló periódu-
sait végigkíséri napjainkig. De nem 
csak programmjából kifolyólag teszi 
ezt, hannm érezhető, hogy ez áll leg-
közelebb szivéhez és e téren végzett 
legrészletesebb tanulmányokat. 

Nem szívesen hagy el ezen a téren 
kevésbbé jelentős adatokat sem. 
Épen ezért itt bizonyos túltömöttség 
észlelhető. Sokszor csak rövid mon-
datokban céloz egyes kérdésekre, 
úgy, hogy a fílozófiailag nem alapo-
san képzett olvasók részére nehéz-
ségek maradnak fenn. 

Sokkal világosabbak azok a rész-
letek, ahol az aprólékosabb adatok 
kevésbbé lépnek előtérbe Különösen 
nagyszerű a renaissance és a pro-
testantizmus bölcseletének általános 
jellemzése. 

Kühár alapos munkát végzett és 
nagy szolgálatot tett a magyar filo-
zófiai irodalomnak. Kívánatos volna, 
hogy nagyon sokan forgassák köny-
vét és ne sajnálják a fáradságot gon-
dos áttanulmányozására. Akik így 
olvassák a könyvet, azoknak nemcsak 
érdekes és tanulságos olvasmány 
lesz, hanem gondolkozásra és további 
tanulmányozásra készteti őket, ami 
pedig a legszebb eredmény. 

Dr. Bognár Cecil. 



J. Lindworsky S. J. : Experi-
mentelle Psychologie . (3. Auflage, 
Band V. der Phil. Handbibliothek. 
309 I.) 

Azóta, hogy Weber, majd Fechner 
a fizikai kutatás módszereit a pszicho-
logai vizsgálódás területén alkalmazni 
próbálták, a kísérleti lélektanban több 
féle kutatási irány alakult ki. Roppant 
intenzív munka folyik ma e téren s 
oly gyors léptekkel halad az új lélek 
tan, hogy ma már itt is specializáló-
dásra van szükség és az elért ered-
mények áttekinthetése végett elér-
kezett az összefoglaló tankönyvek 
szüksége. 

Lindworsky fentebbi című könyve 
ilyen tankönyvnek készült. Szerzőjét 
müve megírásában az a meggyőző-
dés vezette, hogy a pszichológiának 
alapvető, központi jelentősége van a 
szellemi tudományok körében és így 
eredményei mind ezekre, mind a 
gyakorlati alkalmazásra nézve első 
rendű fontosságúak. Ez a könyv a 
lelki tények objektiv leírása, a kísér-
leti pszichológia körébe tartozó vizs-
gálódások világos Összefoglalása, 
mely lehetővé teszi, hogy egyrészt 
a tanítás kiegészítője, másrészt a 
speciális munkákba való bevezetés 
legyen. Különös értéket ad e könyv-
nek, hogy nem esik a kisérleti kutatók 
megszokott hibájába, hogy arány-
talanul nagy teret juttatnak az érzet 
vizsgálatának, mig a magasabb rendű 
lelki jelenségek (gondolkodás, akarati 
aktusok stb.) szűk helyre szorulnak, 
hanem egyforma részletességgel tár 
gyalja mind az alsóbbrendű, mind 
magasabb, bonyolultabb lelki tevé 
kenységeket. Figyelemmel van állán 
dóan a többi tudományok pszicho-
lógiai vonatkozásaira és a pszicho-
lógiai kutatás hiányait sajátos hipoté 
zisekkel egészíti ki Külön kiemelendő 
értékes fejezetek az asszociációról és 
az érzelemről szólók mint a tudós 

gond és a józan kritika tanujelei. 
Nagy tájékozottsággal mozog L a 
töméntelen kiterjedésű szakirodalom-
ban. Van kritikai érzéke a fontos 
jdatok kiválasztásában. Pompás ösz-
szefoglalása ez a könyv az eddigi 
eredményeknek s mégsem puszta 
utmulató az irodalom erdejében s 
nem is oly részletes, hogy már csak 
szakemberek vehetnék hasznát. 

K. G. 

Fr. Sawicki : Geschichtsphilo-
sophie. (3. Auflage, Band II. der 
Phil. Handbibliothek. 306 1) 

Sejthető volt előre, hogy a világ-
háború okozta társadalmi átalakulás 
és lelki megrendülés a történetfilo-
zófia metafizikai és értékelméleti kér-
déseinek reneszánszát idézi elő. A 
XIX. század utolsó évtizedében a 
neokantianizmus a történelmi meg-
ismerés kérdése felé fordul s csak 
a formai történetfilozofiát, azaz a 
történettudomány ismeretelméletét és 
logikáját igyekszik kiépíteni. Ezzel 
szemben a tartalmi történetfilozófia 
kérdéseit: az emberi történet mivol-
tára, fejlődési „törvényeire", ezek 
tényezőire és a történelem végső 
értelmére vonatkozó metafizikai prob-
lémákat, amelyek főkép a XVIII. szá-
zad végét és a XIX. század elejét 
foglalkoztatták, igazában csak a világ-
háború és az ezt nyomon követő 
összeomlás tette élénk érdeklődés 
tárgyaivá, sőt — mondhatni — való-
ságos életproblémákká avatta őket. 
Példa erre O. Spengler könyve, amely 
mutatja, hogy szinte jobban érdekli 
ma az embereket a történet filozó-
fiája, mint maga a történet. 

A mostani historikusoknak tehát 
ebből a szempontból is nagy érde-
kük, hogy tisztázni iparkodjanak a 
történetfilozófiai kérdéseket, megis-
merjék az idevágó elméleteket. 

A történetfilozofiának fentebb érin-



tett legaktualisabb, metafizikai kér-
déseire ad feleletet a kiváló szerző, 
miután Bevezetésében három rész-
ben a történetfilozófia fogalmát, a 
más tudományokhoz való viszonyát 
és történetét a tőle megszokott vilá-
gossággal röviden kifejtette. A munka 
legnagyobb részét ezek az érdekes 
történetmetafizikai problémák tárgya-
lása teszi: a történet tényezőinek (az 
ember, a természet, a kulturális milieu, 
a személyes Absolutum) az ú n tör-
téneti törvényeknek és a történet 
végső céljának problémái Kár, hogy 
itt nincs terünk a részletekbe hato-
lásra. A szerző nem akar minden-
áron eredetit mondani, hiszen az 
egész munka egy egységesen átgon 
doit, világos összefoglaló mü, mely-
ben elsősorban az egyes probléma-
körök szigorú logikai rendszerezésére 

és érthető kifejtésére törekszik. A 
munka utolsó részében öleli föl a tör-
ténelem logikáját, melyhez kiegészí-
tésül ismeretelméleti problémákat is 
csatol a történelmi megismerés érvé-
nyességéről, határairól és a valóság-
hoz való viszonyáról Nagy haszonnal 
olvashatja e világos munkát nemcsak 
acéhbeli historikus, de minden érdek-
lődő, hiszen a történelem végső prob-
lémáira tudatlanságunk sokkal fájóbb, 
sokkal lefujtóbb, mint a természet 
végső okaira vonatkozó tudatlanság. 

K. G. 

* Dr. Schermann Egyed kiváló 
házasságjogí kézikönyve, melyet szem-
lénkben már ismertettünk, a szerzőnél 
nagyon jutányos áron (6 F), kap-
ható. Lelkipásztoroknak nélkülözhe-
tetlen. 

St. Gabriel. 



N e v e l é s . 
Dr. Linus Bopp : Das Jugendalter 

und sei n Sinn. Eine Jugendkunde zur Grund-
legung der Jugendführung. Herder. Frei-
burg im Breisgau. 340 S. M. 7'50. 

A gyermeknevelés rendszeres művelése 
még nem nagy időre tekinthet vissza. De 
ez alatt a rövid idő alatt igen szép fejlő-
dést mutat. Különösen módszere tökélete-
sedett. Sikerült a kezdetben mutatkozó fél-
szegségeket kiküszöbölnie. 

Eleinte inkább a kis gyermek volt az 
érdeklődés középpontjában, legújabban 
azonban mind jobban kezdenek foglalkozni a 
serdülő ifjú lélektanával. Ráeszméltek, hogy 
nem csak a kisgyermek a maga sajátos kis 
világával, hanem a gyermekkorból a felnőtt 
kor felé tartó ifjú is milyen rejtély a felnőtt 
ember előtt ! Csakis a tapasztalaton nyugvó 
komoly, tudományos kutatás segítségével 
kaphatunk róla tiszta és megbízható képet. 

Linus Bopp munkája is a serdülő ifjú 
lélektanával foglalkozik, mégpedig főképen 
gyakorlati célzattal : meg akarja állapítani 
a helyes nevelés és tanítás módját. Tár-
gyalja az ifjú szellemi képességeit, érzelmeit, 
törekvéseit. Külön vizsgálat alá veszi a 
falusi és városi ifjú tipusát, azután pedig 
a serdülő leány lelki képét rajzolja meg. 
Mindebből azután levonja a tanulságokat: 
hogyan vezethetjük, irányíthatjuk helyesen 
a serdülő ifjút. Az ifjú léleknek hibás fejlő-
déséről, a pubertás korában előforduló lelki 
kisiklásokról is szól. 

Előadása elég világos és könnyed. Sok 
értékes anyagot nyújt, ismeri a modern 
gyermekpszichológiai irodalmat. Nagy kár 
azonban, hogy szeret az általánosságoknál 
maradni, ahelyett, hogy konkrét eseteket 
ismertetne. így azután épen a leggyakorla-
tibb kérdéseknél kevés megfoghatót nyújt. 

Mindenütt előtérbe nyomul a szerző 
vallásos felfogása és ez mindenesetre di-
csérendő. Néha azonban ezt a vallásos fel-
fogást nem tudja szerves kapcsolatba hozni 
anyagával és ha megpróbálja, erőltetett. 
Például a fodrászok és fodrásznők előtt 
foglalkozásukat az emberi test feltámadá-
sának tanával akarja magasztossá tenni. 

A mai fejlett gyermekpszichológiai iro-
dalom mellett az ilyen könyvekkel szemben 
fokozottabb igényeket támasztunk, amelyek-
nek nem mindig felel meg a szerző. Álta-
lában azonban sok érték van a könyvben 
és a pedagógusokon kívül a szülők is sok 
haszonnalforgathatják. Dr. Bognár Cecil. 

Dr. Tóth Tihamér: A vallásos Ifjú. 
Levelek Diákjaimhoz 6—7. sz. I. k. 222.1. 

' II. k. 218. 1. Budapest. Szerző kiadása. A 
két kötet ára kötve 9 P. 

Egy negyedszázad mult el azóta, hogy 
a magyar kath. ifjúsági irodalomban oly 
hangot ütött meg a Zászlónk, melyre nem-
csak a magyar ifjúság, hanem a külföld is 
csudálkozva figyelt : így még a középiskolás 
fiúk hangját senki el nem találta. Tóth 
Tihamér a Zászlónk neveltje és most már 
ennek az iránynak messzehíres mestere. 
Igazi művészet, ahogy a fiúkkal beszél ; 
akármilyen tárgykört dolgozna fel, értékké 
válna az ifjúsági irodalomban. Formai szem-
pontból Foerster írói készsége működik 
benne ; eszméi is rokonok vele, de Tóth 
Tihamér nem pályázik a felekezetlen keresz-
ténység kétes babérjára, hanem eszményt 
és eszközt a katholikus Egyház tárházából 
állít a mai ifjú rendelkezésére. 

A Vallásos I f j ú remekbeírt képek, ese-
mények, elmélkedések gyűjteménye. A kere-
tes elbeszélés eleven sémájában — egy cser-
késztáborozás az első rész háttere — dol-
gozza fel a célszerűségi istenérv premisszáit. 
Könyvének ez a része sokáig lesz az ifjúsági 
apologetika fegyvertára ; a tankönyvek ne-
hézkes gondolatmenetét ezzel lehet szem-
lélhetővé, észbemarkolóvá tenni. — Hit és 
tudomány, Őrizd hitedet, Isten és a lelkem 
a további összefoglaló címek, melyek mind-
egyikében a nagy lélekismerettel bíró szerző 
a kath. hitélet elveit akarja belelopni olvasói-
nak fogékony lelkébe. A diáklelkipásztor 
minden sorát értékesítheti ; a fiatalságra is 
úgy hat, mintha a szerző négyszemközt 
beszéhie olvasójával. 

Szerettük volna, ha a tudósok, írók, 
művészek vallásosságát vizsgálva, több ma-
gyart is felsorakoztatott volna. Jedlik Ányos 
neve a hívő természettudósok közt nem 
hiányozhatik ; ha véletlenül németnek szüle-
tik, biztos, hogy minden apologia büszkél-
kedik vele. Eötvös Lóránt is említést nyer-
hetett volna. 

Ezt a könyvet hivatalosan és magánúton 
nem lehet elég buzgón terjeszteni. Tanári 
és ifjúsági könyvtárak számára nélkülöz-
hetetlen. Dr. Kühár Flóris. 



Benedictina. 
(Szent Benedek rendjéből.) 
v 
Három új boldoggá avaiolt vértanú 
Sz. Benedek rendfétoől. 

Őszentsége XI Pius pápa 1926. október 17-én boldoggá avatta a 
francia forradalomnak azon áldozatait, akiket a vésztörvényszék 1792. 
aug. 2 án Párisban, a kármeliták börtönné alakított, kolostorában hitük 
miatt lemészároltatott. A boldoggá avatott vértanuk sorát Du Lau János 
arles i érsek, de la Rochefoucauld Ferenc és ennek testvére Péter püspökök 
nyitják meg. 188 társuk közt Szent Benedek rendjét is három új pálmaág 
ékesíti, három bencés vértanú a francia Szent Mór (maurinus) kongregá-
cióból : boldog Chevreux Ambrus Ágoston, a Szent Mór kongregációnak 
általános főnöke, boldog Barreau de la Touche Lajos és boldog Massey 
René Julian, ugyanezen kongregáció szerzetesei. 

Â maurinus kongregáció a XVII. század elején alakult és két szá-
zadon keresztül világszerte becsültté tette a bencés nevet. Központja a 
Saint-Germain des Prés i monostor volt Párisban, itt székelt a generális. 
A kongregáció alapítói szigorú fegyelmet honosítottak meg és a minta 
szerű élet hamarosan meghódította a francia bencés kolostorokat. 1685-
ben 180 monostorban 1700 maurinus élt. A maurinusok emlékét ma is 
őrzi óriási tudományos működésük, főleg a történelmi szakok terén. 
Szentatya-kiadványaik, oklevélkutatásaik, liturgikus forrás-közléseik ma 
is a legjelesebbek e téren. Állandóan 40 szerzetest foglalkoztattak 
szakszerű vezetés mellett, akik közmondásossá vált „bencés" szorgalommal 
és szakavatottsággal adták közre kutatásaikat. Egy század lefolyása alatt 
pl. 200 óriási fóliokötetet és 510 más önálló munkát adtak ki. Mabillon, 
Marténe, Montfaucon, Ruinart müveire ma is büszkeséggel tekinthet a 
világ A maurinusok működése arra az időre esik, amikor az új bölcselet 
mellett a gallikanizmus és a janzenizmus veszélyeztette a francia nép 
lelkét és készítette elő lassan a forradalmat. Hogy ily nagykiterjedésű 
rend tagjai közt akadtak olyanok, akikre a koreszméknek kelleténél nagyobb 
hatásuk volt, azon nincs mit csodálkozni. Akadtak ilyenek a jezsuiták és 
más rendek tagjai közt is A kongregáció vezetősége maga is látta e 
veszedelmeket és 1769-től kezdve újabb reformra vezette szerzeteseit 

Ily körülmények közt vette át a maurinusok kormányzását Dom 
Chevreux Ambrus Ágoston 1783-ban. 

Boldog Chevreux 1744. május 14 én tett fogadalmat Saint-Florent 
de Saumur monostorban 16 éves korában. Bölcseletből is, a hittudo-
mányokból is megszerezvén az egyetemi fokokat rendjének központjá-
ban. St.-Germainben lett a hittudományok tanára 1758 ban. 1766 tói 
kezdve a Mans i Sz. Vince apátságot kormányozta. Hat évig állt az apátság 
élén, melyet felvirágoztatott. Tudós és kedves egyénisége, a rendi fegye-
lem erősítésén való buzgalma feltűnt elüljáróinak is, társainak is. Egymás 
után bizzák meg a toulouse i, majd a bretagne-i rendi provincia vizi-
tálásával. 



1783-ban egyhangúlag megválasztják a maurinus kongregáció gene-
rálisává. Ebben a hivatalában is nagy körültekintéssel, az ősi bencés 
életeszmény szeretetével vezette rendjét. Megválasztását Rómában is 
örömmel vették tudomásul. VI. Pius pápa brevében fejezi ki jókiván-
ságait. A gallikanizmus áramában kivált kortársai közt ez az egyházának, 
rendjének és a szentszéknek jogait bátran védő főpap, kinek vezetésére 
a legnevesebb szerzetes rend volt bízva kb. 1600 taggal. 

A francia társadalom vakon rohant romlása felé; ChevreuX igye-
kezett rendjének erkölcsi szintjét emelni, az ő kormányzása alatt fel-
ujúltak a maurinusok tudományos vállalkozásai is. Fáradozásait rendje 
azzal jutalmazta, hogy megbízatásának lejárta után 1788-ban újra fel-
kérték a generális tisztjének megtartására. 

Az események gyorsan peregtek egymásután. A forradalom réme 
már kisértett. 

A nemzetgyűlés 1790. február 13 án megkezdi a szerzetesek ellen 
való intézkedéseit. Először módot ad az aposztaziára és az aposztatákat 
díjazza; a kolostorokat kiüríti és a különböző szerzetek tagjait közös 
„reuniós" házakba gyűjti össze; a rendek javait elkoboztatja. 

Hiába tiltakoznak a maurinusok legjobbjai ezen intézkedések ellen ; 
hiába hivatkoznak a nemzetgyűlés előtt kongregációjuk érdemeire. Május 
9 én megjelennek a hivatalos kiküldöttek St. Germainban, hogy azt az 
állam nevében birtokba vegyék. A szerzeteseket felszólították, nyilatkozza-
nak, akarnak-e továbbra is szerzetesek maradni vagy nem, 

Elsőnek a generális nyilatkozott. „Amennyire lehetséges lesz, foly-
tatni akarja szerzetes életét". A feleletben benne volt a jövő események 
előrelátása. A vallás gyűlöletétől elvakult forradalom kezdetben mérsé-
keltebb húrokat pengetett, majd véres üldözést kezdett. 

A generális példája vonzott; a monostort kevesen hagyták el; a 
többség hűen kitartott fogadalmai mellett. De nem sokáig maradhattak 
ősi házukban. Templomukat először le akarták rombolni a forradalmárok, 
de aztán elálltak e tervtől. 

St. Germainből 1792. juniusában el kellett távoznia minden bencés-
nek; a monostorból börtönt csináltak, melyben pár hónap múlva nagy 
vérengzések történtek. A szerzetesek vagy a reuniós házakba vagy család-
jukhoz vonultak. 

Chevreux nek egy jámbor nő adott menedéket. 
A vallásüldözés mind kegyetlenebbé vált. XVI Lajos hiába szegült 

már ellen. A Tuileriák ostroma után a hatalom teljesen a nemzetgyűlés 
kezébe került, mely 1792. aug. 14-én esküt követelt minden szerzetestől 
a forradalmi törvények elfogadására. Ez az u. n. liberté-egalité eskü. 
Akik ezt az esküt nem tették le, azok elvesztették az életjáradékukat és 
éhen halhattak Az esküt le nem tevő papokat pedig deportációra Ítélte 
már egy máj. 27-iki törvény. Nekik 15 nap alatt el kellett hagyniok 
Franciaországot. Aztán megindult a vadászat az esküt le nem tett pa-
pokra és szerzetesekre. Chevreux-t is fölfedezték és a karmeliták kolos-
torából alakított börtönbe zárták. A francia klérus szine-virága töltötte 
meg ezt a börtönt. Százezren találták ott meg a vértanúság koronáját. 
Chevreux itt látta viszont két szeretettjét ; az egyik épen unokaöccse volt. 



Boldog Barreau de la Touche Lajos követte ifjú korában nagy-
bátyját a maurinus kongregációba. 1779 ben tett fogadalmat Saumurben. 
Tanulmányai elvégzése után a Soréze i intézetben tanította a számtant. 
A monostor bezárása után Párisba ment, ahol a követelt esküt nem tette 
le. Ezért őt is elfogták Nagybátyján kivül a karmeliták börtönében rá-
talált első házfőnökére: Dom Massey René Juliánra. 

Boldog Massey René a rennes-i Sz. Melania apátságban tett foga-
dalmat. Angersben tanított sokáig bölcseletet, majd theológiát, utána 
Saumurben lett perjel. A forradalom kiűzte monostorából, Párisba ment, 
ahol 1792. aug közepén elfogták. 

A karmeliták börtöne telve volt erőslelkü papokkal, szerzetesekkel. 
Mindegyiknek ugyanaz volt a bűne, hogy a forradalmi esküt nem tették 
le, hogy híven ragaszkodtak egyházukhoz és hitükhöz. 

1792. szeptember másodikán került a mészárlások sora a karmeliták 
kolostorára. A vérengző tömeg behatolt a templomba és a rabokat dél-
után sétájuk alatt sorra szólították a hirtelenül felállított Ítélőszék elé. 
Mindenkit felszólítottak az eskü letételére A hithűségnek fönséges jelenetei 
voltak ; a vértanúi léleknek gyönyörű bizonyságai a feleletek. Az áldo-
zatok látták, milyen sors vár rájuk; feloldozták egymást, elbúcsúztak; 
zsoltárénekléssel álltak hóhéraik elé, akik pillanatok alatt végeztek velük. 
Chevreux és Barreau ebben a dicső sorban szerezték meg a pálmát. 
A hóhérok megunták a várakozást, mig az összes áldozatok sorra kerül-
nek Azért a kolostor kertjében egy tömegbe szorították a többieket és 
lövésekkel, szuronyokkal felkoncolták őket. Itt halt vértanúhalált Dom 
Massey is. 

A francia forradalom ezzel nem végezte be munkáját; rendünknek 
ez az idő igazán hőskora volt. A „szentek unokái" igazán úgy haltak a 
hitért, mint őseik; a modern pogányság épúgy dühöngött velük szem-
ben, mint a barbár pogányság Csak a maurinus kongregációból negy-
venen felül haltak vértanúhalált; bőséges volt az aratás a többi francia 
bencés kongregációban is. 

A három most boldoggáavatott bencés vértanúra hálával, hódolattal 
tekintenek a magyar bencések is. Hiszen lelkiéletünk legfontosabb esz-
közét, a breviáriumot tőlük örököltük. Ma is a maurinus breviáriumot 
használjuk, azt, amellyel a karmeliták börtönében készültek ők a halálra. 
Szerzetes eszményeink, célkitűzéseink is azonosak a maurinusokéval : a 
monasztikus életeszményt ,ők is iskolákkal és tudományos működéssel 
bővítették ki. Ezek a vértanuk is kivették részüket a tanítás munkájából. 
És ime a legnagyobb tudományra is ők tanítanak: élni és halni Krisz-
tusért. 

A pekingi bencés egyetem. 
Az egyetem alapításáról megemlékezett a Pannonhalmi Szemle (1. évf. 

184 — 5) A St. Vincent főapátság Pekingben nagyon jó alkalmi vételt 
tudott eszközölni: megvette Cai tao hercegnek, aki a detronizált császár-
nak nagybátyja, palotáját a hozzátartozó parkkal együtt, 4 qkm terü-
leten. A palota alkalmas volt az átalakítás céljaira: 500 helyiség volt benne. 



Most már a második iskolaéve van az egyetemnek, amely a tervbe vett 
fakultásokat létrehozta. Az egyetem rektora Barry O'Toole, amerikai bencés. 
A cél az, hogy a bencés rend jellegének megfelelően, amely inkább 
lokális, vagy nemzeti és nem nemzetközi jellegű, mint az ú jabb rendek, 
teljesen kinai intézetté legyen, természetesen katholikus alapon. A célnak 
megfelelően Ying Vince, aki az egyetem eszméjét felvetette, a kínai iro-
dalmi fakultásnak dékánja lett. Kivá'ó katholikus kinai tudósokat sikerült 
az egyetemnek megnyerni ; többek között a volt kínai kultuszminisztert 
és a kínai földrajzi társaság elnökét. Az egyetemmel már kapcsolatos 
egy könyvkiadó vállalat és könyvnyomda. Ha a kezdet nehézségeit 
legyőzték, akkor csak kínaiak lesznek a tanárok és az egyetemet vezető 
bencés kolónia a Sz. Benedek-rend kinai kongregáció]áva fog átalakulni. 

Halottaink. 
f Dr. War g Ka Samu. 
(1844. jan. 6. — 1927. jan. 20.) 

Zalaapáti csendes szerzetesi cellájából elragadott közülünk valakit 
a halál, „mely a királyok palotáján épen úgy bezörget, akárcsak a koldus 
kaübáján". Zalaapátiban egy tizenhárom lustrummal bíró munkás szer-
zetesi élet az isteni Gondviselés akaratából véget ért. 

Élete nem volt gazdag külső sikerekben és eseményekben, hiszen 
szerénysége soha sem kereste a színpadi szereplést, nem hajhászta a 
népszerűséget . Ami ideje a szerzetesi hivatás buzgó ápolásán és a reája 
bízott hívek lelki gondozásán felül maradt, az iskolának, a tudománynak 
szentelte. Elmerült a gö rög és latin klasszikusok tanulmányozásába, ezeket 
forgatta — mint mondani szokta — „éjjeli, nappali kézzel". 

Életrajzát néhány évszám jelzi, de mily gazdag tartalom húzódik 
meg e számok mögött. 1844-ben született, 1862 ben lépett a Szent Benedek-
rendbe, 1869 ben á ldozópappá szentelték. Ugyanezen évben már a tanári 
pályán működik és 22 évig egyfolytában tanít az esztergomi bencés főgim-
náziumban. Fiatal tanári éveiben ritka tökéletességgel elsajátította a latin 
nyelvet írásban és szóban egyaránt. Elkezdi irodalmi működését Egymás-
után jelennek meg értekezései az esztergomi Szent Benedek rendi főgim 
názium értesítőjében és a Népnevelőben pedagógiai kérdésekről (Miben 
áll a teljes szellemi képzet tség és mennyiben mozdítja elő ezt a gim 
názium? — A szeretet szerepe a nevelő-oktatásban. — A szeretet lényege 
és alapja.). Az eleusisi mystériumokról szóló doktori értekezése (Budapest, 
1882., 105. 1.) m a i s számot tevő munka e nemben és beszédesen tanús-
kodik szerzőjének a klasszikusokban való nem közönséges jártasságáról. 
Már esztergomi tanárkodása idején megpróbálkozott latin versek írásával 
és ebben kitartott élete végéig. Horatiusi versmértékekben írt és horaiiusi 
reminiscenciákban bővelkedő, klasszikus veretű, pat togó ritmusu költe-
ményeiben csak hamar oly nagy tökéletességre tett szert, hogy — bátran 
elmondhat juk — e téren kevés filológus fogható hozzá. Nem volt úgy-
szólván országos jubileum, melyet egy panegyricumban vagy Enthusias-
musban meg ne énekelt volna. Csak a legszebbekre hivatkozunk Ilyen 
azon két költeménye, melyet XIII. Leó pápa (1888.), illetőleg Simor 

* * 



primás áldozópapságának 50 éves jubileumára (1886.) írt, továbbá az a 
búcsu-óda, mellyel a pannonhalmi főmonostor az esztergomi prímási 
székbe távozó főapátjától, Vaszary Kolostól búcsút vett (1891). Utolsó 
e nemű Enthusiasmusát 80 éves korában, 1924. nyarán írta Kroller Miksa 
zalavári apát úr aranymiséjére és az ünnepen maga akarta elszavalni. 

1891 —1899 ig Pannonhalmán a lyceum és főiskola igazgatója, egy-
úttal a klasszika filológiának a főiskolán tanára. Itt állította magának a 
legszebb emléket, „aere perennius", tanítványai, a rendtagok nagy számárak 
szívében, akik mindannyian a legnagyobb szeretettel emlékeznek meg 
vonzó, kedves egyéniségéről, sziporkázó szellemességéről és a legszebb 
elismerés hangján beszélnek sal Atticum-mal finoman fűszerezett nívós 
főiskolai előadásairól Hogy lelkiismeretes, tudós kutatásokat végzett, 
bizonyítják a római irodalom történetéről szóló, kéziratban ránk maradt 
előadásai és a teljes Horatiushoz készített kimerítő kommentárja Klasz-
szikus felkészültségéről és tudásáról nagy elismeréssel nyilatkozik Csen-
gery János a Bódiss Jusztin felett tartott akadémiai emlékbeszédében. 

1899 tői 1915 ig a Pozsony mellett levő, a csehektől immár 9 éve 
megszállt Deákiban lelkészkedett. Volt hívei legendákat mesélnek szociális 
érzékéről, az ő lelki gondozásukról, érdekeik felkarolásáról, jó szívéről 
és különösen sokat hittan tanításának eredményességéről. A tanár és 
pedagógus itt is kitör belőle. Versbe szedte az egész katekizmust és 
így tanította az elemi iskolában. 

46 évi munka után 1915 ben jól megérdemelt nyugalomba kerül 
Zalaapátiba. De életének ezen hátralévő 12 éve sem volt pihenés, hanem 
— otium cum dignitate. Úgy élt itt a csendes kolostorban, mint Publius 
Scipióról mondja Ciceró. Foglalkozott önmagával, tovább tanulmányozta 
kedvelt klasszikusait, esperantóra fordított szép magyar költeményeket 

.és — az apátság többi tagjaival együtt — naponkint több órán át taní-
totta a község szegény, de tehetséges és tanulni vágyó ifjail és elő-
készítette őket magánvizsgálatokra. Holtig tanult és tanított. Mert a munka, 
a maurinusi munka még nyugalmában is életszükséglete volt. Különösen 
a szónoklás. Nagy kedvvel és tehetséggel, zamatos magyarsággal hirdette 
Isten igéjét. Amit Esztergomban megkezdett, Pannonhalmán folytatott, 
Deákiban hivatásaként gyakorolt, attól Zalaapátiban sem tudott elszakadni. 
Ünnepies alkalmakkor az egész környéknek ünnepi szónoka volt. 

* 

Most a jó „Samu bácsi"-ra „örök álom omlott". Horatiusával — 
akit annyira szeretett s akinek összes ódáit könyv nélkül tudta — elmond-
hatjuk róla: „sok jó hullatja bús könnyét e sírra", — de senki sem 
jobban mint szellemi kincseinek örökösei, akik közvetlen közelről ismer-
ték buzgó szerzetesi életét, lelkiismeretes és tudós tanári munkáját, a 
hívek üdvéért hevülő lelkületét, az Isten szavának hivatott hirdetőjét és 
— izzó magyarságát. Mindig remélte, hogy egykori munkájának szín-
terét, Deákit a cseh megszállás alól felszabadulva láthatja viszont. Nem 
adatott meg neki . . . Helyette viszontlátja igazságos Bíráját. Adjon 
neki örök nyugodalmat! 



f Poór Szilveszter. 
A halál fiatalon ragadta el közülünk. Szivós szervezete sokáig bir-

kózott a benne lappangó kórral, végül is a Gondviselés hívásának engedni 
volt kénytelen. Sokan ismerték, sokan szerették, sokan sirtak temetésén, 
ezért hisszük, hogy sokak imádsága segített megnyitni az örökélet kapuit. 

Született 1893. aug. 20 án Farkasfán (Vasm ). 191 ö ban szentelték 
pappá. A háború utolso két évében katonalelkész volt; a rend külön-
böző intézeteiben működött mint tanár, Kőszegen, Pápán, Pannonhalmán. 
1926. augusztusától Győrszentivánba került, mint hitoktató-lelkész. T ö b b 
mint egyhónapos betegeskedés után nov. 14-én adta vissza lelkét Terem-
tőjének. R. i. p . 

f Parcsami Henrik. 
Halála hirtelen jött, mint egy nem várt kopogtatás az ajtón. A kará-

csonyi ünnepekre készült, helyettesért telefonált Tihanyba Füredről, hir-
telen rosszullét fogta el és mire az orvos szobájáig ért, már kiszenvedett. 
Régi szívbaja ölte meg karácsony vigiüáján. A szent ünnepeket már 
odafönn töltötte. Parcsami Henrikkel a rend egy kitűnő képzettségű 
tanárt és kedves tagot vesztett el. A kedves, igazán uri modor tapintatos, 
finoman kiművelt lélekből fakadt nála. Az élet lassan formálta benne 
azokat a papi vonásokat, melyekkel Balatonfüred-fürdő gyógyulást kereső 
közönségének lelkét igyekezett megnyerni, gyógyítani. 1879. dec. 1-én 
született Győrött, a millenium évében lépett be sz. Benedek rendjébe 
és 1903 ban fejezte be tanulmányait a budapesli egyetemen. Sopronban, 
Tihanyban, Kőszegen, Esztergomban, Győrött működött, mint tanár. 
Győrött élénk részt vett a város katholikus társadalmi életében, majd 
balatonfüredi fürdölelkész lett, ahol szeretetreméltó egyéniségével és 
buzgó papi munkájával szerzett súlyt és tekintélyt. R. i. p. 

Rendi hirck. 
Pápai elismerés a Schott-féle misekönyvfordításnak. A német liturgikus 

mozgalom legnagyobb támasztéka a Schott-féle misekönyv-fordítás. P. Anselm Schott 
beuroni bencés (1843—1896) 1884-ben adta ki először latin-német misekönyvét magya-
rázó jegyzetekkel és azóta ez a könyv több mint félmillió példányban terjedt el. 
A beuroni főapát 1926. aug. 31-én a következő tartalmú leiratot kapta Gasparri biboros-
államtitkár aláírásával Őszentségétől : 

„Azon körültekintő törekvésnek, mely céljául tűzte ki, hogy az egyház jámbor 
papi imádságát újra a nép ajkára adja, fényes bizonyítékai gyanánt kegyesen fogadta 
Őszentsége azon műveket, melyeket P. Pius Bihlmeyer és P. Martian Schaller P. Schott 
müveire támaszkodva kiadtak. 

Áhítatos lélek ömlik el e kiadványokon. Gazdag, de mérsékelten beillesztett 
magyarázatok könnyedén tárják fel a szent cselekmények mélységes értelmét. ízléses 
és tetszetős a nyomdai kiállítás is. Ezért ajánlatosak e munkák mindazon hivőknek, 
akiket a liturgikus imádság nyelve arra indít, hogy belőle a lelki élet vizeit merítsék. 
Sitientes venite ad aquas . . . et bibite cum laetitia. Kik szomjaztok, jertek a vizek-
hez . . . és örömmel igyatok." 



A Szentatya elismerését fejezi ki e munkáért, kivánja, hogy az istentisztelet föl-
elevenítésének legyenek eszközei és az összes szerzőknek és közreműködöknek apostoli 
áldását küldi. 

A jeruzsálemi sionhegyi bencés monostor a mult év folyamán a szentszék 
által az apátságok sorába emeltedett. Az apátság telkét II. Vilmos császár adta a 
német katholikusoknak. 1906-ban beuroni bencések vették át a telepet ; négy év múlva 
készen állt a Nagyboldogasszonyról elnevezett gyönyörű Sion-templom. 

Krisztus királyságának ünnepén avatta apáttá a jeruzsálemi pátriárka — Maurus 
Kaufmann addigi perjelt, maria-laachi szerzetest a monostor első apátjává. 

Az északamerikai Mount-Angel-i Sz. Benedek apátság 1926. szept. 20-án 
porrá égett. Az apátság hires hittudományi és bölcseleti intézetet és könyvtárt tartott 
fenn. Hajléktalanná vált 80 tagja, aki a szó értelmében mindent elvesztett, amit az apát-
ság kb. 50 éves alapítása óta szerzett, az Isten irgalmában bízik, hogy a keserves meg-
próbáltatásból az apátság újra feltámad. 

» 

Az új fiecht-i (Tirol) apát P. Johann Lantpert lett, aki azelőtt a Szent Anzelm-
kollégiumban az erkölcstan tanára volt. 

A Heidelberg mellett fekvő Neuburg apátsága a reformáció idején világi kézre 
került. Most vette meg a beuroni bencés kongregáció 500.000 márkáért. 

A Steenbrugge-Í bencés apátság előbbi apátjának lemondása miatt új apátot 
választott Gabriel Willems, afflighemi (Belgium) szerzetes személyében, akit 1926. nov. 
28-án avattak apáttá. 

A keleti liturgikus mozgalom. A westminsteri székesegyházban először ünne-
peltek nemrég aranyszájú sz. János liturgiája szerint — ószláv nyelven, egy keleti egyesült 
pappal. Résztvettek D'Herbigny S. J. püspök, Beauduin O. S. B., Benningsen orosz gróf, 
Volkonszky herceg, Morisson O. S. B. 

A beuroni bencések 35 hektár földet vettek Bethelben (Palestina) letelepülés 
céljából. A terület tele van régi romokkal, melyek felásása nagy eredményekkel kecsegtet. 

Egy spanyol zeneszerző és kö l löpap a t ihanyi 
apátság c í m é n e k birtokában a XV5. században. 

Kari Lajos érdekes cikket írt az egyik német folyóiratban Flecha Máté cimzetes 
tihanyi apátról.1 (Hibásan írja Mathiásnak, mert az oklevelekben Matheus van !) Az 
apát életrajzát szép művelődéstörténeti keretben helyezi el. Leírja, mint terjed a hábo-
rúk s a politikai hatalom nyomában a népek kulturája, Spanyolország is mint viszi a 
mórok kiverése, a felfedezések, az idegen világrészek meghódítása, a Habsburgok 
szerencsés politikája következtében fellendülő műveltségét a Jvilág minden tájára, 
Itáliába, Franciaországba, Németalföldre, Németországba, sőt még más világrészekbe is. 

i Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Herausg. v. 
Prof. Dr. A. Brandl und Prof. Dr. O. Schultz—Gora. Verlag von G. Westermann in 
Braunschweig und Hamburg. 1926. 209—19. 1. 



Ennek a messze hódító spanyol kultúrának egyik képviselője a bécsi és prágai 
udvarnál Flecha Máté. A katalán származású karmelita szerzetes életét, aki már klerikus 
korában V. Károly leányának, Máriának, később II. Miksa császár feleségének szolgá-
latában állt s zenei tehetsége révén a császári zenekar karmesterévé lett s ki úrnőjét, 
mint udvari káplán Bécsbe is követte, ismerjük már a rendtörténelemből.1 Tudjuk, 
hogy 1579. dec. 15-én Rudolf királytól megkapja a tihanyi apáti címet, de csak a címet» 
mert a birtokok jövedelme a török háborúk miatt a tihanyi vár fenntartására volt lefog-
lalva. Ismerjük az apátság tényleges elnyeréséért folytatott hiábavaló küzdelmeit is, de 
aztán eltűnik szemünk elől. Irodalmi működésére s életének további folyására külföldi 
kútfők nyomán Kari Lajos derít világot. 

Első sikerét még mint Mária infánsnő zenetanítója El Parnasso c. operájának a 
madridi udvari színpadon való előadásával 1561. dec. 6-án érte el. M. Soriano Fuertes 
zenetörténetíró szerint ez volt az első ilyen irányú munka Spanyolországban. Ezután 
az udvari zenekar vezetésével bízzák meg s ott működik Bécsbe való átköltözéséig. 
Ifjúkori munkáiból több nem ismerős. 

1568-ban Velencében adott ki egy több hangra komponált madrigalgyüjteményt, 
olasz és spanyol nyelvű szerelmi dalokat, melyeket II. Miksa császárnak ajánl. 1581-ben 
három zenei müve jelent meg. Az első a kontrapunkttal foglalkozik, a második a zsoltá-
rokhoz való melódiákat tartalmaz, a harmadik saját és egyéb zenei szerzeményeknek 
gyűjteménye. 

1593-ban Prágában spanyol versgyűjteményt ád ki abból az alkalomból, hogy 
osztrák Erzsébet, francia királyné, IX. Károly özvegye (1554—1592.) egyik bécsi klarissza-
kolostorban 1592. jan. 22-én meghalt. A jámbor, olvadékony lelkű nő alakja nem alkal-
mas hősnője egy nagyszabású elégiának. Flechta nem is tud életet vinni művébe. Csak 
általános rajzát kapjuk a visszavonult özvegységben élő, jámbor, alamizsnálkodó, türel-
mes királynőnek. Ezenkívül még egyházi himnuszokat dolgozott át szonettekbe. Egyéni 
vonatkozás csak az utolsóban van, amelyben kéri Krisztust, hogy egyházát a török 
veszedelemtől s az eretnekségtől mentse meg. A művet Ernő főhercegnek, az elhunyt 
testvérének ajánlotta. 

1599-ben kiadja összes munkáit s ekkor III. Fülöptől megkapja a spanyolországi 
la postellai bencés apátságot. Itt tölti el életének hátralevő részét a sok betegségtől, fej-
fájástól, köszvénytől meggyötört udvari pap apáti méltóságának élvezetében 1604. 
február 20-án bekövetkezett jámbor haláláig. 

Olajképe a madridi nemzeti könyvtár kézirattárában látható hátsó felén ezzel a 
felírással : Flecha, musico de Felipe II. 

Flecha érdekes képviselője marad az egészen Bécsig hatoló spanyol zenei kul-
túrának. 

Kari széleskörű kutatáson alapuló értekezése nemcsak hogy fényt derített a 
tihanyi apáti cím egyik birtokosának működésére, hanem egyúttal hézagot is teremt az 
apátság történetében. Flecha halálának megállapításával (1604. febr. 20.) Herovics Má-
tyásnak 1609. szept. 6-án kelt kinevezéséig üres lap támadt a tihanyi apátság történeté-
ben, amelyet a további kutatásnak kell majd kitöltenie. 

Dr. Mihályi Ernő. 

1 Erdélyi László : A tihanyi apátság története. 1908. I. 78—79. 1. 



Obláíusok. 
Alexandriai Kelemen azigazi szépségről.1 

Alexandriai Kelemen az alexandriai katechétikai iskolának volt tudós 
vezetője. Vele indul meg a nagy egyháztanítók irodalmi munkássága. 
Ránk maradt trilógiájának elsejében (nqoTqejtxiKös Ttqbs "JEUíjvas, Cohortatio 
ad gentes) az antik gö rög filozófusok ellen száll sikra, mert a legtöbb 
ütköző pont a keresztény vallás és a filozófia területén adódott. Harma-
dik müvében ^ t ^ w v . í ' ^ b t s í s ) a keresztény hit és tudás viszonyát 
állapítja meg. A trilógia középső része a „Paedagogus" (Hcuőaycoyós), az 
emberiség legnagyobb Nevelője, az Ige, Jézus Krisztus. Gyakorlati ker. 
erkölcstannak mondható e mü. Három könyvből áll. Az elsőben kifejti 
az Isten gyermekségének fogalmát, az Ige tevékenységét, a Paedagógus-
nak a szeretet alapelvére felépített nevelő-módszerét, ellentétben a féle-
lemmel, az ószövetségi nevelés princípiumával. A második és harmadik 
könyv gyakorlati kérdéseket tárgyal. A mindennapi élet mindennemű 
vonatkozásába beleviszi az erkölcsi törvényt. A fényűzésben tobzódó, 
züllött Alexandriában felemeli tiltakozó szavát a testi-lelki aberrációk 
ellen. Megmutatja, hogyan kell evés, ivás, lakmározás, fürdőzés közben, 
társalgás alkalmával viselkednünk, milyen legyen a házastársak élete, 
hogyan kell ruházkodnunk stb , mit kell tenni, mit kerülni, mi illik, mi 
nem a keresztény élethez. Azonban a keresztény ideálhoz az igénytelen 
egyszerűségen, a tiszta életen felül hozzátartozik minden erények koro-
nája: a szeretet. Ez teszi az embert igazán, vagyis lelkileg széppé. Erről 
szól a következő fejezet (Paed. III. 1.), mely kis részlet Alexandriai Kele-
men Paedagógus-ának készülő teljes magyar fordításából. 

* 

„Minden tudományok koronája az önismeret. Ha valaki önmagát 
ismeri, ismeri az Istent is. Ha pedig Istent megismerte, hasonlóvá lesz 
Hozzá, de nem aranyékszer, nem is földig érő ruha viselésében, hanem 
jócselekedetek gyakorlásában és abban, hogy a lehető legkevesebb 
dologra szorul. Mert mindennek birtokában egyedül az Isten van és ő 
nagy örömmel látja, ha mi lelkületünk díszeivel, azután pedig a test 
tisztaságával tisztán tündöklünk, ha a szentség öltönyét, a szüzességet 
magunkra öltöttük. 

A léleknek hármas ereje v a n : 2 szellemi (értelmi), ezt gondolkodó 
résznek nevezik. Ez a belső ember, mely az érzékeink alá eső embert 
kormányozza, őt magát viszont más valaki irányítja, t. i. az Isten. A má-
sodik a szenvedélyes (indulatos) rész ; állati tulajdonság lévén ez a 
dühöngésnek jópajtása. A harmadik, az élvezni vágyó rész, sok alakot 
vesz fel, többet, mint Proteus, a sokszínű tengeri isten. Majd így, majd 
úgy változtatja formáját és fajtalanságokra, bujálkodásra, pusztulásba 
csalogat nyájasságával. 

1 A fordításnál Otto Stählin kiadását használtuk. (Leipzig, 1905.) 
2 A léleknek három részre való felosztása Platóntól származik. 



„Először is oroszlánná alakult szép lenge sörénnyel."1 

Megtartja díszét, de ember-voltát mutatja szakálla. 
„Sárkány lett azután, vagy vadkan, vagy fene párduc." 3 

Ekszeretése fajtalanságba döntötte. Többé már nem látszik erős 
[állathoz hasonlónak az ember : 

„Vizzé vált azután, végül lombbal teli fává." 3 

Kicsapnak a szenvedélyek, forrnak a kéjörömök, oda van a szép-
ség, a falevélnél is gyorsabban porba hull, ha feltámadnak ellene a faj-
talan érzékiség viharai. Még az ősz beköszöntése előtt elhervad, hiszen 
az érzéki vágy lesz a kenyere, mindent a maga képére formál, hitegetni 
akar, csakhogy elrejtse az „embert". 

Ám azon egyén, akinek házastársa az Ige, nem ragyog mindenféle 
színekben, nem változik minden alakban. Az Ige képmását hordja magán, 
hasonló az Istenhez, szép, de nem piperkőc. Ez az igazi szépség. Hisz' 
ő Isten. Istenné pedig azon ember lesz, kinek akarata az Isten akaratával 
egyezik. Találó tehát Herakleitos ezen kifejezése: „halandó istenek, isteni 
emberek". Ez a misztérium nyilvánvalóan maga az Ige: Isten van az 
emberben s az ember Istenné lesz; ő (az Ige) pedig mint közbenjáró tel-
jesíti az Atya akaratát. Az Ige ugyanis közös közbenjárója mindkettő-
jüknek: Istennek Fia, az emberiségnek pedig Üdvözítője; Istennek szol-
gája, nekünk Paedagógusunk. Mivel pedig a test, mint sz. Pál is tanús-
kodik, rabszolga, hogyan cicomázhatná fel jogosan az ember szolgálóját 
kerítő módjára? A test ugyanis a szolgai alakot jelenti. Az apostol mondja 
az Úrról, hogy „kiüresítette önmagát, szolgai alakot vévén fel".4 A külső 
( = látható) embert szolgának nevezi azon időre, mielőtt az Úr szolgává 
lett és testet öltött. 

Azonban könyörületességében az Isten maga szabaddá tette a 
testet. A pusztulástól, a halált hozó keserű szolgaságtól megszabadítva 
romolhatatlansággal ruházta fel. Ezt a szent, ezt a mennyei ékességet 
adta a testnek: a halhatatlanságot. 

Van más szépsége is az embernek: a szeretet. „A szeretet — az 
apostol szerint — tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem fuvalkodik fel ." 5 

Mert a piperkőcködés — sok lévén benne a haszontalan feleslegesség — 
nyegleség. Ép ezért így folytatja (az apostol) : „nem nagyravágyó." 6 

Félszeg dolog ugyanis az idegenszerű és természetellenes külső meg-
jelenés. Ami pedig kendőzött, az tőlünk idegen. Világosan megmondja 
ezt e szavakkal: „nem keresi, ami nem a magáé ." 7 Az igazság csak 
azt mondja sajátjának, ami a magáé. Az ékszeretet azonban idegen tolla-
kat keres, mert távol esett az Istentől, az Igétől, a szeretettől 

Hogy maga az Úr nem volt szép testi alakjára nézve, a Szentlélek 
tanúskodik Izaiás által : „és néztük őt és nem volt alakja, sem szépsége, 
hanem az ő alakja megvetett és utolsó az emberek között".8 Már pedig 
ki szebb, ki kiválóbb az Úrnál? Igen, Ö nem mutatott szemmel látható 
hús-szépséget, hanem a léleknek és testnek igazi szépségét; azét a jó 
cselekedetekben, ezét pedig a test halhatatlanságában. 

Görög eredetiből fordította : Dr. Kálovics Adorján. 

J Horn. Od. 4, 456. (Kemenes fordítása.) — 2 U. 0. 457. — a U. o. 458. — * Sz. Pál : 
Filipp. II. 7 - e Sz. Pál: Korinth. I. 13, 4. — & U. o. — 7 U. o. — s Izaiás 53, 2—3. 



Az ifjúság és az obláim-iníézmcny. 
Az oblátus-intézmény felújításával többször fölmerült az a kérdés : 

nem lehetne-e az ifjúságot is belevonni az oblátus családba és így a 
bencések vezetése alaít nevelkedő ifjak nem léphetnének-e szorosabb 
kapcsolatba az őket nevelő renddel ? Kézzelfoghatóan felvetve a kérdést, 
azt kell keresnünk, hogy mivel az i f júság számára már van egyesületünk : 
a Mária kongregáció, nem lehetne-e a Mária kongregációt belevonni az 
oblátus szervezetbe és nem lehetne-e a kongreganistákat oblátusokká 
tenni ? 

Egyetlen egy nehézség van és ez az oblátusok statútumainak az 
a pontja , hogy 17 éves kora előtt senki sem tehet oblátus fogadalmat . 
Ez a megszorítás Róma bölcsességére vall, mert egész életre szóló foga-
dalmat nem lehet gyerek fejjel tenni. Lejáratjuk a fogadalom értékelését, 
ha könnyen megengedjük annak letevését. De azt a nehézséget sikerült 
legyőzniök az einsiedelni bencéseknek, akik a gimnáziumukban levő 
Mária kongregációt átalakították Benedek Gárdává. Az ö programmjuk 
alapján megkíséreljük a magyar viszonyokra alkalmazni a szabályaikat, 
talán példa lehet arra, hogy mily módon lehetne az ifjúságot is bele-
kapcsolni az oblátus-intézménybe. 

I. Szent Benedek Gárda. 
1. A Benedek Gárda célja, hogy előkészületül és bevezetésül szol-

gáljon az oblátusságra és mint ilyen a nagy bencés oblátus szervezet-
nek a része. 

2. Tagjai gyermekek és ifjak, amint Szent Benedek is Maurust és 
Piacidust gyermek korukban bevette szerzetesi családjába. 

3. A Benedek Gárda tagjaiban a katholikus Egyházhoz való ragasz-
kodást, a családi szellemet és a liturgikus lelkiéletet iparkodik ápolni 
és fejleszteni. 

II. A Szent Benedek Gárda szabályzata. 
1. A Benedek Gárda tagjai közé oly katholikus ifjak léphetnek, 

akik kifogástalan életet élnek és kötelezik magukat arra, hogy 
a) a pápának híven engedelmeskednek, őt a kereszténység atyja-

ként tisztelik ; 
b) a liturgiát Szent Benedek szellemének megfelelően szeretik és 

erejük szerint résztvesznek benne ; 
c) a katholicizmus ellenségei ellen harcolnak. 
2. A Benedek-gárdisták tizenhét éves korukban, a gimnázium 

hetedik osztályának befejezésekor oblátus-noviciusok lesznek X. Pius 
pápától elrendelt forma szerint. 

3. A Benedek Gárdában a jelöltség után három fokozat van : 
apródok, leventék és lovagok. Az egyik fokozatról a másikra való emel-
kedés függ a szervezet lelki igazgatójának bölcs ítéletétől, akinek a tagok 
buzgóságát, életét és tehetségeit figyelembe kell vennie. Általában jelelt 
lehet az alsó három osztály tanulója, azután a negyediktől a hetedik 
osztályig apród, a nyolcadik osztályban levente és oblátus-novicius, az 
érettségi után pedig lovag és oblátus. 



4. Lovag az lesz, aki a következő fogadalmat írásban leteszi: 
„Az Úr Jézus Krisztus, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária és 

Szent Benedek atyánk dicsőségére ünnepélyesen megígérem, hogy 
a pápának, mint Krisztus földi helytartójának hűségesen engedel-

meskedem és őt mindig tisztelem ; 

Részlet S. Gábrielből. 

szent Egyházunk imádságait és szertartársait szeretem és szebbé-
tételén fáradozom ; 

a katholicizmus ellenségei ellen, első sorban a szabadkőművesek 
és társaik ellen, egész életemen át harcolok." 

Ez a fogadalom oly ígéret, mely bün terhe alatt nem kötelez, de 
férfi megtartja szavát. Azért ezt a fogadalmat csak férfi teheti le s a 
Benedek gárdisták lovaggá ütése érettségi után, ha lehet Pannonhalmán 
és ünnepélyesen történjék. 



5. Kötelességeik. A Benedek Gárda tagjainak ál landóan kell hor-
daniok Szent Benedek érmét. Azonkívül naponként egy Miatyánkot és 
egy Üdvözletet kell imádkozniok a pápáért és Szent Benedek rendjeért. 
Egyébként csak azt teszik, amit a katholikus Egyház minden hívétől 
megkíván, de ezt a katholikus kötelességet ezután pontosan, teljesen és 
öntudatosan megteszik. 

6. Vezetőség. A bencés igazgatón kivül van a fiúk által választott 
és az igazgatótól kinevezett prefektus, továbbá a bencés regula szelleme 
szerint minden tiz tag után egy-egy decurio. A különféle hivatalokat 
(könyvtáros, jegyző, pénztáros) ezek töltik be. Működhetnek tehát tel-
jesen a kongregációs vezérkönyvben adott szabályok szerint. 

7. A kötelességét nem teljesítő gárdistát három eredménytelen 
figyelmeztetés után az igazgató alacsonyabb fokra helyezheti, sőt teljesen 
is kizárhatja a Benedek Gárdából . 

III. A szabályok magyarázata. 
A legrövidebben és legvilágosabban e három szóban lehetne jelle-

mezni mind a felnőtt oblátusok szervezetét, mind az ifjak számára való 
Benedek Gárdá t : Krisztus iránti szeretet, az Egyház iránti hűség és 
a családhoz való ragaszkodás. 

a) Krisztus iránti szeretet. Krisztus a mi ideálunk és királyunk. 
Rá kell irányulnia minden gondolatunknak. Feléje kell törnie minden 
vágyunknak. Őt kell teljes szívből szeretnünk. Minden áj ta tosságunk 
akkor helyes, ha hozzá vezet. Az Eucharisztia is, a liturgia is és Szűz 
Mária is hozzá vezetnek. Krisztust látogatjuk meg gyakran és Őt vesszük 
magunkhoz az Eucharisztiában ; Krisztusért csatlako"unk az egyházköz-
séghez és veszünk tevékeny részt a liturgiában ; Krisztusért tiszteljük 
Szűz Máriát, igy lesz életünk „christocentricus" élet, mint aminőnek 
kell lennie az igazi bencés szellemű lelkiéletnek. 

b) Egyház iránti hűség. Kettőben nyilatkozik meg : Először, hogy 
minden támadással szemben bárhol és bármikor megvédjük; másodszor, 
hogy a pápát gyermeki hűséggel szeretjük, érte gyakran imádkozunk. 

c) Családhoz való ragaszkodás. Minden bencés kolostor egy-egy 
ideális család. De a világban élő oblátusnak és gárdistának kolostora a 
család, hová az isteni gondviselés helyezte őt. Itt kell neki is segítenie, 
hogy családjában Szent Benedek szellemének megfelelő igazi katholikus 
élet legyen. És szeretnie kell azt a családot is, melynek mint gárdista 
és oblátus tagja lett, Szent Benedek rendjét. Virágzásáért, boldogságáért 
neki is meg kell tennie, amit csak tehet. 

IV. A bucsuk és kegyelmeit. 
1. Először minden gárdista és oblátus részese minden lelki jónak 

és kegyelemnek, melyet Szent Benedek rendje az egész világon kiérdemel. 
2. Minden gárdista, aki Szent Benedek érmét állandóan hordja, 

részesül az érem hordozóinak adott búcsúkban. 
3. Mihelyt leteszi az oblátus a fogadalmat, az oblátusok összes 

búcsúinak részese lesz. 



V. A felvételi rend. 
1. A jelölt egyszerű jelentkezési formát ír és két évi próbaidő után 

megkapja Szent Benedek érmét kék-fehér szalagon s ezzel apród lesz. 
2. Leventévé tétel az oblátusok beöltözési formája szerint történik. 

Nálunk tehát csak a hetedik osztály elvégzése után. 
3. A lovaggá nyilvánítás az oblátus fogadalom formája szerint tör-

ténik és a fentebb közölt írásbeli fogadalom beadásával. Ez Pannon-
halmán történhetnék, hogy még erősebb legyen a szívükben a magyar 
katholicizmus bölcsőjéhez való hálás ragaszkodás. 

íme ez a vázlata a Benedek Gárdának. Talán ezen javítva lehet-
séges lesz nálunk is az ifjúság belevonása az oblátus intézménybe és 
ezzel egy nagy lépést tettünk a bencés szellemű nevelés megvalósítása felé. 

Sz. F. 

O b f á í u s - d í r e k í ó r i u m . 

Isten kegyelméből már több helyen van oblátus vagy obláta csoport. Ezek hasz-
nálatára alkalmasnak tartom annak a direktóriumnak a közlését, amely szerint él a 
kőszegi oblátus csoport. Ez az első állandó bencés vezetés alatt álló oblátus szer-
vezet az országban, azért az itt tapasztaltakból bátran meríthetünk okulást. Célom 
•ezzel a direktóriummal az egyes csoportok munkájának a megkönnyítése és a veze-
tésben kívánatos egység elősegítése. 

Január. 

AJ H a v i ö s s z e j ö v e t e l e k . Az első vasárnap 1/28 órakor szentmise és közös 
szent áldozás. Előtte való szombaton este 7 órakor konferencia. 

A harmadik szombaton este 7 órakor a székházban barátságos megbeszélés. 
Minden csütörtökön órakor a gimnázium dísztermében Katholikus Kultúr-

estély az oblátusok rendezésében. 
B) B ú c s ú k é s k e g y e l m e k . Ideszámítjuk Szent Benedek jubileumi érméhez 

fűzött búcsúkat is, mert ezt az érmet az oblátusoknak hordaniok kell. 
Teljes búcsúk: 6. Vízkereszt és 15. Szent Maurus napján. Ezenkívül az év egy 

szabadon választott napján az érem hordozóinak és négy egyszersmindenkorra egyé-
nenként meghatározott napon az oblátusoknak. 

C) R e n d i ü n n e p e k . Itt csak a nevezetes ünnepeket soroljuk fel, melyeken 7 
órakor szentmise van Szent Benedek oltáránál, hogy azon az oblátusok is részt-
vehessenek. Ilyen ünnep 15-én, Szent Maurus ünnepe, ki Szent Atyánk első tanít-
volt és a rend megtelepítője Franciaországban. 

25-én Pál fordulása. Ezen a napon a magyar bencések és a mentecassinói 
kolostor között fennálló közösség kifejezésére Pannonhalmán a cassinóiakért és 
Cassinón a pannonhalmiakért miséznek. 

Február. 

A) Ugyanaz, mint januárban. 
B) Általános feloldozás : 2-án XI I I . Leó pápa engedélyével az év folyamán nyolc 

alkalommal adható teljes búcsúval járó feloldozás. Az oblátusok igazgatója adhatja 
ezt a közösen egybegyűlt oblátusoknak vagy egyenként kérhetik gyónás közben a 
gyóntat ójuktól. 



Teljes búcsúk : 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony és 10-én Szent Skolasztika 
napján (két teljes búcsú!). 

C) 10. Szent Skolasztika ünnepe. Szent Benedek nővére, a bencés apácák 
megalapítója. Előtte három napon át az obláták számára triduum este 7 órakor a 
bencés templomban. 

Március. 
A) A kultúresték megszűnnek. A többi ugyanaz, mint januárban. 
B) Pápai áldás : 21-én. Kétszer egy évben, minden csoport számára egyszer 

és mindenkorra megállapított napon, az oblátusok igazgatója pápai áldást adhat az 
egybegyűlt oblátusoknak. (A kőszegi csoport márc. 21-ét és nov. 1-ét választotta.) 

Általános feloldozás: 19. Szent József ünnepén. 
Teljes búcsúk : 9. Római Szent Franciska napján, aki az első obláta-kongregáció 

alapítója volt és ezért az obláták védőszentje. 21. Szent Benedek napján (három 
teljes búcsú) és 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. 

C) 21. Szent Benedek ünnepe, aki ezen a napon halt meg 543-ban. A megelőző 
három nap este 7 órakor triduum a bencés templomban. Az ünnepnapon l / 2 9 órakor 
ünnepélyes szentmise. Utána pápai áldás. Délután a gimnázium dísztermében ünnepély. 

Április. 

A) Ugyanaz, mint márciusban. Ezenkívül a nagyböjt folyamán az oblátusok és 
obláták számára háromnapos lelkigyakorlat van, melyen a többi hivők is résztvehetnek« 

B) Teljes búcsúk : Nagycsütörtökön és Húsvétvasárnapján (két teljes búcsúi) 

Májas. 

A) Ugyanaz, mint márciusban. 
B) Teljes búcsú: Áldozócsütörtökön. 

Június. 

A) Ugyanaz, mint márciusban. 
B) Általános feloldozás : Jézusszive ünnepén, 24. Keresztelő Szent János és 29. 

Szent Péter és Pál apostolok napján. 
Teljes búcsúk : Pünkösd és Szentháromság vasárnapján, Űrnapján és 24. Keresz-

telő Szent János ünnepén. 
Július. 

A) Vakáció folyamán, július és augusztusban, nincs sem konferencia, sem 
összejövetel. 

Teljes búcsúk : 15. Szent Henrik. Szent Henrik német császár, Szent István 
királyunk anyai nagybátyja oblátus lett a Cluny-i kolostorban s ezért ő a világ oblá-
tusainak védőszentje. 

C) 11. Szent Benedek ünnepe. Mivel Szent Benedek napja márciusban leg-
többször nagyböjtre esik, amikor nem lehet teljes fénnyel megünnepelni, ezért van 
ez az ünnepe, hogy a liturgia teljes pompájával meg lehessen ülni Szent Benedek 
emlékezetét. 

Augusztus. 
A) Ugyanaz, mint júliusban. 
B) Teljes búcsúk: 15. Nagyboldogasszony és 20. Szent István király ünnepén. 
C) 20. Szent István, a pannonhalmi kolostor megalapítója és bencés oblátus, 

a magyar oblátusok védőszentje. 



Szeptember. 

A) Ugyanaz, mint márciusban. 
B) Általános feloldozás: 14. a szent kereszt felmagasztalása napján ; teljes 

búcsú : 8. Kisasszony napján. 
Október. 

A) Ugyanaz, mint márciusban. 
B) Teljes búcsú: 5. Szent Piacid napján. 
C) 5. Szent Piacid, Szent Atyánk első tanítványa, a rend első vértanuja. 

November. 

A) A közös szentáldozás a pápai áldás miatt ebben a hónapban 1-én van. 
A havi konferencia tehát előttevaló nap, október 31-én. Ebben a hónap kezdődnek 
az oblátusok rendezésében minden csütörtökön este órakor a Katholikus Kultúr-
esték a gimnázium dísztermében. 

B) Pápai áldás 1. a kőszegi csoport számára, mert második napnak ezt válasz-
tották, hogy a velejáró teljes búcsút kedves halottaikra alkalmazhassák. A közös 
szentmise és szentáldozás után. 

Általános feloldozás: 13. a bencés Mindenszentek napján. 
Teljes búcsúk: 1. Mindenszentek 2. Halottak napján. Mivel ezt az ünnepet a 

cluny-i bencések kezdték és tőlük vette át az egyetemes Egyház, azért a bencés tem-
plomok számára „toties-quoties" búcsút engedélyezett a szentszék, azaz annyiszor 
kapható teljes búcsú, ahányszor valaki egy bencés templomot meglátogat november 
1-én déltől kezdve és ott a szokásos ájtatosságokat elvégzi. 13. Bencés Mindenszentek, 
11. Szent Márton püspök, 17. Szent Gertrúd (Szent Benedek rendjének egyik leg-
nagyobb szentje, aki Szent Atyánkat nagyon tisztelte. A montecassinoi és a pannon-
halmi templomok pátronusa.), 21. Mária felajánlása ünnepén. 

C) 21. Mária Felajánlása. Ezen a napon lett Szűz Mária obláta a jeruzsálemi 
templomban, azért ez az oblátusok és obláták főünnepe. Este 7 órakor a felajánlás 
ünnepélyes megújítása a bencés templomban. 

December. 

A) Ugyanaz, mint januárban. 
B) Általános feloldozás : 8. Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. Teljes búcsúk : 8. 

Szeplőtelen Fogantatás és 25. Karácsony napján. 
Ez a direktórium ugyan a kőszegi oblátus és obláta csoport számára készült, 

de legnagyobb részében minden csoportra érvényes, azért közöljük. Sz. F. 

A. budatétényi missiósorvosjelölíek aar; 
Oblálus- intézmcnyben. 

Koch Róbert budapesti hitoktató nagyszabású és nagyjövőjü intézménnyel akarja 
hazánkat az Egyház missiósmunkájába belekapcsolni. Magas egyházi körök támoga-
tásával missiósorvosokat képző intézetet szervezett Budatétényben. Az intézet tagjai 
vállalkoznak arra, hogy meghatározott ideig a missiók szolgálatába fognak állni és 
kimennek más világrészek missióstelepeire orvosként. Az eszmét több orvos és orvos-
jelölt lelkesen felkarolta. Hogy az intézmény egyházi szervezetet nyerhessen, vezetője 
érintkezést keresett az Oblátus-intézmény központjával és 1926. nov. 12-én már elhatá-
rozták a missiós orvosjelöltek, hogy az Oblátus-intézménybe való fölvételüket kérik. 
Kérésüket a főapát úr örömmel teljesítette. — Az új intézményt melegen ajánljuk az 
oblátus és oblata-testvérek szeretetébe. 



Legmegbízhatóbb magvak 

PAMME 
m ü k e r t é s z , magnemosátőné l 

Győr, Deák Ferenc ucca 16. szám 
kaphatók. 

Angster József és Fia 
o r g o n a - é s h a r m o n i u m g y á r 

r é s z v é n y t á r s a s á g ? à c s . 
Ú j o r g o n á k 

művész i k i v i t e l b e n ; p n e u m a t i k u s á t é p í t é s t k , 
h o m l o k z a t s i p o k , j av í t á sok , t i sz t í t ás , h a n g o l á s 

l e g j u t á n y o s a b b a n , h & a i v a a ö 
f i z e t é s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . 

A j á n l j u k e l s ő r e n d ű h a r m ó n i u m j a i n k a t 

5 milliótól feljebb, részletf izetésre is. 
I000 új orgona. — Hatvanéves mult. 

= Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve. • 

Ha igazán súlyt fek te t 
j ó ft ©a élvezetére, 
ú g y v e g y e n v i l á g h í r ű M e s s -
n e r fisát és h o z z á a k i t ű n ő N i a -
g a r a r a m o t , m e l y f i n o m z a m a t ú 
és g a z d a s á g o s , m e r t i g e n o l c s ó . : - : 
T o v á b b á k i t ű n ő p ö r k ö l t k á v é kg . 80, 00 és 
100.0(0 k o r . Ö s s z e s f ű s z e r - és c s e m e g e - á r u k . 
I g e n f i n o m s z a l o n c u k o r . P i s z t r á n g o l a j b a n 
G y ö n y ö r fi h ú s o s b o s z n i a i asza l t sz i lva . S a j t o k . 

és Tsa 
c é g n é l , & y 8 r , K á r m e l i t a - é p ü l e t 

P o s t a i m e g r e n d e l é s t p o n t o s a n e l i n t é z ü n k . 

gabona-, termény- és 
takarmánynagykereskedő 

Budapest. 
Telefon: József 154 — 47. 
P o s ' a t a k a r é k p é n z t c s e k k s z á m l a 3 7 3 6 2 

Bieger Ottó 
o r g o n a g y á r 

Budapest, 
X,Szigl iget i u. 29. 
T e l e f o n : J . 93—45. 

UJORGONÁKAT 
v a l a m i n t h o m l o k -
z a t - s í p o k szá l l í t á -
sát és o r g o n a j a v i -
t á s o k a t m é r s é k e l t 
á r b a n , s z a k s z e r ű 
és művész i k iv i t e l -

b e n e l v á l l a l u n k . 

Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R.T. 
1 9 2 6 . Budapest, VI., Csángó-ucca 22. 1 9 2 6 . 

Az E c c l e s i a r . t . e g y e s i t e t t i pa r i 
üzeme i B u d a p e s t , VI. C s á n g ó - u . 2 2 
T e l e f o n : L i p ó t 983-55 és 908-44. 

Oltárépitö telep. O l t á r o k , s z ó -
székek , g y ó n t a t ó s z é k e k , s e k r e s t y e 
s z e k r é n y e k , k e r e s z t e l ő k u t a k , 
t e m p l o m p a d o k s t b . — Gyertya-
öntöde. T e m p l o m i g y e r t v á k , 
g y u j t ó t e k e r c s e k . — Ötvös műhely 
összes e g y h á z i j e l l e g ű f é m i p a r i 

c i k k e k . — Uvegfestfide. M ű v é s z i 
f e s t e ú t e m p l o m i ü v e g a b l a k o k . 

Templomfelszerelési üzlet. 
B u d a p e s t , I V . , V á c i - u c c a 59. sz . 

T e l e f o n : József I0 ) -24 . 
M i s e r u h á k , k e l y h e k , c i b o r i u m o k , 
m o n s t r a n c i á k , c i b o r i u m k ö p e n y -
k é k , v e l u m o k , s t o l á k , a l b á k , r o -
c h e t u m o k . K e l y h e k , c i b o r i u m o k 
s t b . a r a n y o z á s a . K e r e s z t ú t i k é p e k . 

T e m p l o m i l o b o g ó k és e g y e s ü l e t i 
z á s z l ó k a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a l eg -
d í s z e s e b b k i v i t e l i g . Rég i m i s e -
r u h á k j av í t á s a . — R ó z s a f ü z é r e k , 
k e r e s z t e k , s z e n t e l t v i z t a r t ó k és 
s z e n t k é p e k s t b . S z a b ó s á g B u d a -
pes t , IV. . V e r e s P á l n é - u c c a 18. 
R e v e r e n d á k , c i m á d á k , L u t h e r 
k ö p e n y e k , k ö r p a l á s t o k , ö l t ö n y ö k ' 

k a b á t o k , s z ö v e t e k . 

O l t á r o k , s z ó s z é k e k r e s t a u r á l á s a . 



Csász. és klr. udvari szállítók. A szent Benedekrendi Főapátság szállítója. 

HARIS, ZEILLIN6ER ËS TÁRSA 
„A KÉK CSILLAGHOZ« 

Nagy raktárt tartunk 
vászon, si fon, ágynemű, asztalnemű, törülköző, takarók, paplan, 
harisnyák, zsebkendők, revenrenda szövetek, férfi, női és 
gyermek fehérnemftek és m e n y a s s z o n y i ke lengyék« 

Alapitt. 1826. Budapest, IV. , Váci-Utca 16. Alapitt. 1826. 
J H U H B B H B a a H H a H g a n H B B H I H B H H H a H M B n B B H 

BPgT Csak az Igasl j ó hangszer a l ego l c sóbb! 

Hőrl Nándor 
B u d a p e s t , I I . , Tö rök -u tca 8 . 

Orizághirtí 

Harmonium és Pianino 
speciális cég. 
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Tanulmányok. 
A Pray-kódex föltámadás! szer-
taríásal és miszíériumdrámája. 
Irta : Zalán Menyhért (Pannonhalma). 

A Pray-kódex1 latin föltámadási misztériumdrámáját irodalom-
történetíróink meglehetősen helytelenül állítják be a húsvét reggeli szer-
tartások keretébe. Többen úgy fogják föl, mintha ez a misztérium része 
lett volna a húsvét reggeli misének. Pintér J. ezeket mondja : „A szer-
tartás szerint húsvét vasárnapján rövid időre félbeszakad a mise, a 
papság a templomban elhelyezett sírhoz vonul, ott megtudja a két 
angyaltól, hogy Jézus föltámadt, mire felharsan az örvendező ének."2 

Alszeghy Zs. szerint „A magyar dráma első emléke a legrégibb nyelv-
emlékünket, a Halotti Beszédet, megőrző Pray-kódex szertartáskönyvének 
az a leírása, amelyet a húsvét vasárnapreggeli miseáldozatról ad."3 

Már maga az is szokatlan volna, ha valamilyen misztériumdráma 
megszakítaná a mise menetét. Ilyen esetre nincs példa a liturgiatörténet-
ben, mert a szentmise egységes lefolyását, menetét semmi sem szakít-
hatja meg. De a szertartás leírásának pontos megfigyelése is a leghatá-
rozottabban megcáfolja a föntebbi felfogást, melyet irodalomtörténetíróink, 
úgy látszik, egymástól helytelen hagyományként vesznek át. 

A feltámadási misztériumok története és lefolyása olyan világos 
dolog már, hogy nem nehéz a liturgiatörténetbe és a hasonló művek 
sorában a megfelelő helyre beillesztenünk.4 

Hogy megérthessük a húsvét vasárnap reggelén történt szertartáso-
kat a sírnál, figyelnünk kell arra, hogyan is történt Krisztus sírjának 
elkészítése az előző napokon. 

Nagypénteken elkészítették a sírt, melyet ma Krisztus koporsójának 
nevezünk. Ennek helye a templom valamely mellékoltára, vagy az ú. n. 
alsó templom, vagy kripta volt. Több esetben külön kis kápolnát épí-
tettek, vagy kápolnaszerüen megalkotott síremléket, mely gyakran a 
jeruzsálemi szent sír templomát utánozta. Igen sokszor a kicsi hordoz-
ható sír (sepulchrum Christi) szolgált a szertartás céljaira, mely esetleg 

1 Magy. Nemzeti Múzeum Budapest. Nyelvemlékek N. 1.; Quart. Hung. 387. 
2 Pintér Jenő : A magyar irodalomtörténet kézikönyve. Budapest. 1921. I. 75.1. 
3 Alszeghy Zsolt : Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeyig. Kis-

faludy-Társaság Nemzeti Könyvtára IX. 5. 1. 
4 Nevezetesebb idevágó munkák: Milchsack: Die Oster- u. Passionspiele. 

Wolfenb. 1880. 
C. Lange: Die lateinischen Osterfeier. München 1887. 
Schmidt K. W. Ch. : Die Darstellung von Christi Höllenfahrt in den deutschen 

und den ihnen verwandten Spielen des Mittelalters. Diss. Marburg a. L. 1915. 



drága anyagból készült.1 Hogy hazánkban is voltak ilyen hordozható 
sírok, annak szép emléke a garamszentbenedeki bencés apátságnak az 
esztergomi prímási régiségtárban még ma is meglevő középkori Krisztus-
sírja.2 

A fölállított sírhoz nagypénteken az előszenteltek miséje után le-
vitték a keresztet és beléhelyezték. A clunyi szokások szerint ezt a 
„secretarius" végezte társaival (una cum sociis) a vesperás után (depo-
sitio sepulchri).3 Húsvét reggelén a sírhoz ment a templom őre, vagy 
valamelyik pap esetleg segédlettel, illendően fölemelte a keresztet és 
helyébe egy gyolcs kendőt, vagy fàtyçlt tett a sírba, mely azon ruhákat 
jelképezte, melyekbe betakarva az Úr teste a koporsóban nyugodott. 
Ilyen fátyol emléke maradt meg Pannonhalmán egy 1535 körül írt lel-
tárban.4 A kereszt elvitelét „elevatio sepulchri"-nak nevezték. 

Ugyancsak a húsvét hajnali officium nocturnum harmadik versi-
culusa alatt két angyalnak öltözött pap, klerikus, vagy gyermek lement 
a sírhoz (a Pray-k.-ben két „diaconus") és ott megálltak vagy leültek. 
Midőn az officium harmadik versiculusát is elmondották, az egész kórus 
levonult a sírhoz. Ketten vagy hárman jelképezték az asszonyokat. Ezek 
a „Máriák" és a két „angyal" között folyt le a dráma párbeszéde, mely-
nek végén az angyalok ezen szavaira : „Nincs itt, feltámadt, jöjjetek és 
lássátok a helyet", felvették ketten a gyolcsruhát (sudarium, lintheum) és 
bizonyságként a nép felé fordulva annak megmutatták. Azután elénekel-
ték a „Te Deumot" és az egész körmenet visszatért a kórusra, ahol 
folytatódott a breviáriumból a laudes. Ezt a föltámadási szertartás utolsó 
mozzanatát visitatio sepulchri-nak nevezték. 

Ugyanezek az elnevezések voltak az Oltáriszentséggel történt szer-
tartásoknál (depositio, elevatio, visitatio), de éles különbséget tettek 
közöttük mégis, mert a sírnál nem tartották az Oltáriszentséget. A Pray-
kódex szerint is külön helyre vitték, amely valamilyen fülke volt. 

Már a X. századtól kezdve szokás volt, hogy a kereszt helyett a 
nagycsütörtökön konszekrált részecskéket tették el a templom más helyén 
és itt történt a föltámadás szertartása. Egy érdekes formája volt ennek, 
hogy a kereszten levő Krisztus-alak kinyitható oldalába tették bele a 
Sacramentumot. 

Az Oltáriszentségnek a föltámadással kapcsolatos visszaviteléből és 
eltevéséből fejlődött ki a XVI. századtól kezdve az a mai szokás, hogy 
kiteszik a szimbolikus sírnál a letakart monstranciát a Sacramentummal 
együtt és ezt elviszik a körmenetbe is a sírtól.5 

1 Dalman G. : Das Grab Christi in Deutschland. Leipzig 1922.13—31. Tafel 1. 
(Studien über christliche Denkmäler. Hrsg. J. Ficker. 14 Heft.) 

Brooks N. C. : The sepulchre of Christ in Art and Liturgy. (Univers, of Illinois 
Studies in Language and Literature 7. 2. 1921.)'' 

2 L. Dankó: Magyar szertartási régiségek. Esztergom 1871. I., II. 1872. 
3 Albers Br.: Consuetudines Monasticae. Monte Cassino 1935, II. 99. 1. 
4 „Iterum fathyol ad sepulchrum pertinencia.1' Pannonhalmi Szt. Benedek 

Rend Története. III. 797. és 708. 1. 
5 Dalman. i. m. 14. 1. 



A Pray-kódexben külön helyre vitték a szentséget és más helyen 
volt a sír, hol a föltámadás szertartását tartották. 

Az előbb elmondottak után alább szószerint és magyar fordításban is 
közöljük a kódexünkben lévő húsvét reggeli szertartásokat, hol az egyes 
kórusi részleteket a kódex sorrendjében adjuk, de zárójelben megnevez-
zük tartalmukat. A vörös betűs utasításokat dült betűvel adjuk vissza. 

(Matutinum.) 
In die Sancto Pasche ad matutinas 

dicatur 
Domine labia mea. Deus in adiu-

torium meum. 
Postea inuitatorium 
Alla. Venite exultemus domino. 

Ego sum, qui sum. Ps. Beatus uir, 
qui non. 

(A föltámadási misztériumdráma.) 

Húsvétkor a matutinumhoz mond-
ják. 

Azután az invitatóriumot. 

Décantantes uero ter ci um respon-
sorium cum crucibus et cereis et turi-
bulis et timiamatis omnes simul perue-
niant ad sepulchrum. Diacones (sie!) 
autem duo angelico habitu ibidem 
sedentes istum imponant uersiculum. 

Quem queritis in sepulchro, christi-
cole ? 

Illi autem, qui thuribula et cum 
timiama 

Ihesum nazarenum 
Item diaconus 
Non est hic, surrexit. 
Et iterum 
Venite et uidete locum 
Illi autem tollentes posita linte-

amina reuertantur ad chorum can-
tando 

Surrexit dominus de sepulchro. 
Tunc ineipiat presbiter 
Te deum laudamus 
Sequitur uersus 
Surrexit dominus uere. 

Miután pedig a harmadik respon-
sor iu mot elénekelték, keresztekkel, 
gyertyákkal, füstölőkkel és tömjén-
tartókkal mindnyájan együtt menje-
nek a sírhoz. Az angyali öltözetben 
ott ülő két diaconus pedig azon ver-
set kezdje el 

Kit kerestek a sírban, Krisztus 
tisztelői ? 

Azok pedig akik a füstölővel és 
tömjénnel jöttek 

A názáreti Jézust 
Ismét a diaconus 
Nincs itt, föltámadt. 
És újra 
Jöjjetek és lássátok a helyet. 
Azok pedig elvivén az odahelyezett 

gyolcsruhákat, térjenek vissza a kó-
rusra énekelvén 

Föltámadt Krisztus a sírból. 
Akkor a pap kezdje el 
Téged Isten dicsérünk 
5 következik a vers 
Valóban föltámadt az Úr. 

Post hec 
(Laudes.) 

Ezek után 
Deus in adiutorium 

etsequantur matutinales laudes. Fini-
tis laudibus cum antifonis et psalmis 

és következzék a hajnali If'tdes. Mi-
után a laudes az antifónaKkal befe-



neque capitulum neque ymnus dican-
tur. Sed tantum GR. dicatur 

Hec dies V. Confitemini domino, 
quoniam. Alla. Pascha nostrum 

Sequitur V. 
Surrexit Christus et illuxit populo 

suo. 
de euangelio ant. ad ps. 

Et ualde mane una sabbatorum P. 
Benedictus. 

Post hec oratio 
Deus qui hodierna die per unigeni-

tum tuum e. u. a. d. m. 
Pos tea canatur 
Benedicamus domino. 
Dein fiat sermo a sacerdote ad 

populum. 
Postea detur pax populis a sacer-

dote. 

jeződött, sem capitulumot sem him-
nuszt ne monjanak. Hanem csak 
responsoriumot mondjanak 

Következik a versiculus 

az evangéliumból antifóna a zsol-
tárhoz. 

Ezek után az oratio 

Ezután énekeljék 

Azután a pap mondjon beszédet 
a néphez. 

Azután adjon áldást a pap a 
népnek. 

Ad primam 
Deus in adiutorium 

dicatur. Sed antiphona inposita 
Angelus autem domini 
Ps. Deus in nomine tuo 
Ps. Confitemini domino 
Ps. Beati inmaculati 
Rs. Rétribué 
Ps. Laudate d. o. g. 
G. Hec est dies, quam. Alla. Pascha 

nostrum. V. Surrexit Christus et illuxit 
populo suo. 

Or. Deus qui hodierna die. 
Seq uitur Exultabunt sancti in gloria. 

dicatur more solito. 
Ad terciam et ad ceteras ho ras 

idem ordo sequatur. 

(A prima.) 
A prímához mondják 

Aztán kezdjék az antifónával: 

Következik 
mondják a szokott módon. 
A tertiához és a többi hórákhoz 

ugyanazt a rendet kövessék. 

(A körmenet.) 
Ora tercia omnes clerici sollem-

pnibus uestimentis s int parati et in 
primis fiat exorcismus aque. 

Post hec presbiter accipiens de ipsa 
aqua et spárgát super altare ita di-
cendo. 

A tertiakor az összes klérikusok 
legyenek készen ünnepi ruhában és 
mindenek előtt legyen vizszentelés. 

Azután a pap vévén a vízből hintse 
meg az oltárt ezeket mondva 



Vidi aquam egredientem. Ps Confi-
temini domino. Gloria patri et filio. 

V. Quoniam aput te est fons uite. 
Et in lumine tuo v. 1. 

Deus, qui ad eternam uitam in 
Christi resurrectione nos reparas, 
impie pietatis tue ineffabile sacra-
mentum, ut cum in maiestate sua 
saluator noster aduenerit, quos fecisti 
baptismo regenerari, facias beata 
immortalitate uestiri. Per dominum 
nostrum i. x. f. 

Finita oratione incipiat cantor 

Cum rex glorie 
Et sic ueniant cantando usque ad 

sanetam Margaretam et ibi dicatur 
anti(phona) 

0 quam preciosa e s t . . . 
Post hec oratio 
Deus, qui paschale nobis reme-

dium contulisti, intercedente beata 
margaréta populum tuum celesti dono 
prosequere, ut inde post inperpetuum 
gaudeat, unde nunc temporaliter exul-
tât. Per dominum n. 

In redeundo cantentur uersus 

Salve festa dies, (cum neumis) 
Finitis uersibus canatur antiphona 

Sedit angelus (cum neumis) 
et sie ueniant ad ecclesiam ornantes 
se1 (sic!) ante altare sanete Crucis 
et canatur uersus 

Crucifixum dominum laudemus. 
Fi ni to uersu intr antes chorum di-

cant 
Nolite metuere 
Et alii duo ante altare2 prosequan-

tur istum versum 
Recordamini quomodo predixit. 

All. 

Az imádság végeztével a kántor 
kezdje el 

És így énekelve menjenek a szent 
Margit (kápolnához) és ott mondják 
ezen antifóniát 

Ezek után az oratiót 

Visszatérőben énekeljék ezen ver-
seket 

A verseket befejezvén, énekeljék az 
antifónát 

és így jöjjenek a templomba meg-
állván a szent kereszt oltára előtt és 
énekeljék a verseket 

Befejezvén a verset belépve a 
kórusra, mondják 

és más kettő az oltár előtt foly-
tassa azon verset 

1 Sigibert apátnak az einsiedelni kéziratban megmaradt szokásai így mondják : 
„stentque ante crucem", valószínű itt kódexünkben másoláshiba van. Albers: Consue-
tudines Monasticae II. 107. Monte Cassino 1905. 

2 Sigibertnél „in ambone", a szószéken. Albers: u. o. 



Tunc dicatur hec oratio Akkor mondják ezen imádságot 
Suscipe domine preces nostras et 

per resurrectionem filii tui domini 
nostri ihesu Christi a cunctis malis 
íiberemur intercedente beata maria 
semper uirgine et beato Joanne bap-
tista, muro custodie tue hoc sanctum 
ouile circumda, ut omni aduersitate 
depulsa hoc semper domicilium sit 
incolumitatis et pacis. Per. 

Missa uero agatur in ordine suo. A misét pedig végezzék a maga 
rendje szerint. 

E szertartásokból a következők válnak világossá : 1. A misztérium-
drámát a matutinum után adták elő a matutinum és laudes között. így 
volt ez mindenütt.1 A szertartást a néphez mondott szentbeszéd zárta be 
és ennek végén az áldással vége is volt az Istentiszteletnek. Mindez 
kora reggel vagy hajnalban történt, így volt ez hosszú ideig és ez a 
magyarázata annak a szép szokásnak, hogy katholikus magyar népünk 
igen sok helyen még ma is kimegy húsvét hajnalban a keresztekhez 
ájtatoskodni, vagy pedig a temető keresztjéhez zarándokol. Ez a régi 
hajnali föltámadásnak szép népies maradványa. 

2. A föltámadási körmenet külön aktus volt és nem volt össze-
' függésben a misztériumdrámával. A vasárnap szokásos vízszentelés előzte 

meg és tertia után történt. Ilyen föltámadási körmenet nem is volt 
mindenütt. Sigibert apát szokásaiból, melyek clunyi szokásokon alapul-
nak, kiviláglik, hogy a körmenet különállott a föltámadási misztériumtól, 
mert a szerzetesek hazamennek a prima után.2 

3. A szent Margit kápolnánál egyetlen utalás sincs, hogy az a 
városon kivül lett volna. Más alkalommal kimentek ugyan a városon 
kivül, de ekkor a misekönyv jelzi is, hogy „extra ciuitatem" (a városon 
kivül) mennek, de ezen esetben nem szól arról a szertartás, hogy a szent 
Margit kápolnához mennek. Ez kétségessé teszi Karácsonyi elméletét a 
Pray-kódex fehérvári használatáról. 

4. A körmenet visszatérésekor mondott oratio azonos azzal az 
oratioval, melyet a kolostor megáldásától visszatérőben az atriumban 
volt szokás mondani, csakhogy a mi oratiónk belefűzi ezen részt: „per 
resurrectionem filii tui domini nostri ihesu Christi a cunctis malis Íibe-
remur intercedente beata Maria semper uirgine et beato Joanne baptista." 
Ezen betoldás, határozottan a használati hely számára történt. A Szűz 
Mária nevét nem vehetjük föltétlenül a hely meghatározójának, mert ebben 
az időben már szokás volt Mária nevét az oratiókba foglalni, akkor is, 
ha nem az ő tiszteletére volt a templom felszentelve. De Ker. Szent János 
neve határozott bizonyítéka annak, hogy az ő titulusára volt az egyház 
felszentelve, mert ezt a nevet nem volt szokás nem az ő cimére szentelt 

1 Lásd Lange: Die lateinischen Osterfeiern ilyen drámáit. 
2 Külön körmenetet rendel a XV. századi esztergomi Ordinarius is. Dankó: 

Vetus Hymnarium Hungarium. Bpest. 1893. 538. 1. 



templomban az oratióba foglalni. De mégha Szűz Mária és Ker. Szent 
János nevét együtt vesszük a templom titulusának, még akkor is ellene 
mond Karácsonyi véleményének, aki szerint a kódex a fehérvári koronázó 
templom számára készült. De nem tudta kétséget kizáróan Prikkel sem 
megmagyarázni, hogy Szent János hogyan került az oratiokba. Ez és 
más fontos érvek arra kényszerítenek bennünket, hogy visszatérjünk a 
régebbi elmélethez. Ker. Szent János tiszteletére emelt hely volt a boldvai 
kolostor, mely a kódexünkbe jegyzett Pozsonyi Kis Krónika szerint 
1203-ban leégett. Itt volt meg a kódexünktől többször említett temető a 
templom körül, itt van még ma is a templomfallal bekerített templom 
körül levő „átrium" is, hol a szóbanforgó orationkat mondani szokták. 
A boldvai használatra vonatkozó érveinket később fogjuk részletesebben 
kifejteni. 

A föltámadási játékoknak három fokát szokás megkülönböztetni.1 

Az első csak az asszonyok és az angyalok párbeszédét tartalmazza; a 
második már az apostolok jelenetét is ; végre a harmadik a Magdolna-
Jézus jeleneteit is magában foglalja. A mienk az-első fok azon csoport-
jához tartozik, amely a „venite et videte locum" mondattal bővült. 

Rég tisztázott dolog már, hogy ezen drámák nyugati, francia, vagy 
nagyrészt német eredetűek. Csak egy a föltűnő a Pray-kódexben, még 
pedig az, hogy az eddig ismert majdnem harmadfélszáz ilyen dráma 
közül az egyedüli, amely sacramentariumban található. Rendesen ordina-
riusokban, breviáriumokban, antifonariumokban, tropariumokban, vagy 
szerzetes szokásokban2 fordulnak elő. A bő breviariumi részletek is mu-
tatják, hogy a Pray-kódexbe is valamilyen szerzetes szokásokból, vagy 
ordinariusból került bele. Ilyen ordinariusból kerültek bele más ünnepek 
szertartásai is. A föltámadás körmenete és a dráma lefolyása föltűnő 
egyezéseket mutat Sigibert bencés apát szokásaival,3 melyek clunyi 
eredetűek. 

A „Surrexit dominus de sepulchro" fogalmazást Lange4 német 
formának mondja. Bármennyire is kecsegtető volna ez alapon megálla-
pítani misztériumunk német eredetét, ezt föltétlenül mégsem akarjuk ki-
mondani, mert még az egész liturgia területe ebben a tekintetben nincs 
átkutatva. Nagy valószínűsége van azonban német eredetnek. 

A föltámadási misztériumdrámák eredetére vonatkozólag háromféle 
véleményt nyilvánítottak. Első fejtegetőjiik Milchsack5 egyetlen szerzőnek 
tulajdonítja a dráma kialakítását Márk (16) és Máté (28) evangéliumából 
és szerinte ezen ősforma később bővült, változott. Ő azonban nem tudja 
megmagyarázni, hogy került az istentiszteletbe egy a hivatalos liturgiához 
nem tartozó dráma. Ezért véleményét el is vetette az irodalomtörténet.6 

1 Lange: i. m. 18., 79., 136. 1. 
2 Albers : Consuetudines Monasticae : II. 105 (Sigibert apát szokásai); IV. 75. 

(Fructuaria); V. 39 (Német szokások). 
3 Alb er s : Consuet. Mon. II. 105. — * Id. m. 78. 
5 Die Oster- und Passionspiele. Wolfenbüttel. 1880. 
6 Schönbach: Anzeiger für deutsches Altertum VI. 312 okk. Bechstein : Literatur-

blatt 1881. No. 6. 199—202. 



Lange a húsvéti játék eredetét abból a drámai magból magyarázza, 
amelyet a husvétnapi szertartások magukban rejtenek. Ezen játékok pri-
mitiv formái, az első fok, ugyanazon mondatokat tartalmazzák, melyeket 
a húsvéti antifonarium- és troparium-részletek. Ezen antifonariumok 
bizonyos ünnepekre olyan énekeket jeleznek, melyek nagyrészt párbeszé-
des formájúak. A két részre osztott kórus válaszolt egymásnak. A drá-
mához ez volt az első lépés. A második az volt, hogy nem az egész 
kórus énekelte ezen részeket, hanem csak néhány kiválasztott alkalmasabb 
jobbhangu kórustag. Később ezen immár dialogikus formában szereplő 
egyéneknek az énekelt részek tartalmának megfelelően nevet adtak (angyal, 
Mária) és azok a fejlődés további folyamán a cselekvényt úgy játszották 
el. így meg volna magyarázva, hogyan került bele a dráma a liturgiába 
és miért azonos a szövege az antifonáriumokéval.1 

Legújabban Klapper'2, egy nagyon tetszetős és meggondolandó 
elmélettel magyarázza a húsvéti játék eredetét. Szerinte az azonos szövegű 
drámák nem fejlődhettek egyszerre több helyen, mert valószínűtlen, hogy 
egy időben több helyen azonos szövegű dráma kifejlődhessék a breviá-
riumból vagy más részekből. Meggondolandó az is, hogy a római liturgiába 
ezek a drámák sohasem kerültek hivatalosan bele ; gyakorlatuk majdnem 
tisztán kizárólag kolostorokra szorítkozott és elterjedési helyük elsősofban 
Franciaország és Németország. Az alapszöveg eredetét egy XII. századi 
boroszlói kézirattal magyarázza, mely a jeruzsálemi szent sírnál tartott 
misztériumot és körmenetet tartalmazza, melyeket a kézirat jeruzsálemi 
„consuetudo antiqua"-nak mond.3 Fejtegetésének végső eredménye az, 
hogy ez a drámatipus a jeruzsálemi föltámadási szertartásokból került 
bele a nyugati liturgiába éppen úgy, ahogyan a jeruzsálemi breviárium 
hatással volt a nyugatira. A dráma keletkezése szerinte a VI—VIII. század 
közé esik, átvétele pedig a galliai bencés-római szokásokba a Karolingok 
centralizáló törekvései előtt történt. Innen terjedt el Németországba és 
innen van az, hogy a régi szerzetes szokásokban már korán szerepel. 

Hazánk liturgiatörténete a vitához, sajnos, csak egy adattal járulhat 
hozzá és az sem tud fölvilágosítást adni. De ez az egy adat és a kül-
földi bencés szokások is megerősítik, hogy ezek a drámák nálunk is 
szokásosak voltak, különösen a szerzeteseknél. 

1 Lange i. m. 19—21. 1. 
2 Zeitschrift für deutsche Philologie V. 50. (1923) 46—58. 1. 
3 Ezen szertartások leírása : Schönfelder: Historisches Jahrbuch. 1911. 587—597.1. 



Dorfmeisler és az olasz, osztrák, 
délnémet íreskófeslés. 
Irta: Dr. Mihályi Ernő (Pannonhalma). 

Nagy átértékelések korát éljük a művészettörténelemben. Azok a 
klasszikus német munkák, melyek az utolsó évtizedekben megjelentek, 
a részletekig menő kutatás és elfogulatlan elmélyedés tárgyává tették a 
barokkot s arra a megállapodásra jutottak, hogy a barokk a művészeti 
fejlődésnek épen olyan értékes állomása, mint akár a renaissance, vagy 
bármely más stílus. Burghardt kora lejárt, aki egész emberöltő nevében 
tört pálcát a római barokkmüvészet fölött. De míg a barokk kutatás a 
külföldön, a szomszédos Ausztriában is, már igen szép eredményeket 
mutat fel, addig mi valahogyan úgy vagyunk a magyar barokkvilág 
művészetével, mint a térképek fehér jelzésű helyeivel : felderítetlen még 
mindkettő. Ami tudásunk van róla, az még nagyon sovány. Van már 
néhány kiváló monográfiánk Piglertől, Kapossytól, Ybltől, Schőntől, Éber-
től, Pasteinertől, Némethytől, de milyen messze vagyunk még a kor 
egyetemes feldolgozásától. Minél jobban szereti az ember azt a szabad, 
egyéni, sokszor csapongó irányú művészetet, minél többet foglalkozik 
vele, annál jobban tapasztalja, hogy milyen szűziesen érintetlen talajon 
jár. Különösen arra a friss vérkeringésű kulturális életre gondolok, amely 
Dunántúl a XVIII. sz.-ban a katholicizmus újraébredéséből s a török 
veszedelem megszűnésén érzett örömből táplálkozott, mely bár mind az 
építészet, mind a szobrászat, mind a festészet terén rendkívüli munkát 
fejtett ki — előttünk még nagyvonású áttekintésben sem ismeretes, nem 
hogy fel volna dolgozva. Az a belső kulturális kapocs meg, melyet 
Dunántúl a szomszédos Ausztriával s ennek révén Itáliával, Tirollal, 
Délnémetországgal fentartott, még inkább csak a sejtések országába tar-
tozik. Mint a mesebeli királyleányok, úgy alusszák álmukat archívumok-
ban a művészek számlái, szerződései, tervei. Igaz, száraz adatok, fakult 
sorok ezek a feljegyzések, de a kutató teremtő lelke a művész életét 
varázsolja elő, szellemi fejlődését, munkáinak belső kapcsolatát hámozza 
ki belőlük. A művészetnek itt kezet kell fognia a történelemmel, hogy 
hazai, különösen vidéki művészetünk igazi és teljes megértésére jussunk. 
De mekkora utat kell még bevándorolnunk, hogy ezt megérhessük. 
E tekintetben mintha remény derengene a levéltárak felől. Rendezési 
munkák vannak folyamatban erre is, arra is. Hovatovább felszabadulnak 
börtönük rabbilincseiből a leláncolt adatok s világosságot lehet majd 
deríteni sok homályos kérdésre. Addig is lelkemben hordozom azt az 
érzést, hogy a magyar barokkmüvészet topográfiájának megrajzolása, 
emlékeinek katalogizálása elsőrangú tudományos feladatunk. 

A bécsi születésű és Sopronban letelepedett Dorfmeister 1763-tól 
1797-ben bekövetkezett haláláig szép tevékenységet fejtett ki Dunántúl 
templomainak, kolostorainak s kastélyainak felékesítésében. A türjei (Zala 
m.) premontrei templom, a sárvári várkastély (Vas m.), a császári (Komá-
rom m.) templom, a soproni Szentlélek-templom, Szent Mihály-templom, 
múzeum, Voss-féle árvaház, a bencések temploma és székháza, a gróf 



Zichy-Meskó palota, a kismartoni (Sopron m.) városi plébánia-templom, 
a franciskánusok kolostora, a gróf Wosinszky-féle balfi (Sopron m.) 
fürdőtelep kápolnája, a kiskomáromi (Zala m.) templom, a szentgotthárdi 
cisztercita templom és kolostor, a kemenesmihályfai, kemenessömjéni, 
kemenesszentpéteri, nagysittkei, celldömölki vasmegyei templomok, a 
nagyfalui kastély (Vas m.), a győri orsolyiták temploma, a nyuli (Győr 
m.) a szigetvári (Somogy m.) templom, a vörösberényi (Veszprém m.) 
templom, a franciskánusok mohácsi temploma, a mohácsi temető kápol-
nája (Baranya m.) mind-mind őrzi Dorfmeister tevékenységének emlékét. 
Sok képe van magánosok kezén is.1 Érdemes lesz tehát művészi egyéni-
ségének fejlődésével foglalkozni. 

Dorfmeister kétségtelenül az osztrák barokkból nőtt ki. 1751-ben, 
mikor a bécsi akadémiára beiratkozott, az akadémia vezetője Tróger Pál 
volt, az osztrák barokk egyik legnemesebb képviselője. Legfőképen tehát 
az ő hatása alatt áll. De nem vonhatja ki magát azon pezsgő művészi 
élet hatása alól sem, mely akkor körülötte folyt. Gran Dániel (1694—1757), 
Rottmayr János (1652—1730), Altomonte Márton (1657—1745), Altomonte 
Bertalan (1696[?J—1779), Maulbertsch Antal (1724—1796), Tiepolo 
(1696—1770) úgyszólván kor arsai, Pozzo, a velencei, a bolognai, a 
római, a nápolyi iskolák vívmányai pedig a művészvilág közkincsévé 
lettek, sőt idegen tájak helyi hagyományaival beojtva új hajtásokat 
eresztettek. Megpróbáljuk összeszedni azokat a szálakat, amelyek Dorf-
meístert Trogerhez, az osztrák barokk környezethez és ezek révén a 
különféle művészi iskolákhoz fűzik. 

Tróger és Dorfmeister. 
Mikor Dorfmeister Troger vezetése alá került, Tróger már művé-

szetének tetőfokán állott. Brixen dómtemplomában a legszigorúbb érte-
lemben vett barokk freskófestészetet alkotta meg s az illúziókeltés, a 
képzeleti téralkotás gondolatát fokozott kifejező eszközeivel teljes diadalra 
vitte (1748—50) s hozzá még 1726 óta a barokk művészet egyik leg-
kiváltságosabb középpontjában, Bécsben telepedett meg. 

Tróger Pál Walsbergben, a Pustertalban 1698. okt. 30-án született. 
Az első művészeti indításokat a fleimstali iskolában nyerte. Ez az első 
iskola Déltirolban, amelyben a középkori gótikus boltszerkezet talaján 
föllép a rövidülés problémája az alulról való nézet, az u. n. békatávlat 
számára. Ennek az iskolának főképviselői Furlarell és Alberti. Giuseppe 
Alberti (1640—1716) volt Tróger első mestere. A barokk építészet új 
boltozata először a stukkónak nyújt bő teret. A freskók félénken húzód-
nak meg a kupolák és félkupolák gazdag stukkókereteiben. Csak lassan 
kezdi lefoglalni a festészet az egész falmezőt hatalmas kompoziciói szá-
mára. A félkupolában a XVII. sz. elején, a teljes kupolában a XVII. sz. 
közepén történik meg ez a térfoglalás Trientben, a S. Maria Maggiore 
templomban Polák Márton Teofil révén 1628-ban s ennek nyomán a 
cavalesci plébániatemplomban Furlanell révén 1646ban.2 Hatalmas lökést 

1 L. Mihályi Ernő: Dorfmeister és a barokk képírás Sopronban. Sopron. 1911. 
2 Hammer „Die Entwicklung der barocken Deckenmalerei in Tirol." 34—41. 1. 



azonban a déltiroli freskófestés csak a XVIII. század elején kapott a 
trienti származású Pozzo András korszakalkotó irodalmi és festészeti 
tevékenységével (1642—1709). Pozzo müve, a Perspectvia pictorum et 
architectorum (Boxbarth, Wien. 1906.) erős hatással volt a fiatal művész 
lelkére, aki a fleimstali iskolából Itáliába, Bolognába, Milanóba, Rómába 
és Velencébe ment. Itt Crespi, Solimena, Conca, Maniago és Piazetta 
voltak mesterei és példaképei. Olajfestményeire a bolognai és nápolyi 
iskola, freskófesztészetére a velencei volt döntő hatással. Sajátságainak 
egy jó része már Piazettából is megérthető, de még huzamosabban hatott 
Tiepolo, úgyhogy mennyezetképei valósággal bolognai barokk bélyegzésü 
tiepoleszk munkának nevezhető. 

Olaszországi tanulmányútjáról a festői tudás teljes vértezetében tért 
haza. Azonnal nagyszabású feladatok megoldásával bizzák meg. Rottmayr 
Jánossal, Altomonte Mártonnal és fiával, Bertalannal hozzáfognak a 
dunamelléki kolostorok templomainak és termeinek feldíszítéséhez. Dol-
gozik Salzburgban, Melkben, Altenburgban, Göttweigben, Seitenstetten-
ben, stb., alkotásainak fénypontja azonban a brixeni dómtemplom mennye-
zetfestménye. 

Wolcker Bergmüller, Wolf bajor mesterekkel szemben az osztrák 
mesterek freskófestészetében egy érdekes vonás vehető észre. A stukkó 
nem ékelődik a templom oldalfalai s a folytatásukat képező mennyezet-
festmények közé, hanem a festő maga gondoskodik az átmenetről s a 
képeket festett építészeti motívumokkal kereteli. S az idősebbek még ezen 
a téren is ritkán nyúlnak a bajoroktól olyan szívesen használt s a stukkós 
keretből magasra emelkedő álárkádokhoz s kupolaköröndökhöz, hanem 
megelégedtek az aránylag alacsony, vázákkal és szobrokkal díszített festett 
falkoszoruval vagy oszlopos korláttal, ballusztráddal. 

Pl. Rottmayr kupolafestménye a bécsi Szent István templomban 
(1712—13) s a Károly-templomban (1725—29)1 vagy Gran eckartsaui 
és klosterneuburgi képei,2 továbbá Altomonte Márton képe a herzogen-
burgi templomban s Bertalané a sz.-flóriáni nagyteremben és könyvtár-
ban.3 Tróger még kevesebbel is beéri. Egy egyszerű vagy volutás, fogas-
diszű párkányvonalat futtat körül a pozsonyi Szent Erzsébet-templomban 
s a győri bencés templomban levő mennyezetképei keretéül. Hasonlókép 
kereteit Dorfmeister is, hogy csak néhány példát említsek, a soproni 
Zichy-, Meskó-palotának, a soproni városház tanácstermének, a szigetvári 
templomnak mennyezetfestményén. Az osztrákok fölül nyitott kupolát is 
alkalmaznak s a nyíláson felhők közt szállnak le az áltérben a mennyei 
alakok. Gyakran közvetlenül a párkányvonal fölött nyilik meg az ég s 
tárul elénk az olympusi jelenet pl. Rottmayr schőnbrunni,4 Tróger pozsonyi 
és győri, Dorfmeister ligvándi freskóin.5 

1 Tietze A. Johann Michael Rottmayr, Jahrbuch der K. K. Zentralkommission. 
4. 144. 1., 148. 1. III. 

3 Tietze, Programme und Entwürfe 2. 1. 
s U. o, 3. 1. 
4 Tietze A. Johann M. Rottmayr stb. 135. I. 
5 Oesterreichische Kunsttopographie : 3 k. (Tietze) XXXIV. s. köv. 1., Hammer, 

Die Entwicklung der barocken Deckenmalerei in Tirol. 290—304.1. Éber L., Művészet. 
1913. Troger Pál Magyarországi művei 381—386. 1. 



A távlat mélyítésére és az építészeti részeknek a festészetbe való 
áthidalására architektonikus elemeket jobbára csak az öregek használnak, 
különösen az interieuröknél : itt-ott Tróger is. De egy jellegzetes tiroli 
motívummal többször találkozunk, a lépcsős alapépítménnyel, amelyen 
a jelenetek lejátszódnak. Azért emelem ezt ki Trogernek az altenburgi 
könyvtárterem kupoláján levő képéről,1 mert azt a motívumot Dorfmeister 
is ismételten alkalmazza, pl. a soproni székesegyház lépcsőházában, a 
soproni régi városház tanácstermének festményein, a kiskomáromi, a 
vörösberényi róm. kath. templomban stb. A brixeni dóm kifestésénél 
azonban már egészen Pozzó hatása alá kerül Tróger. Uralomra jutnak 
az építészeti elemek, de — ami természetes is, nem a római St. Ignazió, 
hanem annak továbbfejlesztése, a bécsi egyetemi templom mennyezet-
festménye alapján. Megpróbálkozik egy álkupolával. Fülkéket épít ecset-
jével s szobrokat fest beléjük. Az egész hajót, kórust stb. szinte telehinti 
építészeti tagokkal, amelyek közül, mint szegélyek közül nyilik meg a 
menny a figurális festmények számára. A brixeni templom kifestése 
Pozzo elveinek egységes és következetes keresztülvitele az egész vonalon. 

Ezen építészeti keretek az 1894—96-i renoválásnak áldozatául estek, 
de tovább éltek Tróger tanítványának, Dorfmeisternek egyik alkotásában, 
a soproni Szentlélek-templom festményeiben, apsziszának festett kazettás 
kupolájában, urnadíszes fülkéiben, a hajónak a négy nagy egyházatyával 
díszített fülkéiben és egyéb építészeti kifestésében. Ha Dorfmeister a 
brixeni templomot nem látta volna is, látta Pozzo müvét s hallotta a 
mester tanítását. Tróger egyik vázlatára vezethető vissza a szentély'kupola-
festményének gondolata, az egyház szimbolizálása egy szép női alakkal, 
de a pozsonyi Szent Erzsébet-templom szentélyében levő freskót is 
eszünkbe juttatja a kidolgozás hasonlósága. Éber így írja le a pozsonyi 
freskót: „közepén női alak ül felhőkön, kiterjesztett kezei egyikében 
rózsákat tart, Szent Erzsébet jelvényét. Nyilván a könyörületesség szemé-
lyesítője. Tőle balra angyal szeretettel von magához két hozzá folyamodó 
kis gyermeket, a középső alak alatt angyal lebeg a könyörületességre 
vonatkozó írott tekerccsel (Beati misericordes, quoniam ipsi miseri-
cordiam consequentur). Lebegő gyermekangyalok, szárnyas angyalfejek 
az ilynemű festmények állandó szereplői."2 Szinte csak a jelvényeket 
változtatta meg Dorfmeister a Szentlélek-templom szentélyének mennye-
zetén. Pozzo említett munkájára utal a Szentlélek-templom két képsoro-
zata, a négy sarkalatos erény és a négy nagy egyházatya, csakhogy míg 
Pozzo ezeket az álkupola álfülkéibe, csegelyeibe, pálháiba helyezi, addig 
Dorfmeister a négy sarkalatos erényt a szentély kupolájának négy sarkán 
elhelyezett gyámkőre ülteti, a szentatyákat pedig a hajóba helyezi. Érdekes 
rokonság van Tróger göttweigi Apollója és Dorfmeister ligvándi Phaëtonja 
közt is.3 

Tróger Brixeni képeiben tiszta barokk szellem csörgedezik. Az ala-
kok tömeges alkalmazása, korlátlan mozgása, magukkal ragadó átszelle-

1 Oest. Kunsttop. 5. k. 2. 1. 347., 348. k. 
2 Éber L. Tróger Pál magyarországi művei. Művészet. 1913. 381—386. 1. 
3 Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte, Malerei, II. B. 1072. 1. 1265. kép. 



mültsége a barokkot teljes virágzásában mutatják. Különböző irányban 
mozgó s változatos rövidülésű angyalserege a correggieszk ősképre, a 
pármai dóm kupolájára utal. így jutnak közvetett vonatkozásba a nagy 
olasz mesterrel Dorfmeisternek a soproni bencés székház lépcsőházában 
s a Szentlélek-templom mennyezetképein levő angyalcsoportjai. Másrész-
ről meg a velencés Piazettával és Tiepoloval is vannak közös vonásaik : 
az örömmámorban száguldó angyaloknak kinyújtott mezítelen lába, hatal-
mas lendülettel oldalt vágódó ruháik, de különösen az az angyalalak, 
aki Tróger Assumtio képén Szűz Mária alatt a felhőt tartja, egyenesen 
Piazettától van kölcsönözve a S. Giovanni e Paoloban levő Szent Do-
monkos megdicsőülése című képről vagy Tiepolónak egyik ifjúkori 
munkájáról, a Salzi templomban levő Szent Terézia megdicsőüléséről, 
melyet Tróger velencei tartózkodása idején látott. Ez ismétlődik meg 
Dorfmeisternél a soproni bencés-templom oltárképén,, de különösen a 
vázlatán, ahol az angyal valósággal emeli a főalakot. Általában azonban 
Tróger alakjai teltebbek, erősebbek, vonalai kerekdedebbek, szóval plasz-
tikusabbak : fénykezelése nem olyan nyugtalan, mint a velencéseké. 
Általánosságban Dorfmeister is követi mesterét, de van néhány rendkívül 
finom, szinte leheletszerű alakja, amely már átcsap a rokokóba, pl. Delila 
a sárvári díszterem egyik falfestményén. 

Egy másik közös vonás Rottmayr, Tróger és Dorfmeister festésze-
tében a különféle színezésű felhőkkel való mélyítés. Rottmayr a schön-
brunni nyugati lépcsőház mennyezetképén,1 Tróger a brixeni templomban 
a Bárány imádása c. képen, Dorfmeister a Szentlélek-templom egyik 
mennyezetképén, Szűz Máriának a mennyben való megkoronázásán él 
ezzel a motívummal. A kép alsó részét sötétebb felhőkoszorú alkotja : 
erről a tekintet egyre ragyogóbb, csaknem vakító fényű felhőzetbe visz: 
gomolyagjai mögül kis szárnyas angyalfejek kandikálnak ki. Az ég egész 
mérhetetlenségének képzetét keltik fel ezek az alkotások. 

Ami Tróger szinkezelését illeti, fiatalkori művein (Salzburg, Melk, 
Altenburg, Göttweig) erős, tarka színöröm uralkodik, mig későbbi müvein 
finom keverékszinek diadalmaskodnak a nyersebb helyi színeken. Fél-
árnyékkal, visszaverődésekkel a szinek legkülönfélébb változatai kelnek 
életre. Dorfmeister a földi jeleneteket szokta élénk, keresetlen színekbe 
öltöztetni, az égi jeleneteket pedig valami varázsos, párás szinhangulatba 
burkolja. S amint Tróger brixeni képein tiepoleszk szinek az uralkodók, 
úgy lehet tanítványánál is ilyen megállapításokat tenni pl. a bencés 
székház lépcsőházának képén stb. 

Finom rövidüléseket s a lebegés problémáját is átvette Dorfmeister 
Trogertől. A kalterni kálváriatemplom mennyezetképéről vitte át a keresztet 
vivő angyal alakját a bencés székház lépcsőházának mennyezetére. Finom 
rövidülések, tüzes, nyugtalan mozdulatok, finom egymásbaolvadó szinek 
jellemzik a képeket. 

Azok a részletegyezések, motivumkölcsönzések, amelyeket a brixeni 
templom és a soproni Szentlélek-templom között kimutattunk s az a 
hatás, amelyet a győri bencéstemplom Troger-képei a győri orsolyita-

1 Tietze, G.. M. Rottmayr 135. 1. 54. kép. 



templom Dorfmeister-freskóira gyakoroltak,1 feljogosítanak bennünket arra, 
hogy az egyetemes hatás szempontjából is párhuzamot vonjunk a mester 
és tanítvány között, Tietze a Troger-féle művészet főproblémáját a követ-
kezőkben látja: „Megszabadulni az építészet nyűgétől, felemelni, meg-
szüntetni a határoló mennyezetet, a szemet mérhetetlen távolságba ragadni, 
hol a mennyei seregek ujjongó glóriái tűnnek fel, vagy az allegória 
szellemvilága van megtestesítve.2 

Hammer jobban részletez. Szerinte a brixeni templom hatása, mint 
már említettük, rendkívül gazdag, valódi barokk. A plasztikus, telt formájú 
alakok sűrű gomolyagban tömörülnek, hatalmas lendülettel, izgatott, 
szaggatott körvonalakkal, tartózkodás nélküli szabad mozgással, szenve-
délyes pózokkal, pathetikus érzésekkel, merész rövidülésekkel, a rajznak 
vaskos, sokszor szinte buja erejével táboroznak. A Bárány látásának 
vágya űzi-hajtja őket. A rövidülések merészebbek, mint valaha, a moz-
gások változatosabbak, mint előtte is, utána is. 

Épen az ítéletek domborítják ki szemünk előtt Dorfmeister egyéni-
ségét. Jó tanítvány volt : sokat tanult mestereitől, de nem lett szolgai 
utánzójukká, egyénisége nem olvadt fel Trogerében. Új problémák fel-
vetésével, megoldásával nem gazdagítja a művészettörténelmet, mesterei 
kompozícióinak monumentalitását sohse éri el, de azért a barokk freskó-
festésnek igen becsületes és nem jelentéktelen képviselője. Fantáziája elég 
gazdag. Érzésvilága költői, finom pathosszal telített. Vallásos képeiben 
sokszor úgy el tud mélyedni, hogy pl. a soproni Szentlélek-templom 
Annuntiatiojának s . a soproni árvaház oltárképének Máriája a vallásos 
festészetnek igazi gyöngyei. Történeti képein hol ügyes elbeszélő, hol 
meg a drámai cselekmények hatásos beállításával jeleskedik. Alakjai 
sokszor meglepően egyéniek, pl. evangélistái, pásztorai. A rajzban, szín-
keverésben elég erős. Néhány gyönyörű drapériája van, pl. a soproni 
Szentlélek-templom Annuntiatiós képén. Kompozíciói, távlatai ügyesek. 

Ezek után méltán sorozhatjuk Dorf meistert Troger iskolájába J. Jakob 
Zeiller, Franz Anton Leibersdorfer, Joseph Kremer s Martin Knoller mellé, 
aki különben Tirolban már a klasszicizmus első hírnöke volt. 

Wiedon Ferenc József festőtől olyasmit is tanult Dorfmeister, amit 
az említett festőknél nem tapasztaltunk, a virágfestést. 1751-ben fejezte be 
a sonntagsbergi templom díszítését. Girlandok, konzolok, kartusok, koron-
gok, finom virágdíszek teszik széppé e templomot. Dorfmeister leginkább 
a soproni bencés templom s a káptalanterem kifestésénél, továbbá a 
Zichy-Meskó palotában remekel hasonló tárgyú díszítéseivel.3 

1 Dr. Pigler Andor : A győri Szent Ignác-templom és mennyezetképei. 1923. 15. I. 
2 Éber L., Tróger Pál Magyarországi müvei. Művészet. 1913. 381—386. 1. 
3 Riesenhuber: Die Ausmalung unseren Kirchen. Christliche Kunstblätter. 1909. 
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A magyar állam viszonya a kül-
földhöz 1526-ig. 
Irta : Dr. Lovas Elemér (Győr). 

Mikor az államot az ember földi boldogságának biztosítására és 
munkálására alakult társaságnak mondtuk, megmondtuk egyúttal azt is, 
hogy a léthez természetjogon van joga és ugyanezen alapszik a közös 
cél munkálásának joga is. Láttuk azt is, hogy a közös cél, a földi bol-
dogság, az ember testének és lelkének megfelelően nem más, mint „az 
embernek, mint önelhatározással és egyéni céllal rendelkező lénynek, 
szabad élete és szellemi, valamint anyagi szükségleteinek kielégítése." 

Az állam célja jogokat és kötelességeket állapít meg az egyén és 
a nemzetegész számára. De maga az öncél és az ahhoz szükséges 'sza-
badság, önrendelkezési jog, az állam jogbölcseleti alapját és életét csak 
önmagában, mindéi más államtól függetlenül állapítja meg. Az már most 
a kérdés, hogy az állam-e az a legmagasabb fokú keret, amelyen belül 
leéljük életünket és munkáljuk földi boldogságunkat. Más szóval : az 
államnak elégséges alap ja-e a célja elérésére szolgáló jogok védelme és 
gyakorlása, vagy pedig szab-e eléje kötelességeket az emberiség nagy 
közössége, az egész emberiség céljának munkálása? 

Nyilvánvaló, hogy minden államnak joga van öncélját védeni bár-
honnan jövő támadások ellen, illetve minden, kivüle álló alakulattól meg-
kívánhatja a célja eléréséhez szükséges szabadságot, de köteles is másik 
állam szabadságát tiszteletben tartani. Hinnünk kell azonban, hogy ezen 
kivül a világmindenséget kormányzó Gondviselés az államoknak az egész 
emberiség boldogságának munkálatában is jelölt ki munkateret. Az állam 
élete nem merülhet ki abban a negatívumban, hogy más államok létét 
és szabadságát nem veszélyezteti, a nagy közös célra tennie is kell 
valamit. Ez a cselekvés gyakran azonos az öncél munkálásával, gyakran 
azonban más, az öncél határán túl, ezen felül álló kötelességeket is ró 
az államra. 

Ezen magasabb cél létét a magyar történelemben is megtaláljuk. 
Egyúttal világosan látjuk az öncélt és a magasabbfokú rendeltetés egy-
másra való viszonyát. 

1. A magyarság honfoglalás előtt lefolyt vándorlásainak egyik oka 
mindenesetre az ellenséges támadások voltak. A 'Délorosz-síkság nem 
nyújtott természetes védelmet a még nomád életet élő és szorosabb 
egység híján gyenge magyarságnak. Hozzá hasonló, de erősebb nép-
tömegek támadják, ellenállni nem tud, létéről, a szabadságról lemondani 
nem akar, azért kitér és tovább vonul a veszélyes támadások elől. Egy-
ség és állami szervezet nélkül úgy látszik, hogy függetlensége így is csorbát 
szenved a magasabbrendü állami életet élő kazár állam részéről. De 
aztán épen a kazár fejedelem biztatja az államalakulat egyik tényezője -
nek megteremtésére, a fejedelemválasztásra. 



Mikor azonban hazánk területére érkeztek őseink, egyrészt befeje-
ződött független, öncélú államalakulásuk, másrészt a természetes határok 
védelmet nyújtottak a további keleti támadások ellen, pótolták az erő 
hiányát. Úgy százötven évig nem éri a nemzetet keletről támadás s ez 
az idő elég volt arra, hogy a nemzet berendezze hazáját állandó lakó-
hellyé és minden későbbi támadással szemben megvédhesse. Sőt egyelőre, 
mint a keleti műveltség tagja, ő támad az eltérő műveltségű nyugatra. 
Ellenséget lát az eltérő műveltségű népekben, de nem szabad tervtelen, 
vagy csak rabló kalandozásokat látnunk a támadásokban. Magasabb céljuk 
a haza védelme azon elv alapján, hogy a legjobb védelem a támadás. 
Ezt igazolja a nemzetnek az Árpád halála után indított német támadá-
sokkal szemben való magaviselete. Az első német támadás meggyőzi 
arról a nemzetet, hogy veszélyes a nyugati szomszéd, azért a másodikat 
már nem várja meg, hanem megelőzi és az Augsburgnál gyülekezőfélben 
levő német hadakat meglepi és szétszórja. A honvédelemnek ez a módja 
rendszerré válik és csak Géza fejedelem kísérli meg diplomáciával pótolni 
a fegyvert, védeni hazáját. Elismerteti nemzete jogait és szabadságát. 

A kalandozások azonban a nomád népeknél tapasztalható gazdasági 
érdeket is szolgáltak. A külső államokkal való cserekereskedés eszközeit, 
a rabszolgát, sőt közvetlenül pénzt is zsákmányol. így tehát a pogány 
magyarság öncélja még önző. Magasabb, államon felülálló célt nem 
szolgál. Közvetlenül csak hazáját és kultúráját védi és vagyont szerez. 

Géza, de különösen Sz. István tevékenysége a magyarságot a nyu-
gati kultúra és népközösség tagjává tette. Ebben a magasabbfokú közös-
ségben nagyobb boldogulásának lehetősége, de szembe helyezi a Kelettel. 
Nem lehet csak fogyasztója a nyugati kultúrának, azt művelnie és védenie 
is kell. Az eddigi magyar öncél tehát kitágul az önvédelemben az egész 
kereszténység védelmével. Mostantól kezdve a keleti kultúra benne épen 
olyan ellenséget lát a kultúrkülönbség alapján, mint korábban ő látott 
a nyugati államokban. Megindulnak a keleti támadások. S a Nyugat 
védelmének a terhe szinte egyedül a magyarságra nehezedik, csak néha-
néha és elég későn számíthatott az érdek- és célközösség alapján nyugati 
segítségre. 

A besenyők és kúnok XI. századi támadásai ugyanolyan természe-
tűek, mint a magyarság kalandozásai voltak. Nem is veszedelmesek ezen 
minőségükben a nemzet életére, vagy csak akkor lettek volna azzá, ha 
a magyarság ellenállást nem fejtett volna ki és így nem szorította volna 
vissza a nyugatra kivándorló keleti népeket. 

A keleti támadások idején nemcsak fegyveres érintkezést találunk 
a magyarság és keleti szomszédai közt. A keleten folyton forrongó nép-
katlan vesztett célú népei, ha nem is akartak fegyverrel hódított alattvalói 
lenni a velük különben egy fajuaknak és egy műveltségüeknek, önként 
mégis alávetették magukat a már nyugati műveltségű magyarságnak ; 
mert úgy remélték, hogy többet menthetnek meg a nekik drága értékek-
ből, ha szövetségesként, egyenrangúakkal folytatott tárgyalások alapján 
lesznek a magyarság alattvalóivá. így kerül hozzánk a besenyők egy 
része, így a kúnok szinte teljes tömege a XIII. században. 
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De a XIII. század közepén éri a nemzetet a legveszedelmesebb 
támadás is. A tatárok már nem csupán kalandvágyból, hanem határozott 
hódítás céljából törnek nyugat ellen. Felszólítják a hódolásra IV. Bélát, 
de erről szó sem lehet. Nemzeti létét és a keletinél magasabb müveit-
ségét kellene föláldoznia. A magasabb kultúráról való tudatos visszatérés 
az alacsonyabbra ép oly lehetetlen, mint az állam pusztulásának felidé-
zése. Nyugatról kér Béla segítséget, de eredmény nélkül. Mégis vállalja 
a harcot, mint a nyugati kultúrközösség tagja. Hogy ezt tudatosan tette, 
1254. nov. 10-i leveléből tűnik ki. Ebben, egy esetleges tatár támadás 
veszedelme előtt arról ír, hogy félő, hogy a magyarság királya akarata 
ellenére aláveti magát a tatárnak, mint más népek is tették. Ezért kell 
védeniök a magyarságot a nyugati hatalmaknak. Védeni kell a Duna 
vonalát, mert abból nemcsak nekünk, hanem egész Európának haszna 
van. S ha a tatár el találná foglalni ezt a vonalat, nyitva állana az út 
más kath. országok felé. A Szentszék sokat törődik a Szentfölddel és a 
konstantinápolyi császársággal, pedig ha azok elvesznének, Európára 
nézve nem volna oly nagy kár, mint hogyha Magyarország a tatárok 
birtokába jutna. 

Ennél világosabban az európai kultúra védelmének tudatát nem 
fejezhette volna ki. Szóval már a XIII. század közepén tudatában van a 
nemzet, hogy öncélja fölött más, magasabbrendü cél munkálása is 
kötelessége, de ennek teljesítésében jogosan számít a vele együtt érde-
keltek támogatására. 

De az 1241. évi tatártámadáskor hiába kért Béla segítséget. Pedig 
hajlandó volt még az állami szuverénitását is feláldozni, csak műveltségét 
megmentse. Segítség fejében felajánlja a császárnak hübérül az országot. 

Nem mentette meg a nyugat sem létünket, sem műveltségünket. 
Az isteni Gondviselés jött segítségünkre. De nem kis szerep jutott a lét— 
föntartásban Béla királynak sem. Tettereje akkor sem tört meg, mikor 
mindent vesztve egy csónakon hordozta Magyarország minden remény-
ségét. Mihelyt lélegzethez jutott, erős kézzel látott munkához. A romok 
láttára nem esett kétségbe, hanem páratlan tetterővel és a bűneinken 
érzett bánat mellett a magyarság hivatásába vetett hittel újrateremtette 
Magyarországot. A maradék nemzet méltó volt királyához, életereje és 
élni-akarása elpusztíthatatlannak bizonyult. Végbement egy újabb állam-
alapítás, mely nem volt kisebb jelentőségű Árpád vagy Sz. István mun-
kájánál. 

Aztán pár éven át nem fenyegeti a nemzet békéjét komoly vesze 
delem a keleti műveltség részéről, sőt a nemzet a védelemből a kultúr-
támadásba kezd. A nyugati kultúra fogyasztója akkor már munkása is, 
katonája is. Befolyása és hatalma alá vonja az ország határa mentén 
elterülő más műveltségű népeket, így a szláv, kún és román területeket. 
A pogánnyal szemben is, a keleti, görög kereszténnyel szemben is, mint 
a nyugati kultúra képviselője lép fel. Nem a nemzet akaratán fordúlt 
meg, hogy a nyugati műveltség határa nem tolódott ki jóval keletre. 
Pedig ha ez sikerült volna, a magyarság épen úgy mentesült volna a 
közvetlen keleti támadások alól, mint a németség mentesült alóla Magyar-
ország megtérítése után. 



Az újabb keleti támadások azonban, a XIV. század második felében, 
minket értek. Az a néhány tartomány, mely védőbástyaként övezte a 
nemzetet délről és keletről, csak politikai függésben volt a magyarsággal, 
kulturális egység nélkül. A nyugati és keleti kereszténység egyesítését 
nem sikerült N. Lajosnak megvalósítania még a hatalma alá került terü-
leten sem. Pedig a keleti kereszténység ellenálló képessége, — a bekövet-
kezett események bizonyították — ha kultúrális téren megvolt is, politikai 
téren nagyon gyengének bizonyult a törökök támadásaival szemben. 
A XIV. század végétől már állandók azok a harcok, melyek az öncél 
mellőzésével a nyugat védelmét teszik elsőrendű kötelességünkké. Létünk-
nek és a nyugatnak védelmében merült ki szinte minden magyar állami 
cél. Ha emellett mégis találunk más irányban való munkálására irányuló 
törekvéseket és sikereket is, csak életerőnket bizonyítja e tény. A harcok 
fő célja, a nemzet szuverenitásának védelme a Hunyadiak alatt még 
sikerrel járt, de a Jagellók tehetetlensége és a nemzeti erények kihalta 
szükségszerűen meghozta szuverénitásunk vesztét a mohácsi vész után. 

Számbavehető keleti szláv támadások nem érték a nemzetet a közép-
kor folyamán. A lengyelek csak a XI. században próbálkoztak, a. csehek 
meg, nem feledve, hogy állami életük nagy méreteinek kialakulását a 
honfoglaló magyarság akadályozta meg, csak a XIII. század második 
felében igyekeztek azt részben Magyarország romjain újjáépíteni. IV. Béla 
vesztett csaták után diplomáciai tárgyalásokba volt kénytelen Ottokárral 
bocsátkozni, de ennek nagyratörő terveit V. István és Kún László ép 
úgy megsemmisíti, mint ez a honfoglalók korában történt. 

Délről az egykor hatalmas görög császárság utolsó nagy uralko-
dója, Komnenos Mánuel fenyegette a magyar szuverenitást. A XII. század 
közepén évtizedeken át harcol fegyverrel és diplomáciai ravaszsággal 
azért, hogy Magyarországot a görög célok szolgálatába kényszerítse és 
rajta keresztül a régi római császárok egységes birodalmát újra felállítsa. 
A magyarság azonban rövid ideig tartó gyengeség után, az ő terveit is 
meg tudta semmisíteni és függetlenségét megvédeni. 

Mindezeknél szívósabb és hosszabb küzdelmeket kellett azonban 
vívnia Magyarországnak egyrészt létéért, másrészt a külön magyar ön-
célért nyugat, nevezetesen a németség ellen. Ezt a külön magyar öncélt 
azon gondolat, — mégha öntudatlanúl is, — fejezte ki, hogy boldogabb 
állapot a magyarra nézve magyarnak maradnia, mint nemzeti jellegét 
elvesztve, bármily hatalmas állam tagjává lennie. 

A küzdelem a honfoglalás után hamarosan megkezdődött. Árpád 
halála után a németek már Magyarországra támadnak, sikertelenül. Mikor 
aztán a nemzet a keresztény hitre tért, az ütközőpontok egyike ugyan 
megszűnt, de a császárság mindenek fölött álló hatalmi törekvéseivel 
szemben kénytelen védekezni Magyarország. Összeütközésbe kerülnek 
a császársággal Géza, Szt. István és Péter. Ezekben a küzdelmekben 
mégis inkább érdekösszeütközés szerepel okként, mint a szuverénitás 
védelme. Ennek veszedelméről csak vesztett háború után lehetett volna 
szó. Mikor azonban a magyarság elűzi Pétert és III. Henrik császár 
visszasegíti trónjára, a magyar szuverénitás egycsapásra veszendőbe 
ment. A nemzet nem ismerhette el jogszerűnek kötelességéről megfeled-



kező királya hűbéresküjét, újra letaszítja trónjáról és vitán fölül állóvá 
teszi önrendelkezési jogát és függetlenségét. 

Salamon trónrajutása hasonló veszedelmet jelentett. A nemzet azon-
ban ismét öntudatos mozgalommal vette elejét minden veszedelemnek 
és kísérletezésnek. A császár és a pápa vitatkozhattak afölött, hogy 
melyiküket illeti Magyarország hübérurasága, a nemzet egyiket sem ismeri 
el politikai felsőbbségnek és ezen a téren VII. Gergely pápa is a nemzet 
politikai függetlenségének szükségességét hangoztatta és védte. 

A német császárok azonban Magyarország fölött való képzelt, bár 
két izben valóságban is megszerzett joghatóságukról többé lemondani 
nem is tudtak, nem is akartak. Gyakorlatban ugyan nem tudják elismer-
tetni, de elméletben hirdetik, hogy Magyarország a német császár hűbér-
birtoka. Ezen felfogásuk következménye, hogy mindert támogatást, melyet 
a magyarság szövetségi kötelesség, vagy baráti érzület alapján nekik ad, 
a hűbéri függés elismeréseként és hűbéri kötelességek teljesítéseként 
könyvelnek el. Ezzel a felfogással különösen Barbarossa Frigyes udvará-
ban találkozunk. A német császárok hűbérúri igényei új alapot nyertek 
IV. Béla azon Ígéretében, hogy a tatárok ellen való segítség esetén el-
ismeri a császárt hűbérurának. Igényeiket 1290-ben Habsburgi Rudolf 
akarta érvényesíteni, mikor IV. Béla Ígéretére hivatkozva, úgy adta 
Magyarországot fiának, Albrechtnek, mint birodalmi hűbért. A magyarság 
természetesen nem ismeri el a császár igényeit és ismét a pápaság kel 
védelmére, mint már 1245-ben, most 1290-ben is. Igaz ugyan, hogy ez 
utóbbi esetben a pápák a maguk számára követelik a hübéruraságot s 
ezen alapon ők akarják betölteni a magyar trónt. A trónkövetelőket ítélő-
széke elé idézi a pápa és Ítéletet mond a trónutódlás kérdésében. Mikor 
azonban, főként Gentilis pesti gyűlésén, a pápai felfogás a nemzet kép-
viselete előtt is kifejezést nyer és vele szemben a gyűlésen jelenlevők 
moraja kifejezi a maga szuverenitásának tudatát és az annak védelmére 
való készséget, megelégszik a pápa azzal, hogy a nemzettől megválasz-
tott királyt ő erősítse meg. Az így trónra emelt Anjouk azonban már 
megakadályozzák a pápák további ilyen irányú befolyását. Ugyanakkor 
a pápai hatalom hanyatlása egyszersmindenkorra véget vet a nemzet 
ellen ezen oldalról támasztható törekvéseknek. 

Az Anjouk kora a német törekvések terén is fordulatot jelentett. 
A császárok nem emlegetik többé Magyarország hűbér-voltát. De a 
veszedelem nem szűnt meg, csak más alapot nyert. S ezt az alapot a 
történelmi körülmények alakulása közben a nemzet rakta le. 

Királyaink fiútlan halála a leányok révén idegen uralkodóházak 
tagjainak trónrajutását tette lehetővé. Már az Anjouk is így jutottak trónra, 
de ők még csak magyar királyok, vagy elsősorban magyar királyok 
voltak. Csak szinte mellékesen lettek idegen országok uralkodói is. Mégis 
ők már az országgal úgy bántak, mint családi birtokkal és a nemzeti 
érdeket gyakran háttérbe szorította a családi érdek. Ez a dinasztikus 
politika akkoriban egész Európában irányelv volt az uralkodás terén. 
Ezen felfogás érteti meg az uralkodóinktól kötött örökösödési szerző-
déseket. 

* * 



Zsigmond volt az első, kinek személyében egy személy ült a ma-
gyar és német trónon. Az a körülmény azonban, hogy Zsigmond előbb 
volt magyar király és csak később lett német és cseh király, valamint, 
hogy a magyar államnak az európai politikában erejéhez mérten nagy 
súlya volt, biztosította a magyar szuverénitás tisztaságát és sértetlenségét. 
De Zsigmond már örökösödési szerződéseket köt unokaöccseivel, majd 
Albert osztrák herceggel s így a nemzet önrendelkezési joga a trón-
betöltés kérdésében már csorbát szenved. Fogságba veti ugyan a nemzet, 
de leánya férjét, Albertet, Zsigmond szerződése értelmében mégis trón-
jára emeli, legfeljebb a király Zsigmondnál már kifogásolt uralkodói 
tetteit akarja előre ellenőrizni. Ezért kívánják a császári trón elfogadása-
kor a nemzet hozzájárulását és leányai férjhezadásakor beleszólása biz-
tosítását. Magyarország politikai súlya azonban még mindig olyan nagy, 
hogy nem kell félnie a német túlsúly által való elnyeletés veszélyétől. 
Ugyanez a helyzet a Csehországban is uralkodó V. László, II. Ulászló 
és II. Lajos uralma alatt, illetve a Lengyelországban is uralkodó I. Ulászló 
korában. 

A Habsburgi ház az 1290. évi kudarc után nem mondott le a ma-
gyar trón megszerzésének lehetőségéről. Ha mint császárok hatalmi esz-
közökkel és jogokra való hivatkozással nem értek el célt, igyekeztek 
mint egyének, egy céltudatos dinasztia tagjai, jogot szerezni a magyar 
koronára. Albert már örökösödési szerződéssel jut a magyar trónra, fia, 
V. László pedig örökli apja trónját. III. Frigyes, bár néhány magyar úr 
királlyá választotta és kezében volt a Sz. Korona, nem koronáztatta meg 
magát, sőt a Koronát is kiadta kezéből, de családja örökösödő jogát 
elismertette. Mátyás 1462. évi szerződése biztosította először a magyar 
trónt a Habsburgiaknak olyan erővel, hogy a nemzet szuverenitásának 
korlátozását kell benne látnunk, legalább a királyi trón betöltésének kér-
désében. Az egyezséghez azonban nagy nemzeti érdek, a Sz. Korona 
visszaszerzése fűződött, azért a nemzet nem emelt kifogást a trónöröklés 
szerződéses elintézése ellen, annyival is inkább, mert intézkedő jogát a 
gyakorlatban, — a tények mutatták, — nem engedte korlátozni. A Habs-
burgiak azonban e szerződést igényeik alapjául tekintették, minden lehető 
alkalommal hangoztatták s ha érvényesíteniük nem is sikerül, tudnak 
várni és újabb szerződésekkel erősítik jogaikat. Ez történt mindjárt Mátyás 
halála után. Miksa u. i. hiába hivatkozott trónöröklő jogára, a nemzet 
nem választotta királyává. A királlyá választott II. Ulászló azonban, miután 
előbb János Albert lengyel herceggel kötött már örökösödési szerződést, 
kénytelen volt még ugyanazon évben (1491) megújítani a Habsburgiak 
öröklési jogát megerősítő szerződést. Amennyiben Ulászló vállalta azt a 
kötelezettséget, hogy az országgal is megerősítteti a szerződést és az 
országgyűléssel is elfogadtatja, igéretét azonban a nemzet ellenállása 
miatt megvalósítani nem tudta, épen a tiltakozás miatt nem tekinthetjük 
Ulászló szerződését jogi szempontból egyenlő erejűnek Mátyás szerző-
désével. Az 1492. évi országgyűlés u. i. megütközéssel vette tudomásul 
a magyar trónról rendelkező szerződést, a királyi biztosokat hazaárulással 
vádolta és nem iktatta törvénybe a szerződést. Ulászló Ígérete első felét 
csak annyiban tudta betartani, hogy hatvanhét pecsétet sikerült a szerző-



désre ráüttetni. Ez ugyan magánjellegű szerződésbiztostíás volt csak, de 
azért sokat jelentett, mert a nemzet oligarchikus uralom alatt nyögött s 
az oligarchák többsége a szerződés mellett volt. 

A Habsburgok azonban tudtak várni. Náluk nem személyi kérdés 
egy-egy trón megszerzése, hanem családi érdek. Ezt az érdeket akarják 
mindenekelőtt érvényesíteni. Hogy mikor kerül valóságos kivitelre a szer-
ződés végrehajtása, az már másodrangú kérdés. Ezt Miksa és II. Ulászló 
szerződése is kifejezésre juttatja. Hiszen Miksa elismeri a nemzet szabad-
királyválasztó jogát, de csak a Habsburgi házon belül és egyelőre meg-
elégszik azzal, hogy e szerződést II. Ulászló utódai trónraléptük alkal-
mával megerősítik. 

A Habsburgiak trónrajutása azonban már más körülmények közt 
történt volna, — amint később történt is, — mint az előttük uralkodó 
idegen királyoké. Ők akkor már nagy világbirodalom urai, bámulatos 
összetartással és a személyi érdekeknek a családi érdek alá helyezni 
tudásával. Trónrajutásukkor ők már a világpolitika főtényezői és Magyar-
ország ebben a világpolitikában előttük csak annyit ér, amennyivel a 
család világpolitikai helyzetének növeléséhez hozzájárul. A német császár-
sággal személyes uralom alatt való egyesülés már nem hagyta volna 
érintetlenül szuverénitásunkat. Ezért, a megváltozott viszonyok jeléül már 
1477-ben Mátyás, mikor cseh királlyá és német választófejedelemmé 
lett, szükségesnek tartotta a német császár kezébe letett hübéresküvel 
kapcsolatban kijelenteni, hogy Magyarországnak és királyának szabadsága 
ezután is épségben marad. 

Mikor Miksa császár a családja örökösödő jogát biztosító Jagellók 
védelmére kel a nemzeti törekvésekkel szemben, tulajdonképen családja 
jogait védi. A híres 1505. évi rákosi határozat a nemzeti király válasz-
tásáról tettekre kényszeríti, hogy a Jagellók trónjával igényeit biztosítsa. 
Kölnben ugyanezen évben 4000 fegyverest kért a birodalmi gyűléstől, 
hogy az „István szepesi gróftól fenyegetett magyar királyt megsegítse" 
s egyben ígérte, hogy Magyarországot a birodalomhoz csatolja. Ebből 
ugyan egyelőre semmi sem lett, de ígérete bizonyítja, hogy milyen minő-
ségben képzeli el a Habsburgok magyar királyságát. Egyelőre mégis 
megelégszik azzal, hogy 1506-ban és később, közvetlenül Ulászló halála 
előtt, újra biztosítja családja jogait a magyar trónra. 

A kérdés megoldását a mohácsi vész siettette. S ez a megoldás 
az ország szuverenitásának megszűntét eredményezte. A kettős király-
választásnál, bár János király egyenrangú és független szerződő félnek 
tekinti magát a török szultánhoz való viszonyában, a valóságban a külső 
formák ellenére is, már elveszett a nemzet önrendelkezési joga és a 
szultán kegyelmétől függ a magyar élet minden mozzanata. Ferdinánd 
is hamarosan hajlandónak mutatkozott arra, hogy a török szultán elis-
merését, ha kell, adófizetéssel vagy ajándékokkal szerezze meg. így tehát 
a trónhoz való jogát ő is a szultán kegyétől tartja függőnek, még külső 
formák szerint is. Alkú tárgyává lesz a magyar szuverénitás, helyesebben 
már nincs is magyar szuverénitás. 1541, illetve 1547 óta külső formák 
szerint sincs. 



Ekkor már nincs más magyar öncél, mint az élők testi épségének 
védelme és bizonyos nemzeti öntudat ébrentartása. Hogy mikor lesz az 
ország a nemzeti öntudat szerint valóban függetlenné, az a jövő titka 
volt. A török uralom gyengülése aránylag még elég hamar lehetségesnek 
mutatta a nemzet függetlenségének kivívását, de az ország megosztott 
helyzetében oly kevés súllyal szerepelhetett a hatalmas Habsburgi birtokok 
egyensúlyában, hogy nem igényelhette a magyar célok minden vonalon 
való érvényesítését. A nagy német birodalomban a közös uralkodó poli-
tikájának irányt nem szabhatott súlytalansága miatt, sőt kénytelen volt 
tűrni, hogy érdekeit alárendeljék a német, helyesebben a Habsburgi 
világpolitikának. Ekkor fejlődött ki a magyar jogtudat és a valóságos 
jog azon kettőssége, mely Habsburgi királyaink korában örökös harcok 
kiinduló pontja lett. Tudták, hogy Magyarországnak meg van az igénye 
és joga a teljes szuverénitásra és önállóságra, a valóságos világpolitikai 
helyzet azonban lehetetlenné tette ennek érvényesítését. S megkezdődtek 
a százados harcok a nemzet és királyai közt. 

Hogy idejutottunk, abban legnagyobb része a nemzetnek volt. Nem 
okolhat senki mást, mint önmagát, pártos szellemét. A többit, a követ-
kezményeket a történetben érvényesülő erők eredményezték kivédhetetlen 
kényszerűséggel. 

2. De szólnunk kell néhány szót azokról az időkről is, mikor a 
magyar szuverénitás nem veszélyben forgott, hanem érvényesült és ter-
jeszkedni is tudott. 

Árpádházi és Anjou-uralkodóink korára esik a magyar szuverénitás 
nagyobb mértékű területi kiterjesztése. Horvátország és Dalmácia meg-
szerzésével kezdődik a terjeszkedés a XI. és XII. század fordúlóján. 

A XII. század folyamán délen Bosznia és Ráma, Szerbia, Bolgár-
ország és északon Galícia és Lodoméria kerülnek több-kevesebb függésbe 
Magyarországgal. A XIII. század ugyanezen birtokokért harcol, de kiter-
jeszti a magyar uralmat Kumaniára is, sőt rövid időre Stájerországra is. 

Az Anjouk már dinasztikus céllal igyekeztek megszerezni Nápolyt 
és Lengyelországot, anélkül, hogy Magyarországgal az uralkodó szemé-
lyének közösségén kivül más viszonyba kerülnének új országaik. Velence 
azonban elismeri a magyar szuverénitást. N. Lajos uralma végén adót 
is fizet, de ez az állapot rövid ideig tart. 

Zsigmond korával veszendőbe megy csaknem minden ú. n. elő-
tartomány. A délieket a törökök és Velence, az északiakat Lengyelország 
foglalják el és nem telik bele száz év, a Hunyadiak nagy erőfeszítései 
ellenére, már a magyar létért kell küzdenünk. Mátyás rövid cseh és 
osztrák hódításai a nemzet utolsó erőfeszítésének eredményei, hogy ezen 
erőforrások birtokában a régi terjedelemben visszaállítható legyen a ma-
gyar szuverénitás. 1526-ban mégis szinte megszűnik a magyar lét, a 
szuverénitás azonban biztosan. 

Inkább erkölcsi, szellemi területen való jogbitorlást és nem valódi 
jogkiterjesztést jelent Zsigmond korában a placetum regium kiterjesztése. 

Említettük, hogy a római pápák hűbérúri követeléseket tápláltak a 
X. század vége óta Magyarországgal szemben. Igaz, hogy ezek nem 



jelentettek a német törekvésekkel azonos alattvalói helyzetet, de 111. Ince 
XIII. század elei és VIII. Bonifác XIV. század elei politikai befolyása 
a királyválasztás, a trónbetöltés kérdésében már függő helyzetet igye-
kezett létesíteni. 

Zsigmondnak a magyar papsággal és a római pápákkal való ellen-
téte a XV. század elején megfordított törekvéseket eredményezett. A király 
nem akarta tűrni a rá nézve többször kellemetlenné vált és trónját is 
veszélyeztető pápai befolyást, azért a pápák befolyását Magyarország 
területén lehetetlenné igyekezett tenni. Ezt a célt szolgálta a placetum 
regium. 

A placetum regium a királynak vagy az államnak azon feltételezett 
joga volna, hogy a pápai bullák és brevek és egyáltalán az egyházi 
törvényhozás és bíráskodás megnyilvánulásai, csak a király, illetve az 
államhatalom jóváhagyásával lehetnek kötelező erejűek. Minthogy a fenti 
egyházi ténykedések tisztán egyházi ügyeknek tekintendők, az Egyház 
nem ismerheti el az államhatalom ezen jogát, hanem hatalommal való 
visszaélésnek tekinti. 

A XIV. század szomorú egyházszakadásában fejlődik ki a királyok 
ilyen természetű jogának elmélete és Zsigmond király is 1404-ben egy 
rendeletben tiltja meg a magyar főpapoknak fej- és jószágvesztés terhe 
alatt, hogy a király előzetes beleegyezése és különös engedélye nélkül 
a római kúria javadalom-adományozó és peres ügyben intézkedő leveleit 
kihirdessék és végrehajtsák. Zsigmondot a korábbi évek rá kellemetlen 
eseményei és azok megismétlődésének megakadályozása indította a ren-
delet kiadására. Ebben a formában azonban csak rövid ideig maradt 
érvényben a rendelet, de intenciója belekerült a magyar jogba. Zsigmond 
óta u. i. a főpapi székek betöltését a magyar jog a király jogának és 
felségjognak tekinti, abban a nemzet jogbirtokosságát — mint láttuk — 
hirdeti ; másrészt az egyházi peres ügyeknek a magyar egyházi szent-
székek mellőzésével közvetlen Rómába vitelét tiltják a magyar törvények. 
Csak az illetékes érseki, püspöki vagy némely ügyben a királyiszék előtt 
indított pereket lehetett a római Szentszékhez, mint felebbviteli fórum-
hoz felterjeszteni.1 Egyebekben azonban a placetum regium alkalmazást 
nem nyert. 

Láttukt ehát, hogy a magyar államnak, mikor hazánk területén a szláv, 
germán és román, korábban még török fajú népek érintkezési pontjára 
letelepedett, választania kellett az egymással gyakran politikai, de min-
denekben kulturális ellentétben élő népközösségek közt. Eleinte a keleti, 
török kultúrközösség tagja és politikai harcosa, Sz. István óta azonban 
a nyugati keresztény kultúra tagjává lett s ezen elhelyezkedése eleinte 
s a középkor végén a török, a közbeeső időben a görögkeleti művelt-
ségű népekkel állította szembe. Ekkor már nemcsak saját létét és öncélját 
védi, hanem a nyugati műveltséget és a nyugati kultúrközösséget is. Harca 
nem az utókor egyszerű ténymegállapítása, hanem öntudatos küzdelem 
már a XIII. század közepén. Úgy tűnik fel, mintha a kelet és nyugat 

i 1471 : 19., 1486 : 44-45., 1492 : 45., 1495 : 10., 1498 : 63. tc. 



Magyarország területéért és területén át egymás ellen vívná nagy élet-
halálharcát. A harcban a tatártámadás közvetlenül, viharszerű elpusztí-
tással fenyegeti a magyar államot és elnyeletéssel nyugati műveltségét. 
A nyugatról jövő támadások műveltségünket meghagyták volna, de 
szuverénitásunkat mindig veszélyeztették. E harcban szinte sohasem volt 
pihenés, mert a nagy nyugati kultúrközösség Öncélunk munkálása mellett 
magasabb rendű feladatot is rótt ránk. Bizonyos „nemzetközi" célt kellett 
védenünk. Előállott az a helyzet, hogy ha fel tudtuk volna is áldozni 
szuverénitásunkat, a keletinél magasabb kultúra kezünkbe adta a fegyvert, 
mert tudatos visszatérés az alacsonyabb műveltségre nem volt lehetséges, 
így bár nyugat kultúrközösségében éltünk és védtük azt a keleti táma-
dások ellen, állami létünket folyton védenünk kellett a nyugatról jövő 
nyilt fegyveres, vagy lassú beolvasztó kísérletek ellen. A beolvadás vesze-
delmét kell látnunk idegen országok fölött is uralkodó királyaink ural-
mában. A veszedelem pedig annál nagyobb volt, minél kevésbé tudott 
a folytonos harcokban meggyengült vagy felosztott nemzet a nyugattól 
eléje tűzött cél munkálatában kötelességének megfelelni. Azon a fokon 
álltunk a középkor végén, hogy a magyar állam léte teljesen megszűnik. 
Ekkor u. i. hazánk területén megosztozott a kelet és nyugat, hogy 
további harcaikat már nélkülünk, illetve nem rajtunk keresztül, hanem 
közvetlenül vívják meg. Minden azon fordult meg, hogy a megosztás 
mellett is mekkora marad politikai súlyunk. Ha ez teljesen megsemmisül, 
elvesztünk, ha a kultúreilentétek harcában némi csekély súllyal tudunk 
részt venni, létünk és öncélunk csak a harcban képviselt súly arányában 
érvényesülhet. A magyarság nemzeti és politikai öntudata, államférfiaink 
bölcsesége, ereje és életrevalósága mentett meg bennünket a teljes el-
nyeléstől. 

A király. 

Az állam meghatározásánál állandó tekintélyről is beszéltünk, kinek 
parancsoló hatalma az állam céljának szükségszerűségével feltétlenül 
szükséges. Ezen tekintély nélkül, annak parancsoló hatalma és iránta 
való engedelmesség nélkül csak úgy nem állhat fenn az állam, mint 
nincs állam alattvalók nélkül sem. Az alattvalók közös földi boldogsága 
szab célt a társulásnak, de az állandó tekintély biztosítja s az így létre-
jövő államban csak az biztosíthatja a célt. A nemzetnek e téren nem 
lehet más feladata, mint a tekintélyt a cél megvalósítására irányuló 
munkájában támogatni. Jajj annak a nemzetnek, amelyik nem ismeri fel 
az államot kormányzó tekintélyben és annak működésében saját boldog-
ságának egyetlen lehetséges megvalósítóját: de jajj annak is, amelyiknek 
ezen állandó tekintélye gyenge ahhoz, hogy kötelességét teljesíteni tudja, 
vagy amelyik nem is akarja azt teljesíteni. 

Magyarországon a király képviselte az államban szükséges tekintélyt. 
Ha keressük azon eszméket, amelyek szerint a királyokat meg kell ítél-
nünk, legelőször azt állapíthatjuk meg, hogy a királyokat típusokba 
lehet osztani. Voltak királyaink közt erős, hatalmas egyéniségek és voltak 
olyanok, kiknek gyenge egyénisége nem tudott irányt szabni a nemzet 



életének, hanem saját gyarlóságuktól és az eseményektől befolyásolva 
szinte játékszerek voltak az élet kezében. 

Az önálló egyéniségek sorába kell iktatnunk azon királyainkat, kik 
érezve hivatásuk súlyát, ideális buzgalommal, mindig lelkiismeretes cél-
tudattal és akaraterővel teljesítették uralkodói kötelességeiket. Nekik 
tekintetben irányító elveket az erkölcs, az igazság és a nemzet jól fel-
fogott célja adtak. S azt tapasztaljuk, hogy ezen királyaink szinte minden 
esetben abszolút hatalmat gyakoroltak. Nem is lehet másként, mert a 
király és a nemzet, mint a hatalom birtokosai, mint egymással szemben 
álló erők működnek. A köztük kifejlődő harcban csak egy esetben állhat 
elő ideális viszony, ha t. i. a két szembenálló erő egyensúlyba jön. 
Ez az egyensúlyi helyzet pedig azáltal jön létre, hogy a király minden 
hatalmát csakugyan nemzete javára fordítja, a nemzet pedig felismeri a 
király terveiben és tetteiben saját javát s ezért támogatja azt munkájában. 
Szinte azt kell éreznie a nemzetnek, hogy sokfejüsége miatt kellően nem 
öntudatosított boldogsága és ki nem mondott tennivalói a király öntuda-
tában valósulnak meg és azokat a király juttatja kifejezésre és érvényre. 
Viszont a királynak olyannak kell lennie, hogy a nemzet öncélja mun-
kálásának helyes útját valóban az általa kijelölt és követett útban lássa. 
Mondanunk sem kell, hogy a helyes egyensúly rögtön megbomlik, ha 
a király akár emberi, akár uralkodói bűnöket követ el, ha csak azáltal 
is, hogy nem munkálja minden tettével valóban a nemzet javát s így a 
nemzet nem ismeri fel királyában önmagát. Az egyensúlybontó bűnök közé 
tartozik az is, mikor a király a hatalom teljességére önmagáért a hata-
lomért törekszik. De megbomlik az egyensúly akkor is, ha a király 
gyenge s a nemzet sokfejűségében vagy egyes csoportjainak önző érdekei 
folytán támadt széthúzásában a király fölé kerekedik s azt rángatja cél-
talan küzdelmekben. 

Közismert, hogy Szt. István fiához, Imre herceghez írt intelmeiben 
az uralkodás irányelveit, kora felfogásának megfelelően leírja. A görök 
császárok és a frank királyok hasonló intelmei azt mutatják, hogy való-
ságos elmélettel állunk szemben. Az intelmek kiterjednek az ember és 
király kötelességeire egyaránt. Parancsolja : 

1. hogy vallja meg a kath. apostoli hitet, teljesítse az attól szabott 
jócselekedeteket, mert az e nélkül élők sem a földön nem uralkodnak 
tisztességgel, sem az örök élet koronáját nem nyerik el. Azokat, kik 
alattvalói közül megtagadják hitüket, ne táplálja, ne védje, mert az 
országot megrontják. 

2. Védje az Egyházat ; ha valaki megbotránkoztatja e téren az 
Egyház tagjait, vessék ki hatalma méltóságából és legyen az igazak 
gyülekezetén kivül. 

3. Becsülje meg a püspököket, mint seniorjait, mert Isten rendelte 
őket az Egyház pásztoraivá és a bűnök megbocsátóivá. Náluk nélkül 
nem állanak fenn sem a királyok, sem az országok. Ne engedje, hogy 
őket hamis váddal gyalázzák vagy a község elé vonszolják ; ha mégis 
feddést érdemel valamelyik, négyszem közt feddje meg többször is és 
csak akkor nyilvánosan, ha ez nem használ. 



4. Atyáinak és testvéreinek tekintse a főembereket, ispánokat és 
vitézeket, mert ők védik az országot és a gyöngéket és gyarapítják az 
országot. Ne vesse őket szolgaságra, ne nevezze őket szolgáinak. Harag, 
kevélység és gyűlölség nélkül, békésen, szelíden és emberségesen ural-
kodjék felettük, mert másként királyságának romlására válnék és másnak 
adják az országot. 

5. Szeresse az igazságot és legyen béketűrő, irgalmas, vegye 
igénybe a bírák segítségét. 

6. Az idegeneket fogadja szívesen, mert országa gyarapodásOt 
elősegítik. 

7. Cselekedeteiben és ítéleteiben a bölcseség szabálya szerint kérje 
ki az öregek és tapasztaltak tanácsát. A fiatalokat is meghallgathatja,, 
de elsősorban az öregek legyenek tanácsadói. A tanács (meghallgatásá-
ban nyilvánult bölcseség) tölti be a királyi széket és kormányozza az 
országot, védelmezi a hazát, békét teremt a harcban, elkergeti az ellen-
séget, győzelmet szerez, barátokat nyer meg, városokat épít és lerontja 
az ellenség táborát. 

8. Kövesse az ősök és atyja jó példáját s e tanácsokat, mert Isten 
ellensége az, ki atyjának nem engedelmeskedik. 

9. Imádkozzék, hogy bűnei bocsánatát elnyerje, hogy a henyeséget 
és lustaságot Isten eltávoztassa tőle és segítse jócselekedetekre, győze-
lemre ellenségei fölött és alattvalóival békés együttélésre.1 

10. Legyen kegyes, irgalmas és a többi erényekkel ékes. Gonosz 
és kegyetlen király nem érdemli a király nevet, zsarnok az. Legyen 
kegyes minden alattvalójával szemben; irgalmas a szenvedők iránt; erős, 
(de nem kevély); béketűrő a hatalmasok és gyengék iránt; alázatos, 
mértékletes az ítéletben ; tisztességtudó (honestus), mást meg nem gya-
lázó, szemérmetes, a bujaság kerülője. 

Amint tehát látjuk, Szent István fiának nemcsak a jó királyt jel-
lemző elveket adja, hanem a tökéletes, a szent embert jellemzőket is. 

Minket azonban itt csak a királyt illető elvek érdekelnek, bár nem 
lehet közömbös a király megítélésében a másik elvcsoport sem. 

A királyt a nemzet igyekezett is a fenti elvek megtartására köte-
lezni. Erre szolgáltak a koronázásnál tett egyházi és alkotmánybiztosító 
eskük. Királyaink eskü alatt ígérték az Egyháznak és jogainak védelmét, 
az Egyház iránt való engedelmességet, a keresztény béke és szeretet 
szellemébe való uralkodást, az országnak és a királyi jogoknak sér-
tetlen megtartását, a nemesség (akkor a nemzet) jogainak és szabad-
ságának tiszteletben tartását, (a törvényes házasságot) és igazságosságot 
a bíráskodásban. 

A különféle választási feltételek és hitlevelek még jobban részle-
tezték a királyok kötelességeit és mindezek a király és nemzet viszo-

1 Sz. István két imádságot ajánl fiának. Egyik : Emitte Domine sapientiam de 
sede magnitudinis tuae, ut mecum sit et mecum laborét, ut sciam, quid acceptum 
sit coram Te omni tempore. A másik : Domine pater et Deus vitae meae, ne derelin-
quas me in cogitatu maligno. Extollentiam oculorum meorum ne dederis mihi et 
desiderium malignum averte a me, Domine. Aufer a me concupiscentiam el animo 
irreverenti et infrunito ne tradas me Domine. 



nyában szükséges egyensúlyt igyekeztek biztosítani. És nagy királyaink 
azok voltak, kik Sz. István intelmeinek szellemében, épen ezért erős, 
Öntudatos lelkiismeretességgel gyakorolták királyi hatalmukat, mindenkor 
a nemzet javára. Ilyen királyunk három volt: Sz. István, Sz. László és 
N. Lajos, ki Sz. Lászlót választotta példaképül. Ha jellemezni akarnánk 
őket, csak a fenti elvek gyakorlati megvalósítását tudnánk felsorolni. 
Ha nem látjuk őket minden tettükben teljesen tökéletesnek, ez emberi 
voltuk következménye, de a tökéletességre való törekvés meg nem tagad-
ható tőlük. 

De voltak olyan erős akaratú és erős egyéniségű királyaink is, 
kik épen erős egyéniségükkel irányt szabtak ugyan a nemzet életének, 
de nem az előbb említett elvek, hanem más ideálok szemmeltartásával. 

Az ő ideáljaik azonban már nem mindenekfelett tökéletesek erkölcsi 
vagy politikai szempontból, vagy e királyainkban tán kelleténél jobban 
érvényesül az emberi és uralkodói gyarlóság. Ezen uralkodóink közt 
kell említenünk Géza fejedelmet, I. Bélát és Kálmánt, de mindenekelőtt 
a tipus legnagyobb képviselőjét, IV. Bélát, valamint III. Bélát, I. Károlyt 
és Mátyás királyt. 

Messze vinne mindegyik királyunk részletes jellemzése, azért sza-
badjon csak Mátyásra kitérnünk. Ö kétségtelenül legöntudatosabb és 
legerősebb egyéniségű uralkodóink egyike. Nemzete nagysága lebeg 
szeme előtt, de saját hatalma nagyságában látja nemzete nagyságát. 
Nem követi a Sz. Istvántól hirdetett régi elveket, hanem kora felfogását 
juttatja kifejezésre. A renaissance uralkodó-tipusát látjuk benne, ahogyan 
azt Macchiavelli elgondolta, bár nem tud teljesen macchiavellista lenni. 

A renaissance egyik állambölcselője, Jean Bodin azt írja, hogy a 
király kormánya legyen igazságos : jutalmazza az érdemet, egyenlítse ki 
az érdekellentéteket és torolja meg a jogtalanságokat. Különösen az 
érdekellentétek kiegyenlítésében fáradjon A jó fejedelem nem teremt 
demokratikus egyenlőséget, mert az érdemnek és nemességnek meg kell 
adni az őt megillető elsőbbséget ; de nem teremt tiszta arisztokratikus 
uralmat sem, mert ezzel meg a népet tenné ellenségévé. Azért gyámo-
lítsa az alacsonyabb rangút az egyenlőség elve alapján, de ne feled-
kezzék meg az érdemről sem. A nép jogos nagyravágyása és a nemesek 
velük született büszkesége ezáltal egyformán kielégítést nyer és ered-
ménye a béke és egyetértés lesz. 

Mátyás uralkodói tetteiben, akár tudatos volt nála, akár öntudatlan, 
felismerhető ezen elvek hatása. De a renaissance-korszellem termelte 
Macchiavelli elméletét is és ennek nyomait is fellelhetjük Mátyás tettei-
ben. Macchiavelli a fejedelemben két tulajdonságot kíván : legyen kegyet-
len, mint az oroszlán és legyen ravasz, mint a róka. O ugyan a kegyet-
lenséget csak egyszer, a fejedelem uralma elején, de akkor döntően és 
kíméletlenül gondolja: irtsa ki egy csapással összes ellenfeleit. Ennyiben 
Mátyás nem felel meg Macchiavelli elméletének. Tud kegyetlen lenni, 
de nagylelkű ís és Mátyás legszebb sikereit a nemzettel való ellentétben 
tán épen nagylelkűségének és kegyességének köszönhette. A ravaszság 
már jobban megtalálható benne. Turóczi János még életében a színlelés 
mesterének nevezte. Általános felfogás róla, hogy amit hasznosnak vagy 



célszerűnek talált, annak végrehajtásában lelkiismereti aggodalmak nem 
korlátozták. S ennek az uralomnak jellemzésére mondja Temesvári 
Pelbárt, hogy a fejedelmek hasonlítanak a ragadozó farkashoz és meré-
szen kimondja prédikációiban a zsoltáros szavait : ne bizzatok a feje-
delmekben. Mi más ez, mint a kegyetlenség és ravaszság megállapítása. 

Legkülönösebb, de egyben magábanálló is a magyar királyok közt 
Kun László jelleme. Feltétlenül az erős egyéniségekhez kell őt is számí-
tanunk, aki szinte teljes zsarnoksággal akar uralkodni nemzetén s ezáltal 
megbontja a király és nemzet viszonyában szükséges helyes egyensúlyt 
és elpusztul a megindult küzdelemben önmaga fékezhetetlen egyénisé-
gével. Ő is kegyetlen és álnok, képmutató, pedig kétszáz évvel előzi 
meg Mátyás korát. Legjobban nagy ellenfele, Ladomér esztergomi érsek 
jellemezte a pápához írt levelében és tényekkel bizonyítja állítását. 
A mithologiai alakját-váltó Proteuszhoz hasonlítja. Lászlót nem Isten 
kegyelméből, hanem inkább Isten türelméből való királynak látja, annyi 
bűnt követ el. Az egész magyar Egyház s az egész nép az égi Vigasz-
talóhoz sóhajtozik a király kegyetlen tetteinek hatása alatt. Elmondja, 
hogy a tatárokkal szövetkezett s az országba hívta őket a nemzet ellen, 
tatár módra élt és tatárnak mondta önmagát is. Hites feleségét kolos-
torba záratta és kún szeretőjével nyilvános botrányt okozva élt. Mikor 
sok törvénytelensége miatt a nemzet fogságba vetette s utána legalább 
a külső formák szerint megbékült a nemzet és királya, László könyezve 
igérte javulását, minden bűne elhagyását és jóvátételét, de aztán újra 
kezdődött minden. Tetézte bűneit a szigeti apácák megtámadtatásával, 
apáca nővérének erőszakos kiszabadításával és vérfertőző megházasítá-
sával. Kún szeretőjét újra maga mellé vette s a királynénak életéért 
kellett rettegnie. S a figyelmeztetésekkel, intésekkel szemben makacs 
engedetlenséget tanúsított. Féktelen természete nem tűrt maga fölött 
sem isteni, sem emberi törvényt, önmagát hirdette önmaga törvényének 
és vágya volt lelke minden sugallatát követni. Úgy ír róla az érsek, 
mint nem is emberről.1 

Ki kell emelnünk, hogy Kún László nem mint király, nem királyi 
hatalma érdekében követi el gonoszságait és tetteivel nem keresi a 
nemzet céljának megvalósítását. Egyszerűen mint ember követi rossz 
lelke indulatait s legfelebb mint királynak még több alkalma van 
gonoszságok elkövetésére. Ezért külön tipus ő a magyar királyok közt. 
Csak kis mértékben tekinthető hozzá hasonlónak II. István. 

A többi magyar király nem olyan erős egyéniség, hogy irányt 
tudott volna szabni a nemzet életének. Inkább passzív szereplők a 
nemzet történetében és uralkodásuk teszi lehetővé, hogy — nem tudván 
fentartani a szükséges egyensúlyt — az események és nemzeti erők 
rángassák őket, irányt szabjanak uralkodásuknak. 

Ebbe a típusba tartoznak András nevű királyaink, Zsigmond és a 
korszak két utolsó Jagelló uralkodója: II. Ulászló és II. Lajos. De a 
többi uralkodó is ezen tipus képviselője. Hogy mit jelent uralmuk és 
milyen eredményre vezet, azt legjobban megmutatja II. András, Zsig-

1 Száz. 1910. 2—8. 1. 



mond, II. Ulászló és II. Lajos uralkodása. Pedig még köztük is van 
különbség az eredmények szempontjából. II. András gyengesége teszi 
lehetővé a magyar alkotmányos élet alapjainak lerakását, Zsigmondé 
annak továbbfejlődését s így a nemzeti élet nyer gyengeségük mellett is, 
habár az egyensúly rovására. A két Jagelló uralkodó alatt azonban 
annyira megromlik már az egyensúly, hogy maga a nemzet sem enge-
delmeskedik már az önmaga alkotta törvényeknek. Hozzák az alkotmányt 
fejlesztő törvényeket, de azoknak senkisem engedelmeskedik, mintha 
király volna itt minden ember. S az egyensúly ilyen nagymértékű meg-
billenése csak azáltal következhetett be, hogy a király gyenge volt 
királyi hatalma gyakorlására. Csak egy lökés kellett már, hogy felborul-
jon teljesen az állami élet. A mohácsi csatában ez is megtörtént és 
romjai alá temette a magyar állam szuverénitását. 

Ha tehát végig tekintünk a magyar középkoron, lehetetlen észre 
nem vennünk, hogy a magyar állam akkor munkálta legsikeresebben 
speciális magyar célját, amikor a nemzet célját ismerő, ezt munkáló s 
a nemzettől is ilyennek ismert nagy uralkodók ültek trónján, hiszen 
épen azért nagyok e királyaink. Viszont veszendőbe akkor ment minden 
boldogság, siker, hatalom, sőt az önállóság is, mikor gyenge királyaink 
nem tudták kitűzni a célt, annak munkálatára egyesíteni a nemzeti 
erőket. Ezekben a nemzet nem ismert önmagára. 

Ezért lényeges és fontos hatóerő a király személye a magyar állam 
életében. 

* * 

A mohácsi csata után hosszú időre megakadt a magyar állam 
fejlődése, sőt nagymértékű visszafejlődés állott be. Ennek okai a nemzet 
politikai és lelki megoszlása és az állami élet fő tényezőinek, a király-
nak és nemzetnek egymáshoz való viszonyában beállt változás volt. 

A nemzeti célok munkálatát mindinkább háttérbe szorították az 
egyéni és pártérdekek. A Széchenyi Istvántól oly világosan megnevezett 
politikai bűnök, bár korábban is megtalálhatók a nemzet életében, a 
XVI. században lesznek pusztító erővé. A külső ellenség részéről létün-
ket fenyegető veszedelem sokáig nem tudta egyesíteni az egész nem-
zetet nagy és szent célok szolgálatára. Az ország nagy része így köz-
vetlen török uralom alá került, a meg nem szállt területek is két részre 
szakadva, adót fizettek a török szultánnak. Az állam fejlődése azonban 
már olyan magas fokú volt, hogy a nemzet nagy tömegei nem tudtak 
lemondani az állami létről, hanem úgy viselkedtek, mintha semmi sem 
történt volna, mintha Magyarország még mindig Európa számottevő 
hatalma volna. Pedig a szuverénitás is, az integritás is veszendőbe ment 
már. Minthogy pedig lemondani, vagy legalább a körülményekkel meg-
alkudni nem tudtak, ha nem látták a nemzeti jogok és államélet érvé-
nyesülését, az ellenzékeskedés, sőt a harc fegyveréhez nyúltak. Sajnos, 
ez a harc többször irányult a koronás magyar király, mint a mindent 
elnyeléssel fenyegető török hatalom ellen, akárhányszor török szövetség-
ben. Egy eleinte kisebb, később mindig nagyobbodó, öntudatos párt 
jeszámolt a tényekkel. Látta megosztottságunkat, jelentéktelenségünket, 



érezte a törökök részéről fenyegető állami és kulturális veszedelmet, 
azért menteni igyekezett azt, ami az akkor adott körülmények közt 
menthető volt. Nem mondott le a létről, nem önálló államiságunkról, 
de ezt jobban látta biztosítva a közös műveltség alapján a Habsburgi 
királyok politikájában, mint a törökpárti politikában. Nem volt minden-
áron való ellenzéki s talán eltűrt olyan királyi és kormányzó tényeket is, 
melyek a múltban fegyvert adtak volna kezébe, mert remélt a jövőben 
mindent, ami neki is szent volt. Az az egyensúly azonban, mely eddig 
király és nemzet közt fennállva biztosította az egyenes vonalú fejlődést, 
megbomlott. Uralkodóink az abszolutisztikus politika útjára tértek s az 
őket támogató párt alig tudott gátat vetni ennek a hatalomnak. Hogy 
mégis támogatta, mikor gyengeségében nem tehetett mást, az csak azt 
az élő reményt árulja el, mely a belső megerősödéstől s az erők új 
egyensúlyi helyzetétől várta a régi állami élet és szabadság helyre-
állítását. 

Ez a két párt egymással is szembe került. Egyiket, a királyhoz hű 
alattvalókat hazaárulónak tartotta a másik, viszont ez botor, országvesztő 
lázadó volt annak szemében. S ezt az ellentétet csak kimélyítette a 
vallási megoszlás. A Habsburgiakhoz ragaszkodó katholikusok és a török 
hódításban védelmet találó s ezért hálás protestánsok1 közt az ellentét 
hosszú időre áthidalhatatlanná vált. 

A nagy, odaadó, hü szeretet a szívnek zsenialitása. 

Prohászka. 

Akik nem hisznek, azok csak passzive, mint áldozatok nézik a halált 
és viszik a szenvedést. Mi nem ; nálunk a halál mögött is élet int felénk! 
Jézusom, életem, erőm, győzelmem! 

Prohászka. 

1 L. Budapesti Szemle, 1923. 454. sz. 1. s köv. 1. Szádeczky K. Lajos: Gróf 
Bethlen Miklós két kiadatlan műve. 



Észak-Amerika vízi csodáiról. 
Irta : Dr. Horváth Detre (Sopron). 

Csekély hat nap alatt áthajóztam az Atlanti Óceánon. Tizenhárom 
órai gyorsvonatozás után New-Yorkból Buffalóba érkeztem. Itt elhatároz-
tam, hogy megtekintem az Unió két csodáját: a Niagara vízesést és a 
Yellowstone Park gyönyörű tájait. 

Buffalótól vonaton már csak 24 angol mérföld a világhírű Niagara 
vízesés állomása. Naponkint ezer meg ezer ember száll ki ott, hogy 
megtekintsék az új világ csodálatos szépségét. 

A kíváncsi ezrek között ott voltam én is. Csakhogy nem vonattal 
mentem, hanem autóval. így is oda értünk jó egy óra alatt. Azaz oda-
értünk volna, ha az óriási autóforgalom a közlekedést meg nem nehezítené ! 

Rekkenő hőség! A h3mérő llO'^ot mutat Fahrenheitben. Kifelé 
tart mindenki a nyüzsgő, zakatoló és füstös városból. 

„Boldog buffalóiak! — sóhajt fel az európai — hogy a szomszéd-
ságukban van ilyen csoda, min a Niagara vízesés!" Pedig hát nem 
sokkal boldogabbak, mint más városbeliek, mert Amerikában „nincs 
távolság!" Kelet-Amerikában nem ritkaság nyugatamerikai autót látni 
és megfordítva. 

Délután 4 óra, mikor megérkezünk a vízesés közelébe. A dübör-
gés, amely már Buffalo közlekedési zaját is igyekszik legyőzni, itt félel-
metes lesz. Megborsódzik az ember háta, oly természetellenes. Állandó 
mennydörgése szokatlan. Felhőket látunk felszállani a mélységből és e 
vizcseppekben megtörnek a Nap sugarai. Ebben a pillanatban eggyel 
több hid köti össze a két partot, de ezen nem jár a kíváncsi, fürkésző 
tömeg. A szivárványon csak az Isten békéje pihenhet meg ! 

A sűrű felhőképződésben egyelőre csak a hidakat látjuk. A leg-
régibb, a vasúti híd már 70 éve nyújtja át vaskezét Kanadából az Unióba 
a Niagara folyón. A vízesés felé látjuk a gyalogosok, kocsik és a villa-
mosok számára épített függőhidakat 240—280 méter hosszúságban és 
10—12 méter széllességben. Amott meg elektromos erőre berendezett 
kosár szállítja át a sokdolláros amerikait egyik partról a másikra. 

Mígy így a hidak technikájának pompás változatosságában gyö-
nyörködünk, hozzászokik fülünk a víztömeg robajához, szemünk pedig a 
dúspárájú levegőhöz. 

Az Erie-tó vize folyik itt az 54 km. hosszú Niagara folyón az 
Ontario tóba, amelynek medencéje 100 méterrel lejjebb van. 

Amint a Niagara folyó északra fordul, útját állja az erdővel borí-
tott Kecskesziget és az eddig összeszokott vízmennyiséget két részre 
osztja. A keleti ág 330 méter szélességben zuhan le a 47 méter magas 
sziklafalról, a nyugati, patkóalakú vízesés meg a vízbőség szerint 
6—900 méter széles terjedelemben gyönyörködteti a szemet 44 m-es 
magasságával. Ha bárhol a földön lemérjük vagy kilépjük a jelzett hosszú-
ságokat és viszonyítjuk pl. tornyokhoz a nevezett magasságokat, továbbá 
elképzeljük a 70—90 m. magas sziklafalat mind a két oldalon és hozzá-



vesszük a zuhatag 25 m. vastag víztömegét, mely óránként 30 millió nf-t 
tesz ki, előttünk áll a Niagara vízesés a maga zordon fenségében. 

Hát még 100 évvel ezelőtt mi volt itt! De csak 20 évvel ezelőttre 
tekintsünk vissza! Midőn a dicséretben és magasztalásban, bámulatban 
és csodálkozásban oly fukar amerikaiak is elragadva beszéltek a víz-
esésben rejlő erőről és hatalomról, egy idősebb férfiú, aki 20 évvel 
ezelőtt volt itt utoljára, dühösen megfordult, beült autójába és elhajtott 
egy pillanat alatt. Utolsó nera: A teremtő Isten fönséges alkotását így 
elrontani : barbárság ! 

Én nem láttam 20 évvel ezelőtt, de a parton épült turbinatelepek, 
az innen kiinduló villanyvezetékek sürü vonala, továbbá az itt épült 
alagút és a Kanadába elvezetett csatorna, melyen a zuhatag kikerülé-
sével hajón lehet az Erie-tóból az Ontario-tóba jutni, eléggé meg-
magyarázzák e nagy természetimádó angol megvetését a leszegényített 
Niagara iránt. 

Igaz, hogy még ma is 17 millió lóerőt képvisel a vízesés, de 
annak a 120.000 lóerőt hiányát, melyet a turbinák felemésztenek, a 
fenti számok mellett is észre lehet venni. Buffalo összes gyárait, üze-
meit a vízesésből elvett energia hajtja (50.000 lóerőt fogyaszt el).1 

A magas partról lift visz le a víz alsó szintjéhez. Itt már teljes 
biztonsággal jár-kel egy propeller, de néhány mérfölddel lejjebb újra 
veszélyes a hajózás. Azonban itt is vállalkozik az amerikai bravúrokra, 
aminthogy a vízesésen is leereszkedett néhány ember hordóba zárkózva. 
A hordó pozdorjává törött, darabjai azonban eléggé bizonyították, hogy 
életükkel fizettek meg! 

A fenséges hatást éppen nem csökkentő, Ízléses hidakon átjutunk 
a Kecskeszigetre, a „Három nővér szigetére". Jobbra-balra most látja 
az ember a hatalmas víztömeget igazán. 

Ahogy megyünk beljebb és beljebb, hidakon átkelve, szikláról-
sziklára lépdelve és ugrálva, mindig újabb és újabb szépségek tárulnak 
szemünk elé. Itt a kemény mészkőrétegek között kimosott keskeny csa-
tornák vize kedvesen csobog, amott a szélesebb ággyal rendelkező 
folyógak viztömege dühösen rohan alá, odább pedig a főág szélesre 
hízott sellős medrében siklik az óriási víztömeg. Itt percenkint meg-
ismétlődő csattanás, amott a felszökellő vízsugár jelzi a víznek és a 
sziklának évezredes küzdelmét, amelyben mégis csak a vizé lesz a győ-
zelem. Látom, amint láthatatlan kezével a víz belemarkol a cél nélkül 
ott ácsorgó sziklák üstökébe és viszi lefelé, a nyugalmi állapot felé. 
Emitt meg a kiálló szikla alapjaiba köszörüli fogát a sok vízcsepp 
nyugalmat nem ismerő energiája és mikor lasszú munkájuk dicséretes 
eredményeként vízbe bukik a kemény szikla dacoló feje, a nagy csob-
banástól fellelkesíte, újult erővel fognak munkához és viszik, henger-
getik a vizesés felső éléhez, hogy kárörvendő érzéssel ledobhassák 50 
méterrel mélyebbre, ahol azután a szikla ideig-óráig nyugalmat talál. 

1 A Niagara Fallsnál levő dinamók a budapesti Ganz gyárból valók ép úgy, 
mint a Tivoli vizesés gépei is, melyek az örök várost világítják. 
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E munka után sem pihen a víz energiája. Most azonban nagyobb 
fifikával jár el. Nem bántja közvetlenül a nagy szakadék felső kemény 
mészkő peremét, hanem elég körültekintéssel az alatta lévő puha pala-
rétegnek áll neki és rágja, tépi, szaggatja, ahogy csak birja. Ahol nem 
talál ellenállásra, ott diadalmasan szedi el a mészkő alapjait, minek 
következtében háznagyságú szikladarabok törnek le és zuhannak a 
mélységbe. Amely részen azonban erősebb az alap, ott nem dicseked-
hetik hasonló sikerrel. Innen van, hogy a perem éle nem egyenes, 
hanem homorú, és domború vonalak váltakoznak egymással. Könnyen 
érthető tehát, hogy a vízesés mindig feljebb és feljebb húzódik és éven-
kint ®/4 méterrel közeledik az Erie-tó felé. (Hátráló erózió 1) 

Ha a Nap nem intene búcsút , még most is ott állanék és nézném 
a természet nyugalmat nem ismerő munkáját . Kimegyek tehát a keleti 
partra. Itt egy nagy terméskövön bronztábla hirdeti halhatatlanságát 
annak a franciskánus szerzetesnek, aki 1678-ban felfedezte a Niagarát 
(Hennepin). Tehát 250 éve ismeri a müveit ember a Niagarát. De erről 
a szikláról, amelyről egykor Hennepin szerzetes gyönyörködött a Teremtő 
legszebb csodáinak egyikében, már nem tudjuk élvezni a Niagarát. Hej, 
mennyi víz folyt el azóta a — Niagarán ! Mennyi szikla szakadt le azóta 
az 50 méteres magasságból ! 

A sziklákkal együtt elpihent a Nap is. Többen haza akarnak menni, 
midőn a kanadai oldalon kigyúlnak a reflektorok. A nagy vizesés ará-
nyaihoz mért ez a kivilágítás is. Egy billió gyertyafény-erősségű és 
75 mérföldre világit el. A gyakorlati amerikai így teszi lehetővé, hogy 
éjjel is élvezzék a már tündérivé alakított c sodá t ! Piros, fehér, zöld, 
kék, sárga stb. szinek pompájában zúg, rohan alá a hatalmas víztömeg. 
Átmentem az acél függőhidon Kanadába és közvetlen a reflektorok alatt 
néztem, csodáltam és bámultam az isteni erő és a technika vívmányá-
nak összeölelkezését. 

Kétségkívül szebb nappal, de a tündéries fény pompásan beleillik 
az éj komor hangulatába. Feltekintek a csillagos égre. amely ott is 
olyan, mint itthon nálunk, majd átnézek a zúgó vízesésre, melynek 
nincs párja a világon és semmiségem érzetében alázattal imádom az 
Istenséget . . . -

Éjfélre jár az idő, mire elbúcsúzom e csodás látványtól. Még 
Buffalo határában is látható a reflektorok fénye, még ott is halljuk a 
mennydörgésszerű morajt. Végre azután a nagy város fénye és zaja 
elnyeli mindakettőt . . . 

Yellowstone Park. 
Jun. 25-én este felültem a közép Pacific vasútra és őrült (120 km-es 

óránként) sebességgel vágtattunk kanyarokon, hidakon, alagutakon keresz-
tül Chicagótól Salt Láke City-ig, a Nagy Sóstó városáig. Átrobogtunk 
a Missziszippin, Misszourin és Colorado folyón, átfurtuk magunkat a 
Rocky Mountains-on (Sziklás hegységen), és a Wahsatek hegységen, 
végre jún. 27-én d. u. 3 órakor szálltunk ki a Nagy sóstó városbban. 

Eddigi utunk megérte a fáradságot, mert a kanyonok, vizmosások 
egész rendszere, a terraszoknak változatos gazdagsága, a havasoknak 



látszó távolyi csupasz sziklahegyek, a színesen rétegződő sziklák fan-
tasztikus alakjai rohantak el vonatunk mellett. Kezdetben a Prairie északi 
szegélyén haladtunk, ahol lovak és marhák lóháton ülő pásztoraik (cow-
boy) felügyelete alatt legelnek, ahol nagykiterjedésű szántóföldek is van-
nak. Azután terméketlen vidékre bukkantunk, ahol csak itt-ott láthatók 
a törpe bokrok, csomós füvek és a jobb vidéken kisebb szálfaerdők. 
A szépszámú források bő vizét az elektromosság szolgálatába szegőd-
tették. Hogy a [kopár Great basin-en (Nagy Medencén) való átutazás 
nem nyújtott semmi élvezetet, azt meg sem kell jegyezni. 

A rekkenő hőségben (45 C J) nem várakoztunk tétlenül a Yellow-
stone-i gyorsra, hanem villamosra ültünk és megfürödtünk a Nagysós-
tóban, azután megnéztük a mormonok „szent" városát: Salt Lake City-1. 
Este nyolctól reggel hétig tartott az utunk a Yellowstone Park felé. 
Vonatunk szinte nyögött a nagy emelkedésekkel küzködve, de mi annál 
édesebben élveztük a fenyőerdők illatát, a sziklák formagazdagságát és 
a vízesések beszédes csobogását. Amidőn reggel felébredtünk, a felkelő 
Nap sugarainak játéka és a kis madárkák bájos éneke volt állandó 
kísérőnk a változatos szép vidéken. 

Alig vettük észre, hogy megérkeztünk a Yellowstone Park széléhez. 
Öt bejárója, (mondhatnárn kapuja) van ennek a Parknak, melynek terü-
letére vonat nem mehet. Épen ezért (12 — 16 üléses) nagy autók bonyo-
lítják le a „belföldi" forgalmat a gondosan elkészített rnüutakon. (A Park 
területe 3,348 (angol) mf2, a műutak hossza 500 km.) 

Mielőtt útra kelnénk, betérünk egy hatalmas, fából épült terembe. 
Itt 1 2 5 dollárért bőséges reggelit kapunk. Itt intézik az egész Park 
folyó ügyeit, mondhatni : a Park-állam bel- és külügyeit. Tehát itt meg-
található minden hivatal. Az Information Bureau (Tudakozódó, helye-
sebben felvilágosító iroda) kezébe nyom az embernek egy elég tekin-
télyes füzetet, amely részint tudományosan, részint népszerűen tárgyalja 
az összes nevezetességeket Írásban és fényképekben. 

Miután mindent megtanulmányoztunk, az Administration Bureaubdi 
megyünk és igényeink szerint megváltjuk a jegyeket. Néhány perc és 
már előáll a termetes autó. A soff őr a hivatalból kiadott listáról olvassa 
a neveket. Ez persze soká tart, mert mire az idegenek nevét mind ki-
sillabizálja, szinte beleizzad az angol sógor. Másrészt meg ember legyen 
az az idegen, aki megsérti a saját nevét — angol kiejtésben. Miután a 
lista megnézése után meggyőződtünk arról, hogy mi vagyunk azon 
szerencsések, akik sorra kerültünk, a jelenlévők éljenzése közben be-
szállunk az autóba. A következő pillanatban megyünk a kiválasztott 
cél felé, a gondosan öntözött rnüutakon föltartóztatás nélkül patakok és 
tavak mentén, kanyarok fölött és hidakon keresztül, erős napsütésen és 
árnyékos erdőkön által. A síkságról felkapaszkodunk a hegyekre, innen 
leereszkedünk a folyóvölgyekbe. Gyönyörű ez a vidék a maga érintetlen 
természetességében. A fák maguktól kelnek ki csirájukból, maguktól 
nőnek az ég felé, élnek, zöldelnek, virulnak, átélnek 100—300 stb. évet 
és azután elszáradnak. Még egy ideig állnak, dacolnak a természet 
viharaival, azután pedig kidőlnek. Ahova esnek, ott találják meg örök 



sirjukat. Mert itt nem nyúl hozzájuk senki ! Csak ha az útra terülnek el, 
akkor levágják belőlük azt a részt, amely a kultúrvonalra, az útra esett 
és úgy marad ott, amig fia, unokája, dédunokája is utána nem hal . . . 
Ez a sorsuk a tü- és lomblevelű fáknak egyaránt. 

Az állatvilág ritkaságát, a bölény csordát itt lehet látni. Amint 
kiérünk egy tisztásra, kis őzikék csoportjában gyönyörködhetünk. Amott 
meg szarvasok élik gond- és félelemnélküli életüket. Meg sem rezzen-
nek, ha autók zöreje éri fülüket. Akárcsak Dániában látnám őket. Amit 
pedig a medvék cselekszenek, az meg igazi regényszámba megy. Várják 
az autókat. Mikor odaérünk, kétlábra állanak és mintha kérni akarnának 
mancsaikkal, várják tőlünk a kalácsot és a cukrot. Ha jó zsákmány 
Ígérkezik, és még nagyobb megbecsülést vár a jó anyamedve, leadja a 
hangjelzést és csak bújnak ám ki a bokrokból a kis medvebocsok. (Erről 
számtalan fényképet készítenek az utazók!) 

így szórakozunk ezen útszakaszokon, ahol még nem érezzük az 
élő Föld szívének lüktetését. Néha megteszünk 25—50—60 angol mér-
földet, máskor csak 5—10-et, míg egyik csoport gejzírtől a másikhoz 
jutunk. De ami itt vár bennünket, azt inkább képzeletnek, varázslatnak 
hiszi az ember és nem valóságnak. A soffőr, aki rendszerint vakációzó 
főiskolás és bizony így jól megkeresi a jövő év összes kiadásait, angol 
flegmával mond itt is, ott is egy-két szót. És mi ott állunk a nagy csoda 
előtt! Mozog alattunk minden. Hol ide, hol oda kell kapnunk tekinte-
tünket. Az egész vidék úgy hat, mint egy szervezetlen népgyűlés, ahol 
mindenki szerepet akar betölteni. Itt kiabálás, ott ordítás, amott taps-
vihar. Ép úgy viselkednek e Parkban a kisebb-nagyobb fortyogok, iszap-
és melegvizű vulkánok. 

Mindegyik máskép működik, mindegyik más szinü és más hőfokú 
vizet fúj ki megkérgesedett szájából. Vezetőnk 15—30 percet ad. Leszál-
lunk az autóból, de hova, merre men jünk? Erre ágyúdörgésszerü, ismét-
lődő zajt hallok, mintha újból a Vezuvió oldalán lennék és már tartok 
feléje, de nagy tábla hirdeti, ne közelíts e helyhez ! Míg ott a mélység-
ből csak dörgés hallatszik és nem látok semmit, jobbra megyek, hogy 
ott megnézzem a „festő fazekak" fortyogását, mögöttem kitör egy gejzír 
és mire megfordulok, abbahagyja és elkezdi a második, hatodik, husza-
dik szomszédja. Húzzák az embert majd ide, majd oda. Ide nézz, oda 
nézz! hangzik az izgult vezénylés, míg a vezetőnk, aki egyben soffőr is, 
nyugodtan ül az autó kormánykerekénél és nézi az órát, hogy mikor 
hívjon bennünket sípjával az indulásra. Alig tudom leírni magam szá-
mára a kifüggesztett táblákról e csodák „tulajdonneveit", hogy esténkint 
a beszerzett prospektusban megismerjem e szinte hihetetlen látványok 
részletes természetrajzát. 

A kalauz felsorolja a működő és nem működő melegforrások, gőz-
és gázkiömlések egyes adatait (3600 és 7000 közt ingadozik számuk !), 
továbbá a gejzigek, fortyogok, iszapvulkánok, valamint az átlátszó tiszta-
ságú vagy színes melegvízzel telt medencék számát és „egyéni" meg-
jelenési formáját. Bemutatja még a változatos színekben gazdag pompás 
rétegződések, kovatufa alakzatok, opálterraszok, kénlerakodások és a 
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kisebb-nagyobb vulkáni kúpok fényképeit és méreteit. Mindez végsőkig 
csigázza fel az ember képzeletét ! Ellenállhatatlan kíváncsiság ösztönöz 
minél többet látni, minél többet tudni ! 

A kalauz szerint 1922-ben 45 gejzírről vettek fel pontos adatokat. 
Ezek szerint ha levegő hőmérséklete egyes helyeken 58—91° Farenheit, 
e források hőfoka 160—205 között ingadozik. Több gejzír és a környe-
zet hőfoka között 130—140 foknyi (F) külömbséget észleltek. 

Működésüket tekintve szintén nagy eltéréseket találunk a gejzíreknél. 
A kitörés 2—45—80—150—200—300 láb magasságot is elér, de termé-
szetesen egy és ugyanazon gejzírnél sem állandó a magasság. így az 
Excelzioré 200—300 láb, a Qiautnál 200—250, a híres Old Faithfulnál 
120—170 láb a változó magasság, míg háromnál minden egyes alka-
lommal állandóan 200 láb. 

A kitörés tartamában hasonló változásokat észlelhetünk. Néhány 
másodperctől kezdve egy percig, és innen 6—15—30—45—60 percig, 
innen ismét 1—3—12—36 óráig tart a működés. Természetesen, egyesek 
állandóan működnek, mások működése meg nem hozható korlátok közé. 
Amint a magasság, épúgy az időtartam is változó vagy állandó bizonyos 
gejziroknál. Az Old Faithful (öreg „hűséges") épen az állandó működési 
időtartama miatt (négy perc) kapta a hűséges elnevezését. Többször 
órával kezünkben őriztük ellen a nyomtatott adatokat és a „rendes" 
gejzírek még egy másodperccel sem lépték túl a csodák szerzőjének 
örök megállapításait. 

A két kitörés közt eltelt idő szempontjából is külön kell glédába 
állítanunk a gejzirokat. Nem számítva az állandóan működésben lévő 
avagy „rendetlen" gejzirokat, itt nagy kilengések vannak. 20 másodperc 
pauzától 1—5—40—60 percig, 1—2—8—12—24—30 óráig sőt 6—10— 
14—20 napig tartó szünetig szólnak a megfigyelések. Viszont vannak gejzi-
rok, pl. az Excelsior és a Spendid, melyek évek óta nem működnek, mások 
meg, pl. a Fountain Geyser és a Beckive 1922-ben csak egyszer moz-
dultak meg. Mint a kérészek: éltek, de mindjárt meg is haltak. Különc 
kis teremtés a Lioness is. amely 1910., 1912., 1914, és 1920. években 
csak egyetlen egyszer mutatta be tudományát, de más években nyugal-
mat élvez. Ha valaki a Giantess gejzírben akar gyönyörködni, elvárhat 
a mellette épített szállóban akár 20 napig is, amig végre bemutatkozik. 

El kell hinnünk, mert írva van és valóság is emellett szól, hogy 
a Cascade gejzir, mióta megakarták regulázni, inkább beszüntette az 
akciót, de mégsem hajtotta fejét a tudósok igájába. Másutt ellenben jó 
hatása volt a rendszerezésnek, mint ezt az Old Faithfulnál látjuk, mivel 
most pontosabban megtartja 65 perces sziesztáját. Csak kiváltságos 
ünnepeken bólint el és váratja a kíváncsi tömeget 80 percig, de akkor 
azután kielégít mindenkit. A vízsugár átmérője szintén különböző. Itt 
csak a Turguoise Springet említem fel, amely egy tündéri kék tó köze-
péből 100 láb szélességben tör elő. 

Ahol gejzírek nem működnek, ott állandóan gőztenger terjed és 
gőzfelhők szállnak fel a gyönyörű kék égre. 



így találkozik a Föld ősrnelege a Földet éltető Nap melegével. El-
beszélik egymásnak, hogy honnan eredtek, hogy kinek az erejéből működ-
nek, hogy meddig tart még építő, illetve romboló munkájuk, hogy 
mikor mondja majd nekik a bölcs gépész: pihenjetek el! 

Visszaszáll lelkem a Genezis világába, amikor elhangzott az örök 
Isten ajakáról az első Jegyen" , abba az időbe, amelyről Mózes azt írja, 
hogy „az Isten lelke lebegett a vizek felettu. Magamra maradok egy 
kicsit és érzem az Isten lelkét. Érzem az örök Működőt a gejzirok sis-
tergő felszökellésében, az iszapvulkánok bugyborékolásában, a bűzös 
fumarolák tüdőt fojtogató kéndioxidjában, az örökös földalatti dörgésben, 
az állandó gőzölgésben. a források születésében és a patakok ékesszavú 
csörgedezésében. Ide jöjjön az az ember, aki meg akarja ismerni a 
teremtő Istent! Itt teljesen elbűvöl az Isten hatalma! 

Itt láttam, mit jelent a „kezdet és a vég\" Láttam zöldelő réteket 
és lombos erdőket. Láttam, amint elöntötte a rétet a meleg források 
lehűlt vizének azúrkék, smaragdzöld, piros és sárga cseppkőpáncélja. 
Láttam, mint szárította el az erdőket a váratlanúl kitört gejzír vagy gőz-
forrás melege . . . De láttam kiapadt vulkánokat és gejzíreket is, elhagyott 
medencéket és elcsendesült gejzirtölcséreket is . . . Az anyaföld tomboló 
tüze és a Nap égető heve rajtam keresztül találkozik egymással. Gyarló 
emberi mivoltom, hódol az Alkotónak ! . . . 

Észre se vettem, hogy mérföldekkel robogtunk tovább. Ott álltam 
a kristálytó (Prismatic Lake) partján. Zavartalan, tündéries 'csillogású 
vízében az isteni nyugalom fensége tükröződik. A következő percben 
már a pokol kapujánál éreztük magunkat: akkora a hőség! A Grotto 
Geyser (barlang gejsir) három óriás torka okádja 30 láb magasságra 
201 fokos vizét. Mellette a Giant Geyser hatalmas krátere fújta 250 
láb magasra hasonló hőmérsékletű vízét épen 60 percen keresztül. 
A Mammoth Paint Pot. (festő fazék), a Mud Volcano (kénes iszapsár-
vulkán), a Dragous Month (sárkány szája) és a „csokoládé fazekak" 
úgy bugyognak és fortyognak, mintha nem szeretnék, hogy közelükbe 
férkőztünk és el akarnának közelükből ijeszteni. 

De míg ezek szinte elijesztenek maguktól, a gejzirok valami csodá-
latos vonzóerővel birnak. Visszagondolok arra a pillanatra, midőn órával 
kezünkben, lélekzetvisszafojtva vártuk százan és ezren az Old Faithful 
Geyser előtt a 65. percet. Először erősebb gőz, azután kisebb vízsugár 
jelentkezett. Amikor azután ezen első próbálkozások egy perc alatt vissza-
estek, a látható környék kisebb gejzírjei beszüntették működésüket, hogy 
a gejzirok atyja, gyorsan, egymásután következő robajszerű, de állandó 
kitörésével annál jobban gyönyörködtessen bennünket. Impozáns jelenet 
ez ! Hozzá fogható a Grand, Castle és a Riverside Geyser fenséges ki-
törése (200—100—75 láb magassággal, 15—30 perces időtartammal 
6—12 órás időközökkel). Itt szintén hatalmas felhőgomolyok keletkeznek 
a kiszökemlő gőzáradatból. 

Távolabb meg a csodálatos medencékkel tarkított terrászok vonják 
magukra a figyelmünket. A melegforrás fölül buggyan ki. Vize hatalmas 
kádszerű medencékbe folyik alá három-négy szintkülömbségben. Legszebb 



a Kleopatra-terrasz, azután az Angel- és a Mammoth Hof Springs-
terrasz, melyeknek színezése (zöld, narancssárga, szürke, fehér, piros, 
kék) ar legfantasztikusabb képzeletet is felülmúlja. 

Újból mérföldekkel vagyunk arrább ! A Missouri és Snake víz-
választóján nézünk körül és keressük a nagy folyók eredetét. 

Nagyszerű látványt nyújt a Kepler kaszkád, a vadregényes Yellow-
stone tó (parthossza 100 mérföld, területe 139 mf'2) és a Yellowstone folyó 
hatalmas vízesése. Szép még az Upper- és Great Fall is 109, ill. 308 lábnyi 
eséssel. Amily meglepők a maguk egyszerűségében a természetalkotta 
sziklahidak (Natural Bridge), ép oly mesterségesnek tűnik fel a Trout 
Creek Trademark önmagával párhuzamos, kanyargós folyása. Mesés 
szépségű a Grand Canyon is tátongó mélységével, amelyben a Jeliow-
stone folyó siet tova. 

* * * 

így jártuk be a világ csodáját, amelyhez fogható nincs sehol. 
Azonban senki se higyje, hogy mindazt megláttuk, ami ott volt és mindazt 
leírtuk, amit láttunk. A Yellowstone National Parkot 1872 óta ismeri a 
világ és mégsem ismeri jól. Tökéletes és pontos leírását nem tudja adni 
senki sem. Ott, ahol a természet erői még mindig olyan energiával 
működnek, mint ezen Parkban, nincs megállapodás. Ott nem is lehet 
állandóság! Minden következő szezon, amely minden évben jún. 20-án 
kezdődik és szeptember 20-án végződik, újabb és újabb meglepetésre 
számít ! 

A kék tavak ezután is mosolygósan kandikálnak ki az erdők fái 
közül, a gejzírek ereje is hol itt, hol ott önti ki mérgét, de a technika, 
az emberi tudás, kényelem és izlés feltartóztatás nélkül halad előre. 
Sajnos, erről még újonnan megjelenő szakkönyvek sem vesznek tudomást. 

A sok járás-kelés után mi is megpihentünk. A szállodák és turista 
telepek úgy vannak elhelyezve a Parkban, hogy körülbelül egy napi út 
után eléri őket az ember. Ez főkép az idegenre fontos, mert igen sok 
gazdag amerikai saját autóján megy be a Parkba és egy-két hétre felüti 
sátorfáját és ott táborozik, süt, főz, egész családjával együtt. Az állam, 
u. i a Park több részében kijelöli a szabad táborozás helyét, ahol szép 
számmal mutatkoznak a természetszerető amerikaiak. E táborba be-
szoknak a „szelíd" vadak, elsősorban a medvék és bizony vigyáznia 
kell a háziasszonynak, hogy a medve meg ne dézsmáljon egyet-mást a 
konyha körül. 

Egy-egy nap után oly édes a nyugalom itt. Esténkint összegeződ-
nek azután az ember elméjében a benyomások. Látja képzeletében újra 
és újra kitörni a gejzíreket, hallja zúgni, sisteregni a gőz- és gázvulkáno-
kat, fortyogni a sárkemencéket. Önkéntelenül fölvetődik az ember lelkében 
a kérdés: mióta? meddig? Hallom a Teremtő „legyen" szavát és végig-
suhan lelkemben a végső katasztrófa sejtelme : „ég és föld e l m ú l n a k " . . . 

Vonatra ültünk, Salt Lake Cityben átszálltunk a Pacific vonatra 
és két nap alatt az őstermészet harmatos levegőjéből az emberi tech-
nika szédületes arányú városába jutottunk: a megdöbbentő arányú, 
kormos Chikagóba. 



Figyelő, 
Prohászka Ottokár emlékezete. 

Feketevasárnap evangéliuma szerint az Üdvözítő elrejtőzött, egy 
időre eltűnt az emberek szeme elől. Ennek az eseménynek az emlé-
kére Faketevasárnap előtti napon a templomok feszületeit violaszinü 
lepellel borítják be ; elrejtik, elfödik a Megváltó képét. Az idén, április 
2-án javában folyt ez a munka a templomokban, mikor Budapesten a 
központi szeminárium egy vendégszobájában Prohászka püspök lelke 
elköltözött e világról. Évtizedeken át egyik elragadtatásból a másikba 
esve, gyönyörködtünk e páratlan lélek fel-feltáruló pazar szépségeiben 
s szemkápráztató gazdag kincseiben. Most aztán itt hagyott bennünket. 
Elment, eltűnt, elrejtőzött . . . s mi több mint két hétre e nagy esemény 
után is csak azt érezzük, ami az első hír hallatára a szívünkbe nyilal-
lott: szegények lettünk, szegény, üres lett megint a magyar g l ó b u s z . . . 
Leesett a mi fejünk koronája . . . 

Nem írunk életrajzot; nem írunk erről a páratlanul szép életről 
méltatást. Nem régen — püspöki jubileumával kapcsolatban — már 
megcselekedtük ezt. (Pannonhalmi Szemle I. évf. 1. sz. 18—27. 1) 
Végleges, kimerítő és minden tekintetben tárgyilagos ítéletet mondani 
erről a nagy halottról ma sokkal nehezebb, mint szóbanforgó tanulmá-
nyunk megírásakor, ötfertály esztendővel ezelőtt. Az igézet, amely vele 
szemben megfogta a lelkeket, természetesen még nem szűnt meg, sőt 
társult vele egy hatalmas, lenyűgöző érzés: a rádöbbenés arra a veszte-
ségre, amely Prohászka Ottokár halálával a magyar katholicizmust érte. 
Mert nagyon szép és sok igazságot is mond az a megállapítás, amely 
szerint Prohászka zsenije az egyetemes magyar kultúráé volt s ennek 
a lobogó lángnak a hirtelen kialvása az egész magyar szellemi élet 
felmérhetetlen vesztesége, de azért igazán igaz mégis csak az, hogy 
Prohászka tehetsége, munkája a magyar katholicizmusé volt s fenséges 
halála is ezt a magyar katholicizmust borította gyászba. 

Mert mi is történt velünk? 
Az Úristen küldött nekünk elhagyatottságunk legszomorúbb évei-

ben apostolt, akinek lelkét a zseni, még pedig a többoldalú zseni összes 
attribútumaival felszerelte; lángeszéhez adott nem is meleg, hanem a 
szeretet kohójában áttüzesített szivet s elküldte ide miközénk, hitben, 
erkölcsben, valódi szépségekben megfogyatkozott magyarok közé, hogy 
virágos kert, Isten virágos kertje legyen újra Pannónia. Ennek a csodá-
latos léleknek a hangszerelését maga az Isten végezte, felejthetetlenül 
szép, elragadó, felemelő s ami mindennél többet jelent: étetre pezsdítő 
volt tehát a melódia, amely belőle a magyar katholicizmus kiszikkadt, 
letarolt mezőire áradt. És a tespedés, a pusztulás szomorú helyén friss 
élet támadt: a magyar katholicizmusnak reneszánsza lett. S ez a 
reneszánsz Isten után elsősorban Prohászka Ottokár érdeme. Nem aka-
rok senkit kisebbíteni, nem akarom senki munkáját lebecsülni, de tény, 
hogy Prohászka nemcsak megkedveltette a magyar intelligenciával a 



kath. szószéket, de mindvégig uralkodott is rajta, a szószéken is s a 
közönségen is. Mi többiek együttvéve sem tudtuk azt adni a magyar 
intelligenciának, amivel ő egymaga jóltartotta hallgatóit. 

Hogy ki volt nekünk magyar katholikusoknak Prohászka Ottokár, 
azt láthatta, aki látni akarta, ha megfigyelte, hogyan olvassák könyveit 
s hogyan isszák magukba szavait. De kiváltképen megtetszett ez akkor, 
amikor ápril 1-én az egyetemi templom szószékén az a döbbenetes 
fordulat, majd másnap a központi papnevelő szobájában a katasztrófa 
bekövetkezett. Ilyen gyászt, ilyen lélekbemarkoló, őszinte fájdalmat az 
egész országban a gunyhóktól a palotákig — még nem értünk meg. 
így siratni, így kisérni ki a temetőbe valakit, ahogyan Prohászkával 
történt — a legnagyobbak közöl is csak Isten egészen különös válasz-
tottainak juthat osztályrészül. Tessék elolvasni pl. amit a Magyarság 
1927. ápril 3-án megjelent száma Méhely professzornak ápril 2. egye-
temi előadásáról, illetőleg ennek elmaradásáról ír. Méhely professzor 
úrnak nyilatkozata olyan reflektor, amelynek fényénél az ember, ha 
eddig nem látta volna, végre meglátja és soha többé el nem felejti, 
mit jelentett Prohászka zsenije a krisztusi világnézetnek. Életében büszke-
ségünk és reményünk volt, halálában drága és kötelező örökségünk lett. 

Érdekes volt figyelmesen végigolvasni azt a sok cikket, amely 
Prohászka halálakor megjelent. Voltak köztük remekbe készült írás-
művek, de ezeken is megérzett egy bizonyos erőlködés : Prohászka 
Ottokár nagyságát és jelentőségét nem tudták egy tulajdonságának ki-
emelésével megrajzolni, hanem kénytelenek voltak ennek a sokhúrú 
léleknek minden húrját külön megszólaltatni. S aki ebbe a lélekbe 
valaha is belelátott, megértette ezeket az írókat és igazat adott nekik. 
A lángelme nem mindennapi jelenség, de azért hébe-hóba mégis csak 
előfordul, persze egy irányban termelve ki ezeket a kivételes dimenzió-
kat. Prohászkánál az a legcsodálatosabb, hogy nem egy, hanem egész 
kis csokorravaló olyan tulajdonsága van, amely vagy súrolja a zseniali-
tás határait, vagy pláne egyesíti magában a lángész összes tulajdonságait. 
Szentekre emlékeztető élete mellett, amely kétségkívül a legnagyobb 
érték benne, olyan hittudós, akinek eredeti, színes teremtő géniusza 
egymagában áll hosszú-hosszú időre visszamenve a magyar irodalom-
ban. A hittudóssal karöltve jár benne a filozófus bámulatos átfogó ere-
jével s a legnehezebb problémáknál is, ahol más izzad és verítékezik, 
valami üde frissességgel és elaszticitással. Természettudományi és szo-
ciológiai tudása és tájékozódottsága is akkora, hogy ha csak ezekkel 
foglalkozott volna, akkor is becsületére válnék. Emellett költő, akinek 
írásai örökszépségű ódák, és, amit első helyen kellett volna említenem: 
szónok, aminőt csak nagyritkán küld a földre a Teremtő. Ezek mellett 
a tulajdonságok és képességek mellett hadd emeljünk ki egyet egész 
tudatosan és a legnagyobb nyomatékkal: Prohászka lelke müvészlélek, 
még pedig a javából. Mint művész, szerette és kereste mindenben a 
stílust és a harmóniát, írásaiban csak úgy, mint életében. Az Isten igen-
igen szerethette őt, mert halált is ilyent adott neki. Meghalhatott volna 
két-három heti betegeskedés után ágyban, párnák között, egész sablo-
nosam Nem régiben olvastam, hogy egy bérci sast száguldó autó gázolt 



el. Azt meg láttam valamikor, hogy egy pacsirtát, amelyet gyermek-
fantáziám fent a magasban trillázva szeretett csak elképzelni, egy nem is 
neki szánt kő akkor terített le, amikor a magasból leszállva', a porban 
fürdött. De ő nem így halt meg. A sas merész íveléssel kezdi szelni a 
levegőt, úgy, hogy a néző lélekzetvisszafojtva gyönyörködik benne, 
aztán nekivágódik egy sziklának és vége. A passirta felszáll a magasba, 
rázendít mégegyszer csodálatos hangszerén a maga énekére, aztán hir-
telen megáll a szívverése és . . . vége. Prohászka mégegyszer fel-
megy az egyetemi templom szószékére, küzdelmeinek, sikereinek egyik 
kedves színhelyére, az evangélium énekese mégegyszer rázendít az 
Istenben való diadalmas élet csodaszép dallamára, ahogyan csak ő 
tudta énekelni ezt, az emberek elbűvölve hallgatják, aztán hirtelen abba-
hagyja . . . Folytatása ott következik, ahová elköltözött, a másvilágon. 
Ez Prohászkai vég volt. Ennél stílusosabbat az ő számára nem lehetett 
volna kifundálni. 

Ezt a kis megemlékezést pannonhalmi bencés írja a pannonhalmi 
bencések folyóirata számára. Ez legyen magyarázata annak, hogy ebbe 
az írásunkba bencés vonatkozásokat ís iparkodtunk belekeverni. 

Prohászka Ottokár tudtommal mindössze egyszer járt itt Pannon-
halmán, 1905. év kora őszén, közvetlenül püspökké való kinevezése 
előtt. Erről a látogatásrót e sorok írójának három emléke van. Az egyik 
Prohászkának csodaszép pohárköszöntője, amelyben feltárta azokat a 
benyomásokat, amelyek főmonostorunk küszöbének átlépésekor ezt a 
nagy lelket rabul ejtették. Sokan csak ebből a beszédből felocsúdva 
eszméltünk rá arra, mit jelent a magyar kereszténységnek Pannonhalma. 

Főmonostorunk egyik érdekes látnivalója az ebédlő. Ebben az 
ebédlőben az ablakmélyedésekben kis freskóképek vannak szellemesnél 
szellemesebb felírásokkal. Az egyik pl. egy hordót ábrázol, amelyről a 
vasabroncsok lepattannak s a hordó tartalma kifolyik. Megszabadul tehát 
a szorító pántoktól, a látszólagos nyűgtől és tehertől, de lám, ugyan-
akkor képtelen is lesz rendeltetését betölteni. Vagyis a szabadság egy-
magában még nem életadó és életmentő princípium. A felírás itt: libertate 
perit. Vele voltam a boldogulttal, mikor szeme ezen a freskón meg-
pihent s a lelke ezt a gondolatot magába fogadta. Közel húsz évre 
ezután a németországi kath. nagygyűlés ünnepelt szónoka volt Prohászka 
s ott elmondott beszédébe ezt a pannonhalmi reminiszcenciát is bele-
sző je . Tőle aztán ezt a szép gondolatot átveszik — úgy látszik — mások 
is, mert azóta már két magyar szónoknál is találkoztam vele. Ez az én 
második emlékem Prohászka pannonhalmi látogatásáról, A narmadik 
pedig abból áll, hogy este, napi munkánk végeztével megjelent a társal-
gónkban s itt megint egyik ámulatból a másikba estünk. Láttuk benne 
az embert, aki lelke csodálatos, friss derűjével és sziporkázó szellemes-
ségével mindenkit elbájolt és elragadott. 

Pannonhalmával kapcsolatban egy mondása széltében-hosszában 
ismeretes. Arról a bizonyos hídról Pannonhalma és Debrecen között, 
mint Prohászka gondolatáról szoktak megemlékezni. A mondás ugyan 
nern tőle való, de ő népszerűsítette s a magyarság köztudatába ő vitte 



bele. Sajnos, nem adatott meg neki, hogy ennek a gondolaínak realizá-
lását is megérje. Halálakor a gyász összehozta a különböző utakon járó 
magyar keresztényeket. Bár ihletné meg őket az ő szelleme, hogy ez a 
szép mondás erről a bizonyos hídról necsak ünnepi dikciók megszokott 
sujtása legyen, hanem áldásthozó valóság is. 

Dr. Strommer Viktorin. 

Beethoven. 
Í827-1927. 

Most, halála után száz év múlva, ép oly nagy, ép olyan egyedül 
álló és elérhetetlen, mint száz év előtt volt. Ezt most az egész kultur-
vílág elismeri. Müvei most már az egész világ közkincsévé váltak, de 
azért nem lettek népszerűek a szónak közönséges értelmében. Beethoven 
müveinek megértésére most is úgy kell felemelkednie mindenkinek, mint 
életében kellett, mert Beethovent érteni annyit jelent, mint a világ 
egyik legnagyobb, legmélyebb, legeszményibb szellemét megérteni. 
Beethovent ismerni és érteni annyit jelent, mint az emberi lelket, az 
ismeretlenek eme egyik legnagyobbikát ismerni és érteni. Beethovent 
érteni és élvezni annyit jelent, mint erkölcsileg megtisztulni, felemelkedni 
és megnemesedni. 

Atyja érdemetlen, iszákos tenorista, anyja egy szakács leánya és 
egy komornyiknak özvegye. Egyszerű, de jó anya, kit Beethoven 17 éves 
korában, 1787-ben elveszt és akit legjobb barátjának mond. Mily bol-
dogtalan lehetett, hogy atyját nem mondhatta barát jának! Gyermekkora 
sivár és örömtelen. Tizenhétéves korában már családfő, gondoskodnia 
kell elzüllött atyjáról és két öccse neveltetéséről. De azért nem volt 
elhagyatva. Szülővárosának, Bonn-nak legjobb családjaival érintkezik és 
nemes férfiak és nők barátságát élvezi. Különösen a nála két évvel 
fiatalabb Breuning Lorchen, kit zongorázni tanít, képviseli életében a 
napsugarat. Később dr. Wegeler felesége lesz, de férjével együtt mind-
halálig hűséges és igaz barátja marad Beethovennek. Halálos ágyáról 
utolsó leveleinek egyikét Beethoven Wegelernek küldi, az árnyas és 
virágos lejtőjű, gyümölcsfás és szőllőlankás Rajna partjára. Jellemző, 
hogy ez a baráti kör a fiatal Beethoven-t „den lieben, leise gestimmten 
Mann"-nak nevezi. Ez a jellemzés sehogysem illik ahhoz a képhez, 
melyet Beethovenről rendesen elképzelünk. Ha ilyen volt fiatal korában, 
kedves és halk lelkületű, akkor nagyon meg kellett változnia idők folya-
mán. Igen, megváltozott. Nem volt természeténél fogva olyan rettenetesen 
heves, kemény, sőt durva és goromba, nem volt mindig olyan félénken 
szégyenlős és megközelíthetetlenül zárkózott — hanem fogékony volt a 
jóra és a szeretetre, gyöngédségre és finom bensőségre, szelídségre és 
kontemplativ nyugalomra, szóval mindarra, ami édes apjából hiányzott 
és amit nem adhatott meg neki. 

Beethoven jelleme ifjúságától fogva szomorúan klasszikus és gigászi 
arányokban mutatkozó példája annak a disharmoniának, melyben mind-
nyájan szenvedünk. Egy mélységes, emésztő vágyódás teljesületlen marad 
nála mindvégig, lelki életében egy betöltetlen űr tátong, a szeretetre 



való vágyódása örökké vágy, tiszta, szent vágy marad benne. Ez az ő 
tragikuma. Ezzel szemben felébrednek lelkében a démonok, melyeket 
atyjának szomorú öröksége és az életviszonyok egészen szokatlan mos-
tohasága még csak növel. Harc támad benne, harc a szenvedélyek 
között, melyeknek legyőzését nem tanulta és az ideálok között, melyeket 
szemérmesen, remélve és lemondva, hittel és kétségbeeséssel szivében 
hord. Ez életének és működésének nagyszerű drámája, melyből végezetül 
is győzőkért kerül ki. 

Huszonkétéves korában, 1792-ben Bécsbe kerül, a zeneélet akkori 
központjába és ott marad haláláig. Itt bontja ki a zenei genius szárnyait, 
itt lesz a hangszeres zene utolérhetetlen mesterévé, de nagyságának 
csíráit német hazájából hozta, hiszen a húszéves ifjúban rendesen együtt 
vannak a jövendő férfiúnak összes csírái. Amivel a szülői ház adósa 
maradt, szellemi műveltségének hiányait szorgalmas és állandó olvasás-
sal pótolja. Az élet iskolája mindig kemény, de különösen kemény volt 
Beethoven számára, ki semmit sem vett könnyedén. A világot és az 
embereket sohasem ismerte eléggé, impraktikus volt egész életében és 
azért gyanakodó és bizalmatlan. Majdnem kizáróan főúri körökben for-
golódott, főhercegek, hercegek, grófok voltak a barátai és a nők is, akiket 
szeretett és akik szerették és tisztelték, azokhoz a körökhöz tartoztak, mint 
például Giulietta Guicciardi, kit halhatatlanná tett azzal, hogy neki aján-
lotta cis-moll zongoraszonátáját és Brunsvik Teréz, a halhatatlan kedves, 
kit eljegyzett, de akit soha el nem vehetett és aki szintén haláláig meg-
őrizte Beethoven emlékét és egyike volt kora legnemesebb lelkű nőinek. 
Beethoven szerelmei különben is tökéletesen tiszta érzések voltak és bár 
nem adatott meg neki a családalapítás boldogsága, erkölcsi életének 
tisztaságához nem fér kétség, Schindler szerint, ki jól ismerte, szűzies 
tartózkodással élte le életét. 

Beethoven nemes, ideális lelke ösztönszerűen külső és belső elő-
kelőséget keresett, hol találhatta volna azt meg inkább, mint az arisz-
tokráciánál? És az osztrák és magyar arisztokráciának örök érdeme, 
hogy nemcsak gondtalan megélhetést biztosított számára, hanem művé-
szetét is megértette, sőt termékenyítően hatott rája. Nélküle a világnak 
nem volna Beethovene. Ez egyszersmind azt is bizonyítja, hogy távolról 
sem volt az a vörössipkás jakobinus, akinek bizonyos irányzat szeretné 
feltűntetni, sem pedig az a neveletlen, modortalan pimasz, amilyennek 
bizonyos ellenőrizhetetlen eredetű adomák alapján gondolnók, bár tagad-
hatatlan, hogy szögletes és nehéz természetű volt. Az is igaz, hogy 
értékének, művészi meghivatottságának egész életében tudatában volt, 
hízelegni, meghunyászkodni nem tudott. „Nem ismerem el a felsőbbség 
más ismertető jelét, mint a jóságot", írja 1812-ben és „a szív emelője 
minden nagynak a világon", mondja ugyancsak ő. 

Befejezte azután tragikumát süketsége. Már 28 éves korában mutat-
koznak ennek a bajnak első jelei, amelyek azután teljes süketségre 
vezetnek. 44 éves korában már nem léphet fel többé mint zongora-
művész, egy évvel később már csak írásban tud érintkezni másokkal. 
Micsoda csapás a hangok királyára ! El lehet mondani, hogy majdnem 
összes nagy alkotásait csak a lelkében hallotta. Mindinkább belső vilá-



gára szorul és önmagába falazottan, a többi embertől elszakítva, egyet-
len vigasztalása a természet marad, melyet különös rajongással szeretett 
mindig, de ez a szeretet is nem annyira esztétikus jellegű volt, mint 
inkább vallásos, Isten nagyságát és dicsőségét szemlélte a teremtett 
világban. 

Kedves könyve volt Ch. Sturm müve: „Betrachtungen über die 
Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung". Természetszere-
tetének halhatatlan gyümölcse a VI. szimfónia. 

De Beethoven hatalmas erkölcsi ereje ezt a csapást is legyűrte. 
Ez már heroizmus és ez a heroizmus vallásosságából fakadt. Mert 
Beethoven vallásos volt. Rendíthetetlen hittel hitt egy személyes Istenben, 
akihez imádkozott és akivel kibékülve halt meg. Jellemének számos 
vonása csak vallásosságából érthető. Említett erkölcsi tisztasága, a sze-
gények szeretete, rendkívül komoly kötelességtudása mind erre vallanak, 
de emellett bizonyít számos kijelentése is és főképpen vallásos szerze-
ményei. Életének és művészetének legérettebb terméke a Missa sollem-
nis, melynek Credoja a legszebb, a legfönségesebb hitvallás. Csak az 
örök életbe vetett hitét 196 taktusban fejezi ki benne. Azt sem lehet 
tagadni, hogy utolsó és legnagyobb szimfóniájának, a IX. szimfóniának 
zárótételében a zenei kulmináció Schiller költeményének ezen szavaira 
esik: „Brüder — überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen". 

Beethoven zenéje életének és lelkének hű tükre. Úgyszólván min-
den kottájában bennelüktet nemes szíve. Az emberi szívnek csak nagy, 
csak nemes ideáljait fejezi ki. Mivel életének és jellemének alapvonása 
a drámaiság, azért nem véletlen, hanem természetes, hogy annak a 
zenei formának mestere, mely eminensen alkalmas a drámaiság kifeje-
zésére, a szonátának. Zongorára, hegedűre, csellóra írt művei, triói, 
kvartettjei, szimfonái mind ebben a formában vannak írva. Mindezek 
híven tükröztetik erejét, küzdelmeit, de gyöngédségét és lágyságát is. 
Andantéi, Largói, Lentói mintha azt a békét, nyugalmat, boldogságot 
tükröztetnék, amelyet a lélek érezhet első napon a paradicsomban. Való-
ban ez a zene megtisztít minden földi salaktól, minden kicsinyes önzés-
től. Az ember szinte megérti, hogy Beethovennek azért kellett egyedül 
lennie, hogy mások egymásra találjanak benne, azért kellett lemondania, 
hogy másokat boldogítson, azért kellett tűrnie és szenvednie, hogy 
másokat fölemeljen. Ebben az értelemben halálának 100. évfordulója 
nemcsak megemlékezés és visszatekintés, hanem programm és célkitűzés. 

Dr. Janota Cirill. 



Laikus iskola — Istentelen állam. 
Ötven é v a francia laicizmus történetéből. 

René Bazin egyik regényében (Barrière) azt mondja, hogy a földön 
a legelkeseredettebb küzdelem, a legszívósabb harc nem a pénzért folyik, 
hanem a lélekért, vagy a lélek ellen. 

Franciaország legújabbkori története világosan mutatja ezen súlyos 
állítás igazságát. Fáradságot nem kimélö munka, intézmények, egyesületek 
az Egyház részéről a lelkeknek Krisztus számára való megnyeréséért, a másik 
oldalon az állam részéről nyers erőszak, emberi szabadságot lábbal tipró 
intézkedések, az Egyház szellemétől teljesen elütő törvényhozás a lelkek 
elkereszténytelenítéséért. Sem a revanche eszméje, sem a gyarmatpolitika 
nem foglalkoztatta annyit a francia köztársaság államférfiait, mint ter-
vüknek megvalósítása. 

Az 1876. februári választások balul végződtek a francia konzer-
vatívokra. Elbuktak a választásokon. A Palais Bourbonba, a képviselő-
házba többségben kerültek be a republikánusok és szabadkőművesek. 
Franciaország sorsát azóta ők intézik. „A köztársaság (Republique) és 
a szabadkőművesség (Franc-Maçonnerie) ugyanaz a dolog" — amint ők 
maguk is elismerik. (Bulletin du G . • . O . • . 1895. dec.) Ettől kezdve 
Franciaország nem annyira köztársaságban, mint szabadkőművességben 
él. (Gouthe-Soulard aix-i érsek). A kormány minden cselekvése vallási 
és kulturális téren a szabadkőműves páholyok javaslata szerint történt. 
1870-től kezdve gomba módra nőttek a francia miniszterek, gyakran 
havonkénti változással helyet adott az egyik kormány a másiknak, de 
aVoltaire-től kölcsönzött programm ugyanaz maradt : „Ecrasez l ' infâme". 
Ádáz gyűlölet, alattomos és nyilt támadás minden természetfeletti ellen, 
különösen a kath. Egyház ellen. A francia bíborosok nyilatkozata sze-
rint: „A köztársasági kormány nem más, mint egy olyan tanításnak és 
rendszernek a megtestesítése, amely teljes ellenkezésben van a kath. 
hittel. (1892. jan. 20.) 

Az eszmék, melyeknek gyakorlati következményeit a harmadik köz-
társaság vezető emberei aprópénzre váltották, nem voltak újak. A laici-
záló törekvéseknek gyökereit a renaissanceban és a reformációban kell 
keresnünk. Az előbbi modern pogánnyá alakította át az embereket, 
az utóbbi elvetette az Egyház tekintélyét és ennek helyébe az auto-
nom embert tette. Már akkor felhangzik — igaz, hogy még csak 
a tanítás terén — a minden pozitív vallástól ment erkölcs, vallás-
oktatásnélküli nevelés, melyet csak a tágra szabható lelkiismeret irányít, 
mely Istenről hallani sem akar, csak becsületességről, illendőségről 
(Montaigne). A XVII. sz. deizmusa (Locke), amely szerint Istennek semmi 
köze a világ folyásához, nincs joga és követelése Istennek az emberek-
kel szemben, a nyilvános élet elkereszténytelenítéséhez nagyban hozzá-
járult. 

Majd a francia rationalizmus, amely áthidalhatatlan űrt látott a 
„csalhatatlan" ész (raison) és az „oktalan" vallás között, erkölcsi téren 
éreztette bomlasztó hatását. Ekkor merül fel teljes határozottságában a 
terv: a tanítás munkájából ki kell zárni az Egyházat, amely hosszú 



évszázadokon keresztül egyedüli letéteményese volt a nevelésnek, mert 
az oktatás joga teljesen az államot illeti meg. (Helvetius, Diderot, La 
Chalotais, Talleyrand stb.) És mikor e felforgatók eltávolították Istent 
az iskolából és a társadalomból, a königsbergi bölcselő már az egyéni 
lelkiismeretből is száműzte Öt. Az erkölcsnek szentesítése nem az Istentől 
ered, hanem csakis és egyedül az embertől, az ember önmagának 
törvényhozója. 

És ha mindezekhez hozzávesszük Comte (1798—1857) pozitiviz-
musát, mely szerint csak az van, amit érzékelek, látok, hallok, Isten, 
másvilág, pedig esztelen fogalmak, az ocsmányszájú Proudhont, az Isten-
nel szemtelenül gúnyolódó Renant, az aljasan vádaskodó Michelet és 
az Egyházat sárbatiporni akaró Quinet-et, ezeket a francia írókat, nem 
fogunk csodálkozni az ezek szellemi tőkéjéből élő francia politikusok-
nak az Istennel, Egyházzal való durva eljárásán. 

A francia szabadkőműves-testvérek, akiknek száma 1911-ben 
« 37.600 volt 583 páholyban, 1925-ben pedig ugyanannyi páholyban 

52.000, a két párisi főpáhollyal (Grande-Loge, Grand-Orient) egyetér-
tésben már jóval előbb megkezdték féktelen áskálódásukat Isten, Egyház 
ellen. A „szabad" köztársaság kikiáltása óta pedig irányító, vezető 
egyéniségek lettek minden aknamunkában. 

Jules Ferry, mint a köztársasági balpárt vezére 1876. június 7-én 
adta be az állam teljes laicizálásáról szóló törvényjavaslatát, amelyet 
meg is szavaztak. Javaslata szó szerint ez volt: „Az államnak laikus-
nak kell lennie: il faut que l'Etat soit laïque." 

A laicizmus szakítás Istennel minden téren, az egyéni, családi, 
társadalmi, politikai, tanügyi téren. Proudhon ezt így fejezte ki: „Isten 
a rossz . . . Isten, vonulj vissza." És az igaz Isten helyébe hamis bál-
ványok (szabadság, emberiesség, tudomány) lépnek. Az isteni paran-
csokon nyugvó erkölcsi rend helyet ad az u. n. laikus morálnak, mely-
ben kiki önállóan szabja meg ösztöne, természete szerint az erkölcsi 
parancsokat. Az erkölcs így teljesen függetlenné válik Istentől, minden 
pozitiv vallástól. Maga Jules Ferry kijelentette: „Célom az emberiség 
megszervezése Isten nélkül (sans Dieu)." Egy másik vezető egyéniségük 
(Aulard) pedig így nyilatkozott: „Semmi kétség . . . mi a vallást akar-
juk elpusztítani." (Jeunesse laïque 1924.) 

A zsidó származású Gambetta (1833—1882) körvonalazza részle-
teiben az eljárást: megvédelmezni a polgári társadalmat a klerikaliz-
mustól, bevezetni a laikus elemi iskolát, elválasztani az államot az 
Egyháztól (1876. febr. 20.), harcot indítani a szerzetesektől vezetett 
iskolák ellen, a ker. oktatás ellen (1878. szept. 18.). Pontos célkitűzés, 
méltó a zsidó Gambettához és hasonszőrű társaihoz. Céljukat, melyet 
soha szem elől nem tévesztenek, kevesebb, mint harminc év alatt fénye-
sen el is érték. 1904-ben sikerült nekik az Egyházat az államtól el-
választani. Meglett a Cavour-féle „szabad" Egyház szabad államban. 

Első fontosabb lépésük a jezsuiták feloszlatása (1880. márc. 29.), 
akiknek nagyon sok és virágzó intézetük volt Franciaországban. Ugyan-
ekkor kötelezik az összes szerzeteseket, hogy három hónapon belül 



kérjenek a szabadkőműves kormánytól tartózkodási engedélyt szabályaik 
felmutatása alapján. De ez csak porhintés volt, mert Jules Ferry egy 
hírhedt rendelettel 261 kolostorból zavarta el a szerzeteseket (5643) és 
tette őket hazátlan földönfutókká. Egyedül Párisban 11 rendházat osz-
latott fel ez a rendelkezés, de úgy, hogy reggeli 5 órától délelőtt 9 óráig 
el kellett hagyniok a szerzeteseknek házaikat. Ez az eset megismétlődött 
Solesmes-ben, Poitiers-ben, Tarascon-ban. Ugyanezen év dec. 21-én a 
zsidó és szabadkőműves Sée Kamill nyújtotta be törvényjavaslatát, hogy 
a női középiskolákból távolítsák el a tanítóapácákat. 

Az 1882. év legszebb laikus virága március 28-án nyílott ki. Ekkor 
szavazták meg a francia képviselők az elemi iskolában a laikus tanítást. 
Ezóta a francia állami elemi iskolába (école laïque) járó gyermek 
Istenről nem hall semmit. Krisztust, az ő fönséges tanítását száműzték 
az iskolából. Helyette a 80.000 szocialista és 15.000 kommunista állami 
tanító a szocialismus és kommunizmus „fenséges" elveit csöpögteti a 
fogékony gyermeki lélekbe. A „fekete" papnak még a lábát sem szabad 
betennie a „tiszta" ész, a kultura, az előrehaladás iskolájába. A meg-
okolás nagyon világos: „A szerzetesek nem olyan polgárok, mint mások." 
Ök, akik századokra terjedő kulturmunkájukkal más eljárást érdemeltek 
volna, nyilvános tanítók nem lehetnek Franciaországban (1886. okt. 30.). 
A vallástant a minden dogma alapozástól ment erkölcstanítás (instruction 
morale et civique) pótolja. Nagyhangú frázisok emberszeretetről, haza-
szeretetről, de Istenről csak annyit, hogy az nincs. A „szabad" köztár-
saság országában a francia államhatalom és önkény ott van a tűzhelynél 
is, a családban is. Megparancsolja a szülőknek is gyermekeik tanítta-
tását, de mir nem enged szabad kezet nekik az iskolák megválogatásá-
ban, hanem laikus iskolába kényszeríti a gyermekeket. Szép szabadságuk 
van a francia postamestereknek, akik utasítást kaptak felülről, hogy 
gyermekeiket a kath. iskolákból kivegyék. („London Tablet" 1924. szept. 
13. 348. old.) 

Gazdasági szempontból ez a törvény kettős iskolaadóval sújtja a 
vallással csak valamit is törődő kath. családháztartást. Fizetniök kell a 
kommunista, szociáldemokrata tanítókat és a malthusianizmust nyíltan 
hirdető laikus tanítónőket (Grenoble-i gyűlések 1926 őszén), ugyanakkor 
szerény adóját le kell rónia a gyermekeivel foglalkozó kath. tanítónak 
és hitoktatónak (aûmonier). Ugyanezen évben (1882) az ovodákat (écoles 
maternelles) is megfosztották a gyermekeket szerető Krisztustól és a 
feszületeket eltávolították a nyilvános iskolák termeiből. 

Miután az iskolákba bedobták a hitetlenség tüzcsóváit és nőtt, gyara-
podott a kiskorú bűnösök száma, a családi életbe az erkölcstelenség 
csiráját ültette el a zsidó Naquet törvényjavaslata az elválásról (1884. 
jul. 27.) A törvény szentesítette az elválást, minden szeszély elégséges 
lett azt a házasságot felbontani, amit Isten egybekötött. Megszaporodtak 
a házasságtörések és lettek gyermekek — ha ugyan megszülettek — 
akiket senki sem tartott magáénak. Lettek „egykés" Limerel mamák, 
akik szellemesen gúnyolódtak a sokgyermekes anyákkal, akiknek látniok 
kellett, hogy Isten hogyan állott boszút egyetlen gyermekükkel azokért, 



akiktől megtagadták a születés jogát. Ez a törvény a francia elnéptele-
dést jogos mezbe öltöztette, megadja a kulcsot annak a szomorú való-
ságnak megértéséhez, hogy az északfranciaországi munkástelepeken dol-
gozó munkások gyermekeinek 32%-a miért lengyel, a délvidéken miért 
dolgozik 60.000 olasz földműves és miért gyarapodnak évről-évre a 
francia iskolákban a külföldiek. 

1889. jul. 15-én jelenik meg az ú j katonai törvény, melynek egyik 
pontja: „Bornyut a papok hátára" „Les curés sac au dos!" A szabad-
kőművesség bevallott célja ezzel : csökkenteni a papi hivatásokat. Min-
den szerzetesnek, ha tanító, ha misszionárius, ha kórházlelkész, 3 évet 
kell szolgálnia, világi papoknak — püspököknek is — egy évet külön-
böző időszakokban. A laikustanítóknak csak egy évet, a magántanítóknak 
(szerzetesek, papok) 3 évet. Szép igazság ! ! 

A szabadkőműves kormány a püspöki kar hatalmát is gúzsba 
kötötte olyan kérdésekben is, amelyek kizárólag az Egyház belügyeihez 
tartoznak. Gouthe Soulard aix-i érsek ugyanis a választó polgárok lelki-
ismeretben kötelességévé tette, — és ezt katekizmusában is hirdette — 
hogy a választók csak „becsületes és lelkiismeretes" (honnêtes et con-
sciencieux) jelöltekre szavazhatnak. És a bölcs kormány a püspöki 
ténykedések felfüggesztésének terhe alatt megtitotta a püspökök ezen 
intézkedését. Mást nem írt elő az érsek, csak, hogy becsületes emberekre 
szavazzanak. Ezzel, ha nem is kimondottan, de bennfoglalva elismerte a 
kormány, hogy a képviselőknek nem kell épen „becsületeseknek és 
lelkiismereteseknek" lennie (1895). 

1896. januárjában a kormány a katholikusoktól elvette Szent Geno-
véva, Páris patronájának templomát. „A hálás haza nagy embereinek" 
felírással Pantheonná alakították át. Azóta hires emberek temetkezési 
helyéül szolgál a templom. Ide hozták át 1908. jún. 4-én az erkölcs-
telenség, hitetlenség regényírójának, Zola Emilnek földi maradványait. 
A kath. templomok elkobzása elég gyakori jelenség volt. Ugyanakkor, 
mikor a- katholikusoktól a „szabadság" nevében elrabolták a templomot, 
a kormány a Párisban élő mohamedánoknak telket ad templomépítésre. 
1926. júliusában a marokkói szultán, az izlám vezető egyéniségeinek 
(Algier, Tunis) jelenlétében ünnepélyesen fel is avatták a magas mina-
rettekkel ellátott mohamedán templomot, amely persze politikai okokból 
épült —- államköltségen. Desgranges abbé „Laicisme" c. művéből is 
kiviláglik, hogy a kormány laicizáló törekvése csak a katholikusokra 
vonatkozik. Hiszen a kath. egyházi vagyont elrabló kormány a moha-
medán theológusoknak kollégiumot (Medersa) építtetett Algierben — 
államköltségen. És ugyanakkor, mikor francia hajók ingyen szállítják a 
Mekkába zarándokló mohamedánokat és böjtjük kezdetét és végét francia 
ágyúk lövése jelzi, akkor a nyilvános munkák minisztere, Laval, a kath. 
nagygyűlésekre induló katholikusoktól megtagadta az előre megígért 
különvonatokat. (Rodez-i gyűlés alkalmával 1925.) 

1889-ben Waldeck-Rousseau a szabadkőművesség leányával, a 
tanítási ligával (Ligue d'enseignement.) karöltve, melynek célja az ifjúság 
nevelésének és az egész oktatásügynek szabadkőműves irányban való 
fejlesztése, megkezdi a kongregációk üldözését újból. Köztársasági dühük-



ben minden vallásos társulatot, minden szerzetesrendet meg akarnak 
fojtani, mert — szerintük — ezek celláiból indul ki a monarchikus 
propaganda. Waldeck 1901. júl. 1-én kihirdetett törvénye megengedi a 
szerzetesek és apácák kiűzetését — minden komolyabb ok nélkül. 

Kisebb jogsértések (templomok elleni merénylet, egyházi épületek 
elkonfiskálása, községi iskolák erőszakos laicizálása, halotthamvasztás, 
a szerzetesektől vezetett iskolák tanulóinak eltiltása az állami hivatalok-
tól, szabad iskolák (école libre) bezárása) szinte mindennapos jelen-
ségek. 

Végre 1904-ben megvalósult a francia szabadkőműves kormány 
(Combes) utolsó álma: sikerült szakítani a Szentszékkel. Május 21-én 
a francia vatikáni követ Nisard, elhagyta állását. Az Egyház legidősebb 
leánya leszakadt az édesanya kebléről és hivatalosan atheus állam lett. 
Szétválasztották az Egyházat az államtól : vagyis az állam a vallást 
teljesen magánügynek tekinti és a nyilvános élettől, mint ilyentől el-
választja. Az Egyház többé nem jogi testület. Nem ismeri el az állam 
az Egyház joghatóságát és közös ügyekben (házasság, iskola, püspök 
kinevezés, egyházi vagyon) csak a maga jogát akarja érvényesíteni. 

Szerzetesiskolák bezárása, kath. katonatisztek feljelentése, szeminá-
riumi növendékek 2 évi hadi kötelezettsége, kultusz-költségek fizetésének 
megszüntetése, a forradalmak alatt meghagyott egyházi vagyon elkonfis-
kálása az állam költségeire jelzik a „szabad" Egyház helyzetét a szabad 
államban. 

1914. augusztusában megdördültek az ágyúk. A francia kormány 
hadüzenete csatasorba állította a nemzet tetterős embereit. A haza hívó 
szava eljutott azokhoz is, akiket békében nem tűrt meg a szabadkőműves 
regime, akiket földönfutókká, hazátlanokká tett — a szerzetesekhez. El-
felejtették e szerzetesek az őket kínzó, templomokat elkobzó, kolostoro • 
kat romboló államhatalom összes bűneit. Hazatértek, de a francia lövész-
árokba. És becsülettel kivették részüket a haza megmentésében. Világi 
papok és szerzetesek közül 4955-en haltak hősi halált. A különböző 
szerzetesrendekből 1500 halt meg a háborúban, 4700 kapott kitüntetést, 
ezek közül 220 a becsületrend keresztjét. 840 jezsuita teljesített hadi-
szolgálatot, 154 esett el ezek közül. (Revue de deux mondes 1926. júl. 1.) 
Ekkora lelkesedés, hazaszeretet láttára a kormány a világháború alatt 
nagyobb nehézségeket nem gördített a francia katholicizmus útjába. 
Ekkor a klerikalizinus nem volt ellenség. 

De a világháború után csakhamar sanda szemmel nézték újból a 
radikális, szociálista és kommunista elemek az Egyház munkáját. Az 
egyházfaló Herriot két irányban folytatta működését : először lehetetlenné 
tenni a felekezeti iskolákat (école libre), hogy így a tanítás joga kizá-
rólag az állam monopoliumává váljék ; másodszor megszüntetni a köz-
ben felállított vatikáni követséget. Herriot mindkét terve megbukott, a 
tervekkel együtt ő maga is. 

A laicizáló törvények igazságtalanok először azért, mert Isten 
jogaival homlokegyenest ellenkeznek. E törvényeket ugyanis az isten-
telenség sugallta és ebbe akarják a családi és társadalmi életet is rántani. 



Igazságtalanok másodszor azért, mert ellenkeznek az emberek földi és 
lelki érdekeivel. 

Lássuk iovábbá, milyen gyümölcsöket terem Franciaországban az 
Isten nélküli laikus erkölcs. Beszéljenek helyettünk a számok. A francia 
katolicizmusnak egyik legjobban elterjedt napilapjában, a „La Croix"-ban 
(1927. febr. 24.) olvashatjuk a köv. megdöbbentő statisztikát: 

1870-ben 1925-ben 
Franciaország 38 millió lakós 40 millió -}- 2 
Németország 40 „ „ 63 „ + 23 
Nagy-Britannia 26 „ „ 43 „ - f 1 7 

Italia 26 „ „ 40 „ - f 14 
Tehát amig 1870-től a majdnem csak ugyanannyi lakosú Német-

országban 23 millióval szaporodott a lakosság, addig Franciaországban 
csak 2 millióval (Elszász Lotharingia 1). Nem kell rajta csodálkoznunk. 
Az erkölcstelenség ezer formában burjánzik itt: prostitutió, magzat-
elhajtás, szennyirodalom, mérhetetlen fényűzés, alkoholizmus, elválás, 
öngyilkosság, gyermekbünözés. Egyedül Párisban 1922-ben 1140 volt a 
18 éven aluli bűnözők száma, 1923-ban 1544, 1924-ben 1804, 1925-ben 
1935. Az elváltak száma Franciaországban 1884-ben 1600, 1908-tól 
kezdve igy nő évenkint 12575, 13301, 138072, 14261, 16723, 16335. 
1915-ben 10154, 1916-ban 2000, 1917-ben 8909, 1918-ban 9841, 
1919-ben 19465, 1920-ban 29156, 1921-ben 32557, 1922-ben 27684, 
1923-ban 30185. Az elválásokra a szabadságlevelet még biztosabban 
kiállította Briand 1908 jún. 6-iki törvénye, aki szerint a házasság bérlet-
szerződéshez (contrat de louage) hasonlít. 

Az elnéptelenedés szomorú előjelei e számok : Franciaországban 
11,696.000 család közül 1,930.000 gyermektelen, 3,668.000 családnak 
csak egy gyermeke van. Tehát a francia családoknak kb. 2 0 % - a gyer-
mektelen, 23%-a egygyermekes. Ehhez járul, hogy Franciaországban a 
gyermekhalandóság jóval nagyobb, mint a művelt Nyugat bármelyik 
államában. Valószinü oka ennek a mértéktelen alkoholfogyasztás. Caesar 
azt írja egyik történeti müvében, hogy a gallok — ezek utódai a fran-
ciák — különös alkalmakkor oly hosszan áldoznak Bacchusnak, hogy 
mulatozásuk estétől reggelig tart („ut noctem dies subsequatur"). Bizony, 
nem messze esik az alma a fájától. Az elnéptelenedés, a gyermekhalá-
lozás ekkora méreteit látva mondhatta csak Moltke marsall a német 
parlamentben: „Franciaország anélkül, hogy háborút viselne, minden 
évben egy nagy ütközetet veszt el. Amikor egy ember születik Francia-
országban, egy hadsereg születik Németországban." (Le tour de la France 
par deux enfents. 516. old.) 

Ahol a laikus morálnak két szentsége: az egyik a szabadszerelem, 
a másik a kiélt élet utáni öngyilkosság uralkodik, ott hitéletről szó sem 
lehet, ott missziósterületnek megfelelő állapotok vannak. (Das Neue Reich 
1926. dec. 11.) Páris külvárosaiban 1906—1916-ig az újszülötteknek 
5 4 % - a volt csak megkeresztelve, 1906—19-ig 6 3 % , 1923-ban 7 2 % , 
a többi gyermek fehér pogány. 

A francia katolicizmus — bár sokat közülük megszédített a gloire 



és a kormányok nagyhatalmi politikájában elfelejtette, vagy sokszor 
könnyelműen elnézte az ugyanazon kormány erőszakos fellépését az 
Istennel és Egyházzal és bár egy táborba való tömörülésükkel a leg-
újabb időkig nem volt centrumpártjuk, mint a német katholikusoknak 
és nem volt oly nagystílű vezetőegyéniség a francia katholicizmusban, 
mint Bécsben pl. dr. Lueger, mégis elég korán felismerte a veszélyt. 
Át kellett látnia, hogy a katholicizmus nem szó, amely világfájdalmában 
és életuntságában csak a másvilággal törődik, a katholicizmus nemcsak 
meddő negativ kritika állami és társadalmi, kulturális és tanügyi 
berendezkedések fölött, nemcsak a hamis tanoknak, ferde irányoknak 
tétlen bírálója, hanem egy olyan szervezet, amely mindkét lábával a 
földön jár, múltja, kulturális tevékenysége miatt részt kiván az élet 
minden megnyilvánulásában. A francia katholikusok már 1875-ben ki-
erőszakolták a kormánytól a szabad kath. egyetemeket. Éltek és fel is 
használták az engedélyt, mert 2 év múlva már 5 kath. egyetem (Páris, 
Lille, Lyon, Toulouse, Ángers) épült. A lille-i egyetemnek, amely ép a 
folyó évben ünnepli 50 éves jubileumát, már mind az öt fakultása 
(theologia, jogi, orvosi, filozófiai, math.-természettudományi) megvan, 
szép gyűjteményekkel, nagy laboratóriumokkal és gazdag könyvtárral. 
Vele versenyez a párisi. A lyoni egyetem nagy érdeme : kath. tanítók 
képzése, a toulouse-i elsőrangú theologiai fakultás, az angersinek csillaga 
René Bazin, a jeles regényíró. 

Kath. középiskolák emelésében a klérus és a nép versenyez az 
állammal. 1913-ig kb. 500 kath. középiskola volt Franciaországban. 
Látogatottságuk lassan, de folytonosan emelkedik. 

A francia állami elemi iskolák közül nagyon sok pedig egyenesen 
kong az ürességtől. Gúnyból ezeket az iskolákat tanulók nélküli iskolák-
nak nevezik (école laique = école sans elèves). És mikor Freppel, 
angers-i püspök a törvényhozó gyűlésben a francia államháztartás ki-
adásainak csökkentésére azt a javaslatot terjesztette elő, hogy ezeket a 
tanulónélküli iskolákat zárják be, Edouard Lockroy nevetségesen így 
felelt: „Ezek a laikus iskolák menedékhelyek, ahol a tanulók békét talál-
nak a falusi zsarnokoktól, a nemesektől és a papoktól. Ezek az iskolák 
a lelkiismereti szabadság utolsó mentsvárai." (La Croix 1926. nov. 3.) 

Az emberi jogok hazájában, a demokratikus Franciaországban Szép 
Fülöpöt, akinek jogászai felállították az absolut egyeduralom elvét: „A király 
tetszése törvény: Quidquid regi placuerit, legis habet vígorem" jogbitorló-
nak nevezték a francia köztársaságiak. Az ugyanazon szellemű történetírás 
megbélyegezte Villeroy herceget, a fiatal XV. Lajos király nevelőjét, mert 
egyszer a nevelő a népre mutatva így szólt: „Uram, ez a nép a tied, min-
dene hozzád tartozik : Síre ce peuple est à vous" stb. 

Láttuk, hogy a mostani demokratikus Franciaországban mennyire 
becsülik meg és ismerik el az egyéni jogokat. Felpofozzák a tulajdonjog 
legegyszerűbb alaptörvényét. Most nincs „zsarnokság", de van szabadság 
(liberté) — de mint valaki találóan megjegyezte — a rosszat tevésre, van 
egyenlőség (égalité) — Istennel, van testvériség (fraternité) — az ördöggel. 

Dr. Szalay Albert. 

* * 



Szent Benedek Regulája és az új 
középiskolai tanterv. 

A porosz iskolák új középiskolai tanterve kellőképen értékeli a 
latin egyházatyák műveiből vett szemelvények iskolai olvastatását. Sok 
chrestomathia jelent meg eddig is, de ezek nem mondhatók minden 
tekintetben sikerülteknek. A kiszemelt olvasmányok tartalma nem része-
sült kellő figyelemben. Inkább az olvasmányok latin nyelve volt a döntő 
szempont a kiválogatásban. Pedig a római szellem megértésére — amit 
az ő tantervük is hangsúlyoz — a tartalom legalább is van olyan fontos, 
mint a nyelv. Az olvasmányok kiszemelésénél sohasem szabad elfeledni, 
hogy minden irodalomnak nemcsak ruhája, nyelve van, hanem elsősor-
ban lelke, szelleme. Ezt kell megismerniök a tanulóknak. Nemcsak nálunk, 
a porosz iskolákban is az a szomorú tapasztalat, hogy a tanulók a 
latin, illetőleg a görög irókon keresztül nem látják meg a római, illetőleg 
a görög nép lelkét és nem ismerik meg kulturájuk történetét. Ilyen 
szempontból foglalkozunk a késői latin nyelv egy eddig elhanyagolt 
és a német kiadásokból kimaradt emlékével, pedig a legnagyobb figyel-
met érdemli : Sz. Benedek Regulájával. Nagy segítségünkre van e tekin-
tetben az a körülmény, hogy az egyik legjobb nevű német tudományos 
folyóiratban, a „Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung" 
1926. évf.-ban J. Kuckhoff tollából rendkívül érdekes és minden sorában 
figyelemre méltó cikk jelent meg ilyen c ímen: „Die Regula S. Bene-
dicti als Bildungs- und Unterrichtsstoff" (711—723. 1.). Megállapításai 
nem újak. Mindaz, amit a Regula pedagógiai jelentőségéről, annak 
hamisítatlan, katonás, római jogi szelleméről, az apát egyéniségéről, 
jogairól és kötelességeiről stb. mond, tudott dolog azok előtt, akik 
ismerik a Regulát és annak újabb irodalmát.1 Mégis foglalkoznunk kell 
e cikkel, mert merőben tudományos alapon foglalkozik a Regulával és 

1 Csak néhány munkát említünk az újabbak közül. Szunyogh Xav. Ferenc 
„Szent Benedek és Cassiodorus" c. könyvében (1919) szépen kifejti a Regula peda-
gógiai jelentőségét (70 sk. 11.). — Mázy Engelbert dr. Erkölcsi nevelésében (1922) 
különösen a nevelő szempontjából emeli ki az apátról szóló fejezet fontosságát, 
melyet szerinte bátran elláthatnánk ilyen címmel is : „Milyennek kell lennie a nevelő-
nek." — Ildefonz Herwegen „Der heilige Benedikt" (Düsseldorf, 1926. 3. Aufl.) című 
gyönyörű munkájában (10. sk. 11.) hangsúlyozza a Regula tősgyökeres római és jogi 
szellemét, Szent Benedek finom jogi érzékét és a római jogi nyelvben való alapos 
jártasságát. — Schnürer „Kirche und Kultur im Mittelalter" (I. B. Paderborn, 1924.) 
c. müvének egyik fejezetében (Szent Benedek és kora, 110—130. 1.) hangoztatja a 
Regula praktikus voltát, Szent Benedek csodálatos kormányzói bölcseségét, akiben 
zseniális pedagógust lát rendkívül gazdag tapasztalattal és emberismerettel. —^Szépen 
ír a Regulában található pedagógiai értékekről Fináczy A középkori nevelés törté-
netében (2. kiad., 1926., 105—109. 1.), de a Regula erős római és jogi szellemének 
aláhúzása, sőt ennek említése is hiányzik. Ellenben annál nagyobb elismeréssel adózik 
Szent Benedek fiainak „a nyugati kereszténység hőslelkű bajnokainak" „embernevelő 
és civilizátórius tevékenységéről", a cselekvő kulturéletben kifejtett munkájuk érde-
meiről (50. 1.). 



megállapításaiból új konklúziót von le. Vizsgálódásai két kérdés körül 
forognak. 1. Beleilleszthető-e a Regula a klasszikus rómaiság képviselői 
közé? 2. Hogyan hatott a Regula Nyugat-Európa kulturális fejlődésére? 
E két kérdésre adott feleletből önként adódik a Regulának mint a tanításra 
és nevelésre egyaránt alkalmas és hasznos tananyagnak nagy értéke. 

A Regula nem irodalmi remekmű. Nem is akar az lenni. Nyelve 
nem klasszikus cicerói értelemben, de a klasszikus rómaiság lehellete 
lengedez minden sorában. Törvénykönyv ez. A hamisítatlan jogász római 
szellemnek finom formába öntése. Csak aki ismeri a római törvények 
nyelvét és szerkezetét, aki elmélyedt már Gaius Instítutióiban és a Corpus 
Juris-ban, az tudja érezni és élvezni e törvénykönyv nyelvét és szerke-
zetét. Aki ismeri a katonás római szellemet, az észre fogja venni, hogy 
úgy sorakoznak egymás mellé a Regula talpraesett mondatai, mint az 
állig felfegyverkezett római katonák. Szavai súlyosak mint a pörölycsapás, 
de világosak és félreérthetetlenek. Nincs benne frázis, retorika. Ráisme-
rünk a római katonai szolgálati nyelv fordulataira. Az Isten türelmét 
fegyverszünethez hasonlítja, hogy a megtérésre időt adjon az embereknek. 
Sokszor esik szó katonáskodásról, csatáról, küzdelemről, vitézkedésről. 
Ha a rómaiak legnagyobbak voltak a jogban és harcászatban, akkor 
ilyen értelemben a Regula igazán klasszikus római alkotás. Nem letűnt 
kor emléke, hanem 1400 év után is sok ezer emberi élet irányítója. 

A Regula egy családnak, szerzetesi családnak a szervezete. A család 
az összes ókori népek közt leginkább a rómaiaknál volt a községi és 
állami organizmus lelke. Ameddig az egészséges, addig Róma győzhe-
tetlen. A római család a római világbirodalom pillére és nagyságának 
biztosítéka. A római család fogalma többet jelent, mint amit e szó ma 
kifejez. Fogalmilag elválaszthatatlan ház és család (domus familiaque), 
másrészt család és vagyon (família pecuniaque). E jegyek mutatják, 
hogy a római család gazdasági és szociális kötelék is volt. A családi 
életközösség lelke a ház ura (dominus). Ö a családfő (páter familias). 
Három életműködése van : a kultuszközösség feje, a családi közösség 
felügyelője, védője és büntetője, végül a gazdasági érdekközösség irá-
nyítója. Egyedül ő sui iuris. A házban mindenki és minden az ő hatal-
mában van. Innét származik nagy méltósága (patria maiestas). A ház-
beliek részéről ennek megfelel az engedelmesség és tisztelet (obsequium 
és reverentia). A családfő hatalma kiterjed életre és halálra egyaránt. 
A ház urának szigorúságát azonban enyhíti a családapa szeretete 
(pius páter). 

A kolostori közösség, melynek szigorúan zárt egységét megtaláljuk 
Szent Benedek Regulájában, az ős-római család fogalmára vezethető 
vissza. A szerzetesi család feje, ura az apát (dominus et abbas). Egye-
dül ő sui iuris. Ö a közös istentisztelet vezetője, az ő kezében van 
minden felügyeleti jog és büntető hatalom. Ő a családfő, a páter 
familias, aki vagy síemélyesen, vagy pedig arra rendelt szerzetesei által 
irányítja _ a kolostor gazdasági életét. Ő is jóságos, szerető atya (pius 
páter). Ö a kolostor legfőbb elöljárója. Ezért van az ő kötelességeiről 
és jogairól szó mindjárt a Regula elején s csak utána a szerzetes test-
vérekkel, az ő gyermekeivel szemben tanúsítandó viszonyáról. Az apáttól 



mint atyától indul ki minden a kolostorban. Ö élvezi az atyai méltósá-
got (patria maiestas), aminek megfelel a testvérek részéről a tisztelet és 
engedelmesség, mely sohasem lehet kelletlen, zúgolódó. Felelőssége 
együtt növekszik méltóságával. Egyedül az apátot illeti meg a tanítás, 
rendelkezés és parancsolás joga. Vele szemben a szerzetesek az ő 
tanítványai, alattvalói. Ebből adódnak jogai és kötelességei. Különösen 
ez utóbbiakat hangsúlyozza Szent Benedek. Hatékonyan figyelmezteti 
az apátot, hogy minden cselekedetéért számadással tartozik. Hangsúlyozza, 
hogy ne szavaival, hanem cselekedeteivel mutasson a testvéreknek köve-
tendő jó példát. Amit a szerzetesek kötelességeiről mond, annak az a 
célja, hogy a testvérek munkájukkal a kolostor közösségébe beleillesz-
kedjenek. Mindenen uralkodni kell a mindent átfogó szeretetnek. Minden 
csak eszköz, hogy a kolostori család célját elérhesse. A cél: az Isten 
szolgálata, dicsérete mindenben, az öntökéletesedés és ennek fontos 
eszközei: engedelmesség, hallgatás, alázatosság. 

Mennyi életbölcseség van e fejezetekben (Prologus + 1—7. f.), 
melyek tartalmilag a Regula legfontosabb részei, a dominus és família 
fogalmának meghatározásai. A Regulának a régi római jogi felfogástól 
való függőségét ezen fejezetek mutatják legjobban. 

így épül fel a kolostori család tudatosan a régi római felfogásra. 
A római jog külső formája új tartalmat nyert. Az apát — emberileg 
szólva — korlátlan úr, a valóságban pedig szerető atyának, Krisztus 
helyettesének kell lennie. Ez a szerető atya mily sok bölcs útmutatást 
ad a szerzeteseknek, illetőleg minden embernek, midőn a jócselekedetek 
eszközeiről beszél ! 

A 8—20. fejezetekben a karimával foglalkozik Szent Benedek. Itt 
a kolostori család mint kultuszközösség jelenik meg. Egyes részeket 
ebből is lehet az iskolában olvasni, hogy megmagyarázhassuk az egyházi 
ének fejlődését, ami végelemzésben a görög zenére vezethető vissza. 

Nevelő számára rendkívül értékesek és tanulságosak a Regula azon 
lapjai (20—30. f.), ahol a kolostori élet rendjéről, a fegyelemről, fenyí-
tésről és büntetésről van szó. A római család joghatósági köteléke itt 
nevelőközösséggé változik (dominici schola servitii). A büntetésnél az 
az apát mindig vegye figyelembe a büntetendő szerzetes egyéniségét. 
Kerülje a túlzást. Ne quid nimis. Az egyiket szép szóval, a másikat 
dorgálással, fiatalabbakat testi fenyítékkel is sújthat. A büntetés sohasem 
lehet bosszúálló jellegű. Célja mindig a javítás, az üdv eszközlése. 
A szeretetnek még ebben is meg kell nyilvánulnia. Gyűlölje a bűnt, 
szeresse a testvéreket Ne legyen személyválogató. Minden nevelőnek 
szól ezen gondolata is : ne feledje az apát, hogy a beteg lelkeknek 
viselje gondját, ne pedig az egészségesek fölött zsarnokoskodjék. A nevelő 
legyen olyan, mint a jó Pásztor. Ha már semmiféle büntetés nem hasz-
nál, kérje a bűnösért a többi testvérek imáját. 

A 30—57. fejezetek általában a kolostori javak kezeléséről, a ház-
tartásról és a szerzetesek magatartásáról beszélnek. Nevelőnek és tanít-
ványnak egyaránt megszívlelendő a 45. fej. egy kis megjegyzése : ha 
valaki az imateremben hibát követ el és nem javítja ki azonnal, nem 



alázza meg magát, büntetéssel lakoljon. Ha valaki a háztartás körül 
mulaszt valamit, az legyen büntetése, hogy jelentenie kell elöljárójának. 

A Regula erősen hangsúlyozza a pontosságot, mint a külső neve-
lésnek eléggé nem ajánlható fontos eszközét. A római katonai szolgálati 
rend elevenedik meg a kolostor rendjében, életében, ahol mindennek 
megvan a pontos ideje, jeladásra kell menni a karimára, az asztalhoz 
stb. Azonban a komoly méltóságot, a gravitast, ezt az ős-római kardi-
nális erényt a sietségben is meg kell őrizni. A mozgékony szellemű 
görögséggel szemben ez ismét római vonás. 

Különösen szép és szociális szempontból fontos utasítása a Regu-
lának, hogy a betegek ápolására nagy gond fordítandó; hogy a szegé-
nyeket és vendégeket barátságosan és előzékenyen kell fogadni, úgy 
mint Krisztust. 

íme az utolsó rómainak, Szent Benedeknek Reguláját ilyen szem-
mel kell nézni és ilyen megvilágításban kell a tanulókkal is megláttatni. 
Ki kell aknázni azt a bűvös nevelő erőt, amely Szent Benedek erős 
egyéniségéből kiárad, aki előtt egykor — mint a legendás történetekből 
tudjuk — barbár fejedelmek is fejet hajtottak. Nem tudós, nem állam-
férfiú fejtette ki ezen varázserőt, hanem az isteni küldetésének tudatában 
élő nevelő (V. ö. Sokrates, assziszi Szent Ferenc). Kezünkben van neve-
lési szisztémája. Rövid, velős fordulatokban vezet bennünket a római 
virtustól Krisztus szeretetéhez. 

Ezzel megfeleltünk első kérdésünkre: a Regula valóban beleilleszt-
hető a klasszikus rómaiság képviselői közé. 

A másik kérdésre, hogyan hatott Nyugat-Európa kulturális fejlő-
désére, a Regula történeti és kultúrtörténeti jelentőségének vázolásával 
adunk választ. Történeti jelentősége kiviláglik a Regulának a római 
kultúrával való szoros Összefüggéséből. De nyilvánvaló tartalmából és 
írójának egyéniségéből is. 

Az emberiség történetében rikán volt oly nagy krízis, mint Szent 
Benedek idejében. A régi világ a népvándorlás csapásai alatt össze-
omlott. Új élet jelent meg új emberekkel. Észak barbár hordái a haldokló 
emberi testbe új vért öntöttek, de új szellemet adni nem tudtak. Meg 
kellett hajolniok azon szellem előtt, mely öröksége a görög-római világnak, 
de amely a kereszténységben tökéletesedett. A Regula lezárja a régi 
világot és bevezeti az új időket. A Regula volt praktikus életet adó és 
erre nevelő iskolája a nyugateurópai kulturális életnek. Ez a kis munka 
volt hivatva arra, hogy a régi világ jó és szép értékeit átmentse a nép-
vándorlás viharai közepette. Szerzője csodálatos emberismerettel több 
generáció tapasztalatait foglalta össze. 

Az átmenet a régi világból az újba természetesen századok mun-
kájának az eredménye. Óriási jelentőségük van e tekintetben azon 
kolostoroknak, melyek Szent Benedek Regulája szerint éltek és neveltek. 
Jó nevelők voltak e szerzetesek, mert ők maguk már átmentek a Regula 
jó nevelőiskoláján. Nagy hatással működtek, mert a barbárok zilált 
családi életébe belevitték a szigorú tekintély római gondolatát. Zászlai-
kon e hármas felírással hódítottak tért : engedelmesség, rend, szeretet. 



Szent Benedek rendszerető fiainak az organizációban megnyilvánuló 
fölénye ineghajlásra kényszerítette az északi barbárokat. Senki sem 
tagadhatja, hogy a Regula nagy alkotása nélkül az európai kultúra egé-
szen más irányban haladt volna. 

De van más tekintetben is kultúrtörténeti jelentősége e törvény-
könyvnek. Igaz ugyan, hogy a klasszikus auktorok olvasása közben is 
sokat foglalkozhatunk régiségtani kérdésekkel (római ház, ruházat, tábor, 
munka, vendégfogadás stb.), azonban ezek nem tudják az akkori idők 
lelkét úgy megszólaltatni, mint az a kép, melyet a Regula fest a mun-
káról és imáról. Az „imádkozzál és dolgozzál" szelleme szól ebből. 
Magunk előtt látjuk, hogyan imádkoznak, dolgoznak, étkeznek, alusznak 
a szerzetesek. Látjuk a kolostori könyvtárakat, látjuk a testvérek szellemi 
foglalkozását. Bepillantást nyerünk abba a munkába, amely nagy szor-
galommal másolta és mentette meg a pusztulástól a régi klasszikusok 
örökértékű alkotásait. A klasszikus irodalomban is jártas Szent Benedek 
Regulájából elevenen látjuk, hogyan élt és fejlődött tovább a római 
kultúra és szellem. A Regula hangsúlyozza a munka értékét az önnevelés 
és tökéletesedés szempontjából is. A munka nem cél, csak eszköz. 
A keresztény értelemben vett munka felülemelkedik a régi világ munka-
fogalmán.1 Már nem rabszolga-foglalkozás többé a kézimunka. Szent 
Benedek a munkát istentiszteletté tette és megnemesítette. E nélkül nem 
lett volna középkori művészet, legfeljebb mesterség lélek nélkül. 

Nem hallgathatjuk el a Regulának egy kis megjegyzését, mely 
szociális szempontból érdemel figyelmet. Azt t. i., hogy a kolostor el-
adásra kerülő terményeivel nem szabad nyerészkedni, hanem mindig 
valamivel olcsóbban kell árusítani, mint a világiak adhatják. 

Mindezekből látjuk, hogy a Regula a tanításnak és nevelésnek 
egyformán értékes anyaga. Felhasználja az antik világban található 
nevelő értékeket és megtartja a szoros kapcsolatot a mi kultúránkkal, 
mert rámutat a régi és modern világ közt lévő összefüggésre. Ez alapon 
követeli a vázolt cikk szerzője, hogy Szent Benedek Regulája a protes-
táns porosz gimnáziumok latin olvasmányai között szerepeljen. Ugyanezt 
a következtetést — több joggal, mint ő — mi is levonhatjuk a katholikus 
Magyarország iskolái számára. Annál is inkább, mert az 1924. évi Xí. 
t.-c. a középiskola feladatául azt tűzi ki, „hogy a tanulót vallásos alapon 
erkölcsös polgárrá nevelje. A közös nemzeti tárgyakon kívül a gimná-
zium e feladatot a minden irányú humanisztikus, elsősorban latin- és 
görögnyelvi és irodalmi tanulmányokkal, a reálgimnázium főleg a latin 
és modern nyelvi és irodalmi tanulmányok segítségével . . . oldja meg". 
A latin nyelv és irodalom tanításának célja az, hogy a tanulók „a római 
irodalom kiszemelt fontosabb termékeinek ismerete alapján tájékozódjanak 
a római nép életében és gondolatvilágában és értsék meg művelődésünk 
római elemeit". Az új tanterv a gimáziumok 8. osztályában Horatiuson, a 
filozófusokon, Tacituson kívül az egyházatyákból, különösen Szent Ágos-
tonból ajánl szemelvényeket és kívánatosnak tartja az 5—8. osztályok 

1 V. ö. Dr. Hirsch A. „A kereszténység és munka" c. cikkében a Szent Bene-
dekről mondottakat (Kath. Nevelés, 1926. évi. 169 sk. 1.). 



számára házi olvasmány céljaira oly chrestomathia összeállítását, mely 
tartalmazhat „a középkori keresztény irodalom első századaiból is mutat-
ványokat". Itt van az a pont, ahol a Regula az iskolai tantervbe bele-
illeszthető, a tantervi cél, a római szellem minél biztosabb megismerése 
és nagy nevelő értékénél fogva pedig bele is illesztendő. Hangsúlyozzuk, 
ha a legtekintélyesebb német tudományos folyóiratok egyikének hasáb-
jain követelik a Regulának a porosz iskolába való bevitelét, nekünk 
sem szabad idegenkednünk ettől a gondolattól. Az említett cikk szerzője 
tudományos alapon igazat ad, vele együtt mi is, Cosimo di Medicinek, 
aki egy könyvben sem talált annyi kormányzati bölcseséget, mint a 
Regulában. Hozzátehetjük, hogy tősgyökeres római szellemet és peda-
gógiai értéket is kevésben találunk annyit. 

Dr. Kálovics Adorján. 

Kari Mulh jubileuma. 
Az idén ünnepelte a németh katholikus világ Muth-ot, a Hochland c. 

folyóirat alapítóját és szerkesztőjét 60. születésnapja alkalmából. Az ünnep-
lés nem pusztán a szerkesztőnek szólt; Muth neve a német kath. szel-
lemi élet egész vonalán irányt és eredményt jelent. Ma már elültek azok 
az irodalmi harcok, melyekben Muth a maga igazáért verekedett a Stim-
men és a Gral íróival szemben ; a német kath. szépirodalom gyönyörűen 
fellendült; az írók rátaláltak olvasóközönségükre, ma már fejlett irodalmi-
ságú munkák serege tiltakozik a kath. szépirodalom művészi alsóbb-
rendűsége ellen; nagy kath. kiadócégek biztosítják a kath. szépirodalom 
anyagi feltételeit és propagandáját. Az eredmények tehát Muth pártjára 
állottak. 

Muthnak küzdelmei éles dilemmákat állítottak ott, ahol voltaképen 
kezdettől fogva nem az ellentétet, hanem a párhuzamot kellett volna 
kisarkítani. Vele szemben a százszázalékos kath. szellemű irodalmat 
kívánók álltak a Gral tájékán (Kralik, Eichert) és a Stimmen körül 
(Overmans, Baumgartner, Stockmann); Muth pedig a százszázalékos 
művészi értéket hangsúlyozta. Ma már tisztán láthatni, hogy csak a kettő 
szintézise ad igazi kath. szépirodalmat — színtiszta kath. életfelfogás, 
világszemlélet és tökéletes művészet. De amikor a harc megindult, akkor 
sokan eltévesztették az elvek útjától a taktika útját. Muthnak a taktiká-
ban volt igaza. 

Ahhoz az olvasóközönséghez, mely a század elejének zűrzavaros 
világnézetét mohón szivta magába a kereszténységtől rég idegenné vált 
irodalomból, nem lehetett már hozzáférni a hitbuzgalmi lapok zugában 
vegetáló jámbor kath. irodalommal; a Bolanden Konrádok tartalmilag 
kedves, de művészi szempontból már nem versenyképes szépirodalmát 
a katholikusok is megunták. Az igazi írói tehetségek, kiadók és tekin-
télyes folyóiratok híjján az ellentábor kenyerére szorultak; eladták tollú-
kat. így aztán kívülről gúnnyal, belülről lemondással állapították meg 
a kath. irodalom alsóbbrendűségét. Hozzáférni a modern emberhez — 
ez lett az igazi kath. probléma. A cél adva volt; az eszközök még nem 



álltak rendelkezésre. A modernizmus egész ferdén oldotta meg a kérdést : 
a célért feláldozta — a katholicizmust ; a német modern katholicizmus 
(Ehrhard, Schell) szintén gyakran járt közel az elvi eltévedéshez. Ilyen 
légkörben — jelentett meglepetésszerűen világirodalmi sikert Sienkiewicz 
Quo vadisa. A francia kath. regényírás pedig kezdte meghódítani a francia 
akadémiát. 

Muth a művészi értéknek és a müvésztehetség szabadságárak 
hangsúlyozásával fogott célja megvalósításához. Ahol az elvi kiforrottság 
hiányzott, ott kivá'ó szervező tehetsége segítette; megalapította a Hoch-
landot, néhány év alatt meghódította lapjával a kath. művelt osztályt, 
a vezető elméket sikerült maga köré vonni ; folyóiratának páratlan szín-
vonalával tekintélyt szerzett mindenütt, nagyszerű érzékkel tudta a lap-
pangó írói értékeket felszínre hozni. Egész írói nemzedéket nevelt lap-
jával; a Hochland termelte ki a mai nagyhírű német kath. írók közül 
Handel-Mazzettit, Federert, Dörflert, Herwiget, Weismantelt és ma Her-
mann Bahr is táborához tartozik. 

A Kösel cég a Hochland által îett a régi, ki űnő Herder cégnek 
méltó versenytársa; viszont a Muth-ellenes vállalkozások (Gral, Aar stb.) 
vagy rövidéletüek voltak, vagy pedig hanggal, polémiával akarták pótolni 
az irodalmi értéket. 

A Hochland súlyát még kétségtelen eltévelyedései sem tudtak le-
nyomni. Hisz legutóbb is pl. az index sújtott rá egyik kiváló munka-
társára, Wittigre, (ép a Hochlandban megjelent Die Erlösten, Jesu Leben 
írásaira). 

Muth nagy eredményei a taktikának helyességét mutatják. A taktika 
azonban változik a harc célja és természete szerint. Világos, hogy a cél 
ma már kell hegy tovább vigye a szépirodalmat is — necsak művészet 
legyen, hanem kath. művészet. Hiszen a beharangozás után jön az Isten-
tisztelet. 

Annak idején az ébredő magyar kath. szépirodalom is érezte a 
Hochland-Gral ellentétet. Ha mást nem, egyet meg kellene tanulnunk 
Muthtól : katholikus irodalompolitikát. 

Ez pedig a kiadók anyagi erejének, a kath. írói tehetségeknek, az 
olvasóközönség toborzásának és nevelésének, a közvéleménynek és a 
közhatalomnak egységes célú összefogását kívánná a magyar kath. iro-
dalom színvonalának és fölényének biztosítására. 

k f . 



A magyar szellemi élet újabb szervei. 
Ez az év jóleső meglepetéseket hozott azoknak, akik a magyar 

szellemi élet emelésén dolgoznak. Tudományos és irodalmi életünk év-
tizedek óta a főváros kizárólagos birtokába jutott; a nagy központosítás 
technikai előnyöket hozott, a fővárosból könnyebben lehetett olvasókat 
hódítani, de viszont hátrányos volt a vidéki kultúra nívójára és meg-
nehezítette a vidéki tehetségek kibontakozását, érvényesülését. Legtöbb 
írónkat, költőnket a pesti újságírás fogta robotmunkájába. A hárem 
vidéki egyetemi város természetes gócpontjává vált a periferia szellemi 
műveltségének. Először a pécsi egyetem adta jelét hivatása ilyetén fel-
fogásának ; a Minerva, a Symposion, a Tudományos Gyűjtemény meg-
indításával alkalmas organumokat teremtett tudományos értékeinek köz-
lésére. Most Szeged és Debrecen követte példáját a Széphalom (Szeged) 
és a Debreezeni Szemle kiadásával. 

Lesznek talán, akik aggodalmaskodnak azon, hogy az új orgánumok 
a meglevők életét veszélyeztetik. Ilyen hangok a Pannonhalmi Szemle 
megindulásakor is hallatszottak. Mi azonban nem állunk a tudományos 
és irodalmi monopóliumok álláspontján. Sőt szükségesnek tartjuk, ho<*y 
szellemi életünk minél gazdagabban, sokrétűbben bontakozzék, fejlődjék. 
Az egészséges verseny a meglévő régi organumokat is behatóbb munkára 
serkenti és ezzel is a tudományos élet érdekei nyernek. 

Más kérdés az, bírja-e a magyar folyóiratok előfizető tábora a meg-
szaporodott kínálatot? Ez a verseny ugyanis a közönség zsebére megy 
és a győzelem — a sok versenytárs közt — esetleg egyiké sem lesz — 
anyagi támogatás hiánya miatt. 

Ha az Isten bárányt ád, legelőt is ád hozzá — a közmondás sze-
rint. Hiszen volna még érintetlen legelő nálunk is. A magyar értelmiség 
elbírná még az új termékeket is ; de nem az a réteg, amelyre az eddigi 
lapok támaszkodtak. A vidéki orgánumoknak ez volna egyik legfontosabb 
teendőjük : új közönséget hódítani maguknak. Ez igazi misszió volna : 
megnyerni a magyar szellemi kultúrának azt a réteget, mely az iskola 
elvégzése óta vagy semmi szellemi táplálékot nem kívánt, vagy meg-
elégedett napilapjával és a Tolnai Világlapjával. 

Minket az új szemlék világnézete is érdekel. Mert határozott szel-
lemi irány nélkül hamarosan elsikkad az ilyen vállalkozás. A Széphalom 
mindenesetre közelebb áll hozzánk ; a másikon nem igen látszik a 
szivárvány-hid építésének szándéka. 

A kath. szellemi élet azonban nagy tanulságokat vonhat le ezekből 
a tényekből. A debreceniek már pár éve nagyszabású prot. theologiai 
szaklapot adtak ki : a Theologiai Szemlét. Ez a folyóirat a prot. theologia 
felkészültségét hirdeti. Most egy Ízlésesen, előkelően kiállított nagyterje-
delmű kultúrfolyóiratot is megindítottak. 

Nálunk az érdemes régi Religió évek óta tengődik. A magyar 
katholicizmusnak volna általános érdekű és speciálisan magyar problé-
mája elég, mely egészen szakszerű, tudományos megvitatást érdemelne. 
Egy nagyszabású hittudományi szakfolyóirat meglevő lapjaink mellett 
is megtalálná a maga sajátos tárgykörét. Hisz hogy csak rámutassunk 



egy-két tárgyra: hol van a magyarországi kath. theológiatörténet; közép-
kori szellemtörténetünk? A kath. restauráció, az utóbbi századok magyar 
egyháztörténete rengeteg munkát kivánna. A kultuszminiszter nagysza-
bású külföldi iskoláztató programmjába bele kellene kapcsolni a magyar 
katholicizmus külföldi vonatkozásainak kutatását is; centralizált szerze-
teink (ferencesek, dömések, jezsuiták) valamikor az egész világra szét-
vitték a magyar tudást és a magyar munkát. 

Igaz, hogy egyelőre ezen feladataink megoldásától távol állunk. 
D i céltudatos munkával kellene előkészíteni, lehetővé tenni ezt a mun-
ká t ; megfelelő kutatók kiképzésével, alkalmas irodalmi szervvel, segítő-
eszközök biztosításával, a régebbi nagy forráskiadványok folytatásával. 
Tudományos intézeteinknek (Sz. István Akadémia, kath. hittud. fakultás, 
főiskolák) a magyar egyháztörténet monografikus feldolgozásával kellene 
támogatni az új magyar történetszemlélet azon irányát, melyen Hóman 
Bálint és Szekfü Gyula dolgoznak nagy felkészültséggel, teljes tárgyi-
lagossággal és hatalmas erőfeszítéssel. 

Rr. 

Évkönyvek, almanachok. 
A magyar irodalmi és tudományos élet történetírója egy pár év-

tized múlva a legértékesebb forrásai közé fogja sorolni ezeket a kiadvá-
nyokat, melyek ma rendszerint a kalendáriumok sorsára jutnak. Szellemi 
életünk sokoldalú gazdagsága tükröződik bennük és a holt címek, ada-
tok — a magyar kultúrfölény kitűnő tanúi. 

A Szent István Társulat könyvjegyzéke büszkesége katholikus iro-
dalmi életünknek. A néhai alapítók elcsudálkoznának, mily óriási az a 
termés, mely az ő vetésükből eredt. A társulat mai vezetősége sokoldalú 
gonddal szolgálja céljait; az üzleti és ideális szempontok ügyes össz-
hangbahozásával adja ki sorjában elsőrangú tankönyveit, kelendő regé-
nyeit — és a magasabb kath. kultúrát szolgáló tudományos sorozatait, 
melyek közt a Sz. István-könyvek sorozata méltán állítható nagy kath. 
népek hasonló vállalatai mellé. Szépirodalmi programmját is dicséretesen 
szolgálja. E téren azonban úgy hisszük, lesznek még tennivalói. A Tár-
sulat anyagi ereje bizonyára megbírná azt is, hogy megszerezze magá-
nak azokat az irodalmi kiválóságokat, akik tudnának is, akarnának is 
a kereszténység forrásaiból tiszta vizet meríteni, — ha ez számukra a 
jól megérdemelt kenyeret is biztosítaná és irodalmi termelésük értékelé-
sét is garantálná. A Kösel-cég le tudta kötni Handel-Mazzettit, mi saj-
nálattal látjuk, hogy pl. Pálfyné Gulácsy Irén nem a mi táborunkban 
dolgozik. Pedig a „Fekete vőlegények" írójának ugyancsak könnyebb 
volna ehhez hasonló monumentális kath. regényt írni, mint néhánynak 
azok közül, akik más ker. vállalatok (pl. K. S. V.) szolgálatában állanak. 

A Klr. Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve a Társulat 
belső életéről, munkájáról és kiadványairól számol be. Ezt a komoly, 
igazán tárgyilagosan tudományos munkát régóta értékeli a magyar kö-
zönség, hisz a Társulat Természettudományi Közlönye a szakembernek is, 
a tudást hatalommá és haszonná tevő gyakorlati embernek is elsőrangú 



tanácsadója. Örülünk, hogy a Társulat kiadványai a maguk elé tűzött 
határok közt maradnak és a mult század kérkedő „természettudományos 
világnézete" helyett egyszerűen — tudományt adnak. 

A „Literatúra" c. folyóirat, a Lantos-cég lapja gondos és könnyed 
beszámolót szokott adni a magyar és külföldi szellemi életről. Cikkei 
irodalmi riportok inkább, mint tudományos alkotások. Néha messzetéved 
az irodalommal csak lazán összefüggő jelenségek gyűjtögetésében, de 
sokoldalúsága akkor is föltűnik, ha erkölcsi világnézetét nem is helye-
seljük. Most adott ki ez a vállalat egy Almanachot, melyről bátran 
mondhatjuk, hogy a legteljesebb összefoglalása az újabb magyar iro-
dalom alkotásainak. 800 oldalon adja a magyar eredeti és fordított 
művek jegyzékét gondos név- és címmutatóval szépirodalom, ifjúsági 
irodalom és tudományos irodalom c. főcsoportokban. Az összeállítás 
tárgyilagosságát, széles perspektíváját dicséret illeti; a ker. világnézet 
alapján álló művek sem kerülték el a szerkesztők figyelmét. 

Szellemi életünk csak nyer azzal, hogyha az elhallgatás, lekicsiny-
lés taktikája helyett a két parton állók tudomást szereznek egymásról. 

rf. 

A mai tudomány tudni akar és élni elfelejt. Ez a világnak óriási 

baja s az egész kultúra s a gondolatok világa, mely ez alapon épül, 

beteg lesz; a világnak szétszedett dirib-darabjai száraz mechanizmussá 

válnak. 
Prohászka. 

Csillagok ragyognak fejem fölött, melyeket a teleszkopok lefognak 

a csillagászat hálójába; de eszmények is ragyognak bennünk, melyeket 

ki kell elégítenünk, ha nem akarunk meghasonlott emberek lenni. 

Prohászka. 



Könyvek, 
Nevelés. 

Dr. Weszely Ödön: Korszerű Nevelési 
Problémák. (Szent István Könyvek. 45. sz.) 
Budapest, 1927. 217. I. 

Weszeiy Ödön tiszteletreméltó férfiú, hi-
vatásos tanár, szorgalmas író, egyike hazánk 
első pedagógusainak. A Ranolder-intézetben 
találkoztam rele először még fiatal tanár 
korában. Már akkor szerette az iskolát, 
már akkor forgatta a tollát a pedagógiai 
irodalom javára. S azóta sem vált meg 
sem az iskolától, sem a tollától, hanem 
folyton dolgozva, folyton tanulva, egyre 
emelkedett s egyre értékesebb gyümölcsöt 
termett. „Semper verum aeternum", mindig 
az örök igazság szolgálatában állt s ma is 
teljes tárgyilagossággal szolgál neki és hű-
séggel ragaszkodik hozzá. Önmagát jellemzi, 
midőn müvének előszavában mondja : „Tán-
toríthatatlanúl meg kell maradnunk a fel-
ismert igazság mellett s állandóan kutat-
nunk az örök igazságot." Ki kell még emel-
nem, hogy Weszely kath. író. Nem talál-
koztam müveiben egyetlenegy gondolattal 
sem, mely beleütköznék a kath. világnézetbe. 
E minőségét csak azért emelem ki, mert 
mi katholikusok nem okvetlenül becsüljük 
meg kath. értékeinket. 

Ismertetésre szívesen vállalt müve kor-
szerű-nevelési problémákat fejteget. Weszely, 
mint vérbeli pedagógus, mindig figyelemmel 
kísérte a kor mozgalmait és bennök jelent-
kező nevelési problémákat. Mindig a hala-
dás hívének mutatkozott, azért munkái min-
dig korszerűek. Emellett azonban mindig 
szem előtt tartotta a művelődő emberiség 
maradandó értékeit és a felvetődő új prob-
lémákat érték tekintetéből vizsgálta, azért 
művei sohasem ephemer értékűek. Joggal 
mondja jelen müvéről is: „Ezek a tanul-
mányok belekapcsolódnak a kor mozgal-
maiba, tükröztetik a kor áramlatait, ezt a 
forrongó küzdelmet, de egyúttal rá akarnak 
mutatni azokra az örök eszményképekre, 

melyek ott élnek kiolthatatlanúl az emberi-
ség lelke mélyén." 

Az örök igazságnak ez a komoly szolgá-
lata, a felmerülő korszerű problémák iránti 
meleg érdeklődés és az örök eszményképek 
tisztelete teszi érthetővé, hogy Weszely 
megállapításait a meggyőződöttség jellemzi. 
Világnézet és nevelés című fejtegetéseiből 
határozottan kiérződik, hogy ő világnézetet 
nem elfogadott, hanem kialakított magában. 
Tudja ugyan, hogy „a világnézet objektiv 
tudományos és vallásos rendszer", de tudja 
azt is, hogy „ez csak akkor lesz kinek-kinek 
igazi sajátjává, ha mindenki saját lelkében 
újra felépíti s igy egyúttal kinek-kinek sub-
jektiv alkotása is". S midőn világnézeti 
álláspontját leszögezi, hogy „a nevelés 
szempontjából határozottan az ideálizmus, 
a dualizmus és optimizmus mellett kell 
állást foglalnunk, érezzük, hogy e megálla-
pítás nem ránevelt, praeoccupált álláspont 
kifejezése, hanem tudományos és vallásos 
vizsgálódás eredménye, szubjektív alkotás, 
meggyőződés, amelyet egyéni életében, 
tanári közéletében és írói munkálkodásában 
egyaránt érvényesít. Meggyőződés szól azon 
soraiból is, amelyet a kommunizmus téve-
déseiről 1919 május 20-án írt, mert ezen 
időszakban csak meggyőződéses férfiak 
merhettek világgá kiáltani oly igazságokat, 
amilyeneket a szerző a kommunizmusról 
megállapít. Ugyanily meggyőződéssel tör 
lándzsát a szeretet szociálizmusa mellett 
a gyűlölet szociálizmusával szemben a jó-
indulat kikapcsolása c. cikkében. 

Weszely az egyre inkább önálló tudo-
mánnyá fejlődő pedagógia minden élet-
nyilvánulásait ismeri, nagy szorgalommal 
tájékozódik a világirodalom idevágó termé-
keiről és cselekvő részt kér a legmodernebb 
problémák boncolgatásában. Csekély azon 
magyar tudósok száma, akik a kísérleti 
pedagógiát művelik. Weszely köztük van 
Idevágó cikkek: A háború és a jövő nem-



zedék, Adalékok az egyéniség lélektanához, 
A pályaválasztás és a tehetségvizsgálatok 
címűek. Lehet, hogy az alapok, amelyeken 
következtetéseit felépíti, többször ingado-
zók, és lehet, hogy következtetései merészek 
és nem mindig kellően megokoltak : de 
elvitázhatatlan érdeme, hogy fáradhatat-
lanul dolgozik e téren is. A verum aeter-
num iránti tisztelet és ezzel kapcsolatban 
a nagy tárgyilagosságra való törekvés lehet 
az oka, hogy némely kérdésben nem mer 
határozottabban állást foglalni. A módszer-
tan tudományos feladatairól szóló meg-
állapításai pl. határozottak és tájékoztatók; 
de már nem állítható ugyanez az erkölcsi 
uevelés és tanítás szociális jelentősége c. 
dolgozatának minden megállapításáról. így 
pl. nem mondanám, hogy a probléma: 
hogyan lehet az erkölcsi nevelés célját 
elérni, az intellektualisztikus vagy a volun-
tarisztikus irányzatnak kell-e előnyt adni, 
végérvényesen sem a lélektanban, sem a 
pedagógiában nincs még megfejtve. A két 
irányzatot összhangzásba kell hozni : a 
megismerés az okozati működésnek nél-
külözhetetlen előfeltétele, a tanítás is egyik 
eszköze az erkölcsi nevelésnek ; az erkölcs 
maga akarati tulajdonság, az akarat a termő 
talaja és a felvilágosítás mellett más esz-
közei is vannak ; a megismerés kapunyitás 
az emberi élet összes értékeihez, az érté-
kek tárháza pedig a szeretet, az akarat-
nak javakra irányuló működése. A philo-
sophia perennis eldöntötte a kérdést. A ki-
lélegzés és belélegzés együtt jár. A meg-
ismerés és az akarat is. Továbbá nem 
jegyezném meg, hogy „a franciák erkölcs-
tanítása nem vallástalan", mert „az utolsó 
fejezet mindenkor ez : Kötelességeink Isten 
iránt". Tudvalevőleg a deismus nem vallás, 
hanem philosophia és az amerikai, német, 
francia és angol ethikusok erkölcstana sem 
igazi erkölcstan. A vallásos nevelés c. 
további cikkében egyébként a szerző maga 
is kiigazítja magát : „Az erkölcs legmélyebb 
gyökere a vallásosságban van. Az az er-
kölcs, mely nem alapszik mélyebb vallásos 
mnggyőződésen, mindig hideg marad. Lehet 

a vallás nélküli morál igen korrekt, de 
mindig oly hideg, szinte mathematikai s 
nem emberi". Különben ez a kitétel sem 
eléggé kifejező. Az ember azzal a benyo-
mással olvassa el ezt a két különben érté-
kes cikket, hogy Weszely a vallás és er-
kölcs dolgáról még nem gondolkodott ele-
get. Mintha nem tudná, hogy a vallás 
mindig kinyilatkoztatott vallás, még a po-
gány vallások is megrontott kinyilatkoz-
tatott vallások; az erkölcs pedig mindig 
Istenen függő és valláson alapuló erkölcs : 
a független morál és a nem kinyilatkozta-
tott vallás emberi csinálmány s csak annyit 
ér, mint a pogány vallásokban rejlő emberi 
elem. 

De már is hosszabb lett bemutatásom, 
mint folyóiratunk kerete megengedi, azért 
a további cikkelyekről (A javító nevelés 
módszere, A kultúraterjesztő film, A ma-
gyar pedagógia újabb fejlődése) csak any-
nyit mondok, hogy, aki olvassa, haszonnal, 
tájékozódással olvassa. Az egész mű pedig 
Weszelynek többi müvével együtt azt bi-
zonyítja, hogy szerzőjük a magyar tudo-
mánynak szorgalmas, nagyérdemű, tiszte-
letre méltó munkása. 

Dr. Mázy Engelbert. 

I f júsági irodalom. 1. Dr. Lintnerné Fitt-
ler Vilma: Jézuska pajtásai. Gyermeklegen-
dák. Márton Lajos rajzaival. 2. Schmidt 
Kristóf meséi. Fordította Auer István. Már-
ton Lajos rajzaival. 3. Zsoldos László : 
Árnyékherceg. Márton Lajos rajzaival. 4. 
Blaskó Mária : Pityu. Második kiadás. El-
beszélés gyermekek számára. Márton Lajos 
rajzaival. 5. Pohárnok Jenő : Mesegyöngyök. 
Vidám mesék hat-nyolc éves gyermekek 
számára. K. Sávely Dezső művészi képei-
vel. 6. S. Bokor Malvin: Árpádvér. Törté-
nelmi regény. K. Sávelyi Dezső képeivel. 
7. Dr. Hám Antal: Ifjú szentek élete. A 
kath. tanulóifjúság számára. Horn Antal 
rajzaival. Második kiadás. 

A Szent István Társulat évről-évre gon-
doskodik arról, hogy tudományos és népies 
jellegű kiadványai mellett az ifjúságnak is 



jusson kedves meglepetés. Ifjúsági könyvei 
mindenkor magukon viselik a minden jó 
iránt még oly fogékony gyermeki lélek igazi 
szeretetét, mely szive-lelke mélyéből nyútja 
neki a nemes élet legjavát. Mekkora jóság 
és szeretet árad dr. Lintnerné Fittler Vilma 
kis könyvéből, aki Jézuska pajtásai címen 
Jézuskáról, mint a gyermek legjobb barát-
járól bájos közvetlenséggel, a gyermek bol-
dogságáért érző anyai szeretet nyelvén 
mond el kedves és tanulságos gyermek-
legendákat. Jézuska, a jószívű gyermek leg-
jobb pajtása: segíti őt törekvésében, meg-
nemesíti játékát, gyógyítja rosszra hajló 
természetét, vigasztalja apró bánatában. 
Márton Lajos nagyon sikerült illusztráló 
rajzai kedvesen rögzítik meg mindenegyes 
legenda lényegét. — Auer István kitűnő 
magyar fordításban Schmidt Kristóf-nak 
néhány tanulságos meséjét nyújtja a kicsi-
nyeknek. Erkölcsi tárgyaik, érdekességük és 
Márton Lajos ügyes rajzai miatt észrevét-
len lopóznak be kicsi olvasóik szivébe. — 
A korán elhunyt Zsoldos Lászlónak Árnyék-
herceg című tündérmeséje valamicskével 
nagyobbak köréből várja olvasóit. Egységes 
meséjébe kedvesen vegyül bele az író paj-
zán humora s Chamisso Péter Schlemihl-
jéből kölcsönzött főbb motivumát ügyesen 
használja fel a kapzsi ember megtérésének 
érdekes elbeszélésébe. Márton Lajos szem-
léltető illusztrációi megkönnyítik a fantasz-
tikusba átcsapó képzelet munkáját. — 
Ugyanily korú olvasó tábornak van szánva 
Blaskó Máriának már második kiadásban 
megjelenő Pityu című elbeszélése. 

A Márton Lajosnak mindig kedves raj-
zaival díszített könyv egy a főváros nyo-
mortanyáin nevelkedő, de szive termé-
szetes jóságát még a sok rossz példa 
közt is megőrző árva fiúnak változatos 
történetét meséli el. A kis Pityut pajkos-
ságából a kis Jézuska gyógyítja meg, kivel 
a kórház betegágyán a jó ápoló nővér ok-
tatása révén ismerkedik meg s akinek ál-
landó közelsége nagy vigasztalója lett 
magárahagyatottságában. A történet befe-
jező része különösen ügyes és meglepő. 

Jó hatása kis olvasóinak fogékony lelkében 
bizonyára el nem marad. — Pohárnok Jenő, 
a kiváló ifjúsági író, albumszerü mesés-
könywel kedveskedik kicsi barátainak 
Mesegyöngyök címen. Sávely Dezső mű-
vészi illusztrációi kifejezően beleillenek 
ebbe az eredeti mesegyűjteménybe, melynek 
különösen kiemelendő értéke klasszikusan 
szép, sajátos mesestílusa, a népmesék leg-
javát visszasugárzó magyaros nyelve. — Az 
eddigieket terjedelménél és korrajzi értékénél 
fogva felülmúlja Bokor Malvin Árpádvér c. 
történeti regénye. Ez az ifjúságnak írt elbeszé-
lés 111. Béla királynak a harcok mezején átélt 
gyermekéveit és a bizánci fényes udvar-
ban való neveltetését tárja fel a történelem-
ben már kissé jártas magyar diák előtt. 
Szereplő alakjainak, történeti személyeinek 
hü és megkapó jellemzése, valamint a XII. 
század küzdelmes korának plasztikus rajza 
e müvet értékben ily tárgyú ifjúsági olvas-
mányok fölé emelik. Sávely Dezső művé-
szi illusztrációi még emelik e mü jelentő-
ségét. — Ugyancsak a serdültebb ifjúság 
érdeklődésére számíthat Hám Antalnak 
immár második kiadásban megjelenő I f j ú 
Szentek Élete című műve. A hitében és 
erkölcsi nemességében annyi veszedelem-
nek kitett ifjúság előtt elvonulnak Szent 
Ágnestől egészen a lisieuxi kis Terézig az 
igazi szép örökértékű életnek legragyogóbb 
ifjú képviselői, hogy példaképükkel ellen-
súlyozzák a modern pogányság csábító 
tüneteit és fogékonnyá tegyék az ifjú lel-
két a szenteket nevelő isteni kegyelem 
számára. Horn Antal vallásos illusztrációi 
nagyban fokozzák az olvasó ájtatos han-
gulatát. 

Kádár Titusz. 

Nagy Balázs-Mattyasovszky Kasszián : 
Ami az ifjút naggyá teszi. A Lelkiélet 
könyvének második kiadása. Pannonhalma, 
1925. A pápai bencés diákmenza tulajdona. 
Ára 2 pengő. 

Ennek a könyvnek első útját a magyar 
diáksághoz Prohászka, Szuszai és mások 
egyengették. Akikhez az első kiadás elju-



tott, már rég az élet iskolájának a tagjai. 
Nagy jótétemény volt a magyar ifjúság 
számára, hogy ezt a kipróbált lelki kalauzt 
új, átdolgozott kiadásban, tetszetős formá-
ban és olcsó áron (Ízléses vászonkötésben 
2 P.) adták a szerzők az olvasó kezébe. 
A diáklelkipásztorkodásnak is, az önneve-
lésnek is hasznos szolgálatot tettek vele. 
Nagyon kívánatos volna, hogy az iskolás 
jutalomkönvvek közt is minél nagyobb 
számban kerüljön a fiatalság kezébe. 

A magyar nép könyvtára. Kiadja a Szent 
István Társulat. Bpest, 1927. Füzetenkint 
ára 20 fillér. 

A régi népirat-sorozatot újította föl a 
Szent István Társulat ezzel a sorozattal, 
ízléses, sokszínű címlappal ellátott füzetek-
kel akar a magyar népnek kellemes olvas-
mányt, hasznos tudnivalókat nyújtani. Az 
első öt füzet Magyarország golgotájáról, 
az egészségről, a baptistákról, a műtrágyá-
zásról tárgyal, a negyedik elbeszéléseket 
ád. A füzetek tartalma, tárgyalásmódja a 
kitűzött célnak megfelelő. A sorozatot Kle-
belsberg gróf kultuszminiszter előszava ve-
zeti be. A munkatársak összeválogatása is 
sikerült. 

A Katholikus Bencés Diákok Egyesüle-
tének Alapszabályai. Pápa, Ker. Nemzeti 
Nyomdavállalat 1925. 

A bencés diákszövetség tagjainak és ve-
zetőinek figyelmét felhívjuk erre a kiad-
ványra, melynek ismerete az egyesület meg-
alakításának és áldásos működésének alap-
feltétele. 

Természettudomány. 
Wodetzky József: A világegyetem 

szerkezete. (Szent István könyvek. 50.1926.) 
A magyar csillagászat történetében új 

korszakot nyit meg a svábhegyi csillag-
vizsgáló felállítása, amellyel egyidejűleg 
megnyilvánult a törekvés, hogy szélesebb 
körök érdeklődését is felkeltsék a csillagá-
szat iránt. Ezt szolgálja az új magyar csilla-
gászati folyóirat, a Stella, s ennek tett hasz-
nos szolgálatot a Szent István Társulat is, 
amikor a Szent István könyvek sorozatában 

megjelentette Wodetzky értékes müvét. A 
modern csillagászati kutatásoknak az ered-
ményeit nyújtja ez a könyv olyan embernek 
a tollából, akinek minden során meglátszik 
az alapos jártasság a tudománynak abban 
az ágában, amelyet ismertet. A naprend-
szerre vonatkozó ismereteink kialakulását 
adja a könyv az első fejezetben s utána 
rendszeres egymásutánban találjuk mind-
annak a rövid foglalatát, amit a mai csilla-
gászat tud a Napról és állócsillagokról. 
Csak röviden érinti a bolygókra vonatkozó 
ismereteket, amelyekről a régebbi népszerű 
magyar csillagászati könyvek úgy is elég 
bőven tárgyalnak, hanem helyette igyekszik 
lehetőleg teljes képet adni a tudomány mai 
állása szerint az álló csillagok világának 
szerkezetéről, ezek mozgásáról, nagyságáról, 
fejlődéséről. Foglalkozik a csillaghalmazok-
kal, ködfoltokkal és ismerteti a fontosabb 
részleteket arra vonatkozólag, milyen helyet 
foglal el a mi Tejútrendszerünk a csillag-
világban. Csak az a kár, hogy a könyv 
szűkreszabott terjedelme miatt néhol annyira 
röviden tárgyal egy-két dolgot, hogy a 
fizikával s csillagászattal bővebben nem 
foglalkozó olvasó csak nehezen értheti meg. 

Wodetzky műve határozottan nyeresége 
a magyar csillagászati irodalomnak, de a 
könyv értékét megillető minden elismeré-
sünk mellett sem hallgathatjuk el néhány 
megjegyzésünket. A középkori tudományos-
ságra vonatkozó mai ismereteink mellett 
túlzónak kell tartanunk az ilyen kijelenté-
seket : „Arisztotelész tanítása majdnem két 
évezreden át béklyóba verte az emberi 
szellemet s lehetetlenné tette a csillagászat, 
fizika s minden exakt természettudomány 
haladását." (12. old.) Arisztotelesznek két-
ségtelenül nagy volt a tekintélye, de azért 
a középkorban is voltak gondolkozó fejek, 
akik épen a térin, tudományok terén már 
századokkal előbb foglalkoztak azokkal az 
eszmékkel, amelyek Kopernikusznál és Gali-
leinél végleges formában jelentkeztek.*(Kü-
hár: A ker. bölcselet története. 167—168. 
old.) A könyv Keplerről mint Ticho tanít-
ványáról beszél. (21. old.) Amiatt, hogy egy 



évig Ticho segédjeként működött Prágában, 
még nem lehet Keplert Ticho tanítványának 
nevezni. A Merkur perihelium mozgásával 
kapcsolatban azt mondja: „A relativitás 
elmélet itt is más megoldást keres, mint 
azt későbben még kifejtjük." (31. old.) 
De ezt a későbbi kifejtést hiába várjuk. 
Néhol a sajtóhiba is félrevezetheti az olva-
sót. Pl.: „A Nap—Föld távolság kereken 
146,000.000 km." (22. old.) „A szinindex 
növekedésével az effektiv hullámhossz csök-
ken." (64. old.) A rákövetkező táblázat 
épen az ellenkezőjét mutatja. 

Mindezek azonban csak apró hibák, a 
könyv értékét még csak el sem tudják ho-
mályosítani, azért mindazoknak, akik a 
csillagászat iránt érdeklődnek, a legmele-
gebben tudjuk ajánlani Wodetzky értékes 
munkáját. 

Dr. Holenda Barnabás. 

Paul Siebertz : Wunder im Weltall. 
Ein Buch aus Natur und Werk. Kösel-
Pustet, München.. 1926. XII + 422. 

Dicséretreméltó vállalkozásnak első kötete 
e mű. Paul Siebertz: Wunder im Weltall 
cimű munkája elseje azon évenként egy-
egy kötetben megjelenő műveknek, amelyek 
a tudományok különböző ágait vannak 
hivatva népszerűsíteni. Ez az első kötet 
Ízléses, szép külső megjelenésével, valamint 
érdekes és tanulságos belső tartalmával 
méltó előhírnöke és terjesztője a következő 
köteteknek, amelyek a származástant, a 
művészettörténetet, a technika, az állattan, 
a növénytan világát fogják ismertetni szak-
szerűen, de azért mindenkinek hozzáférhető 
előadásban. 

A könyv 96 tanulmányát Paul Siebertz 
és 48 munkatársa írták, akik között R. 
Francé is szerepel. A mű célja a természet-
tudományok népszerűsítése. Ennek a né-

met tudományosság mindig nagy fontossá-
got tulajdonít. És méltán. A szaktudomá-
nyok eredményeit könnyen érthető módon 
közlik a nép széles rétegeivel. így szerez-
nek barátokat és támogatókat a tudomá-
nyok számára. 

A Wunder im Weltall alcíme : Ein Buch 
aus Natur und Werk jelzi a cikkek két 
főcsoportját. Az első és főbb csoport a 
természet csodáit tárja elénk, a második 
és kisebb csoport pedig a technika csodáit 
ismerteti meg velünk. Az első csoportban 
a csillagászati és a fizikai földrajz, a geo-
logia, az állattan és a növénytan vannak 
képviselve érdekes és tanulságos cikkekkel. 
A második csoportot fizikai és technikai 
tárgyú cikkek alkotják. 

A mű fő érdemei : a könnyen érthető és 
élvezhető előadás, mely mindamellett szak-
szerűségéből sohasem veszít, továbbá az 
aktuális tárgyak. Ilyenek az első csoport-
ban Hörbiger jég-elmelete, a másodikban 
a Flettner-féle rotorhajó, a rádió és a 
Holdba jutás lehetőségei. A cikkeket ere-
deti fényképfelvételek és rajzok díszítik oly 
nagy számmal, hogy kép nélküli oldal alig 
akad. A könyv kiállítása elsőrangú. Igen 
ajánlható munka, különösen és elsősorban 
az ifjúság számára. 

Gál Geláz. 

Hiítudomány. 
Néhány dogmatikai újdonságról.1 

Az első két könyv nem szorosan vett 
újdoság, hanem csak új kiadás. A nemrég 
elhúnyt Pesch Keresztély jézustársasági 
atyának érdemes munkái. Az első könyv 
már 6. kiadása a tudós jezsuita theologiai 
tanár 9 kötetre terjedő nagy műve 3. köte-
tének, a második könyv pedig 3. kiadása 
a 9 kötetes nagy munka rövidített kiadá-
sának, mely csak 4 kötetre terjed. Mindkét 

1 Chr. Pesch S. J. De Deo Creante et Elevante. De Deo Fine Ultimo. (Praelect. 
dogm. torn. III.) Edit. 5. et 6. Friburgi Brisgoviae 1925. Herder. — Chr. Pesch S. J. : 
Compendium theol. dogmat. torn. I. Edit. 3. Friburgi Br. 1926. Herder. — Dr. L. Döry: 
Compend. theol. dogm. specialis Pécs 1926. — J. Braun S. J. ; Handlexicon der kath. 
Dogmatik. Friburgi Br. 1926. Herder. 



mü jó ismerőse minden szakembernek eré-
nyeivel és hibáival együtt és most már 
utolsó emléke egy több mint három év-
tizedes irói munkásságnak. 

Dr. Dőry László, pécsi theologiai tanár, 
munkája rövid időn belül már a harmadik 
(Dudek, Schütz) latin nyelvű dogmatika 
magyar szerző tollából. Dr. Dőry nem akart 
eredeti munkát írni, hanem kispapok szá-
mára a theologia specialis tananyagát jól 
és röviden összeállítani. Eredetisége azután 
az anyag összeállításában jut kifejezésre és 
itt kitűnik, hogy dr. Dőry épen nem barátja 
a kitaposott utaknak. A legjobb források 
alapján dolgozik, de látszik, hogy az összes 
kérdéseket jól átgondolta és a szükséges 
anya ot a világosság kára nélkül a lehető 
legrövidebbre, némelykor talán túlságosan 
rövidre fogta. Dogmatörténeti áttekintései 
(Tixeront alapján) igen jók és bár szemmel-
látható szerző hajlama a kérdések pozitív 
tárgyalása iránt, azért a speculatiot sem 
hanyagolja el. Állásfoglalása mindenkor 
korrekt dogmatikusra vall, kit a modernség 
hiú káprázata nem csábít el (pl. a XI. the-
sis). Minthogy szerző a római Gregoriáná-
nak volt hallgatója, nem csodálom, hogy 
meggyőződéses molinista, amit azonban a 
292—3. oldalon a thomizmusról mond („Hoc 
ergo systema non mysterium, sed contra-
dictionem continet"), hogy csak ezt említ-
sem, az inkább mutatja a nagy tudós egyé-
niségek szubjektív hatásától való függést, 
mint a kérdés önálló tanulmányozását. A 
344. oldalon már higgadtabban ír a prae-
destinatio thomista felfogásáról. Latin nyelve 
élénk, könnyen gördülő. Az már a vidéki 
nyomda természetében rejlik, hogy a sajtó-
hibáknak az 527. oldalon található és egy 
oldalra terjedő táblázatát minden fáradság 
nélkül tetemesen lehetne bővíteni. Talán jó 
volna majd a 2. kiadásban az anyag jobb 
áttekinthetősége szempontjából legalább a 
tartalomjegyzékben bizonyos felosztást is 
adni a thesiseknek puszta felsorolása mellett. 

Dr. Dőry igen értékes munkát végzett 
és könyvét rövidsége, világossága, a szük-
séges anyagnak éles észre valló összeállí-

tása és könnyen tanulható nyelve miatt 
szemináriumi használatra nagyon alkalmas-
nak találom. 

Braun J. és a valkenburgi kollégium egy-
néhány jezsuita theologiai tanára igazán 
hasznos munkát végeztek azzal, hogy a 
kath. dogmatikának nyolcadrétű kis kézi-
lexikonát megírták. A szerkesztő jónevű 
liturgikus író, akinek liturgikus kézi-lexikona 
1924-ben második kiadásban jelent meg a 
regensburgi Pustet-cégnél. Már a szerzők 
neve elég garancia a lexikoncikkek tudo-
mányos értékére és dogmatikus korrektsé-
gére. Rövid 356 oldalra gazdag anyagot 
hordottak össze, ami természetesen csak 
úgy lehetséges, hogy az egyes cikkek na-
gyon rövidek. Ez részben hiba is, mert 
itt-ott bizony jó lett volna kissé bővebben 
magyarázni. De hogy milyen gonddal van 
a lexikon szerkesztve, arra szolgáljon pél-
dának, hogy olyan hajszálfinom fogalmi 
különbségek mint agenesia és agennesia 
külön cikkecskét kapnak. A lexikon végén 
a latin műszavaknak és megfelelő német 
fordításuknak vagy a lexikonban való meg-
felelő cikkükre vonatkozó utalásnak külön 
táblázata van. A lexikon elején pedig fel 
van sorolva 23 dogmatikus, leginkább né-
met nyelven és német szerzőktől írt munka, 
melyekből további oktatást meríthet az 
érdeklődő. 

Természetesen ennek a lexikonnak egé-
szen más rendeltetése van Németországban, 
mint hazánkban, de nálunk különösen a 
hittantanárnőknek megbecsülhetetlen szol-
gálatokat fog tenni. 

Dr. Janota Cirill. 

Dr. Joseph Feiten: Neutestamentliche 
Zeitgeschichte, oder Judentum und 
Heidentum zur Zeit Christi und der 
Apostel 2-3 i—Ii. Regensburg (G. J. Manz) 
1925. 642 és 646 lap. A két kötet összára 
fűzve 40 M, kötve 45 M. 

Amióta Schneckenburger (f 1848) az 
újszövetségi kortörténetet — Zeitgeschichte 
— megalapította, ez a tudományág folyto-
nosan fejlődött. Célul tűzte ki magának, 



hogy kutassa azokat az eseményeket, ame-
lyek az újszövetség keletkezése idején tör-
téntek, a kulturális, politikai, társadalmi 
állapotokat és az eszméket, amelyek azokat 
az embereket mozgatták, akiknek körében 
Jézus föllépett tanításával és akikhez később 
tanítványai fordultak. A kitűzött célnak 
megfelelően természetes, hogy az újszöv. 
kortörténet fejlődött és nőttön-nőtt, hiszen 
1848 óta hasonlóképen nőtt az újszöv. idők 
minden oldalról meginduló kutatása alapján 
annak ismerete. 

Feiten a sokoldalú munkát igénylő fel-
adatnak derekasan megfelelt. A Bevezetés-
ben (3—19) az újszöv. kortörténet forrásait 
tárgyalja. A kútfők tárgyalásánál a pogány 
kútfőket kissé mostohán tárgyalja, különö-
sen a hellenisztikus synkretista vallások 
forrásirodalma hiányzik. A rabbinisztikus 
irodalom taglalása forrásértékelés szem-
pontjából kitűnő ; azonban itt említhette 
volna a szerző H. Strack—L. Billerbeck 
munkáját, melynek I. kötete már 1922-ben 
megjelent (Kommentar zum N. T. aus Tal-
mud und Midrasch). Az I. fej. (20—92) a 
szentföldnek Krisztus-korabeli földrajzát 
adja ; beleszőve a tájföldrajzi tárgyalásba 
a néprajzi, gazdasági, természeti, klimatikus 
viszonyok ismertetését is. A II—VI. fej. 
(92—261) a zsidó nép politikai történetét 
mondja el Kr. e. 63-tól, a Pompeiusnak 
való behódolástól kezdve a zsidó háború 
befejezéseig, 73-ig. A választott nép törté-
netének utolsó, de nem kevéssé érdekes 
korszakát Feiten végig a források, leginkább 
Flavius Josephus, alapján tárgyalja, amelye-
ket minden egyes állítására idéz is. Teljes 
tudományosságuk mellett ezek a fejezetek 
a legérdekesebb olvasmányt nyújtják. A VII. 
fej. (261—298) a diasporában élő zsidók 
kivándorlását és későbbi történetét, gazda-
sági és jogi helyzetüket világítja meg. A 
VIII. fej. a zsidók utolsó szabadságharcait 
írja le (299—312). A IX—XIV. fej. (313—531) 
a zsidó társadalmat tárgyalja. A hatóságo-
kat, a jeruzsálemi sanhedrint ismerteti ; a 
papság Krisztus-korabeli beosztását, mun-
kakörét, jövedelmét, valamint az áldozatok 

módját írja le. Kimerítő és bő az írástudók 
valamint a vallás-politikai pártok ismerte-
tése ; sorban felvonultatja szemünk előtt a 
herodiánusokat, a farizeusokat, szadduceu-
sokat, essenusokat, therapeutákat. Tanul-
ságos az 1910-ben felfedezett, Damaskus-
ban élő titkos szekta ismertetése, amelynek 
tagjai zsidók voltak és nem keresztények, 
de a hivatalos zsidóságtól elfordultak és 
magukat az „újszövetségnek" nevezték. 

A XV—XVI. fej. (531—642) az újszöv. 
kor zsidó irodalmát tárgyalja. Tekintve, hogy 
röviden az I. II. Makkabeus könyvet, Sirák 
fia és a Bölcseség könyvét röviden szintén 
tárgyalja, kénytelenek vagyunk a szerzőt 
következetlenséggel vádolni, mert már az 
újszövetségi kanonikus irodalmat nem érinti, 
holott ugyanazon alapon azt is kellett volna 
tárgyalnia, vagy ha ezt nem akarta tenni, 
— és helyesen — akkor ne szólt volna a 
fent említett ószöv. kanonikus iratokról sem. 
Az irodalmi rész egyébként elsőrangú : a 
szakirodalom, szövegkiadások közlése mel-
lett az ú. n. ószövetségi apokryph irodal-
mat ismerteti legalaposabban, amelynek az 
újszövetségi kor szellemének megértésében 
van jelentősége ; a targum-irodalmat ; a 
filozófus Philo, valamint Flavius Josephus 
irodalmi működését. 

A II. kötetben a XVII—XXIII. fejezet 
(3—271, a fejezetszámolás folytatólagos), a 
Krisztus-korabeli zsidóság theologiai néze-
teit tárgyalja. A vallási törvény előírásait 
a XVII. fej. ismerteti. A theologiai néze-
tekhez tartozik a zsidók felfogása a szent-
írás kánonjáról is (XVIII. fej.), amelyben, 
úgy gondoljuk, helyesen, azon vélemény 
mellett tör lándzsát, hogy a palesztinai 
zsidó kánon sem volt Ezdrás ideje óta 
(Kr. e. V. század) szigorúan lezárva. A XIX. 
fej. Istent, a Logos-tan, és az Isten Lelke 
problémáit bogozza. A Logos-fogalmat a 
targumista Memra-fogalommal azonosítja 
(100—2), mint annyian mások; azonban 
alighanem nagyon kevés joggal, amint az 
Strack—Billerbeck fent idézett művének II. 
kötetéből látható (megjelent 1924 ; 302—333. 
1.). Az angelologia, anthropológia letárgya-



lása után (XX—XXI. fej.) érdekesen rajzolja 
meg a zsidóság különböző módon megfes-
tett, kiszínezett Messiás-képeit (XXIII. fej.), 
továbbá a zsidó eschatologiát. Nagy gond-
dal megírt részlet ez a theológiai rész a 
könyvben ; iparkodik az összehasonlító val-
lástudomány eredményeit is felhasználni. 

A XXIV—XXX. fej. (272—496.) a világ 
külső történetét és képét festi meg, amely-
ben a Krisztus-korabeli zsidóság élt és 
amely elé a megszületett kereszténység 
lépni kényszerült : a császárok történetét 
Traianusig (XXIV. fej.), a római birodalom 
alkotmányát és kormányzatát (XXV. fej.), 
azután Sziria, Egyiptom, Kisázsia, Make-
donia, Görögország és Itália leírását, amilye-
nek az állapotok az apostolok korában ezek-
ben az országokban voltak. Az apostoli, 
különösen szentpáli missziós működés 
nehézségeit, sikereit élénken szemléltetik a 
gonddal készült fejezetek (XXVI—XXVII). 

A XXXI—XXXIII. fej. (497—617.), egy 
nagyon fontos dolgot : a római birodalom 
vallási viszonyait tárgyalja. Hiszen közvet-
lenül ezek értetik meg velünk azt a lelki 
állapotot, amelybe, mint termékeny szántó-
földbe, az őskeresztény igehirdetés magvait 
szórta. A filozófusok (stoa, epikureusok) a 
császárok-korabeli vallásfilozófiai irányza-
tok ismertetése mellett sajnálatos, hogy a 
Hermes-misztikának (543—546) nem szánt 
nagyobb helyet a tárgyalásra, holott épen 
ker. szempontból megérdemelte volna. A 
misztériumkultuszt pedig nagyon is sová-
nyan intézi el (595—608.) és bár előszavá-
ban emiatt szabadkozik, ez könyvének fel-
tétlenül érezhető hiánya. 

Az egész mü (második kiadás) tudomá-
nyos értéke mellett az újszövetségi kor 
iránt érdeklődő laikus embernek is nagyon 
tanulságos és érdekfeszítő olvasmány. 

Dr. Radó Polikárp. 

f Dr. Gerhard Rauschen: Grundriss 
der Patrologie. Achte undn eunte neube-
arbeitete Auflage. (Herders Theologische 
Grundrisse.) Herder, Freiburg i. Br. 1926. 
XX. !- 484 1. 

Rauschen eme munkája immár több mint 
két évtizede közkedveltségnek örvend azok 
körében, akik a kereszténység ókori iro-
dalmának megbecsülhetetlenül gazdag kin-
cseit megismerni és tanulmányozni akarják. 
Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy első 
megjelenése óta (1903.) már a nyolcadik és 
kilencedik, a legújabb kutatásokat és ered-
ményeket is feldolgozó kiadást ért el. Ez 
a kiadás nem kis mértékben különbözik az 
előbbi kiadásoktól. És bátran elmondhatjuk, 
hogy a változtatások és kibővítések csak 
előnyére szolgálnak, használhatóságát még 
inkább biztosítják. Egyes részei egészen 
új alkotások, mint pl. az apostoli hitval-
lásról és a két Makarius szerzetesről 
szóló rész. Az ókeresztény költészetet tár-
gyaló fejezetek is örvendetesen kibővülték. 
A dogmatörténeti szempont is fokozottabb 
mértékben érvényesült : minden fontosabb-
nak látszó egyházi író tanítását is röviden 
összefoglalja az ágazatos hittan (dogmatika) 
anyagának különböző traktátusai szerint 
csoportosítva. Az egyes írók bölcseleti né-
zeteit ugyan nem hozza és nem méltatja 
oly nagy terjedelemben, mint az ágazatos 
hittanba vágó tanításukat, de ez célkitűzé-
séből könnyen megérthető : nem a bölcselet 
történetéhez, hanem a theologiai tudomá-
nyokhoz akar segédkönyvet nyújtani. Emel-
lett azonban bölcseleti nézeteiknek forrá-
saira is rámutat, hogy így is megkönnyítse 
theologiai tanításaiknak megérthetését. Az 
életrajzi adatokat tömör rövidséggel foglalja 
össze : csak ott terjeszkedik ki valamivel 
bővebben rájuk, ahol az egyes irók mun-
kásságának és tanításának megértetése ki-
vánja. A lapszéleken mindenütt jelzi, hogy 
a megfelelő szövegek milyen szám alatt 
találhatók Rouët de Journel, Konrad Kirch 
és Denzinger—Bannwart enchiridiumaiban. 
Ez az ügyes újítás is a könyv használható-
ságának előmozdítására szolgál. 

A szerző, illetve átdolgozó (Wittig) szeme 
előtt kettős cél lebegett. Egyrészt az óke-
resztény irodalom tankönyvét akarja adni, 
másrészt pedig a patrisztika további tudo-
mányos kutatására akar serkenteni. Ezért 



mindenütt kifejezetten megállapítja, mely 
művek tarthatók teljes bizonyossággal az 
egyes írók munkáinak, melyek kétesek és 
melyek származnak más ismeretlen szerző-
től ; melyik iró tanitása részesült kimerítő 
feldolgozásban és melyiké szorul még be-
hatóbb kutatásra. Ily módon nemcsak el-
igazít, hanem egyszersmind problémákat is 
vet fel s ezzel is az ókeresztény irodalom 
további feltárásának ügyét szolgálja. 

Bár az egyes Íróknál a teljes irodalmat 
iparkodik is nyújtani, egy-két helyen mégis 
szükségesnek látjuk kiegészítését. így pl. 
Tertullianusnál nem említi Stuflernak a 
„Zeitschrift für kath. Theologie" 1907—1909. 
évfolyamaiban megjelent klasszikus értékű 
tanulmányait. 

Az egyes írók tanításának megállapítá-
sába is csúszott bele néhány tévedés. Itt 
csak három író tanítását illető tévedésére 
akarunk rámutatni. 

Tertullianus „De paenitentia" c. művében 
kifejezetten védelmezi az egyháznak az 
összes bűnök megbocsájtására kiterjedő 
hatalmát és kivétel nélkül minden bűnöst 
biztat az egyházi kiengeszteléssel (recon-
ciliatio), mig a „De pudicitia" c. munkájában 
a montanista tévtanoktól megejtve ellenkező 
álláspontot foglal el, de egyszersmind azt 
is megvallja, hogy nézetét megváltoztatta. 
Rauschen—Wittig nem veszi figyelembe 
Tertullianusnak eme vallomását és d' Alés, 
Esser és Stufler egyéb bizonyítékainak 
meggyőző erejét. 

Szent Ágoston tanításának közlésében is 
találhatunk egy-két kijavítani valót. A szerző 
szerint Szent Ágoston azt vélte, hogy Isten 
meghatározott számú embert eleve az örök 
üdvösségre rendelt, még pedig feltétlenül, 
anélkül, hogy tekintettel lett volna a kegye-
lem segítségével szerzett érdemeikre. Pedig 
Szent Ágoston erősen hangsúlyozza, hogy 
az isteni előrerendelés (praedestinatio) nem 
lehet meg a minden jövendőt s így az 
emberek cselekedeteit is átfogó isteni min-
dentudás, előrelátás nélkül, míg az előre-
tudással nem mindig kapcsolódik az előre-
rendelés. — Az isteni kegyelem ellenállha-

tatlanságát sem oly értelemben állítja Szent 
Ágoston, mint Rauschen—Wittig feltünteti. 
Szent Ágoston szerint ugyanis a kegyelem 
hívásába beleegyezni vagy bele nem egyezni 
az emberi akaratszabadság dolga, az ember 
együttműködik a kegyelemmel, az isteni 
kegyelem sokszor azért nélkülözi az Isten-
től szándékolt hatásosságot, mivel az em-
beri akarat ellenáll neki. Az isteni akarat 
annyiban nevezhető ellenállhatatlannak, 
amennyiben az ember, ha nem engedelmes-
kedik az Isten jóra és örök üdvösségre 
vezető akaratának, kénytelen a bűnös meg-
büntetésében megnyilvánuló igazságos aka-
rat érvényesülését elszenvedni. — Ugyan-
csak téves, amit Isten üdvözítési akaratára 
vonatkozólag Szent Ágostonnak tulajdonít. 
Bár Gottschalk és Kálvin úgy fogják is fel 
Szent Ágostonnak Isten üdvözítési akara-
tára vonatkozó tanítását, mintha az valóban 
csak az üdvözültekre vonatkozódnék s így 
az összes emberekre nem terjedne ki, bár 
Rottmanner is amellett tör lándzsát, hogy 
Szent Ágoston püspöksége után már többé 
nem ismerte el Istennek általános, min-
den embert felölelő üdvözítési akaratát, 
ezt a magyarázatot teljesen elhibázottnak 
kell nyilvánítanunk. Szent Ágoston ugyanis 
szilárd meggyőződéssel tanítja, hogy Krisz-
tus minden emberért meghalt a kereszten, 
Isten minden embert üdvözíteni akart, de 
akaratszabadságuknak minden sérelme nél-
kül. Ebben az értelemben védelmezik Szent 
Ágostont az ellene szórt rágalmazások ellen 
Prosper és Fulgentius is. Szent Ágostonnak 
„Retractationes" c. munkájában seholsem 
olvashatjuk, mintha Isten általános üdvözí-
tési akaratáról vallott meggyőződését vissza-
vonta volna. Egyébként Rottmanner is kény-
telen elismerni, hogy Szent Ágoston a 
gyakorlati keresztény élet előmozdítását 
munkáló, a nép számára tartott beszédei-
ben egyáltalán nem korlátozza Isten üdvözí-
tési akaratát csak azokra, akik a kegyelem 
szabad felhasználásával valóban el is érik 
az örök boldogságot. 

Utolsó "megjegyzésünk I. Ince pápának 
az utolsó kenet kiszolgáltatását illető tani-



tására vonatkozik. Rauschen—Wittig szerint 
I. Ince Decentius püspökhöz írt levelében 
(25. levél) azt vallja, hogy minden keresz-
tény kiszolgáltathatja az utolsó kenet szent-
ségét. Kern az utolsó kenet szentségéről 
alapos patrisztikai tudással megírt munkájá-
ban Pullerrel és Döllgerrel szemben, kiknek 
nézetét Rauschen—Wittig elfogadja, kimu-
tatja, hogy I. Ince említett levelében nem az 
utolsó kenet szentségének kiszolgáltatójáról, 
hanem felvevőjéről beszél. 

Eme megjegyzéseink azonban nem akar-
ják Rauschen—Wittig munkájának nagy ér-
tékeit csökkenteni. Inkább csak arra valók, 
hogy kritikai olvasására és tanulmányozá-
sára hivják fel a figyelmet. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. A. Rademacher: Die Gottsehn-
sucht der Seele. Zweite Auflage. 1924. 
München, Theatiner-Verlag. 143 old. (Der 
Katholische Gedanke, Band I.) 

Ma már látszik, hogy az Isten számára 
teremtett lélek az okkultizmus, spiritizmus, 
theosophia dzsungeljéből világosság, széle-
sebb horizont, magasságok felé, szóval — 
haza vágyik. 

Az így hangolt lelkeknek akar szerzőnk 
kalauza lenni. Kimutatja, hogy az Isten-
probléma ősproblémája az emberiségnek, 
hogy az emberi lélek mélyén ott szunnyad 
Istentől való származásának tudata, hogy 
minden időben és minden népnél megtalál-
juk az Istenhitet és Istenfogalmat, sőt az 
Istenről való felfogás minősége egyenesen 
a kultúra fokmérőjének mondható (15. oíd.). 
Foglalkozik azután az Istenhez vezető két 
főúttal : az észnek és a szívnek útjával, 
Megállapítja mindkét út előnyeit. Az ész-
nek, vagyis a bizonyításnak útja általános 
érvényű. A szívnek útja, vagyis az élmény 
ezzel szemben nem általános érvényű, mert 
csak annak mond valamit, akinek azonos, 
vagy hasonló élménye van, míg a bizonyí-
tás mindenki számára érvényes, aki a bi-
zonyítás menetét megérti. Az élmény függ 
az időtől, egyszer van, máskor nincs, 
míg a bizonyítás független az időtől. Be-

bizonyított igazságok akkor is igazak, ha 
feledésbe mentek, vagy mielőtt megismerné 
őket valaki. Végre maga a puszta élmény 
még nem bizonyíték arra nézve, hogy az 
élmény tárgya a dolgok ontologiai rendjé-
ben is létezik-e, sőt még abban is kétel-
kedhetem, hogy élményem lelki életem 
egészséges megnyilvánulása-e. Ezzel szem-
ben a hibátlan menetű bizonyítás előtt 
minden kételkedésnek el kell némulnia. 

Az élmény viszont nagy szubjektív bizo-
nyossággal lép fel. Amit átélek, azt nem 
kell nekem bizonyítani. Amit kézzel fogok, 
azt nem keresem. Ezzel szemben a bizo-
nyíték nem fejtheti ki mindig teljes erejét. 
A bizonyíték ereje és a meggyőződés ereje 
nem mindig fedik egymást. Ami magában 
világos, nem mindig világos esetleg nekem. 
Az élmény továbbá közvetlen, megkapó, a 
bizonyítás pedig gyakran hosszadalmas és 
bonyolult. Az élménynek végül szoros kap-
csolata van a cselekvéssel. Az átélt vallás 
hatalom, a természetes történés elementáris 
erejével hat. Mint M. Scheler mondja, vala-
melyik pozitiv vallásra nézve nincs más 
veszély, mint egy másik vallás képviselőjé-
nek mélyebb vallásos meggyőződése és 
nagyobb enthusiasmusa. Ezzel szemben a 
bizonyíték hideg és nincs kapcsolata az 
élettel. Ezt a kapcsolatot az akaratnak kell 
megteremtenie. Tudás még nem kultúra, 
sem vallásos, sem más téren. 

De azért az ész és szív útjai Istenhez 
nincsenek egymással ellentétben. Az élmény 
előbb lesz számunkra tudatos, azért psycho-
logiai szempontból első, viszont a bizonyí-
tás igazolja az élményt, tehát logikai szem-
pontból első. Minthogy tehát a két út nincs 
egymással ellentétben és mindegyiknek 
megvannak a maga előnyei, legjobbnak 
látszik a két út összekapcsolása. Ezt teszi 
szerző és ezt az útat a lélek útjának ne-
vezi. Az egész lélek vágyódik Isten után 
és az egész léleknek szükséglete az Isten. 
Ebből a szükségletből indul ki szerző és 
ebből kovácsol Isten-érvet. Már Platon, a 
legzseniálisabb Istenkeresők egyike, tapo-
gatózik ezen az úton és amit ő óhajtva 



sejt, azt világosan kimondja a keresztény 
Platon: Sz. Ágoston. Isten maga az igaz-
ság, jóság, és szépség és a lélek, mint az 
Isten képmása eredeténél fogva ezen javak 
birtoklására van rendelve. A természettör-
vény erejével törekszik ezen javak felé, 
mint a testek a föld, a virág a nap felé. 
Megismerni az igazat, élvezni a szépet, 
tenni a jót, ez az értelmes élet célja. Ez a 
hármas életcél pedig számtalan finom szállal 
köti össze a lelket Istennel, mert Isten az 
igazság, jóság és szépség ideálja. Ezen gon-
dolat kifejezésének szenteli szerzőnk köny-
vének zömét. Az utolsó két fejezetben kimu-
tatja az Istenhit és boldogság, a hitetlenség 
és pesszimizmus természetes kapcsolatát, 
valamint azt, hogy hit és hitetlenség úgy 
viszonylanak egymáshoz, mint természetes-
ség és természetellenesség. Isten és lélek 
összetartoznak, ha tehát a lélek megtagadja 
isteni eredetét, ha hitetlen, az szellemi és 
lelki elfajzás. 

Szerzőnk művét akadémiai képzettségű 
olvasóknak szánta, azért nem mindenütt 
könnyű olvasmány, de megérdemli a fárad-
ságot, mint a hegytetőre vezető út is. Hogy 
szükségletet elégített ki, mutatja a két év 
alatt szükségessé vált új kiadás. 

Dr. Janota Cirill. 

P. W. Schmidt S. V. D. Menschheits-
wege zum Gotteserkennen. Kösel. 1923. 
228 1. 

A vallásbölcselet terén az utóbbi években 
P. CXío: Das Heilige c. müve keltett nagy 
feltűnést és népszerűvé válása sok tévedés 
meggyökereztetésére tette alkalmassá. R. 
Otto tagadhatatlanúl szellemesen védi azt a 
tételt, hogy a vallás keletkezése, az isten-
fogalom eredete irracionális folyamat, a 
titokzatosnak, sejtelmesnek, borzalmasnak 
— érzelmi reflexe. P. W. Schmidt, az ethno-
logiának világhírű művelője, aki a vallás 
keletkezésének kérdésében az eredeti egy-
istenhit-elméletet széles néprajzi alapra épí-
tette, a címben jelzett munkájával kitűnő 
lélektani fölkészültséggel boncolja Otto állí-
tásait és alaptalanságukat a tények meggyőző 

beszédével mutatja ki. Nemcsak a természe-
tes, hanem a természetfölötti istenismeret 
kérdésein is végigvezet és így munkájának 
eredménye negativ és pozitív szempontból 
is nagy. —rf.— 

Dr. B. Poschmann: Grundlagen und 
Geisteshaltung der katholischen Fröm-
migkeit. Oratoriums-Verlag. Köln-Mün-
chen-Wien. 1925. 149. old. (Der Kathol. 
Oedanke Band XV.). 

Ha a vallást általában úgy fogjuk fel, mint 
az embernek Istenhez való viszonyát, a 
kinyilatkoztatott vallást pedig mint ennek a 
viszonynak Istentől való meghatározását, 
akkor világos, hogy minden vallásnak lelke 
a vallásosság vagyis a vallás szerint való 
élet. Minden, ami a valláshoz tartozik, ezt a 
célt szolgálja, alapja vagy segítő eszköze a 
vallásosságnak. Ebből azután az következik, 
hogy beszélhetünk sajátos katholikus vagy 
protestáns vagy más vallásosságról, amely 
más és más lesz aszerint, hogy minő elveken, 
minő igazságokon nyugszik. Intelligens kath. 
ember előtt nem lehet közömbös, hogy is-
merje azokat a hitigazságokat, melyeknek 
tükröződése saját vallásos élete. Ezt a célt 
szolgálja Poschmann könyve, mely a német 
viszonyokra vál j tekintettel mindig szem előtt 
tartja a kath. és protestáns vallásosság és 
annak szellemi alapjai között levő különb-
séget. Ezzel nekünk, magyaroknak is hasz-
nos szolgálatot tesz. 

A kath. vallásosság szigorúan theocentri-
kus, alapja az az igazság, hogy Isten létünk 
forrása és célja, amiből azután következik 
Istentől való abszolút függésünk. Ennek kö-
vetkeztében a kath. vallásosság elsősorban 
Istennek szolgálata, Isten föltétlen fönségé-
nek és tőle való függésünknek elismerése. 
Ezáltal lényegesen különbözik a vallásos-
ságnak anthropocentrikus felfogásától, mely 
az egyén hangulatát, szubjektív kielégülését 
tekinti a vallásosság lényegének. A kath. 
vallásosság azonban természetesen nem 
zárja ki az egyén boldogságát, hiszen Isten 
az ember célja, akiben egyedül találja meg 
boldogságszomjúságának biztos és végső 



kielégülését. A követ nehézkedése a földre 
húzza, a lelket szeretete Istenhez emeli, aki-
ben egyedül van elpihenésünk és ez a pihe-
nés lesz a mi hazánk, mondja Sz. Ágoston. 
(Vallom. XIII. 9.) 

A kathol. vallásosságra jellemző továbbá, 
hogy számára Jézus Krisztus az emberré lett 
Isten, ki tehát egy személyben valóságos 
Isten és valóságos ember. A megtestesülés 
és megváltás dogmájának tehát igen nagy 
a jelentősége a kath. vallásosságra nézve. 
Ezen a ponton ugyancsak nyilvánvalóan fel-
tűnővé válik a kath. és protestáns vallásos-
ság alapjai és ennek következtében a vallá-
sosság megnyilatkozási formái között is 
fennálló különbség. Mindezt szépen és tu-
dományos alapossággal fejtegeti a szerző, 
valamint a Corpus-Christi-tanítás mibenlé-
tét is, azt azonban feltétlenül hibának tar-
tom, hogy a kath. vallásosságra annyira jel-
lemző Máriakultusz dogmatikus alapjait tel-
jesen említés nélkül hagyja, ami annál fel-
tűnőbb, mivel viszont a szentek tiszteletével 
kapcsolatban ezt megteszi. 

A kath. vallásosságra végül jellemző, hogy 
a kath. hívő szemében az Egyház Krisztus 
földi működésének egyedül hiteles folytatója. 
Az Egyházról szóló kath. dogma csak Isten 
megtestesülésének dogmájával kapcsolatban 
érthető teljesen. Csak így érthető az Egyház-
nak emberileg szinte érthetetlen öntudata is 
és azok az igények, melyeket tagjaival szem-
ben támaszt. 

Ez az értelme annak a minden kath. hívő 
előtt közismert igazságnak is, hogy a kath. 
Egyházon kívül nincs üdvösség. Ezt az igaz-
ságot szerzőnk nyilván a német viszonyokra 
való tekintettel hosszasan, de meggyőzően 
fejtegeti. 

Könyvének második részében Poschmann 
a kath. vallásosság lelki magatartásával fog-
lalkozik, mely a hit, remény és szeretet isteni 
erényeinek gyakorlásában határozódik. A hit 
aktusának három tényezőjével : az értelem-
mel, akarattal és kegyelemmel és az összes 
idevágó modern tudományos problémákkal 
meglehetősen részletesen és alaposan fog-
lalkozik, úgy, hogy ez a fejezet müvének 

legértékesebb, de egyszersmind az olvasó-
val szemben a legnagyobb igényeket tá-
masztó része. 

Minden művelt olvasó sok okulást me-
ríthet P. könyvéből és a természetfölöttinek 
nagyobbfokú megbecsülését. 

Dr. Janota Cirill. 

Dr. Horváth Sándor O. Pr.: Krisztus 
királysága. Budapest, a „Credo" kiadása. 
1927. 272 1. 

Jelen munka kétségtelen gazdagítása a 
magyar hitszónoklati irodalomnak és a lelki-
pásztorok, főleg a városiak, nagyon hálásak 
lehetnek érte. Szerzője számottevő képvi-
selője a magyar tudományos irodalomnak 
és jelen munka is elárulja a szerző hittudo-
mányi és bölcseleti képzettségét, bár itt 
aprópénzre váltja fel mélységes ismereteit. 

A könyv négy részre oszlik. Az első rész 
négy előadásban az ünnep jelentőségével 
foglalkozik, a második rész nyolc előadás-
ban a Szentírásban talált királyképeket vá-
zolja, a harmadik már tizenegy előadásban 
Krisztus királyi méltóságának jogcímét és 
gyakorlását tárgyalja ; ebben a részben adja 
meg a tudós szerző a tulajdonképi dogma-
tikai feleletet arra a kérdésre, vájjon király-e 
és miért király Krisztus. Végre a negyedik 
rész hat előadásban Krisztusnak szűkebb 
értelemben vett országát jellemzi. 

Ezen könyvnek felhasználásával a hitszó-
nokok most már könnyen mondhatnak 
Krisztus királyságáról a mai kornak meg-
felelő, igazán gyakorlati, tartalmas, meg-
indító és megnyerő szentbeszédeket és sok 
modern kérdésre megnyugtató feleletet ad-
hatna. 

A szerző Krisztusért és országáért lelke-
sedő szive mélyéből merített és ezért az 
olvasót vagy hallgatót is hasonló lelkese-
désre és szeretetre indítja. Mert nemcsak 
előadásra alkalmasak ezek a mély theolo-
giai belátással és meleg szívvel írt fejtege-
tések, hanem a müveit közönségnek nagyon 
tanulságos és élvezetes olvasmányt is nyúj-
tanak és aki fogékony szívvel olvassa, jobb 
emberré lesz általuk. 



Az egyszerű falusi nép számára azonban 
egyik-másik előadást némileg át kell majd 
dolgozni, egyik-másik gondolatot jobban 
kifejteni, népszerűsíteni ; de ez már nem 
okozhat nehézséget, mert a fő az, hogy 
megfelelő gondolatok álljanak a hitszónokok 
rendelkezésére ; ilyeneket pedig a könyv 
bőségesen nyújt. Kívánatos, hogy a lelkész-
kedő papság és a müveit olvasók érdeme 
szerint felkarolják e mindenképen ajánlható 
szép művet. 

Dr. Schermann Egyed. 

Meszlényi Zoltán : Házassági köteléki 
perek az egyházi bíráskodásban. Eszter-
gom, 1927. Buzárovits. 8° 444 1. Ára fűzve 
16 pengő, kötve 20 pengő. 

Jelen munkának csak a cime ellen, mint 
megtévesztő ellen van kifogásunk, mert 
voltakép nem magukról a köteléki perekről 
szól, hanem az ilyen perekre alapul szol-
gáló okokról, de ezekről nagyon kimerítően. 
A perekről csak két fejezetet, a bíróságok-
nak illetékességét (és itt a hazai felebbviteli 
bíróságoknak és főleg a primási szentszék-
nek illetékességét) és a perlési jogot tár-
gyalja, bevezetésül pedig a kánoni lakó-
helyet is, még pedig a könyvnek első ré-
szében. 

A második részben a beleegyezés hiányát 
(ép elme és érett ész hiányát, a tévedést, 
színlelést, a kényszert és félelmet és a fel-
tételek kikötését) fejtegeti. 

A harmadik részben a házasságkötés lé-
nyeges alakját tárgyalja és itt Magyaror-
szágra vonatkozó sok történeti adatot foglalt 
egybe, főleg a vegyes házasságokkal és a 
katonai lelkészek illetékességével kapcso-
latban. 

A negyedik részben a tulajdonképeni 
semmisítő (bontó) akadályokat tárgyalja le. 

Szerző nem rendszeres házasságjogot 
akart írni, mert ilyen úgyis van, hanem 
ügyvédek, birák, plébánosok és gyóntatok 
kezébe oly könyvet adni, mely kimerítően 
tájékoztat a házassági köteléki perek meg-
indításának lehetőségéről és esélyeiről. És 
ezt a feladatot derekasan meg is oldotta. 

A házasságjognak és a vele összefüggő (pl. 
orvosi) kérdéseknek klasszikus szerzői nyo-
mán dolgozott, mindenütt feltűntetve az 
ellentétes véleményeket, különösen behatóan 
teszi ezt az impotentiánál és saját nézetét 
sem hallgatja el. 

A könyvnek gyakorlati használhatóságát 
különösen az emeli, hogy igen gazdag per-
jogi statisztikát nyújt a római Rota utolsó 
19. évi ítéleteinek és megokolásainak köz-
lésével, úgy, hogy a peres ügyekben az 
érdekelteknek gazdag analógia iuris áll ren-
delkezésükre és egyes felmerülő esetekben 
láthatják, hogy különösen mire kell figyel-
niök. A házasságvédő is, meg a szentszéki 
bírák is bőséges anyagot találnak itt egybe-
foglalva ; a plébánosok és gyóntatok pedig 
elég könnyen tájékozódhatnak arra vonat-
kozólag, vájjon egy-egy felmerülő esetben 
van-e kilátás a házasság semmis voltának 
kijelentésére és így érdemes-e a feleknek 
a kereseti levél beadását tanácsolni ; és 
mivel szerző a lakóhelyről, a birói illeté-
kességről és a perlési jogról is minden 
szükségeset megmond, könnyen tudhatják 
azt is, hol kell benyújtani a keresetet. 

Midőn szerzőnek ezen beható tanulmá-
nyozáson alapuló nagy művéhez őszintén 
gratulálunk, kívánjuk, hogy az érdekeltek 
fel is karolják a felek érdekében is, meg 
saját könnyebbségökre is. 

Dr. Schermann Egyed. 

A katholikus hitvallás. Irta Tower 
Vilmos. Második kiadás. Szent István 
Társulat. 1927. 

Szerző munkáját a nagyközönség és a 
középiskolák felső osztálya használatára 
adta ki. A nagyközönség részére a könyv 
egyrészt a hitigazságoknak kérdések alak-
jában való tárgyalása által, másrészt úgy a 
kérdések között, mint a terjedelmes Függe-
lékben ügyesen alkalmazott nagyszámú 
példa s gyakorlati útmutatás által határo-
rozott nyereséget jelent. A katholikus hitre 
áttérni szándékozók világos képet kapnak 
a helyesen megválogatott kérdésekben hi-
tünk igazságairól, a szónoklás terén mükö-



dők pedig a példatárt forgathatják nagy 
haszonnal. A hitigazságok tárgyalása kap-
csán azonban szerzőnek módot kellett volna 
találnia újabb vallási és társadalmi irány-
zatok összefoglaló tárgyalására is, kidom-
borítva és pontosan körvonalozva az Egy-
ház felfogását, mivel a nagyközönség ezen 
kérdésekben innen-onnan összekapkodott 
felvilágosítások következtében sok helytelen 
ismerettel rendelkezik, viszont nagyon ér-
dekelné az Egyház útmutatása. 

A középiskolai hitoktatás mai keretében 
szerző könyvét, legalább is a gimnázium 
felső osztályaiban nem találom megfelelőnek. 
Talán más tanterv keretében az alsóbb 
osztályokban bevezethető volna. Katonai és 
általában gyakorlatibb irányú iskolákban 
lehet, hogy jó szolgálatot tesz ezen mód-
szer alkalmazása. A részletes okadatolást 
itt nem tüntethetem fel. A katekizmus bő-
vített, (mondjuk a szerző által adott terje-
delemben) és bizonyos szempontok szerint 
összeválogatott kérdésekben való tárgyalása 
helyén való lenne az alsó négy osztály 
valamelyikében, mert többletet tartalmazna 
a népiskola anyagával szemben. A gimná-
zium felső osztályaiból azonban nézetem 
szerint ez nem szoríthatná ki a jelenlegi 
összefoglaló, bizonyos mértékben tudomá-
nyos színezettel és rendszerrel tárgyaló, 
tehát tudományos ízü és tartalmú hittant 
és apologetikát, mintegy betekintésül és 
Ízelítőül a theologiai tudományok munká-
jába. Néhány újabb eszmeáramlat felvétele 
az érettebb ifjúság szempontjából is kívá-
natos volna. 

Mint segédkönyvet a középiskolák min-
den felső osztályú tanulójának kezébe ad-
nám, kibővítve pedig az egyetemi ifjúságnak 
is jó szolgálatot tehetne. 

Dr. Hermann Ipoly. 

P. Thomas Villanova a Zeil : Tracta-
tus de satisfactione sacramentali. Inns-
bruck. Rauch. 1926. 96 1. 

Ez a füzet alapos és részletes tárgyalás-
ban részesíti a szentségi elégtétel dogma-
tikus, erkölcstani és lelkipásztori kérdéseit. 

Örülünk, hogy főleg a gyakorlati kérdések-
ben ad jó útmutatást és így ezt a munkát 
elsősorban gyóntatok számára alkalmas 
segédkönyvnek melegen ajánljuk. —r.— 

Szuszai Antal : Előkészület a nagy 
napokra. Budapest3. Szent István Társulat. 
484 1. Ára 6 pengő. 

A magyar kath. ifjúság apostola, a hit-
élet nagy ébresztője már régen pihen sír-
jában ; munkái azonban folytatják az ő 
hivatását. Ez a könyv az első gyónók, ál-
dozók, a bérmálkozók előkészítését foglalja 
magában. Nyugodtan mondhatjuk, a nálunk 
szokatlan kiadói siker is igazolja állításun-
kat, hogy Szuszai ezen műve a katechetikai 
irodalom klasszikus alkotásai közé tarto-
zik ; a gyermeknevelőknek egyszerűen nél-
külözhetetlen. Aki eszerint készíti a „nagy 
napokra" tanítványait, boldogan fogja látni 
az eredményt. A kiadó kegyeletes köteles-
séget teljesített, mikor az eredetihez óvatos 
kézzel nyúlt, hogy a szükséges változtatá-
sokat megejtse. —r.— 

P. Berthe (ford. Ernő Atya): Jézus Krisz-
tus élete, szenvedése, győzelme. Buda-
pesté Szent István Társulat. 1927. 424 1. 
Ára 6 pengő. 

Most, amikor Papini könyve diadalma-
san hódítja meg a magyar könyvpiacot is, 
jó volt P. Berthe-nek kitűnő Krisztus-
könyvét, a magyar kath. közönség régi jó 
ismerősét újra kiadni. P. Berthe könyvén 
tán hiányzik a zseniális olasz író egynéhány 
ragyogó írói tulajdonsága ; de mélyebb át-
éléssel, a nagy áldozatmisztériumnak ala-
posabb átértésével, tökéletesebb történelmi, 
korrajzi háttérrel, sugárzóbb hittel vezet 
Krisztus életútján, mint Papini. Jó lesz ezt 
a könyvet azoknak is elolvasni, akik Papi-
nit olvasták ; teljesebben, igazabban fog 
lelkükben ragyogni a Megváltó arca. A for-
dító dicséretes munkát végzett. —r.— 

Dr. Czumbel Lajos : A kereszt útján. 
Nagyböjti elmélkedések. Bpest2. Szent Ist-
ván Társulat. 88 1. Ára 2*80 pengő. 



Dr. Czumbel szentbeszédeit rövid idő 
alatt másodszor adja ki a Szent István Tár-
sulat. A kereszt útján vezeti beszédeinek 
sorával olvasóit ; a szónok jótulajdonságai : 
eszmegazdagsága, eleven fordulatossága, 
gyakorlatiassága, nemes magyarsága dicsé-
rik e munkát. Szónokok, lelkigyakorlatot 
vezetők jó hasznát látják munkájának, mely 
lelki olvasmánynak is tanulságos. —r.— 

Liturgia. 
Dr. I. Herwegen: Lumen Christi 1924. 

Theatiner-Verlag München (Der kath. Ge-
danke Band VIII.) — Dom. G. Morin 
O. S. B. — Frau B*von Spiegel O. S. B.: 
Mönchtum und Urkirche. 1922. Theatiner-
Verlag München (Der kath. Gedanke Band 
III.). 

Maria-Laach tudós apátjan égy értekezé-
sét foglalja össze „Lumen Christi" címen. 
Mind a négy tulajdonképen beszéd, melye-
ket szerző különböző alkalmakkor és Né-
metország különböző tudományos gócpont-
jaiban egyetemi hallgatóknak mondott. Mind 
a négy értekezésnek alapgondolata a litur-
gia. Akár az individuálisan kialakítandó 
lelki életnek objektiv alapjairól beszél, akár 
a világban való tevékenység és a világtól 
elvonuló szerzetesség ideálja között lévő 
különbségeket és mégis kapcsolatokat vizs-
gálja, akár az egyházi művészet benső 
lényegéhez, legigazibb forrásához, vagy a 
beuroni művészethez szól hozzá, akár a 
misztériumról ír, mint a katholikus szellem 
lelkéről, mindig a liturgia lebeg szeme előtt. 
Fejtegetései világosak, mélyen szánt 3ak és 
emellett az egyéni átélés tüze, a legbensőbb 
meggyőződés ereje érzik rajtuk. Hozzájárul 
a tárgy komolyságát, a gondolatok mély-
ségét és kristálytisztaságát, majdnem azt 
mondanám a liturgia fönségét, nagyvonalú-
ságát és egyszersmind bensőségét hiven 
tükröztető nyelv. 

A második könyvről, belga rendtársunk D. 
G. Morin klasszikus munkájának : „L'idéal 
monastique et la vie chrétienne des pre-
miers jours" német fordításáról fölösleges 
a magyar olvasóközönségnek részletesebben 

írnunk, hiszen Dr. Várkonyi Hildebrand 
rendtársunk fordításában már második ki-
adásban forog közkézen. Az első kiadás 
1918-ban jelent meg „A monasztikus szer-
zetes-eszmény" cirnen ; a második 1922-ben 
„Keresztény őseink élete és a szerzetes-
eszmény" cimen. Mindkettő a „Lelkiélet 
könyvei" sorozatos vállalatban Pannonhal-
mán. Büszke örömmel állapítjuk meg, hogy 
a magyar fordítás jóval előbb jelent meg, 
mint a német és olvasóinknak szives figyel-
mébe ajánljuk. 

Dr. Janota Cirill. 

M. Gatterer S. J.: Praxis celebrandi 
functiones ordinarias sacerdotales2. 
Innsbruck (F. Rauch), 1926. XIX és 400 1. 
Fűzve 5 M. 

Rendkívül gyakorlati módon tárgyalja az 
áldozópapoktól elvégzendő szertartásokat. 
Többet ad, mint a cim igéri, mert tárgyalja 
az éneket, a paramentumokat, liturgikus 
világítást, a változó miseszövegeket, votiv-
misék rendjét, gyászmisék ritusát, az Oltári-
szentség őrzésének szabályait, szentség-
imádást, körmeneteket. A kis- és nagymise 
teljes (római) ritusa mellett közli az összes 
szentségek liturgiájáról tudnivalókat, az ün-
nepélyes vesperás és completorium rendjét 
és a temetést. A múlt évfolyamban ismer-
tetett „Annus liturgicus"-szal együtt a prak-
tikus könyv teljes, papok számára használ-
ható szertartástant alkot. 

Dr. Radó Polikárp. 

Hofrat Dr. H. Bohatta : Liturgische 
Drucke und liturgische Drucker. F. Pustet 
Regensburg. 1926. 75 + 26 Tafeln. 

A Pustet-cég, mely 1920-ban a Kösel-
céggel társult, százéves fennállásához mél-
tóan ünnepli jubileumát. A művészi és 
kereskedői érzékkel megáldott család a 
legelőkelőbb helyet foglalja el a liturgiái 
könyvek kiadói között és érdemei kétségbe-

vonhatatlanok. A jelen könyv ezen jubi-
leumra készült. Az első fejezetben a litur-
gikus könyvek meghatározását, azoknak 
egyes fajait tárgyalja, majd áttér a legrégibb 



nyomtatott liturgikus könyvre, amely nyom-
tatásban megjelent. Ez a mainzi Fust és 
Schöffer cégnél 1458-ban megjelent Canon 
Missae, melyből csak egy ép példány isme-
retes. Az első teljes nyomtatott misekönyv 
a Missale Ambrosianum (Milano Antonius 
Zarotus 1475). A nevezetesebb nyomtatott 
liturgikus müvek kiadásai után a kiadókról 
szól. Itt a sort Thomas Anshelm kezdi, kinek 
korrektora Tübingenben Melanchton volt. 
Sorban vonulnak el a párisi Jean Du Pré, a 
hires flórenci Giunta (Iunta) család, Schöffer, 
aki Gutenbergnek volt segítőtársa. A neveze-
tesebb cégek közül egy se marad ki. A két 
utolsó fejezetben a Pustet és Kösel cég 
történetét adja a mü. Értékét növeli a 26 
régi liturgikus könyvből közölt művészi 
ábra is. Zalán Menyhért. 

Dr. Korompai József: Liturgikus út-
mutató az Úrnak 1927. esztendejére. Ki-
adja a Regnum Marianum. Budapest. Élet 
ny. 140 1. Ára 2 pengő. 

Szép jele a magyar liturgikus mozgalom 
haladásának, hogy megjelenhetett már az 
első magyar Directorium — a hi vek szá-
mára. A két misekönyvfordítás használói 
jó segítséget nyernek benne. Korompai dr. 
ügyes beosztással az útmutatóba bőségesen 
felvette a szentmisére való általános tudni-
valókat, az egyházi év egészének és egyes 
részeinek magyarázatát. Az ünnepmagyará-
zat párhuzamosan halad az egyházi nap-
tárral, mely az esztergomi Directorium-
nak a misére vonatkozó előírásait közli 
magyar nyelven. Ez az Útmutató a litur-
gikus népművelésnek is alkalmas eszköze 
lesz ; mint naptár — alkalmilag közli a 
szükséges és fontos tudnivalókat és a napi 
liturgia gondolatait gyakorlatilag is értéke-
síti. Teljes hasznát akkor fogjuk látni, ha 
lesz teljes misekönyvfordításunk ; de a kö-
vetkező évekre már szükségesnek látjuk, 
hogy az alap-direktórium az ált. római 
direktórium legyen, melybe a magyar egy-
házmegyék és elterjedtebb szerzetek saját 
főünnepei beleillesztessenek. A könyvet ol-
csó ára is ajánlja; kapható az Életnél, rf. 

Müller Lajos: Az Oltáriszentség. Ke-
resztény kis könyvtár. 20. sz. 184 1. Bpest. 
Szent István Társulat. 1927. 

Müller Lajos az Oltáriszentségre vonat-
kozó dogmatikus, erkölcsi, liturgikus tano-
kat foglalja röviden, népszerűen össze. Műve 
általában sikerült, világos, fordulatos elő-
adása és gyakorlati érzéke kedves olvas-
mánnyá teszik a kis munkát. Nagyobb tu-
dományos pontosság azonban ép népszerű 
jellege miatt kívánatos lett volna. A dolog 
természetével ellenkezik, hogy a sz. áldo-
zásról előbb tárgyal, mint a szentmiséről; 
ez a kívánság nem „liturgikus túlzás" ; a 
szerző ezt a sorrendet (mely egyedül logi-
kus), megtalálja az egyházi törvénykönyv-
ben is. Az áldozat lényegéhez a szerző 
szükségesnek tartja a destructiot ; ezt azon-
ban a mai vallástudomány alig igazolja. 
A szent miseáldozatban levő destructio — 
ettől a kérdéstől független ; itt a kereszt-
áldozathoz való relatio kívánja a halál misz-
tikus kifejezését. A szentségi böjt alul fel-
mentetteknél nem említi a viaticum felvevőit; 
azért ebben a pontban helytelen állítást 
kockáztat meg pl. a halálraítéltekről. Tri-
denti zsinat h. trienti, Sz. Gadula h. Sz. 
Gudula irandó. Az Oltáriszentség csodái 
közt említhette volna a bátai sz. vér cso-
dáját is. (L. Sörös : Elenyészett apátságok.) 
Példái általában szépek. k f . 

Irodalomíöríénet. 
György Lajos: Az erdélyi magyarság 

szellemi élete. Budapest, 1926. N. 8. r. 
80 1., ára 2 P. ; Tóth Béla: A Kisfaludy 
regék utánzatai. Budapest, 1927. N. 8. r. 
22 1. (80 f.); Császár Elemér: Arany 
képzelete. Budapest, 1927. N. 8. r. (80 f.); 
Waldapfel József : Balassi költeményei-
nek kronologiája. Budapest, 1927. N. 8. 
r. 44. (1 P. 20 f.) Az Irodalomtörténeti 
Füzetek-nek (szerk. Császár Elemér) 12., 
13., 14. és 15. füzete. (Pallas.) 

Tóth Béla és Waldapfel József füzete a 
szakembereket érdekli elsősorban. A Kis-
faludy-regék utánzatai szinte teljesen érték-
telenek esztétikai szempontból, de érdeke-
sekké válnak hivatott irodalomtörténetiró 



kezében. Tóth biztos szemmel látja meg, 
hogy a „Kisfaludy-utánzók igénytelen regéi 
összességükben meglepő biztossággal kö-
zelednek vagy egy művészibb célú romanti-
cizmus, vagy a mesés elbeszélés népiessége, 
vagy a balladák drámai előadása felé." 
Ennek szabatos bemutatása teszi a jól 
megirt tanulmány főtárgyát. Szigorú mód-
szeresség jellemzi Waldapfel értekezését. 
Szilárdan meg akarja alapozni eredményeit 
s éppen ezért csak a hiteles hagyomány 
alapján Balassinak tulajdonítható költemé-
nyekre korlátozza vizsgálódását. Vezetője 
a költemények időrendjének megállapításá-
ban először a Radvánszky-kódex volt, az 
ennek alapján meghatározható időszakok 
keretein belül pedig az esetleg felismerhető 
konkrétebb élményháttér, továbbá az egyes 
versformák fejlődése irányították. Több 
tévedést eloszlat, van nem egy pozitiv ered-
ménye, de minduntalan láthatni, hogy a 
kellő külső adatok hiányában milyen süp-
pedékes talajon kénytelen járni a kutató. 

Császár professzor tanulmánya már iga-
zán általános érdekű: azt a meggyökere-
zett balvéleményt akarja megdönteni, hogy 
Arany János képzelete szegényes, hogy nagy 
volt a másoktól átvett költői anyag meg-
formálásában, de magának eredeti lelemé-
nye nem volt. E vádnak, mely különben az 
önmagával szemben mindig túlságosan szi-
gorú Aranyra vezethető vissza, Császár 
szerint éppen az ellenkezője igaz. Aranynak 
volt teremtő fantáziája, melyet nemcsak az 
eredeti, hanem nem egyszer a merész jelző 
is joggal megillet. Császár okfejtésében van 
nagy meggyőző erő. 

Az bizonyos, hogy Aranynak megvannak 
a maga új, mély és átélt gondolatai és tőlük 
fűtött művészi képzelete újjá alakítja a 
tapasztalatból vagy olvasmányaiból nyert 
anyagot és a lélekben elevenen élő képze-
teket a maguk friss szemléletességével viszi 
át a nyelvbe. Azután sokszor oly jelenték-
telen az a reális adat, melyből kiindulva 
Arany képzelete bonyolult történetet teremt ! 
Rendkívül erős szerkesztő művészetében is 
része van a képzeletnek, melynek gazdagsága 

nélkül Arany lélektanilag motiváló ereje sem 
volna érthető, nem is szólva emberalkotó 
képességéről, mely Shakespearetre emlékez-
tető változatosságban teremt eleven alakokat. 

Fájdalmasan gyönyörűséges olvasmány 
György Lajos tanulmánya, mely az erdélyi 
magyarság szellemi életét tárja elénk, amint 
az a tudomány és művészet területén meg-
nyilvánul. Minden vonatkozásban megvilá-
gítja tárgyát. Az erdélyi magyarság csak a 
szellemi élet terén élvez bizonyos szabad-
ságot s „itt találta meg az egyetlen nyugvó-
pontot, ahol elcsüggesztő eredménytelenség 
nélkül dolgozhatott." Sok értéket meg-
emésztettek, önérzetet aláztak, lelket kese-
rítettek az elmúlt évek, de öntudatra is 
ébresztettek és munkára is sarkalltak s a 
magyar szellemi életnek egy új fejezetét 
indították meg Erdélyben. Erős erdélyi szí-
nezet egyéníti ezt az életet, de az egyete-
mes magyar kulturfolyamat szerves részé-
nek tudja magát. Sok nehézséggel küzd, 
nem utolsó az a „progresszív" törekvés, 
melynek szempontjai között az irodalom 
nem szerepel a magyarság életkérdéseinek 
támasztékául. Az erdélyi őserő azonban 
nemcsak a külső ellenséggel birkózik meg, 
a belső salakot is kiveti magából. De min-
dennél többet mond az az összefoglalás, 
melyben György Lajos jellemzi az erdélyi 
szellemi életet. „A megindulás nehézségein 
túljutott ugyan, de még meredeken húzódik 
rögös útvonala. A célok azonban világosan 
és öntudatosan állanak a kisebbségi hely-
zetbe került erdélyi magyarság előtt, mely 
a zord időkben virágbaborult szellemi éle-
tét a lehangoltság csüggedő érzése nélkül 
végigtekinthető egyetlen eredményes terü-
letnek látja. Kétségtelennek látszik előt-
tünk, hogy a kisebbségi élet jórészt kul-
turális élet. Jövőjét korántsem a bizony-
talan kimenetelű egyezmények döntik el, 
hanem erkölcsi kiválóságán és anyagi ere-
jén kivül főképen a szellemi kultúrája. De 
azt is szinte bizonyosnak érezzük, hogy a 
magyar jövő is a kisebbségi vergődésen 
fordul meg. Fenn tudja-e tartani magát, 
meg tudja-e őrizni lelkét a magyar állam-



egységből kiszakított pár milliónyi magyar-
ság — döntő jelentőségű lehet az egész 
magyarság jövendőjének kialakulására. Meg-
nyugvással vonhatjuk le az erdélyi magyar-
ság szellemi életének utolsó két esztende-
jéből multunknak azt a nem egyszer meg-
ismétlődő tanulságát, hogy nagy történelmi 
fordulók és a súlyos megpróbáltatások nem 
verik le, ellenkezőleg mindig energiákkal 
telítik a magyarság lelkét". 

Ne legyen intelligens magyar, ki ne ol-
vasná e füzetet ébresztőül és vigasztalásul, 
komoly magunkbaszállásunkra és elhatáro-
zások érlelésére. Köszönet érte György 
Lajosnak ! 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Kél papköltő. 
Harsányí Lajos: A boldog költő : Ver-

sek. Budapest, 1926. Pallas, 8. r. 96 1. 
Pakocs Károly: Lélek-ország. Versek. 

1927. A Szatmári Katholikus Élet kiadása. 
8. r. 13 9. 1. 

Mindkét kötet szerzője katholikus pap, 
művészi egyéniségük azonban nagy különb-
séget mutat. Harsányi már neves költő és 
elérte azt a kort, midőn: 

A lázak elmúlnak, elhagy a sok-sok álom, 
A zajos öröm helyett szívesebb fülednek 
Már az okos szó. (Őszi kívánságok.) 

Az ember akkor belátja már, hogy a bol-
dogság a megelégedés, és ennek külső fel-
tételeit megtalálja a közelben is, hivatásá-
nak, a természetnek körében, a falusi élet 
egyszerű jelenségeiben; kiüt rajtunk az ős-
magyar természet is : a föld szeretete ; elő-
elővesszük régforgatott könyvünket, meg-
látogatnak emlékeink ; befelé élünk és lelki 
békénk beteljesedik az őszinte, megnyugvó 
hitben. Ősrégi tanulság, avatag gondolatok, 
de mindig újakká frissülnek az átélés igaz-
ságában és a művészi kifejezés harmatos-
ságában. Harsányi előtt is szívesen kitárjuk 
szivünket. Megértjük visszavonultságának 
csöndes örömeit (A csöndes parókián.), mi 
is fel-felütjük Horatiusunk egy-egy lapját 
(Horáciushoz), szívesen beleringatjuk ma-

gunkat vele a Boldogságos Szűzről, az Úr 
Jézusról, Szent Ferencről irt költemények 
vallásos áhítatába, hiszen érzése igazságát 
híven szolgálja itt-ott kissé keresett, de ál-
talában józan, világos, költői és tömör 
nyelve. Ez a hang illik hozzánk, kiknek 
már lefelé hajlik életünk. Az ősz már oly 
természetes, melankolikus szimbólum szá-
munkra ! Meg-megérint bennünk a halál 
gondolata, fel-feltűnnek ifjúságunk gyarló-
ságai, és magától kulcsolódik össze imára 
kezünk az irgalmas Istenhez (November 
elsején). Hogy közben-közben visszasóhajt-
juk fiatalságunkat (Robog a szekér), hogy 
föl-fölsajog emberi magányosságunk érzése 
(A temetésem), ugyan ki veheti rossz néven 
tőlünk? Természetes, hogy e korban már 
erős a reflexiókra való hajlandóság, az ér-
telem ott őrködik az érzelem mögött s nem 
egyszer bizonyos tartózkodásra bir és arra 
is hajlik, hogy esetleg groteszk fordulattal 
tompítsa a „túlságos" ellágyulást. De ezért 
én annál emberiebbnek érzem A temetésem 
utolsó sorait. 

Harsányi nem naiv költő, művészi tuda-
tossággal dolgozik. Szívesen nyúl nehéz 
formákhoz. Horatius hatása erősen látszik 
rajta, bár nem egyszer változtat a kikristá-
lyosodott klasszikus formákon. Az igazat 
megvallva, nem igen érezzük e változtatá-
sok belső szükségét. Legkedvesebb formája 
azonban Harsányinak a szonett. Elfogúlt 
szeretete iránta túlzásba is viszi : nem 
egyszer éles az ellentét a tárgy és a külső 
forma között. Különösen áll ez a Ruralia 
Hungarica ciklusra, melynek törzsökös ma-
gyar lelke különben annyira megkapna ben-
nünket. De pl. a Falusi kép vaskosságához 
bizony sehogysem illik a szonett finom 
csipkézete. Egyébként is ritkán érvényesül 
Harsányinál a szonett sajátos természete. 
A 3. versszak formai változása pl. csak 
külsőség nála. Sajátságosan van az ember 
Harsányi királyszonettjeivel. Külön-külön, 
az újság hasábjain nem egyszer szereztek 
gyönyörűséget, midőn azonban így együtt 
látom őket, úgy érzem, a kiválogatást na-
gyobb kritikával kellett volna végeznie a 



költőnek. Nem egy nagyon is az aktualitás 
nyerseségével riaszt el magától. Nincs igazi 
művészi értéke a Dőlj, Buda, romba! c. 
versnek sem. Mint pap sem hallgathatok 
el két észrevételt. Senkinek sem lehet ki-
fogása azon motivum művészi feldolgozása 
ellen, melyet Harsányi A pap c. költemé-
nyének második felében látunk, de kapcso-
latba hozása az első részben érintettekkel 
vagy csak külsőleges vagy pedig nagyon is 
félreérthető. Egy másik költemény Páz-
mándi Horvát Endre sorsát panaszolja fel, 
kinek lángesze és héroszi magyar-volta 
mellett sem volt életében „semmi szin,. . 
„mig az orcás simák piros selyembe jártak". 

Hogy mint pap nem ment előre Horvát 
Endre, azt senki sem csodálhatja, aki kissé 
pontosabban ismeri lelkének valódi arcu-
latát. Csak levelezését kell lapozni Horvát 
Istvánnal, a historikussal. Bizony, az egy-
házias érzület, sőt a hit is nagyon gyöngén 
állott nála. Elöljárói jól ismerhették. Kár 
bántani őket. 

Kifogásaimnak dacára is azonban elisme-
réssel kell lennem Harsányi iránt, akiben 
a magyar kath. lírának egyik legnagyobb 
értékét becsüljük. 

Pakocs Károly azonban még fiatal ember 
lehet. Lelke csupa frisseség, nemes len-
dület ; ideális papi lelkület tükröződik köl-
teményeiből. Első verskötetét (Forró szavak 
1924.) nem ismerem, de értékes lehet; a 
kritika, amint én tudom, elismeréssel fo-
gadta. Úgy látszik azonban, e második 
verseskönyve hanyatlást jelent az első-
vel szemben. Nehezemre esik ezt kimon-
danom, mert hire után várakozással vettem 
kezembe kötetét, és lelkisége is igaz tisz-
teletet keltett bennem. Van benne költői 
lélek ; hajlik arra, hogy a jelenségeket csak 
szimbólumoknak fogja fel és mélyebb je-
lentést fedezzen fel alattuk. De két nagy 
hibája van. Sokszor zavaros ; gondolatai, 
érzései gyakran csak kapcsolódnak, azo-
ban nem emelkedik ki közőlük egy sem 
uralkodóvá ; csoportosulnak, de nem szer-
veződnek eleven egységgé. Másik nagy 
hibája, hogy nyelvének kevés az igazi költői-

sége. Ez azután megrontja azon költemé-
nyeinek hatását is, melyeket belső formára 
alig érhet kifogás. Szó sincs róla, az isko-
lás gyermek bőven meríthetne belőlük pél-
dákat a képekre, alakzatokra, de valamikép 
bágyadtnak, hervadtnak érzi az ember ezt 
a stílust; szavainak, kifejezéseinek nincsen 
meg a hangulattartalmuk, mit oly nehéz ele-
mezni, de amely nélkül nincs igazi költői hatás. 
Mintha motívumait nem annyira mint költő 
élné át, hanem inkább mint egyházi szónok 
tekintené őket. Bántja az ember nyelvérzé-
két sok sajátságos alkotású szava is : sirong, 
üzöng, rongylik, vérlő, hidegvő, tereng stb. 
Nem mondom, hogy nincs a kötetben egy-két 
elfogadható költemény is, de inkább csak 
fájó csalódást éreztem, midőn letettem ke-
zemből. 

Dr. Kocsis Lénár. 

Ferences k ö n y v e k . 
Szent Ferenc nyomdokain. 1226—1926. 

A csonkamagyarországi ferences rendtarto-
mányok kiadása. Budapest, 1926. Pesti 
könyvnyomda r.-t. 519 1. 21 térképlap, kb. 
150 kép. 

Megilletődéssel tekintünk erre a dísz-
munkára, mely valóban nemzeti ajándék 
a „szegény Ferenc gazdagságából" a ma-
gyar nemzetnek. Kezet fogott megalkotására 
a magyar kath. szellemi élet választott se-
rege a ferencesek kiváló Íróival és a magyar 
technikával. Méreteiben nagyszerűt, kiállí-
tásban pompásat, 'tartalmilag kiválót nyúj-
tottak a kiadók. Képekben és szövegben 
megtaláljuk a ferencesek múltját és jelenét, 
dicsőségét és büszkeségét, véráldozatát és 
kulturáját. A szerkesztés munkája kiváló 
körültekintéssel válogatta össze azokat az 
embereket, akiknek neve és munkája mél-
tón illeszkedik bele ebbe az együttesbe. 
A cikkeket P. Buttykay Antal, Burka Kele-
men, Oslay Oszvald, Zadravetz István, 
Vargha Theodorich, Schrotty Pál, Takács 
Ince, Molnár Arkangyal, Unghváry Antal, 
Szabó Polikárp ferencesek mellett Pro-
hászka Ottokár, Turi Béla, Madarász Ist-
ván, Dombi Márk, Vargha Dámján, Schütz 



Antal, Trikál József, Mester János, Brisits 
Frigyes, Bölcskey Ödön, Várady Imre, He-
vesi Sándor, Balanyai György, Divald Kor-
nél irták ; szépirodalmunkat Gáspár Jenő, 
Harsányi Lajos, Sik Sándor, Kincs István 
képviseli a kötetben és Szabó Polikárp két 
zenei kompozíciója díszíti az albumot. 

A hatalmas munkát Buttykay Antal elő-
szava vezeti be, majd XI. Pius Sz. Ferenc-
körlevele következik. Még néhány ünnepi 
jellegű megemlékezés mellett (Oslay : Szent 
Ferenc lelke, Prohászka : Sz. Ferenc áhítata, 
Zadravecz: A franciskánusok atyai öröksége, 
Burka: Meglátások Sz. Ferencről, melyek-
ben a jubileum hangulata rezeg, következ-
nek azok a tanulmányok, melyek a jubi-
leumból is kiemelkedve a tudományos ku-
tatásnak eredeti vagy átvett eredményeivel 
gazdagítják afranciskánus magyar irodalmat. 
Turi Sz. Ferenc világtörténelmi jelentőségét 
domborítja ki plasztikusan, MadarászSz.Fe-
renc természetelméletét védi a pantheizmus 
vádjától (a kérdést azonban sem eszmetör-
téneti, sem bölcseleti oldaláról nem mélyíti 
el), Dombi Sz. Ferenc Dante Paradiso-
jában címen értekezik ; a ferences bölcse-
letről és theologiáról Schütz, Vargha, Trikál, 
Mester közölnek dolgozatokat ; a ferences 
hitéletről Bölcskey, fa ferences missziókkal 
Schrotty és Takács cikkei foglalkoznak ; 
Vargha Dámján a ferencesek szerepét tárja 
fel a magyar kódexirodalomban. Balanyi a 
ferencesek vallási és politikai szolgálatait 
méltatja. Sz. Kláráról és a klarisszákról 
Molnár, a harmadrendről Unghváry ír. A 
ferences művészet, irodalom, dráma Várady, 
Divald, Hevesi tollát foglalkoztatja. A köte-
tet értékes összefoglalások zárják be ; a 
ferences hierarchia, ferences szentek és 
boldogok gondos összeállítása Takács Incé-
től. A térképek az orbis franciscanus nagy-
ságát szemléltetik, j 

A tanulmányok a dolog természete sze-
rint nem egyforma értékűek. Sajnáljuk, hogy 
Karácsonyi Jánost és Szabó Pétert nem 
látjuk ebben a kötetben ; a ferencesek ma-
gyar története is hiányzik belőle. 

A közölt tanulmányok közül a legérté-

kesebbek közé tartozik Schütz Antal nagy 
dolgozata a klasszikus ferences theologiá-
ról (különnyomatban a Sz. István Társulat-
nál kapható, à 2 P.). Ez a tanulmány mag-
vas és hű képét adja a nagy ferences böl-
cselő és hittudós munkának és iránynak; 
gondosan értékesíti a tárgy hatalmas kül-
földi irodalmát, mely a quaracchi intézet 
felállítása óta monumentális kiadványokkal 
és fölfedezésekkel egész új megvilágításba 
helyezte a nagy ferences hittudósokat, köz-
tük Duns Scotus tanát is lassankint eszme-
történeti összefüggéseibe állítva eredeti 
nagyságában tudja bemutatni. 

Schütz kimutatja a ferences theologiának 
és Sz. Ferenc szellemének kapcsolatait; 
amidőn azonban az u. n. régi ferences 
irányt taglalja, nagyobbnak mutatja ezen 
irány önállóságát, ferences jellegét kelleté-
nél. Hisz a lényeges tanokban a régi feren-
ces iskola egy uton jár az első domonkos 
iránnyal és a párizsi egyetem világi pap-
tanáraival. 

Halesi Sándor mellett Schütz Sz. Bona-
ventura jelentőségét domborítja ki és nem 
titkolja el meggyőződését, hogy ő volna 
ma is elsősorban hivatva arra, hogy a 
ferences theologia mestere legyen. Duns 
Scotus is igazságos, modern értékelésben 
részesül. Jansen Olivi-kiadványaira szerző 
nem hivatkozik. 

Schütz munkája nagy nyeresége theolo-
giai irodalmunknak ; maga is klasszikus al-
kotás. 

A szerkesztőség jól tette volna, hogyha 
Schütz és Trikál dolgozatait az utóbbinak 
kiadása előtt összehasonlította volna. Mert 
Trikál néha mást mond, mint Schütz — és 
állításai nem viselik magukon a tudomá-
nyos megalapozottság bélyegét úgy mint 
Schützé. „Sz. Tamás ép oly platonista, mint 
a ferencesek" (201) ; „a ferencesek ép úgy 
foglalkoztak Aristotelesszel, mint Sz. Tamás" 
(u. o.). „Az oxfordi irány magasan Sz. Ta-
más fölé emelkedett" (202). Ehhez hasonló 
kijelentések gratis asseruntur. 

Schütz a valóság egyjelentésü felfogását 
Scotusnál logikainak tartja (161), Trikál 



ontologiainak (203) és nem veszi észre, 
hogy ezzel a beállítással Scotusnak árt. 
Eszméinek tárgyalásában jó lett volna ki-
térni arra a kérdésre (mások már jórészt 
tisztázták), melyek Scotus hiteles művei és 
— hiteles eszméi. Trikál Scotusa nem a 
mai forráskritika Scotusa már. 

Ahogy a thomista és scotista egyediség-
elvet szembeállítja (208. 1.), abból a laiku-
sok könnyen elemi fogalmakat zavarnak 
össze (anyag-alak). Oresmei Miklós helyett 
Solesme-t ír (207. 1.). — A két Bacon össze-
hasonlítása teszi Mester alapos dolgozatá-
nak gerincét. R. Baco iránt való lelkesedése 
nem mindig megokolt. (Az éktelen sajtó-
hibák elmaradhattak volna.) 

Szép dolgozat Vargha Th-é Sz. Bona-
ventura Szentirásmagyarázatáról. Kedves 
Brisitsé a ferences szónoklat szelleméről. 
Bölcskey alapos és részletes tanulmányában 
mutatja ki a ferencesrend hatását a hit-
életre. A szentmise fejlődése többet köszön 
a ferenceseknek, mint amennyit szerző ki-
mutat. A Praesentatio B. M. V. ünnepe 
(Repr. néven) megvan már a Pray-kódex-
ben, a ferencesek megjelenése előtt. A Sz. 
Szív-kultuszban is nagy jelentőségük van 
a középkori ferenceseknek (1. Richstätter) ; 
erről a szerző nem tesz említést. Nagyon 
értékes Schrotty tanulmánya a ferences 
missiókról; hatalmas, eddig nálunk isme-
retlen kép bontakozik ki előadása nyomán. 
Csak azt szerettük volna, ha megemlíti, 
hogy Szent Ferenc előtt a clunyeknek vol-
tak házaik a Szentföldön, melyek saját 
módszerrel missziót is végeztek ; Petrus 
Ven. lefordította a Koránt ís erre a célra. 
MPL 178. 1. IV. 17; II. 44. Vargha Dám-
ján gondosan elemzi ferences vonatkozású 
kéziratainkat; a Bécsi- stb. kódexek ere-
detére vonatkozó vitában azonban említ-
hette volna Gálos R. nézetét, ki elég érv-
vel bencés eredetüket bizonyítja. — Balanyi 
György tanulmánya is kiváló értéke e kö-
tetnek. 

A kritikus megjegyzések méginkább ki-
domborítják a kötet egészének hatalmas 
tudományos érdemét is. Nagyobbrésze a 

munkának a messzejövőt is szolgálja, nem-
csak a jelent ; a jubileum évéből nagy kin-
cseket ment át az utódok számára és a 
magyar kath. lelket megtölti Szent Ferenc 
gazdag szegénységével. 

Dr. Kühár Flóris. 

Balanyi György : Assisi Szent Ferenc. 
Szent István Társulat, Budapest, 1927. 
Vili + 480 1. 

Assisi Szent Ferenc életrajzát teljesen 
történet-kritikai alapon megírni egyáltalán 
nem tartozik a könnyű írói feladatok közé, 
még pedig két okból. 

Szent Ferenc életrajzírójának először is 
nagyon jól kell ismernie az egyház közép-
korának, de különösen a pápaság fény-
korának mélységesen vallásos szellemét, 
igazi egész férfiakat termő eszmeáramlatait 
és ebben a korban az egész keresztény-
séget átölelő, meleg családiasságnak álta-
lános uralmát, amelynek éltető lelke, moz-
gatója, irányítója, centruma a pápaság volt. 
A középkor ilyetén jellegének mélyreható 
ismerete és állandó figyelembevétele nélkül 
sohasem fedhetők fel azok a finom gyökér-
szálak, amelyekből Szent Ferencnek bámu-
latosan egyszerű és mégis a magasságok 
szárnyaló misztikumával átitatott egyénisége 
kisarjadzott, táplálkozott és a világtörté-
nelem egyik legkiválóbb személyiségévé 
kristályosodott. Szent Ferenc egészen korá-
nak gyermeke volt. Életének gránitalapjait 
a középkor specifikusan katholikus és így 
százszázalékos keresztény eszméi alkotják ; 
ezekbe van művészi cizelláltsággal és or-
ganikus egységgel beleépítve minden gon-
dolata, minden cselekedete, életének bármi-
nemű megnyilatkozása. De azért nem sza-
bad azt gondolnunk, hogy Szent Ferenc 
élete egyszerű, sablonos lemásolása a közép-
korban kijegecesedett eszményképnek. Belőle 
hiányzik a lélektelen sablonszerüség, egyéni-
ségének őseredetisége egészen új színeket 
és távlatokat ad a benne életté varázsoló-
dott katholikumnak, csodálatosan lüktető 
elevenséggel, egészen új sugarakkal be-
ragyogott oldalait tárja fel az egyház ter-



mékeny hatásainak, lelkeket alakító erejé- 1 

nek, kifogyhatatlan változatosságú gazdag-
ságának. Szent Ferenc harmonikus, kiegyen-
súlyozott lélek : az őseredetiség impulzív, 
de forradalmi kilengésekre nem feszülő 
«reje és az évszázadok viharaiban kipróbált 
egyháziasság, sziveket formáló krisztusi 
eszmékkel átitató munkája belőle tökéletes 
egységű képet alkotott. És ennek a képnek 
egysége oly magas fokú, oly bámulatosan 
szilárd, az őseredetiség és katholikum 
benne annyira összeolvad, hogy őseredeti-
sége hamisítatlan katholikumnak és katho-
likuma érintetlen himporú eredetiségnek 
bizonyul és így szinte meggondolatlan, 
romboló merényletnek tűnik fel minden 
próbálkozás, minden kísérlet, amely össze-
tevő elemeinek szétválasztott, külön-külön 
analízisére irányul. Akik Szent Ferencet le 
akarják szakítani a középkor anyai emlői-
ről és gondolataiban, cselekvéseiben a 
későbbi századoknak katholikusellenes esz-
méit, indításait vélik felfedezhetőknek és 
bizonyíthatóknak, erőszakos gondolatcsava-
rásokat, minden logikát megcsúfoló követ-
keztetés-akrobatáskodást végezhetnek és a 
pragmatikus történetírás követelményeit fel-
rúghatják ugyan, de a történeti igazságtól 
rák módjára eltávolodnak. Szent Ferencet 
olyan eszmék zászlóhordozójává kikiáltani, 
amelyek a katholikus egyház forradalmi 
ledöntésére irányulnak s amelyek csak a 
pápaság mindent elnyomó és mindent saját 
törekvéseinek igájába befogó tekintélye 
miatt nem indulhattak el világhódító kör-
útjokra, a történeti igazságosság - törvény-
könyvébe ütköző eltulajdonítás. 

A másik ok, ami miatt oly nehéz, fárad-
ságos Szent Ferenc életének történet-kritikai 
megrajzolása, az ő legendás nagyságú egyé-
niségében található. Benne mindaz élő 
valóság volt, ami legendák kialakulását 
mintegy determinálta. Élete eseményeinek, 
gondolatainak őseredeti szineződése, Isten-
szeretetének és Istenimádásának kristály-
tiszta mélysége, Istenbe merült szívének 
himnuszos örömcsapongásai, ember- és 
természetszeretetének csodálatos üdesége, 

nem kirivó, nem tolakodó alázatosságának 
mindenkit megragadó bája, vonzó őszinte-
sége, az élet hömpölygő realitásaiba bele-
kapcsolódó misztikuma, önkéntes szegény-
ségének mindent feláldozó nagylelkűsége, 
heroikus önmegtagadásokra inditó benső, 
lelki szentsége, a szenvedések rejtett drága 
kincseit teljesen kiaknázó gyakorlati élet-
bölcsesége, mind oly hatalmas erejű tenye-
zők, hogy kiáradásuk természetesen a hívő, 
a tépelődést nem ismerő, szeretet és ra-
gaszkodás hullámaival öntötte el és termé-
kenyítette meg rend- és kortársainak szivét. 
Ez a poézis szárnyaló magasságaiba emel-
kedett szeretet és ragaszkodás a csodála-
tosság szebbnél-szebb virágfüzéreivel fonta 
körül életének eseményeit. De nem szabad 
azt hinnünk, hogy ezek a legendás élet-
leírások csak a kritikátlanul lüktető enthu-
siazmus és a zabolátlanul csapongó képze-
let költői lecsapódásai, minden igazságtar-
talmat nélkülöző termékei, idegen rózsatőre 
aggatott rózsaszirmai. Szent Ferenc életét 
ugyanis a valóság poézisének akkora gazdag-
sága lengte át, hogy a csodálkozó szeretet 
izzásában megtermékenyült képzeletnek már 
nem sok új virágszirommal kellett díszí-
tenie azt, akiben nem egy szépséges erény-
nek harmatos tisztaságú és üde hamvas-
ságú bimbói duzzadoztak, fesledeztek, ki-
csattantak és virágoztak. 

Szent Ferenc életének legendás leírásai 
is igazságszerető, ha mindjárt a túláradó 
szeretettől elragadtatott lelkeknek alkotásai. 
Ezekhez az alkotásokhoz nem lehet, nem 
szabad a természetfelettiséget elvető hi per-
kritika gyengédtelen és rideg naturalizmu-
sával hozzányúlni; a történelmi materializ-
mus módszerével sohasem férkőzhetünk 
hozzá ezeknek a legendáknak is alapul 
szolgáló életvalóságok, életigazságok gazdag 
kincseihez. A tiszta naturalizmus alapján 
állva Szent Ferencről csak torzképet lehet 
festeni, életének egymásba torlódó esemé-
nyeit minden lélektani megokolás nélkül 
egymás mellé lehet dobálni, de az egyes 
események között ily módon keletkező nagy 
szakadákokat sohasem sikerülhet áthidalni. 

* * 



Szent Ferenc életében ugyanis a természet-
felettiségnek annyira domináló és determi-
náló hatása, mozgató és szinező ereje van, 
hogy annak állandó érvényesülését egy 
pillanatra is figyelmen kívül hagyva, sötét 
talányok merednek a történetíró felé és 
kezében az alkotó toll a rombolás eszkö-
zévé alacsonyodik le. 

Balanyi mindkét szempontból helyesen 
fogta fel feladatát. Egészen a kor szellemi 
törekvéseinek, vallásos eszméinek sodró 
áramlátaiba ágyazza bele Szent Ferenc 
életét és habár különös nyomatékkal nem 
is hangsúlyozza, mégis mindenütt eléggé 
nyilvánvalóvá teszi, hogy Szentünk lelké-
ben a hamisítatlan katholikumnak, tehát az 
igazán vérbeli kereszténységnek szabadon 
érvényesülő indító, alakító, szinező és 
tökéletesitő erői végezték be az isteni 
gondviseléstől kijelölt feladataikat. A legen-
dáknak is meghagyja az őket jogosan meg-
illető érvényesülési teret és a bennük fel-
dolgozott valóságokat ügyes és mindig 
meggyőző kritikával válogatja ki. Ily mó-
don a történetírás pragmatikai és kritikai 
követelményeit sem sérti meg és Szent 
Ferenc egyéniségének varázsos nagyságát, 
vonzó kedvességét és bájos egyszerűségét 
sem rombolja szét. Ezenkívül még nyelvé-
nek könnyed gördülésével, cicomázatlan 
szépségével, sokszor magasba emelő len-
dületével és plasztikusan kifejező erejével 
méltán sorolható Szent Ferencnek legkivá-
lóbb életrajzai közé. Olvasása magasfokú 
szellemi élvezettel jutalmaz. 

A kiadót is dicséret illeti meg a gondos 
és a sok szövegkép miatt nem kis költ-
ségbe kerülő kiállításért. 

Dr. Hegyi Dámján. 

P. M a j s a i M ó r : B í z ta tások a szebb 
világba. Bpest, 1926. 64 1. Fer. könyvtár 
5. sz. 

P. M e y e r V e n d e l : F e r e n c Tes tvér . 
Ford. Unyi Bernardin. Budapest, 1926. 88. 
Ferenees könyvtár 6. sz. 

A Ferences könyvtár első köteteiről már 
megemlékeztünk. A bőkezű kiadók most 

két további kötettel kedveskednek olvasóik-
nak. 

P. Majsai Mór elmélkedéseket közöl, 
elsősorban női olvasók számára. Elmélke-
dései nem sablonosak ; ferences kedvesség, 
derűs, természet- és lélekszeretet sugárzik 
belőlük. Közvetlen beszéde ; van benne 
lendület és költőiség ; gondolatai a virágos 
mezben nem laposodnak el. Akiknek szer-
zőjük szánta őket, azok haszonnal forgat-
hatják e kis kötetet. 

P. Unyi jó szolgálatot tett R. Meyer né-
met munkájának a fordításával. Ez a könyv 
ferences toborzó. Megismertet az alapitó-
val, müvével, a szellemmel, melyből a 
ferencesek élnek. Vonzó minden sora, az 
előadás tele van szäve értékes költemények 
fordításával. Jó hivatásébresztő ez; ezért 
ajánljuk főleg az ifjúságnak, fiúknak, leá-
nyoknak ; nemcsak a középiskolásoknak, 
hanem azoknak is, akik egyszerű dolgozó 
testvérei akarnak lenni az alázatos Szent 
Ferencnek. 

A szerkesztőség engedje meg egy kéré-
sünk kifejezését: igen örülünk a magyar 
ferencesek önálló termékeinek is; de — 
van rendjüknek ős, kimeríthetetlen kincs-
tára ; legalább szemelvényekben mutassák 
be klasszikusaiknak, szentjeiknek (pl. sz. 
Bonaventura, szienai sz. Bernardin, alkan-
tarai sz. Péter stb.) örökértékü lelki köny-
veit, mint ezt a magyar kármeliták teszik. 

K. 

Egyházíöríéneí . 
H a r t . G r i s a r : M a r t i n Luthers L e b e n 

und sein Werk. Herder, Freiburg in Br. 
1926. XXXVI+ 560 1. 

Grisarnak már patinás neve van a Luther-
irodalomban. Nem régen (1924—25.) immár 
III. kiadásban megjelent 3 kötetes nagy 
Luther-monografiája és külön 6 füzetben 
1921-től kezdve kiadott Luther-tanulmányai 
után sem pihent meg, hanem rövidebbre 
fogott életrajzot írt Luther jellemének és 
müvének könnyebb és világosabb meg-
ismertetésére. Munkája ment a pártszen-
vedély túlzásaitól. Az igazság szeretetének 



nyugodt fölényességével, beható forrás-
tanulmányok végzése után, az idevágó katho-
likus és protestáns irodalom megállapításai-
nak biztos mérlegelésével, a korviszonyok 
rövid, de mégis kielégítő vázolásával és a 
lélektani'rugók feltárásával iparkodik Luther-
nak az évszázados harcok középpontjában 
álló alakját a történeti valósághoz híven 
megrajzolni. Nagy bátorsággal bele mer 
nyúlni a rajongó Luther-imádás nyüzsgő 
darázsfészkébe és kidobja onnan, ami ob-
jektiv történeti érvekkel nem igazolható 
vagy ami pusztán a katholikus egyház év-
százados gyűlöletéből szilárdult megköve-
sedett nézetté ; de viszont kíméletlen kézzel 
összetöri azokat a rágalmakat is, amelyeket 
ellenfelei nem egyszer üres szóbeszédekre 
támaszkodva, vagy pedig szenvedélyes írá-
sainak egy-egy meggondolatlanul odavetett 
mondását félreértve, ellene szórtak. Grisar 
egyetlen egy állítását sem hagyja megoko-
latlanul. Inkább Luther Írásait beszélteti 
vagy protestáns írókkal mondatja ki a maga 
meggyőződését ; többször olvasóira bizza 
az összefoglaló ítélet megalkotását. Művének 
tanulmányozása közben megelevenedik előt-
tünk Luthernak minden képessége (múnka-
birása, nyelvi készsége, képzeletének hatal-
mas ereje stb.), egyéniségének nem egy 
vonzó vonása (a szegények szeretete, vidám-
sága, mély hite), de viszont jellemének árny-
oldalai is felénk sötétednek. 

Történeti dokumentumokkal erősen alá-
támasztott vizsgálódásainak eredmenyét 
ezekkel a szavakkal foglalja össze : Ha 
Luthert nagynak akarjuk mondani, csakis 
negativ nagyságnak nevezhetjük. És vájjon 
milyen bizonyítékokkal igazolja ezt a végső 
értékelését ? Rámutat Luther jellemének 
csakis negativ irányban működni tudó alap-
tulajdonságaira és tevékenységének romboló 
hatásaira. 

Luther jellemének egyik sarkalatos tulaj-
donsága mérhetetlen büszkesége volt. Néze-
teivel szemben semmiféle ellenvéleményt 
nem tűrt meg. Aki szembeszállt vele vagy 
a Szentírás szabad vizsgálatának elvével 
élve, mást mert tanítani, még örülhetett, ha 

csak a szamár, ökör vagy ördög elnevezést 
kapta, más, még vaskosabb diszjelzők he-
lyett. Ebből a büszkeségből származott 
engesztelhetetlen gyűlölete egykori tanítója 
és barátja, Karlstadt ellen, aki az Oltári-
szentségről mást tanított, mint ő, György, 
szász herceg és Albrecht mainzi érsek ellen, 
akik minden biztatása ellenére sem akartak 
meghódolni az ő evangéliuma előtt. Ez 
utóbbi kettőt még haláluk után is nyilvá-
nosan gyalázta a szószékről és a pokol 
tüzére ítélte. De természetesen mégis a 
pápaság gyűlölete fokozódott benne egé-
szen a paroxizmusig. Még Miatyánkját is 
a pápa megátkozásává alakítja át. 
Benne az antikrisztust, az ördögök fejedel-
mét véli megtestesülni. A pápaság ellen írt 
utolsó munkája annyira hemzseg a gyalázó, 
megbecstelenítő, rágalmazó és a trágárság 
legmélyebb színvonalára sülyedt kifejezé-
sektől, hogy csak a Lutheréhoz hasonló 
gyűlölettel eltöltözött emberek olvashatják 
élvezettel és sorolhatják Luther legkiválóbb, 
alapvető munkái közé, míg az elfogulatlan 
olvasó undort érez és Döllingerrel és 
Schőnnel önkéntelenül is kételkedni kezd 
Luther elméjének akkori épségében. Ugyan-
csak büszkeségének folyományaképen a 
minimalisra redukálódott benne az igaz-
mondás szeretete. A hazugzágot harci 
fegyverei közé iktatta és szükségből, kise-
gítésképen, haszon kedvéért megengedett-
nek hirdette. írásaiban számtalan hamisí-
tással, mértéket nem ismerő túlzással talál-
kozhatunk s mindezt csak azért űzte, 
hogy müvének siralmas következményeit 
leplezhesse. 

A keresztény vallásnak egyik kiváló for-
rása a Szentírás. Luther egyetlen egy, ki-
zárólagos forrásnak tekintette és isteni 
tekintélyét minduntalan erősen hangsúlyozta. 
És ezt az isteni tekintélyű forrást mégis 
szuverén önkénnyel kezelte. Német nyelvre 
fordításával, a hozzája fűzött magyaráza-
tokkal polemikus célokat követett, egyszerű 
propagandairattá fokozta le. Egészen más 
forrásokból kialakult meggyőződését bele-
kényszerítette a Szentírásba is. Ha máskép 



nem sikerült, az eredeti értelem elferdíté-
sétől vagy betoldásoktól sem riadt vissza, 
sőt ha valamely szentírási könyvet még így 
sem lehetett hozzászépíteni az ő új evan-
géliumához, szentkönyv-jellegét egyszerűen 
elvetette. Luther előtt más tekintély nem 
maradt, mint önmaga és más zsinórmérték 
nem érvényesülhetett, mint tanítása. 

Lutherről dicsérőleg szokták emlegetni, 
hogy az erkölcstant az ő koráig nem ismert 
vagy félreismert hamisítatlan szilárd ala-
pokra helyezte. Pedig, mint a protestáns 
Stäudlin találóan megjegyzi, az ő alapelvein 
egyáltalán semmiféle keresztény erkölcstan 
sem épülhet fel és maradhat fenn. Luther 
szerint az ember ugyanis nem szabad a 
jóval szemben ; minden öntevékenység nél-
kül kérlelhetetlenül ki van szolgáltatva a 
benne működő isteni kegyelemnek vagy az 
ördög uralmának ; igazi néma és halott „só-
oszlop". Vallási dolgokban az emberi érte-
lem valóban „eszeveszett bolond". A bűn 
eltörölhetetlenül mindörökké megmarad az 
ember lelkében, még az igaz is bűnös 
marad. Krisztus érdemeinek „aranyos ke-
gyelem-köpönyege" csak elfödi, csak elta-
karja Isten előtt a mi bűneink utálatosságát. 
A jó cselekedetek semmit sem számítanak, 
nincsen üdvösségszerző erejük ; egyszerű 
kisérő jelenségei az igaz hitnek. Vájjon 
olyan erkölcsi alapok-e ezek, hogy az er-
kölcsi nihilizmust meggátolják, lehetetlenné 
teszik? Ha Luther szerencsés következet-
lensége folytán nem hangsúlyozott volna 
oly nyomatékosan ezekkel az alapelvekkel 
szöges ellentétben álló erkölcsi tanításokat 
(katholikus nevelésének, szerzetesi életének 
öntudatlanul is tovább működő és érvénye-
sülő maradványait), alaptanítása még job-
ban lerombolta volna az erkölcsi szabados-
ság korlátait, mint amennyire már amúgy 
is összeroskadtak a keresztény ember teljes 
szabadságának folytonos hirdetése követ-
keztében. 

Helyszűke miatt már több adatot nem 
közölhetünk Grisar müvéből Luther negativ 
jellegű nagyságának illusztrálására. 

Még csak néhány dolgot óhajtunk meg-

jegyezni. Luther bibliafordításának tárgyalá-
sakor szerettük volna látni azoknak a biblia-
fordításoknak felsorolását, amelyek Luther 
előtt német nyelven nyomtatásban meg-
jelentek, valamint a Luthertől részint egyes 
kifejezéseiben, részint egész mondataikban 
felhasznált fordítások különös megemlítését 
is. Grisar könyvenek értékét emelte volna 
azzal is, ha Luther egyházi énekeivel kap-
csolatban rámutatott volna, melyek teljesen 
eredeti alkotások, melyek fordítások és 
melyek átdolgozások. A felhasznált iroda-
lomban hiába kerestük néhány, a német 
egyházi ének történetére nézve fontos mun-
kának (Wackernagel, »Hoffmann von Fal-
lersleben, Schauer) címét. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Történelem. 
Pap Bácsi : Nyugatmagyarországi 

mondák és mondafélék. Győr, 1926. 224 L 
A jelen realizmusából egészen más világba 

jutunk Mohi Adolf könyvének olvasásakor. 
Csupa történelmi, vallási romantika az 
egész. A szülőföld szeretete, történelmi ér-
zék, népies vallásos fantázia, mesélő kedv 
és ügyesség egyesülnek e műben. Egy lel-
kes paptörténetíró, aki a buzgó lelkipásztori 
munka után fennmaradt idejét teljesen a 
történelmi adatgyűjtésnek szenteli, elmegy 
a nép közé is és leszüreteli ajkáról a za-
matos csemegét, a régi családokhoz, várak-
hoz, templomokkoz, kő- és fakeresztekhez, 
a Fertőhöz stb. fűződő mende-mondákat, 
összefűzi levéltári kutatásainak, tanulmá-
nyainak eredményét, azután maga csap fel 
regősnek s elbeszéléseinek gondűző szelid 
muzsikájával beleduruzsolja lelkünkbe. Úgy 
elringat bennünket a múltban, hogy észre 
se vesszük, mikor hagyja el a nép fantá-
ziájának szárnyával a történelmi valóság 
talaját. S akkor is, amikor képzeleti szár-
nyakon száll, a légkör mindig történelmi 
és tanulságos marad. 

Hogy szívesen hallgatják a regős szavait, 
mutatja az a tény, hogy már második, bő-
vített kiadásban jelenik meg a mű. 

Dr. Mihályi Ernő. 



Mohi Adolf: A soproni Szent György-
templom és plébánia rövid története. 
Győr, 1926. 301. — A soproni Sz. Mihály-
templom ősi Mária-szobra. Győr,1926.121. 

A Magyar Kat. Almanach I. évfolyamá-
ban Szekfü Gyula nagyszabású cikket írt 
a katolikus történetírásról Magyarországon. 
Ebben a cikkben programmot ad a kato-
likus és pap történetírók számára. Kiemeli 
a kat. egyháztörténeti monográfiák nagy 
jelentőségét. Ezekből tárul elénk a ma-
gyar vallásos élet ezer meg ezer meg-
nyilatkozási formája, a lelkipásztornak a 
hívekkel való kapcsolata, a nép szociális 
gondozása, a hitbuzgalmi, charitativ intéz-
mények múltja, szóval vallástörténeti, társa-
dalmi, dé meg statisztikai anyag is, melynek 
alapján a katolikus tömegek életét sokkal 
élénkebb színekkel tudja megfesteni a nem-
zeti történetírás. Ezért üdvözlöm olyan 
meleg érzelmekkel Mohi Adolf könyvét, 
amely színes rajzát adja a Szent György-
templom körül hullámzó hitéletnek, főleg 
a jezsuiták s Bummel Vilmos működése 
s az újabb fellendülés idején. — A mű-
vészettörténeti vonatkozások is méltatásra 
találnak. Közzétesz egy eddig ismeretlen 
Dorffmeister-képet 1781-ből. Bárcsak min-
den plébánia megtalálná a Mohi Adolf-féle 
történetíróját. 

Érdekes a soproni Szent Mihály-templom 
XV. századi szép Mária-szobrának viszon-
tagságos története is a Bocskay-féle felke-
lés rombolásain keresztül a Pázmáneumba 
s onnan vissza a Szent Mihály-templomba. 
A szerző olasz munkának tartja. Vélemé-
nyem szerint a szobor az országszerte vi-
rágzó hazai szobrásziskolák jellemző típusú 
munkája s itthon kell keresni mesterét, 
valamint Sopron megyében a canonica 
visitatiókban még a XVI. században is 
emlegetett számos szárnyasoltár is bizo-
nyára valamelyik magyar mesternek alko-
tása. Az 1641-i can. vis. szerint a fraknói 
templomban négy szárnyasoltár van, de 
van még Kolospatakon, Szentmargitbányán 
és Fertőrákoson is. Dr. Mihályi Ernő. 

GeorgGoyau: Friedrich Ozanam. Ver-
lag Josef Kösel u. Friedrich Pustet, Mün-
chen. 1926. 175 1. 

Mindazok számára, akik a tudományban 
még mindig a hit ellenségét látják és a 
vallásban a tudományos haladás kerék-
kötőjét keresik, alig képzelhető megnyug-
tatóbb ellenbizonyíték, mint Ozanam egész 
egyéniségére és működésére való hivatko-
zás. Mint író, mint politikus és mint a 
párisi Sorbonne egyetemen a külföldi iro-
dalomtörténet tanára oly meggyőződéssel 
vallotta a kath. hit credoját, hogy hatása 
alatt a francia fővárosban eleven hitélet 
fakadt. Tevékenységének legnagyobb hatású 
jelentősége a Páli Szent Vincéről nevezett 
most már az egész világot behálózó egyesü-
let, melyet egyetemi hallgató korában nyolc 
társa körében 1833-ban alapított Párisban. 
Az imádságnak, irgalmas jótettnek és a 
könyörülő szeretetnek ezen nagyszabású 
társulata a pusztító pauperizmus ellen küzd 
és most már közel 100 éves múltjában a 
korok kívánalmaihoz simuló széleskörű 
keret, melyben a különbözőképen megnyil-
vánuló szociális caritas fejlődhetik és ér-
vényesülhet. Francia földön például keretéül 
szolgál a patronázsoknak, jóléti intézmé-
nyeknek, munkásotthonoknak stb., Braziliá-
ban a szociális irányzatú pénzintézeteknek, 
New-Yorkban az elhagyott árvák hivatás-
szerű gondozásának. Ozanamnak a szegé-
nyek iránt való lelkes szeretete abból a 
meggyőződéses hitből fakadt, mely magát 
Krisztust látja az elhagyott szegényekben. 
És ebben különbözik Ozanam caritasa a 
modern kor hangzatos filantropiájától, mely 
öntelten azt hirdeti, hogy szociálpolitikájá-
nak hatása alatt nemsokára nem lesznek 
szegények. A föld emberének mindenkor 
égető szüksége lesz arra a szeretetre, melyet 
Ozanam képvisel és melyet konferenciáiban 
tevékenységre gyújtott. A filantróp'a kifej-
lődhetik lassankint tudományos rendszerré, 
a pauperizmus gyógyító szere azonban a 
szentvincések lelkülete lesz mindenkor. 
Ozanam rövid negyven évre terjedő élete 
a szentség j egyében áll. A hitnek báto 



harcosa és az ir almas szeretetnek angyala 
volt. Ismerőit és tisztelőit az a remény 
táplálja, hogy az Egyház őt csakhamar 
szentjei sorába emeli. A mozgalom bol-
doggá avatása ügyében mindenfelé meg-
indult. 

Kádár Titusz. 

D r . Babura Lász ló : Nagy Sz. G e r g e l y 
élete. (Szent István könyvek könyvt. 42. k.) 

A magyar hagiographia 1926-ban 2 élet-
rajzzal ajándékozza meg a magyar katholikus 
közönséget. Az egyik életrajz dr. Babura 
Lászlótól a Szent István könyvek sorozatá-
ban, a másik dr. Barna Leándertől a Szen-
tek Országa c. vállalatban. 

Dr. Babura László a 2 vir sapiens (Sz. 
Ágoston és Jeromos) méltó életrajza mellett 
a 2 vir practicus (Sz. Ambrus és Nagy Sz. 
Gergely) életrajza megírásával egyengeti 
biztos kézzel a keresztény patrologiának 
tőlünk kevéssé járt útját. 

Nagy Sz. Gergely a VI. század szülötte. 
Intézményeiben az elöregedő ókor és a még 
vajúdó középkor mesgyéjén áll. E században 
Italia, mint az elemi csapások: áradások, 
pestis, éhség és a népvándorlás száguldó 
hordáinak váltakozó színpada jelenik meg 
előttünk a nagy egyházatya leveleiben. 

Gergely ősrégi patrícius család ivadéka. 
Dudden és Wolfsgruber kutatásai alapján 
megállapíthatjuk, hogy 573-ban praefectus 
urbi lett Rómában. 575-ben pedig szerze-
tes. Tehát két évig állott a város élén. 

Dr. Babura a praefectus urbi hatás-
körét a bírói hivatalban keresi. Speck több 
kötetre terjedő szakmunkájában pedig azt 
állítja, hogy a praefectus urbi hatáskörébe 
tartozott már Septimius Severus óta a szük-
séges gabona előteremtése, a minőségre s 
mennyiségre való felügyelet, a magtárak 
ellenőrzése Rómában és a gabonát szállító 
hajósérdekeltségek felülvizsgálása. (Handels-
geschichte des Altertums III. B. 2. Th. 677. 1.) 
— A praefectus urbi ezen Specktől említett 
hatásköréből jobban megérthetjük N. Sz. 
Gergely szociális intézményeit, azt a nagy-
arányú karitatív tevékenységet, az Egyház 

vagyonának az u. n. „Patrimonium Petri" 
ügyes, tervszerű vezetését szerpapjai és 
alszerpapjai által, Szicíliának, Galliának és 
Északafrikának szakszerűen mesteri kor-
mányzását. Gergely, hogy később a szegé-
nyek atyja, a nyomorultak támasza, az éhe-
zők kielégítője tudott lenni, ebben a 2 évig 
tartó praktikus hivatalában sajátította el az 
erre való gyakorlati és elméleti fogásokat. 

575-ben a jó gazdából szemlélődő szer-
zetes lesz. Megtanul engedelmeskedni, hogy 
pápa korában tudjon parancsolni ; a világ-
ból, ahol eddig másoknak szolgált, kolos-
torba vonult, .hogy Istennek és önmagának 
szolgáljon. 

Az alázatos szerzetesből 579-ben pápai 
követ lesz, az egyszerű cella tudós és szent 
embere a politikának szövevényes labyrinthu-
sába kerül a konstantinápolyi császári ud-
varnál. A fény, a pompa, amely körülvette 
itt, nem kápráztatta el, ügyes politikus volt, 
aki kötelességét sikerrel végezte, de itt is 
megmaradt imádságos lelkű szerzetesnek. 

Hazajön Rómába s a tőle alapított Szent 
András kolostor apátjává választják a szer-
zetesek. Apát most, de szerzetes, alázatos, 
szerető rendtárs. Nem sok időre rá II. Pela-
gius pápa őt nevezte ki titkárává. A méltó-
ság nagy, de még nagyobb volt Gergely 
előtt a méltósághoz kötött óriási felelősség-
tudat. De Krisztus kegyelme és a saját 
erős akarata győzedelmeskedett minden 
nehézségen. 

Itáliában az 589. év a súlyos megpróbál-
tatások ideje. Amit megkímélt a longobár-
dok pusztító hadjárata, azt magával sodorta 
az egész Itálián végighömpölygő árvíz . . • 
az embereket pedig a fekete halál, a pestis 
tizedelte. 590-ben Pelagius is meghal pes-
tisben. 

A megejtett pápaválasztás mindenki szá-
mára kedvező megoldást nyert, csak annak 
számára nem, aki lelkének egész erejével 
küzdött a megválasztás ellen. Gergely aka-
rata ellenére pápává lett, Krisztus földi 
helytartójává, 590-ben. 

Gergelynek, mint pápának hervadhatat-
lan érdemei vannak. Az Egyház terjesztése, 



a szerzeteséletbe becsúszott hibák kikü-
szöbölése, új kolostorok alapítása, az egy-
házi élet reformja, a simonia megszüntetése, 
a szakadárok elleni küzdelem, a nyomorgó 
Itália segítése, a szegények, rabszolgák 
keserves sorsának enyhítése, az egyházi 
javak lelkiismeretes gondozása, a liturgia 
fejlesztése, mind olyan tények, melyeket 
csak buzgó lélek, nagytudású lélek, szerető 
lélek tudott felmutatni. És ha mindezekhez 
hozzávesszük, hogy majdnem állandó bete-
geskedés mellett mily értékes irodalmi 
munkásságot mutat fel élete, el kell fogad-
nunk, hogy egyike a legnagyobb pápáknak, 
méltó a „Nagy" névre. 

De Babura remek tollal vezeti az olvasót 
e nagy lélek megismeréséhez. Leszámítva 
néhány szószerinti fordítást, pl.Quia animam 
vestram salvari desidero, mert szeretném 
lelkedet megmentve tudni (20. 1.) etsi, mihi 
nihil timeo : ha nem is félek magamért (43.1.) 
és néhány elnézést (46., 63., 70.), a 161 ol-
dalas mü sikerültnek mondható. Méltó élet-
rajz a servus servorum Dei-hez. 

Dr. Szalay Albert. 

Marczell Ágost gimn. tanár: Magyar 
sors. Budapest, 1926. A szerző kiadása. 
Kapható Bpest, IX. Ernő-utca 24. 

A mai gondterhes időkben tiszteletre-
méltó ideálizmus és nemes lelkesedés ve-
zette az írót, mikor könyvét a maga költ-
ségén kiadta. A történelem tanára szól e 
könyvből felénk, aki elmerülve a magyar 
múltba, annak szomorú lapjait tárja elénk 
okulásul. Szépirodalmi köntösben adja a 
magyar történelem egyes jeleneteit, bizo-
nyítván azt, hogy a széthúzás magyar be-
tegség, amely szinte átokként nehezedik 
reánk. Már az őshazából eljött eleinkkel 
az Ármány és mindig azon dolgozik, hogy 
széthúzást, meghasonlást teremtsen. Sikerül 
is neki sokszor. Az író az első magyar 
múlttól kezdve napjainkig hozza történel-
münket kaleidoszkopszerűen összeállított 
képekben. Nem összefüggő történelmet ad, 
hanem képeket nyújt. S ezt nem a historikus 

száraz előadásával teszi, hanem párbeszédes 
formában, pompás, zamatos nyelven. 

Melegen ajánljuk a munkát nemcsak ol-
vasmánynak, hanem ifjúsági vagy műked-
velői előadásokra is. Egyes jeleneteit ugyanis 
nagy sikerrel lehet színpadon is előadni, 
anélkül, hogy nagyobbmérvű felszerelésre 
volna szükség. k. f . 

Vierter Jahresbericht der Bayerischen 
Benediktinerakademie. München 1926. 

A bajor bencés akadémia negyedik évi 
jelentése az akadémia belső életének és 
tudományos munkájának fejlődéséről ad 
számot. 

Tudományos közleményei közt F. Ango-
lus Sturm (Metten) Oberaltaichi Albertnek 
(1239—1311) a szentség hírében elhunyt, 
jótékony alapításaival, a bélpoklosok gyó-
gyításával nevét mai napig megörökítő ben-
césnek életét ismerteti és rámutat ezen 
életeszmény és a De adhaerendo Deo 
(Kastli János) rokonvonásaira. P. W. Fink : 
Braumüller metteni apátnak életrajzát írja 
meg röviden. B. apát (1825—1898) élénk 
részt vett a mult század bencés reform-
mozgalmaiban és így a lambachi reformmal 
több pannonhalmi bencéssel jutott érint-
kezésbe (Mann Emilián, Ballay Valér, Liszta 
Márius), akikkel sűrű levelezésben állott. 
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1. Steffes a maga munkáját csak kísér-
letnek nevezi a vallásbölcseleti irodalom 
terén, mivel katholikus részről a vallás-
bölcselet irodalmában még nincsen kialakult 
hagyomány s ezért nem is lép nagy igé-
nyekkel a nyilvánosság elé. Az egyes vallás-
bölcseleti kérdéseknek nem mélyre hatoló 
és kimerítő feldolgozása, nem is végleges 
megoldása volt a szerző célja. Tanulásra 
és tanításra szánja. Be akar vezetni a 
vallásbölcselet műhelyébe és feldolgozásá-
nak különleges módszerébe, a vallás funk-
cióját akarja röviden megvizsgálni úgy ön-
magában, mint megnyilvánulásaiban, törté-
neti, lélektani és ismeretelméleti szempont-
ból iparkodik ésszerűségét is igazolni, hogy 
így a mai tudomány álláspontjának meg-
felelő eligazodást nyerhessünk a vallásböl-
cselet alapvető és általános érdekű problé-
máiban. 

A vállalat, amelyben Steffes vallásbölcse-
lete megjelent, eléggé szűk terjedelmet 
engedélyezett, pedig a vallásbölcseletnek 
újabb időben a társadalom mindig szélesebb 
körei előtt felmerülő, messzeágazó és vitális 
fontosságú kérdései nagyobb terjedelmű 
fejtegetést érdemelnek. Ez a szűk terjede-
lem az oka azután annak, hogy a szerző 
a vallásbölcseleti vizsgálódás történetének 
összefoglaló ismertetését is kénytelen volt 
mellőzni, csak a leglényegesebb tudnivalók 
tömör vizsgálatára szorítkozhatott, inkább 
csak a kérdések mibenlétét tárhatta fel, 
csak problémákat adhatott anélkül, hogy 
egyszersmind a súlyuknak megfelelő és 
kielégítő megoldást is nyújthatta volna. 
Pedig az egész munka önálló gondolko-
dásról tanúskodó eredeti beosztása, vala-
mint a felvett anyag feldolgozása és a 
szerzőnek a vallásbölcselet körébe vágó 
egyéb értekezései jogosultnak bizonyítják 
abbeli meggyőződésünket, hogy munkája 
úgy tudományos, mint didaktikai szempont-
ból is nagyobb értékű lett voina, ha nagyobb 
és szabadabb mozgási tér állott volna ren-
delkezésére. De még így is melegen üd-
vözöljük, mint a katholikus vallásbölcseleti 
irodalom első, teljesen vallásbölcseleti mód-

szerrel dolgozó és szigorú rendszerességre 
törekvő alkotását. 

2. A római bencés intézet (Anzelmianum) 
tudós tanárának bölcseleti tankönyve immár 
IV. kiadásban került a könyvpiacra, ami 
használhatóságának egyik bizonyítéka. Ki-
váló tulajdonságait nem kell szélesebb 
mederben hangsúlyoznunk, eléggé ismertek 
a skolasztikus bölcselet művelői és tanul-
mányozói körében. Vaslogikája és kérlel-
hetetlen következetessége, nyelvének tömör-
séggel párosult világossága és csiszoltsága, 
a skolasztikus módszer hiánytalan alkalma-
zása, bizonyítékainak száraz rövidsége, 
emellett bizonyító erejüknek ügyes kidom-
borítása mind arra vallanak, hogy képzett 
bölcselő és a didaktikában is nagy jártas-
tasságú tanár alkotása. Nagyon kellemesen 
hat művének tanulmányozásakor, hogy az 
egyes fejezetek elején közli a felhasznált 
munkák jegyzékét, a végén pedig apróbb 
szedésben hozza Aristotelesnek és Szent 
Tamásnak megfelelő szövegeit. 

Gredt művének I. kötete a bölcseletnek 
két ágával, a gondolkodástannal és termé-
szetbölcselettel foglalkozik. A természet-
bölseleti részben a lélek lényegének és 
tulajdonságainak a vegetativ, szenzitív és 
intellektiv lélek természetének, tehetségei-
nek és működésének kérdéseit is felöleli. 

Az élőlények eredetének és a leszárma-
zási elmélet igazságértékének fontos kér-
déseit 12 oldalon elintézi. Ez a rövidség 
még tömörségre törekvésével sem menthető 
ki. Általában a természettudomány mai 
álláspontjának ismertetésére nagyobb teret 
kellett volna fordítania. 

A testek kiterjedt jelenlétü megtöbbszö-
röződésére (multilocatio circumscriptiva) 
vonatkozó nézete meglepő. Teljesen lehe-
tetlennek minősíti, még isten mindenható 
hatalma sem tudja létrehozni. Nézetének 
bizonyítása azonban egyáltalán nem meg-
győző. A szentek életében nem egyszer 
található megtöbszörőződési tények magya-
zázata a bilocatio lehetetlenségébe vetett 
meggyőződése miatt könnyen érthető ugyan, 
de erőltetettnek látszik. Annak részéről, aki 



az Oltáriszentségben elismeri Krisztus tes-
tének bár nem is kiterjedt, hanem meghatá-
rozott (definitiv) jelenlétű megtöbbszöröző-
dését, szinte feltűnő a kiterjedt, megtöbbszö-
röződés metafizikai lehetőségének tagadása. 
A kiterjed megtöbbszöröződés létrehozására 
ugyanis az isteni mindenhatóságnak eggyel 
kevesebb csodát kell végeznie, mint a nem 
kiterjedt, hanem meghatározott jelenlétű 
megtöbbszöröződés létesítésére, amennyiben 
a testet előbb nem kell kiterjedésétől meg-
fosztania, azt neki nem természetes álla-
potba helyeznie és csak azután megtöbb-
szöröznie. Gredt érvei, ha döntő erejük 
volna, egyszersmind azt is bebizonyítanák, 
hogy a testek még folytatólagosan sem 
képesek meglevő helyi jelenlétüktől külön-
böző új helyi jelenlét elfoglalására. 

3. Az iskolai használatra szánt „Cursus 
philosophicus" már néhány év óta csonka 
volt; a természet bölcseletét tárgyaló III. 
kötete kifogyott. Szerzőjének, Haannak ha-
lála után hosszabb ideig nem akadt senki, 
aki tömör és világos bizonyítási módját 
megtartva, néhány fontos kérdés beledol-
gozásával kiegészítse és módszertani tekin-
tetben is korunk bölcseleti követelményei-
nek magaslatára emelje. Első megjelenésé-
től kezdve már sokat haladt előre a ter-
mészettudomány és ennek a haladásnak 
fontos eredményei elől nem zárkózhatik el 
a skolasztikus irányú természetbölcselet 
sem. A természettudományok tapasztalati 
megállapításai ugyanis alapvető ismereteket 
nyújtanak a természetbölcselethez ; mozaik-
köveket szolgáltatnak a természet egységes 
metafizikai képének megalkotásához. Eze-
ket a mozaikköveket Frank szerencsés szin-
tézissel illeszti össze. Haan deduktív mód-
szere helyett inkább az induktív módszert 
alkalmazza anélkül, hogy a deduktív mód-
szer érvényesülési terét a szükségesnél 
szűkebbre zsugorítaná össze. A józan meta-
fizika hasznosaknak és rendületleneknek 
bizonyult alapjai helyett nem keres új ala-
pokat, jól tudva azt, hogy a természet-
bölcseletben épp úgy, mint a bölcselet 
többi ágaiban sem rombolással, hanem 

organikus továbbépítéssel biztosítható a 
szükséges előrehaladás. Haannal ellentét-
ben a szerves lények fejlődésének, a le-
származásnak kérdéseit is nagy szakava-
tottsággal boncolja és vele kapcsolatban 
az ember eredetére is kitér. 

Frank munkájának legsikerültebb része a 
4. könyv, amelyben a szervetlen és szerves 
lények különbségeiről, az élet mibenlétéről 
és különböző fokairól értekezik. Alapos 
biológiai képzettsége minden mondatából 
kiütközik. 

Schwertschlagerrel szemben a távolba 
működés (actio in distans) fizikai lehetet-
lensége mellett foglal állást; annak bizo-
nyítékait iparkodik megdönteni. De mivel 
néhány fontos és döntő jelentőségű mozza-
natot óvatosan kikerül, próbálkozása nem 
nevezhető sikerültnek. 

Az áthatás (compenetratio) és az elektron-
elmélet kölcsönös viszonyára nem terjesz-
kedik ki. A világ időbeli és térbeli véges-
ségének kérdéseit sem veszi vizsgálat alá. 
E két szempontból tehát kiegészítésre szo-
rul munkája. 

4. A „Cursus philosophicus" szerzői kö-
zül Boedder is kidőlt; természetes isten-
tana hosszabb ideig nem volt kapható. 
Helyette Hontheim vállalkozott a hiányzó 
munka pótlására. De nem elégedett meg 
az átdolgozó szerepével: egészen új mun-
kát írt, amely több szempontból előnyösen 
különbözik Boedder müvétől. Az egyes 
kérdéseket nem aprózza fel annyira, mint 
Boedder s így könnyebben áttekinthető. 
Minden tételnek bizonyítására számos bizo-
nyítékot hoz, ami megkönnyíti a válogatást. 
A modernizmusnak Isten létezésének meg-
ismerhetőségéről és bizonyíthatóságáról 
vallott nézetét könyve terjedelméhez ará-
nyítva, eléggé bőségesen és kimerítően 
fejtegeti és cáfolja. Igen érdekes és értékes 
az értéktörvény boncolása. A bizonyítékok 
egész tömegével támasztja alá annak álta-
lános érvényű igazságát és ügyesen meg-
védelmezi az ellene felhozott nehézségek 
ellen. Isten létezésének bizonyításával kap-
csolatban röviden rámutat a történetbölcse-



létből kölcsönzött Istenbizonyíték miben-
létére is. Eleddig ezt az érvet nem igen 
szokták felhasználni. Bárcsak Hontheim is 
bővebben kifejtette volna, hogy szépsége 
és bizonyító ereje így annál mélyebben 
megragadhatta volna olvasóinak lelkét. 
Nyelve általában tömör, világos, élvezetes. 

De néhány kifogást sem mellőzhetünk el. 
Az egyes tételeknél jó lett volna az ellen-
felek nézetének ismertetésére is egypár 
apróbetüs sort szánni, hisz az ellentétes 
nézeteket ismerve és a helyes állásfoglalást 
velük egybevetve, annál erősebben kidom-
borodik valamely tétel fontossága és el-
mélyül a tudás. Az Istenfogalom keletkezé-
sének tárgyalásakor nem foglalkozik a 
Scheler-féle fenomenologizmus közvetlen 
megismerési módjával és annak tarthatat-
lanságával. Bár Scheler elmélete újabban 
mindinkább feledésbe merül, mégis meg-
érdemelt volna néhány szót, mint az emberi 
lélek Isten után való küzködésének tanul-
ságos megnyilatkozása. Szintén kifogásol-
nunk kell, hogy az isteni abszolút változ-
hatatlanság és akaratszabadság harmóniá-
jának mibenlétére és magyarázatára nem 
tér ki. Isten létezésének bizonyítására hasz-
nált kronologikus érve csak akkor fogad-
ható el döntő erejűnek, ha már előbb 
nyilvánvalóan igazolja a világ öröktől fogva 
váló teremtésének lehetetlenségét. A világ 
időbeli végességének kérdése azonban még 
mindig sok vitára ad alkalmat. Ennek a 
kérdésnek bölcseleti érvekkel való eldönt-
hetőségét számosan tagadják. Nagyon sze-
rettük volna az oksági elv és az értéktör-
vény kölcsönös viszonylatának megvilágí-
tását is. 

Néhány kifogásunk ellenére is nyugodt 
lélekkel ajánlhatjuk az imént röviden ismer-
tetett könyvek tanulmányozását; a ráfordí-
tott idő nem fecsérlődik el hiába. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Joseph Schwertschlager : Die 
Sinneserkenntnis. Kösel. München. 1924. 
299. 1. 

A kísérleti lélektan évtizedek óta végzi 
a legfontosabb kutatásokat a lélek kapujá-
nak, az érzékek működésének felderítésén. 
Míg a részletekre nap-nap után új fényt 
vetnek ezek a vizsgálatok, az érzéki meg-
ismerésre vonatkozó bölcseleti ismerettaní 
problémák ma is azon fokon állnak, mint 
ahogy azt a régi nagyok, Arisztotelész. Sz. 
Tamás, Descartes, Leibniz, Kant megfogal-
mazták. 

Schwertschlager munkájának érdeme, 
hogy nem a részletkutatás erdejébe vész 
el, hanem a bölcseleti összefoglalást kí-
sérli meg. Munkáját azonban csak kísérlet-
ként értékeljük. Azt a kérdést, hogy az 
érzékek a való világgal ismertetnek-e meg 
bennünket, vagy pedig csak egyéni állapo-
tunkat, szubjektiv tudatmódosulásunkat 
jelzik-e, nem viszi előbbre, hanem inkább 
elhomályosítja. Túlságosan hangsúlyozza 
az érzékek biologiai szerepét és ebből 
vezeti le ismeretközlő feladatukat ; a sajá-
tos érzetenergiák tanának elfogadásával 
nem domborítja ki egyúttal a sajátos inge-
rek ismerettani jelentőségét. Álláspontja így 
az u. n. kritikus realizmusnak annyira „kri-
tikus" formájává válik, hogy „majdnem az 
érzékek valóságfelfogó jellege lesz kriti-
kussá." 

Az érzékek célszerűségi berendezése — 
főleg a külső érzékszerveknél nemcsak bio-
logiai célokat szolgál, hanem nyilvánvalólag 
a külvilág felfogását célozza. Ezt az alap-
elvet nem szabad se a „naiv", se a „kri-
tikus" realizmusnak elhomályosítani. 

Schwertschlager munkája egyébként gon-
dos, alapos tanulmány, mely főleg az érzet 
és szemlélet pontos megkülönböztetésével 
és az állatpszichológia alapos felhasználá-
sával tűnik ki. — r f — 



Benedlcíina. 
(Szent Benedek rendjéből.) 

Háromszázéves a győri bencés 
gimnázium.1 

Akkor, amikor a magyar nemzetnek csak puszta léte mellett oly 
kevés a múltból korunkig élő valóság, jól esik ünnepelni és örömmel, 
szeretettel ünnepeljük ezt a keveset. Multunk emlékei közt legelőbb való-
ságként kell tekintenünk iskolánkat. Ezeknek mindig megfiatalodó életét 
alig méri más, mint az évek múlása, mint az öregapa és apa után a 
fiú megjelenése. Az iskolával együttélők csak azt veszik észre, hogy az 
élet elszállt, de az iskola, a diáksereg — nagyrészt még nevekben és 
arcokban is — mindig ugyanaz, mint maga az élet. 

Háromszáz évvel ezelőtt Dallos Miklós győri püspök és II. Ferdi-
nánd király, egymástól függetlenül, azonos gondolattal foglalkoztak. 
A király gyorsabb volt. 1626. aug. 5-én levélben értesítette a püspököt, 
hogy az ország területi nagyságának és épségének gondjai mellett annak 
szellemi és valláserkölcsi felvirágozásáról is gondoskodni akar, ezért 
elhatározta, hogy e cél szolgálatára Győrött papnevelő-intézet és gimná-
zium létesüljön a jezsuiták vezetése alatt. Dallosnak nem volt új a gon-
dolat, memorandumban ugyanezzel a kérdéssel foglalkozott, mikor a 
király levelét megkapta. S tudjuk nagyon jól, hogy nemcsak a királyt és 
Dailost foglalkoztatták hasonló gondolatok. Hogy többet ne említsünk, 
Pázmány Péter működésének és országos, jövőbe ható jelentőségének 
alapjai nagyrészben szintén az iskola-alapítások körül találhatók. Aminek 
szükségét annyi ember érezte, annak közszükségletnek kellett lennie. 
S csakugyan az is volt. 

1626-ban már csak az unokák és dédunokák éltek abból a gene-
rációból, amely látta és előidézte Mohácsot, pártoskodva szétszaggatta 
a nemzetet lélekben és testben egyaránt. Az unokák s dédunokák, kik 
a romokat látták, de tudtak a régi nagyságról, nem nyugodhattak bele a 
pusztulásba. Hozzá kellett fogni az újjászületés nagy munkájához. 
A lelkek mélyén dolgozott ez a vágy s a vezetők lelkében elhatározássá 
érlelődött. Hogy azonban élő valósággá is legyen, először a lelkekben 
dúló széthúzás csiráit kellett kiirtani. S a legmélyebb szakadék vallási 
téren mutatkozott. Ebből szállt fel a politikai széttagozódás minden 
tünete is, a németpártiság és törökbarátság. Ma már tisztán látjuk, hogy 
a törökpárti Erdélyből nem indulhatott ki a felszabadulás török ellenes 
mozgalma. A törökkel szemben való lekötöttség, melynek nem kis rész-
ben volt alapja a kath. Habsburgiakkal szemben érzett protestáns gyűlöl-
ködés, egyrészt szétszakítva tartotta az országot, másrészt útját állta 
minden komoly egyesítési tervnek. A gyűlölködés politikájának feladását 
Erdélytől csak úgy nem lehetett várni, mint nem lehetett várni a töröktől 
azt, hogy önként lemondjon Magyarország nagy része felett gyakorolt 

1 Adatainkat Acsay könyvéből vettük. 



uralmáról és befolyásáról. Pedig a lelkek vágya szerint történnie kellett 
valaminek. 

A magyar-török végeken ott álltak a végvárak, hogy védjék a 
maradék magyarságot. S a magyar király országrészében megkezdték az 
új, szellemi végvárak építését, hogy a lelkek egyesítésének s a felszaba-
dításnak nagy művét előkészítsék. A nagy cél érdekében annyira szük-
séges lelki egységet, a vallási egységet kellett első sorban megteremteni. 
II. Ferdinánd király — mint 1627. szept. 27-i levelében maga írja — 
a régi szent királyok nyomait akarja követni, ez kötelessége is, különösen 
most, mikor az eretnekség ellen kell védekezni a tanítással és tanulással. 
A győri püspök is látja, hogy a tanuló ifjak és gyermekek tudatlanságban 
növekednek, herezisben követik atyáikat s egyébiránt is fogyatkoznak, 
vesznek. Itt bizony nemcsak mentésről volt szó. 

Ezek a körülmények adtak a jezsuiták vezetése alatt megalapított 
győri gimnáziumnak, az iskolák általános célján felül, valami magasz-
tosabb, külön magyar célt. De az alapítás bizony nagy nehézségekbe 
ütközött. A katonaság nem nélkülözhette épületeit, a Győrött birtokos 
káptalan pedig nehézségeket támasztott az épületek megszerzése elé. 
Sok keserűséggel tárgyaltak az érdekeltek a jezsuiták betelepítéséről s 
Pázmány is csak abban talált biztatást a kitartásra, hogy „nagy jónak 
kell abból kijönni, amit ilyen igyekezettel akar az ördög bontogatni". 
Még nincs házuk, mikor az első három jezsuita Győrré jött Káldy János 
vezetése alatt. A gimnázium, székház és templom mai telkén álló házak 
egy részét Dallos püspök 1627. jul. 15-én vette meg a maga pénzén, 
de a király nevére. Ez év szept. 27-én ruházta az épületeket II. Ferdi-
nánd a jezsuitákra. így, bár még továbbra is voltak nehézségek, mégis 
túlestek a kezdet kezdetén, annyival is inkább, mert a király már 1626. 
okt. 3-án a jezsuitáknak adományozta a veszprémvölgyi apácák jövedel-
meit. 1626 őszén akarták megkezdeni a tanítást is, e célra Dallos püspök 
saját lakásán 3 szobát ajánlott fel, de első beírási felhívásról csak 1627. 
okt. 24-én tudunk. Ekkor már 8—9 tagja volt a tanári karnak. 

Dallos ( f 1630) utódai: Sennyei István (f 1635) és Draskovits 
György további házhelyek vásárlásával juttatták a jezsuitákat a mai tel-
jes inzula birtokába. Véglegessé és zavartalanná a jezsuiták működését 
mégis csak Szécsény György veszprémi püspök 1654. aug. 20-i, 50.000 
rajnai forintos alapítványa tette. A templom ugyan 1641-ben már készen 
állt, 1642-ben fel is szentelték, de a rendház építése, a gimnázium épü-
letének kibővítése csak az alapítvány után vált lehetségessé. 1687-ben 
fejeződik be az egy emeletes iskola. Második emeletét pedig a XVIII. 
század második felében Zichy Ferenc győri püspök építteti. 

A tanítás az alapításkor megjelölt célok szolgálatában nagy ered-
ménnyel folyt. Az első sorban humanisztikus oktatás 5 osztályban tör-
tént, a vallási nevelés az iskola keretében 1631. márc. 25-én létesített 
Mária-kongregációban is. A magyarság minden rendű és rangú családja 
szívesen küldte gyermekeit a jezsuiták győri gimnáziumába. A protestáns 
családok sem idegenkedtek tőle. Káldy, Hevenesi, Sámbár és Rajnis 
tanárok és társaik az ország közműveltségének munkálataiban is nevet 
vívtak ki maguknak, a kezük alól kikerülő tanulókat pedig jó hazafiakká, 



vallásos emberekké nevelték. Az Amadék, Apponyiak, Csákyak, Czirákyak, 
Esterházyak, Forgáchok, Héderváryak, Nádasdyak, Széchényiek, Viczayak 
és Zichyek gyermekein kívül német, francia és olasz mágnáscsaládok 
fiai tanulnak Győrött, hogy a hazának és Egyháznak politikai, katonai 
és tudományos téren hasznos munkásai lehessenek. Nagy részben isko-
láink működésének kell tulajdonítanunk, hogy az alapításkor kitűzött cél 
egy része, a nemzet politikai egységének a lelkek integritásán át való 
megteremtése, a XVII. század végén már megvalósult. A részletes célok 
közül még a vallási egység további munkálása maradt feladatul. 

1773-ig, míg a jezsuiták kezében volt a gimnázium, a vezetésük 
alatt eltelt 146 évben 54.980 tanuló járt intézetünkbe, olyan szám, mely 
tiszteletet parancsol azok iránt, kik ennyi fiút a magyar haza és az 
Egyház derék tagjává neveltek. 

1773. szept. 10-én oszlatta fel Mária Terézia a pápa „Dominus ac 
Redemptor" bullája alapján a magyarországi jezsuita házakat. Az iskolák 
alapításakor kitűzött régi célok közül, az állami felügyelet megteremté-
sével, most már kiesett a lelkek vallási egyesítésének nagy célja is. 
S az új irányzat nem tud az iskolák általános célja mellett semmi lelket 
tüzelő célt kitűzni. A nevelés és oktatás ugyan, legalább elvben, még 
valláserkölcsös alapon történik. A felvilágosodás azonban . a múlttól 
nagyon is eltérő eszméket hirdet. A test és a lélek harmonikus kiképzése 
és a jó polgárnak és tudósnak szükséges alapismeretek közlése a nevelő-
oktatás Ratio Educationisban lefektetett általános célja. Gyakorlatibb 
irányban folyik az oktatás, az állam felügyel az iskolai élet minden 
mozzanatára, de a hanyatlás hamarosan nyilvánvaló lett. A laicizálás 
olyan fegyelmi eseteket vetett a nyilvánosság elé, amilyeneket szerzetesi 
vezetés mellett elképzelni sem lehet. Különösen erkölcsi téren nagy a 
hanyatlás, anélkül, hogy vele legalább tudományi többlet járt volna. 

Az iskolának küzdelmet is kell folytatnia, mert a latinos és magyar 
szellemét a németesítés fenyegette. Csak Rajnis József, Révai Miklós, 
Fashich József s a velük együtt működő lelkes tanárok magyar öntudata 
volt annak biztosítéka, hogy a németesítő törekvések a magyar nemzeti 
szellemet nem tudták eredményesen megrontani. A II. József halála után 
való nemzeti felbuzdulás már szervezett erőként állt minden németesítő 
kísérlet elé. így érthető, hogy intézetünk e korban tanuló nevesebb 
tanítványai : Kisfaludy Károly és Kisfaludy Sándor, Pázmándi Horváth 
Endre épen a magyar újjáébredés és irodalom harcosai lettek. A kül-
földiek érdeklődése azonban csökkent, sőt általában is visszafejlődött 
intézetünk népessége. 1773—1802-ig 7478 növendékünk volt, vagyis 
évenkint körülbelül 120 tanulóval kevesebb, mint a jezsuita korszakban. 

Szerencsére nem sokáig tartott ez az állapot. I. Ferenc király 1802. 
márc. 12-én irta alá a bencés rendet visszaállító oklevelet s ebben a 
tanítást jelöli ki a rend új munkateréül. Ekkor kerül több más intézettel 
együtt a győri is bencés kézre. 

Az újra szerzetesek kezében levő intézetben már ismét nemcsak 
elvi követelmény volt a valláserkölcsös nevelés. A régi és az új Ratio 
ezriányú intézkedéseinek végrehajtása olyanok kezébe került, kik élet-
hivatásukul is valláserkölcsi célokat tűztek ki s akik minden munkájuk-



ban hivatásszerűen építettek ezen alapra. Javult az intézet fegyelmi álla-
pota, bár nem érte el többé a régi jezsuita fokot. A nevelőoktatásban 
lassankint az idő és korszellem teremt az általános célokon túl új célokat. 
Küzdeni kellett a mindig károsabb korszellem ellen s a németesítő 
törekvések ellen. 

Védekezést kívánt első és legfőbb sorban a korszellem. A francia 
forradalom által életbe hívott eszmék bár lassan, de mind mélyebben 
hatoltak be a társadalom lelkébe és a szabadosság folyton érezhetőbbé 
vált. Az iskola egyik külön célja ezóta a család és társadalom liberális 
befolyásainak a fiúk lelkében való ellensúlyozása, a valláserkölcsi alapok 
biztosítása lett. Sajnos, e téren hosszú évtizedeken át nem mutatkozott 
kellő eredmény. 

A másik cél, a magyar öntudat és nemzeti ideálok ktfejlesztése 
már több sikerrel járt. A magyar nyelvnek és az önállóság eszméjének 
munkálására az új Ratio több alkalmat adott, amint a tanulmányi anyag 
kijelölésével és ügyes csoportosításával is sikeresen törekedett általános 
és egységes műveltség közlésére. A magyar nyelv mégis csak 1819 óta 
hódított nagyobb tért az iskolában. 1840-ben már teljesen magyar az 
oktatás nyelve s az maradt nálunk a Bach-korszakban is az Entwurf 
intenciói és minden ellenkező rendelet ellenére. Így történhetett meg, 
hogy mikor a Helytartó Tanács 1861-ben a magyar nyelv, történelem 
és földrajz behatóbb tárgyalását kívánta, a tanári kar önérzettel jelen-
tette, hogy nincs mit változtatnia, mert az Entwurf és kormányrendeletek 
ellenére eddig is így tanította. 

Az új Ratio óta hat, 1850 óta nyolc osztályban folyó tanítás min-
den látszólagos nyugodtsága mellett is erős harc folyt az iskolában az 
ifjúságért. Az 1867-ben önmagát kormányozni kezdő nemzet a csalóka 
liberális eszmék életbe hívását kezdte meg. A munka megindult az egész 
vonalon s az iskolák általában jó eszközöknek bizonyultak. Munkájuk 
eredménye a mult század utolsó negyedében már dúsan mutatkozott, de 
legteljesebb virágzásra a világháború éveiben s az azt követő forradal-
makban jutott Nagy öntudatra és éles, jövőbe látó szemre volt szükség, 
hogy a bekövetkező veszedelmeket valaki meglássa, azokra előre figyel-
meztessen a leküzdésükre irányuló tervszerű munka érdekében. Dicse-
kedhetünk vele, hogy főapátunk, Kruesz Krizosztom, meglátta az új 
irány veszedelmeit és egy bírálat keretében már 1867-ben felhívta rend-
társai figyelmét a veszedelmekre. Eötvös József br. miniszter liberális 
reformterveiről írja, hogy a tervezet igen szegény, az Entwurf tüzetes, 
megokolt és gazdag tartalmához mérten árnyéknak sem illik be. Az er-
kölcsi nevelésre vonatkozó részt teljesen mellőzi, a didaktikait alig érinti, 
a tanítás körét be sem fejezi. Az új terv az embert egyrészt igavonó 
barommá, másrészt emberi méltóságáról megfeledkezett, megcsalt szel-
lemi igény és remény s épen ezért felebaráti szeretet nélkül való zsar-
nokká aljasítja, olyanná, ki az embert tőkének tekinti s utána minél több 
kamatot igyekszik húzni. A reáliákat akarja az egész nevelés alapjává 
tenni. Ez az, ami ellen váltig küzdenünk kell. Ha egyszer megkezdjük 
a materializmus szörnyét simogatni, maid felülkerekedik. Csak nőjjön 
meg az igazi ember, kinek hitvallása a természet és vegytan törvényein, 
erkölcstana a haszon és élvezet igényein túl nem emelkednek ! 



S nem ez a munka folyt-e iskoláinkban évtizedeken á t ? ! 
Az élet tehát uj feladatok elé állította a szerzetes tanári karokat s 

a bencések tudatosan álltak az új cél szolgálatában. Hogy nem volt 
meg munkánk kellő eredménye, az egyrészt nem rajtunk múlott; a lavinát 
útjában megállítani nem sikerült, mert kevesen voltunk hozzá az isko-
lákban ; másrészt az öntudatos szerzetes-tanári munka eredményeként 
kell tekintenünk a kath. társadalomnak a kilencvenes években s azután, 
különösen a forradalmak viharai közt tapasztalható öntudatos megmoz-
dulását és szervezkedésését A bencés tanári karok keze alól kikerült 
ifjúság az életbe lépve, nem lett hűtlenné az iskolákban lelkébe ojtott 
erkölcsi eszmékhez. Isten és a haza fogalma ott élt lelkében ; amikor 
szükség volt rá, harcra ösztönözte. De a tanári kar is merített erőt 
tanítványai valláserkölcsös és hazafias kitartásából. Mikor a kommuniz-
mus az aposztaziától tette függővé a szerzetestanárok megélhetését és 
létét, nem akadt senki, aki megtagadta volna meggyőződését. Önérzettel 
utasítottuk vissza ennek még csak a feltételezését is. Hogyan is tagad-
hattuk volna meg szentnek érzett és tanítványaink előtt mindig ilyennek 
hirdetett ideáljainkat, meggyőződésünket, mikor tanítványaink, a mi erős 
hitünk alapján állók, kitartottak ! ? 

Pedagógiai szempontból is súlyos kritikát írt Acsay^Ferenc a győri 
gimnázium történetében a tanítást irányító törekvésről. Úgy látja, hogy 
nem a gyermek lelkéhez alkalmazzák az egyes tárgyakat, hanem az em-
beri művelődés fejlődéséhez akarják idomítani a gyermek lelkét. Sok 
tekintetben ez magyarázza meg a középiskolai oktatás annyiszor emle-
getett eredménytelenségét. Pedig e téren rmáig sem történt változás. 

Guzmits Izidor, Czinár Mór, Jedlik Ányos, Czuczor Gergely, Rómer 
Flóris, Vaszary Kolos és Acsay Ferenc tanári vagy igazgatói munka-
körben fáradoztak a nagy bencés cél elérésén, a teljes ember kialakí-
tásán. Az iskolán kivül az irodalom is eszközként szerepelt kezükben 
a nagy cél elérésére és a körülbelül 200 bencés tanár közül 80 fejtett 
ki irodalmi téren is tevékeny munkát. A születési és szellemi arisztokrácia 
iskolánkból kikerült tagjai ékes bizonyságul szolgálnak arra, hogy a 
fáradtság nem veszett kárba. Szabadjon a sok közül csak a legnagyob-
bakat megemlítenünk: Batthyány Lajos gr., az első magyar miniszter-
elnök, József és László kir. hercegek, Concha Győző, Czobor Béla, 
Szarvas Gábor, Xántus János, Kruesz Krizosztom, Fehér Ipoly, Zalka 
János, Giesswein Sándor és Polónyi Géza stb. 

Tanulóink száma 1802 óta 43.000-re megy. Az iskola népessége 
az első félszázadban nem éri el a jezsuiták korát, de 1850 óta, mióta 
nyolc osztályban folyik a tanttás, majd az utolsó években nemcsak 
utóiérte a régi látogatottságot, hanem jóval felül is múlta. Igaz azonban, 
hogy akkorára az alsó négy osztály párhuzamos lett s így tizenkét osz-
tályra beosztva van, körülbelül 600 növendékünk. 

Jelen napjaink az alapítás korához hasonló feladatok elé állították 
intézetünket. Magyarország újra szétszaggatva romokban hever. Végvár 
lettünk újra s öntudatos, kemény munkát kell kifejtenünk, hogy a lelkek 
integritásának kiépítésével, ismét a teljes ember életbe bocsátásával, meg-
vívhassuk fanatikus szent hittel új, szent harcunkat a régi nagy Magyar-
ország feltámadásáért. Dr. Lovas Elemér. 



A kőszegi gimnázium 250 éves 
Jubileumára. 

Nagy ünnepre készül Kőszeg sz. kir. városa. 250 éve annak, hogy 
áldozatos, az adakozásban soha ki nem fáradó kéz megvetette a kőszegi 
gimnázium századokra készült alapját. Június 5-én megnépesülnek az 
ősrégi, történelmi falak, újra feszesen áll a büszke őrtorony a szellőjárta, 
omladozó régi várfalak mellett. Felszökkennek újra a zászlók, melyek 
látták valamikor a töröküző Jurisich hős katonáit s hirdették Kőszeg 
nemes városa dicsőségét. Most is dicsőséget fognak hirdetni. Hirdetni 
fogják a nemes munka diadalát — és mind-mind elismeréssel, hódolat-
tal emelik meg kalapjukat, kik a kőszegi öreg gimnázium falai között 
szívták fogékony, ifjúi lelkükbe a tiszta erény, a hazaszeretet, a tudo-
mány nemesítő magvait. 

Elevenítsük fel egy kissé a dicső multat és merítsünk belőle erőt 
az eljövendő másik 250 esztendőre. 

Sivár, kietlen volt a jövő, mely a mohácsi vész után szerte a hazá-
ban mutatkozott. A főpapság javarésze a mohácsi síkon lelte halálát; 
kolostorok, templomok rombadőlve, az Egyház intézményei szétszórva. 
A városok nagy részét az új vallásnak hívei népesítik be és ez alól 
Kőszeg se kivétel. Ebbe a szomorú sivárságba már belevilágít később 
a nagy Pázmány lelke, mint égő fáklya a vaksötét, borongós éjszakába. 
Küzd, alkot, papokat nevel, iskolákat épít. E nagyarányú, apostoli mun-
kája közben nem feledkezik meg városunkról sem. Már 1626. évben, 
amikor újra a polgári visszavonás, a vallási viszály tüze lobogott a nem-
zet szívében, felvetődött a gondolat a magyar katholicizmus e lánglelkű 
apostolában, hogy Kőszegen a jezsuiták számára iskolát épít. 1626. okt. 
26-án a következőleg ír Dallos győri püspöknek Pozsonyból : „Nem 
tudom en ha az páterek ugyan ot akariak az Collegiumot és nem ot 
ahol en Javallom vala Kőszegben. De ha ugyan Győrött akariak, en 
nem ellenzem, sem improbalom." 

Ami azonban Pázmánynak nem sikerült, azt megvalósította gróf 
Széchényi György, kalocsai érsek, a győri püspökség kormányzója. 
1666. május 13-án Rákosról levelet intéz Miller Fülöp jezsuitához, 
I. Lipót királyunk gyóntató atyjához, melyben kifejezi abbeli óhaját, 
hogy a jezsuitákat szeretné Kőszegre betelepíteni. I. Lipót buzdítja is 
Széchenyit terve kivitelére. Az érsek meg is ragadja a kínálkozó jó 
alkalmat. Magához hivat Sopronból két jezsuitát, kikkel azután elhatá-
rozza, hogy a pátereket letelepíti Kőszegre. 1674 szept. 24-én kérvényt 
intéz ez ügyben Őfelségéhez, ki azt jóváhagyólag tudomásul veszi. 

A jezsuiták 1675. január 12-én szép csendesen bevonulnak a város 
falai közé. Széchenyi mindjárt házakat vesz számukra és 5 helységet ad 
át nekik, hogy azok jövedelméből élhessenek. A betelepült jezsuiták 
mindjárt hozzáfognak a munkához. 1677. évben elkezdik a székház, a 
collegium építését és rövid időn belül annyira haladnak, hogy 1677. jún. 
5-én Kecskeméty jezsuita előljáró leteheti az alapkövet. Még az építést 
teljesen be sem fejezik, máris megkezdik 1677 novemberében a tanítást 
a négy alsó gimnaziális osztályban. 1683-ban Tököly elől Stájerországba 



voltak kénytelenek menekülni, de még ugyanezen évben visszajönnek 
és újult erővel, nemes buzgalommal folytatják a tanítást. 1684. április 
24-én adja ki Széchenyi, „a bőkezűség és adakozás eme csodája", — 
mint írja róla egyik tisztelője —, 50.000 forintról szóló alapító oklevelét, 
mellyel azután véglegesen megvetette a kőszegi gimnázium alapját. 
1694. évben újra 10.000 forintnyi alapítvánnyal tetézi az előbbi össze-
get. Eközben a jezsuiták továbbfejlesztik gimnáziumukat. 1691. évben 
megnyitják az ötödik, poézis, 1692-ben pedig a hatodik, rhetor osztályt. 
Szomorú események azonban közbe-közbe újra adódnak. Leég az iskola, 
székház és templom, úgyhogy újra az épület felépítésének nehézsége, 
költsége terheli őket. Majd a Rákóczy felkelés viharai zavarják a tanítást. 

Hűségesen, lelkesen folyik a munka a jezsuiták kezén egészen a 
rend eltörléséig. Tanítanak az iskolában, hirdetik Isten igéjét a templom-
ban, vonzzák az embereket a gyóntatószékbe. Nagy képzettségükkel, 
műveltségükkel, nyájasságukkal, jóakaró támogatásukkal egy-kettőre meg-
nyerik maguk számára nemcsak tanítványaik, hanem a hivek lelkét, 
szeretetét is. Általában nagy gondot fordítanak az ifjúság vallásos neve-
lésére. Az előadást imádsággal kezdik, melyet egy tanuló mond el, mialatt 
a tanár és tanulók térdelnek; szent misét mindennap hallgatnak, minden 
vasár- és ünnepnapon szentbeszéden is résztvesznek. Hogy mennyire 
köztudatban volt a jezsuiták kiváló munkássága, legjobban mutatja az 
a tény, hogy 1750-ben 606 volt tanulóiknak száma. 

Ezt a nemes, kiváló munkásságot derékbatörte 1773-ban a jezsuita 
rend eltörlése. 1773. okt. 16-án, amilyen szerényen, csendesen jöttek, 
époly alázatos szívvel, Istenbe vetett törhetetlen bizalmukkal, csendesen 
kivonulnak a városból. Mária Terézia, hogy baj ne álljon be a tanítás 
terén, — minthogy az iskolaév kezdete már a küszöbön volt, — meg-
hagyja a megyéspüspököknek, hogy ideiglenesen lássák el tanárokkal 
az iskolákat. A megyéspüspökök eme felszólításra részint világi papokat, 
részint exjezsuitákat rendelt az átmeneti időre a kőszegi gimnáziumhoz. 

1777. okt. 20-án új korszaka kezdődik iskolánknak, a piaristák 
veszik át a kőszegi gimnáziumot. Mindjárt hozzá is fognak a régi épület 
kibővítéséhez és új, díszes homlokzattal ékesítik az épületet. Azután a 
muzeumokat szerelik fel nagy sikerrel. A tanítás a Ratio Educationis 
szellemében folyt. És amikor a magyar nyelv is nagyobb szerephez jut-
hatott az iskolában, örömmel, lelkesedéssel ragadják meg a kínálkozó 
jó alkalmat ; az igazgató magyar újságot hozat és azt olvasgatják heten-
ként két órában a nagyobb diákokkal. Nem elégesznek meg az ifjúság 
pusztán szellemi foglalkoztatásával, hanem nagy gondot fordítanak a 
játékra, lélekvidámító szórakozásra is. A fennmaradt iratok mind csak 
elismeréssel szólnak a piaristák nevelő munkájáról. 

A piaristákat is felváltják nemsokára új munkások: a bencések, 
kiterjesztvén a hazai közoktatás, az ifjúság nevelése tágas mezején mun-
kásságukat. 1815. őszén adják át a piaristák a gimnáziumot a bencések-
nek, és bevonul a bencés igazgató 6 tanárral, hogy itt e végvárban is 
folytassák a nemzet fiainak nevelését, melyet dicső őseik valamikor 
réges-régen a magyar haza születésének bölcsőjénél, a magyar hon-
alapítás nehéz munkájánál kezdettek meg. És azóta a 112 esztendő óta, 

* * 



mióta itt munkálkodnak Rendünk tagjai, végeláthatatlan, hosszú sorban 
vonulnak fel az ifjú lelkek mestereik elé, hogy tőlük kérjenek szeretetet, 
melegséget, bensőséget, nemes szivet, mint kért egyszer nagy elődjük, 
a magyar ifjúság védőszentje, Szent Imre, Pannonhalma szent hegyén. 

Mikor a bencések átveszik a gimnáziumot, a hazai közoktatás már 
a II. Ratio irányítja. Ennek szabályait szem előtt tartván tanítják, nevelik 
az ifjúságot az Entwurf megjelenéséig. Az 1850. évben behozott eme 
új tantervezet villámcsapásként éri, sújtja intézetünket, amennyiben az 
eddig 6 osztályú gimnáziumot 4 osztályú német iskolára degradálta. 
Úgy látszik, fájt egyeseknek, hogy a kőszegi gimnázium tanulói közül 
többen Mars fiaihoz szegődtek, csatlakoztak a szabadságharc idejében, 
Fájt nekik, hogy az intézet tanárai a megengedettnél jobban ültették, 
ápolták tanítványaik szivében az izzó hazaszeretetet. Mit volt mit tenni, 
kénytelenek voltak az intézet tanárai 1861-ig német nyelven tanítani. 
Azonban addig küzdöttek, verekedtek, puhítottak a tiszteletreméltó taná-
rok, míg végre 1861-ben újra a magyar intézetek sorába került az iskola. 
1865-ben azután annál nagyobb örömmel ülhették meg fényes közönség 
jelenlétében a bencés rend 50 éves kőszegi munkásságának ünnepét. 

1888. év ismét határjelző a gimnázium történetében. A gimnázium 
sorsát melegen szivükön viselő emberek mindinkább azzal a gondolattal 
kezdtek foglalkozni, hogy az algimnáziumot 8 osztályú főgimnáziummá 
fejlesszék. A fentemiitett év volt az a nevezetes dátum, amikor az eszme 
felmerült. Mindjobban beleidegződött az emberekbe az a gondolat, hogy 
itt, Kőszegen felállítandó főgimnázium nemcsak a tanügynek válnék 
válnék díszére, dicsőségére, hanem fontos nemzeti missziót is lenne 
hivatva betölteni. A város századokra visszatekintő múltja, természeti 
szépségekben szivet-lelket gyönyörködtető, nemesítő fekvése, egészséges 
levegője mind olyan okok voltak, amelyek méltán eredményezhették a 
főgimnázium megvalósítását. És bár sokat küzdöttek, tervezgettek, kérel-
meztek, — mégis megvalósult. Amikor 1896. évben országszerte folyt 
a készülődés a magyar haza ezeréves fennállásának méltó megünneplé-
sére, Kőszeg városa a szó legszorosabb értelmében kivette részét a 
készülődésből. Az 1896. év május 10-én megtartott milleniumi díszköz-
gyűlésen 100.000 forintot szavazott meg a főgimnázium felállítására 
hazafias lelkesedéssel. A kivitelig még nagy út volt hátra, de ezt a 
göröngyös utat is sikeresen végigküzdötték, úgyhogy 1908 júliusában 
már átvételre készen állott a szép épület. A sokat szenvedett magyarság 
szivből fakadó hálája kisérje mindazokat, kik ily gyönyörű épületet 
emeltek a magyar közoktatásnak. 

A jelenkor bencés munkájáról nem mi vagyunk hivatottak Ítéletet 
mondani. Ora et labora ! Ez a bencés jelszó. Imádkozzál és dolgozzál. 
Ennek élt a bencés századokon keresztül, — ez ragyog előtte az eljö-
vendő századokban is. Ezután is arra fognak törekedni, hogy az agyon-
sanyargatott, megcsonkított, kálváriát járó, szeretett hazának vallásos, 
hazafias, hasznos polgárokat neveljenek. 

Nóvák Ödön. 



Az apostoli nuncius levele 
szemlénk szerkesztőiéhez. 

NONCIATURE APOSTOLIQUE, Budapestini, 14. Mártii 1927. 

Admodum Reverende Pater, 

Pergrato animo accepi Periodicum Quartale quod inscribitur 
„Pannonhalmi Szemle", una cum humanissimis litteris, quibus Tuam 
necnon caeterorum scriptorum ac editorum ejusdem Ephemeridis erga 
Sanctam Sedem fidelitatem et devotionem profitebaris. 

Optandum sane est quod spiritus S. Benedicti, a quo hominum 
societas tot bénéficia jam assecuta est, posterum quoque virescat, fructus-
que uberrimos virtutis et scientiae nobis afferat. 

Grates ex corde Tibi persolvens, omnia a Deo fausta adprecor 
et permaneo 

Tibi addictissimus 
Cesar Orsenigo 

Nuntius Apostolicus. 
Admodum Reverendo 

P. Dr. Floriano Kühár O. S. B. 
Pannonhalma. 

APOSTOLI NUNCIATURA. Budapest, 1927. márc. 14. 

Nagyon tisztelendő Páter ! 
Hálás szívvel vettem kézhez a „Pannonhalmi Szemle" évnegyedes folyóiratot 

és vele lekötelező levelét, melyben a folyóirat szerkesztőségének, íróinak és kiadó-
hivatalának az Apostoli Szentszék iránt való hódolatos hűségét tolmácsolta. 

Óhajtjuk mi is, hogy Sz. Benedek szelleme, mely az emberi társadalmat már 
eddig is annyi jóval halmozta el, ezután is viruljon és számunkra a tudománynak és 
erénynek bőséges gyümölcsét teremje. 

Hálám kifejezésével az Isten áldását kérem munkájukra. 

Maradtam készséges lélekkel 
Orsenigo Cézár, 
apostoli nuncius. 

Az apostoli nuncius levelét mély hálával fogadják a „Pannonhalmi 
Szemle" írói és barátai. Ez is biztosíték számunkra, hogy jó úton járunk, 
jó ügyért harcolunk ; ezután is igyekszünk megmaradni ezen az úton, 
kitűzött céljaink mellett. 



Rendi hírek. 
Szent Benedek rendjének új ága. Freiburgban (im Breisgau) márc. 21-én 

a freiburgi érsek ünnepélyesen megalapította a St. Lioba testvéreinek, Sz. Benedek 
szerzetes oblátáinak congregatióját. A szerzet Sz. Benedek Regulája szerint él és a 
liturgia müvelése egyik főcélja. Külső tevékenysége : a lelkipásztorkodásban való 
közreműködés és a családgondozás. A nővérek Baden különböző részeiben működ-
dik, főleg Freiburgban és Konstanzban. (Schönere Zukunft 1917. (II.) 29. 602. 1.) 

Magyar bencések tudományos és irodalmi kitüntetései. Dr. Klemm Antalt, 
a pannonhalmi főiskola tanárát, egyet, magántanárt, szerkesztőbizottságunk tagját, 
a M. Tud. Akadémia ez év május 5-én levelezőtagjává választotta. Dr. Klemm a 
magyar nyelvtörténetnek szorgalmával, nyelvtudásával, eddigi eredményeivel régóta 
kimagasló müvelője. 

Dr. Várkonyi Hildebrand volt pannonhalmi főiskolai tanár, a pécsi egyetem 
magántanára és könyvtárának őre a Szent István Akadémia első osztályának lett 
rendes tagja. 

Dr. Kühár Flóris pannonhalmi főiskolai tanárt és Dr. Kemény Kolumbán győri 
főgimn. tanárt a győri Kisfaludy Irodalmi Kör választotta rendes tagjává. 

Dr. Klemm Antal a M. Irodalomtört. Társaság választmányának lett tagja. 
Az O Gloriosa himnuszt, a latin breviáriumi költészet egyik gyöngyét, mely 

valószínűleg Pázmány Péter alkotása, 1910-ben Dom Pothier solesmesi apát a gre-
gorián dallamhoz igazította. Klinda Teofil esztergomi prelátuskanonok ösztönzésére 
most a Desclée-cég kiadta ezt a himnuszt, mely szövegével és dallamával szépen 
simúl a magyar lélek Szűz Mária tiszteletéhez. 

Zalán Menyhért Pray-kódex tanulmányának sikere a külföldön. Zalán a „Pray-
kódex forrásaihoz" címen a Magyar Könyvszemle 23. (1926.) 246-78. közzétett kuta-
tásai fölkeltették a liturgia külföldi művelőinek figyelmét és elismerését. P. Cunibert 
Mohlberg, marialaachi bencés, a liturgiatörténet nagynevű müvelője a Rómában meg-
jelenő „Ephemerides liturgicae" c. szakfolyóiratban, mely az egész keresztény világ 
liturgikusainak megnyilatkozási tere, a XLI (N. S. I.) fasc. 1. jan.—febr. szám 67—68. 
lapján latinul és németül teszi közzé Zalán tanulmányának eredményeit, elismerve a 
szerző kiváló érdemeit. Zalán legközelebb folytatni fogja a Pray-kódexre vonatkozó 
tanulmányait a M. Könyvszemlében és Szemlénkben is. 

Felsöbüki Nagy István f. 
1927. m á r c i u s 7 - é n hait m e g f e l sőbük i Nagy Is tván 79 éves k o r á -

ban a s o p r o n m e g y e i B ü k ö n . Fe l sőbük i N a g y P á l n a k , a r e f o r m o r s z á g -
gyű lések k i m a g a s l ó p o l i t i k u s á n a k , a h a z a - é s embe r sze r e t e t a p o s t o l á n a k , 
az ősi a l k o t m á n y , a haza i nyelv, az a d ó z ó nép v é d ő j é n e k volt a fia. 
Ap ja lelke fo lyta tódot t t o v á b b f i ában , a 8 0 — 9 0 - e s évek ha rc i a s po l i t iku-
s á b a n . Nemze t i , A p p o n y i - p á r t i p r o g r a m m a l került be a p a r l a m e n t b e s 
ettől kezdve 18 e s z t e n d ő n át képvise l te a lövői kerülete t . V i s s z a v o n u l á s a 
u tán a f ő r e n d i h á z t i t ká rává nevez ték ki s ú j a b b 18 évi fő rend iház i m ű -
k ö d é s u t á n min t f ő r e n d i h á z i e lnöki t a n á c s o s ment n y u g a l o m b a a h á b o r ú 
m á s o d i k évében . N é p s z e r ű s é g é t m u t a t t a a nagy részvét , amely a büki 
t eme tő s z á z a d o s f á inak á r n y é k á b a n p i h e n ő a tyja mellé kisér te . É r d e -
meit, e g y é n i s é g é n e k sze re t e t r emé l tóságá t , i g a z s á g o s s á g á t , bá tor , h i g -



gadt szókimondását szépen méltatták a lapok. Mi más címen emlékezünk 
meg róla. Bencés tanítvány volt. Középiskoláit Sopronban végezte és 
soha el nem halványuló iskolai emlékeit szeretettel őrizte. Hosszú, érde-
mes élete szépen csengő himnusza volt a bencés nevelői, tanítói munká-
nak, mély klasszikus képzettsége mindennél jobb bizonyítéka egykori 
tanára, Rut Jeremiás mesteri módszerének. A felsőbüki Nagy Istvántól 
sokat magasztalt, nagyrabecsült tanítórend áldoz e pár sorban ragasz-
kodó tanítványa emlékének. 

^ Síengl Antal kúriai bíró nagypénteken, ápr. 15-én tért 
Megváltójához. Pannonhalmához a magyar és bencés lélek szeretetével 
ragaszkodott ez a ritka jellemű és nagytudású bíró. Szive vágya volt a 
rend oblatusai közé lépni, a halál előbb vitte a Szent Atya családjába. 
R. i. p. 

Halottaink. 
* Halbik Ciprián. 

A Mors Imperator az utolsó hónapokban megint feltűnő sokszor 
gyakorolta Rendünkben a maga felségjogait. November derekától február 
végéig gyors egymásutánban szedte áldozatai t : három hónap alatt öt 
halottja volt a pannonhalmi Szt. Benedek-Rendnek. Hatodiknak aztán 
f. é. március 28-án Halbik Ciprián tihanyi apáturat emelte ki az apáti 
székből s levitte magával a tihanyi apátsági templom sírboltjába, hosszú 
élet után még hosszabb pihenőre . . . 

Halbik Ciprián, keresztnevén Gáspár , 1840. jul. 6-án született 
Dákán, Veszprémmegyében egyszerű polgári szülőktől. A gimnázium 
négy alsó osztályát a pápai bencés intézetben végezte, az 5. és 6. osz-
tályt pedig Győrött, megint csak a bencéseknél. Ilyenformán megismerte 
és megszerette a magyar benediktinusok életét és munkakörét s mert 
maga is erre vágyott, a hatodik osztály elvégzésekor a Rendbe való fel-
vételét kérte. Óhaja teljesedett s a fiatal Halbik Gáspár alig 17 éves 
korában, 1857. szept. 8-án Pannonhalmán beöltözött bencés novícius-
nak. Ekkor kapta a Ciprián rendi nevet. További tanulmányait most 
már mind Pannonha lmán végzi s 1864-ben be is fejezi. 1864. jul. 31-én 
Sirnor János akkori győri püspök pappá szentelte. 1864. aug. 3 -án 
volt a primiciája itt Pannonhalmán, a Boldogasszony-kápolnában. Pályá-
ját mint bencés miséspap Pannonha lmán kezdte, ahol egy évig mint 
székesegyházi hitszónok működött. 1865-ben a Rend győri közép-
iskolájához került tanárnak, ahol 12 évig működött. 1877-ben a komá-
romi bencésgimnázium igazgatója lett, a következő évben ezen hivatala 
mellett ugyanott a házfőnöki tisztet is viselte. De már 1880-ban P a n -
nonhalmára rendelte főapátja, ahol a Rend egyik legnagyobb kincsét és 
büszkeségét, a pannonhalmi könyvtárt bizták gondjaira. 1885—1891-ig 
ugyanitt alperjeí, a főapátsági egyházmegye esperese és főiskolai igaz-
gató, mig végre 1891-ben a Rend és a főapát együttes bizalmából fő-
monostori perjel lett. Vaszary Kolos főapátnak a primási székbe való 
távozása után az új főapát megválasztásáig mint kormányzóperjel intézi 
a Rend ügyeit, 1894-ben pedig tihanyi apát lesz s 1927. márc. 28-án 



bekövetkezett haláláig, tehát 33 évig ült ebben a tihanyi apáti székben. 
Közben 1924. jul. 31-én rendtársainak és tisztelőinek nagy seregétől 
övezve ritka szép jubileumot ül. Testben már nagyon elgyöngülve, de 
lelkileg még teljes frisseségben megtartja gyémántmiséjét. Magyarország 
kormányzója ez alkalomból kinevezi kormányfőtanácsossá. 

Ez a néhány sor adja a külső keretet, amelyben Halbik Ciprián 
hosszú élete lezajlott ; a feléje forduló, az iránta megnyilatkozó bizalom 
sejteti az elköltözött lelki kvalitásait, de természetesen korántsem fedi 
fel őket az olvasó előtt. Pedig érdemes figyelmesen belenézni ezekbe 
az értékes tulajdonságokba. Nem rendkivüliségökkel hatnak, hanem azzal, 
ahogyan ezek a tulajdonságok Halbik Ciprián lelkében harmonikus egy-
ségbe olvadnak. 

Halbik mélységesen vallásos és Rendjét igazán szerető szivének 
legtermészetesebb megnyilatkozása : kötelességtudása ; kora ifjúságától 
hosszú életének végéig a kötelességteljesítésnek szinte fanatikusa. Ami 
rá van bizva, azt el is akarja végezni s ebbe élete alkonyán már erősen 
jelentkező törődöttségét sem akarta respektálni. Ez a komoly kötelesség-
tudás jellemezte őt mindig s mert ez imponál, nagyszámú tisztelőt is 
szerzett neki. Ennek eredménye volt egyúttal, hogy minden munkakörébe 
alaposan beledolgozta magát s mindenütt alapos munkát végzett, ami 
növelte az iránta való tiszteletet. Szerzetesi szerénysége mellett volt 
benne valami bájosan ható nagyúri vonás, nem külső forma, betanult 
póz, hanem a lelkéből fakadó finomság és természetes érzék, úgyhogy 
ahol megismerték, rendszerint egyszersmindenkorra meg is szerették. 
Ha megfelelő pozicióba jut, a reneszánsz nagy főpapjaira emlékeztető 
papi méltóság lett volna belőle, akinek a nevét áldva emlegetnék tudo-
mányban, irodalomban, művészetben egyaránt. 

Valamikor, fiatalabb korában s mig hivatalos teendői erre némi 
időt engedtek, irodalmilag is dolgozott. A szépirodalom mellett főleg 
a történelmi tárgyak érdekelték. (V. ö. A pannonhalmi Szent Benedek-
Rend története. Hatodik kötet. B) 592—593. 1.). Határozottan kiváló 
szónok is volt. Ebben a tekintetben egy, ma már meglehetősen meg-
szűnt régi iskola hive. Minden mondatát, sőt minden szavát gondosan 
csiszolta és formázta, úgyhogy ezek egymás mellé rakva s körmonda-
tokba fűzve úgy hatottak, mint régi nagy mesterek remekbe készült finom 
faragványai. Ehhez járult roppant érzelmes, szinte földöntúli hangja, a szív 
húrjait közelről érdeklő ügyes megválasztása. Természetes, hogy ez hatott. 

Szegény Ciprián apátúr valamikor nagyon ismert és népszerű, 
széles körökben tisztelt ember volt. Ez a kör most már egyre szűkebbre 
szorult körülötte. Agg korával járó gyengeségek — a hallása igen meg-
romlott s a szeme is rossz volt, alig látott — a nyilvános szereplés 
teréről lassan-lassan leszorították, a régi gárda sorait egyre jobban ki-
kezdte a halál. Elment — már 18 évvel ezelőtt — Fehér Ipoly, akihez 
talán ő állt legközelebb; elmentek szűkebb baráti körének tagjai: Fran-
csics Norbert, Bierbauer Lipót, Lóskay Fidél — most aztán utánuk ment 
ő is. Egy szokatlanul hosszú élet fáradalmait kipihenni ment s magával 
vitte életének legfájdalmasabb, legkínzóbb emlékét is : azoknak a napok-
nak az emlékét, amikor Tihany a gyorsan lepergő magyar kirá'ytragédia 
egyik szomorú mozzanatának szintere volt . . . R. i. p. 



Palalin Gergely. 
(1851. aug. 31—1927. febr. 21.) 

„Jól tudjátok, hogy az Ür napja , mint éjjel a tolvaj, úgy jön el." 
(Tessz. 1. 5, 2.) 

Akaratlanul is a Szentírás ezen szavaira kellett gondolnunk, ami-
kor febr. 21-én éjjel az Úr hirtelen magához szólította házunk nesztorát, 
a 76 éves Palatin Gergelyt. Az előző nap még a szokott módon végezte 
munkáját , készült másnapi előadására és éjjel már meg kellett jelennie 
az Isten ítélőszéke előtt. Váratlanul érte a halál, de nem készületlenül, 
hisz egész szerzetes élete előkészület volt a legfőbb^ bíró előtt való 
számadástételre. Őrá is bizonnyal vonatkoznak az Úr Jézus szavai : 
„Boldogok a szolgák, kiket, midőn megjön az Úr, készen talál." (Luk. 
12, 37.) Juliusban lett volna aranymiséje, rendtársai, tisztelői már csend-
ben készülődtek ennek minél fényesebb megünneplésére, de az Úr, úgy 
látszik, más kitüntetést szánt az ő öreg hűséges szolgájának s magához 
szólította őt. 

Palatin Gergely 1851. aug. 31-én született Kőszegen, hol atyja 
bérkocsitulajdonos volt. Az a szerencse jutott osztályrészéül, hogy egy 
igazán keresztény érzületű családban nyerte zsenge korának vallásos 
nevelését, ami azután egész életére elhatározó befolyással volt. Sokszor 
mesélte, hogy esténként atyja maga köré gyűjtötte az egész családot s 
közösen végezték áj tatosságukat. Édesanyja is, akiben a szláv népet 
jellemző mély vallásos érzés párosult a gyermeke iránti nagy szeretettel, 
mindent megtett, hogy már kis gyermekkorától kezdve hozzászoktassa 
a vallásos gyakorlatok buzgó végzéséhez. Gyermekkorában németül tanult 
meg először beszélni s mivel az akkori Kőszeg nem is volt alkalmas 
arra, hogy a magyar nyelvet jól elsajátítsa, szülői a vásárosmiskei kántor-
tanítóhoz adták magyar szóra. Korán felébredt a technikai dolgok iránt 
való érdeklődése, maga szokta emlegetni, hogy gyermekkorában sok 
időt töltött egy a házukhoz közel lakó lakatosnál, ahol sokszor versenyt 
kalapált a munkásokkal. Miután a kőszegi algimnáziumban a 4 alsó 
osztályt elvégezte, Szombathelyre ment tanulmányainak folytatására. 
Innen folyamodott mint végzett hatodik osztályos a Szent Benedek Rendbe 
való felvételért s 1870. szept. 8-án öltötte magára a Rend ruháját. Mint 
a Rend növendéke végezte Pannonhalmán a gimn. VII. és VIII. osztályát 
s utána Győrött tett érettségi vizsgálatot. Az 1873—74. iskolai évben 
kezdte meg theologiai tanulmányait s ezekkel párhuzamosan készült 
mennyiségtanból és természettanból a tanári vizsgálatra az akkoriban 
újjászervezett pannonhalmi tanárképző főiskolán. Ünnepélyes fogadalmát 
1876. júl. 23-án tette le s a következő év júl. 14-én szentelték áldozó-
pappá. Először Győrbe került gimnáziumi tanárnak, de már két év múlva, 
1879-ben a budapesti egyetemre küldte Kruesz Krizosztom főapát, hogy 
alaposabb kiképzés után a pannonhalmi főiskolán átvegye a fizika taní-
tását. Palatin 2 évig maradt Pesten s főleg Szily Kálmán fizikai elő-
adásait hallgatta, akiről később is csak a ragaszkodás és hála szavaival 
emlékezett meg. Pesti tartózkodása alatt szerezte meg tanári oklevelét 
1881-ben foglalta el a pannonhalmi főiskolán a fizikai tanszéket s ettől 



kezdve itt tanított egész haláláig egy évi (1893—94.) megszakítással. 
Főiskolai működése mellett a pannonhalmi gimnáziumban is tanította 
a fizikát egész 1924-ig. 

Ha Palatin Gergely pannonhalmi működését akarjuk vázolni, akkor 
az állandó csendes munka történetét kell megírnunk, amely négy fal 
közé zárva folyik le, nem keresve a külső érvényesülést s csak akkor 
lép a nyilvánosság elé, ha csendes búvárkodásának valamely eredmé-
nyével akarja a tudományt gazdagítani. Természetes hajlandósága a kísér-
leti, technikai problémák felé terelte az érdeklődését s életének nagyobb 
részét a fizikai szertárban töltötte kedves eszközei között, amelyeknek 
külső csinosságára is mindig nagy gondot fordított. Legkedvesebb esz-
köze s egyben életének egyik fő öröme és büszkesége, osztógépe volt. 
A Jedlik-féle osztógép 1884-ben került a pannonhalmi szertárba teljesen 
szétszedett állapotban. Ő állította össze, s attól kezdve ennek tökélete-
sítése foglalta le legtöbb idejét. A technikai munkálatokban való ügyes-
ségére jellemző, hogy mikor a szükséges finom mikrométercsavart ber-
lini mechanikusokkal nem tudta kielégítő módon elkészíttetni, maga 
fogott a munkához s fáradozását siker is koronázta. Az osztógépet 
annyira tökéletesítette, hogy míg azelőtt csak 162 karcolást lehetett vele 
húzatni 1 mm-re, addig nála ez a szám 2093-ra nőtt. Osztógépéről elő-
adást is tartott a Math, és Phys. társulatban 1893-ban s a pannonhalmi 
főiskola évkönyvében nagyobb cikket írt róla. De tudományos működése 
nem merült ki pusztán technikai problémák megoldásában. A tudomány 
újabb haladása új meg ú j problémák felé terelte folyton éber szellemének 
érdeklődését. Hertznek az elektromos hullámokkal végzett kisérletei arra 
ösztönzik, hogy a légköri kisülésekből kiinduló elektromos hullámok 
felfogására alkalmas kohérert készítsen s így zivatarjelző készüléket 
állított össze, amely jó sikerrel működött Pannonhalmán és Kőszegen. 
Foglalkozott a Michelson és Benoit által megoldott problémával is, 
amelynél az a feladat, hogy a Párizs közelében őrzött hosszúság-egységet 
ellenőrzésül a fényhullám hosszúságával hasonlítsuk össze. Az erről 
szóló értekezése (Főiskolai évkönyv 1917.) nagy kisérletező ügyességéről 
tanúskodik. A modern fizika egyik legjelentősebb fejezete, a relativitás 
elmélete, szintén alaposabb vizsgálódásra ösztönözte. A pannonhalmi 
főiskola 1913—14-iki tanévre szóló évkönyvében megjelent tanulmánya 
főleg a speciális relativitás elvének alapjául szolgáló Michelson-féle 
kísérlettel foglalkozik s a kisérlet értelmezésénél néhány új szempontra 
és körülményre hívja fel a figyelmet. 

A tudományos munka nem merítette ki Palatin munkakörét. Taní-
totta a főiskolán az elméleti és kísérleti fizikát s egész tanárgenerációt 
képzett ki a Szent Benedek Rend gimnáziumai számára. Komoly iskolai 
munkája mellett mindig készségesen rendelkezésére állt bármelyik rend-
társának, ha a technikai dolgokban való ügyességénél fogva valamiben 
segítségükre lehetett. E mellett nem találhattak volna nála szívesebb, 
kedvesebb kalauzt, ha a fizika iránt érdeklő vendégek a fizikai szertárt 
akarták megtekinteni. Hogy milyen mértékben nyerte meg ezzel sok 
embernek a szivét, az épen halálakor mutatkozott sokak részéről meg-
nyilvánuló kedves megemlékezésben. A legutóbbi időkig szinte fiatalos 



elevenséget tanúsított minden munkájában s ha szellemi képességei 
kezdték is megérezni az öregségnek bénító hatását, ezt ellensúlyozta 
azzal az igazán lelkiismeretes munkával, szorgalommal, amellyel minden 
órájára készült, amiben példaképe lehet minden tanárembernek. 

Mintha az Úristen is jutalmazta volna folytonos munkásságát , 
megadta neki azt a kegyelmet, hogy szinte élete utolsó percéig munkál-
kodhassék. Élete utolsó délutánján épen e sorok írójával beszélgetett 
utolsó problémájáról, az aberrációról, amellyel már évek óta foglalkozott, 
s amely még mindig adott neki töprengeni valót. Másnap reggel a szer-
tárban kikészítve álltak a műszerek, amelyeket aznapi előadásához már 
előző délután előkészített. De a szertár már nem láthatta többé falai 
között. Elköltözött tőlünk, de hátra hagyta számunkra egy olyan szerze-
tesnek emlékét, aki 50 éves működése alatt csak Istenért és rendjéért 
dolgozott s akinek élete hű megvalósítója volt az „Ora et labora" 
programmjának. Nyugodjék békében ! (Dr. H. B.) 

t Tamás Vidor. 
Tamás Vidor az ifjabb bencés tanári nemzedék kiváló képviselője 

volt. Alapos szakképzettség, a tanítványok iránt való meleg szeretet, 
lelkiismeretes tanító és nevelő munka volt az az eszköz, mely számára 
úgy diákjainak, mint Győr közönségének bizalmát, szeretetét biztosította. 

Fiatal életét a Gondviselés korán magához vonta. Még növendék 
korában együtt voltak testvérével, Vazullal Pannonhalmán ; két fiát küldte 
édesanyja Sz. Benedek szolgálatára ; a szent pátriárka mind a kettőt 
magához hívta az égbe. Tamás Vazult 1917-ben, 1927. február 19-én 
öccsét, Vidort is. A gyászoló családdal együtt gyászol a Rend, a győri 
főgimnázium és mindazok, akiket az élet ezzel az izig-vérig lelkes bencés 
paptanárral megismertetett. 

Tamás Vidor sz. Sopronban 1892. június 5-én. 1909. aug. 6-án 
lépett a Rendbe; 1916-ban tett ünnepélyes fogadalmat és utána áldozó-
pappá szenteltetett. Tizenegy évig tanított a győri főgimnáziumban ered-
ménnyel és dicsérettel. R. i. p. 

Helyreigazítás. Jelen füzetünk 100. lapján a „Postea detur pax populis a 
sacerdote" kifejezés magyar fordításába hiba csúszott be. A „pax" a középkorban 
azon keresztet jelentette, melyet a népnek az istentiszteleteknél megcsókolásra oda-
adtak vagy kitettek. A föntebbi mondat helyes fordítása tehát : „Azután a pap adja 
a népnek a keresztet (megcsókolásra)." Zalán M. 



Oblálusok. 
A kereszténynek szép úiravalója 
a mértékletesség. 
(Alexandriai Kelemen : Paedag. III. t.) 

A gyönyörökben dorbézoló dőzsölés az embereknek komoly hajó-
törést okoz. A tömegnek ez a kellemes, de dicstelen életmódja ég és 
föld távolságra van az igazi szépség szeretetétől. Az ember ugyanis 
természeténél fogva magasabbra hivatott lény; komoly és — mint az 
egyetlen Szépség kezemunkája — keresi a szépet. Viszont a gyomrának 
élő ember élete tisztességtelen, gyalázatos, nevetségesen undorító. 

A gyönyörhajhászó embert az isteni természettől egy egész világ 
választja el. Evése a verebekére emlékeztet, fajtalankodása a sertésekre 
és kecskékre. Mert jónak tartani a gyönyört •— a szép iránti érzéketlen-
ség netovábbja. A gazdagság szeretete eltéríti az embert a helyes élet-
módtól és arcpirulás nélkül ocsmányságokra csábítja, „ha módjában van 
neki, mint valami állatnak, mindent össze enni és inni és szerelmi vá-
gyait tetszése szerint kielégíteni."1 Ezért a legritkább esetben nyeri el 
az Isten országát. Ugyan mi másért kotyvasztanak össze annyi nyalánk-
ságot, ha nem egyedül azért, hogy gyomrukat teletömjék? A nagybélü-
ség aljasságának beszédes bizonyságai a szemétdombok, ahová az étel-
maradékokat gyomrunk kiveti. Miért csődítenek össze annyi pohárnokot, 
mikor egy pohárral is tele töltekezhetnek? Mire jók a ruhaszekrények? 
Mire valók az arany-edények? Mire a díszletek? Zsebmetszők és gonosz 
csontok számára készülnek azok és — a sóvár szemeknek! 

„Az irgalmasság és igazmondás el ne hagyjanak téged" — szól 
az írás.2 Lám Elias Thesbitesben is mily szép példáját bírjuk a mérték-
letességnek, amikor „a gyalogfenyő alatt ült"3 és az angyal hordott neki 
táplálékot, amely „hamuban sült cipó és egy edény víz vala".4 Ilyen 
ebédet küldött neki az Úr ! 

Nekünk tehát, ha az igazság útján akarunk járni, fel kell öveznünk 
magunkat. „Ne hordjatok erszényt — mondja az Úr — se táskát, sem 
sarut".5 Vagyis : ne szerezzetek olyan gazdagságot, amely erszénybe 
zárt kincs; se csűrötöket ne tömjétek tele — mintegy tarisznyába hintve 
el a magot. Hanem osszátok meg a szűkölködőkkel is! Ne törődjetek 
sokat fogatokba fogható állatokkal és a cselédekkel, akiket — mivel 
terhet hordanak — átvitt értelemben a gazdagok csizmájának neveznek. 

Félre tehát a nagyszámú edényekkel ! Sutba kell dobni az arany 
és ezüst ivópoharakat ! El kell vetni a hemzsegő cselédséget ! A paeda-
gógustól kell szereznünk szép és tiszteletreméltó útitársakat, t. i. az 

1 Platon Leges, VIII. p. 831, D. E. 
2 Példabesz. 3, 3. 
3 Kir. III. k. 19, 4. 
4 U. o. 19, 6. 
5 Lukács ev, 10, 4. 



önkiszolgálást és mértékletességet. Az Igével egy ütemre kell lépkednünk, 
még ha van is az embernek felesége és vannak gyermekei. Nem teher 
az a ház, amely megtanulta az okos utas követését. A férfihez hasonlóan 
kell útra elkészíteni a férjet szerető feleséget. 

Az égbe vezető útra készen szép útravaló, ha a mértékletességet 
az egyedül tisztességes komoly méltósággal párosítjuk. A mér ték? 
Miként a láb mértéke a sarunak, ép úgy minden dolog bírásának a 
test. Aki erőnek erejével égbe akar jutni, annak a jó cselekedet szép 
munkáját kell hordoznia és igazi felüdülésben kell részesülnie az által, 
hogy a szűkölködőknek juttat a magáéból. Az írás is azt mond ja : 
„A férfiú lelkének váltsága az ő gazdagsága ." 1 Vagyis a gazdag ember 
alamizsnáskodás által fog üdvözülni. Miként a bőforrású kutak vize 
kimérés után ismét az eredeti magasságig megnő, ép így a nemesszívű 
adományozás, az emberszeretet forrása, ha az italt szomjuhozóknak 
közkincsévé lesz, újra megnövekszik és megtelik, mint ahogyan a bőtejü, 
de kis-'opott emlőkbe szokott a tej visszacsörgedezni. 

Aki ugyanis a mindenség Urát, az Igét bírja, az nem szűkölködik 
s szükséges dolgaiból soha semmije sem hiányzik. Mert az Ige olyan 
kincs, amely semmiben sem szenved hiányt és minden bőségnek elő-
idézője. 

Ha valaki azt mondaná, hogy gyakran látott kenyér nélkül szűköl-
ködő igaz embert, az ilyen eset fehér holló és ott fordúl elő, ahol nincs 
más igaz ember. Mindazonáltal jusson eszébe ez is : „Nemcsak kenyérrel 
él az igaz ember, hanem az Úr szavával", Aki az igazi mennyei kenyér. 

A derék ember tehát sohasem inségeskedik, amíg csak sértetlenül 
megőrzi Istennel kötött szövetségét. Hiszen módjában áll kérni a mindenség 
Atyjától és megkapni mindent, aminek csak hijában van s azokkal saját-
jaként élni, ha hűen kitart a Fia mellett. De megadatik neki az is, hogy 
semminemű szükséget nem érez. Ö, az Ige, a mi Paedagógusunk adja 
nekünk e gazdagságot. Ez a semmiben hiányt nem szenvedő gazdagság 
nem szálka mások szemében, mert önmaguk erejéből szerezték. Aki 
ilyen gazdagsággal rendelkezik, elnyeri az Isten királyi országát. 

Görög eredetiből fordította : Dr. Kdlovics Adorján. 

Oblalushirek. 
Az oblatusintézmény párisi nagygyűlése. Dubois párizsi biborosérsek és 

von Stotzingen primás-apát védnöksége alatt máj. 15-én megnyílik az oblátusok és 
obláták első nagygyűlése Párisban a Montmartrei Sz. Szív-zárdában. A gyűlés elnöke 
Gabarra párisi apát. A rendezőbizottság különböző rangú és foglalkozású oblatusok-
ból áll, akik Sz. Benedek családjának nagyságát, elterjedtségét képviselik. A meghivó 
is mutatja, mily széles társadalmi réteg csatlakozik a francia oblatusintézményhez ; 
Jacques Maritain, a neves ker. bölcselő is bencés oblátus. 

A nagygyűlés ünnepélyes vesperással kezdődik ; a Sz. Szív-bazilikában éjszakai 
szentségimádáson vesznek részt a testvérek ; másnap (15-én) a napi zsolozsma és 
előadások alkotják a nap programmját. Előadók: Dom Menez, Chauvin, Deroux. 

1 Példabesz. 13, 8. 



A résztvevők számára előadják Henri Ghéon-nak, a kiváló szépírónak Sz. Bene-
dek és Sz. Skolasztika találkozása c. dialógusát. 

A párizsi nap résztvevőivel lélekben találkoznak a magyar testvérek is. 

A missiós orvosjelöltek beöltöztetése. Orsenigo Cesare c. érsek, pápai 
nuncius márc. 13-án 9 órakor a budapesti jezsuiták templomában szentmise kereté-
ben 22 fiatal magyar orvost vett fel Sz. Benedek oblatusainak sorába, akik vállal-
koztak arra, hogy bizonyos időt különféle missziókban töltenek, mint orvosok. A pápa 
követét a templom ajtajában a papság élén P. Bús Jakab S. J. fogadta. Szentmise 
alatt Kemenes Illés dr. bencés igazgató és Dobrovich Ágoston dr. bencés tanár segéd-
keztek a pápa követének. Szentmise után megható ősi szertartás keretében akasztotta 
a nuncius a 22 lelkes orvos vállára Sz. Benedeknek, Európa apostolának vállruháját. 
A szertartás végeztével Szunyogh X. Ferenc, a magyar oblátusintézménynek lelkes 
propagálója mondott mély, átgondolt buzdító beszédet az áldozatos missziós munka 
krisztusi értékéről. A beöltöztető ünnepségen zsúfolásig megtöltötték a templomot a 
hivek. Ott voltak Csiszárik János c. püspök, Mészáros János érseki helytartó, Breyer 
István prelátus-kanonok, h. államtitkár, Rottenbiller Fülöp államtitkár, Barna Kornél 
honvédezredes, a jelöltek hozzátartozói és sokan mások. 

A budapest-józsefvárosi oblatusszövetség 45 tagja ajánlotta fel magát 
márc. 25-én Istennek és Sz. Benedek Atyánknak. A józsefvárosi plébániatemplomban 
Blieszner Ágoston prépost főpapi mise keretében vette fel a jelölteket, ezzel is 
kimutatva a szövetség iránt való jóakaratát és megbecsülését annak a munkának, 
mely a szövetség tagjait a plébánia lelkiéletével szorosan összekapcsolja. A közös 
szentáldozás és az oblatio után Horváth Kandid tanár ünnepi beszéde mélyítette el 
a bencés szellem szeretetét az oblatusokban. Blieszner prépost a hitközség tanács-
ülésén is megemlékezett az oblátusok dicséretes példaadásáról. 

A kőszegi oblátusok triduummal készültek Sz. Benedek ünnepére ; a szent-
beszédeket Borbély Kamill tanár és Nagy Balázs igazgató tartották. Az oblátusok 
lelkigyakorlatát dr. Kühár Flóris vezette, aki egyúttal az oblátáknak is tartott elő-
adást a regula szellemének kidomborodó jegyeiről: a stabilitásról, hallgatagságról, 
feltűnés, reklám kerüléséről, az egyetemes egyház ájtatosságának szeretetéről, az 
egyoldalúság kerüléséről a lelkiéletben. 

A celldömölki oblatusszövetség céltudatos vezetés mellett tagjainak buzgó-
ságával igyekezett Szűz Mária kegyhelyén az öntudatos kath. életet ápolni, fejleszteni. 
Havi gyűlésein a tagok a Sz. Regulának gyakorlati ismertetése által gyarapodnak a 
hitéletben és a szövetség társadalmilag is közelebb hozza őket egymáshoz, az össze-
tartás szellemét növeli bennök. Elhúnyt testvéreiknek, Jakab Istvánnak és Várkonyi 
Istvánnak halála a kegyelet és a keresztény szeretet tevékeny megnyilatkozására ád 
nekik alkalmat. Új tagokkal is szépen gyarapszunk. Csak az intelligencia élénkebb 
részvéte volna kívánatos. 

Az oblátusszövetség központi igazgatója az egyes szövetségek figyelmét 
felhívja a P. Sz. mult számában megjelent Oblátusdirektoriumra. Jó volna a Szövet-
ségek munkaprogrammjának egyöntetűségét ezáltal is biztosítani. Az újonnan be-
öltöztetett és oblatiot tett tagok bejelentendők a központi igazgatónak a törzskönyv 
céljából; a beöltöztetés és oblatio engedélyét is általa kell kérni a főapát úrtól. 

Az Oblátus vezérkönyv új kiadását most készíti elő Dr. Szunyogh X. Ferenc. 
A liturgikus szentmisehallgatásra kiváló segítőeszköz Dr. Szunyogh : „A Szentmise-



áldozat" c. magyar-latin misekönyve (à 10 P. Kapható a szerzőnél, Kőszeg, Bencés-
székház) ; használható a „Misekönyv" is ; az Orsz. Kath. Nőszövetség kiadásában. — 
Az oblatusoknak és oblátáknak melegen ajánljuk a „Liturgikus élet" c. sorozatot, 
mely dr. Szunyogh szerkesztésében a Szent István Társulat remek kiállításában jele-
nik meg. Eddig 7 füzet jelent meg; köztük a „Nap megszentelése" c. kiadvány nél-
külözhetetlen azoknak, akik az Oblatusszövetség szabályzata szellemében az Egyház 
közös imádságában akarnak körülményeikhez képest résztvenni. Ez a füzet a reggeli, 
esti és napközi imádságokat nyújtja a római Breviáriumból rövidítve, világi hivők 
igényeihez alkalmazva. 

Az Oblatusintézmény hivatalos lapja a Pannonhalmi Szemle. A Szövetségekről 
való jelentések a szerkesztőhöz küldendők. 

E l ö f l x e l ő i n l t n e l t folyóiratunk jelen számában elsőrendű művészi 
reproductiokat nyujtunk a müncheni Gesellschaft für christl. Kunst szíves engedélyé-
vel, melyek tárgya is jól illik Szemlénk irányához. További számaink is hasonló 
illusztrációkkal fognak megjelenni. A legkiválóbb művészek bencés vonatkozású alko-
tásait hozzuk sorjában. Ez számunkra nagy áldozatokat jelent, kérjük tehát előfize-
tőinket, szerezzenek új barátokat Szemlénknek és az elmaradt tavalyi és idei előfize-
téseket küldjék be minél előbb kiadóhivatalunkhoz. A szerkesztőség. 

Folyóiratunk a következő folyóiratokkal áll c serev iszonyban : 
a) Külföldi bencés folyóiratok : 
Paradieses-Früchte. The Grail. Mindkettő : St. Meinrad, Indiana. U. S. A. — 

Missionsblätter von S. Ottilien. Heidenkind. Mindkettő : St. Ottilien, Bayern. — Studien 
und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden. — Jahresbericht der bayr. Benediktiner-
Akademie. München. St. Bonifaz. — Benediktinische Monatschrift. Beuron. — Ettaler 
Mandl. Ettal, Bayern. — Alt und jung Metten. Metten. Bayern. — Titlis Grüsse: 
Engelberg. Schweiz. — Pax. Praha Emaus. (Cseh). — Ut unum sint. Questions litur-
giques et paroissiales. Louvain. Mont-César. — Il Sacro Speco, Subiaco. Italia. — 
Bolletino Ecclesiastico. Badia di Cava. Italia. 

b) Egyéb külföldi lapok : 
Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. — Theologische Quartalschrift .Linz. 

— Bulletin Salesien. Torino. — Bibel und Liturgie. Klosterneuburg, bei Wien. — 
Rivista Camaldolese. Firenze. 

c) Magyar folyóiratok: 
Kath. Nők Lapja, Bpest. — Ferences Közlöny, Bpest. — Társadalomtudomány, 

Bpest. — Protestáns Szemle, Bpest. — Prot. Tanügyi Szemle, Bpest. — Dunántúli 
Tanítók Lapja, Szombathely. — Balaton, Balatonfüred. — Történeti és Régészeti Közle-
mények, Miskolcz. — Szabadalmi Közlöny, Bpest. — Közegészségügyi Értesítő, Bpest. 
— Egyházi Lapok, Bpest. — Keresztény Nő, Bpest. — Zászlónk, Bpest. — Élet, 
Bpest. — Ifjúság és élet. Bpest. — Credo, Bpest. — Szalézi Értesítő, Rákospalota. — 
Hadtörténeti közlemények, Bpest. — Hadimúzeumi Lapok, Bpest. — Evangélium, Győr. 
— Magyar Kultura, Bpest. — Magyar Középiskola, Bpest. — Magyar Művészet, 
Bpest. — Magyar Nyelv, Bpest. — Magyar Paedagogia, Bpest. — Magyar Könyv-
szemle, Bpest. — Athenaeum, Bpest. — Széphalom, Szeged. ;— Literatura, Bpest. — 
Vasárnap, Arad. Romania Mare. — Napkelet, Bpest. — Új Élet, Bpest. — Irodalom-
történet, Bpest. — A Tenger, Bpest. — Természettudományi Közlöny, Bpest. — Föld-
rajzi Közlemények, Bpest. — Katholikus Szemle, Bpest. — Soproni Szemle, Sopron. 
— Katholikus Nevelés, Bpest. 
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Készit női nemez-, szalma- és bársony-
kalapokat, valamint férfi nemez- és nyul-

szőrkalapokat. 
Elvállalja a fenti kalapok szakszerű 
átalakítását Tisztítás, festés és vasaiás 

előnyös árakon, szolid kivitelben. 
Raktáron tart női és férfi kalapokat 
minden minőségben. — Nagy választék 
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és 
dísztollakban. Diszítőműhely. 

m g 

Mliillil ÍÍM 

» 
I I 

Rieger Ottó 
fer o r g o n a g y á r 

1 Budapest , 
1 X, Szigligeti u. 29. 

T e l e f o n : J . 93—45. 
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g r v a l a m i n t h o m l o k -
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átalakítását Tisztítás, festés és vasaiás 

előnyös árakon, szolid kivitelben. 
Raktáron tart női és férfi kalapokat 
minden minőségben. — Nagy választék 
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és 
dísztollakban. Diszítőműhely. u w J LJ I nr ü L 

"1 sát és o r g o n a j a v i -
t á s o k a t m é r s é k e l t 
á r b a n , s z a k s z e r ű 
és m ű v é s z i k iv i te l -

t= b e n e l v á l l a l u n k . 

Készit női nemez-, szalma- és bársony-
kalapokat, valamint férfi nemez- és nyul-

szőrkalapokat. 
Elvállalja a fenti kalapok szakszerű 
átalakítását Tisztítás, festés és vasaiás 

előnyös árakon, szolid kivitelben. 
Raktáron tart női és férfi kalapokat 
minden minőségben. — Nagy választék 
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és 
dísztollakban. Diszítőműhely. 

Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R. í\ 
1926. Budapest, VI. , Csángó-ucca 22. 1926. 

Az E c c l e s i a r . t. e g y e s í t e t t i pa r i 
üzeme i B u d a p e s t , VI. C s á n g ó - u . 2 2 
T e l e f o n : L i p ó t 988-55 és 908-44. 

O l t á r é p i t ö - telep. O l t á r o k , s zó -
székek , g y ó n t a t ó s z é k e k , s e k r e s t y e 
s z e k r é n y e k , k e r e s z t e l ő ku t ak , 
t e m p l o m p a d o k s t b . — G y e r t y a -
ö n t ő d é . T e m p l o m i g y e r t y á k , 
g y u j t ó t e k e r c s e k . — Ö t v ö s műhe ly 
ö s s z e s e g y h á z i j e l l e g ű f é m i p a r i 

c i k k e k . — Uvegfestőde. M ű v é s z i 
f e s t e i i t e m p l o m i ü v e g a b l a k o k . 

Templomfelszerelési üzlet. 
B u d a p e s t , IV . , V á c i - u c c a 59. sz . 

T e l e f o n : József 101-24. 
M i s e r u h á k , k e l y h e k , c i b o r i u m o k , 
m o n s t r a n c i á k , c i b o r i u m k ö p e n y -
k é k , v e l u m o k , s to l ák , a l b á k , r o -
c h e t u m o k . Ke lyhek , c i b o r i u m o k 
s tb . a r a n y o z á s a . K e r e s z t ú t i k é p e k . 

T e m p l o m i l o b o g ó k és e g y e s ü l e t i 
z á sz lók a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a l e g -
d í s z e s e b b k i v i t e l i g . Régi m i s e -
r u h á k j a v í t á s a . — R ó z s a f ü z é r e k , 
k e r e s z t e k , s z e n t e l t v i z t a r t ó k és 
s z e n t k é p e k s t b . Szabóság B u d a -
pes t , IV. . V e r e s P á l n é - u c c a 18. 
R e v e r e n d á k , c i m á d á k , L u t h e r 
k ö p e n y e k , k ö r p a l á s t o k , ö l t ö n y ö k ) 

k a b á t o k , s z ö v e t e k . 

O l t á r o k , s z ó s z é k e k r e s t a u r á l á s a , 



Csász. és kir. udvari szállítók. A szent Benedekrendi Főapátság szállítója. 

HARIS, ZEILLIH6ER ÉS TÁRSA 
„A KÉK CSILLAGHOZ" 

N a g ^ r a k t á r t t a r t u n k 
vászon, sifon, ágynemű, asztalnemű, törülköző, takarók, papian, 
harisnyák, zsebkendők, revenrenda szövetek, fér fi, női és 
gyermek fehérnemüek és m e n y a s s z o n y i k e l e n g y é k . 

Alapitt. 1826. B u d a p e s t , I V . , VáCÉ-U ÍCa Alapítt. 1826. 
TCEtSa^aa UBbliM 
mNF" Csak az i g a z i j ó hangszer a legolcsóbb! 

; ^ i^r^usáimi B u d a p e s t , 81., T o r o k - u t c a 8 . 
Országhlrü 

l | 
m Harmonium és Pianino 

speciális cég. 
ÎWÊÊÈ Szolid árak! Fizetéskedvezmény! Javaslat ingyen! 

ÇT" Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett 
ócskákat nem tartok. 

ísfflssa 

A SZENT ISTVÁN 

CSOKOLÁDÉ 

minősége vetekszik 

a legjobb svájci 

csokoládé minőségével. 
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Di rec teur : D. Dr. V. Strommer, sec ré ta i re d e rédac t ion : D. Dr. Florien Kühár. 
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S O M M A I R E : 

ÉTUDES. D. Melchior Zalán : Les cérémonies de la resurrection et le drame 
mystérieux dans le codex Pray. — D. Dr. Ernest Mihályi: Dorfmeister et la peinture en 
fresque italienne, autrichienne, sud-allemande. — D. Dr. Vladimir Lovas: Les relations 
de l'État hongrois à l'étranger jusqu au 1526. — D. Dr. Théodorich Horváth: Les phéno-
mènes merveilleux d'eau en Amérique. 

REVUE. En mémoire de l'évêque Ottocar Prohászka par D. V. Strommer. — 
Beethoven par D. C. Janota. — Les écoles laïques et l'Etat atheiste en France par 
D. A. Szalay. — La Règle de S. Benoît et la méthode nouvelle d'enseignement 
secondaire per D. A. Kálovics. — Le jubilé de K. Muth par kf. — Les organes 
nouveaux de la vie intellectuelle hongroise par Rr. — Annuaires par rf. 

COMPTES RENDUS. Pédagogie. — Science naturelle. — Théologie. — Liturgie. — 
Livres franciscains. — Histoire. — Belles lettres. — Philosophie. 

BENEDICTINA. Jubilé des lycées bénédictins en Győr et Kőszeg. — L'épître du 
nonce apostolique. — Bulletin d'histoire bénédictine. —- Nos défunts. 

OBLATS. Clément d'Alexandrée sur la tempérance. — Susception des médecins-
oblats pour les missions étrangères. — Oblation dans la confédération Budapest-József-
város. — Les oblats des Celldömölk et Kőszeg. — Avis de la direction centrale des oblats. 
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C h e f r e d a k t e u r P. Dr. V. Strommer. R e d a k t e u r P. Dr. Florian Kühár. 
Kath. Vierteljahrsschrift für Geistesleben und Kultur. Herausgegeben von der 
Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. Erscheint vierteljährlich. Redaktion und 

Verlag : Pannonhalma, Győr vm., Ungarn. Abonn. jährlich 6 p. 

I N H A L T : 

STUDIEN. P. Melchior v. Zalán : Die Auferstehungszeremonien und eine Oster-
feier im Pray-Kodex. — P. Dr. Ernst Mihályi : Dorfmeister und die italienische, 
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des ungarischen Staates zum Ausland bis 1526. — P. Dr. Dietrich Horváth: Die Wasser-
wunder Nordamerikas. 

RUNDSCHAU. Prohászka-Nachruf von P. V. Strommer. — Beethoven von P. C. 
Janota. — Freie Schulen, gottloser Staat in Frankreich von P. A. Szalay. — Die Benedik-
tiner-Regel und der neue ungarische Mittelschul-Unterrichtsplan von P. H. Kálovics. — 
Zum Jubileum K. Muths von kf. — Einige neuen Organe des ungarischen Geisteslebens 
von Rr. — Jahrbücher von rf. 

BESPRECHUNGEN. Pädagogie. — Naturwissenschaft. — Theologie. — Liturgie. — 
Franziskanische Bücher. — Geschichte. — Literatur. — Philosophie. 

BENEDICTINA. Die Jahrhundertfeier der Benediktiner-Gymnasien von Győr und 
Kőszeg. — Der Brief des apostolischen Nunzius. — Ordensnachrichten. — Unsere Ver-
ewigten. 

FÜR UNSERE OBLATEN. Klemens von Alexandrien über die Massigkeit. — Die 
Aufnahme der Ärzte-Oblaten für ausländische Missionen. — Oblation in dem Oblatenbunde 
Budapest-Józsefváros. — Die Oblaten in Celldömölk und Kőszeg. — Nachrichten der Zentral-
Direktion des Oblatenwerkes. 
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PANNONHALMI 
SZEMLE 

Évnegyedes folyóirat a m a g y a r kathol ikus kuliura 
és a bencés sze l l em szolgálatára. 

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő : 
Dr. STROMMER VIKTORIN. Dr. KÜHÁR FLÓRIS. 

T A R T A L O M : 

Tanulmányok. 
Dr. Strommer Viktorin: Az állam és az 

állami hatalom eredete. 
Dr. Mázy Engelbert: Vallásoktatás és 

vallásos oktatás. 
Dr. Kalmár Gusztáv: Földrajzi és műve-

lődéstörténeti képek a régi városok 
életéből. 

Dr. Magasi Arthur: A „vallásos szép-
irodalom" problémája történeti meg-
világításban. I. 

Figyelő. 
Dr. Kühár Flóris : f Csernoch János. 
Dr. Szalay Albert: Bossuet. 
Dr. Kocsis Lénárd : Makkai könyve Adyról. 

Könyvek . 
Rendtörténet. 

Wolter Mór élete. 
Egyházjog. 

Sägmüller, Koeninger tankönyvei. 
Schermann Egyed: Szerzetesjog. 

Szépirodalom. 
Zaymus új regénye, Herwig, Hennings, 

Dörfler, Jäkel művei. Liszt Nándor 
verseskönyve. 

Irodalomtörténet. 
Waisbecker: Pázmándi Horváth. — A 
Görres társaság évkönyve. 

Bölcselet. 
Ettlinger : Philosophisches Lesebuch. 
Eucken, Hildebrand, Jansen munkái. 

Szentírástudomány. 
Sanda, Wutz, Baumann müvei. 

Nevelés. 
Könyv Don Bosco paedagogiájáról. 

Egyháztörténet. 
Feder müve Szent Jeromosról. 

Benediklina. 
Kádár : Beszámoló a bencés iskolák 

1926—27. tanévi működéséről. — Rendi 
hirek. — A liturgikus lelkigyakorla-
tokról. 

Oblálusok. 
Dr. Kálovics: N. Sz. Vazul beszéde Sz. 

Julitta vértanúról. 
Dr. Szunyogh : Sz. Benedek-rendjének új 

hajtásai. — Képeinkről. 
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A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenkint jelenik mes hatíves számok-
ban. Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktorin. A szerkesztő bizottság tagjai : Dr. Mázy Engel-
bert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota 
Cirill. A szerkesztésért felelős : Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó : Kuzmits Virgil. 

Előfizetési ára évenkint 6 pengő (75.000 K), mely egy összegben fizetendő. Könyv-
kereskedőnél rendelve 30°/0 felár. Egyes szám ára 2 pengő (25.000 K). A folyóirat szellemi 
részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi szészére vonatkozó küldemények pedig 
a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Pannonhalma, Győrmegye. 

A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz. 
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Szerkesz tőségünknek megküidöít müvek . 

Peter Dör le r : Am Eichentisch. J. Kösel. München. 254 1. à 5 M. 
Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. Aug. Schlattsrer. 

213 Abbild. X + 402 1. à 12 M. Herder Freiburg. 
Hei. Riesch : Die hl. Katharina von Siena. Freiburg, Herder. 4—5. 1025. 154 1. M. 3.60. 
J. B. Sägmüller : Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. I. B. I. T. Einleitung. Kirche und 

Kirchenpolitik. 1—150 1. I. B. II. T. Die Quellen des Kirchenrechts. 150—278 1. Frei-
burg. Herder. A két rész éra 11 M. 

Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görresgesellschaft. In Verbindung mit J. 
Nadler und L. Wiese herausgegeben von Günther Müller. Lex. 8° Freiburg. Herder. 
1926. I. Bd. (VI—162.) M. 6. 

Horváth Jenő : A magyar kormány Adriapolitikája. Bp. A M. Adriaegyesület kiadása 1927, 
164 1. 4 P , 

J. Roothan : Über die rechte Art und Weise, die geistl. Betrachtung zu verrichten. Regens-
burg 9—10. Manz. 184 1. 1927. 3 M. 

Hl. Alphons M. Liguori : Besuchungen des allerhlsten Altarsakramentes. Regensburg. 
21—22. 1927. 136 1. 1 M. 

Fr. X. Kerer: Dominikus Ringeisen. Regensburg. Manz. 1927. 194 1. 
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Tanulmányok. 
Az állam és az állami hatalom 
e r e d e t e . 
I r ta : Dr. Strommer Viktorin (Pannonhalma). 

Az állam s benne az állami hatalom mindnyájunkra nézve a leg-
konkrétebb valóságok egyike : beléje születünk, benne élünk s a bölcsőtől 
a koporsóig az ő védő, korlátozó, sokszor kellemetlenül kényszerítő 
akaratával bajmolódunk. Valamikor a nagy tömegek ezt a világon a leg-
természetesebb dolognak tartották s csak itt-ott akadt egy-egy gondolkozó, 
aki ennek a földi gondviselésnek, ennek a minden életnyilvánulásunkba 
beleavatkozó államnak és állami hatalomnak az eredetét és természetét 
firtatta. Ebben a mi modern korunkban sok minden mellett ez is meg-
változott. Minden recseg-ropog, az állami élet eresztékei is engednek. 
Az állami életben csak úgy, mint a társadalmi alakulásoknak jóformán 
egész vonalán, centrifugális erők érvényesülnek, s mintha szétmállóban 
volnának olyan intézmények is, amelyeket korábbi időkben elpusztítha-
tatlanoknak gondoltak az emberek. Nehéz, sok fejtörést és komoly tanul-
mányt igénylő problémák lettek olyan kérdésekből, amelyeket azelőtt 
végérvényesen elintézetteknek vett a közfelfogás. 

Talán nem végzünk felesleges munkát ilyen körülmények között, 
ha korunk forrongó eszmevilágából kiragadjuk s nyugodtan, pártatlanul s 
becsületes elfogulatlansággal vizsgálat tárgyává tesszük az állam és az 
állami hatalom eredetét. Témánknak a körülöttünk zajló élet a maga 
tragikus fordulataival, minden eddigi értéket pusztulással fenyegető szilaj 
forradalmiságával szinte izgató érdekességet és aktualitást kölcsönöz 
Ráadásul — úgy hisszük — ma elsőrendű szükséglet és kötelesség 
hogy mentől többen, lehetőleg mindenki, tisztában legyenek ezen a téren' 
legalább a legfontosabb alapelvekkel, mert ezek biztos ismerete nélkül 
vajmi könnyen áldozatává lesz a jóindulatú és jóérzésű ember is a sok-
szor csillogó jelszavak mögé bújt felforgató törekvéseknek, aminek viszont 
az a szomorú, de egészen természetes folyománya, hogy különösebb 
rosszakarat nélkül is, merőben a kellő szellemi felkészültség hiánya vagy 
legalább fogyatékossága miatt nemcsak szenvedő részesei, hanem okozói 
is lehetünk egy végzetes hajótörésnek. 

Szinte magától értetődik, de mi külön is hangsúlyozzuk, hogy e 
kérdések megbeszélésénél tudatosan és következetesen tartózkodunk 
mindattól, ami bármi vonatkozásban a politika, pláne a napi politika 
területére tartozik. Ezeken a hasábokon — a mi nagy örömünkre — 
nem szabad politizálni, egész figyelmünket tehát tárgyalásunk anyagának 
tisztán tudományos megvilágítására fordíthatjuk. Sőt még jobban meg-
szorítjuk a keretet : témánkat csak a hittudomány és a bölcselet szem-
szögéből nézzük, mert jelenleg csak az érdekel, hogy ennek a kettőnek 
a mérlegére téve minő eredményeket kapunk. Concha Győző, a politiká-
nak mint tudománynak legnagyobb élő mivelője hazánkban, azt mondja 



egy helyen,1 hogy „az állam lényegét belsőleg a bölcselet, a vallás és erkölcs 
határozzák meg, de „egyedül hitbeli és erkölcsi vagy bölcseleti alapjainak 
tekintetbe vétele kísérteties szint kölcsönöz az államnak, megfosztja lényé-
nek legfőbb vonásától, a véges realitástól". Nem félünk ettől a kísérteties 
vonástól s anélkül, hogy ebben a pontban Conchával perbe szállni akar-
nánk — amire mellesleg megjegyezve semmi okot sem látunk fennforogni — 
mi újra hangsúlyozzuk, hogy tanulmányunkban igenis a theológia és a 
filozófia a legfőbb, sőt egyedüli szempontjaink, hiszen épen azokat az 
alapokat akarjuk megkeresni, illetőleg megvilágítani, amelyek az állam 
lényegét belsőleg meghatározzák. Hitünk szerint ebben a mai korszakban 
ez épen a legfontosabb. Az embereknek világnézeti eligazodásra van leg-
nagyobb szükségök, egyebek között ebben a kérdésben is. 

Tanulmányunk, miként már címéből is kitűnik, voltaképen két kér-
désre akar kiterjeszkedni. Az első kérdés az állam eredetére vonatkozik, 
a második pedig az állami hatalom eredetére. Állam és állami hatalom 
— bármennyire egymáshoz közeleső, sőt egymásba kapcsolódó fogalmak, 
még sem jelentik ugyanazt. Két különböző dolog van mögöttük, amelynek 
magában véve más és más lehet az eredete, a vizsgálódásban tehát 
mindenképen megokolt elkülöníteni őket egymástól. 

Az első kérdés ezek után : hogyan lett az állam, mi az eredete ? 
A keresztény felfogás az államot kezdet óta mindig Istentől szár-

maztatta s természetesen ma is tőle származtatja. Valamely véges terem-
tett dolog, akár individuális létező, akár intézmény, kétféleképen szár-
mazhatik Istentől : közvetlenül vagy közvetve. A közvetlen szármázásra, 
közvetlen teremtésre kitűnő példa az egyház. Az Isten egyszülött Fia 
megjelenik a földön, 33 évig itt él mint Isten és ember egy személyben 
s személyes cselekedeteivel megalapítja az egyházat. Kitűzi célját, meg-
adja a célravezető eszközöket (tan, malaszteszközök), intézkedik elöljárói-
ról, az ő hatalmának folytatásáról, megállapítja alkotmányát, az ebbe az 
új társaságba való felvétel módját és feltételeit, az elöljárók és egyszerű 
tagok egymáshoz való viszonyát, jogkörét és kötelességeit stb. Minden 
lényeges momentum az Ö személyes cselekedetének közvetlen eredménye, 
amelyen soha senkinek változtatni valója nincs és nem is lehet. 
Ez a közvetlen alapítás, mert nem teremtett erők közbejöttével, hanem 
személyesen végzi. Az állam nem így származik Istentől, hanem csak 
közvetve. Nem személyesen végzi az államalapítás egyes tényeit, hanem 
a tőle teremtett lényeket és erőket működteti s így valósítja meg világ-
tervének egyik lényeges és fontos pontját : így hozza létre az államot. 

Adva van az emberi természet, amely minden lényeges tulajdonsá-
gával, igényével és lényegéhez tartozó szükségletével, erőivel és képessé-
geivel együtt az Isten alkotása. S mert az Isten cél nélkül, céltalanul 
mint végtelenül bölcs lény semmit sem teremthetett, ennek az embernek, 
illetőleg lényegéhez tartozó erőknek és képességeknek Istentől való s épen 
azért az emberi természetből kioperálhatatlan vágyaknak, törekvéseknek és 
szükségleteknek Istentől megszabott célra kell rendelve lenniök. Ez világos, 
de épen ilyen egyszerű és könnyen érthető ennek tárgyunkra tartozó 

1 Concha Győző : Politika2, I. köt. 5. 1. 



következménye is : ha Isten olyannak akarta az emberi természetet, 
amilyennek teremtette, akarnia kellett ennek az emberi természetnek 
szükségképi és természetes folyományát, az államot. Az emberi termé-
szetet a maga adottságában figyelembe véve, valamiféle állami életnek, 
valamiféle állami szervezetnek elő kellett állania. Az ember társas, szociá-
lis lény, természeténél fogva tehát szükségképen törnie kell valami társu-
lás megalapítására, olyannyira, hogy aquinói Szt. Tamás szerint1 bűnbe-
esés nélkül az eredeti ártatlanság mellett is szükséges lett volna valami 
formájában az állam, mert az emberek, társaslények lévén, akkor is társas 
életet éltek volna, ez pedig valamiféle rendezés, irányítás, vezetés és 
kormányzás nélkül nem lehetséges. De az ember antiszociális lény is. 
Ez paradoxonnak látszik az előbbi mellett, de igaz. A büntöl megrontott 
emberi természet a maga önzésével, pusztításra tendáló vad szenvedé-
lyeivel meghiúsítaná a társulás célját, sőt lehetetlenné tenné magát az 
emberi életet is. Az ember természetes célja — s most csak ezt vesszük 
figyelembe, a természetfeletti céltól itt elvonatkoztatunk — a testi és lelki 
erők és képességek érvényesítésével, kifejtésével mentől nagyobb termé-
szetes boldogságra szert tenni. Ez a cél valamilyen állami élet nélkül, 
tehát az embernek valamilyen keretbe szorítása s ezen keretek között 
tartása nélkül nemcsak nehezebben volna elérhető, mint ilyen, államnak 
nevezett korlátok között, de a legtöbbször egyszerűen illuzórikus volna 
az erre való törekvés, sőt maga az emberi élet, a puszta fizikai lét is lehe-
tetlenné válnék. Addig, amig kevés ember él a földön, talán még menne 
valahogyan a dolog, bár Káin és Abel esete az ellenkezőre mutat. De 
amint az emberiség elszaporodik, a rokoni kötelék és szeretet elhalványul, 
amely mint a családi viszályok, a testvérharcok bizonyítják, kis körben 
sem tudja féken tartani az önzés megnyilvánulásait, megakasztana min-
den fejlődést, minden nyugodt, boldog életet, sőt lehetetlenné tenné 
magát az életet is. Tessék csak elképzelni nagyobb tömegekben együtt 
élő embereket. Ha valami felsőbb erő összefogja, irányítja, tervszerűen 
foglalkoztatja, védi és fékezi őket, van civilizáció, van kultúra, nyugalom, 
biztonságérzet és, ha az egyéni vágyak tudnak alkalmazkodni a fenforgó 
viszonyokhoz, van valamelyes boldogulás is. Összefogva, egy nagy egy-
ségbe beleoldva s az egyéniséget mégis megőrizve, lehet szó élet- és 
vagyonbiztonságról, a szellemi erők kifejlesztéséről, tudományról, művé-
szetről, gazdasági kulturáról, vagy elemi csapások kivédéséről (betegségek, 
fertőző betegségek, epidemiák, vízkárok stb.), ellenséges támadások 
elhárításáról. De ha nincs állam ? Ha nincs ilyen fékező, kormányzó, 
irányító, összefogó erő ? Aki nem akar erőnek erejével éber állapotban 
fantasztikus álmokat kergetni, tisztában van vele, hogy mindaz, ami 
gazdasági és szellemi téren a kultura lapjára tartozik, szükségképen 
elsorvadna, az élet és vagyonbiztonság egykettőre megsemmisülne s az 
ember csupasz mellel ki volna szolgáltatva a természet ellenséges erői-
nek s ami még rosszabb, embertársai fékevesztett indulatainak. A föld 

1 S. th. 1, qu. 96 art. 4. : „Homines in statu innocentiae socialiter vixissent. 
Socialis autem vita multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui ad bonum 
commune intenderet." 

* * 



állandó nagy harctér volna, beállna szükségképen a bellum omnium contra 
omnes, mindenki harcolna mindenkivel. Az állatvilágban van ennek fizikai 
törvényszerűséggel érvényesülő féke, az ösztön. A szabad és eszes ember-
nél ez a fék nem működnék s az eredmény volna : pusztulás, halál . . . 

így, az emberi természet közbejöttével akarta Isten az államot. 
Az emberi természetet Isten akarta olyannak, amilyen, vagy azért, mert 
Ö tervezte és teremtette ilyennek, vagy azon a címen, hogy amennyiben 
a bűnbeesés ezen az eredeti isteni terven módosított, a bűnbeesést az 
Ő kikutathatatlan végzése szerint megengedte s a bűn folyományaként 
az emberi természeten végbement eltolódásokat mint attól a pillanattól 
érvényes természetes rendet akceptálta. Ez az Istentől akart emberi ter-
mészet szükségképen megkívánja és szükségképen megteremti az államot, 
ez tehát közvetve — az emberi természet közvetítésével — Isten akara-
tából van. Isten ebben a pontban úgy cselekedett, mint általában csele-
kedni szokott a természetes, sőt a természetfeletti rendben is. A theoló-
giának van egy igen jelentős és kifejező axiómája: Deus operatur per 
causas secundarias. Isten másodokok útján működik. Nem közvetlenül 
személyes belenyúlással, hanem igen gyakran a tőle megteremtett okok 
útján hozza létre az eredményt. Ezeket a tőle teremtett okokat, erőket 
működteti azon terv és schéma szerint, amelyre őket teremtette. Ezek 
az Ö eszközei, akaratának végrehajtói. Azt a búzát, amelyet nem messze 
ablakomtól épen most kaszálnak, Isten így teremtette, nem közvetlenül, 
hanem közvetve. Ilyen közvetett alkotása Istennek, amint láttuk, az állam 
is. Az emberek a természetökben kifejezésre jutó isteni akaratot hajtják 
végre, amikor társulva állammá alakulnak. Ők, az emberek, társulnak, 
ők alkotják meg az államot, de nem egyszerűen azért, mert nekik ez így 
tetszik, hanem mert ez „természetszerűen szükséges, mert az általános 
emberi természetből erkölcsi szükségszerűséggel folyik." 1 

Jónak látjuk itt két megjegyzést tenni. Az egyik arra vonatkozik, 
hogy fejtegetéseink során mindig csak az államot általában kell venni. 
Nincs itt szó ilyen vagy olyan államról, köztársaságról, alkotmányos 
vagy abszolút monarchiáról stb., hanem egyszerűen csak az államról, az 
az elhatárolás, kormányforma stb. szerint már más lapra tartozik, — s majd 
beszélünk még róla. A másik megjegyzésünk pedig az, hogy amikor az 
államot Istentől származtatjuk, eszünk ágába sem jut az állami élet min-
den megnyilvánulását eleve igazolni. Az állami életet emberek igazgatják 
s ahol ember van, ott visszaélés is könnyen előfordul. De ezt már az 
emberek számlájára kell irni s nem az intézményére, amelynek az ilyen 
visszaélés nem bűne, hanem pechje és szerencsétlensége. 

Meggyőződésünk szerint az állam eredetéről ez az igazság. De az 
igazság nem azért igazság, hogy harc és küzdelem nélkül diadalmas-
kodjék s hogy uralmát mindenki elismerje. Sorsa inkább az, hogy jel 
legyen, amelynek ellenmondanak. A mi tárgyunkban is ez az eset. Legyen 
szabad az ellentétes álláspont néhány főbb képviselőjének felfogását rövi-

1 Lányi Ede S. J. : A keresztény államelmélet. Magyar Kultúra XIII. évfolyam. 
12. sz., 559.1. — V. ö. továbbá Aquin. Sz. Tamás: De regimine principum, lib. I. c. 1. 



den ismertetnünk, hogy tanításuk érték szempontjából megmérhető s a 
mi kifejtett állásfoglalásunkkal egybevethető legyen. 

Az állam eredetének azt a magyarázatát, amelyet előadtunk, hosszu-
hosszu ideig senki sem bolygatta. Úgyszólván egyeduralma volt a szel-
lemi világban. Az újkorral azonban minden téren forrongás, nyugtalan, 
lázas hajsza indul meg, amely egyre szélesedik s eljut természetesen a 
mi területünkre is. A 16. század nyugtalan szellemének hullámverése a 
17. században az államelmélet terén is jelentkezik. Egyik pregnáns, szinte 
tipikus képviselője és szorgalmas, tehetséges magvetője az új iránynak 
e tekintetben az angolhonos Hobbes1 (szül. 1588-ban, meghalt 1679-ben). 
Hobbes a kereszténységtől elszakadt materialista filozófus, állambölcsele-
tében az abszolút egyeduralkodók hatalmát igazolja, a teljes és tökéletes 
uralkodói önkényt és zsarnokságot is. 

Az ember — így okoskodik — természete szerint kimondottan 
antiszociális lény. Lelkületének legfőbb, sőt egyetlen vonása az önzés, 
a kiméletlen önkeresés. Az eredeti állapot ennélfogva a bellum omnium 
contra omnes, mindenki harca mindenki ellen. Ezt a gondolatot sűrűn 
ismételgeti s közkeletűvé teszi. Ebben a harcban mindenkinek joga van 
mindenhez, még embertársai életéhez is. Aki birja, marja. Mindenkinek 
félnie kellett mindenkitől. Ez a félelem aztán arra ösztökéli az embereket, 
hogy a maguk érdekeinek biztosítására, ennek a félelemnek és örökös rette-
gésnek kikapcsolására mintegy fegyverszünetre lépjenek, egymással állan-
dóan szövetkezve, társasággá, állammá tömörüljenek. így, félelemszülte és 
önzésdiktálta szabad szerződés útján jön létre az állam, amelynek — a 
fékezhetetlenül vad, nyers és merőben önző emberi természet megzabolázá-
sáról lévén szó, — legszerencsésebb, mert legcélravezetőbb formája az ab-
szolút monarchia. Más államformát is el tud ugyan képzelni, de az emlí-
tett okoknál fogva e mellett az abszolút monarchia mellett tör lándzsát. 
Az uralkodó akarata a törvény. Ez feltétlen normája minden cselekvés-
nek, zsinórmértéke az erkölcsi jónak és rossznak is, amelyek épen ezért 
csak relativ értékek, hiszen ettől az állami legfőbb akarattól, az ural-
kodó akaratától függelenítve visszasülyedünk az ősi vadság állapotába, 
ahol nincs erkölcs, nincs jó és rossz, hanem csak önzés és ebből kifo-
lyólag — hogy mi is ismételjük szerzőnk kedves szavajárását és karak-
terisztikus gondolatát — bellum omnium contra omnes. 

Hobbes ethikai eltévelyedéseit most teljesen figyelmen kivül hagyva 
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az állam keletkezéséről alkotott és nagy 
hévvel hirdetett elmélete — szelíden szólva — rövidlátó, végzetes egy-
oldalúság. Mert igazán enyhe klasszifikálás, ha azt állítjuk, hogy az 
emberben csak antiszociális természetet látni s az államot tisztán a 

1 Tanulmányunk megírásánál Hobbes munkáinak még a szerző életében őtőle 
magától sajtó alá bocsátott s 1668-ban Amsterdamban megjelent gyűjteményes latin 
kiaűását használtuk, amelynek teljes cime : Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera 
Philosophica, quae latine scripsit omnia. Ante quidem per partes, nunc autem, post 
cognitas omnium obiectiones, coniunctim et accuratius édita. Amsterdam, apud Joannem 
Blaeu, MDCLXVIII. Ebből a gyűjteményből a De cive és a Leviathan, sive de materia, 
forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis c. munkák vágnak a mi tárgyunkba. 



vázoltuk félelemből eredeztetni — rövidlátó egyoldalúság. Szó sincs róla, 
van az emberben önzés, több is, mint kellene s ez kétségkívül anti-
szociális vonás. A belőle lélektanilag folyó rettegésnek, mint koefficiens 
tényezőnek az államalakulásnál mi is szerepet juttatunk, mert természe-
szetünknek ezzel a társadalomellenes vonásával a bűnbeesés után szá-
molni kell. De rossz a szeme annak, aki e mellett a társadalomellenes 
rút önzés mellett nem látja meg az emberi természetben a belőle kipusz-
títhatatlan szociális karaktert is. Ez pedig társasággá, állammá tömörítette 
volna az embereket önzés nélkül is. A boldogulás, a haladás vágya, a 
szellemi és testi erők kifejlése s az ezek nyomán járó kultúra szükség-
képen államot alkotott volna akkor is, ha nem kellene is az embernek 
folytonfolyvást attól rettegnie, hogy a szomszédja lebunkózza, hogy bőrét 
kikészítse. 

Másik, Hobbes-nál is radikálisabb és sokkal nagyobb hatású ellen-
fele a keresztény államelméletnek Jean Jacques Rousseau (1712—1778.). 
Korának egyik legtöbbet emlegetett, legnagyobb hatású bölcselője és 
írója. A mi kérdésünk szempontjából figyelembe jövő nagy port felvert 
munkája Du contrat social.1 Rousseau — őszintén-e, vagy csak úgy az 
olvasók számára, nem tudjuk eldönteni, mert az egész ember sok tekin-
tetben rejtély — megutálta a civilizáció ú. n. áldásait s a természethez 
való visszatérést prédikálta uton-utfélen. Az ember — tanítja a Du contrat 
social-ban, természete szerint szabadnak született s semmi sem kénysze-
rítette, hogy eredeti primitiv, de boldog állapotát, az individualismusnak 
ezt a visszasírt korát feladja s társaságot, államot teremtsen. Mikor 
mégis megcselekedte, bizonyos célszerűségi okokból, de szabadon, önként 
tette. Véleménye szerint az ember erre alaposan rá is fizetett. I.yen tel-
jesen szabad társulás eredménye az állam, amelyben azonban a szabad 
ember minden jogát megőrizte, semmiről le nem mondott, semmi jogot 
fel nem adott. 

Kár volna talán Rousseau felfogásával hosszasan vitázni. Akinek az 
emberi természetről ennyire elnagyolt, illetőleg preparált képe van s 
semmit sem tud arról, amit ez az emberi természet kezdet óta jelent s 
míg az ember ember lesz, jelenteni fog, az javíthatatlan ábrándozó, s a 
javíthatatlan ábrándozókat meggyőzni nem lehet. Nekik mindig igazuk 
van, akár a csillagos égboltot bámulják csendes és langyos nyári éjszaká-
kon, akár pedig — jobb és üdítőbb gondolat híján — a maguk alkotta 
ősember nyomait kergetik. Elég az hozzá, hogy a Rousseau-féle ősemberi 
természethez s a tőle elgondolt államalkotáshoz a tudománynak semmi 
köze sincs. Az emberi haladásban és civilizációban, bölcsen tudjuk és 
valljuk, nem fenékig tejfel minden. De ebből csak az következik, hogy 
a haladásütötte sebeket gyógyítsam, de nem az, hogy az emberi természet 
képét a magam szája íze szerint megváltoztassam. 

1 E sorok írójának Rousseau munkáinak egyik gyűjteményes kiadása állt rendel-
kezésére. Címe : Collection complete des oeuvres des J. J. Rousseau, Citoyen de Geneve. 
A Geneve. MDCCLXXXII. Ennek a nyűjteményes kiadásnak második kötetében (1-251. 
lap) van a minket itt foglalkoztató munka, a Du Contrat Social ou principes du 
droit politique. 



És Rousseaunak ez a szinte fantasztikus gondolatvilága mégis a 
modern gondolkozás egyik tengelyévé lett. A francia forradalom ennek 
a tanításnak konzekvenciáit vonta le, véres kézzel, nekivadult lelkülettel, 
gyilkos, de tagadhatatlanul jó logikával. S immáron már másfél század 
óta ez az államelmélet terén az uralkodó plánéta s napja korán sincs 
még leáldozóban. A fiatal nemzedék ezt szívja magába, az öregebbek 
ennek igézete alatt állanak, s több-kevesebb elnézéssel, a szellemi inferio-
ritásban leiedzőknek kijáró lekicsinylő kímélettel és csendes részvéttel 
párosult fölényes semmibevevés, vagy épen ellenkezőleg, maró gúny dukál 
ki annak, aki ennek a modern ember szemében megfellebbezhetetlen 
theoriának ellenmondani merészel. 

Rousseau felfogása szinte korlátlan úrrá lett s jórészt ma is az. Mi 
ennek az oka ? Rousseau-nak ezt a páratlan hatását s mindezideig még 
meg nem döntött uralmát s ma is érvényesülő befolyását mi magyarázza 
meg? Hiszen tárgyi igazság semmivel sincs több benne, mint Hobbes 
elméletében s a kettő hatását nézve mégis ég és föld a külömbség 
közöttük. Hogy értsük ezt ? 

Ennek a jelenségnek a magyarázatánál egy csomó körülményre 
kell figyelemmel lenni. 

Hobbes mint láttuk, felfogásában, felfogásának gyakorlati alkalmazá-
sában az állami omnipotenciának, illetőleg ezen, mindent abszorbeáló 
állami hatalom egyeduralmi biztosításának, az abszolút monarchiának 
kedvez, az uralkodói önkénynek és zsarnokságnak is. Az ilyen tan lehet 
szimpatikus bizonyos zárt érdekkörökben, de érthetőleg süket fülekre 
talál, sőt ellentmondást provokál a szembenálló másik táborban, az ön-
tudatra ébredt nagy tömegeknél ; viszont ezek a tömegek mohón és 
meglehetősen kritika nélkül szívják magukba a Rousseau-féle gondolatokat, 
hiszen ezek nekik kedveznek, jogokat, szabadságot Ígérnek. Hobbes 
rendszerének ez a vonása a hobbesi elképzelés egészének belső tartha-
tatlansága mellett külön még olyan tehertétel, amellyel bizony szörnyű 
bajos boldogulni ; Rousseau tanítása tárgyilag épen olyan hamis, de a 
tömeg, ez az intelligens vagy nem intelligens nagy gyerek, nem kritikus 
ésszel, hanem a maga felhevült, szenvedélyes szivével gondolkozik ; 
gördülő mondatokban az igazság kongó hiányát észre sem veszi, csak 
a belőlük kicsengő s neki hízelgő új evangéliumot hallja s magafeledten 
csüng azon az ajkon, amely csupa felette kívánatos dolgokat igér 
neki. Aztán Hobbes nehézkes járású gondolatai meglehetősen nyers 
kíméletlenséggel, otromba nagy csizmában kelletik magukat ; hozzá képest 
Rousseau nem egyszer kihivó éle mellett is elegáns úr, majdnem azt 
mondottam, hódító jelenség, az ilyen pedig igen-igen alkalmatos arra, 
hogy rásózza a portékát a közönség nyakába. Hobbes nehéz hegyitüzér, 
francia kollégája pedig — mondjuk így — úgy fest mellette, mint valami 
snajdig tiszt a könnyű lovasságtól. Az ilyen pedig — gondoljunk csak 
a mi békebeli huszártisztjeinkre — játszva hódítja meg az emberiség 
hevülékeny részét. Az emberek jelentékeny hányada pedig, minden jel 
szerint a túlnyomó többség, csillogó új eszmékkel szemben ehhez a 
hevülékeny részhez tartozik. 

De van Rousseau hatásának más, az eddig elsoroltaknál fontosabb 



oka és magyarázata is. Hobbes úttörő, az úttörők pedig rendszerint 
másoknak dolgoznak, ők maguk a legritkább esetben szedik le annak 
a gyümölcsnek a termését, amelyet nagy fáradsággal ültettek s arcuk 
verítékével munkáltak. Rousseau egészen más, hatás, eredmény szempont-
jából hasonlíthatatlanul kedvezőbb körülmények között lép fel s fejti ki 
meggyőződésünk szerint végzetesen káros működését. À talaj az ő ide-
jében kitűnően elő volt már készítve. A közbeeső időben dolgozott Locke 
(1632—1704.), ez a termékeny s kétségkívül igen nagyjelentőségű filo-
zófus, aki a maga hangján Hobbes-hoz képest körülbelül egy középkori 
trubadur lágy érzelmességével a többi között szintén az állam eredetét 
magyarázta. Locke úgy gondolja,1 hogy az állam szabad szerződés ered-
ménye, de ebben Hobbes-tól eltérőleg, nem az önzés és félelem az indító 
ok, hanem a célszerűség s ennek józan meglátása. Ezek mellett aztán 
még a bennünk rejlő s társulásra irányuló hajlamnak is szerepet juttat. 
De Locke jelentősége tárgyunk szempontjából nem ebben az államkelet-
kezésre vonatkozó s többé-kevésbbé felemás elméletében rejlik. Egészen 
más okokból kell őt erősen szemügyre vennünk. Locke a vérszegény 
deizmus filozófusa s egyben a liberalizmusnak, ennek a csakhamar 
diadalra jutott s még mindig szívós kormányzati rendszernek tudományos 
teoretikusa. Egy sereg egészen más szellemi munkás mellett kivált 
Montesquieu tett ki magáért ezen a téren. A liberálizmus zászlaja csak-
hamar diadalmasan lengett. A deizmusban s a 18. század racionalista 
bölcseletében kiaszott lelkek vitték diadalra. Ezeknek persze kapóra jött 
Rousseau államelmélete. Épen a liberalizmus testére volt szabva, mintha 
csak külön megrendelésre egyenesen az ő számára készült volna. Állam, 
amely Isten nélkül, társadalmi szerződés alapján lett s amely így Istentől 
elvonatkoztatva, szabad társulás formájában a fejlődésnek korlátlan lehe-
tőségeit nyitja meg a szabadság irányában — no ez épen jókor jött. 
A szellemi atmoszféra tehát a lehető legkedvezőbb volt, s ez oly helyzeti 
energiát adott Rousseau elméletének, hogy iziben a magasba lendült a 
zászló. Először a nagy francia forradalomban mutatta meg ez a gondolat, 
hogy gyakorlatilag mily pompásan beválik s minden merevségtől távol 
mennyi elaszticitással szolgálja ki híveit. Azóta a polgári politikusok 
esküsznek reá, hiszen a liberalizmusnak ez az egyik főpillérje . . . 

A mondottak után térjünk át értekezésünk másik kérdésére. 
Az állam magában véve még nem sokat jelent. Elvontan tekintve 

olyan, mint a test — lélek nélkül. Nem él. Lelke, amely élteti, a benne 
működő és érvényesülő állami hatalom. Hát ez honnét van ? Kitől való ? 
Az államnak ki ad t a? 

Ezekre a kérdésekre akarunk megfelelni most, tanulmányunk má-
sodik részében. 

Azoknak az elméleteknek a szempontjából, amelyek az államot 
Istentől függetlenítve szabad társadalmi szerződésből eredeztetik, végte-
lenül egyszerű a felvetett kérdésekre a felelet. Az államot szabad emberek 
szabad társulása hozta létre, a benne érvényesülő hatalom is egyedül 
és kizárólag ezektől a szabadon társuló emberektől való. Minden jognak 

1 John Locke: Two treatises of government. 1790. 



és hatalomnak egyedüli forrása a nép. Istennek, amint nem volt része 
az állam keletkezésében, nincs semmi köze az állami hatalomhoz sem. 
Hát meg kell adni, ez világos és logikus beszéd. Ennek az államelmé-
letnek az alapja az a sokat emlegetett szabad társulás — Isten nélkül, 
illetőleg Istentől függetlenül, aminek viszont csak egy logikus folytatása 
lehet : államhatalom — megint csak Isten nélkül, illetőleg Istentől függet-
lenül. A deizmus „istene", — szándékosan irjuk itt kis betűvel az „isten" 
szót, mert ennek a nem létező torzlénynek a nagybetű túlságos meg-
tiszteltetés volna — a világmindenség egy félreeső nyugalmas sarkából 
csendesen nézi, hogy az ő drágalátos csemetéi mivel szórakoznak itt a 
földtekén. De a világért bele nem szól semmibe. Egyrészt, mert nincs 
is módja hozzá, másrészt mert nagyon öreg és fáradt szegényke; örül, 
ha békét hagynak neki. Tehát minden jognak és hatalomnak egyedüli 
forrása a nép. így született meg a népfölség elve. Az ő születése napján 
kimúlt ez árnyékvilágból egy másik, elvénhedt, idejét multa gondolat. 
Valamikor a császárok és királyok Dei gratia, Isten kegyelméből ural-
kodtak, ami azt jelentette, hogy — mint hamarosan látni fogjuk — az 
állami hatalmat valami formában Istentől származtatta a keresztény világ 
közmeggyőződése. Ma már nagyot fordult a világ e tekintetben is, s 
ez az Isten kegyelméből való gyakorlása az állami hatalomnak mint 
értelem és tartalom nélküli jelszó a lomtárba került. Csak mosolyogni 
lehet rajta, olyan özönvizelőtti portéka. Max Nordau1 ki is használja az 
alkalmat s lapokon át elszellemeskedik rajta. Aki tudja élvezni az igazság 
elferdítésével ügyesen teremtett groteszk helyzeteket s a sürü nyelvöltö-
getéssel agyonspékelt viccelődéseket, jót mulathat rajta. 

Különben a dolog nem ezen múlik, hanem azon, hogyan is fest 
ennek a hatalomszármaztatásnak tárgyi értéke, más szóval, mi benne az 
igazság. Amit mondandók vagyunk, nem kell a népfelség elvére mint 
ilyenre érteni, mert ennek a ma agyonreklamirozott szónak van, mint 
látni fogjuk, egészen elfogadható keresztény katholikus értelme is. Meg-
jegyzésünk csak az állami hatalomnak Istentől teljesen független, tisztán 
az állítólag szabadon szerződő s így állammá tömörülő emberektől való 
származtatására vonatkozik. Ezt tartozunk némi kritikában részesíteni, de 
kijelentjük, hogy igen rövidek leszünk. Mindössze e származás fatális 
gyöngéjére mutatunk reá — a gondolat veleszületett s soha többé ki 
nem heverhető gyöngeségének is mondhatnók — s végzetes következmé-
nyeire utalunk. 

Az állami hatalom eredetének ilyetén magyarázata, mint látjuk, az 
állam keletkezésnek társadalmi szerződésen alapuló theoriáján nyugszik, 
ennek a theóriának természetes, logikus folyománya. De erről meg tudjuk, 
hogy maga is tévedés, tehát minden további következtetés számára falsum 
suppositum, az igazságot nélkülöző hamis alap, úgyhogy ami rajta épül 
fel, annak a sorsa eleve meg van pecsételve : maga is csak újabb tévedés 
lehet. A következményekre pedig elég egy pillantást vetni, hiszen eléggé 
ismerhetjük őket. Csehül áll az az államelmélet, amelynek ilyen vaskos 

1 Max Nordau : Die conventionellen Lügen der Kulturmenschheit.^ Leipzig. 
Amire itt utalunk, főleg a könyv 87—95. 1. olvasható. 



tévedés a fundamentuma, de százszorta inkább csehül áll az az állam, 
amely ezen épül. Szú rágódik rajta, amely biztosan megőrli. Csak 
szuronyerdőre, nyers anyagi erőre támaszkodhatik, polgárainak lelkéhez, 
lelkiismeretéhez nem tud hozzáférkőzni. Mi lesz, ha ez a szuronyerdő 
meginog ? Ha ugyanazok, akik az államnak az erőt rendelkezésére bocsá-
tották, ezt az erőt visszavenni akarják ? Hiszen — Rousseau mondja — 
a társadalmi szerződésben a szerződő felek semmiről le nem mondtak, 
semmi jogot fel nem adtak, s csak tőlük függ, mikor tetszik nekik a 
szerződést lényegesen módosítani, vagy egészen más tartalmú szerződést 
kötni, esetleg a szerződéstől egészen eláliani. Erre nem is jó gondolni, 
mert ez a teljes összeomlást jelenti. Rousseau-nak ez visszatérés az ősi 
primitiv, de boldog állapotra, mi azonban s azt hisszük, velünk együtt 
mindenki, aki az életben és a haladásban megbecsülhetetlen értékeket 
is lát, nemcsak gáncsraméltó visszásságokat, ezt úgy hívjuk, hogy csőd, 
pusztulás, szégyenteljes halál. Ezek a különböző elméletek kiválóan alkal-
masak voltak arra, hogy az állami életet laicizálják, Istentől, egyháztól, 
vallástól függetlenítsék s hogy a tekintélyrombolásnak ennél a pokoli 
tüzénél a destrukció megsüsse a maga kis pecsenyéjét. Kellemetlen szaga 
már csavarja is az orrunkat. A bomlás folyamata, amelynek csiráit ezek 
az elméletek magukban foglalják, megindult, sőt nem egy helyütt elég 
előre haladott stádiumban van. Zsákutcába kerültünk s a kezünket tör-
delve jajveszékelünk, hogy minekutána szelet vetettünk, most lám vihart 
aratunk. 

A keresztény, vagy nevezzük nevén a gyereket, a katholikus állam-
bölcselet ebben a pontban is homlokegyenest ellenkező eredményre jut 
s ezt elegendőképen meg is tudja okolni. 

Alaptételünk az, hogy a törvényes állami hatalom Istentől van ; 
emberi nyelven, emberi fogalmakkal kifejezve ez azt mondja, hogy ez 
a törvényes állami hatalom Isten abszolút hatalmának egy része, 
amelyet az állampolgárok kormányzására, földi céljok biztosítására az 
államra ruházott. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennek az állami legfőbb 
hatalomnak birtokosai és kezelői nem tudnak ezzel visszaélni s hogy az 
állami hatalomnak minden megnyilvánulása eo ipso igazságos, méltányos 
és helyes. Itt csak arról van szó, hogy a törvényes állami hatalom mint 
ilyen, Istentől van, gyakorlásának módja-mikéntje, főként pedig helyes 
gyakorlásának törvényei és feltételei más lapra tartoznak s kivül esnek 
e tanulmány keretén. 

Tehát : a törvényes államhatalom Istentől van, O a forrása. 
Következik ez már abból a megoldásból is, amelyet ez a keresztény 

állambölcselet az állam eredetének kérdésében ád. Mivel az állam, ha 
csak közvetve is, Istentől van, az Ö akaratának megvalósulása, a tör-
vényes állami hatalomnak, annak, ami az államot konkrét és ható való-
sággá teszi — hiszen hatalom nélkül az állam csak eszme s minden 
realitást nélkülöző elmeszülemény —, az állam lelkének is tőle kell 
származnia Ez épen olyan logikus szükségszerűség, mint amilyennel a 
társadalmi szerződések alapjára helyezkedve, ezekben az elméletekben 
az állami hatalom az államot szabad szerződés utján létesítő népből 
származik. 



De kitűnik ez másból is. Minden jog és hatalom, ha nemcsak 
üres elnevezés, hanem valóság és tartalom is, talán az eredés során 
többé-kevésbbé hosszú közbeeső láncolatot téve meg, végeredményben 
szükségképen Istenben van. Ö a lét s az élet teljessége, mint ilyen, min-
den létnek, életnek, jognak és hatalomnak végső forrása. Ami nem ebből 
a forrásból van merítve, az nem érdemli meg a jog nevét és nem hatalom, 
hanem fikció és visszaélés, mert Istenen kívül a létnek s a lét semmi-
féle attribútumának semmiféle más végső alapja és forrása nincs. Szent 
Tamás, a keresztény gondolatnak ez az egyik legnagyobb emberi re-
prezentativeman-je, ugyanezt bizonyítja.1 

A keresztény felfogás mindig, kezdettől fogva napjainkig így taní-
totta ezt. Világos ez abból is, hogy a kath. egyház tanítása szerint a 
törvényes állami hatalomnak törvényes rendelkezései, mondjuk röviden 
így: az állami törvények nemcsak büntetés, hanem bűn terhe alatt is 
köteleznek, tehát lelkiismeretben is, s csak arról volt és van esetleg 
némi eszmecsere, hogy egynéhány állami törvény mégis csak merőben 
lex mere poenalis, vagyis tisztán büntetés terhe alatt kötelező. De még 
itt is a büntetés kiállása már bün terhe alatt kötelező. Amúgy áll a 
tétel : az állami törvények bün terhe alatt, vagyis lelkiismeretben 
kötik meg az embert. Aquinói szent Tamás szerint az igazságos törvény-
nek lelkiismeretben kötelező ereje van, amely erő onnét származik, 
hogy az ilyen törvények voltaképen mind visszavihetők az örök törvényre.2 

Ez az örök törvény pedig nem más, mint az Isten akarata, illetőleg 
maga az Isten. „Engedelmesek legyetek minden emberi teremtménynek 
az Istenért", inti a híveket Sz. Péter, az első Pápa, „akár a királynak, 
mint legfelsőbbnek, akár a helytartóknak, mint általa küldötteknek".3 

Szent Pál pedig az állami törvényeknek való engedelmességet szorgal-
mazva, azt mondja : „szükség, hogy engedelmeskedjetek, nemcsak a 
a büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért is".4 Ámde világos: bün terhe 
alatt kötelezni, engedetlenség esetén a lelkemet bűnnel terhelni csak a 
mindenható Isten képes, vagy akit Ö a maga hatalmában részeltetett, 
ennek ilyen következményekkel járó gyakorlására feljogosított. Semmiféle 
más hatalom ezt megtenni nem tudja. Pénzbirságra Ítélhet, becsukhat, 
darabokra is tépethet, de bün terhe alatt nem kötelezhet. Ezt csak Isten 
teheti, aki a teremtés címén korlátlan, abszolút ura a léleknek, vagy 
akinek Ö erre felhatalmazást adott. A kath. egyház s a kath. közfelfogás 
szerint a törvényes állami hatalom már csak ezért is Istentől kell, hogy 
származzék. 

A Szentírás különben maga is világosan, határozottan és félre nem 
érthető módon beszél ebben a kérdésben. Már az ószövetségben azt 
mondja az Úr: „Általam országolnak a királyok és végeznek igazat a 
törvényszerzők. Általam uralkodnak a fejedelmek és végeznek igazságot 

1 De regimine principum, lib. III., c. 1—3. 
3 Justae leges humanae „habent vim obiigandi in foro conscientiae a lege 

aeterna, a qua derivantur." S. th. l a 2ae, qu. 96, a. 4. 
s I. Petr. 2, 13. 14. 
* Rom. 13, 5. 



a hatalmasok".1 És másutt: „ H a l l j á t o k . . . királyok és értsétek meg! 
Hajtsátok ide füleiteket ti, kik a sokaság fölött uralkodtok és kedveteket 
találjátok a nemzetek seregeiben ; mert a hatalom az Úrtól adatott nektek 
és az erő a Fölségestől, ki számon kéri tetteiteket és gondolataitokat 
megvizsgálja." á Krisztus szenvedéstörténetében pedig azt olvassuk, hogy 
amikor a Megváltó Pilátus római helytartó előtt állott, ez a pogány római 
különböző kérdéseket intézett hozzá. Többek között azt is tudakolta tőle, 
hová való, de Jézus nem adott neki feleletet. Ez idegessé tette a büszke 
s hatalmának tudatában élő rómait, azért így szólt a neki kiszolgáltatott 
áldozathoz: „Nekem nem szólasz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam 
vagyon megfeszítésedre és hatalmam vagyon elbocsátásodra? Feleié 
Jézus : Nem volna semmi hatalmad ellenem, ha teneked onnan felülről 
nem adatott volna." 3 Még csak Szt. Pál klasszikus szavát hadd iktassuk 
ide. „Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak ; mert 
nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, amelyek pedig vannak, az Istentől 
rendeltettek. Aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten rendelésének 
áll ellene ; az ellenszegülök pedig magoknak szereznek kárhozatot . . . 
Akarsz-e nem félni a hatalmasságtól ? cselekedjél jót és dicséretet nyersz 
attól ; mert Isten szolgája ő . . . Ha gonoszt cselekszel, félj ; mert nem 
ok nélkül hordozza a fegyvert, mivel Isten szolgája."4 

A keresztény éra összes számottevő emberei, akik erről a kérdésről 
nyilatkoznak, ugyanezt tanítják Szt. Pétertől — akire fentebb már hivat-
koztunk — egészen XIII. Leóig, illetőleg X. Pius pápáig. Voltak, akik 
Szt. Ágostont egészen más álláspont hívének iparkodtak feltüntetni. 
A nagy egyháztanító legnagyobb munkájának, a De civitate Dei c. müvének 
egyik-másik kifejezését5 rosszul értve azt vitatták, hogy Sz. Ágoston az 
állam keletkezését az ördögnek tulajdonítja s az állami hatalmat is a gonosz 
lélektől származtatta. Törpe epigonok, akik a térdéig sem érnek fel ennek 
a kivételes szellemóriásnak, csürték-csavarták így a dolgot. Ma már azon-
ban a tudomány tisztázta a mesterségesen összebogozott fogalmakat s 
Szt. Ágoston messzehalló szava annál nagyobb súllyal esik a latba, ter-
mészetesen a keresztény államelmélet igazsága mellett.6 A keresztény világ 
Sz. Ágoston mellett másik nagy géniusza, aqu. Szt. Tamás tanítása ezzel 
teljesen összeesik. Tőle is csak azt tanuljuk, hogy a törvényes állami 
hatalom Istentől van, az ő akaratának kifejezése abban a hatalmi szférá-
ban, amelyben az állam illetékes.7 

A keresztény világnézet szempontjából tehát semmi kétség sincs 
az iránt, hogy a törvényes állami hatalom Istentől való. Amint láttuk, 

1 Prov. 8, 15. 16. 
2 Sap. 6, 2—4. 
3 Jo. 19, 10. 11. 
* Rom. 13, 1—4. 
5 De civitate Dei 17, c. 16, 2.; u. o. c. 20, 2. 
ö V. ö. Joseph Mausbach: Die Ethik des Heiligen Augustinus. 1909. I. kötet 

326—344. 1. 
1 V. ö. S. th. la 2ae, qu. 90, 95, 96 (art. 4.) és 97., továbbá ugyancsak Szt. 

Tamásnak De regimine principum c. munkája lib. III. c. 1—3. 



az eszünk is ezt tanítja. És ezt jelenti voltaképen a Dei gratia, az Isten 
kegyelméből való uralkodás. Nagyon jól tudjuk, voltak uralkodók, akik 
többet akartak vele mondani s hatalmi mámorukban sokkal nagyobb és 
nyomatékosabb értelmet szerettek volna neki adni. De ez már az ő 
privát számlájukat terheli, a keresztény világnézet csak ebben a most 
kifejezett értelemben vállalja ezért a mostanság sokak szemében gyűlö-
letes elvért a felelősséget. Azt hisszük, bátran megteheti. Nincs ebben 
semmi szégyelni való, csak egy kétségtelen igazság jut benne kifejezésre. 

Ezzel azonban a tárgyalás alatt levő kérdés koránt sincs még ki-
merítve, ellenkezőleg újabb kérdések vetődnek fel, amelyek szintén fele-
letet követelnek. Nevezetesen abból, hogy az állami hatalmat Istentől 
származtatjuk, még nincs tisztázva a mód, hogyan való tőle. Közvetlenül ? 
Vagy itt is valamiféle közvetett származással van dolgunk ? Aztán : hogyan 
kapcsolódik ez a hatalom azzal a kormányformával, melyben az állam 
életét leéli s hogyan kapcsolódik ez a hatalom azzal a személlyel, aki 
ezt a hatalmat gyakorolja, vagy azokkal a személyekkel, akik gyakorolják? 

E helyütt most csak az első kérdésről, a közvetlen vagy közvetett 
származás problémájáról kívánunk szólni. 

A történelem folyamán — nemcsak a pogány népeknél, hanem a 
keresztény érában is — akadtak fölös számmal, akik nagyratörő fejedel-
mek házi használatára vallották és hirdették, hogy császároknak és kirá-
lyoknak közvetlenül maga az Isten adta a legfőbb állami hatalmat, amely 
alól nincs kivétel, mindenki alá van neki vetve. Hogy egész röviden 
csak egy-két történeti példával illusztráljuk ezt a gondolatot, II. Frigyes 
császár kapva-kapott udvari jogászainak ezen a felette egyszerű, világos 
és sok kényes kérdést imponáló bravúrral kettévágó elméletén. Hogyis 
ne, hiszen egyenesen neki készült : a pápaság elleni küzdelmében az ő 
javára billen a mérleg, mert ilyenformán a császár nemcsak egyenrangú 
ellenfele a pápának, hanem még az utóbbi van bizonyos tekintetben 
alávetve a korlátlan hatalmú császárnak, mint Isten közvetlen megbízott-
jának. I. Jakab angol király a maga abszolutizmusának igazolására szintén 
örömmel karolta fel ezt a theoriát, amely kicsi híja, hogy az uralkodót 
Istenné nem tette. 

A keresztény állambölcselet élesen szembehelyezkedik ezzel a fel-
fogással s kimutatja minden alap nélkül szűkölködő tarthatatlanságát. 
Mint mindenütt, itt is áll : a legszebb, legtetszetősebb állítás is annyit 
ér, amennyi belőle bizonyítható. Valet in quantum probari potest. Nos, 
ennek a merész s az állami életre nézve majdnem felmérhetetlen fontos-
ságú feltevésnek semmi, de semmi bizonyítéka sincs. Hogy igaz, csak 
az Istentől magától tudhatnók, mert nyilvánvaló, hogy Isten elhatározá-
sától függ, így adja-e át a legfőbb állami hatalmat az uralkodónak. Ezt 
az isteni elhatározást pedig a kinyilatkoztatásból, mint természet-
feletti forrásból lehetne megismernünk, vagy pedig egy másik, minden 
porcikája szerint természetes, de szintén Isten gondolatát és akaratát 
tolmácsoló forrásból, t. i. a természetjogból, magának a dolognak a 
természetéből. A kinyilatkoztatás hallgat erről mint a sir, semmit sem 
tud róla. A dolog természetéből kiindulva meg éppen ellene lehet és kell 
állást foglalni. Ez a feltevés ugyanis gyilkos méreg magára az állami 



életre nézve. Látszólag megingathatatlanul erős központi hatalmat teremt, 
hiszen még az uralkodói önkényt, a legvadabb zsarnokságot és a leg-
esztelenebb caezaromániát is igazolja és szentesíti, ami már magában véve 
is, minden velejáró következménytől eltekintve arra mutat, hogy ez a 
theoria nem lehet igaz. Következményeiben pedig épen azt viszi szükség-
képen a legnagyobb megrázkódtatások elé s azt teszi bizonytalanná, 
lehetetlenné, amit állítólag sziklaszilárd alapokra fektetett, t. i. a kormány-
zást, az állami életet. Szt. Tamás szerint ís, aki pedig elvileg, az állami 
élet igazi célját, t. i. az alattvalók vezetését, irányítását és kormányzását 
véve figyelembe, a tárgyhoz és célhoz legjobban simulónak s így leg-
megfelelőbbnek tartja az abszolút monarchiát, az ilyen zsarnoki, despota 
uralkodónál jobb még az esetleg helytelen utakon járó demokrácia is, 
mert a despotizmus alatt nagyobb erővel tombol a rossz, minden meg-
inog, s ennek a nekivadult önkénynek akaratán kivül semmi sem tud 
érvényesülni.1 Ez pedig a dolog természete szerint kegyetlenül meg-
boszulja magát. Az ilyen szabadjára eresztett s a theoria hivei szerint 
„isteni" jogon garázdálkodó zsarnokság ugyanis elviselhetetlen. Olyan 
kihívó szélsőség, amely belső szerkezeti ellenmondásai miatt előbb-utóbb 
krachol s vajmi könnyen épen az ellenkező szélsőségre, a fékevesztett 
demagógiára vezet. Elvégre azzal a természetjog alapján a józan ész 
segítségével mindenki tisztában van, hogy nem a népek vannak az ural-
kodók miatt, hanem megfordítva helyes a tétel. Aztán — hogy befejezzem 
ezt a gondolatkört — az ilyen elviselhetetlen uralom ellen még csak 
küzdeni sem volna szabad, mert az elmélet szerint „isteni", pozitív 
„isteni" intézkedésen alapulván, minden ellenkezés, minden ellenszegülés 
lázadás volna Isten rendelkezése ellen. Abszurdum ! S érdekes, ahány 
oldaláról nézem és boncolgatom ezt a gondolatot, annyi szembeszökő 
abszurdumra akadok. Eötvös József bárónál olvastam valahol: ne higyj 
oly gondolatban, melynek szived ellentmond. Ugyan mekkora hitelt érde-
mel az a gondolat, amellyel nemcsak a szív, de az ész is megtagad 
minden közösséget?! 

A keresztény állambölcselet mivelői mint már említettük, kezdet 
óta ritka egyértelműséggel szálltak szembe ezzel a lehetetlen s az ural-
kodói önkénynek tág kaput nyitó felfogással. Megvédték az igazságot s 
ezzel egyben apostolai lettek a népek józan értelemben vett szabadságá-
nak is. Amit a népfölség elvéből komolyan kell venni s mint az emberiség 
közkincsét érdemes megbecsülni és hirdetni, az náluk mind megtalál-

1 De regimine principum, lib. I. c. 3. : „Omni universitati propinquius est 
multum quam ípaucum et paucum quam unum solum, regimen igitur tyranni est 
iniustissimum . . . Sic est in omnibus bonis et malis, tamquam hoc Deo providente, 
ut bonum ex una causa sit fortius, malum autem ex pluribus causis sit debilius. 
Expedit igitur, ut regimen iustum sit unius tantum, ut sit fortius. Quod si in iniustitiam 
déclinât regimen, expedit magis, ut sit multorum, ut sit debilius. Inter iniusta igitur 
regimina tolerabilius est democratia, pessimum vero tyrannis . . . Cum tyrannus con-
tempto communi bono quaerit privatum, consequens est, ut subditos diversimode 
g r a v e t . . . Sic nulla erit securitas, sed omnia sunt incerta, cum a iure disceditur, 
nec firmari quisquam potest, quod positum est in alterius voluntate." 



ható s valamikor csak ők képviselték. Erről ma nem szokás beszélni, 
sőt illik, úgy látszik, róla megfeledkezni, de azért nem kevésbbé igaz, 
mint ha az egész világ tele volna dicséretökkel. A sok közül csak egyet 
említek. Suarez, a 16. század második felének s a 17. század elejének 
ez a nagyszerű jezsuita hittudósa és bölcselője, De legibus ac de Deo 
legislatore c. nagy munkájában1 teljes vértezettel száll sikra a caesaro-
máinát tenyésztő udvari tudósok tudománya ellen. Fennen hirdeti, hogy 
az állami hatalom igenis Istentől van, de éppen annyi hévvel és fel-
készültséggel tiltakozik az ellen, mintha Isten ezt a hatalmat közvetlenül 
ruházta volna az uralkodókra. Suareznak ebben a tudományos munkás-
ságában az általános emberi érdek mellett az egyház érdeke és szabad-
sága is szeme előtt lebegett. I. Jakab angol király ugyanis épen ezen, 
állítólag közvetlen isteni adományozáson alapuló fejedelmi jogokra támasz-
kodott a katholikus egyház jogai és szabadsága ellen indított irtóhad-
járatában. Suarez ezt a különleges katholikus célt szolgálva egy másik 
munkát is irt,2 amelyben sorra cáfolta I. Jakab érveit, ami a királyt annyira 
felbőszítette, hogy Suareznak ezt a könyvét máglyatüzre ítélte s az állami 
hóhérral nyilvánosan elégettette. Ez azonban a tényálláson mitsem vál-
toztat : Suarez az egyházat védve az emberiség szabadságügyének is 
óriási szolgálatot tett. 

A keresztény állambölcselők e szerint egyöntetűen állást foglalnak 
az állami hatalomnak Istentől való ilyen közvetlen származtatása ellen. 
Ebben azonban benne van már az is, hogy, mivel viszont ezt a törvényes 
állami hatalmat egyértelműen és feltétlenül Istentől eredeztetik, ebben a 
pontban megint valamiféle, Istentől való közvetett eredetre gondolnak. 
Ez a közvetítő itt a nép, az állammá tömörült nép valamiféle összessége. 
Mi — neves szerzők után indulva — ezt így mondjuk : Potestas a Deo 
— per populum. A törvényes állami hatalom Istentől van, de a nép 
közvetítésével. Más közvetítőre gondolni sem lehet. Az államot az emberi 
természetből folyó erkölcsi szükségszerűségből, tehát Isten akaratából, a 
nép alkotja meg, még pedig a maga konkrét valóságában, tehát kormány-
formával s az államban kifejezésre jutó legfőbb hatalommal felszerelve. 
Ennélfogva közvetítőként itt csak a nép szerepelhet, hiszen másnak ehhez 
a létesítő aktushoz — jogosan legalább — beleszólása nincs. A részle-
tekben azonban a kath. állambölcselők aztán nagyon megoszolnak. Ez 
már a népfelség elve katholikus értelmezésben. Ezt az eléggé terjedelmes, 
fogas és a müveit közönséget méltán érdeklő kérdést nem szabad 
elnagyoltan, vázlatosan tárgyalni. Épen ezért idevágó tanulmányaink ered-
ményéről külön értekezésben fogunk beszámolni olvasóinknak e folyóirat 
hasábjain. 

1 Tárgyunkra ennek a munkának kivált a III. könyv 1—3. és 7. fejezete 
vonatkozik. 

2 E munka címe : Francisci Suarez Defensio fidei catholicae cum responsione 
ad apologiam pro iuramento fidelitatis et praefationem monitoriam serenissimi Jacobi 
Magnae Britanniae regis. Mi egy, 1619-ből való kiadását használtuk. 



Vallásoktatás és vallásos oktatás. 
Irta: Dr. Mázy Engelbert (Pannonhalma). 

A vallásos oktatás a vallásoktatás mellett a legújabb kor problé-
mája. A rekrisztiánizálódás megindult folyamatával kapcsolatban vetődött 
fel. Aminthogy a vallásos oktatás nélküli vallásoktatás meg a dekrisz-
tiánizálódás idejének terméke. Valójában nem is probléma a vallásos 
oktatás kérdése, hanem visszakövetelése annak a gyakorlatnak, amely 
a XVIII. században kialakult liberális állami oktatás előtt mindig meg-
volt. Szinte azt mondhatni , hogy vallásos oktatás már akkor is folyt, 
amikor iskolai vallásoktatásról még szó sem lehetett : a görög és római 
iskolákban, amelyekben vallásoktatás külön tantárgy keretében nem 
szerepelt, ellenben vallásos oktatás igenis volt.1 Amikor pedig elhangzott 
az Üdvözítő parancsa : „Elmenvén tanítsatok minden nemzeteket" ; ami-
kor a görög és latin atyák elvégezték a pogány művelődés elemeinek 
értékelését és megállapodtak a keresztény művelődésbe való bekapcso-
lásuk formájában: megindult nemcsak a vallásoktatás, hanem még inkább 
a vallásos oktatás, mert a vallásoktatás inkább iskolán kivüli oktatás 
volt, mig az iskolában vallásos oktatás folyt. A trivium és quadrivium 
tárgyait az egész középkoron át a bölcseség, vagyis a kinyilatkoztatott 
igazság két oszlopaként kezelték azon elvek szerint, amelyeket Szent 
Ágoston de doctrina Christiana c. müvében megállapított. A vallásokta-
tásnak nem volt más tankönyve, mint a Szentírás, amelynek megisme-
rése mindenrendű oktatásnak igazi cétjaként szerepelt. A profán tárgyak, 
nevezetesen a klasszikusok tanítását is azzal igazolták, hogy megadják 
az elmének a Szentírás megértéséhez szükséges iskolázottságot és tar-
talmi műveltséget. írni, olvasni is a Szentírás szövegén tanultak ; a 
memorizálás tárgya a többi közt a zsoltárok voltak. Minden tárgy a 
keresztény tökéletesség kialakításának szolgálatában állt. Oly mértékű 
vallásos oktatás folyt, hogy a triviális és quadrivalis tárgyak oktatása 
szinte vallásoktatás volt.2 

A XVI. század nagy vallási forradalma és a nyugati kereszténység 
egységének megbontása szükségessé tette a kinyilatkoztatás tartalmának 
mentül szabatosabb meghatározását. így született meg a vallásoktatás 
első és most is érvényben levő tankönyve: a katekizmus.3 Ez időtől 
kezdve a külön tantárgy keretében folyó vallásoktatás előtérbe lép ; de 
a katekizmus igazában csak magja volt a vallásoktatásnak, amelyet az 

1 Fináczy, Az ókori nevelés története. 83. 1. V. ö. Platon tantervét, amelyben 
minden tanulmány a jóság eszméjének megértését és megvalósítását veszi célba, s 
amely szerint az igazi erkölcsösség az Istenhez való lehetőséges hasonlóságban hatá-
rozódik. I. m. 113—141. 1. — Quintilianus pedig oly szónokot akar nevelni, qui esse 
nisi vir bonus non potest, aki csak erkölcsös férfiú lehet. Inst. Orat. Prooem. 

2 Willmann, Didaktik als Bildungslehre: I. B. 211—291. — Fináczy, A közép-
kori nevelés története. 

3 Petrus Canisius 1555-ben irta meg Nagy Katekizmusát, amelyet 1556-ban a 
Kis, 1559-ben a Közép Katekizmus követett. 
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összes tárgyakban folyó vallásos oktatás tett teljessé. Ha mérlegeljük a 
kevés időt, amelyet a szorosan vett vallásoktatásra fordítottak, szinte 
azt mondhatjuk, hogy továbbra is a vallásos oktatásra esett a fősúly az 
iskolában. Mellőzve az elemi iskolákat, amelyekben hiteles történeti ada-
tok szerint a katekizmust szintén tanították, a mai értelemben vett 
középiskolákban a vallásoktatásnak a jeszuiták eljárása szabott irányt.1  

A ratio atque institutio studiorum S. J. szerint a katekizmust a gramma-
tikai osztályokban és, ha szükséges, más osztályokban is kell tanítani' 
és pénteken vagy szombaton vagy többször is kikérdezni. Ezenfelül 
ugyancsak pénteken vagy szombaton 1/2 órai adhortatiot, illetőleg 
katekizmus-magyarázatot ir elő.2 Emellett azonban megköveteli, hogy a 
tanárok az összes tantárgyakat úgy tanítsák, hogy a tanulók ez uton 
a Teremtő és Megváltó Istennek megismeréséhez és szeretetéhez emel-
kedhessenek,3 vagyis vallásos oktatást követel az egész vonalon. 

A XVIII. században Európaszerte az állami oktatás gondolata lép 
előtérbe és fokozatosan meg is valósul. A francia forradalom után a 
konzervatív és liberális eszmék közt megindult mozgalom az utóbbiak 
győzelmével végződött s ezek az állami oktatásügyben is éreztetik hatá-
sukat. E hatás a vallásoktatás terén abban mutatkozik, hogy a vallásos 
oktatás egyre gyöngül és lassacskán szinte teljesen megszűnik, úgyhogy 
a XIX. század második felében jóformán már csak vallásoktatás folyik. 
Nálunk az 1777-ben megjelent első Ratio Educationis, majd az 1806-ban 
megjelent és 1849-ig érvényes második Ratio Educationis szervezi meg 
az állami oktatásügyet, mégpedig már érezhetően liberális irányzattal. 
Mindkettőt ugyan még erősen vallásos szellem lengi át : a célkitűzésben, 
a tananyag kiszemelésében a Doctrina Christiana mint legfontosabb tan-
tárgy szerepel; a vallástan még szerves része a tantervnek.4 Emellett 
azonban, bár kíméletesen, de határozottan szembeszáll a vallásos oktatás 
gondolatával. „Az állam érdekei kívánják, úgymond, hogy a nevelés 
általános elvei a felekezetekre is kiterjesztessenek; s mivel ezeknek a 
hivei sok helyütt vegyesen laknak, el nem kerülhető, hogy hellyel-közzel 
közös iskolák is ne legyenek. Hogy tehát mindenütt biztosan és sérelem 
nélkül élhessenek, az iskolák használatára szánt könyveket úgy kell 
megszerkeszteni, hogy azokat mindenegyes tanuló, bármely valláshoz 
tartozzék is, nyugodtan használhassa." 5 A tanítókat is inti, hogy a 
tanulókat vallási különbség nélkül mindig úgy kezeljék és neveljék, 

1 Az ő kezükben volt Európa országainak legtöbb kath. latin iskolája ; hazánk-
ban eltörlésük idejében, 1773-ban 41 kollégiumuk volt. 

2 Regulae comm. profess, class, inferior 4. és 5. p. Az egyes, főleg német 
provinciákban való eltérést illetően v. ö. Duhr, Die Studienordnung d. Gesellsch. 
Jesu. S. 103—104. 

3 Reg. Provincialis 1. p. V. ö. még Duhr i. m. 104. 1. 
4 V. ö. a második Ratio idevágó részeit: pars prima; az 1806. budai kiadásban 

pl. a 9., 15., 18. 33. stb. lapok. 
5 1806. kiadás 4. 1. Ezt az elvet ugyan az elemi iskolákkal kapcsolatban fejezi 

ki ; de a Ratio egész szelleme mutatja, hogy mindenfajta iskolára érvényes. 



hogy a részrehajlatlan szeretet mindenütt mutatkozzék, és előadásukban 
a vallási dogmákra vonatkozó minden ellentét teljesen elmellőztessék.1 

A vallásos oktatásnak ezt a gyöngítését erős vallásoktatással akarja 
ellensúlyozni, kijelentvén, hogy a katekizmust minden egyes vallás ifjú-
sága számára külön könyvben kell megszerkeszteni. Ezen rendelkezések 
ellenére azonban a gyakorlatban még sokáig folyik a vallásos oktatás, mivel 
az iskolák többnyire megtartották hitvallásos jellegüket, az oktatás pedig, 
nevezetesen a középiskolai oktatás és részben az elemi oktatás is tanító-
rendi, illetőleg protestáns tanárok kezében volt. 

A Ratio Educationis helyébe 1850-ben az Entwurf der Organisation 
der Qymasien und Realschulen in Oesterreich lépett. Ez a terv, bár az 
elnyomatás korának szomorú emléke, pedagógiai és didaktikai tekintetből 
jelentős alkotás, ami abból is látszik, hogy elvei 1883. évi XXX. t.-cik-
künkben is érvényesülnek és a legújabb korig is éreztetik hatásukat. 
Az Entwurf megalkotóinak2 liberalizmusa nem vallástalan. A vallás-
tan osztályonkint heti 2 órában mint rendes tantárgy szerepel ; a vallás-
oktatást pedig kötelezővé teszik — főleg a nevelés tekintetéből. Az 1849. 
kiadás előszavában megállapítják, hogy a nyilvános iskolák nevelő hatá-
sának biztosítására két eszköz kínálkozik: az egyik az összes tantár-
gyaknak a vallás és erkölcsösség eszményeiben mint közös központjukban 
való koncentrálódása, a másik a jó fegyelem. Az utóbbiról az Entwurf 
66—69. §§-ai szólnak részletesen, nevezetesen a 66. §. az iskolának a 
tanulók valláserkölcsi művelődésére való hatásáról tárgyal és megállapítja, 
hogy a gymnásium feladatának lényeges része, hogy tanulóinak vallásos 
és erkölcsi nevelésében közreműködjék és ne szorítkozzék merőben 
ismeretek közlésére. „Az igazi jámborságot, amely a szív alázatosságában 
gyökerezik, a vallásoktatás és célszerű vallási gyakorlatok ápolják ; 
emellett azonban az iskola összes tanárainak oktató eljárásukban és 
maguktartásában lelkiismeretesen arra kell ügyelniök, hogy az igazi 
vallásosság gyökérszálait sohase sorvasszák, hanem, amennyire rajtuk 
múlik, inkább erősítsék és növeljék." Az oktatás, ha a tanuló korához 
alkalmazkodva, komolyan folyik, már magában is nevelő hatással van. 
Ehhez járul, hogy a tananyag nagy része positiv tartalmából oly gondo-
latokat közöl „a tanulókkal, amelyek erkölcsi tekintetből is nevelőleg hat-
nak. így főleg a nemzeti és klasszikus irodalom tartalmi méltatása 
támogathatja ily értelemben a tanulók erkölcsi megerősödését. 

Ezen és még egyéb megállapítások amellett szólnak, hogy az 
Entwurf megalkotói komolyan értékelték a vallásoktatás mellett a vallásos 
oktatást, illetőleg, az igazságnak megfelelően szólva, a maguk értelmében 
vett vallásos oktatást. Mert ennek a kornak vallásossága már liberális 
és több tekintetben dekrisztianizált vallásosság volt, amely „babonaságot" 
látott abban, amiben nem volt, és „zelotismusnak" bélyegezte a vallásos 
buzgóságot és meg nem alkuvó vallásos meggyőződést.3 Liberális és 
josefinisztikus vallásosság nyilatkozik abban a felfogásban is, hogy az 

1 I. m. 5. l. 
2 Fr. Exner, H. v. Bonitz, Graf Leo Thun. 
3 Entwurf, 66. §, 2. p. 



igazi jámborság a sziv alázatában gyökeredzik. Ez mindenesetre az igazi 
vallásosságnak egy velejárója, de semmi esetre sem alapja, mert azt 
nem számítva, hogy a szívbeli alázat igen sokszor egyéni természeten 
alapuló természetes tulajdonság, az igazi jámborság alapja, gyökere és 
kezdete inkább a Jézus Krisztusban való hitben határozódik : a kinyilat-
koztatott hitigazságok erős, állhatatos és eleven megvallásában és a 
velők kapcsolatos erkölcsi életben. Az Entwurf különben nem is a vallá-
sos oktatást tartja igazában fontosnak, hanem inkább a vallásos és 
erkölcsös nevelést, és ebben a munkában is nem a vallásra, hanem az 
erkölcsre esik a súly. Ez nemcsak a 66. §. kijelentéseiből állapítható 
meg, hanem még inkább a középiskolai célkitűzésből és az előszónak 
a szaktárgyak koncentrációjáról mondott meghatározásából. A célkitűzés1 

a vallást egyáltalán nem említi, hanem a magasabb általános művelt-
ségben bennfoglaltnak tekinti épen úgy. mint a többi rendes tantárgyat, 
mégpedig ezekhez mellérendeltségi viszony formában, amilyenben vannak 
még a külön felemlített klasszikus nyelvek és irodalmak is. Ez a tanterv 
ugyanis el akarja tüntetni azt a megtévesztő látszatot, mintha súlypontja 
valamelyik, mondjuk a legterjedelmesebb tananyaggal és a legtöbb óra-
számmal szereplő tantárgyra esnék. A természettudományok és a mathe-
mathika époly kevéssé ignorálhatok, mint a klasszikus nyelvek és iro-
dalmak és velük együtt a nemzeti nyelv és irodalom. A súlypont igazában 
az összes tantárgyak kölcsönös vonatkozásában határozódik és ezeknek 
egytől-egyig közre kell hatniok abban, hogy megérlelőejék a gyümölcs, 
mely az ifjúság képzésének végső célja: a művelt nemes jellem. A tan-
tervnek ezt az ideális központját, mert reális, pl. a vallástanban határo-
zódó központja a fentiek szerint nincs, neveléssel kell alátámasztani, 
amire két eszköz kínálkozik: az összes tantárgyaknak a vallás és erköl-
csösség eszményeiben, mint közös központjukban való koncentrálódása 
és a jó fegyelem. Az Entwurf előszavának a megállapításai első tekin-
tetre ellentmondást tartalmaznak, mert egyrészt a tantervnek csak ideális 
központja van : a művelt nemes jellem, reális, vagy, mint az előszóban 
olvassuk, physikai, pl. a klasszikus tárgyakban vagy a vallástanban 
határozódó központja pedig nincs,2 másrészt meg mégis van az összes 
tantárgyaknak a vallás és erkölcs eszményeiben közös központjuk.3 Ez az 
ellentmondás azonban csak látszólagos és a tanterv megalkotói nem 
következetlenek. A vallás és erkölcs eszményein t. i., a korviszonyokat 
tekintve, nem szabad a heti 2 órában tanított vallástanban foglalt hit-
tételeket, erkölcsi szabványokat és kegyelemeszközöket érteni ; nem a 
kinyilatkoztatott hitigazságokat és az ezeken függő erkölcsi törvényeket : 
hanem az „igazi" vallásosságot és erkölcsösséget, amint az európai 
népek gyarmatpolitikája, a hitújítás, a liberalizmus, a XVIII. századbeli 
racionalizmus és a természettudományos materialismus állomásain át 

1 „A gymnasiumok célja, hogy a klasszikus nyelvek és irodalmak alapos fel-
használásával magasabb általános műveltséget adjon és ekképen egyúttal az egyetemi 
tanulmányokra előkészítsen." 

2 Entwurf előszava 7. 1. 
3 I. h. 9. 1. 
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kialakult, a dekrisztianizált vallásosságot és erkölcsösséget, a deismust 
és a független morált. Ebben a korban még a heti 2 órában vallástant 
tanító papok vallási és erkölcsi eszményei is josefinisztikus ízűek voltak, 
hát még a többi tárgyakat tanító tanárok vallási és erkölcsi eszményei ! 
Nem kell tehát csodálkozni, hogy a magában is elgyengült vallásoktatás 
mellett a vallásos oktatás lassacskán teljesen megszűnt. Arról sem sza-
bad megfeledkezni, hogy a liberális állami oktatásügy tantervét már 
törvényileg megszervezett állami gimnasiumok is valósították. A Ratio 
Educationis még csak ott tartott, hogy a hitfelekezetek sokfélesége miatt 
alig lesz elkerülhető, hogy hellyel-közzel közös iskolák is ne legyenek ; 
az Entwurf az állami jellegű gimnasiumokkal törvényesítette a simultan 
iskolát. A tantestület különféle vallású tanárokból áll ; a tanulók szintén 
különféle vallásúak: mennyire kell hát vigyázni, hogy mindenki jól 
érezze magát, biztosan és sérelem nélkül élhessen és mozoghasson ; 
nem kell-e oly tankönyveket szerkeszteni, hogy azokat mindenegyes tanár 
és tanuló, bármely valláshoz tartozzék is, nyugodtan használhassa ; nem 
kell-e „a vallásosság és erkölcsösség eszményeinek" keretében maradni 
és a kinyilatkoztatott hitigazságokat és az Istenen függő erkölcsi szab-
ványokat nem bolygatni ? 

1861-től az Entwurf tanterve helyébe különféle tantervi kísérletek 
léptek, amelyek azonban mivoltukat tekintve, az Entwurf elveihez iga-
zodtak. A vallásoktatás és vallásos oktatás kérdésében a helyzet lénye-
gileg változatlan maradt. Az 1883. évi XXX. t.-c.-ben foglalt középiskolai 
alaptörvényünk jórészben szintén az Entwurf alapelveit érvényesítette. 
Szellemének megértése céljából még azt kell tudnunk, hogy a törvényhez 
igazodó tanterv és a reá vonatkozó utasítások Herbart pedagógiájának 
erős hatását éreztetik. A liberális Trefort Ágoston és Kármán Mór, Her-
bart tehetséges tanítványa, voltak a törvény, a tanterv és a reá vouat-
kozó utasítások megalkotói. Ezek az atyamesterek és mestermüvük a 
vallásoktatásnak és bizonyos fokig a vallásos oktatásnak nem voltak 
ellenségei. A vallástan épen úgy, mint az Entwurf tantervében, osztá-
lyonkint heti 2 órában mint rendes tantárgy szerepel. A törvény nagy 
előzékenységet mutat az autonómiával biró felekezetek iránt: ezek 
a maguk intézeteibnn „az egész tanfolyam alatt elérendő végcélt és a 
tanítandó ismeretek mértékét, a tanrendszert, tantervet és a tankönyveket 
maguk állapítják meg s így iskoláikban a vallásos oktatásnak, a refor-
mátus, az ág. h. evangélikus, az unitárius és a görögkeleti szellem 
érvényesítésének semmi akadálya sincs. A katholikus középiskolák ugyan 
az állam rendelkezése, illetőleg vezetése alatt állanak ; de azért pl. a 
tanítórendi tanárok az állami tanterv keretében a lehetőségig tilalom nélkül 
végezhettek és többé-kevésbbé végeztek is vallásos oktatást, szintúgy a 
nem pusztán anyakönyves kath. civil tanárok is. A középiskolai célkitűzést 
ez a törvény az Entwurfból másolta ; szintúgy átvette az összes tárgyak 
ideális központját, amely a nemes erkölcsű jellemességben határozódik.1 

1 Utasítások : A) 2. „Legszükségesebb a közös egyetértés abban a felfogásban, 
hogy a középiskola az egyes tanulmányokat nem szakszerű elszigeteltségükben, hanem 
kapcsolatos összhangzó együttességükben kívánja felhasználni a nemes erkölcsű jelle-
messég fejlesztésére." 



Nem vette ugyan át „az összes tárgyaknak a vallásosság és erkölcsösség 
eszményeiben, mint közös központjukban való koncentrációját" ; a 
gyakorlatban azonban érvényesíteni akarja az összes tárgyakban lehet-
séges vallásos oktatást. Az utasításokban hellyel-közzel találunk egy-
egy idevágó megjegyzést; „Kármán pedig határozottan vallja, hogy 
„az oktatás egy tárgya sem nélkülözheti a maga körében a hit eszméi-
nek és megvalósításuknak ismertetését".1 A Herbart szellemében vett 
„oktatás" különben is nevelő tanítás, amely az összes tantárgyakat az 
erkölcsi nevelés szolgálatába állítja. 

Ennek ellenére ez idétt a vallásos oktatás egyre inkább háttérbe 
szorult és lassacskán szinte teljesen megszűnt. Csak a régi hagyomá-
nyokhoz ragaszkodó autonom középiskolákban, katholikus részről pedig 
a tanítórendi intézetekben és egyes kir. kath. gymnasiumokban, általában 
egyes tanárok gyakorlatában tengette életét, úgy ahogy ezt az adott 
körülmények lehetővé tették. 

Ennek legfőbb oka mindenesetre a vallástannak a tantervből való 
kiküszöbölésében rejlik. A vallástan ugyanis csak a középiskolák óra-
tervében szerepel. De sem a törvény, sem a tanterv, sem a reá vonat-
kozó utasítások nem gondoskodnak a tantervbe való szerves bekapcsolá-
sáról. A törvény az illetékes egyházi hatóságokra bízza a vallásoktatásról 
való gondoskodást; a tanterv szerint pedig „a vallásoktatás a hitfeleke-
zetek tanterve szerint történik" ; az utasítások meg sem a tárgyak ethikai 
koncentrációja, sem kölcsönös vonatkozásuk, sem egymásutánjuk tekin-
tetéből nem juttat szerepet a vallástannak. így a vallásoktatás tanterve 
a miniszteri tanterv mellett elkülönülten áll; mellette legföllebb párhuza-
mosan halad, de semmiesetre sincs vele szerves kapcsolatban. Ha egy 
vallástalan irányzat a vallásoktatást az iskolából is ki akarná küszöbölni, 
amire a kommunizmus idejéből van példánk, ez a kísérlet az 1883. évi 
XXX. t.-c.-nek csak igen csekély módosítását tette volna szükségessé, 
a tantervet és utasításokat egyáltalán nem kellett volna megbolygatni. 
Ha merőben a tantervet és az utasításokat tekintjük, a tanároknak kellett 
ugyan erkölcsös oktatást végezniök, de semmiképen sem vallásos okta-
tást, és a fentemlített oktatást leszámítva, nem is végeztek. Az erkölcsös 
oktatásnak pedig egyáltalán nem kellett a kinyilatkoztatott valláson függő 
erkölcs magaslatáig felemelkednie ; elég volt, ha az ethikusok független 
erkölcsének színvonalán mozog, vagy akár ezen alul is, ha egyik-másik 
tanárnak jól esett. Nagyon megbénította, sőt szinte lehetetlenné tette a 
vallásos oktatást nemcsak az állami, hanem még a kir. kath. közép-

1 Az oktatás és tanterv elméletéhez 10. n. V. ö. még: A korszerű hitoktatás 
elvei c. értekezését, amelyből megállapítható, hogy Kármán positive vallásos ember 
volt. Nemcsak zsidó felekezete szerint vallásos, hanem ő a más positiv vallásokban 
rejlő értékeket is tudta becsülni. Ő egyúttal vallásoktatást végzett. Mint gyakorló 
tanár tanuja voltam, hogy a latin olvasmányok során az evangélium Mi Atyánk-ját 
is tárgyalta teljesen megfelelő szellemben. Vallásossága azonban nem volt az üdvözítő 
egyház vallásossága. Ez nemcsak idézett értekezéséből tűnik ki, hanem egy kijelen-
téséből is, amelyet egy ellenem intézett támadásában tett, s amely szerint az ő val-
lásossága nem az Egyház és nem a papok vallásossága. 



iskolákban is az a körülmény, hogy ezen intézetekben a tanárok alkal-
mazása kizárólagosan állami jog volt, amint ma is az. Az állami inté-
zetekben különféle vallású, esetleg vallástalan tanárok is kaptak alkal-
mazást; a kir. kath. középiskolákban ugyan csakis kath. vallású tanárok 
voltak alkalmazhatók, de kath. voltuk elbírálásában merőben az anya-
könyv szabott irányt, egyebekben, nevezetesen vallási felfogásukat illetően 
lehettek az illetők szociáldemokraták, kommunisták vagy akár budhisták 
vagy atheisták is. 18 évi főigazgatói működésem során több ilyennel 
találkoztam és a kommunizmus bukása után fegyelmi vizsgálatot is 
vezettem ellenük. Jellemző e tárgyban az a lélekszinváltozás, amelyet 
állami és kir. kath. középiskolai tanárok Barkóczy Sándor br. bukása 
idején, tehát nem is olyan nagyon régen, mutattak: volt reá példa, hogy 
kongreganista tanárokból fokozatos elhajlással 1919-ben kommunisták 
lettek. Egy, sőt ha jól emlékszem, két ilyen példa különben jól vezetett 
kir. kath. gymnasiumban is volt, nem jól vezetettben több is. Tudok 
arra is esetet, hogy kir. kath. gymnasiumban a főigazgató kezdeménye-
zésére a tanári kar megszüntette a Laudetur Jesus Christus-szal való 
köszöntést, talán 32 tagból álló testületben csak egy civil tanár mert a 
kezdeményező főigazgatóval szembe szállni. Azóta ezt is idő előtt nyu-
galomba helyezték. Persze hogy is lehetett volna azt a hitvalló köszön-
tést megtűrni egy oly kath. iskolában, amelyben 4 0 % izraelita és vagy 
12% protestáns fül sértődött. Ezt csak annak tanubizonyítására említem 
fel, hogy mily nagy mértékben akadályozta a vallásos oktatást minden 
rendű és jellegű középiskolában, a tanító rendek iskoláit sem véve ki, 
az a körülmény, hogy vallás tekintetéből vegyesen jártak oda a tanulók 
törvény biztosította jog alapján. Még a hitvallásos iskolák sem óvhatták 
magukat e bajtól, főleg ha államsegélyre szorultak, amelyet az állam 
egyebek közt rendesen azzal a feltétellel adott meg, hogy valláskülönbség 
nélkül vesznek fel tanulókat. 

A vallásoktatás megbénítását, még a hitvallásos középiskolákban 
is, és szinte teljes megszűnését az állam rendelkezése alatt álló iskolák-
ban, továbbá a Herbart pedagógiájának túlzott érvényesítése és az a 
körülmény okozta, hogy korunk közműveltségének meggyarapodott tar-
talmát a középiskolába való bevitellel biztosítani kellett. Herbart peda-
gógiájának értékes megállapítása, hogy az „oktatás" nevelő tanítás; de 
következményeiben káros volt az a hatása, hogy a tanárkarokkal elfelej-
tette azt az értékes tudást, hogy az egyes tárgyakból meríthető erkölcsi 
nevelő ráhatásokon felül, a példaadás, a parancs, tilalom és tanács, 
a felvilágosítás és magamegibrálás, a gyakorlás, dicséret, gáncs és ver-
seny természetes nevelő eszközein felül természetfölötti, kegyelmi nevelő 
eszközök is vannak, amelyek amazokat is kegyelmesítik. Ugyanez és a 
modern közműveltség meggyarapodott tartalmának bevitele az iskolába 
pedig bőséges, sokféle és terjedelmes tananyagot eredményezett és vaskos 
tankönyveket adott a tanárok és tanulók kezébe, úgy hogy a tanárok év-
tizedeken át nem értek rá másra, mint oktatásra, a tanulók pedig szintén 
nem másra, mint tanulásra : a testi és erkölcsi nevelés egyre inkább 
háttérbe szorultak, a vallásgyakorlatok, amelyekre pedig az Entwurf még 
súlyt vetett, egyre kevesbedtek, vallásos oktatásra a legjobb akarat mellett 



sem jutott idő, mert a szaktanárnak a szakanyagot el kellett végeznie. 
A vaskos tankönyvekből az utolsó évtizedekben ugyan kijózanodtunk; 
a világháború és a rekrisztiánizálódás megindult folyamata tudatossá 
tették, hogy az ész tömésénél még fontosabb értékek és szükségletek 
is vannak: sok tekintetből javult a helyzet, de a vallásoktatás mellett 
a vallásos oktatásnak visszakövetelése és visszaállítása Európaszerte még 
csak a kezdet kezdetén van. 

A vallásoktatás és vallásos oktatás e főbb vonásokban rajzolt tör-
téneti alakulásának ismertetése során eljutottunk immár ahhoz a határ-
kőhöz, amelyet a vallásos oktatást illetően az 1924. évi XI. t.-c állított. 
Nemzeti közoktatásügyünk mostani vezetőjének középiskolai reformmüvét 
kétségkívül bírálat tárgyává lehetne tenni és megállapítani róla azt, 
hogy annyira jó és értékes, amennyire sikerült benne a középiskola 
sokszázados hagyományainak maradandó értékeit felhasználni és ezeken 
tovább építeni. De ez nem tartozik tárgyunkhoz. Azt azonban meg kell 
állapítanunk, hogy a vallásoktatás mellett a vallásos oktatás maradandó 
értékét a miniszter felismerte és az új középiskolai alaptörvény célkitű-
zésében érvényesítette. Lehet, hogy nemcsak a történeti hagyományok 
mérlegelése, hanem a világháborúval kiütközött erkölcsi bajok és a 
rekrisztiánizálódás megindult folyamata is hatással voltak a miniszterre. 
De ez semmit sem von le érdeméből ; ellenkezőleg inkább még növeli, 
mert azt mutatja, hogy nemcsak elmúlt idők értékes hagyományai iránt 
van értéke, hanem a jelenkor szükségletei iránt is. 

Az 1924. évi XI. t.-c. célkitűzése szerint „a középiskolának az a 
feladata, hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös polgárrá nevelje, 
hazafias szellemben magasabb általános műveltséghez juttassa és a fel-
sőbb tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára képessé tegye." Ez a 
célkitűzés az 1883. évi alaptörvény célkitűzésével szemben, amely a 
magasabb általános műveltség megadására és a felsőbb tanulmányokra 
való előkészítésre szorítkozik, határozottan kedvez a vallásos oktatás köve-
telményének, amennyiben a valláserkölcsi alapot és a hazafias szellemet 
kifejezetten hangsúlyozza és azt célozza, hogy homloktérbe kerüljön a 
középiskola nevelő feladata. A miniszter a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott 52,846 /924. sz. rendeletében nyomatékosan felhivja a tanári 
testületeket, hogy az ifjúság szellemi kiművelésével párhuzamosan és 
kapcsolatban a gondjaikra bizott ifjakat „vallásos alapon erkölcsös, jelle-
mes, hazafias érzésű és helyes világnézettel biró honpolgárokká nevel-
jék". A törvény és a miniszteri rendelet kitételeiből megállapítható, 
hogy a vallásos alapon nem valami rationalisztikus, deisztikus vallási 
alapot kell érteni, hanem a bevett positiv vallások nyújtotta alapot; 
erkölcsön pedig nem az u. n. ethikusok Istentől, vallástól független 
erkölcsét, hanem a positiv valláson és Istenen függő erkölcsöt. Meg-
állapítható továbbá, hogy a tanárkarok minden egyes tagjának, tehát 
nemcsak a vallástanárnak, hanem kivétel nélkül valamennyi tanárnak 
közre kell működnie abban, hogy az ifjak vallásos alapon erkölcsös 
polgárokká nevelődjenek. A fennálló törvények keretében persze a mi-
niszter tovább nem mehetett. A felekezetnélküli államtól nem várható, 
hogy a vallástant szervesen bekapcsolja a tantervbe és erre vonatkozóan 



oly utasításokat készíttessen, amelyek egy meghatározott vallás tanának 
a nemzeti tárgyak mellett központi helyet adnak a tantervben és szá-
molnak vele a tantárgyak fölé- és alárendeltségi viszonyának, különös 
vonatkozásuknak és helyes egymásutánjuknak megállapításában. Erre az 
állam nem is illetékes, és azért meg kellett maradnia az új törvény 
előtti tantervnek azon megállapítása mellett, hogy „a vallásoktatás a 
hitfelekezeteknek tanterve szerint történik." Fontos azonban az, hogy 
az új törvény megadja a vallástan szerves bekapcsolásának lehetőségét, 
úgyhogy nem az államon múlik, hanem az egyházi hatóságokon, ha a 
vallástan továbbra is a tanterven kivül fog állani, és a tanárok tájéko-
zatlanok maradnak abban, hogyan kell vallásuknak megfelelően erkölcsös 
polgárokat nevelniök. 

Ez a lehetőség az u. n. autonom és csak az állam főfelügyelete 
alatt álló középiskolákban az új törvény előtt is megvolt, mert hiszen 
ők az 1883. évi törvény szerint is maguk állapították meg tantervüket. 
Most megvan a lehetőség a katholikus községi Iskolák számára is, mert, 
bár mint rendelkezés, illetőleg vezetés alatt álló intézetek továbbra is az 
állami tantervet kell követniök, mégis megvan a törvényes alap a tan-
tervre vonatkozó utasításoknak katholikus szellemben való megalkotására, 
vagyis megvan a törvényes alap arra, hogy a kath. vallásoktatás az állami 
tantervbe szervesen belekapcsoltassék, és a vallásoktatás mellett a vallá-
sos oktatás is visszahonosíttassék középiskoláinkba, és hazafenntartó 
eredménnyel folyhasson bennök a vallásos alapon való erkölcsös nevelés. 

Arra a kérdésre, hogy kinek joga és kötelessége ily módon az 
államnak segítségére sietni, könnyű a felelet. Mindenegyes püspöknek 
a maga egyházmegyéjében fekvő kath. középiskolák számára. Ez alapon 
egyúttal mindenegyes tanítórend főnökének a rendi középiskolákban. 
Ezeknek azonban az illetékes püspököknek a jogát is figyelembe kell 
venniök. Legtermészetesebben és legnagyobb súllyal mégis az egész 
püspöki kar a tanítórendi főnökökkel egyetértően gyakorolhatja ezt a 
jogot és intézheti ezt a kötelességet. A munka végrehajtására, vagyis 
az állami tantervre vonatkozó kath. szellemű utasításoknak elkészítésére 
a meglevő szervek közül a Kath. Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete 
és a Kath. Középiskolai Tanáregyesület volna megbízható. De még kívá-
natosabb volna a mostani Kath. Tanügyi Tanács keretein tágítani és 
ebben egy középiskolai ügyosztálynak megszervezése, amely azután a 
Kath. Középiskolai Tanáregyesület és a Kath. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesületének közreműködésével végezhetné a püspöki karnak és a 
tanítórendi főnököknek tartozó felelősséggel a munkát. 

Ezek a hatóságok és szervek mindenesetre meg fogják találni azo-
kat az elveket és irányvonalakat, amelyeket a munka elvégezésében 
követni kell. Egypár idevágó gondolatot közlök. 

Kiinduló pontul az 1900-ban megjelent püspöki „Tanítási Terv és 
Utasítások veendők.1 Ez a püspöki terv hat fejezetben szól : a tárgy-

1 „A magyarországi középiskolai katholikus vallástanítás részére kibocsátva a 
magyar püspöki kar 1900. január 29-én tartott közös tanácskozása határozatából." 
Budapest. A Stephaneum nyomása. 



felosztásról, a tanítási anyag részletezéséről, a módszeres kezelésről, a 
vallásgyakorlatokról, a vallástanítás ellenőrzéséről és végre a magán-
tanulókról. Tartalmát a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter is 
tudomásul vette. Csak a vallástanítás ellenőrzéséről szóló fejezet 17. 
§-ának c) pontja és a 18. §. ellen volt észrevétele,1 melyeknek végre-
hajtását a püspöki kar ép ezért a kath. autonomia rendezéséig fel-
függesztette. 

Ez alapon az első teendő volna a vallástannak az állami tantervbe 
való szerves beillesztése. Evégből ennek a tantervnek első pontját meg-
felelő tartalommal kell ellátni.2 Cimül a „Hit- és erkölcstan" helyett 
Vallástan veendő, mert bár a kath. vallásoktatásnak leglényegesebb része 
a hit- és erkölcstan, mégis vannak ezt kiegészítő más fontos részei is. 
A cim után következik a vallásoktatás céljának szabatos kifejezése. 
E célkitűzésben két feladatot különösen ki kell domborítani. Az egyik 
az, hogy a vallásoktatásnak I—VIII. o.-ig a lelki élet kialakításának 
szolgálatában kell állnia3 ; a másik, hogy főleg a felső osztályokban a 
vallás tudományos megalapozását, a lehetőség szerinti megértetését és 
kulturális vonatkozásainak ismertetését kell célba vennie. A célkitűzés 
után a vallástani tananyagot kell osztályról-osztályra haladva részletesen 
felsorolni, körülbelül olyformán, mint a püspöki tantervben megvan. — 
A vallástannak az állami tantervbe való szerves beillesztése továbbá 
magát az állami tervet is érinti. A magyar nyelv és irodalom és a többi 
tantárgyak célkitűzését el kell és el lehet fogadni, szintúgy a tananyagok 
részletezését. Az utóbbinak keretében és menetében azonban lehet és 
kell a katholikus kulturjavakat és kulturértékeket kidomborítani és a 
meglevőket esetleg némileg ki is egészíteni. Itt kath. szaktanáraink szá-
mára megművelésre váró hálás munkatér kínálkozik. Előttem fekszik 
egy könyv, melynek címe: Katholisches Kulturgut als Bildungsstoff.4 Beve-
zető cikke fejtegeti, hogy mennyire szükséges kath. tanulóink lelkét 
katholikus kulturjavakkal és kulturértékekkel érintkezésbe hozni, ha azt 
akarjuk, hogy a katholikus vallás nevelő hatása hiveinek többségére 
kiáradjon és a katholicizmus kulturális termékenysége fokozódjék. A többi 
cikkelynek elég a cimét ideiktatnunk: „Katholischer Kulturgut für den 
deutschen Unterricht, Geschichtsunterricht in der Katholischen höheren 
Schule, Katholisches Bildungsgut im lateinischen . . ., im griechischen 
Unterricht, Katholisches Kulturgut im französichen Unterricht, Katholisches 
Literaturgut im Englischen, Katholisches Geist und Gehalt in der philo-
sophischen Vertiefung der höheren Schulbildung." E címekből eléggé 
látható, hogy katholikus szaktársainknak minő előmunkálatokat kell 

1 E részek arról szólnak, hogy a püspöki biztos és az egyházmegyei főbiztos 
a királyi és kath. intézetekben bármely tárgyú tanítási órán vagy vizsgálaton meg-
jelenhetnek. 

2 Jelenleg az első pont: 1. Hit- és erkölcstan. Az 1—VIII. osztályban hetenkint 
2—2 óra. A hit- és erkölcstan oktatása a hitfelekezetek tantervei szerint történik. 

3 Mát. 28, 20. „Tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek." 
4 Veröffentlichung der Verbandes der Vereine Katholischer Akademiker zur 

Pflege der Katholischen Weltanschauung. Schöning, Padorborn. 1925. 



vágezniök, hogy katholikus kullurjavaink és értékeink a tanterv összes 
tantárgyainak tananyagában érvényesíthetők legyenek. 

A vallástan szerves bekapcsolásával kiegészített tantervre vonat-
kozó utasításoknak általános részükben a tanterv magyarázatát kell tar-
talmazniok a tantervben érvényesülő törvényeknek: a tantárgyak kon-
centrációjának, fölé- és alárendeltségi viszonyának, kölcsönös vonat-
kozásuknak és helyes egymásutánjuknak megvilágításával. Különös 
részükben pedig az egyes tantárgyaknak metódus docendi-jét, az egyes 
tantárgyak módszeres kezelésében követendő oktató eljárást kell ismer-
tetniük. 

Az egész tananyag koncentrációjának kérdésében nem elégedhetünk 
meg az állami utasítások azon megállapításával, hogy a középiskola az 
egyes tanulmányokat nem szakszerű elszigeteltségükben, hanem kapcso-
latos összhangzó együttességben kívánja felhasználni a nemes erkölcsű 
jeliemesség fejlesztésére. A nemes erkölcsű jellemesség helyébe más 
koncentrácionális fókust kell tennünk, olyant, amely nem enged meg 
világnézeti eltérés szerint más-más értelmezést. A Jézus Krisztusban 
való hit ápolására, Jézus Krisztus törvényének : az isteni és felebaráti 
szeretetnek kiárasztására, a Jézus Krisztusból való kegyelmes lelki élet 
gondozására akarjuk mi az egyes tanulmányokat kapcsolatos összhangzó 
együttességben felhasználni. Rövidebben azt is mondhatjuk, hogy a 
keresztény tökéletesség fejlesztésére akarjuk az egyes tanulmányokat 
felhasználni s ez elvontan abban határozódik, hogy tanítványaink töké-
letesek legyenek, mint a mi mennyei Atyánk tökéletes,1 szemléletesen 
és foghatóan pedig abban, hogy Krisztus alakíttassék ki bennök.2 

A vallásoktatás mellett a vallásos oktatás különben nem azt jelenti, 
hogy minden egyes tantárgyban derüre-borura vallási igazságokat \agy 
erkölcsi szabványokat kell előráncigálni és tárgyalni, mert minden egyes 
tantárgynak megvan a sajátos feladata, amelyet meg kell oldani és 
amelytől nem szabad elkalandozni — még valláserkölcsi igazságok ked-
véért sem. Azért azt, amivel vallásos oktatással a vallásoktatást támogatni 
kell, legjobb részletesen kifejezni. Ennek részletes tárgyköre azzal jelöl-
hető meg, amit minden katholikus embernek, tehát a katholikus tanárnak 
és tanulónak is, örök üdvössége érdekében az eszköz és parancs szük-
ségességénél fogva tudnia és hinnie kell : a hat főigazságot, vagyis hogy 
egy Isten van ; hogy az Istenben három személy van, Atya, Fiú és 
Szentlélek; hogy a Fiú-Isten emberré lett, hogy minket halálával a kereszt-
fán megváltson és üdvözítsen; hogy Isten igazságos biró, aki megjutal-
mazza a jót és megbünteti a gonoszokat; hogy az ember lelke halha-
tatlan ; hogy Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. Mindez még 
részletesebben és egyúttal elterjedtebben : a Hiszekegyben, a Miatyánk-
ban és Üdvözlégyben, a Tizparancsolatban és a hét szentségről szóló 
szükséges tudnivalókban fejeződik ki. Mindebben a nemes erkölcsű 
jellemesség elemei is bernfoglal ta tnak: a jellem tartalmi elemei, vagyis 
egyrészt egyetemes érvényű és feltétlenül kötelező elvek, másrészt a 

1 Mát. 5, 48. 
2 Gaf. 4. 19. 



szeretetben összefoglalódé» nemes erkölcs értékei, az erények, a Jézus 
Krisztusban való hit, az örök élet reménysége, az isteni és felebaráti 
szeretet, az Istentisztelet erénye, az okosság, igazságosság, lelkierősség 
és mértékletesség és e sarkalatos erények köréhez tartozó többi*"erények, 
mint jellemvonások ; továbbá a jellem alaki kelléke, az Isten akaratához 
való engedelmes hozzáigazodás, amely az elvek és erényes cselekvés 
összhangját, általában a jellembeli következetességet biztosítja. Egyben 
helyes és egyedül értékes világnézet kifejezői, mert határozott feleletet 
adnak az emberi élet legfőbb, végső kérdéseire. 

A tantervi szervezetben szereplő tanulmányok fölé- és alárendeltségi 
viszonya tekintetéből a vallástan a legfontosabb tantárgy, mert magáról 
a teremtő és gondviselő Istenről ad ismereteket, mig a többi tantárgy 
csak a teremtményekről, s mert az örök boldoguláshoz szükséges tudni-
és tennivalókat ismerteti, mig a többi tantárgy csak a földi boldogulást 
illetően tájékoztat. Ép ezért a vallástan, amely, mint láttuk, a tanterv 
központjában álló erkölcsi végcélt is magában foglalja, az egész tan-
anyagnak törzse; a világnézettel, amelyet megállapít, a többi tantárgynak 
nemcsak hogy ellenkeznie nem lehet, hanem egybe is kell hangzaniok : 
tételei és szabványai találjanak bennök visszhangra, sőt igazolásra. 
Eltérnénk a tárgytól, ha az ú. n. nemzeti tárgyak (nemzeti nyelv és 
irodalom, nemzeti történelem, hazai földrajz) tantervi helyéről is szól-
nánk. És csak azért említjük meg, hogy ezek is az egész tananyag tör-
zséhez tartoznak, hogy hallgatásunk félremagyarázható ne legyen. Minden 
magyar embernek két hazája, két országa van : az örök haza, Isten 
országa és a földi haza, Magyarország. Mindegyiket egy-egy tökéletes 
társaság képviseli: az Isten egyháza és a magyar állam. Az egyiknek 
hivei, a másiknak polgárai, s bennök a keresztény és nemzeti műveltség 
egységbe olvad. 

A tárgyak kölcsönös vonatkozását illetően egy alapelv kifejezésére 
szorítkozunk. A vallástan közvetetlenül tájékoztat a gondviselő Istenről 
és az örök boldoguláshoz szükséges tudni- és tennivalókról ; közvetve 
épen vallásoktatással a többi tanulmány is megteszi. Az emberi művelő-
dés ugyanis megismerésben, szeretetben és szolgálatban határozódik és 
e háromsághoz mindenkor boldogulás kapcsolódik. A föld megismeré-
sével, szeretetével és szolgálatával gazdasági javak termelése és terjesz-
tése folyik és az emberiség gazdasági boldogulása jár karöltve ; a társas 
ember megismerése, szeretete és szolgálata szociális javakat termel és 
terjeszt és társadalmi boldogulást biztosít; az eszmék világának (a ter-
mészet nagy könyvében rejlő eszméknek) megismerése, szeretete és 
szolgálata utján szellemi javakat termelünk és terjesztünk s tudós vagy 
művészi halhatatlanságra teszünk szert ; végre Isten (az isteni kinyilat-
koztatás) megismerésével, szeretetével és szolgálatával örök boldogsá-
gunkat munkáljuk. Istent pedig kétféleképen lehet megismerni, szeretni 
és szolgálni : önmagában, mint önmagától való, örökkévaló, mindenütt 
jelenlévő, minden jó tulajdonságot végtelen teljességben biró legtökéle-
tesebb lelket és a teremtett mindenséghez való viszonyában, mint teremtőt, 
Megváltót és megszentelő Istent. Önmagában az Isten a föltétlen létező,1 

1 Exo. 3, 14 : „Én vagyok, aki vagyok." 



maga az Igazság, maga a Jóság, maga a Szépség, maga a Szentség; 
a teremtményekhez való viszonyában forrása a teremtményekben való 
létezésnek, igazságnak, jóságnak, szépségnek és szentségnek. Már most 
a vallástan ugyan mindkét irányban foglalkozik az Isten megismerésével, 
szeretetével és szolgálatával, de kézzelfoghatóan nagyszerű kiegészítést 
kap vallásos oktatással a többi tantárgy keretében, amelyeknek tárgya 
e nézőpontból tekintve : Isten a teremtett világhoz való viszonyában. 
E megállapítás mivoltában a katholikus világnézet egy sarktételének 
kifejezése: Isten az embert a maga dicsőségére és az ő boldogságára, 
vagyis Istenhez méltó, boldog életre teremtette, a többi teremtményeket 
pedig az emberért alkotta, hogy őt végső céljának munkálásában segítsék. 

Már cikkem kiszabott terjedelme miatt sem foglalkozhatom részle-
tesen a vallástani tananyag egymásutánjával és ezen egymásutánnak a 
többi tantárgyban érvényesülő egymásutánhoz való viszonyításával. De 
nem is szükséges, mert a püspöki tanterv eléggé megfelel a lélektani, 
erkölcsi és történeti fejlődés követelményeinek. 

Az utasítások különös részében az egyes tantárgyak oktatásában 
követendő methodus docendi tárgyalása kerül sorra. Itt első helyen a 
vallásoktatás módszerét keli ismertetni, nagyobb részletezéssel, mint a 
püspöki tanterv és utasítások teszik, osztályról-osztályra haladva, az 
egyes osztályok sajátos tananyagához mérten tárgyalva a megfelelő oktató 
eljárást. Két gondolatnak épen csak a felemlitésére szorítkozom : az 
egyik az, hogy a vallástani tananyag egészében I—VIII. osztályig a 
katekizmusnak kell központban állania ; a másik az, hogy az egyes 
vallástani disciplinák tanításában a lehetőségig az egyházi év menetéhez 
és a lelkiélet szükségleteihez kell igazodni. Világos továbbá, hogy a 
vallásos oktatás érdekében a többi tantárgy módszeres kezelése során 
szükséges megjelelni azon részeket és módozatokat, amelyek a vallásos 
oktatásra alkalmat és módot nyújtanak. 

Végre a jó vallásoktatás érdekében a vallástanár személye, a 
vallásos oktatás érdekében pedig az egész tanári személyzet elsőrendűen 
fontos. Azért figyelemre és pártolásra méltó a kath. középiskolai tanár-
egyesületnek az a terve, hogy a kath. tanárok házával kapcsolatosan 
kath. tanárképzőt akar szervezni. És a Kath. Hittanárok és Hitoktatók 
Egyesülete is hálás munkára vállalkoznék, ha a vallástanár-képzés kér- 4 
dését napirendre tűzné.1 

A rekrísztiánizálódás és vele kapcsolatban hazánk erkölcsi integ-
ritása érdekében óhajtanám, hogy cikkem illetékes helyeken visszhangra 
találjon és meginduljon a kath. tanárok körében a munka, amely az itt 
felvetett és in crudo tárgyalt kérdést minden oldalról megvilágítaná. 
Meggyőződésem, hogy az értékes vallásoktatás mellett a kiegészítő 
vallásos oktatás kultur-fölényünk legnagyobb biztositéka. 

1 Dr. Mázy, A katholikus hittanárok képesítése (Magyarország kath. hittanáraí-
nak első orsz. kongresszusa c. műben 1896.). 



Földrajzi és művelődéstörténeti 
képek az ókori és középkori 
városok életéből. 
Irta: Dr. Kalmár Gusztáv (Pannonhalma). 

1. A ^városok keletkezése. 

A városok nem máról-holnapra keletkeztek és nem is egyedül a 
mi korunk jelenségei. Hosszú, ötezredéves múltra kell visszatekintenünk, 
ha a városok keletkezését, kialakulását kutatjuk. Európa népei még a 
kőkorszakot élik, amikor Mezopotámiában és a Nilus völgyében már 
virágzó, népes városokat találunk. Igaz, hogy ezen régi városok közül 
soknak már csak romjai vannak, de ezek a romok és a bennük talált 
leletek élénken tanúsítják, hogy a városok nemcsak ma, hanem már 
2 — 3 ezer évvel Krisztus születése előtt is díszei voltak a Földnek, 
gyűjtőhelyei nagy vidékek gazdagságának és hordozói a kultúrának. 

Igazi város fejlett kultúra nélkül el sem képzelhető. Városai tehát 
csak olyan népnek lehetnek, amely a kultúra bizonyos meghatározott 
fokát elérte. A város élete, tervszerű fejlesztése, az összetömörült száz-
ezrekre, sőt milliókra menő lakosság ellátása, kormányzása ugyanis olyan 
óriás feladat volt mindenkor, amelynek megoldására nem egyszerűen 
civilizációra, hanem kultúrára volt szükség. 

Csaknem teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a legelső kultúrák 
és ezzel együtt a legelső városok is olyan vidékeken keletkeztek, ahol 
a csapadékhiány miatt öntözni kellett a földet. A természettől rákénysze-
rített munka végzése közben a gondolkodó ember rájött arra, hogy 
miként lehet az öntözés nehéz munkáját kevesebb erővel, kisebb fárad-
sággal és gyorsabban végezni. Megtanulta a csatornaépítés munkáját, 
vizemelő szerkezeteket talált ki, gátakat emelt öntözött földjeinek a védel-
mére. Az ilyen munkák természetesen csak sok ember közös erejével 
létesülhettek. A békés, közös munka pedig a kultúra egyik ismertető jele. 

Az öntözött területek így kifejlődött kultúrája, az u. n. oázis-kultúra 
teremtette meg az első városokat Földünkön. Babylon, Ninive, Thebae, 
Memphis és sok más város eredetét az oázis kultúrának köszöni. 

Ha hazánk vagy Európa városainak eredetét kutatjuk, akkor a 
történelem időszakain visszafelé haladva rendszerint egy kis falucskára 
bukkanunk a X. v. XI. sz.-ban, sőt nem egy városunk helyén még egy-
két évszázaddal ezelőtt is csendes falu volt. Ugyanígy, kis faluból fejlő-
dött naggyá, várossá Mezopotámia és Egyiptom legtöbb régi városa 
is. Sokszor megtörtént azonban, hogy az asszír királyok vagy Egyiptom 
fáraói elhagyták elődeik városait és teljesen újat alapítottak helyettük. 
Költemények dicsőítik Ramszesz fáraót a III. évezredben Kr. előtt, aki 
Palesztina határán alapított új fővárost. A lakosságot persze sokszor 
erőszakkal kellett az új városokba összeterelni. Hirtelen, sokszor egy-két 
esztendő alatt népes városok keletkeztek így, de az alapítók halála után 
rendesen elnéptelenedtek és rombadőltek. Ezért is találunk ezeken a 
vidékeken annyi romvárost. 



Európának első igazán művelt népei a görögök voltak és ezek 
építették itt az első városokat. A városok keletkezésének oka a görög 
földön egészen más, mint Mezopotámiában vagy Egyiptomban. A hegyek-
tői szabdalt terület minden medencéjében egy-egy független törzs tele-
pedett le. A vidék egy kimagasló pontján mentsvárat (akropolisz) épí-
tettek és veszély idején ide menekültek. A mentsvárak alján idők folyamán 
falvak keletkeztek. Ezekben laktak az előkelők, az iparosok, kereskedők. 
A környék pásztorkodó és földmívelő népe itt szokott istentiszteletre, 
vásárokra összegyűlni. Itt tartották a népgyűléseket és itt bíráskodtak. 
A görög ember igen szerette a közéletet, hiszen már történelme kezdetén 
is mint ilyen ismeretes (Homeros költeményei.). Szorgalmasan látogatták 
a népgyüléseket, de végre megunván az örökös bejárkálást, végleg 
beköltöztek a mentsvár alatti faluba, amely hamarosan népes községgé, 
majd várossá fejlődött. A vidéken csak a rabszolgák és bérlők maradtak, 
a szabad polgárok mind a városban éltek. 

Sajátságos alakulat fejlődött így ki : a görög város-állam : a polis. 
Város, amely önálló független államként szerepel ; állam, amelynek minden 
szabad polgára a városban lakik. Ez az oka annak, hogy a görög törté-
nelem nem egyéb, mint a görök városok történelme, a görög kultúra 
igazi városi kultúra, annak minden fényével és minden árnyoldalával 
együtt. 

A görög városoknál sokkal fiatalabbak a római városok. Róma 
csak a Kr. előtti IX—X. században épült a Tiberls melletti halmokon. 
Eleinte ez is mentsvára volt a környék földmívelő és pásztorkodó népé-
nek. Szinte páratlanul áll a világtörténelemben az a munka, amelyet 
a Möns Palatínuson épült Roma quadrata egy évezred leforgása alatt 
végrehajtott. A letelepült és városalapító latin és sabin törzsek a Tiberis 
melletti „hét halmon" megvetve lábukat, meghódítják Itáliát, Szicíliát, 
Karthágót és nyolc évszázad sem telik bele s az akkor ismert világ 
urainak mondhatják magukat. De ugyancsak egy évezred alatt abból 
a néhány ezer lakosú Roma quadratából Urbs Roma lesz, az ó-kor 
legnagyobb és legnépesebb városa. Századokon át folyton harcolt ez a 
város, de lakossága nem csökkent, hanem folyton emelkedett. Ide özön-
löttek a nagybirtokok és a provinciák olcsó gabonája miatt tönkre ment 
középitáliai földmívesek, a polgár jogra, állami gabonaellátásra áhítozó 
latinok, görögök és egyéb különféle nyelvű népek. 

Rómán kívül a birodalom minden részében egyre-másra keletkez-
tek az új városok. A leigázott népek fékentartására, a határok biztosítá-
sára u. i. nagy táborhelyek létesültek, amelyeket kitűnő utak kötöttek 
össze. Mivel a táborhelyek a legfontosabb helyeken épültek (folyóátkelők, 
hegyszorosok előtt stb.). azért a castrumoknál rendesen több út is 
találkozott. Nem csoda tehát, ha azt látjuk, hogy a táborok mellett, mint 
útcsomópontokon, mindenütt római városok keletkeztek. így keletkezett 
pl. hazánkban Arrabona, Acquincum, Scarabancia, Sabaria stb. Ezeket 
a városokat tehát a kereskedelem és a közlekedés útjainak nagyarányú 
kifejlődése hozta létre. 

A kereskedelem és közlekedés mindig fontos városfejlesztő tényező 
volt. Igazi nagyváros pedig el sem képzelhető nagyfejlettségű kereske-



delem nélkül. London, Páris, Berlin, Budapest és más nagyvárosok 
élelmezése teljesen lehetetlen volna a modern kereskedelem és közle-
kedés fejlettsége nélkül. Az ókorban pl. nagyvárosok (több százezer 
lakóval) csak a tengerek és folyók mellett, vagy csak ezek szomszéd-
ságában keletkezhettek, mert az akkor szegényes szárazföldi közlekedés 
mellett csak a tengerek és folyók tették lehetővé a tömeges élelem-
szállítást. Közvetlenül a tenger mellett vagy ahhoz közel feküdtek: 
Athén, Corinthos, Karthágó, Egyiptomban Alexandria, a Bosporusnál 
Konstantinápoly, Szicíliában Syracusai. Hajózható folyók mellett épült 
Róma, Antiochia, Seleukia Mezopotámiában stb. 

A középkori városok keletkezése lényegileg ugyanazon földrajzi 
okokra vezethető vissza, mint az ókori városoké : a kedvező földrajzi 
helyzetre és a fejlődő kereskedelemre. Amint az ókorban csak kedvező 
fekvésű helyeken keletkeztek városok (pl. könnyen védhető helyeken, 
fontos utak csomópontján stb.), épen úgy volt a középkorban is. Hazánk-
ban pl. Győr, Esztergom, Fejérvár, Kassa, Bártfa, Pozsony, az akkori 
időkben kitűnőnek mondható védelmi helyen és az akkori legfontosabb 
kereskedelmi utak mellett feküdtek. így volt ez a középkori Német-
országban, Franciaországban, Itáliában és más országokban is. A közép-
kori város azonban sok tekintetben lényegesen különbözött az ókori 
várostól. A középkori városok u. i. legtöbbször hosszú évszázadok türel-
mes, kitartó munkájának az eredményei. Ezzel szemben a görög és 
római városok a politikai hatalom megszerzése vagy támogatása mellett 
rohamosan szoktak kifejlődni. Az ókori város fejlődése elnéptelenítette 
a vidéket. Athén pl. Attika, Róma Latium népét szívta fel magába, de 
sok más ókori városnál is megismétlődött ez, ha kisebb mértékben is. 
A szabad emberek, különösen a gazdagok mind a városokba költöztek. 
A középkorban más a város és más a vidék. Nem olvadnak egybe, 
hanem mint egyenjogú testületek állnak egymás mellett (nemesség-
polgárság). Az antik városlakó legtöbbször vidéki birtokos, aki rab-
szolgákkal, zsellérekkel művelteti vidéki birtokait, amelyek az akkori 
városi gazdagok főjövedelmét szolgáltatták. A középkori város szabad 
lakója, a polgár, iparral vagy kereskedelemmel foglalkozik, legfeljebb 
csak kertje, esetleg szőleje van a vidéken. A középkori városoknál jut 
először élesebben kifejezésre a város és a vidék munkája közötti különb-
ség és egyúttal a kettőnek szoros gazdasági egymásra utaltsága. A falu 
ipari nyersanyagot és élelmet termel, a város felveszi a gabonát, húst, 
az ipari nyersanyagokat és helyette iparcikkeket, fűszereket stb. ad a 
vidéki lakosságnak. A középkori város tehát zárt gazdasági egységet 
alkot vidékével. És épen ebben a pontban van az ókori és középkori 
városok között az egyik leglényegesebb különbség. Az ókori görög és 
római városok, de különösen ezek közül is Athén, Réma, Alexandria, 
Antiochia, Konstantinápoly óriási fogyasztó centrumok, amelyeknek lakos-
sága közelebbi vagy távolabbi vidékek kiuzsorázásából él, de gazdasági 
produktivitásuk semmi, vagy igen csekély. Milyen nagy különbség van 
az antik városok százezernyi hivalkodó csőcseléke és a középkori város 
munkás, takarékos polgársága között. Az antik városlakó a meghódított 
népek adójából államilag tartatja el magát vagy a rabszolgák, bérlők 



munkájából él, mert maga lealázónak tart minden produktiv munkát. 
A középkori város ellenben a szorgos munka színhelye, ahol dologtalant 
nem tűrtek. Krisztus tanításának átalakító hatását hiven fejezi ki ezen 
középkori m o n d á s : „Arbeit ist des Bürgers Zierde." 

2,. A városok területe és a lakosság nagysága. 

Az ókori városok területéről és lakosságáról teljesen pontos szám-
adatokat nem adha tunk . Egyik-másik orientális és antik város romjai 
ugyan világosan mutat ják az elpusztult városok területét, de ebből nem 
mindig lehet biztos képet alkotni sem az a város szorosan vett terüle-
téről, sem lakosságáról. A falakkal körülvett keleti, sőt a görög váro-
sok is környéküknek menedékhelyei voltak. Ezért a falakkal jóval 
nagyobb területet vettek körül, mint amekkorát beépítettek, hogy legyen 
hely a menekülő lakosság és állatai számára. Babylonról tudjuk, hogy 
négyzet alakját minden oldalról 22—22 km hosszú fal övezte; így 
tehát egész területe 484 km, csaknem Esztergom vm. fele. Ennek az 
óriás területnek azonban háromnegyedrésze szántóföld, rét és legelő 
volt. Ninive kerülete Jónás próféta szerint 3 napi járóföld, tehát nem 
volt sokkal kisebb Babylonnál. A görög városoknál is gyakran észlel-
hető az óriási fallal körülvett terület és a kicsi beépített rész. Különö-
sen Akarnania és Aetolia városainál tapasztalható ez. így pl. Thyrreion 
városkánál mindössze 90 hold volt beépítve, de a városfalak hétszáz 
hold területet fogtak közre. A római városoknál már nem pazarolják 
annyira a helyet, mert a biztonság már nagyobb. A középkori városok 
pedig sajátszerüleg arra törekszenek, hogy mentől kisebb helyen húzzák 
meg magukat, mert ezt könnyebb volt fallal körülvenni és védeni. 

Nem tudunk pontos adatokat nyújtani a lakosság számáról sem. 
Babylon, Ninive, Memphis, Tana i s lakossága a politikai viszonyok szerint 
változott. Általában a városi lakosságnak olyan állandóságáról, mint 
amilyen most tapasztalható, az ókorban csak igen kevés városnál beszél-
hetünk. Babylonnak lakossága rendes körülmények között nem haladta 
meg a fél milliót, hasonlóképen Ninive lakossága sem. Jónás próféta 
(4., 11.) azon adatát , hogy 120.000 olyan gyermek van Ninivében, akik 
nem tudják, melyik a jobb és melyik a balkezük, legtöbbször túlhajtják, 
mert ezen az a lapon 1, sőt 2 millióra teszik Ninive lakosságát. Az akkori 
közlekedési viszonyok mellett azonban teljességgel lehetetlen volt ilyen 
tömeget élelmezni, de meg a higgadt meggondolás is legfeljebb 500—600 
ezer lélekre következtethet Jónás próféta adatából. (120 ezer 1—6 éves 
gyermeknek megfelel [legfeljebb] 60 ezer család ; egy családra átlag 7 
tagot számítva = 420.000 lélek - f 100—200 ezer rabszolga. 

Az első görög városoknak meglehetősen kevés lakosságuk volt: a 
legtöbbnek 5—10 ezer. Legalább az akropoliszok és a körülöttük meg-
húzódó települések kis területéből erre lehet következtetni. Csak a perzsa 
háborúk lezajlása után, amikor a görög kereskedelem és ipar fellendült, 
és amikor a pontusi , szicíliai, egyiptomi s egyéb gyarmat városok bőven 
tudtak gabonát szállítani, szaporodott meg a városok népessége. Igazi 
nagyváros azonban még ekkor is kevés volt. Csak Athén és Szicíliában 
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Syracusai városának volt 120—150 ezer lakosa. A híres Thebainak 
335-ben Kr. e., amidőn Nagy Sándor leromboltatta, csak 40 ezer 
lakosa volt. 

Nagy Sándor uralkodása korszakalkotó jelentőséggel volt a városok 
fejlődésére. Rövid néhány esztendő alatt óriási birodalmat létesített, 
melyet elárasztottak az európai görög városoknak a gazdasági pangás 
miatt tétlenségre kárhoztatott lakosai. Nagy Sándor a görög művelődés 
elterjesztése érdekében egymás után alapította Elő-Ázsiában a városokat. 
Ekkor keletkeztek az első igazi nagyvárosok. Alexandriának, Antiochiá-
nak 500 ezer, Seleukiának 600 ezer lakosa volt. Ezek mellett egész 
sorát találjuk a 80—100 ezer lakosű városoknak. 

Ugyanezen időben éri el virágzása tetőpontját a mai Tunisz vidé-
kén Karthágó, a punok városa, amely néhány századon keresztül Rómá-
val verseng a világuralomért. Végre is Róma győz. -A 700 ezer lakosú 
Karthágó elbukott a kisebb, de kitartóbb Rómával szemben. Karthágó 
bukása után (Kr. e. 146) Róma kezd feltűnő gyorsan fejlődni. Ez a 
fejlődés azonban, mint később látjuk, nem az egészséges gazdasági és 
politikai viszonyoknak, hanem ellenkezően csak romlásának volt a követ-
kezménye. Róma lakosságát Augusztus idejében 1 millióra becsülik, de 
némelyek ennél jóval többre. Rómával szemben a többi római városok 
aránylag kicsinyek voltak. Legfeljebb Capuának, Róma egykori verseny-
társának, és Mediolanumnak (Milánó) volt 100 ezer lakosa. A provin-
ciális városok általában kicsinyek voltak. A nagyszerű középületek 
(fürdők, szinházak, templomok stb.) romjai ne tévesszenek meg bennün-
ket, mert ezek jórészt annak az utánzási mániának az emlékei, amely a 
császárok alatt a provinciákban lábrakapott. 

A népvándorlás kora századokkal vetette vissza a városok fejlődé-
sét. A nagy milliós lakosú Rómából egészen közepes városka lett, amely-
nek lakossága Szent Péter temploma köré húzódott. A forumokból legelő 
lett (Campo Vaccino). A régi virágzó városok: Capua, Ostia, Puteoli, 
Aquileja elnéptelenedtek. !gy jártak Hispania, Gallia, Germánia, Pannónia 
városai is. A magyar honfoglalás idejében csak két olyan város volt 
Európában, amelynek 100 ezernél több lakosa volt: Konstantinápoly és 
az arab uralom alatt felvirágzott Palermo Szicília szigetén. 

A keresztes hadjáratok korában, tehát amikor a kereskedelem és 
vele az ipar újra virágozni kezd, megkezdődik Európa-szerte a városok 
fejlődése. Legerősebben Velence növekedett, amelynek 1328-ban 150 ezer 
lakosa volt. Párisnak talán ugyanennyi, bár egyesek 250—300 ezerről 
beszélnek. A hires Milanonak, Veronának és Firenzének 70—70, Bolog-
nának, Paduának 40 ezer lakosa volt, ellenben Rómában ezen időtájban 
alig lakott több 20 ezer embernél. Kicsinyek voltak a német és az angol 
városok is. Londonnak 1377-ben 45.000, Brüsszelnek 35.000, Kölnnek 
és a hires tengeri kereskedő városnak, Lübecknek 60—70 ezerre rúgott 
a lakosága. Prága ellenben csak 30, Augsburg. Strassburg, Boroszló 
pedig 20—20 ezer lakost számláltak. A magyar városok lakossága még 
kisebb volt. A legtöbbé csak 4—5 ezerre mehetett. 



3. A köz-ellátás kérdése az ókori és középkori 
városokban. 

A városi köz-ellátás kérdése az ó-kortól fogva egészen korunkig 
mindig a legsúlyosabb problémák közé tartozott. Azok a zavargások, 
zendülések, amelyeket a háborús és forradalmi időkben tapasztalhattunk 
a nagyobb városokban, gyakori jelenségek voltak az ó-korban, sőt rész-
ben a közép-korban is. Ha még ma, a szárazföldi és vizi közlekedés 
virágzása korában is, olyan nehéz a nagyvárosoknak ellátásáról gondos-
kodni, elképzelhető, hogy minő feladat elé állította az ó-kor városi 
hátóságait Athen, Corinthos, de még inkább Róma, Alexandria, Antiochia, 
Seleukia vagy Konstantinápoly több százezerre menő iakosságának élel-
mezése. Említettük már, hogy az ó-korban igazi nagyvárosok csak a 
folyók mellett vagy a tenger közelében fejlődhettek ki. Ennek oka épen 
az ellátás nehézsége volt. Ez a tényező ma is fontos a városok fejlő-
désében. A nehezen megközelíthető vidékeken nagyvárosok többszázezres 
vagy milliós lakossággal nem fejlődhetnek ki. Ezenkívül azonban az 
ó-korban még az a jelenség is megfigyelhető, hogy nagyvárosok csak 
termékeny, gazdag vidékeken alakultak. Róma a termékeny Latiumban, 
Babylon, Ninive, Seleukia Mezopotámiában, Antiochia az akkor igen 
értékes Szíriában, Memphis, Thebae, Tanais , Alexandria a Nilus völ-
gyében. Mivel a gabonatermő vidék közvetlen szomszédságukban volt, 
azért még a rossz közlekedési viszonyok mellett is aránylag könnyen 
sikerült az említett városok lakosait élelmezni. A középkori városok szin-
tén termékeny vidékeken épültek jórészben. A közlekedés mai fejlettsége 
mellett terméketlen vidékeken is keletkeznek városok, ha valami más 
előny gazdaságossá teszi a letelepülést. így város keletkezett Alaszka 
hómezöin, Ausztrália sivatagos belsejében, az adeni-öböl teljesen kopár 
vidékén, mert az aranybányászat vagy Adenben a kereskedelem és a 
stratégiai érdek gazdaságossá tette ezek kialakulását, bár az összes 
élelmet, sőt még a vizet is többszáz kilométer távolságból kell oda-
szállítani. 

Láttuk, hogy a görög és a római városok főként politikai alakula-
tok. Ez a körülmény csak nehezítette a köz-ellátás kérdését. A teljes 
jogú görög vagy római állampolgár annak fejében, hogy politikai jogait 
gyakorolta, hogy a közigazgatást, bíráskodást végezte, hogy katonásko-
dot t : fizetést vagy ingyenes ellátást követelt az államtól. Ez a követelés 
részben jogos volt, de később tökéletesen elfajult. A bátor katonából, 
a szabadságjogokat védő polgárból idők folyamán városban élő, henyélő 
gazdag vagy az egész napját az utcákon és a piacokon töltő proletár 
lett. Ezek már semmi, vagy igen kevés szolgálatot tettek az államnak, 
de jogaikat az ingyenes ellátásra fenntartották. Ma is roppant teherrel 
nehezedik egy-egy nagy városra a munkanélkülieknek és a szegényeknek 
támogatása. Ez azonban csak csekélység az antik városok gondjaihoz 
képest, amikor százezrekre rugó tömegek ingyenes vagy olcsó ellátásáról 
kellett gondoskodni . Természetes dolog, hogy az ókori városok nem 
bírták volna el a rájuk nehezedő terhet, ha nem állott volna valamennyi 
mögött egy-egy ország, birodalom. Athén hivalkodó népét Attika, Dél -



oroszország, Kisázsia és az Égei-tenger szigetei élelmezték, Seleukiát 
Mezopotámia, Alexandriát Egyiptom volt köteles ellátni ingyenes és olcsó 
élelemmel. Ez az állami ellátás legtipikusabban és legszerencsétlenebb 
következményekkel Rómában, majd később Konstantinápolyban fejlődött ki. 

Róma eredetileg mezőgazdaságból élő város volt, amelynek erő-
teljes paraszt lakossága nemcsak a harctéren tünt ki, hanem a békés 
munkában is. A mai mocsaras Latium a köztársaság fénykorában igen 
szépen mívelt terület volt, amely bőven ellátta Róma szaporodó népes-
ségét élelemmel. A pún háborúkban azonban óriási területek mentek 
tönkre, amelyek később a nagybirtokosok kezébe kerültek. Az elszegé-
nyedett nép a városokba, leginkább Rómába költözött. A város, illetve 
az állam segíteni iparkodott rajtuk. Megbízottakat küldött mindenfelé, 
akik a gabonát Róma lakosai számára még aratás előtt megvásárolták 
olcsón. Majd megkezdődött a gyarmatok meghódítása. Szicília, Szardínia, 
Észak-Afrika, Hispania termékeny vidékei ezentúl Róma számára ter-
melték a gabonát. A termelt gabonának u. i. Vio'ét sőt néha többet is, 
ingyen kellett a provinciákba küldött római megbizottaknak (praefecti 
annonae) átadni, de a többit is elsősorban csak Rómába vagy Itália 
egyéb városaiba szállíthatták. így az állam roppant sok ingyenes vagy 
olcsó gabonához jutott. De szükség is volt erre. Az olcsó gabona leszorí-
totta az itáliai gabona árát, és ezért a középitáliai parasztok tönkre-
mentek. Ezek is eladták földjeiket és Rómába mentek, ahol a Gracchusok 
működése következtében megkezdődött az olcsó vagy ingyenes állami 
ellátás: a largitio. Kr. e. 100-ban a tribunusok kivitték, hogy a nép 
csak Va-át fizesse a beszerzési árnak; 58-ban pedig Clodius teljesen 
ingyen adatta a gabonát az összes polgároknak a szenátorok és a lova-
gok kivételével. A gondolkodó emberek már észrevették, hogy ezek a 
törvények (leges frumentariae) tönkre teszik az államot nem annyira a 
rengeteg kiadással, hanem azzal, hogy dologtalanságra szoktatnak 
(diximus Clodium quattuor leges populo Romano perniciosas tulisse : 
annonariam. Ascon. ad Pison. p. 3. Marquardt II. 116. 1. 3. j. után.) 
A parasztok mindenünnen Rómába özönlöttek, amelynek lakossága 
ekkor kezdett olyan egészségtelenül felduzzadni. Pompeius idejében 
320.000 férfi (!) kapottt havonkint 44 liter búzát. Ez egy év alatt több 
mint egymillió métermázsát tesz 30—35 millió pengő értékben. 

Az eszes Julius Caesar nem követte nagy ellenfelének példáját, 
sőt lassankint 150.000-re szorította le az ellátottak számát. Ez a szám 
egy ideig állandó maradt, mert csak a meghaltak helyébe léphettek ú j 
tagok. Azonban Augusztus alatt ismét felszökött 200,000-re, amely ettől 
kezdve állandó maradt, de inkább emelkedett, mint süllyedt. Augusztus 
ugyan megkísérelte a gabonaosztást teljesen kiküszöbölni, hogy útját állja 
Itália egyre jobban megnyilvánuló pusztulásának, de nem ért célt, sőt 
nem sokkal később nemcsak gabonát, hanem lisztet, sőt kész kenyeret 
osztogattak a császárok. 

A köztársaság vége felé kialakult jogszokás és törvény alapján 
minden római polgár részt követelhetett az ingyenes ellátásból, ha a 
városi nép közé (plebs urbana) tartozott. Nem voltak tehát a gazdagok 
sem kizárva, sőt volt idő, amikor részt is vettek benne ! A kiosztásnál 
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azonban csak a férfiak jöttek tekintetbe a gyermekek és a nők nem. 
Traianus után azonban tekintettel voltak már a gyermekek számára, de 
a nőkre akkor sem. A gyermekek, nők és a rabszolgák számára a piacon 
kellett megvenni a gabonát, amelynek előteremtése szintén az állam 
feladata volt, sőt kénytelen-kelletlen még olcsóbban is kellett adnia a 
beszerzési árnál. A klasszikus írók és feliratok szerint Róma 1 — 1 5 m. 
lakossága évenkint úgy 4 millió q. búzát fogyasztott el. Ez a roppant 
fogyasztás csak abból érthető, hogy a lakosság főként tészta-félékkel 
táplálkozott. 

A rómaiak mesterek voltak a hódításban, kormányzásban és a 
közigazgatásban is. Kitűnően megszervezték a városok ellátását. Minden 
provinciában ott voltak a megbízottak, akik a gabonát összegyűjtötték 
és Rómába küldték. A felesleget hatalmas magtárakba gyűjtötték a rossz 
esztendőkre való tekintettel. Főként Afrikát zsákmányolták ki. Egyiptom 
4 hónapig, a mai Tunisz, Algír és Marokkó területe 8 hónapig táplálta 
évenkint Rómát. 

A köz-ellátásnak ez a módja valóságos csapás volt az ókori váro-
sokra, sőt birodalmakra is. Nem a nagybirtokok tették tönkre Itáliát, 
mint Plinius mondja (latifundia Haliam perdidere), hanem sokkal inkább 
a largitio, az ingyenes állami ellátás. Az ingyenes ellátás következménye-
ként u. i. tönkre ment az itáliai földmívelés, kimerültek a századokon 
át fosztogatott provinciák. A városok és főként Róma megteltek dolog-
talan, politizáló néppel, viszont a városok környéke elnéptelenedett, 
hiszen a városokban sokkal könnyebb volt az élet. Rómában hiába 
fixirozták később a részesülők számát, nem sokat segítettek vele. Ha 
valakinek a nevét az érctáblába bevésték (ezért a részesülők neve : incisi, 
aeneati), az többé nem dolgozott. Ezekből lassanként egész külön kaszt 
fejlődött ki. Minden jogosított jegyet kapott, amelyet a kiosztásnál fel-
mutatott. Ezt a jegyet az illető halála után eleinte vissza kellett adni, 
később örökölhető lett, majd el is lehetett adni. Aki nem jutott be a 
jogosítottak közé, az várt, amig valaki meghalt, ami a gyakori dögvész 
miatt ugyan gyakran előfordult. Addig is azonban magán kliensként 
lopta a napot. 

A largitio, az ingyenes ellátás lerontotta a munkakedvet, kiölte a 
vállalkozó szellemet. A régi munkás, bátor, józan római népből, dolog-
talan, és az utcán, tereken ődöngő proletár lett. Kisebb-nagyobb elté-
réssel ugyanez történt Athénben, Konstantinápolyban, Antiochiában, 
Alexandriában is. 

A városlakó ókori proletár a világ urának tartotta magát, pedig 
csak a gazdagok, és főként a császár eltartottja volt. Az utcai tömegek-
nek kenyeret és cirkuszi játékokat követelő kiáltása (panem et circenses) 
nemcsak a császárok korabeli római polgár élhetetlenségét és ürességét 
jelentette, hanem a fejében megromlott római birodalom lezüllését is. 
Róma lakosságának már nem voltak nagyratörő vágyai. Érdeklődése 
legfeljebb Ostia kikötője felé irányult, ahol az Afrikából és Sziciliából 
jövő gabonaflották kikötöttek. Rettegett, lázongott és az „isteni" impe-
rátorokat gyalázta, ha rossz hírek jöttek az aratásról, ha megkésett vagy 
tönkre ment az alexandriai gabonaszállító hajóraj. De maguk a császárok 



is féltek ilyenkor a nép haragjától. Augusztus meg akarta magát mér-
gezni ijedtében, amikor a classis Alexandrina megkésett a gabonával. 
Claudius császárt gabonahiány idején a forumon feltartóztatták és meg-
lehetősen logikátlanul kenyérdarabokkal hajigálták meg s közben bőven 
elhalmozták szitkokkal és gyalázásokkal (Suetonius: Vita Caesarum, 
Claudius c. 18.). De ha volt gabona, akkor minden jól volt. Fanyarul 
jegyezte meg Aurelianus imperátor, hogy nincs szelídebb és kedélyesebb 
nép, mint a római . . . amikor jóllakhatott. 

Az ókori városok közellátása hibás volt állami és szociális szem-
pontból egyaránt, de hiányzott belőle az igazi humánus érzés is. Az 
árvákra, özvegyekre, keresetképtelenekre alig volt gond. Az antik ember-
nek ehhez igen csekély érzéke volt. Csak néhány nagy császár: Augusz-
tus, Hadrianus, Traianus és Nerva sietett ezeknek is intézményesen segít-
ségére. De ezeket is inkább az egyre fenyegetőbb depopulatio réme 
vezette, mint a felebaráti szeretetből fakadó humánus érzés. Azért voltak 
természetesen még a pogány ókorban is derék, érző lelkek. 

A fejlődő kereszténységre óriási teherként nehezedett a dologtalan, 
államilag eltartott tömeg, amely sokáig esküdt ellensége volt az ön-
megtagadást és munkát hirdető kereszténységnek. Örök dicsősége Krisztus 
Egyházának, hogy e téren is újjá tudta teremteni az embert. 

Az alamizsnálkodás, a szűkölködők segítése egyik leglényegesebb 
pontja Krisztus tanításának. Az Egyház kezdi meg az igazi humánus 
gondoskodást, de nem a provinciák kizsarolásával, hanem híveinek 
áldozatkészségéből cselekszi ezt. Legnagyobb gondot az árvákra, özve-
gyekre és egyéb szükölködőkre fordítottak. Antiochiában Szt. Chrysos-
tomos idejében csak a nők voltak 3000-en, akiket segélyeztek, ezekhez 
járultak még a férfiak és gyermekek. Alexandriában 75Ö0-ról, Rómában 
még többről gondoskodtak. Háború és az akkoriban olyan gyakori éh-
ínség idején pedig óriási tömegek jelentkeztek. Ismét megnyilvánult az 
emberi gyarlóság. Az ingyen kenyér hallatára szaporodni kezdett a nem 
dolgozók száma, sőt még a falusiak is a városokba tódultak. Szent 
Ambrus hevesen ki is kel azon egészséges csavargók ellen, akik a 
valóban szegények segítségét lefoglalják maguknak (De off. II. 16.). 
Végül az Egyház úgy segített, hogy az özvegyeket, árvákat, betegeket, 
szegényeket összegyűjtötték. Már 350 után hatalmas árvaházak, beteg-
és szegényházak épültek a városokban. 

A középkori városnak jóval kevesebb gondja volt a köz-ellátással, 
mint az ókorinak. A középkori város keletkezése és fejlődése u. i. a 
kitartó munka jegyében folyt le. A szorgalmas és jogaira féltékeny 
középkori polgárság nagyon vigyázott, hogy dologtalan ember ne éljen 
sorai között. A középkorban ezenkívül nem is találunk olyan népes 
városokat, mint az ókor nagyvárosai. A 10—25 ezer főnyi városi lakos-
ság élelmét szűkebb vidéke is könnyen tudta biztosítani. Szükségleteit 
mindenki maga szerezte be. Csak rossz termés és háború idején szokott 
a városi tanács nagyobbtömegü gabonát beszerezni. Ilyen esetekben itt 
sem voltak ritkák a zavargások. Nem egy középkori város krónikájában 
olvashatunk zendülésekről, pékboltok és mészáros üzletek kifosztásáról 
(Milánó, Firenze stb.). Ilyenkor olcsó vagy ingyenes gabonaosztás szo-



kott következni, de az csak az Ínséges időre szólt. A szegényekről, 
árvákról, özvegyekről főként a kolostorok gondoskodtak. Különösen a 
középkori apácazárdáknak voltak ezen a téren nagy érdemeik, de több 
város is igazán szép és nagyarányú népjóléti intézményeket állított fel. 

4. Harc a terek és utcák tisztántartásáért. 

A XX. század embere alig tudja elképzelni, hogy mennyivel nagyobb 
kényelmet élvez, mint az ókori vagy a középkori városlakó. Itt nem 
azokra a kényelmekre gondolunk, amelyeket a mult és jelen század 
természettudománya hozott létre (gyors utazás, hírszolgálat, fűtés, szóra-
kozás, világítás stb.), hanem amelyek megléte vagy hiánya első sorban 
az ember érzékétől függ. 

Ma is sok a panasz városban az utcák, terek tisztátalansága, a 
levegő egészségtelensége és a kövezet hiányossága miatt, pedig roppant 
haladás van nemcsak ókori és középkori, hanem az egy századdal 
ezelőtti viszonyokhoz képest is. 

Korunkban a városok levegőjét főként a gyárak teszik piszkossá 
és egészségtelenné, A mai ember hajlandó arra gondolni, hogy az ókori 
és középkori városok levegője sokkal tisztább és egészségesebb lehetett. 
Ez azonban tévedés. Róma levegőjéről a klasszikus írók igen lesújtó 
ítéletet mondanak. Seneca szerint (Ep. 104. 6 ) valósággal újjászületni 
érzi magát az ember, amint kikerült Róma dögvészes légköréből, amely-
ben a por és füst ezernyi konyha kellemetlen gőzével keveredik. Mar-
tialis (XII. 12.) szerint irigységgel nézték az állandó városi életre kény-
szerítettek a vidékről hazatérők üde, egészséges arcvonásait, de jól tud-
ták, hogy Róma levegője egykettőre elveszi a napsütötte arcról a színt, 
amit a vidéken szereztek. 

Az antik városok utcái ál talában szűkek és piszkosak voltak. 
A legszélesebb utca 7 méter volt, de átlag csak 4 méter szélesek, de 
még ebből is lefoglaltak bizonyos területet az utcai árusok sátrai. Az 
utcák menete egyenetlen : majd kitágultak, majd összeszorultak. A házak 
erkélyei néha a fél utcát befedték és megakadályozták a napsugarak és 
az eső behatolását. Ilyen viszonyok között nem csoda, ha az utcákon 
állandó volt a torlódás, ami nem ritkán veszekedésekkel járt. Ez annyi-
val is érthetőbb, mert ismert dolog, hogy az antik városi ember élete 
javarészét az utcákon és tereken töltötte. Horatius is panaszkodik egyik 
szatírájában, hogy az utcákat az emberek, a kocsik, juhok, kecskék, 
sertések néha teljesen elrekesztik. Juvenalis szerint az ember ilyenkor 
hol könyökkel, hol bottal furakodik előre. Áttörve az akadályon, persze 
térdig sáros lesz és semmit sem szólhat, ha a tolongásban egy katona 
nehéz szeges lábbelijével rátapos a lábára. A városi hatóságok igyekez-
tek ezen segíteni, de nem sok eredményt értek el. A lex Julia munici-
palis a torlódás megakadályozása végett, megparancsolta, hogy a terhet 
szállító kocsik csak az esti és éjjeli órákban közlekedhetnek. Rendeletek 
jelentek meg, hogy az utcákat nem szabad sátrakkal elfoglalni és hogy 
gyalogjárókat kell a házak előtt építeni. Nem lett sok eredmény. Ahol 
a gyalogjárókat el is készítették, ott nem sokat használtak vele, mert 



legtöbbször nevetségesen keskenyek voltak. Athénben és más görög 
városokban nem is szívesen jártak közvetlenül a házak mellett, mert 
az ajtók kifelé nyíltak. Igaz ugyan, hogy a kinyitás előtt belülről kopog-
tatni kellett, de még így is gyakran történt összeütközés, veszekedés. 

Még nagyobb baj volt az utcák és terek tisztátalansága. Az ókori 
és középkori városok utcáit csak a záporok és felhőszakadások szokták 
alaposabban megtisztítani. Ebben a tekintetben a görögök és rómaiak 
hanyagok voltak. Csodálatos ellentét ! A gyönyörű szobrok, a monumen-
tális épületek a legfejlettebb esztétikai érzékre mutatnak, de ugyanakkor 
elnézik az utcákon és tereken a tengernyi szemetet. A híres Athén, a görög 
kultúra egyik gócpontja csak 319-ben látja jónak, hogy Pireus utcáit 
alaposan felsepresse, mert ünnepélyt rendeztek ott. Voltak ugyan hiva-
tásos utcaseprők (koprologoi), de ezek akkordmunkások voltak, akik 
csak a szemét felgyülemlése után fogtak a tisztogatáshoz. Talán egyedül 
Pergamon a kivétel. Ennek a városnak csaknem modern köztisztasági 
szabályai voltak. Az utcákat 1 5 km-es szakaszokra osztották és az 
egyes részek tisztántartásának terheit az ott lakók közösen viselték. 
A hatóságilag fogadott utcaseprőket az utcafelügyelők fizették a ház-
tulajdonosoktól beszedett pénzből. Szemetet, törmeléket tilos volt az 
utcára dobni. Ha valaki ezt mégis megtette, akkor köteles volt eltakarí-
tani, ellenkező esetben megbirságolták. 

Rómában szintén igen sok rendelet jelent meg az utcák tisztasá-
gára vonatkozóan. Az aedilisek felügyelete mellett külön 4 tagú bizott-
ságot rendeltek az utcák tisztántartásának vezetésére (quattuor viri viis 
in urbe purgandis vagy q. v. viarum curandarum). Sokszor azonban 
maguk az aedilisek is hanyagok voltak. Claudius császár azért katonák-
kal tisztogattatta meg Róma utcáit és sárral rakatta tele a hanyag Ves-
pasianus aedilis tógáját (Suet. Vita Caesarum : Vespasianus c. 5.) A mai 
városi ember haragszik, újságokban nyilatkozik és elégtételt kér, ha a 
portörlőruhát felette rázzák. Igaza van. Gondoljon azonban ilyenkor 
ókori kollegájára, aki gyakran részesült abban az élvezetben, hogy az 
emeletekről vizet, szemetet öntöttek a fejére. Az egyes római írókból 
tudjuk, hogy az elrendelt kikövezés ellenére is az utcák a száraz időben 
porosak, az esős időszakban sárosak és mindenkor piszkosak voltak, 
mert a szemetet egyszerűen az utcára dobták. Juvenalis szerint az ember 
örülhetett, ha az égbenyúló emeletekről csak a mosdóvizet öntötték a 
nyakába. 

A középkori városokban semmivel sem voltak jobbak a viszonyok. 
Esős időben feneketlen sár borította az utcákat, úgy, hogy köveket 
kellett kirakni a gyalogjárók számára. Ez egyébként az ókori Rómában is 
szokásos volt a külvárosokban. A szemét itt is az utcákon gyülemlett 
össze. Különösen hírhedt volt Páris, amelynek latin nevét Lutetia épen 
azért lutum-ból (sár, szemét) származtatták és szemétvárosnak fordí-
tották. Fülöp Ágost francia király (1180—1223) elájult, amikor palotája 
ablakában mély lélekzetet talált venni. Rögtön rendeletet is adott ki az 
utcák kikövezésére és tisztogatására. Történt is valami, de nem sok. 
Ettől kezdve egymásután jelennek meg a rendeletek az utcaseprésre és 
az utcákon csavargó és a szeméten élő sertések pusztítására. Ez utóbbi 



a királyi cselédek joga és kötelessége volt. A fejét megtarthatták, de a 
többi a kórházaké lett. Ismételt pestisjárványok után végre I. Ferenc 
(1515—1542) némi rendet teremtett. Szigorúan megtiltotta, hogy a 
szemetet az ablakokból az utcára dobják. Rendőrök ügyeltek erre. 
A szemét elhordására reggel 6 és délután 3-kor kocsik jártak az egyes 
utcákban. Később az is megszűnt. Csak a nagy forradalom előtt állott 
be tartós javulás. — Ezek az adatok Páris életéből valók, de állanak 
a többi francia, német, spanyol, olasz stb. városokra is, hiszen Páris 
az akkori Európa legszebb és legnagyobb városa volt. 

Az első német váróit (Prágát) 1331-ben kövezték, de ugyanakkor 
a hírek szerint Nürnbergben, tehát az egyik legelőkelőbb német városban 
feneketlen sár van. Reutlingen 1458. aug. 28.-án III. Frigyes császár 
lovastul együtt majd bentveszett az utcai sárban. Minden német városban 
sok baj volt az utcai szeméten civódó sertésekkel, akárcsak Parisban. 
Sőt a német városokban sok helyen még a sertésólak is az utcán voltak. 
Számos városi tanács tiltakozik ez ellen és maximálja a tartható serté-
sek számát. Boroszló város tanácsa 1515-ben kimondotta, hogy egyes 
ünnepeken, pl. űrnapján, az utcai csavargáson kapott sertéseket konfis-
kálják. Berlin is sokat küzdött az utcák tisztaságáért. Mikor a fejedelem 
1670 körül rá akarta a polgárokat az utcák seprésére szorítani, ezek azt 
felelték, hogy nem érnek rá erre. Végre a fejedelem bölcsesége mégis 
talált valami eszközt, mert elrendelte, hogy minden falusi árus, ha kocsi-
val, jött, hazamenet tartozott egy kocsi szemetet az utcán összeszedni 
és a városból kivinni. A derék berliniek utcáit tehát a falusiak tisz-
togatták. 

Felhasznált irodalom: K. Hassert: Die Städte. 1907.; Ratzel: 
Anthropogeographie. 2 k. 1912.; I. Beloch : Antike und moderne Gross-
städte (Zeitschrift für Soc. wissensch. I. évf. I—II. füzet) ; K. Bücher : 
Die Entstehung der Volkswirtschaft. I—II. k. 1922.; R. Pöhlmann: Die 
Übervölkerung der antiken Grosstädte. 1884.; Noack: Untersuchungen 
in Ätolien und Akarnanien. Archeologischer Anzeiger 1916. 3—4. füzet; 
Kalmár: Az ókori görög városok történetföldrajza. (Földr. Közi. 1926. 
VIII—X. füzet) ; I Marquardt : Römische Staatsverwaltung II. köt. 1884.; 
G. Grupp: Kulturgeschichte der Rom. Kaiserzeit. 2 köt. 1903.; AI. 
Schulz: Das häusliche Leben der Europäischen Kulturvölker. 1903. 



A „vallásos szépirodalom" problé-
mája történeti megvilágításban. 
Irta: Dr. Magasi Artúr (Győr). 

„Minden korszakforduló hámlással jár, hogy 
a fejlődött, de alapjában nem változott ember 
bújjék ki alóla s új bőrt szedjen magára a 
jelen divatja, a korszellem parancsára. Azért 
jelent a jól megismert mult a jelennél minden-
kor többet, mert sohasem tudhatjuk föltétlen 
bizonyossággal : mi fog lehámlani rólunk vala-
mely új szellemi korszak bekövetkezésekor.V 

Mind sűrűbben ötlik elő napjainkban a vallásos szépirodalom kér-
dése, mindig öntudatosabban keresik korunk aktuális életszükségleteit 
látó gondolkozóink a vallás és irodalom kapcsolatait, általában erősödik 
a tendencia, hogy az írás kapcsolódjék bele újra a való élet lüktetésébe. 

Ez egy tény, e mögött súlyos kérdőjelek lappanganak, nagy nehéz-
ségekbe ütköző akarások törtetnek világos célkitűzés, öntudatosí tandó 
programm-alkotás felé. Ez a tény, hogy beszélünk, vitatkozunk a vallá-
sosság és szépirodalom egybeforradási lehetőségeiről, mindennél beszé-
desebb tanújele annak, hogy itt világnézeti átalakulásról, voltakép egy 
új szellemi irány megerősödéséről van szó. A szellem pedig Pauler Ákos 
meghatározása szerint „lényegileg nem egyéb, mint a vezérlelkek folyta-
tólagos hatása más lelkekre, a szellem tartalmát a vezérlelkek suggestiv 
élményei teszik ki."2 Itt tehát nagy egyéniségek nyomán fakadt újság-
vággyal állunk szemben, új eszmék, új érzelmek, új törekvések kezdenek 
uralkodóvá nőni, hegemóniára jutni . . . Az Úr Jézus ismét kezd hatni 
az életre, a társadalomra, ismét vezérévé, királlyá magasztosul, aktuális 
lett újra a kereszténység. 

A mi világégésünk nemcsak hazafias sebtudat, nemcsak kenyér 
utáni jaj, hanem intellektuális énünk sajgó keresése a két utolsó század 
emberi doktrínáinak halomraomlásánál. Életihlető, akaratedző koncepciók 
sóvárgása a boldogsággyilkos, elvvé hazudott érdekek hosszú uralma után. 

így vetődött fel a vallásos szépirodalom kérdése is. A Magyar 
Kultúra már régebben rámutatott erre a problémára, újabban pedig mind 
több és több szó esik róla. Várdai Béla megadta a vallásos szépirodalom 
kérdésének elméleti és gyakorlati megalapozását ,3 sokan pedig Vas 
T a m á s s a l 4 együtt gyakorlati kivihetőségének módozatait keresik. A leg-
utóbbi katholikus nagygyűlésen Brisits Frigyes is erről a vitálisán fontos 
kérdésről eszmélkedett s azzal a költőien szép óhajjal fejezte be emel-
kedett hangú gondolatmenetét, hogy „legyen az irodalom ismét a földnek 
Isten felé hajló kerubszárnya, S a n c t u s a ! " 5 

1 Harsányi Kálmán: Napi témák, örök problémák. Bp. 1911, 76. 1. 
2 Pauler Ákos: A szellemtörténet kategóriái. Minerva II. : 5. 
3 Katholicizmus és irodalom. 1921. A Sz. I. T. kiad. 
4 Élet XV: 221-3, XVI: 81-84, XVII: 173-5. stb. 
5 Irodalom és megújhodás. Élet XVII : 438-440. 



Látjuk tehát, hogy a világnézeti vajúdással párhuzamosan az iio-
dalomban is hasonló törekvések öntudatosulnak, a kor lelki szükségleteit 
látók igyekeznek a legnagyobb értéknek felismert vallással harmóniába 
hozni mindent, a szépirodalmat is. 

Hogy azonban ebben az életfontosságú kérdésben világosan lát-
hassunk, hogy reális álláspontra helyezkedve helyes célkitűzésekhez 
juthassunk, szükségesnek tartjuk, hogy irodalmunk szellemi genezisét 
vizsgálva megértsük : mikor, mily feltételek mellett, milyen minőségi 
módosulásokkal s meddig volt a magyar irodalom vallásos jellegű, mikor 
s miért szakadt meg az irodalom és vallás szoros egybefüződése. Nekünk 
is azért van a régmúlt tanúságtételére szükségünk, hogy a felvetett kér-
désben a jelen állapot helyes megítélését illetőleg s a jövőre vonatkozó 
programmalkotás szempontjainak megtalálásánál mérvadó, segítő legyen. 
„Csak az ír krónikát, — mondja Goethe — akire nézve a jelen fontos." 1 

Mi is azért idézzük fel a multak szellemét, hogy öntudatosítsuk a 
„hagyomány vis inertiae-jenek" 2 ránknehezedő esélyeit, mert a szellemi 
világ kontinuitásában a jelen minden hámlása mellett is ott piheg a 
régmúlt lelke, sokszor csak a tudat alatt, de mégis ott van és keresi 
a megújulás lehetőségeit. 

Az irodalom mindenkor a korszellem újjlenyomata, ahogy Rudolf 
Unger mondja : „Literatur als eine Spiegelung der Entwicklung sach-
licher Probleme1 .3 A magyar irodalomban is fellelhetők a különböző 
korok más és más világnézetének rétegeződései, a változó érték-irányok 
színeváltozásai. A világnézet — akár egyéni, akár egy közösségé — az 
értékítéleteknek és értékbecsléseknek öntudatosult, vagy legalább is a 
gyakorlati életet normáló egysége. Mindig van egy középpontja s a 
részek arányait ez szabályozza. 

Ameddig az irodalom heteronom természetű, amig a világnézet 
egységes frontja át és átjárja az egész közéletet és minden ellenkező 
megnyilvánulást leköt, addig az irodalom a gyakorlati élet függvénye, 
a mindennapi kérdések megvitatója. — A magyar irodalomban a hetero-
nomia határkövéül az 1772. évet vesszük fel,4 innen túl az irodalmi 
tudat felléptével az irodalom mind szélesebb autonómiára törekszik és 
most már ő akarja irányítani az életet. Merít ezentúl is az életből ihlető 
erőt az irodalom, de a külön ággá fejlődött része, a szépirodalom 
minden megnyilvánulásában specifikusan irodalmi, többé már nem a 
való élet akármilyen formában való szolgálata. 

Ezek után vizsgáljuk át a régi magyar irodalom (az 1772 előtti) 
ösztönző, megnyilvánulást kereső eszmevilágát. A világnézeti irányok 

1 Maximák és reflexiók. 121. 1. Bp. Világirodalom I. é. n. 
2 Thienemann T . : Irodalomtörténeti alapfogalmak. Minerva VI: 114.' 
3 Literaturgeschichte als Problemgeschichte. Schriften der Königsberger Gel-

Ges. H 1. Berlin, 1924. S. F. 
4 Négyesi László : A mértékes magyar verselés története, 1892, 47.1. és Horváth 

János : Irodalmunk fejtődésének fő mozzanatai. A budapesti II. ker. áll. főreáliskola 
1907—1908. értesítője. 21. 1. 



örökös hullámzásban vannak, keresztezik, lerontják egymást. De a pontos 
határvonalat a legyőzött és győző fél közé nem lehet teljes szabatosság-
gal megvonni, mert a szellemi átalakulás kontinuum, egyenes irányban 
haladó egység. Csak a már kialakult más lelkiséget tudjuk pontosan 
megkülönböztetni az előző szellemi tartalomtól. Az irodalomban, ennek 
fejlődéstörténetében is épen ezért nem lehet a korszakolást határozott 
dátumokhoz kötni. A hagyományos korszakbeosztás az a potiori fit 
demoninatio elv alapján kellőképen megfelel a szellemi változások hullám-
vonalainak, fejtegetéseink során mi is ezt követjük, 

Tekintsünk most már végig irodalmunkon és vizsgáljuk benne a 
világnézetek megnyilatkozó módozatait. Ahol másfajta irodalmiságra 
bukkanunk, ott más pszichét kereshetünk s ahol már eleve más szelle-
miségről tudunk, ott kutathatjuk annak irodalmi megnyilatkozásait. 

A pogány magyarság szóbeli hagyományozáson alapuló „irodalmá-
nak" (amennyiben ez annak nevezhető) bizonyára volt valami egységbe 
fogó alapszíne, talán a harci dicsőség, amelyért oly sok vért ontott, 
talán az ősi vallás, amelyhez hosszú ideig oly szívósan ragaszkodot t . . . 
Kéznél levő adatok, írások hiányában találgatásokba nem bocsátkoz-
hatunk. 

A középkori lélek nagyságának legszebb tanúságtétele önmagáról 
az irodalma. Sajnos, szórói-szóra áll erre Goethe megállapítása: „Az 
irodalom a töredékek töredéke: abból, ami történt és mondva lőn, a 
legkevesebbet irták le, abból, amit leirtak, a legkevesebb maradt meg." 1 

De ezek ellenére is épen elég maradt meg, hogy kiérezhessük belőle a 
világnézetének érték-centremát, a középkori szellem uralkodó jegyeit. 

A középkorban a magyarság kereszténysége révén szorosan be-
illeszkedett az európai kultúrközösségbe,2 melynek az életeszménye az 
Isten és az Egyház parancsai szerint élő szent ember. Az „egy a szük-
séges" nagy gondolata lekötötte és boldogította a közösséget s az egyest 
is. A művelődési ideál a vallási életben való teljes jártasság, nem annyira 
elméleti, tudós jellegű ismeretkészlet-szerzés, mint a gyakorlati életben 
szükséges, a szentté levés titkára rásegítő, az Istenben való elmélyülést 
megmutató vallásos ismeretek minél tökéletesebb bírása. Az irodalom, 
amellyel a középkori lélek mind több ember lelkében igyekezett felmele-
gíteni, megszerettetni legfőbb értékét, a vallásos életeszményt, ennek a 
világszemléletnek a hordozója. Ez az irodalom a szó legszorosabb értel-
mében vallásos ; mint a világszemlélet is, amelynek kifejezője, a közép-
kori magyar irodalom nem theologikus jellegű, hanem a vallásos asz-
kézis szolgálóleánya, a gyakorlati vallásosság, a lelki épülés segítő 
eszköze. Az írók, az olvasóközönség azonos szelleműek, az irodalom 
színein is ott rezeg a kollektivitás kontúrja. A latin nyelvű középkori 
irodalom nem magyar termék (legalább is nagyrészt nem az), hanem 
az európai világszemlélet közkincsének lemásolása: közös (supranatio-
n a l ) világnézet — közös irodalom. 

1 I. m. 125. 1. 
2 L. errevonatkozólag Zalán Ményhért : A Pray-kódex forrásaihoz. Magyar 

Könyvszemle 1926, 3—4V sz. Különlenyomatban is. 



Miért keletkeztek tehát magyar nyelvű írások, miért fordítottak a 
szerzetesek oly nagy buzgósággal, miért másoltak oly nagy önfeláldo-
zással a Sövényházi Már t ák? Ha paradoxul is hangzik, de épen azért, 
amiért egyébként latinul irtak. Voltak u. i. olyanok is szép számmal, 
akik latínul nem igen, vagy egyáltalán nem tudtak. De ezeknek a lelki 
igényei azért ugyanazok voltak, mint a latinul is értő kortársaiké! Ezek 
számára tehát interpretálni kellett, le kellett fordítani a középkor szel-
lemi forrásait, a latin nyelvű, a vallásos elmélyülést, az aszkézist szol-
gáló írásokat. Ez a magyarázata ann^k, hogy miért merül ki majdnem 
csak fordításban a középkori magyar irodalom ; nem akar mást nyújtani, 
mint a latin nyelvű, hanem csak magyarul adta a latinul nem értőknek 
a közös szellemi kincseket. Szellemesen és meggyőzően fejtegeti Thiene-
mann Tivadar a középkori magyarnyelvű irodalom keletkezésének a 
kérdését.1 A hagyományos magyarázattól eltérő megállapításaira nyomós 
okok vezették, de azért mégsem ment némi egyoldalúságtól. Nem lehet 
u. i. a középkor elei magyar kódexek gyér számából azt a messzemenő 
következtetést levonni, hogy „magyar írásművek nem maradtak fenn a 
XI—XIV. századból, mert nem volt aki írta vagy olvasta volna. A vul-
gáris nyelven való írásnak ideje akkor jött el, mikor a középkori egyház 
egyetemes szellemi birodalma a nemzeti kulturákra szétbomlott.2 A ma-
gyar fordítások apácák számára készültek, kisebb mértékben a laikus 
hivők használatára. Már pedig apácák a XIV. századig is voltak, lelki 
igényeik épúgy megvoltak, mint a XV. századiaknak, következésképen 
nekik is magyarul kellett a középkor egyetemes közkincse, a vallást 
szolgáló irodalom. -Gálos Rezső sok adatra támaszkodva, arra a vég-
eredményre jutott, hogy a Bécsi-Müncheni-Apor kódexek „bibliafordí-
tása" bencés munka,3 breviarium-lectiok fordítása apácák számára, hogy 
a zsolozsmát értve, egyéni lelki haszonnal végezhessék. A Königsbergi 
Töredékek kódexlapok maradványai, az Ómagyar Mária-siralom is a 
korai középkor produktuma. Egyébként is a pasztorációnál a bencések-
nek is a magyar nyelvet kellett használníok. Thienemann Tivadar meg-
állapítása tehát annyiban igaz, hogy feltárja a kódexirodalom virágkorá-
nak lelki hátterét, de ezt egyúttal a keletkezés kizárólagos okául is 
magyarázni, szerény véleményünk szerint a felhozott ellenvetések miatt 
nem szabad. Pozitív argumentumokkal nem igen lehet állításunkat iga-
zolni, mert ha ezek lennének, nagynevű tudósunk nem állítaná az ellen-
kezőt, de a kor általános szellemi irányát szemlélve, mely a vallásos 
elmélyülés jegyét hordja magán, lehetetlennek tartjuk, hogy a XI—XIV. 
századig terjedő időkben ne lett volna elég szép számú magyar irodalom, 
amire akkor is oly nagy szükség volt, mint későbben. 

A középkor irodalma imádság, Szentírás részletek fordítása, prédi-
káció, legenda, példa, látomás, himnusz és egy drámai kísérlet fordítása ; 
mind a középkor lelki szomjúságát oltó írások, az aszkézist nevelő, az 
Istenben elmélyülést segítő írásos eszközök. Tipikusan középkori műfaj 

1 Városi élet a magyar középkorban. Minerva 1923. 41.—692. 
2 U. o. 63. 1. 
3 Legrégibb bibliafordításunk. Bp. 1926. írod. tört. füzetek 9. 



a legenda és a példa. Ezekben nem látott a középkor embere sem 
mindig hiteles történetet, aféle szórakoztatva épületes olvasmányok vol-
tak, bátorító, példaadó nyomok, a transzcendens célkitűzés diadalmas 
megvalósítói, az „egy a szükséges" uralkodó eszme életté realizálására 
tanító buzdítások. Hroswitha Dulcitiusját is legendának nézték, a drámai 
forma teljesen mellékes volt. A példák nagy száma is a vallásos épülést 
volt hivatva szolgálni. Ezekről ogyanaz volt a középkor felfogása, amit 
századokkal később még Haller János is hangsúlyoz a Hármas Istoria 
Elől-járó-Beszédében : Másodikban, Igen Istenes és keresztyén Példákat 
hoz elé, a' mellyben Idvezítőnknek szent és hathatós tanításának példá-
ját követtem : minthogy Idvezitőnk az Evangéliumban gyakorta példa-
beszédeket hoz elő, azután alkalmaztattya azt a' dologra. A tudósok is 
úgy tarttyák, hogy nintsen majd ennél könnyebb, de egyszersmind hat-
hatósabb formája a' tanításnak."1 A himnuszokat is részint privát imád-
ság, részint breviárium értés, részint templomi éneklés számára fordít-
gatták a szerzetesek.2 Bartha József kétségtelen adatokkal igazolja, hogy 
Mátyás idejében biztosan énekeltek a hivők magyarul is a templomban.3 

Az a kisszámú, nem vallásos írás, ami a középkorból ránk maradt 
(históriás énekek, krónikák, glosszák, szószedetek, ráolvasás, menedék-
levél stb ), ha nem is direkte, legalább is indirekte szintén a középkor 
világszemléletét magyarázza és a gyakorlati életet szolgáló mivoltával 
nem helyezkedik szembe a vallásos elmélyülés szolgálatát igénylő közép-
kor egyetemes irányával. 

A középkor irodalma tehát az emberi lélek hármas szomjúságát, 
a szép, igaz és jó örök epedését egy irodalmiságból csillapítgatta, amely 
keresztül-kasul vallásos jellegű volt, mert ilyen szellem szülte. Volt ugyan 
külön tudomány az igazság kutatására,4 de ennek a látószöge még a 
nem theológiai disciplinákban is a vallási szempont a fentebb jelzett 
módon.5 Nem volt azonban külön, csak szórakoztatást célzó, kizárólag 
a szépséget szolgáló irodalom, legalább is nem engedte az ilyen meg-
nyilatkozások írásos megörökítését a közszellem lekötő ereje. A pogány 
mondák és versek azért nem maradtak ránk eredeti mivoltukban, mert, 
mint Anonymus írja, „ha az oly igen nemes magyar nemzet az ő szár-
mazásának kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok hamis 
meséiből vagy a regösök csacsogó énekéből mintegy álomban hallaná, 
nagyon is nem szép és elég illetlen dolog volna."6 Ezek a nép ajkán 
éltek tovább és haltak ki végül a mi nagy sajnálkozásunkra. — A Bar-

1 Katona L. kiad. Ph. M. K. XVIII : 9. 
2 Összegyűjtve : Horváth Cyrill : Középkori magyar verseink. R. M. K. T. I. 

Budapest, 1921. 
3 A magy. kath. énekköltészet a XVIII. századig. Kath, Szem. 1901 : 621. sk. 1. 

(Külön lenyomata a Sz. Istv. Társ. tud. és irod. oszt. felolv. üléseinek kiad. 42. sz. 
4 Vö. Kühár Flóris dr.: A középkor szellemi élete. Kath. Szem. 1927 :150-156 1. 
5 Vö. Hóman Bálint: A magyar történetírás első korszaka. Minerva. 1923. 

11 : 40 1. 
6 Magyar Anonymus. Ford. Pais Dezső. Budapest. 1926. A Napkelet könyvtára 

14. sz. 20. 1. 



lám és Jozafát legenda fordítója, midőn azzal vezeti be a szöveget : 
e e 

„kerorn azért en ky ezt irtam mind azokat kyk ez konueket oluasan-
• e 

dok hog zeretettel' olvasak — mert igon zep,ai távolról sem gondolt 
esztétikai hatásra, hanem ethikai, morális „szépségre", mely egybeesik 
a jóság mivoltával. Épen ezért a középkori irodalom megítélésénél nem 
vezethetnek bennünket a mai irodalommal szemben jogosan felvett 
szempontok, mert megítélni, méltatni annyit jelent, mint valakit intenciói-
ban megértve, azt vizsgálni, hogy azzá tudott-e lenni, amivé akart s ha 
nem, vizsgálni, mik voltak a hátráltató körülmények és ezeket össze 
kell mérni az intencióval erősségének megállapítására. Ezzel aztán ki-
zárjuk a dolgok vizsgálatát megnehezítő idegen szempontok negativ 
meddő eredményű felburjánzását. 

(Folyt, köv.) 

„ A hit nem keresi a dagályos szólást, hanem a szellem igaz-

ságát. A mi mestereink egyszerű szavakkal fejezték ki a kifürkész-

hetetlen titkokat." 

Sz. Gellért. (Deliberatio. L. VI.) 

i Kazinczy. Volf Gy. Nyelvemléktár. VI : 216. 



Figyelő. 
t Csernoch János. 

Annak a hegynek volt az őre, mely a magyar kereszténység szent-
hegyei közt ősiségét, múltját tekintve legközelebb áll a Möns Sacer 
Pannoniae-hez, melynek története mindjárt kezdetben szoros kapcsolatban 
áll az országot térítő bencésekkel és amely a kilencszázéves mult folya-
mán többször is talált érintkezést Pannonhalmával. Méltósága, a primási 
szék dísze kiemelte személyét a magyar rónák egyvonalusága fölé és 
élete pályájának külső kö/ülményei odaállították őt a nagy magyar nem-
zeti és katholikus tragédia szenvedő nagyjai közé. Hosszú haldoklása 
elősegítette azt, hogy személyét a közvélemény már halálakor a törté-
nelem látószögéből tekintse, hiszen az összeomlás óta ő is — féltett 
történelmi kincse lett a nemzetnek, aki személyében a magyar impérium 
területi integritását képviselte egyházi szempontból. A primási szék egy-
házi és közjogi fényéré irányuló nemzeti kegyelet előtt Csernoch János 
történelmi nagysággá magasztosult még életében és most halálakor fáj-
dalmasan jajdul fel egy megcsonkított ország, hogy elvesztette. 

A nemzet saját múltjának nagy értékeit objektiválta Csernoch 
Jánosban; a primási szék évszázados tradícióit, a régi nagy prímások 
most megcsorbult drága örökségét, a királykoronázás emlékké vált dicső-
gét, az esztergomi bazilika egész országra sugárzó monumentalitását, a 
kilencszázéves magyar katholicizmus nemzetfenntartó és országössze-
tartó erejét. 

A nemzeti értékek eme objektiválása szimbólummá tette az elhúnyt 
primást. A szimbólumnak nem szükséges, hogy benső értékét keressük ; 
drága az nekünk azáltal, amit képvisel. Ráfael Madonnáira a vallásos 
kegyelet nem néz nagyobb tisztelettel, mint akármely búcsújáróhely igény-
telen, művészietlen Mária-képére és az útszéli fakeresztet épúgy meg-
süvegeljük, mint Michel Angelo remekmüvét. 

Csernoch János élete egy ritka, nagyszabású papi karriér, melynek 
állomásai mindig magasabbra szállnak és amely nem ismert megállást, 
míg a legmagasabb magyar egyházi polcot el nem érte. Míg az ő 
pályája fokozatosan fölfelé ívelt, az érsekség, a hercegprimási szék, a 
bibor magaslataira, addig a magyar egyházi élet lassan kibontakozott 
a jozefinizmus és liberalizmus sorvasztó légköréből és átvette a X. Pius-
féle nagy instauratio in Christo áramát. Ez a megújhodás mentette meg 
az összeomlás után a magyarság életerejét, nemzeti öntudatát a földalatti 
hatalmak pusztításától. Ez a vallásos renaissance tette lehetővé azt is, 
hogy a primási szék betöltője az összeomlás után az egész nemzet 
kegyeletét, hódolatát magához vonzza. 

Egymásután kell elbúcsúznunk azoktól, akiknek nevével a törté-
nelem a magyar kath. megújhodást összekapcsolja : Prohászkától, a 
nagy ébresztőtől, magvetőtől, aki a megújhodás csiráit tele kézzel hin-



tette a magyar talajba, hogy bőven teremjenek, és Csernochtól, akit 
hivatala hosszú ideig a magyar kath. lélek őrzőjévé tett. 

A biboros hercegprímás megtért elődeihez az esztergomi kriptába ; 
a magyar katholicizmus gyászolja benne saját múltjának sirbaszállását 
— és bízik abban, hogy a Gondviselés kivezeti a megpróbáltatás éjjelé-
ből a jobb jövő világosságára. 

Dr. Kühár Flóris. 

Bossuel. 
1627—1927 ' . 

Bossuet Jakab Benignus a XVII. századi francia katolikus újjá-
születésnek egyik legnagyobb harcosa életével, szavával és írásaival. 
Olyan korban született, amikor Pauli Szent Vince, az oratorianusok 
(Berulle) és a jezsuiták révén a vallásos eszmék iránt volt már fogé-
konyság a humanizmustól és a protestantizmustól megérintett francia 
katholicizmusban. 

Dijonban született 1627 szept. 27-én magasrangú hivatalnoki, „a 
régi idők szellemével", hagyományszeretetével töltekezett buzgó kath. 
családból. Tanulmányait a dijon-i jezsuitáknál kezdte, majd a navarrai 
öreg kollégiumban folytatta és itt is fejezte be. 1652-ben szentelték 
pappá és avatták doktorrá fényes eredménnyel. Bossuetnek, mint gyer-
meknek, mint ifjúnak vonásai a Szentírás szeretete, kitartó, lelkiismeretes, 
ernyedetlen munkabírása. Nevét tréfából épen munkaszeretete miatt „bos 
suetus aratro"-nak, „járomhoz szokott ökör"-nek elemezték. Szónoki 
tehetsége korán kifejlődött és már 16 éves korában oly tehetséggel, 
tudománnyal és finomsággal beszélt egy alkalommal éjjel 11 órakor 
Rambouillet marquise házában összegyűlt előkelő hallgatóság előtt, hogy 
Voiture, a szellemes francia akadémikus erre a kijelentésre fakadt : 
„Sohasem hallottam ily korán és ily későn prédikálni." 

Pappászentelése után Bossuet Metzbe került (1652) kanonoknak. 
Itt alakul ki Bossuetből a ker. szószéknek legnagyobb szónoka azon 
10 év alatt, amelyet Metzben töltött. Ebben a városban tekintélyes számú 
zsidó és protestáns volt, ennélfogva Bossuet fejlődésének iránya hitvédői, 
apologetikus. Hirdeti Jézus Istenségét a zsidók miatt, megírja Paul Ferri, 
hires protestáns prédikátor katekizmusának cáfolatát (Refutation du 
Cathechisme). Teljesen az igehirdetésnek él, beszédeinek 3/4 része ebből 
az időből való. Körülbelül 200 szónoklatot birunk Bossuettől, ezek közül 
30 beöltözési v. fogadalmi beszéd, 23 dicsőitő (panegyrikus), 10 gyász-
beszéd (oraisons funèbres). Ha meggondoljuk, hogy a philippikákat 
dörgő Demosthenesnek 60, Cicerónak 57, a francia ékesszólási triász 
másik két tagjának, Bourdalouenak 150, Massillonnak pl. 100 beszédje 
maradt ránk, már ezáltal is szembeötlő Bossuet szószékszeretete. Ebből 
a 200 beszédből maga Bossuet csak 6 gyász- és az Egyház egységéről 
(1682) mondott beszédet adta ki. A vázlatosan leirt beszédek össze-
gyűjtése és átdolgozása körül a legnagyobb érdemeket a francia bencé-
sek (Tassin, Deforis stb.) szerezték, akik mindazokról a helyekről, ahol 



Bossuet beszélt, vagy ahová beszédei kerültek, nagy gonddal, óriási 
kitartással gyűjtögették a ker. szószék gyöngyeit. 

Bossuet beszédei két nagy eszme körül forognak. És e két eszme 
a kereszténységnek fő tanítása : a halál gondolata az egyik, a gond-
viselés gondolata a másik. Bossuet 22 éves lehetett, amikor , Az élet 
rövidségéről" c. prédikációjában így í r : „életem legfeljebb 80 év . . . ez 
a kevés idő arra sem elég. hogy megkülönböztessem a semmitől ; . . . 
az én létem egy pillanat, ez különböztet meg a semmitől." Nemcsak 
gyászbeszédeiben festi le a halál hatalmát, hanem más alkalmakkor ís 
ki-kitér rá. Azt a gondolatot: Mindnyájan meghalunk, mindig halunk, 
mindnyájan adósai vagyunk a halálnak, csak Victor Hugo tudta oly 
költői módon, szemléletesen elénk állítani, mint Bossuet. És hogy az 
élet ilyetén való felfogásában nem lépett a karthauziak, vagy más szi-
gorú szerzetes kolostorba, csak a világban való munka, a cselekvés 
(agir) akadályozta meg ebben. Az isteni terveket ő a világban akarta 
valóra váltani. És ennek a külső munkálkodásnak jelentőségét Bossuet 
sokszor annyira becsülte, hogy megszólta a szerzetesek életét. „A ke-
resztény élet tökéletessége nem abban áll, hogy egy kolostorba vessem 
magam", — mondta egyszer az apácáknak. A másik eszme, amelyet 
Bossuet műveiben oly gyakran szemünk elé állít, a gondviselés gondo-
lata, az a tudat, — mint ő maga mondja : „Van az égben egy felsőbb 
erő, amely minden léptünket igazgatja és rossz tetteinket feltétlen hata-
lommal bünteti." (De la Providence 1656. máj. 7.) Többször is beszélt 
az Istennek ezen csodálatos tevékenységéről. Nem volt ez sem új igaz-
ság, de Bossuet mindenkinél jobban megkapta e gondolat és e tanítás 
gyakorlati következményeit senki sem vonta le jobban, mint ő. 

Bossuetnek komoly okai voltak arra, hogy beszédeiben vissza-
visszatérve hangoztassa, fejtegesse a gondviselés tanát. Lessius jezsuita 
arról panaszkodik egyik müvének előszavában, hogy a szabadgondol-
kozók tagadják, vagy legalább is kétségbe vonják az isteni gondviselést. 
Bossuet maga is tud erről. Az 1662. évi, a gondviselésről mondott 
beszédében kijelenti: „Les libertins declarent la guerre à la Providence 
divine: A szabadgondolkodók hadat izennek az isteni gondviselésnek." 
A janzenisták tanításával sem egyezett meg teljesen a gondviselés 
fogalma. Talán ez az oka annak, hogy Jansenius „Augustinus"-ában, 
Pascal „Pensées"-ében nyomát sem találjuk a gondviselés nevének. 
Boussetnek talán mellékcéljai is voltak ezen dogma fejtegetésével. Mint 
a királynak hü embere, azt akarta bizonyítani, hogy a népet az isteni 
gondviselés vezeti a király személye által. 

Bossuet neve, dicsősége napról-napra nő írásai, prédikációi révén. 
XIV. Lajos meghívja adventi és nagyböjti szónoknak a Louvre-ba és 
Saint-Germain-be. De Bossuet az igehirdetés mellett is talált időt az 
önművelésre. Olvassa a Szentírást minden nap, bőségesen tanulmá-
nyozza a szentatyákat (Ágoston, Tertullián). Betegeket látogat, gyóntat, 
vigasztal, korhol. Igazi buzgó pap. Az udvar el van ragadtatva szónok-
lataitól, XIV. Lajos 'örömét fejezi ki Bossuet édesanyja előtt egy ilyen 
fiúért. 



1669-ben Bossuet condom-i püspök lett, de alig egy évre rá a 
király őt szemelte ki fia, a dauphin nevelőjévé. Ezzel egészen más 
munkakörbe lép Bousset. Ez a megtisztelő, de hálátlan foglalkozás 
10 évig tartott (1670—1679.). XIV. Lajosban A'iazarin szerint „négy 
királyhoz és egy becsületes emberhez méltó tulajdonságot" találtak, de 
fia, aki apathikus, nemtörődő, gondtalan, makacs természet volt, eltéko-
zolta a ráfordított odaadó munkásságot, szeretetet. Bossuet széles ala-
pokra fektette a dauphin tanítását. Mindent tanított, tanterve teljes volt, 
de soha szem elől nem tévesztette, hogy neveltjéből királyt és nem 
tudóst kell faragnia. Tankönyveket írt számára, tanított históriát, görö-
göt, latint, egyedül a mathematika tanítását bízta másra. Tankönyvei 
keresztény szelleműek minden túlhajtás nélkül, monarchikusak megaláz-
kodó szolgaiság nélkül. A dauphin számára írt tankönyvei közül neve-
zetesebbek: „Discours sur l'histoire universelle (Egyetemes történet.). 
Traité de la connaissance de dieu et de soimême. (Isten és önismeret.), 
Politique tirée de l'Ecriture Sainte. (Szentírásból kifejtett államelmélet.)" 
Amint Szent Athanasius a katholikus igazság (A megtestesülés titka) 
elszánt védője volt az arianusokkal szemben és mint Szent Ágoston a 
kegyelemtannak volt az apostola a pelagianusokkal szemben, úgy Bossuet 
a Discours-ban újból az isteni gondviselésnek a szószólója, amint egyes 
népek történetében kimutatja ennek a hatalmát. A gondviselés eszméje 
Bossuet Discours-jában az erkölcsi törvénynek a szentesítése, amely 
fölemel egyes nemzeteket, másokat pedig porig aláz. 

Bossuet Politikája (Politique tirée . . .) nagy gonddal összeállított, 
magvas államelmélet. E mű csak halála után (1709) jelent meg a nyil-
vánosság előtt. Bossuet államelmélete szerint az abszolút uralkodó a király, 
akinek tisztelnie kell a törvényeket, a nemzet különböző társadalmainak 
jogait. Sem az egyénnek, sem a társadalomnak joga nincs szembeszál-
lani a királlyal, aki senki előtt sem felelős (responsable) tetteiért csak 
„a királyok Királya" előtt. A királyi hatalom (l'autorité royale) szent, 
atyai (paternelle), abszolút, — azaz minden más hatalomtól független — 
és csak az észnek (la raison) van alávetve. Bossuet ebben a 10 könyvre 
terjeszkedő államelméletében éles különbséget tesz abszolút és önkényes 
(arbitraire) hatalom között. Csak az Istentől való függés, az ez előtt 
való felelősség szelídítheti a király hatalmát. Önkényes a királyi hatalom, 
ha a nép rabszolga, ha nincs magántulajdon, hanem minden a királyé, 
ha a királyt nem az ész, hanem a tetszése vezeti. 

Látnivaló, hogy Boussetnek a királyi hatalomról szóló elmélete 
olyan, amilyent egy gallikán paptól várni lehet. A Szentírás legapróbb, 
legeldugottabb helyeit is kiaknázza, hogy a királyi hatalom isteni ere-
detét bizonyítsa. A királyi hatalom függetlenségének hangoztatásában 
annyira megy, hogy Bossuet XIV. Lajos unszolására hozzájárult a hír-
hedt négy gallikán cikkely kiadásához, amelyben ki van mondva, hogy 
a pápa jogait a francia egyházban maga a király gyakorolja, az állam 
az egyháztól teljesen független, hogy az általános egyház csalatkozha-
tatlan és nem a pápa. (La declaration de 1' assemblée du clergé de 
France 1862.) Bossuet, hogy a királyi hatalom mindenhatóságát és 
mindentől való függetlenségét bebizonyítsa, a Szentíráson kivül fel-



használja a profán államelmélet írókat is. Odysseusnak az Iliaszban 
(II. 204—208) elhangzott szavait; 

„Egy legyen itten az úr : a sokaknak uralma veszélyes. Egy a 
király . . . " 

Ép úgy ismeri Bossuet (Politique II. k. I. f. 8. tét.), mint Aristo-
teles politika-ját, mint Szent Tamás : De regimine principum c. művét, 
mint Hobbes Leviathan-ját és Citoyen-jét. Sokszor a tények tapasztala-
taiból vonja le a törvényt és felhasználja tanítás közben szerzett meg-
figyeléseit is. Mikor megrajzolja az ideális fejedelmet — nagylelkű, bátor, 
munkás — inkább XIV. Lajos képét festi, mint Dávidét, vagy Salamonét. 
Mikor „az egyetlen személy alá gyűlt óriási népet" leírja, ez a kép nem 
Izraelnek, vagy Judának népe, hanem XIV. Lajos egyeduralma alatt álló 
francia nemzet. Bossuet nevelősködése a dauphin házasságával szűnt 
meg 1680-ban. Jutalmul érdemeiért a meaux-i püspökséget nyerte el. 
A király tanácsosává nevezte ki, az udvarnál nagy tekintélye volt. 

Bossuet életének legmunkásabb, legfáradságosabb korszaka kezdő-
dik, amely csak halálával fejeződik be. A békés Bossuet harcos Bossuet 
lesz. Neki, mint a hagyományok védőjének nehéz fegyverzetet kellett 
felöltenie két kath. paptársa ellen : Feneion ellen és Richard Simon 
oratorianus ellen. Szembe került egymással a tett embere : Bossuet a 
belső emberrel : Fenelonnal. Csatát vivott a traditio embere, Bossuet, 
a szentírás tanulmányozásában új elveket hangoztató Richard Simonnal. 

A leghevesebb küzdelmet Bossuet Fenelonnal vívta az u. n. quietista 
kérdésben. A quietizmus misztikus tanítás, amely a ker. tökéletességet 
az Istennek tiszta szeretetében (pur amour) látja minden külső cselekedet 
nélkül. A quietista minden dogma elfogadása, az Egyház nélkül akar 
Istennel közlekedni a képzelet, látomások útján. A quietista nem fogadja 
el a formai imádságokat, nem kivánja az örök üdvösséget, hanem annyira 
támaszkodik az Isten akaratára, hogy közömbös lesz előtte saját üdvö-
zülése is. E tannak kifejtője egy spanyol pap, Molinos. Franciaországban 
pedig egy pap, Lacombe és Mme Guyon újította fel. És a tanítást el-
fogadta Feneion is, a későbbi cambrai-i érsek. A harc súlyos volt, nem 
ment személyeskedésektől, intrikáktól. Egymást érték a vitairatok, fel-
jelentések. A váltakozó szerencséjü harcból Bossuet került ki győztesen. 
Ez irányban írt utolsó müve: Relation sur le quietisme (1698) utolsó 
csapást mért Feneionra. Róma elitélte a quietizmus tanítását, Feneion 
alázatosan meghajolt az itélet előtt. 

Richard Simon oratorianus ( f 1712) új korszakot nyit a Szentírás 
tanulmányozásában. Éleselméjű biblikus, aki úgy tekinti a szent köny-
veket, mint történeti műveket, elveti a misztikus és allegorikus magyará-
zatot. Kétségbe vonja Szent János evangélista levele egy kis részének 
(I. 5, 7—8.) és Szent Márk utolsó fejezetének (16, 8—20) Szentlélektől 
sugalmazott voltát. Bossuet felveszi a harcot Richard Simon ellen, meg-
írja a hagyomány és szentatyák védelmét (Défense de la Tradition et 
des Saints Pères). Tekintélye folytán Richardnak el kell hagynia hazáját. 
Mégis úgy érezzük, hogy Bossuet ebben a harcban volt a leggyöngébb. 

A legfontosabb probléma azonban, amelynek megvalósulásáért 
Bossuet metzi föllépésétől kezdve haláláig dolgozott, a protestánsoknak 

* * 



az Egyházba való visszatérítése volt. Eltávolítani az előítéleteket, lerom-
bolni az akadályokat, elhárítani a nagy cél érdekében a nehézségeket: 
ez volt a célja. Ebben a tekintetben sem kiméit fáradságot és akkor is 
terve kivitelén dolgozott, mikor a protestánsok részéről hálátlanságban 
részesült önzetlen munkájáért. Első munkája ebben az irányban a tudós 
prot. Paul Ferri katekizmusának cáfolata (Refutation du catechisme de 
Paul Ferri 1653). Az Egyház tanításának helyességét ezen tanítás foly-
tonosságából magyarázza. A tertulliani elvet fejti ki : Az Egyház az 
apostoloktól, az apostolok Krisztustól, Krisztus az Istentől : „Ecclesia 
ab apostolis, apostoli a Christo, Christus a Deo". Bossuet egyik leg-
szebb, legtökéletesebb, a protestánsok részéről (Burnet, Jurien) legjobban 
támadott munkája : A protestáns egyházak változásainak története : 
Histoire des Variations des Eglises protestantes 1688. Közel 300 év 
után is Bossuet ezen müve a legjobb, legtanulságosabb azok számára, 
akik a protestantizmus történetét akarják olvasni, mert lelkiismeretesen, 
kritikával, szellemesen megírt történeti mű. Bossuet mindig bizonyíté-
kokból kovácsolja a megegyezés szelid fegyverét. A katholikus igazságok 
épségbentartásával akarja kiküszöbölni az ütköző pontokat. (L' exposition 
de la doctrine catholique sur les matieres de controverse.) A külföldi 
protestánsok is elismeréssel adóztak Bossuet higgadt, tárgyilagos eljárá-
sának és nyiltan elismerték: „Bossuet az Egyház tanítását megédesítette 
a dogmának merevségében is." A támadásokra, amelyek protestáns rész-
ről érték, szelíden válaszol. (Avertissements, Défense.) Nem rajta múlt, 
hogy terve nem sikerült. 

Bossuet stílusa legmélyebb valóságának kivirágzása. Nem cafrang, 
külső dísz, hanem egyezik a stílus az ő fönséges gondolataival. Nemcsak 
csodálni tudjuk stílusát, hanem szeretni is. Nyelve frazeológiája nem 
elavult, megöregedett nyelv, hanem olyan, amelyen ma is beszélnek, 
írnak a franciák. Nincs egy szava, mondatfűzése, amelyen megütköz-
hetnénk, amely szokatlan volna a XX. sz. embere előtt. Örök gondo-
latai adták stílusának a tartósságot. 

Bossuet stílusa lirai. Ez a lirizmus ragyogó képzeletében, élénk-
ségében nyilvánul meg a kis részekben ép úgy, mint az egészben. 
Átvitelei néha Lamartin nyugodt terjengősségével, máskor Hugó Viktor 
heves indulataival hatnak ránk. Bossuet nagy költő, aki képzeletével 
annyira magával ragad, hogy egyszer a mennyországban érezzük magunkat 

r festői szavai által, máskor a pokol kínjai jelennek meg előttünk szónoklata 
által. De képzelő tehetségét mindig mérsékli a vallás, az ész, a jó izlés. 

Az a kor amely Molière ben egy komédiást, „histriót" látott, La 
Fontaine-ban egy különleges egyént, aki úri társaságban élni nem tud, 
nem becsülte sokra Bossuet-ben sem a theologust, sem a papot, sem 
a szónokot, sem az írót. 1704. ápr. 12-én bekövetkezett halála az író-
asztal mellől szólította el azt, akit még a kritikus La Harpe is csak 
„közepes tehetségűnek" nyilvánított, amikor a Blancs-Monteaux-i ben-
cések először adták ki beszédeit. És most születésének 300 éves év-
fordulóján meghajol a meaux-i sas előtt a világ és ünnepli Bousset-ben 
a buzgó, önzetlen papot, a nagy szónokot, a mély, elfogulatlan tör-
ténet í rót . Dr. Szalay Albert 



Makkai Sándor könyve Adyról.1 

Makkai könyvének megbeszélése kikívánkozik az ismertetések rendes sorából. 
Korunk szellemi életének későbbi historikusai is bizonyára mint jellegzetes ténynél 
állanak meg e műnél és a megjelenését követő harci zajnál. 

Csak pár hónapja előkelő helyekről hangzott el a kettészakadt magyar irodalom 
egyesítésének óhaja,2 és az illetékes feleletből sem hiányzott bizonyos készség.3 Azon-
ban csak az igazolatlan optimizmus várhatott nagyobb eredményt. Császár Elemér 
maga is azt mondja : „Megvalósul-e az itt megpendített gondolat — oly kérdés, 
melyre nem merek megkockáztatni feleletet. Arra, hogy íróink és közönségünk két 
tábora összeolvadjon, helyreálljon irodalmunk régi egysége s ezzel visszatérjen a régi 
ideális állapot, amikor csak egy magyar irodalom volt, a nemzeti: őszintén meg kell 
vallanom, most vagy a közel jövőben nem látok semmi reményt. Egész világok álla-
nak a két tábor között." Csakugyan mély szakadékok választják el a két oldalt. 
Mások a szempontjaik a nemzeti élet megítélésében, mert mások a feladatok, a célok, 
melyek felé terelni akarják a magyar jövendőt; s ezek az eltérések a legegyeteme-
sebb erkölcsi felfogásoknak legmélyebbre ható ellentétességéből törnek elő. Az örök 
emberi ideálokat féltő nemes konzervatizmusnak és a radikálizmusnak harca ez iro-
dalmi térre áthelyezve; világnézetek küzdelme folyik előttünk. Éppen ezért olvastuk 
oly fájdalommal Makkai Sándor könyvét Adyról. Nem hittük volna, hogy ezt a vérbeli 
magyar embert, az erdélyi ref. egyház fejét ellenfeleink közt kell meglátnunk és hogy 
őt a nemzeti és valláserkölcsi élet alapvető kérdéseiben a legélesebb ellentétben kell 
tudnunk magunkkal. Makkai ugyanis nemcsak védi Adyt, hanem fel is magasztalja : 
csúcspontjára emeli a magyar irodalmi fejlődésnek; a nemzeti élet megítélésében 
pedig Széchenyi mellett jelöli ki helyét és közben oly vádakat emel Ady idejének 
irodalmi és politikai viszonyai ellen, egyes erkölcsi kérdésekben oly felfogást árul el, 
melyek veszedelmes közelségbe hozzák őt az u. n. Nyugatosok és Ady sötétnevű 
politikai barátainak szellemével. Megérthető tehát a konzervatív protestánsok nagy 
megdöbbenése és felzúdulása,4 hisz a könyv elsősorban protestáns ifjak kérésére és 
számára készült és határozottan protestáns égisz alatt látott napvilágot. 

Az Ady ellen emelt vádak Makkai fogalmazásában a következők : Gőgös 
nemzetköziség és hazafiatlanság, satnya érzékiség és erkölcstelenség, nagyképű homá-
lyosság és érthetetlenség, beteg tagadása minden pozitív szellem-erkölcsi értéknek, a 
romlás és halál dicsőítése, az ideiglenes bűnbánat komolytalansága, a vallásosság 
affektálása, egyszóval az ismert ősi fogalmazás szerint, hogy „nem tiszteli az istene-
ket és a törvényt s megrontja az ifjúságot" (4. 1.). Ezzel szemben a következőkben 
foglalja össze Makkai a maga álláspontját: „Igaz és nem titkoltam el, sőt mindenütt 
kimutattam, hogy Ady a magyar költő és a magyar faj sorsának felpanaszolásában 

1 Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Budapest, 1927. 142 1. Soli Deo 
Glória kiadása. 

2 Berzeviczy Albert megnyitó beszéde a Kisfaludy-Társaság 1927. február 6-iki 
ünnepi közülésén : Irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. (Budapesti Szemle 595. sz.) ; 
Császár Elemér: A régi és új magyar irodalom. Elnöki megnyitó beszéd a Petőfi-
Társaság 1927. március 13-án tartott ünnepi közgyűlésén. (B. Sz. 596. sz.) 

3 Babits Mihály: A kettészakadt irodalom. (Válasz Berzeviczy Albertnak.) — 
(Nyugat, XX. 7.) 

* L. Szász Károly bírálatát Makkai könyvéről a Budapesti Hirlap pünkösdi 
számában. 



sokszor és sokban vad, túlzott, keserű és igazságtalan volt, hogy szociális felfogá-
sában tévedett, de viszont kétségtelen, hogy Széchenyi óta és mellett leginkább tőle 
lehet tanulni kritikai hazaszeretetet, mely a nemzet sorsának és bajainak belső okait 
látja, fájlalja, mely a régi bűnök ellen öntudatos harcra késztet és önámítás nélkül, 
világosan hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, a maga életét kell élnie, hogy 
egyetemes értékű emberi életet kell a maga módján termelnie és hogy saját vezetését 
csak saját legértékesebb szellemű és jellemű fiaira szabad biznia És egyéni 
szempontból bár kétségtelenül rá kellett mutatnom Ady költészetében az önmagát 
romboló, beteg lázadozásra és démoni kitörésekre, melyek mellett ott vannak az örök 
emberi szépségek is, kétségtelen, hogy a diszharmonikus lélek küzdelmei rendkívül 
tanulságos képét adják saját lelkünk rejtett mélységeinek és kritikai állásfoglalásra 
ösztönöznek saját bűneink ellen. A kórkép, amely korkép is, annyi vádat foglal 
magában társadalmunk ellen, hogy egy öntudatos ifjúság életharcára a legnagyobb 
ösztönzésekkel teljes. Az pedig vitathatatlan, hogy a költő, aki nemzetét és az egyént 
a halál tükrében láttatta meg, a legnagyobb ösztönző az életre. 

És végre, Ady bűnbánata és Istenélménye, amely a maga nemében egyetlen 
egész irodalmunkban, nagyon komoly intelem arra, hogy bünbánatunk ne legyen 
puszta frázis, Istenszerelmünk ne legyen illúzió és keresztyénségünk ne legyen élet-
telen dogma. 

Azt hiszem, hogy ennyi tanulság kevés magyar költő művéből sugárzik és ez 
természetes is, mert Ady a humánum mindenirányú átélésében az összes magyar 
költők közül a legelső. Tisztán esztétikai szempontból pedig nem szabad elfelejteni, 
hogy Ady költészete a teremtő fantázia és a magyar költői nyelv kifejezőereje szem-
pontjából oly értékekkel gazdagította irodalmunkat, melyre akármelyik nagy európai 
irodalom büszke lehetne." (139—140 11,) 

Mindenesetre merész és erős szavak ezek, és kiélezettségükben van valami 
kihívó, különösen érezhető pedig ez akkor, ha a megelőző fejtegetések után olvassuk 
e megállapításokat. Kétségtelen, Makkai is elismer súlyos hibákat Adyban, azonban 
tanulmánya folyamán annyi magyarázatot talál rájuk, hogy a végén szinte tisztára 
mosva áll előttünk a költő és a felelősség más tényezőkre hárul. 

Voltakép már züllött erkölcsi élete sem róható föl neki. Mit is tehet ő arról, 
hogy végzete a zseniálitás kegyetlen kiváltságával verte meg? A lángész legfőbb 
jegye ugyanis Makkai szerint a diszharmónia, hiszen : „a zseni lelkében az emberi 
élet örök, nagy mozgatói és tényezői találkoznak s azok az ellentétes hatalmak, 
melyeknek küzdelme a mindennapi ember életében végre is egy megalkuvással egyen-
lítődik ki, a zseniben sohasem jutnak elpihenéshez, csatájuk örök és ebben a harc-
ban mindenik a maga egyoldalúságában éli ki magát . . . Hogy ezek az ellentétek 
miként férnek meg csak egy ideig is a zseni lelkében, az misztérium; de az világos, 
hogy a zseni sohasem a harmóniának, hanem a diszharmóniának végletes képe, lélek, 
de nem jellem, mert forrongó és lángoló lelkülete sohasem szilárdulhat és higgadhat 
jellemmé, a jellem pedig mindig a lelkületnek egy irányban való megszilárdulását és 
állandósulását jelenti. Lelki képe az emberélet egészének, ragyogó és sötét oldalával 
együtt, jó és rossz lehetőségeknek végletes szemléltetője, tükör, melyben látjuk az 
összes lehetőségeket, de amely épen ezért csak mint tükör jöhet itélet alá." (78-79 1.) 

Sajátságos, hogy Makkai a zseniket mentesíti az erkölcsi normák alól. Vagy 
igazak ezek vagy pedig nem. Ha igen, a lángeszű emberekre is kötelezők. Hogy 
bennük is eleven valóságokká válhatnak az örök erkölcsi törvények, azt a történet is 
bizonyítja. Hogy a magyar irodalom terén maradjunk, Pázmány, Zrínyi a költő, Arany 



János is csak voltak olyan zsenik, mint Ady, akaratuk erejével mégis csak harmó-
niába békítették a bennük is jelentkező diszharmonikus törekvéseket : erős jellemekké 
alakultak. Az igaz, hogy Makkai Adyn kivül csak egy zsenit ismer a magyar irodalom-
ban : Petőfit, de meri-e tőle is megtagadni a jellemet? Ady erkölcsi züllöttségét sem 
az magyarázza, hogy a zseni fénye ragyogott homlokán, hanem mert fegyelmezetlen 
volt, akaratereje megrokkant. Aki elfogulatlanul olvassa azt az életrajzot, melyet Ady 
Lajos írt bátyjáról, az okait is tisztán láthalja Ady Endre erkölcsi nevelése hiányos 
voltának. A másik — hogy úgy mondjuk — bűnbak a magyar élet, mely a hazafiat-
lanság vádjának cáfolásában játszik nagy szerepet. Szó sincs róla, Makkai is elismeri, 
hogy vádjaiban véreivel szemben Ady nem egyszer volt igazságtalan és túlzó, de 
szerinte mindent megmagyaráz aggódó hazaszeretetének sajátos természete. Ady 
szemében a magyar már a múltban sem élte a maga igazi életét, csak tengődött. 
Hibásak ebben a magyarlélek ősi sajátságai, hibás ez a föld is, melyet hazánknak 
nevezünk. Igazában végzetes tévedés volt idejönnünk, mert azáltal „a keletről elsza-
kadt magyar önmagától szakadt el ; útatvesztve tévedt a népek és érdekek ütköző-
pontjába, visszafelé elzáródott útja, a nyugattal szemben idegen maradt, se keleti, 
se nyugati felemás lelke elnyomorodott, a maga életét nem élhetve, másoknak késő 
és elmaradt utánzója lett, erőit szolgaként idegenek használták ki a maguk céljaira 
s azokkal együtt most ő is céltalanná lett, tehát nincs többé értelme és lehetősége 
az életének: kihull az Idő kegyetlen rostáján" (30-31. 11.). Ez természetes is, hisz 
„a magyar föld és élet sem a falu, sem a város miliőjében nem képes táplálni és 
nem akar tűrni nagyszabású, egyetemes horizontú emberi életet" (38. 1.). 

Szemmel látható, hogy Makkai alapjukban igazaknak ismeri el Ady vádjait és 
ezért lényegben föl is menti őt. Én azt hiszem, döntő fontosságú e kérdésben, milyen 
is az a tágabb horizontú élet, melynek magaslatáról Ady elitéli a nemzet egész életét 
és tisztán kell látnunk, minő volt az ő politikai hitvallása és hogy miben ismerte 
fel a társadalom feladatát, általában az emberi élet értelmét. 

Ady politikai felfogása már 1900—3 közt kialakult a nagyváradi zsidó-szabad-
kőműves levegőben. Az Ady-Múzeum II. kötete közli Adynak ez időben a Nagyváradi 
Naplóba írt cikkeiből a jellemző részeket. Többek közt ezeket írja Ady : „Mi azt 
tartjuk és hirdetjük, hogy a mai társadalmi viszonyok tarthatatlanok. Azt tartjuk és 
hirdetjük, hogy a magyar társadalom, amennyiben lehet ilyenről beszélni, kiskorú, 
műveletlen, babonás és beteg. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy a mai társadalomnak 
majdnem minden relációja igaztalan és veszedelmes. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy 
a mai magyar társadalomban a papi és világi fejedelmeké minden : babonás hagyo-
mányok rabszolgaságában tartják a polgárság millióit. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy 
a militarizmusnak, klerikalizmusnak s feudalizmusnak falait le kell rombolnunk, lia 
élni akarunk. Azt tartjuk és hirdetjük, hogy avult hagyományok, szamár privilégiumok 
fölött győzni kell a munka érdemének s ha a csökönyös konzervatizmus, babona, 
önzés, felekezetieskedés, olcsó nemzetieskedés, korlátoltság elénkbe feküsznek, — hát 
keresztül kell rajtuk tiporni. 

. . . A leghatározottabban tiltakozunk ellene, hogy a kozmopolita címet lefog-
laltassák a zsidókkal! Hohó! Ha a tudományos haladás, tisztult gondolkodás, modernné 
válásra törekvés és kultúra . . . kozmopolitaság a klerikális szemekben, akkor vagyunk 
itt még többen kozmopoliták! 

Nem vagyunk talán elegen, de ha az Idő és Sors ezt a kis országot fenn 
akarja tartani, ha van vele valami célja: leszünk még nagyon sokan. Mindenesetre 
pedig lesz köztünk elég zsidó is, mert ez a nemes és intelligens fajta egy országban 



sem segítette szebben és erősebben a haladást és kultúrára térést, mint a mi orszá-
gunkban. 

. . . Ha valamikor csakugyan lesz ebből az országból valami, ezeknek a kozmo-
politáknak köszönheti, nem pedig a sújtásos, félig Ázsiában élő, a nyers hús és lótej 
daliás korán rágódó, zsidógyűlölő s frázisgyártó hazaffffyaknak . . . 

Mi . . . lépjünk elő avval, amiből nekünk több adódott, mint a klérikálisoknak, 
feudálisoknak, sőt mondjuk az ostoba és konok burzsoának is : az ésszel. . . . leg-
először is a gyermeket vegyük el rossz ellenségeinktől, a szántszándékkal butitoktól. 
Kerítsük kezünk közé az embergyúró műhelyeket, az iskolákat. Akiben a világosság 
lelke él, kalapáccsal vagy anélkül, álljon elő és küzdjön a világosságért . . . Értsék 
meg már jóhiszeműen opportunus barátaink, hogy kis nemzetnek még lélekzetet venni 
is radikálisan kell. 

. . . István király napján, jubiláló napján a magyar nációnak s az országnak, 
árva, sivár, csúnya őszi kép kietlenkedik előttünk. Fent Budapesten folyhat a parádé 
s egész országban víg lehet a munkaszünetes nap, ebben a parádéban és vigságban 
nincs egészség és igazság. István király országa szálljon magába, ha lehet s ha 
van még ereje, készítse a közeledő veszedelmek ellen. A processziók, a zsolozsmák, 
a fentmaradt jobb kéz, sőt Mária sem, kinek ezt az országot anno dacumal fölaján-
lották, nem tudnak bennünket megmenteni. Ide új hit, új erő és új munka kell ! 

. . . A langymeleg liberalizmus nem tud sikeresen küzdeni a reakcióval. A libe-
rális szövetkezetnek nem fog ez sikerülni. És akkor utolsó mentsvárnak megmarad 
a szociáldemokrácia. A magyar szociáldemokraták bámulatos politikai érettséggel és 
a nyugati példák ismeretével egészen közel vitték e nagy jövő kérdést a meg-
oldáshoz . . 

Ilyen szellemű Adynak nagyváradi publicista működése. Ostorozza ugyan az 
elposhadt liberálizmust is, de az ország gyöngeségének, feloszlásának jeleit a naciona-
lizmusban, a vallásosságnak klerikálizmus néven csúfolt érvényesülésében látta. 
Ellenük fordult vak dühvel és frivolan szellemeskedő gyalázkodással. Jellemző, hogy 
sohasem volt szava az erkölcstelenség ellen, sőt az irodalmi erotikát az igazság 
palástjával igyekszik álcázni. 

E háttér ismerete okvetlenül szükséges Ady szóban forgó költeményeinek 
megértésére, különösen, ha egyelőre elfogadjuk Makkai álláspontját, aki Ady szociá-
lista verseit rem tartja lelkéből lelkezetteknek. Különben velünk is megeshetik az,5hogy 
a magunk hazafias érzését visszük át Adynak sokszor nagyon is általános értelmű 
szavaiba. Ady mint költő is politizál. Maga megvallotta a Galilei-körben tartott egyik 
beszédében : „igenis politikát csinálunk mindannyian, kik termettünk valamire, még 
szabad tudománnyal, filozófiával és művészettel is, sőt ezekkel talán leginkáb (Ady-
muzeum, II. 160. 1.). Főkép Jászi Oszkár szemével nézi a magyar világot és jórészt 
azt látja rossznak, ami jó bennünk, és azt jónak, ami métely a lelkünkben. Jósolgatta 
vesztünket, azonban megrokkanásunkat, ha nem is kizárólagosan, de mindenesetre 
döntő mértékben éppen azon eszmék ideiglenes győzelmének róhatjuk fel, 
melyekért ő lelkesedett. Ugyan mikép lehet ezt a hályogos szemű kritikust és vak 
prófétát Széchenyi társaságában emlegetni és azt állítani róla, hogy fölismerte buká-
sunk belső okait?! Sok hiba volt, kétségtelen, vezető osztályainkban, a sorsunkat 
intéző politikusokban, de hogy lehet a bírálatra hivatottnak tartani azt, aki — hogy 
csak pár példát hozzak fel — Károlyi Sándort, aki a szövetkezetek alapításával gaz-
dasági függetlenségre akarta segíteni a falu népét, csak Kártevő Sándornak csúfolja, 
Tisza Istvánt fanatikusan gyűlöli, az államférfi ideálját pedig Jászi Oszkárban fedezi 



fel s kinek politikai barátjai a későbbi októbristák közül kerültek ki !? Ennek az 
Adynak vádjáról irja Makkai, hogy „egy föltétlenül arisztokrata lélek, egy magát igazi 
urnák érző, szinte királyi öntudatú lélek vádja azok ellen, akik lélek szerint méltat-
lanok erre az uralomra, mert nem elég nagyszabású, nem elég tághorizontú és nem 
elég tehetséges lelkek ahhoz, hogy emberi módon tudjanak uralkodni és vezetni s 
érzéketlenek az élet szépségei és mélységei iránt." (39., 40. 11.) 

Nem mondom, hogy Adyban teljesen elfajult az ősi vér. Van nem egy költe-
ménye, melyekben ráocsudik igazi magyar természetére, de egészében végletesen 
egyoldalú az a védelem, mellyel Makkai a hazafiatlanság ellen mentegeti Adyt. 

Csak az elfogultság magyarázza meg azt a könnyedséget is, mellyel Makkai 
Ady szociálistasága felett napirendre tér. Azt állítja ugyanis, hogy a szociálizmus 
idegen volt Ady lelkétől, hiszen az ő föltétlen individualizmusa gyökeres ellentéte a 
szociálista kollektivizmusnak. Az igaz, hogy a szociálizmus végleges győzelme esetén 
Ady, ha tovább él, nem haladhatott volna sokáig együtt addigi fegyvertársaival ; volt 
azonban Ady lelkületének egy alapsajátsága, mely elemi hatalommal vonta a szociá-
listák közé. Érzi ezt Makkai is, midőn Adynak a szociálistákhoz való csatlakozását 
magyarázva ezeket irja : „Ott t. i. egy egyetemesebb, a világot betöltő gondolat, a 
szociális forradalom gondolata érlelődött és hánykódott, ott volt egy világhorizont, 
egy olyan jövendő látomása, amely Magyarországot az egész világ vajúdó válságába 
kapcsolta be." (40. 1.) 

Nem vizsgálom most azt, mennyire jellemzők e szavak magára Makkaira is ; 
most csak arra szeretnék rámutatni, hogy Makkai is megsejti azt, mily belső kapocs 
köti Ady lelkületét a szociáldemokráciához. Útjuk később eltért volna, de kiinduló-
pontjuk összeesett, mert ugyanaz a romboló forradalmi szellem fűtötte mind-
kettőjüket. 

Érdekes volna részletesen vizsgálni Ady radikálizmusának lelki alapjait. Azt 
hiszem azonban, a pontosabb elemzés is igazolná azt a meggyőződésemet, hogy 
Ady forradalmisága magánéletében gyökeredzett. Hiába, az emberi lélek egységes, és 
aki az egyik téren nem ismer el korlátokat, a másik területen is féktelen szabadságra 
vágyik. Ady szerelmi élete már nagyváradi ujságirókorában züllött volt és azidei 
szabadkőmives, radikális környezetének tanítása már előkészített talajra lelt benne. 
Schöpflin is ilyesfélét állapít meg, midőn azt irja : „Lélektanilag Ady egész forradal-
misága, egyáltalán egyéniségének minden nyilvánulása egy forrásból fakad : a korlá-
tokat nem tűrő, az egész lelket megrázó sóvárgásból az élet teljessége felé". (Ady-
muzeum, II., 57. 1.) Persze, Schöpflin az élet teljességének biborpalástját teríti a Vér 
és Arany szellemének megtestesítőjére ! „Hogy torzul el minden ideál !" — mondhatjuk 
mi is a nemes Vargha Gyulával. 

Ady maga is azt hitte, hogy Nyugatnak európaibb, magasabb rendű életstílusa 
valósult meg benne és fejeződött ki költészetében. Mintha Makkai sem volna teljesen 
idegen e felfogástól, máskép nem panaszolná fel, hogy a „magyar puszta gúnyos, 
hideg szele visszafújta Nyugat illatát és nem fogadta el, ugyanakkor azonban örök 
gyökérszálakkal lefogta, magához pányvázta és nem engedte el hűtlennek mutatkozó 
fiát." (13. 1.) Hogy Nyugat illatát Adynak nemcsak politikai természetű, hanem 
magánvonatkozású érzéseit tükröző verseiből is kiérezte Makkai, azt kétségtelenné 
teszi azon költemények tartalma, melyek alapján Ady tragikumát fejtegeti a megelőző 
lapokon. Az egyéni életnek ezt a stílusát azonban nem tehette magáévá a magyar 
társadalom, s midőn glorikálva jelent meg a költészetben, joggal utasította vissza a 
nemzeti irodalom hagyományos, örök értékeit féltő kritika. „És megkezdődik a dacos» 



vad, önmagát tépő, hasztalan tusa a Magyar Ugarral." (13. 1.) Makkai maga is elis-
meri, hogy „Adynak azok a versei, amelyek ezt a magyar világot mutatják, amelybe 
ő a Nyugat lelkével érkezett, végtelenül keserűek és vadul lázadozók, sokszor éppen 
ezért túlzók és igaztalanok" (13. 1.), de ez a vallomás csak arra való, hogy a hibák 
kimagyarázásánál újra csak igazolja Adyt és elmarasztalja a múlt évtizedek irodalmát. 
„Ady fölléptekor és működése idejében a magyar költészet halott volt, sivár puszta-
ság, meddő és kisajtolt rög, amelynek nem volt többé hitele, hitető ereje, szuggesztív 
hatalma, élettámasztó és életformáló lelke a nemzetre nézve . . a nagy nemzeti 
költők után egyrészt nem mutat fel többé teremtőerejü, elhatározó és döntő szuggesz-
tiójú poétái egyéniséget, másrészt akiket felmutat, azok nem képesek a költészetnek 
egy nemzet életében mindig természetes és szükségszerű hivatását és szerepét betöl-
teni, t. i. azt, hogy a kor előtt járjon a saját nemzedékével és ifjúságának zászló-
vivője, de legalább is kifejezője legyen" (18., 19. 11.). 

Bizonyos, van valami igazság e szavakban, de hogy mikép vegyül az bennük a 
torzítással, azt hosszadalmas volna fejtegetni ; azonban, ha százszázalékban is álla-
nának a vádak, akkor is végtelen merészség éppen Adyval kapcsolatban reklamálni 
az irodalomnak életformáló hivatását, akinek költészete általában a romlás, a rothadás 
szellemét árasztja az élet legtöbb vonatkozásában. Azt meg kereken tagadunk kell, 
hogy Ady „őszinte, élő-eleven képe és megtestesítője egy tényleg létező, szomorú, de 
szükségszerű magyar öntudatnak, a Kelet és Nyugat között meghasonlott, többé nem 
keleti és még mindig nem nyugati magyar meghasonlással teljes lelkének" (21. 1.). 
Láttuk, mit jelent Adynál a Nyugat ; lelkének Makkai jelezte meghasonlottsága tehát 
nem lehet a törzsökös magyar érzés tipikus ellentétessége. 

Még inkább kijegecesedik ez a meggyőződésünk, ha behatóbban elemezzük 
Ady szerelmi költészetének sajátos természetét. Makkai abban a hitben van, hogy 
könyvének az a része a legmeglepőbb, ahol Adyt nyilatkoztatja ki a legnagyobb, sőt 
egyetlen magyar vallásos költőnek. Én őszintén megvallom, engem tanítása Ady 
szerelmi lírájáról döbbentett meg legjobban. Makkai két részre osztja Adynak e körbe 
tartozó verseit : az egyik csoportot ő sem tudja védeni a durva érzékiség vádja 
ellen ; de a másik és szerinte Adyra jellemzőbb sorozatban a szerelem új és eredetien 
mély felfogását látja. 

Nem vezetem végig az olvasót Makkai okfejtésének sokszor zavaros útvesztőin, 
csak jellemző megállapításait idézem: „Ady szerelme és szerelmi költészete, ha talán 
különösen hangzik is, személytelen. Úgy értem azt, hogy szerelmi költészetének 
tárgyai, ha motivumképen élő személyiségek is voltak, költészetének tükrében elvesz-
tették határozott konkrét, egymástól megkülönböztető egyéniségüket, nincs saját arcuk, 
hanem mindenik a költő arcával néz reánk, csak tükrei és transparensei Ady Endré-
nek. Vagy talán nem is Adynak, hanem a zseninek Adyban. Ez az oka annak, hogy 
Adynál egyes személyiségek ideálizálásai és a családi tendencia hiányzik. Amit nála 
az erkölcsiség hiányának tekintenek, az voltaképen a szerelemnek a konkrét női 
lélektől és a családtól függetlenített és démonivá növelt, mert önmagáért valóvá tett 
ábrázolása. Hogy mi ez az ösztön elszakítva az élettől, a költőzseni lelkén belül meg-
állítva, céltalanná téve, aktivitásától az életre nézve megfosztva, önmagára irányítva : 
ez látszik meg Ady költészetében" (49. 1.). 

Elemezzük Makkai szavát ! A szerelemből Adynál hiányzik a családi tendencia, 
céltalanná válik, vagyis ki van emelve a családi élet kereteiből, nem szolgálja a 
Teremtő kitűzte célt: a fajfönntartást. Önmagára van irányítva, öncéllá fajul. Ezt a 
szerelmet józan prózai nyelven érzéki és szabad szerelemnek hívják. Természetes, 



hogy független a „konkrét női lélektől", mert egyáltalában nincs semmi köze a lelki-
séghez és csak egyet keres : a testet. Ez magyarázza meg, hogy Ady szerelme oly 
rendkivül gyakran váltogatja tárgyát ; mert az ő szerelme csakugyan személytelenített, 
mert semmi vagy nagyon is kevés a vonatkozása tárgyának egyéniségéhez, amely 
tudvalevőleg elsősorban „konkrét lélek"-től kapja sajátosságát. Igaz, nem ideálizálja 
a nő személyiségét, mert észre sem veszi ; csak testét nézi. De ezt a szépséget meg-
látja és fel is dicséri kedvesei nyakát, karját, vállát stb. Ő is ideálizál, de persze 
nem lelket, hanem testet. 

Hogy mennyire igazam van, arra Makkai maga a koronatanú. Azt irja : „ezt a 
személytelen szerelmet ábrázolja Ady rendkívüli költői erővel „Az alvó csók-palota" 
c. versében (49. 1.). Földessy Gyula, aki nemcsak rajongója Adynak, hanem akit még 
rajongásának osztályosai is a legjobb Ady-ismerőnek tisztelnek, így magyarázza e 
költeményt: „a soha be nem tölthető férfi-nemi vágyak és férfitehetetlenség lázas 
jelképe, melynek buja alliterációi is lihegve lihegik a nemiség tantalusi tragikumát." 
(Ady-tanulmányok 137. 1.). Hogy pedig Földessy helyes nyomokon jár, arra maga Ady 
is bizonyság, aki pl. a Szerelem eposzából c. versében hetykélkedő cinizmussal 
kiáltja ki a világba felfogását a szerelem mivoltáról. De hát ebben a személy telenített, 
önmagára irányított szerelemben nemcsak az erkölcs hiányát nem látja Makkai, hanem 
még a zseni vonásait is felfedezi benne és azt vallja róla, hogy „ez a nőtől függet-
lenített és megszemélytelenített szerelem ilyen értelemben megint egy új és eredeti 
vonás irodalmunkban s arra mutat, hogy Adyban a magyar lélek az eddigieknél sokkal 
differenciáltabb, mélyebb és misztikusabb költői öntudat szférájába érkezett" (50. 1.). 

Ezt pap, sőt egyházfő írja! Az igaz, többfélekép megpróbálja belemagyarázni 
Ady szerelmi érzésébe azt a „misztikus mélységet", de szerencsétlenül, mert alaptala-
nul. Többek közt, Ady egy-két mellékes és bizarr elszólásából arra következtet, hogy 
Ady voltakép a maga zsenialitásában gyökerező feminin vonásait szerette és így iga-
zában önmagába volt szerelmes (54.1.). Királyi életszerelemnek mondja azt az érzést, 
a zseni életszomjának és mámorának, „amelynek tárgya nem is az élet, hanem mindig 
az ő élete, önmaga." Mennyire királyi az érzékek rabsága, arról nem szükséges 
beszélni, de van igazság is ezekben, már a pathologiába tévedő fejtegetésekben : Ady 
csakugyan végtelen önző szerelmében. De hát ez velejár határtalan érzékiségével. 
Ady szerelme nem is igazi szerelem. Hiányzik belőle a szeretet, mely teljesen azo-
nosítani tudja magát tárgyával, annak céljaival, boldogságával ; mely tud lemondani, 
áldozatot hozni: boldogítva boldogságot kapni. A szellemnek igazán királyi kivált-
sága elszállott belőle, pedig az avat emberré bennünket. 

Hogy Ady nem egyszer ráborzadt lerongyoltságára, erkölcsi nyomorúságára és 
vissza-visszasírta elvesztegetett tisztaságát, készséggel elismerem és mindig meg-
hatódva olvasom magától való visszarettenésének fájdalmából fakadt költeményeit s 
az emberi természet magasba hivatottságának e megrendítő erővel kitörő megnyilat-
kozásait. Végtelen szánalommal nézem ilyenkor keserves vergődését, esengő vágya-
kozását a tisztaság után és szomorú vissza-visszazuhanását. Képtelen a diadalmas 
elhatározásra, mert megrokkant erkölcsi ereje. Maga kesergi : Egyet nem tudok : 
akarni. 

Az anyag, a véges élet szerelme, a Vér és Arany szelleme, az Ős Kaján nem 
ereszti rabszolgáját, aki pedig az Élet Királya szeretett volna lenni. 

Nincs-e tehát igazuk azoknak, kik a satnya érzékiség költőjének tartják Adyt, 
és nem rokona-e ő ily értelemben a halálnak, a rothadásnak ? 



Ady maga is érezte „királysága" múlandóságát és a földi élet szük körének 
horizontjáról gyakran rá-rámeredt a halál képe. Ady háláiérzésének változatos skáláját 
részletesen bemutatja Makkai, de újra belemagyaráz egyik-másik költeménybe a maga 
egyéni felfogásából. A Halál rokona ban pl. én sehogysem tudom meglátni a Makkai-
tól beleérzett mélységet, azt meg éppenséggel nem értem, miért mondja a halál-
versekkel kapcsolatban Adyról: „ha nem lett volna az, aki magát és nemzetét a halál 
tükrében szemlélve, halálos életszerelemmel énekelje meg, akkor a halál után sem 
fakadhatott volna ki új magyar öntudat virága" (90 1.). Abban azonban igaza van 
Makkainak, hogy általában „Ady halálköltészete a nagy életszerető, a halhatatlan lélek 
harca az elmúlásban rejlő Ismeretlennel" (90. 1.)/ 

A metafizikai érzéknek ezen fel-felvillanásánál a vallási probléma is fel-fel-
vetődik Adyban. A cinikus tagadástól a káromkodásig menő komázáson át a zokogó 
bünbánatig, a meghódolásig sok változaton megy át Ady viselkedése Istennel szem-
ben. Éppen azért szerintem nem is vallásos költő Ady, csak vallásos versei is vannak. 
Kikitörő bünbánatának mélységét, koronkénti Istenkeresésének őszinteségét nem sza-
bad kétségbevonni, de újra óriási túlzás az, hogy a bűnbánat „Adynál egész költé-
szetének folytonosan áradó, mindent kísérő és átitató alaphangja, lelke" (90.1.) Azt is 
csak Makkai hiheti, hogy „a bűntudat Adyban jelentkezett először költőileg a magyar 
irodalomban" (101. 1.), s „hogy Ady az egyetlen magyar vallásos költő" (95. I.).1 

Makkai utóbbi felfogásából sokat megmagyaráz az a tévedése, hogy a vallásos 
élményt lényegében a bűnbánatra korlátozza (95.1.). Tehát az ártatlan szív szeretete, 
egybeolvadása Istennel nem vallásos élmény? Hogy ne említsünk kanonizált szentet, 
ott van a megboldogult Prohászka püspök! Az ő Elmélkedéseiben mily dús változat-
ban bontakozik ki az Istenbe merülő tiszta lélek érzése! Hogy is mondhatja tehát 
Makkai, hogy „vallásos élménye nem is lehet másnak, mint csakis annak, aki személyesen 
átélte azt az emberi nyomorúságot, melyet nem a világ és nem mások, hanem önmaga 
bűnössége zúdított reá" (99. 1.). Vájjon végiggondolta Makkai e szavaknak minden 
következményét ? Mert ha igaz ez az állítás, akkor a kommunista pedagógiát is meg 
lehet okolni — kegyes alapon. Világos, hogy Ady lelke csak egy részt foglalt le a 
vallásos élmények nagy területéről. De ez a viszonya más élménykörökhöz is. A szere-
lemnek csak érzéki oldalát ismeri, nemes tisztasága idegen volt lelkének, csonkának 
bizonyult családi érzése, hiányos a természetérzéke, a kultura szeretetét sem látom 
nála sokoldalúan fejlettnek. Folytathatnám e felsorolást, de már ez is eléggé mutatja, 
hogy jórészt éppen a szellemiség, az igazi, a magasabbrendü emberiség irányában 
fejletlen Ady érzésvilága. Minő vaskos tévedés tehát az, hogy „Ady költészete egész 
irodalmunkban a legteljesebben átfogó lírai kifejezése az emberi életnek, a maga egé-
szében" (94. 1.). Éppen azért Adynak tagadhatatlanul nagy jelentősége költészetének 
inkább formális értékeiben rejlik. Rájok is kiterjeszkedik Makkai. Sok újat itt nem 
mondhat, hiszen Ady szimbolizmusának természetét már mélyrehatóan elemezte Hor-
váth János2 és egyúttal kiemelte Ady fantáziájának elevenítő erejét, rámutatott nyelvé-
nek gyökeres magyarságára és éreztető képességére. Ugyanakkor kijelölte Ady költé-
szetének helyét is irodalmunk fejlődésében, s ez a hely alaki szempontból tagadha-
tatlanul rendkívül jelentős. Természetes, hogy Horváth müve még nem terjeszkedett 
Ady összes alkotásaira, és bár éles szemmel ismeri fel Ady leglényegesebb vonásait, 

1 L. e kérdésre még Négyessy László füzetét : Irodalmi valutarontás. Buda-
pest, 1927. 

3 Ady és a legújabb magyar lira, Budapest, 1910. 



sok még megoldatlan problémát vetett fel az újabb Ady-kutatás. Igazán szükség volna 
arra a munkára, melyet Négyesy László már a Budapesti Szemle 517. számában sür-
getett. A nemzeti szellemű kritika önmagának tartoznék vele. 

Makkai könyve nyomán tehát újra fellángolt a harc Ady körül. Kétségtelen? 

hogy Ady tábora súlyos fegyvertársra lelt az erdélyi reformátusok fejében. 
Egyéniségében — erős tévedéseinek dacára is — nagy kiválóságok nyilvánulnak. 
Elfogultságán is átlátszik végső céljainak tisztasága, ami nem egy embert meg-
téveszthet. Hozzá széleskörű tájékozottsága, nagy intelligenciája ragyogó írásmüvé-
szettel párosul. Cum talis sis, utinam noster esses ! Sajnáljuk, hogy a másik tábor-
ban kell látnunk. A Nyugat ujjongása (1. a XX. évf. 14. számát !) azért nem téveszt 
meg bennünket. Bizunk a nemzet többségének egészséges érzékében, mely külső 
győzelemben is érvényesíti belső igazunkat. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

„Kerestem a jót és itt a szorongattatás. Az Isten felé tartot-

tam és magamba ütköztem. Lelkem rejtekében nyugvást kerestem és 

legbensőmben zavart és bajt találtam. Uram, kérlek, éhesen keres-

telek téged, ne engedj el magadtól üresen." 

Sz. Anzelm. (Proslogion C. 1.) 



Könyvek. 
Rendtörténet. 

Maurus Wolter. Dem Gründer Beurons 
zum 100. Geburtstag. Erinnerungen und 
Studien. Mit sieben Vollbildern in Kunst-
druck. Verlag der Beuroner Kunstschule. 
Kart. M 3. Geb. in Ganzleinen M. 4-50. 

Még mint novicius és fiatal növendék 
öreg mesterünktől és professzorainktól gyak-
ran hallottam Wolter Maurus nevét s vele 
kapcsolatban a beuroni benediktinus monos-
torét is. Dicső emlékű Kruesz főapát úr 
pedig hozzánk, kispapokhoz, évközben több-
ször is szóltában nagy elismeréssel, lelkes 
szeretettel emlékezett meg róluk. 

Pályám elején a tanulmányok sokfélesé-
gében ezek a megemlékezések mint elvetett 
magvak pihentek emlékezetem termőföldjé-
ben, szárba nem szöktek, de el sem is 
pusztultak. Csak amidőn olvasmányaim 
tágultával, személyes érintkezések folytán 
ez a föld megmívelődött, csak akkor kez-
dett sarjadni az évekkel azelőtt belevetett 
mag s vált szerzetes életemnek egyik ala-
kító elemévé. 

Látva ugyanis azt a hatalmas lendületet, 
mely e férfiú és alkotása nyomán sz. Bene-
dek Atyánk rendjében támadt ; látva azt a 
gyors terjedést, melyet a beuroni kongre-
gáció mindenfelé tett ; látva az isteni Gond-
viselésnek szinte kézzelfogható működését 
ezekben a szerzetes életre igen-igen mos-
toha időkben, amikor a virágjában levő 
liberális és egyházellenes irányzat minden 
rendelkezésére álló eszközzel a szerzetesség 
kiirtására tört : lehetetlen volt, hogy mindez 
hatás nélkül maradhatott volna a gondol-
kozó és nemesebben érző emberekre. 

Szent Benedek fiai, bárhol éltek is, egyre 
fokozódó rokonérzéssel és lelkesedéssel 
kisérték Wolter főapátur tevékenységét. A 
világi katholikusok, sőt más vallásúak is, 
uralkodók, főranguak és egyszerű emberek 
elismeréssel hajoltak meg a Szentbenedek-

rend ez új hajtásának életereje s tiszteletet 
parancsoló munkája előtt. 

Mikor a két Wolter testvér, Maurus és 
Piacidus, 1863-ban Beuronban megjelent, 
hogy a régi düledező Ágostonrendi (kolos-
torban, melyet a Hohenzollern hercegi csa-
iád bocsátott rendelkezésökre, új életre 
keltse Németországban az 1802-ban meg-
fojtott benediktinus Rendet, az akkori 
polgármester „kamatot nem hozó anachro-
nismus"-nak nevezte vállalkozásukat. 

Pedig valahol csak kolostorok keletkez-
tek, ott mindig jólét virult s minden téren 
kultura. E tekintetben sz. Benedek Atyánk 
rendjének épen nincs oka elmaradottságról 
magát vádolnia. Nem az ő Rendje volt-e, 
mely az ókori művelődés összeomlása után 
ennek szellemi kincseit átmentette s meg-
őrizte, az új nyugati kulturának pedig szá-
zadokon át legérdemesebb hordozója és 
ápolója volt ? Ám azért nem elaggott, csu-
pán történelmi emlék. Forradalmak, vallás-
ellenes szellemi áramlatok feldúlhatták ősi 
fészkeit, ám a szellem, mely hosszú év-
századokon át élt benne, ma sem halt ki 
belőle. Hiszen mi más is ez a lélek, mint 
az Egyház lelke célban és eszközökben 
egyezve vele ? ! 

A szent Benedek-rend történelme eléggé 
bizonyítja, hogy századok folyamán át hat-
hatósan hozzájárult a társadalom jólétének 
előmozdításához. Azzal, hogy az apátról 
szóló fejezetében a hatóságnak isteni ere-
detét nyomatékosan hangoztatja, nagyban 
hozzájárult a népvándorlás lezajlása után 
alakult államformák megszervezéséhez és 
a társadalmi formációk kereteinek évszáza-
dokra szóló biztos kiépítéséhez. De a mos-
tani társadalomban is, amelyet hova-tovább 
egyre jobban sorvaszt a parlamenti szellem, 
a liberális gondolkodás és a kompromisszu-
mok, szent Benedek Rendje már pusztán 
fennállásával is a mentő horgony szerepét 
játszhatja, de csak oly feltétellel, ha szent 
alapítója szemével nézik s ítélik meg s nem 



ruháznak reá más jellemvonásokat, hanem 
csak azokat, melyeket a szent Regula és az 
Egyház, döntvényei adtak neki. 

Meg kell azonban vallanunk, hogy ezt 
époly nehéz az adott körülmények között 
elérni, mint amily bizonyos, hogy korunk 
erre nagyon is rászorul. Hisz az intézmé-
nyek emberek által működnek és ha kép-
viselőik és őreik, magok is elvesztik a 
helyes szemmértéket, mivel minden arra 
irányul, hogy más irányba terelődjék gon-
kozásuk, akkor bizony ők maguk vetik el, 
bár öntudatlanul is, ez intézményekbe a 
halálnak csiráját. Élni ugyan talán tovább 
élnek nevök szerint és külszinre, gyümöl-
csöt azonban nem teremnek, mert gyöke-
rökben vannak megromolva. 

Kiváló testi s még kiválóbb lelki tulaj-
donságokkal megáldva Wolter Maurus már 
fölszentelt pap volt s hírneves nevelő és 
lelkipásztor, mikor a római sz. Pál kolos-
torban a Rendbe felvételért folyamodott, 
melyben öccse, Piacidus és legkedvesebb 
ifjúkori barátja, dr. Nickes mint benedikti-
nusok éltek. E kolostornak azidétt kiváló 
ordinarius-apátja, Pappalettere, a pápai 
rendeleteknek megfelelően szigorúbb életre 
törekedett az ősi hírneves monostorban. 
Minthogy azonban szerzetesei nagyobbrészt 
a közép- és alsóitaliai főnemesség tagjaiból 
kerültek ki, reformtervei megvalósításához 
friss vérre volt szüksége. Az augsburgi 
apáthoz fordult tehát azzal a kéréssel, to-
borozzon neki néhány német noviciust. Az 
apát közölte e kérést jóbarátjával, dr. 
Nickessel, az acheni káptalani iskola kiváló 
papprofesszorával, aki aztán nyomban hatá-
rozott és belépett sz. Pál kolostorába. Ez 
a tette volt gondviselésszerű közvetítője a 
két Wolter-testvér szerzetes hivatásának. 

Róma történelmi levegője s szivet-lelket 
megkapó szent emlékei életre keltették a 
régóta szunnyadó vágyat : Szent Benedek 
rendjének feltámasztását felső Németország-
ban. A tervet lelkesen felkarolta kiváló 
honfitársuk, az örök városban tartózkodó 
Hohenzollern hercegasszony. 

A Szentatya áldásával 1860 végén hagy-

ták el Rómát és sok-sok akadály, sok-sok 
nehézség legyőzése után végre 1863-ban 
Beuronban telepedtek le. Apátsággá sz. 
Márton e monostora csak később, még-
pedig 1868-ban lett, de ez az időszak is 
egészséges fejlődésén dolgozott, amennyi-
ben Wolter Maurusnak ideje és alkalma 
volt megismerkedni s személyesen is érint-
kezni Solesmes nagynevű apátjával, D. 
Guérangervel, kinek tapasztalata és jóaka-
rata sok bölcs tanáccsal látta el terve 
megvalósításában. 

Alighogy a kezdet nehézségein átestek, 
a Kulturkampf vihara letarolta szárba-
szökő vetésöket talán csak azért, hogy 
elmultával annál dúsabban virágozzék. És 
Wolter Maurus meg is tett mindent, hogy 
alkotását a legjobban megalapozza. A 
külső munkálatok elvégzése után a belső 
étetnek, a szellemnek megszervezésére for-
dítja minden gondját. Montecassino, sz. 
Pál, Solesmes, a Maurinusok kongregációja, 
a bursfeldi kongregáció életének részben 
átélése, részben áttanulmányozása oly látó-
körrel szerelte őt fel, hogy a szervezés 
munkájában a legjobb nyomokon indulha-
tott el. Figyelme kiterjed mindenre s al-
kotva, irányítva rányomja lelke bélyegét a 
szerzetes életnek minden megnyilvánulására. 

Szent Benedek Rendjének jelszava : ora 
et labora. Ennek megfelelően szabja meg 
új alapításának is élete feladatát. Amint 
szent Benedek Regulája szerzeteseinek fő-
foglalkozásul az opus Dei-t : az isteni 
szolgálatot jelölte meg, azonkép tartotta 
Wolter apátur is ezt új kolostora éltető 
eleméül. Azért szivvel-lélekkel ápolja a 
liturgiát, mellyel kapcsolatba hoz minden 
más szerzetes életmegnyilvánulást. Ép a 
liturgiának, melyet Solesmesből hoztak át, 
ez a lelkes és szép müvelése, az egyházi 
művészetnek vele való áthatása volt egyik 
okozója annak a gyors elterjedésnek és 
szeretetnek, melynek a beuroni kongregáció 
manap is örvend. Kétségtelen és szinte 
bámulatra méltó az a virágzás és gyara-
podás, melyet a kongregáció az alapító 
apátúr halála óta : 1890. júl. elért. 



Ennek a férfiúnak emlékét ünnepelték a 
hálás utódok születése 100 éves fordulóján 
a cimben említett emlékkönyv kiadásával. 
Más más író rajzolja meg benne a nagy 
alapítónak alakját más és más vonatkozás-
ban, úgy hogy végül ezek a részletrajzok 
együttvéve adják meg Wolter Maurusnak 
nagyszerű jellemrajzát. 

Hódoló tisztelet, meleg szeretet sugárzik 
e dolgozatok mindegyikéből, melyekben, 
— bár többször ismétlődnek egyes rész-
letek — az ilyenfajta írásmüvek természete 
szerint — elevenen lüktet a lelkesedés s 
nemes patinával vonja be a szerzetes élet-
nek ezt a kiváló képviselőjét. 

Bevezetésül XIII. Leo pápának Maurus 
főapát utódjához írt levele áll, melyben a 
nagy pápa melegen emlékezik meg a bol-
dogultnak jámbor, buzgó, tudományos és 
szerzetes kiválóságáról. 

A második fejezetben von Salis mint 
szerzetes elöljárót és alapítót mutatja be 
Wolter Maurust születésétől haláláig az 
együttélés, meg együttdolgozás emlékeinek 
közvetlenül mngnyilatkozó hatása alatt. 

Wolff Odiló az alapítás küzdelmes, sok 
utánjárással járó munkájában állítja őt az 
olvasó elé. Szemünk előtt, lépésről-lépésre 
plasztikusan nő ki az elhagyott, düledező 
ágostonrendi kolostor romjaiból az új életre 
kelt virágzó hirneves benediktinus beuroni 
főapátság. 

A törvényhozó, a beuroni kongregációt 
megszervező főapát Mayer Suso dolgoza-
tának a tárgya. Nagy körültekintéssel, bölcs 
megfontolással fűzi össze a nagy rendi 
hagyományokat, melyeket Montecassino, 
Cluny, Bursfeld, Padua és Solesmes őrzött 
meg, a nemzeti különleges kívánalmakkal. 
Ennek a sokoldalú és sok éven át tartó 
munkának gyümölcse a : Praecipua Ordinis 
monastici Elementa című műve, a beuroni 
kongregáció magna cartája, amely tüzete-
sen tárgyalja a liturgiát, a gregoriánus kar-
éneket, a szerzetes életnek családias szel-
lemét, a szerzetesek foglalkozását, a laikus 
testvérek intézményét s végül a több apát-
ságot átölelő Kongregációt. Ennek élén a 

Rend ősi szervezetének megfelelően nem 
Generális, hauem Főapát áll, kinek főtiszte 
a szerzetes fegyelemnek ellenőrzése az 
egyes apátságokban és az egész kongre-
gációban, melynek lakói nem vezeklők, 
hanem Istennek szentségre hivatott s az 
Urnák jókedvvel szolgáló családja. 

Bemer Piacidus a főapátnak a szerzetes 
életről vallott elveit ismerteti. Hogyan való-
sította meg a kolostori közös életet, a 
mindennapi isteni tiszteletet, az opus Dei-t, 
a szerzetes szegénységnek szigorú megtar-
tását a gyakorlatban, az önmegtagadást, az 
engedelmesség szellemében végzendő mun-
kát, a testvéri szeretet gyakorlását, a kor-
mányzatot, melynek mindenkor a sz. regula 
szellemében szeretettől kell áthatva lennie. 

Müller Athanasius dolgozatában a kar-
imádság terén való tevékenysége bontakozik 
ki s a Psallite sapienter c. tekintélyes mű-
vében ölt klasszikus alakot. Pöllmann Ans-
garius a beuroni művészeti stílus kialaku-
lására való hatásával foglalkozik az Emlék-
könyvnek egyik legérdekesebb cikkelyében. 
Avatott tollal méltatja az akkor forrongás-
ban levő művészeti irányokat, melyekben 
élénk tevékenységet fejtett ki különösen 
P. Desiderius Lenz, a most is élő 96 éves 
beuroni benediktinus, az egyházművészeti 
stilus beuroni irányának megalapítója. Mau-
rus főapát kitűnően értett művészeinek 
irányításához theologiai és szimbolikus 
szempontok szerint. 

Nansen Anseimus irodalmi munkásságát 
foglalja össze. Sokoldalú, alapos, a tudo-
mányok és művészetek majd minden ágá-
ban jártas férfiú képe lép elénk dolgozatá-
ból. Másik cikke müveiből közöl mutatvá-
nyokat, egy pedig s ez az utolsó, érdekes 
világot vet a születésnapoknak a keresz-
ténység első éveiben szokásos megünnep-
lésére. 

Megilletődött lélekkel és megnemesedett 
szivvel tesszük le mi is elismerésünk ko-
szorúját a nagy főapát emléke előtt, kinek 
születése százados évfordulóján hozzá mél-
tóan hódoltak hozzá méltóknak lenni akaró 
beuroni fiai. Azzal a forró kívánsággal te-



szem le tollamat, vajha adna az isteni 
Gondviselés mennél több ily férfiút szent 
Benedek Atyánk rendjének, akik életükkel 
és szelleműkkel, mint tűzoszlopok világít-
sanak és mutassák az utat, melyen halad-
nunk kell, hogy megvalósíthassuk ama 
célokat, melyeket Isten rendünknek világ-
tervében kijelölt, ama reményeket, melyeket 
az emberiség ettől a rendtől vár. 

Sz. Benedek Atyánk tavasszal halt meg, 
a természetnek téli álmából új életre ébre-
désekor. Adja Isten, hogy az ő rendje is 
mindenkor a tavasznak friss, üde, éltető 
levegőjét, ózonját árassza az emberiség 
lelki világába. jb. 

Egyházjog . 
Joh. B. Sägmüller : Lehrbuch des kath. 

Kirchenrechts. Vierte, vollständig umgear-
beitete Aufl. 

I. Bd. I. Theil. Einleitung. Kirche und 
Kirchenpolitik. 

I. Bd. II. Theil. Die Quellen des Kirchen-
rechts. — Freiburg. Herder. 1925-6. 278. 1. 

A régi, neves egyházjogászok siettek az 
új kódex megjelenése után már előbb be-
vált munkáikat átdolgozni és így az iskolai 
igényeket kielégíteni. A tübingeni egyház-
jogász, Sägmüller, nem követte társainak 
példáját. Kiváló és elterjedt munkája rég-
óta a legnagyobb tekintélynek örvendett a 
szakirodalomban, annyira önálló beosztású 
egyéni kutatásokon nyugvó munka volt, 
hogy új kiadását mindenütt nehezen várták» 
Végre megindult ennek a műnek új kiadása* 
mely bár rendszerében igyekszik simulnj 
az új törvénykönyvhöz, de anyagfeldolgo-
zásában, a történeti szempontoknak és fő-
leg a német részleges jognak kiváló értéke-
sítésével, széles irodalmi tájékozottságával 
a legjobb szakmunkának Ígérkezik a több-
nyire kommentárízű eddigi müvek közt. 

A munka első részében a kitűnő egyház-
jogász a szakszerűség minden kellékével 
tárgyalja azokat a kérdéseket, melyek a 
nagy világátalakulásban égető korkérdé-
sekké váltak. Az egyházpolitikának is, az 
államoknak is egyik sarkpontja ma az 

egyház és az állam viszonya, a sokfeleke-
zetű államban a vallási paritás kérdése 
vagy az egyház és az állam elválasztása. 
Sägmüller nem a napi politika szemszögé-
ből, hanem a kétezeréves egyház kikristá-
lyosodott elvei alapján foglal állást lelki-
ismeretes megvitatás után ezekben a kér-
désekben és bár nem kívánja vissza a 
középkor idejétmulta formáit, nagyon bát-
ran tör lándzsát az egyház és az állam 
viszonyának koordinációs megoldása mel-
lett, mellyel az Egyház részéről a potestas 
indirecta in temporalia is velejár. Sägmüller 
történeti beállításai is, elvi megoldásai is 
jólesően különböznek egyes régi és új 
német egyházjogászok felfogásától. A hegeli 
államistenítés nem hat rája és nem félti a 
népek érdekét az egyházi hatalom meg-
erősödésétől. Viszont irányt mutat abban, 
hogy az egyes vallások, felekezetek az 
Egyház mellett a politikai türelem áldását 
élvezhessék. 

Ezek a kérdések ma nálunk is napiren-
den vannak; mivel a politika nálunk gyak-
ran veti fel az egyház és az állam viszo-
nyának kérdését — és a sokfelekezetű 
állam maga teremti meg a további problé-
mákat, fontos volna ezekben a pontokban 
azt a higgadt, az állam és egyház jellegé-
hez egyformán simuló álláspontot főleg 
politikusainknak ismerni, melyet Sägmüller 
elfoglal. A főkegyúri jog végleges megol-
dása csak ezen az uton válik lehetségessé; 
egész történeti multunk tiltakozik az Egy-
ház és állam szétválasztása ellen, pedig 
ennek hivei — sajnos — politikai tudo-
mányunk vezéreire, Kossuthra, Deákra, 
Eötvösre hivatkozhatnak. Sägmüller való 
értékére szállítja le az amerikai példát, 
melyre Deák is hivatkozott.; Eötvös e téren 
is Montalembertnek követője, aki még nem 
látta elveinek Combes-féle érvényesítését; 
Kossuthot pedig jórészt szabadkőműves 
gyűlölet fűiötte az Egyház ellen. 

Sägmüller művének második része az 
egyházjog forrásaival foglalkozik. Főleg az 
egyházjog formális forrásainak tárgyalásá-
ban bámulatos irodalmi tájékozottsága, 
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mellyel az egyházi törvényhozás hosszú 
pályáján végigvezet. Méltányos megítélés-
ben részesíti a kodifikálás nehéz művét és 
főleg konzervatív jellegét dicséri, bár héza-
gait is észreveszi. 

Tárgyalásmódja mindenütt világos és 
pontos ; elsősorban a szakkutatásnak fog 
szolgálatot tenni. 

A'.b. M. Koeninger : Katholisches 
Kirchenrecht. Freiburg. Herder. 1926. 5141. 

Koeninger, bonni egyházjogász, eddig 
egyházjogtörténeti kutatásaival szerzett ér-
demeket és jogi kompendiumának, mely a 
Herder-féle „Theologische Grundrisse" so-
rozatot gazdagítja, szintén a jogtörténet az 
ereje. K. a sablonos jog-források felsoro-
lása helyett teljesen kidolgozott, általános 
egyházjogtörténetet ád és mesterien vázolja 
az egyházi szervezet és fegyelem módosu-
lásait a történelem folyamán. Egy-két libe-
rális izü elsiklás mellett ez a munka is 
végig megőrzi az új egyházjog nemes és 
egyházias szellemét. Anyagbeosztásában a 
Kódex anyagát általános, modern jogi 
szempontok szerint csoportosítja. Beveze-
tés és történeti áttekintés után tárgyal a 
jog általános normáiról, majd az Egyházról, 
mint jogi intézményről (ebbe a fejezetbe 
vonja a keresztség tárgyalását). Az egyház 
tagjai (die kirchl. Stände) ci men tárgyal a 
laikus és klerikus állapotról. Az egyházi 
hivatal ; az egyházi szervek : egyházi egye-
sületek (ide illeszti a szerzetesjogot) ; kul-
tusz és tan ; egyházi vagyon ; bíráskodás ; 
büntetés ; az egyház külső jogi vonatko-
zásai — alkotják a mü további fejezeteit, 
melyekben áttekinthető, jól rendezett képet 
ád a mai egyházjogról. 

K. munkája — az anyagbeosztásnak a 
kódextől való eltérései mellett is — kitűnő 
iskolai kézikönyv, mely a gyakorlati pasz-
torációban is használható ! 

Schermann Egyed dr.: Szerzetesjog. 
Pannonhalma. 1927. 363 1. Á 12 P. 

Az egyház lelkiéletének egyik kitűnő fok-
mérője a szerzetesség benső fegyelmének 

emelkedése, a szerzetesi intézmény nép-
szerűsége és terjeszkedése. Hazánkban az 
utóbbi évtizedek alatt az általános kath. 
megújhodás hatását a szerzetesség is ör-
vendetesen tapasztalta. Csendes és céltuda-
tos munkával terjeszkedtek mindkét nemű 
szerzeteseink, új intézmények is keletkeztek, 
melyek meghódították azokat a területeket 
is, melyek eddig az Eggház eme munká-
sainak kezétől érintetlenek maradtak. 

Az új egyházi törvénykönyvet megelőzve 
már X. Pius jelentős újításokkal igyekezett 
a szerzetesség benső fegyelmét emelni, ez-
által életrevalóságát felfokozni és az egye-
temes Egyház számára gyümölcsözővé tenni. 
Jórészt az ő reformjait vette át vagy fej-
lesztette tovább a kódex. Ezek a változ-
tatások egyúttal nagyobb egyöntetűséget 
vittek bele a szerzetesjogba; a részleges 
jogot és a kiváltságokat nem szüntették 
ugyan meg, de terjedelmét megszorították. 

A szerzetesjog alapos ismerete egyik fő-
feltétele a szerzetesintézmények virágzásá-
nak. Egyrészt az egyházi közigazgatás té-
nyezői szorulnak reá; hisz az országban 
nincs egyházmegye, tán esperesi kerület 
sem, melyben egy vagy több ily intézmény 
ne volna; másrészt maguk az egyes intéz-
mények sem nélkülözhetik a jog biztos és 
céltudatos irányítását; sok ballépést, kap-
kodást lehet megakadályozni, ha a szer-
zetesjog normáit az érdekeltek alaposan 
áttanulmányozzák. 

Ezért volt szükség Schermann Egyed 
könyvére. A csendesen, elvonultan dolgozó 
szerzetes hangyaszorgalmával készült ez a 
könyv már évek óta. Szerzője megérezte a 
kor parancsoló szükségét és nem tért ki a 
munka. elől. Bonyolult, történelmileg nagy-
multu, jellegében erősen differenciált, tar-
talmilag messzeágazó jogi anyagot kellett 
feldolgoznia. Elsősorban gyakorlati igénye-
ket kellett kielégítenie és így munkája in-
kább a jog dogmatikáját adja, mint törté-
neti vagy bölcseleti megalapozását — bár 
ezen problémákat sem kerüli meg és művé-
nek több részében kitűnő történeti össze-
foglalásokat nyújt. Az apologetikus vagy 



aszketikus jellegű részek is jól szolgálják 
a kitűzött célt. 

Hazai intézményeinknek akart megfelelő 
kalauzt adni ; azért anyagát elsősorban ezek 
szempontjából dolgozta fel ; buzgón gyűjtö-
gette az idevágó magyar törvényeket és 
szokásokat is. Az egyes szabályzatok rész-
letes ismertetésére az anyag nagy különb-
ségei miatt ugyan nem terjeszkedhetett ki, 
de munkája így is elégséges arra, hogy a 
statutumok, regulák összevetésével a részlet-
kérdésekben, az u. n. jogi kazuisztikában 
is eligazítson. 

A tárgyalás menete a Codex sorrendjéhez 
simul. A bevezető fejezetek (1—15 1.) után 
a szerzetes életről és kötelességeiről tárgyal 
— az intézmények alapításáról, megszünte-
téséről ; a szerzetek kormányzásáról ; a 
szerzetek tagjairól, tanulmányairól és föl-
szenteléséről, a szerzetesek kötelességeiről 
és kiváltságairól. Második részében a szer-
zetből való kilépés egyes formáival foglal-
kozik, majd függelékben adja a szerzetes-
séghez hasonló egyesülések jogi szabályait. 
Könyvének használatát bő tárgymutatóval 
is megkönnyíti. 

Schermann dr. jól ismeri a külföldi szak-
irodalmat és a szerzetesjog forrásait. Mun-
kája egyszerű, világos előadással, jó be-
osztással, egészében sikerült nyomdai tech-
nikával vezet végig az összes kérdéseken. 

Ez a munka nagy nyeresége hazai egyház-
jogi irodalmunknak. Régóta szükség volt 
rá, de nem jött mégsem későn. Sokan fog-
ják hasznát látni. Az egyházjognak végső 
célja — nem a paragrafusok szaporítása, 
hanem az egyház életének Krisztushoz való 
vezetése. Ebben kell, hogy előljárjanak a 
szerzelesek — ezért szükséges, hogy példát 
adjanak az egyház törvényeinek ismereté-
ben, tiszteletében és megtartásában. A szerző 
figyelmét a 10. és 330. l.-on elkerülte, hogy 
a szaléziek nem fogadalmak nélküli társaság, 
hanem igazi, exempt szerzetes congre-
gatio. 

Ecce lex, sub qua militare vis (Reg. 58 f.) 
mondja Sz. Benedek a belépni szándékozó-
nak. A szerzetesjog a Krisztus-király had-

seregének törvénykönyve. Köszönjük a szer-
zőnek, hogy ezzel a könnyvvel megajándé-
kozott bennünket. 

Dr. Kühár Flóris. 

Szépirodalom. 
Zaymus Gyula : Djebel-Khuri hereeg-

nő. Regény. Pesti könyvnyomda R.-Társ. 
kiadása. 

Zaymus Gyula irói működését összefog-
lalóan ismertettük folyóiratunk első évfolya-
mában. Új regénye harmonikusan illeszkedik 
bele abba a képbe, amelyet akkor irói egyé-
niségéről rajzoltunk. Finomlelkü vonzó el-
beszélő, aki mintha szándékosan menekülne 
a kevés vigasztalót nyújtó reális életből a 
maga álomvilágába, ahol még ma is élnek 
a régi romantika hősei és hősnői ; mostani 
regénye is két fiatal, nemes fiú egymásra-
találását meséli el kevés bonyodalmú, de 
érdekes történet keretében. A cseiekvény 
színhelye Nápoly és környéke, Itáliának ez 
a forró klimájú, természeti szépségekben 
és romantikában gazdag vidéke, ahol még 
némi valószerűség látszatával lehet elját-
szatni Djebel-Khuri hercegnő valószinüt-
lenségekben nem éppen szegény meséjét. 
A térbeli távolság azonban nem pótol min-
dent ; időben a múltba kellett volna elhe-
lyezni a cselekvényt, hogy illúzióba tudjon 
ringatni bennünket. A rádió és repülőgép 
korának gyermekével sok olyan dolgot nem 
lehet már elhitetni, amit a mult század 
olvasóközönsége még kellemes borzongás-
sal olvasott. Csodáljuk, hogy az iró, aki 
a fővárosban fejt ki áldásos lelkipásztori 
működést és különösen az alsóbb néposz-
tállyal érintkezik, nem nyul közelfekvő té-
mákhoz és kerüli korunk izgató kérdéseinek 
regényben való tárgyalását. Olyan egyszerű, 
átlátszó lelki alkatú hősökkel, amilyenek 
ebben a regényben szerepelnek, ma már 
csak a szerényebb igényű olvasók körében 
kelthet érdeklődést iránta, akinek pedig 
komolyabb feladatokhoz is volna ereje és 
tehetsége. Pusztán szórakoztató regényei 
után mélyebb elgondolású, világnézeti prob-
lémákban gazdagabb szövedékű, emberibb 
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és modernebb hősök küzdelmét tükröztető 
műveket várunk a szerzőtől, akinek mostani 
regényét is szivesen ajánljuk az ideálizmust 
értékelni tudó serdültebb ifjúság figyelmébe. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Franz Herwig: Die Eingeengten. Ro-
man. Verlag 1. Kösel & Fr. Pustet K. G. 
München. 

Midőn ennek a regénynek a hőse, Dániel, 
a muzsikus megjelenik a szinen összetört 
hegedűjével, úgy érezzük, hogy ez a hegedű 
egy nagyon-nagyon összetört életnek szim-
bóluma. Dánielnek múltja van, és a mult 
sokkal érdekesebb, gazdagabb külső törté-
nésekben, viharos kalandokban és szörnyű 
botlásokban, mint életének az a rövid sza-
kasza, amely előttünk lejátszódik. Ezt érzik 
mindazok, akik közelébe kerülnek és akikre 
menthetetlenül hatással lesz az ő rejtélyes, 
problematikus,1'passzív akaratnélküliségében 
is szuggesztív egyénisége. Alig van a világ-
irodalomban még egy alak, aki ilyen kevés 
akarattal oly erősen hatna mások sorsának 
alakulására, mint Dániel. Pedig ő életének 
nagy tévedései, bűnei és csalódásai után 
már nem kíván egyebet, mint egy kevés 
nyugalmat, lelki békét és harmóniát, amely-
nek hiányát annyira érzi, midőn korábbi 
életének színhelyeiről elmenekülve, a nagy-
város dsungeljében idegen és közömbös 
emberek között akar elrejtőzni. Nem sike-
rül ; a hajótörötteket egymás közelébe so-
dorja az áradat és együtt hányja-veti őket 
a megmentő partra, vagy a pusztulásba. 
Herwig regényének szereplői mind valami-
képpen hajótöröttek ; testi, szellemi vagy 
erkölcsi tekintetben betegek, terheltek vagy 
korlátoltak. Fantaszták, javíthatatlan alkoho-
listák, szerencsétlen utcai leányok, hiszteri-
kák keresztezik Dániel útját és kapcsolód-
nak sorsába; útjaikon megismerjük a nagy-
város nyomortanyáinak, zúgszállóinak és 
menedékhelyeinek minden nyomorúságát. 
De Herwig nem akarja ennek a környezet-
nek csábító festésével az olvasónak alsóbb-
rendű ösztöneit felizgatni. Az örök embert 
keresi szerencsétlen hőseiben is és érezteti 

azt a titkos, félelmes erejű hatalmat, amely 
mindnyájunk lelke mélyén ott lappang és 
igyekszik felszínre törni : a velünk született 
rosszra való hajlandóságot, amelynek le-
győzése csak edzett akarattal sikerül. Cso-
dálatos, ho y Herwig milyen éles szemmel 
látja meg a legzüllöttebb emberben is a 
kiirthatatlan vágyódást a nemesebb, tisz-
tább és emberibb lét után. Legelhagyatot-
tabb alakjából is felsir néha a legmeghat íbb 
emberi zokogás, a lélek sirása»az elvesztett 
paradicsom miatt, követelése a boldogság-
ságnak, amelyhez való jogát még elbukott-
ságában ts ösztönszerűen érzi. Midőn Dá-
niel a nagy magányosság perceiben egyre 
jobban tudatára ébred erkölcsi erőtlensé-
gének és tehetetlenségének, lassankint el-
hatalmasodik benne az a meggyőződés, 
hogy a lelki árváknak és koldusoknak is 
van gondviselő atyjuk és a legkönnyelmübb 
tékozló fiúnak sincs oka a kétségbeesésre. 
Dánielnek útja a megismerésen, bűntudaton 
és bánaton át a megigazúláshoz vezet és 
halála az örök béke kapuja. A regény más 
hőseitől a keresés, tapogatódzás bizonytalan 
útvesztőjében búcsúzunk el; sorsuk iránya 
még nem mutatja világosan azt a vezérlő 
kezet, amely őket is biztos kikötőbe irá-
nyítja. De mindegyiküknek egyéniségében 
ott senyved, erőlködik és élni akar a jónak 
csirája, amely majd a kegyelem napsuga-
rától virágba szökken. A természetes és 
természetfeletti világrend egymásra hatásá-
nak művészi eszközökkel való éreztetése, 
a nemes erkölcsi felfogás, amelynek a bir-
tokában a legkényesebb témákat is Ízléssel 
és igazsággal meri tárgyalni, az emberi 
lélek minden rezdülésének biztos ismerete 
és hű rajza olyan kiválóságai Herwignek, 
amelyek szinte egyedülállóvá teszik őt a 
német elbeszélő irodalom fiatalabb művelői 
között. Dr. Bánhegyi Jób. 

Emmy Hennings : Der Gang zur Liebe. 
Ein Buch von Städten, Kirchen und Heiligen. 
Verlag I. Kösel & Fr. Pustet K.—G. München. 

A Szentév a világ minden részéből sok 
ezer zarándokot vonzott Rómába Szent Péter 



sirjához. Ezzel kapcsolatban különösen a 
német könyvpiacon számtalan útleírás, em-
lékezés és kalauz látott napvilágot. Ezen 
könyvek legtöbbjének irodalmi értéke cse-
kély; a legközelebbi Szentév alkalmával 
nagyobb részükre már kevesen fognak em-
lékezni. 

Emmy Hennings vérbeli író ; könyveit 
végletes, de eredeti egyénisége teszi érde-
kessé. A magyar olvasóközönség alig is-
meri eddig megjelent müveit, amelyek pedig 
hazájában élénk feltűnést kellettek. Mig 
lírájában (Helle Nacht, Das ewige Licht) 
mély költőiséggel, a himnusz bensőségével 
és az óda lendületével szárnyal az örök 
eszmények felé, regényeiben (Gefängnis, 
Brandmal) rideg realizmussal tárja fel tár-
sadalmunk fájó sebeit és keserű csalódással 
mutat rá az élet visszásságaira. Legújabb 
könyvében jellemzően nyilatkozik meg énjé-
nek kettőssége. Megírásához egy olasz-
országi utazása nyújtott alkalmat és szol-
gáltatott keretet. Ez az út Milano, Piza és 
Firenze érintésével Rómába vezetett és 
nagyobbrészt a Szentév folyamán játszódott 
le. Leírása nem gazdag érdekfeszítő ese-
ményekben ; a szerző nem is fordít sok 
gondot a tájak, városok, műemlékek festé-
sére; az antik kultúra romokban heverő 
maradványai hidegen hagyják. Annál heve-
sebben megkapja érzésvilágát és képzeletét 
mindaz, amit a kereszténység alkotott; 
templomok, kápolnák és kolostorok áhítatos 
csendjében szemlélődve, szentképek, szob-
rok és mozaikok előtt merengve, a saját 
nyugtalan, érzékeny, boldogság után sóvárgó 
lelkét elemzi és megkapó önvallomásokban 
sejteti azokat a kétségeket, vívódásokat és 
szenvedéseket, amelyeken át lelki tisztulá-
sának útja vezetett. A konvertitákra jellem-
zően számos olyan szépségére mutat rá a 
katholicizmusnak, amelyeket mi a meg-
szokás miatt alig veszünk észre. Kedves 
női szentjeinek lelkületét olyan finom meg-
érzéssel jellemzi, amilyenre csak hasonlóan 
hangolt női lélek képes. Könyve valóságos 
líra — prózában. Ennek a lírának szüntelen 
visszatérő motívuma a sóvárgás, nosztalgia 

az elveszett paradicsom, a gyermekkor üde 
naivitása, lelki érintetlensége és tisztasága 
után. De vájjon lehet-e újra gyermek az, 
aki egyszer megízlelte a tudás fájának ke-
serű gyümölcsét ? Valami bántó erőszakolt-
ságot és keresettséget érzünk azokban a 
jelenetekben, amelyekben újra gyermekké 
lenni akarása sajátságosan szeszélyes mó-
don keres kielégülést; midőn például az 
utcai hulladékgyűjtő ládában rongyos cipőt 
talált koldusnak segít megkeresni a cipő 
párját. Az ilyen jelenet Szent Ferencnek, a 
szegénység trubadúrjának életében termé-
szetes és stílszerű, Emmy Henningsnél sze-
szélyes ötlet. Másik bántó vonás könyvében, 
hogy egészen jelentéktelen dolgokat is leír 
pusztán azért, mert vele történtek; hogy 
például mit csomagolok a kézitáskámba 
egy olaszországi útra, az reám nézve min-
denesetre fontos, de az olvasót úntatja. 

Mindent összegezve, ez a bensőséges 
líraisággal telített könyv, szép és megkapó 
emberi dokumentum. Az írónő úgylátszik 
megtalálta igazi énjét, leküzdötte kétségeit 
és szenvedélyeit és az örök városban lel-
kébe idegződött az, amit küzdelmes életé-
ben eddig keresett, amire lírájában vágyó-
dott és aminek hiányát társadalmunkban 
regényei annyira éreztetik: az egyént és 
társadalmat megváltó szeretetet. 

Pe ter Dörf ler : Am Eichentisch. Er-
zählungen. Verlag J. Kösel & Fr. Pustet 
K.-G. München. 

Dörfler nemrég megjelent monumentális 
történeti regényében (Neue Götter) megrázó 
drámaisággal, a kor szellemének kitűnő 
ismeretével támasztotta fel a hanyatló antik 
világ és a diadalmasan terjeszkedő keresz-
ténység küzdelmét. Legújabb munkája írói 
egyéniségérek azt az oldalát mutatja be, 
amelyről „Dämmerstunden" című elbeszé-
lésgyüjteménye alapján hazájának olvasó-
közönsége megismerte. A Heimatdichtungot 
kevesen művelik nagyobb hivatottsággal és 
művészettel, mint Dörfler. Jól ismeri szű-
kebb hazájának földjét, népét, ennek a testi-



lelki iekintetben erős fajtának erényeit és 
hibáit, észjárását, szokásait és babonáját 
és gyökeresen népies nyelven lélektani hű-
séggel és igazsággal jellemzi őket. Elbe-
szélő módja kényelmesen részletező; mintha 
hosszú téli estéken ráérő parasztjait állan-
dóan maga körül érezné, amikor ír és mesél 
Marianusról, az élhetetlen, de aranyszívű 
molnárról, a vagyonért lelke üdvösségét is 
áruba bocsátó parasztról, a babonás bog-
nárnérói, a diákjaiért élő jó öreg szállás-
adónőről, becsületes, kérgestenyerű édes-
apjáról, a könyveibe temetkező, nagyra-
vágyó fiúról, akinek édesanyja számára 
sohasem volt ráérő ideje és későn eszmélt 
arra, mivel tartozott annak, aki a földön 
legjobban szerette. Nincs egyetlen alakja 
sem, akit ne az életből, környezetéből vagy 
emlékeiből, a falu vagy a kisváros egyszerű 
emberei közül ragadna ki. Nem eszményíti 
őket, de nem torzítja vagy túlozza hibáikat 
és gyengeségeiket sem ; szelid humorából 
kiérezzük emberszerető szivének melegét. 
Mint élesszemü megfigyelő, határozott, vilá-
gos körvonalakkal, realisztikusan mintázza 
modelljeit. Életüket olyannak látja, amilyen 
a valóságban : fény és árnyék, egyszerű, 
tiszta örömök és sötét tragikus szenvedé-
lyek vegyületéből tevődik össze. Az egyén 
sorsát végzetesen meghatározó erkölcsi 
erők hangsúlyozása, a jellegzetes fajiság-
ban jelentkező általános emberi jellemvo-
nások kiemelése hamisítatlan életszerűséget 
biztosít jellemeinek. Emberábrázoló művé-
szetéhez képest szerkesztő tehetsége szeré-
nyebb, leleménye és képzelete nem nagyon 
gazdag. Zártabb kompozíció, sürítettebb 
drámaiság, változatosabb mese még jobban 
le tudná kötni érdeklődésűnket pompás 
alakjai iránt, akiknek sorsát a velük együtt-
érző, korunk szociális bajait az írás hatal-
mával is gyógyítani segítő kiváló német 
elbeszélő ajkáról a tölgyfaasztal körül kü-
lönben is szivesen hallgatjuk. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Josef Jäkel : Die drei Jahresze i ten . 
Besinnliche Plauderein von Grossvätern 

und dummen Jungen, von Weltrennen und 
Heimgang. Für Menschen, die jung sein 
können. Verlag Kösel-Pustet K.-G. München. 

Az olvasó csodálkozva kérdi : három 
évszak ? Igen, abban az évben, amelyről 
itt szó van, csak három az évszakok száma. 
A szerző, akinek neve új a német könyv-
piacon, az egyházi év három ünnepkörének 
kiemelkedő mozzanataihoz fűzi gondolatait. 
Sajátságos írások ezek, műfaji tekintetben 
nehéz volna őket meghatározni. írójuk papi 
ember, aki iparosnak készült és a későn 
jelentkező hivatás szavára a saját erejével, 
küzdelmes munkával szerezte meg az egy-
házi rend fokozatait. Nem is tagadja meg 
származását : szive a kisemberekhez von-
zódik, akiknek sok munka, kevés szórako-
zás az osztályrészük, és verejtékkel szol-
gálják meg azt a nem túlságosan nagy 
darab kenyeret, amely nekik osztályrészül 
jut. Ezeknek az egyszerű, de becsületes és 
jó embereknek szánta Jäkel ezeket az igény-
telenségükben bájos és megkapó írásokat. 
Az Evangélium egy-egy részletéhez mond 
el történeteket, példákat, eseteket a maga 
változatos, élményekben gazdag múltjából, 
tapasztalataiból ; nem kell nagyon kifejtenie 
és hangsúlyoznia a tanulságot, kiérezzük 
magából a történetből, hogyan érvényesül-
nek a mindennapi életben az örök isteni 
igazságok. Hangjában, előadásában semmi 
sincs az erkölcstanítóknak sokszor száraz, 
egyhangú és fárasztó modorából ; mindig 
eleven, változatos és szemléletes. Végtelenül 
komoly, életbevágó igazságokat kedélyes 
pipaszó mellett, tréfálkozva tud hallgatói-
nak szivébe lopni. Szókincsben, gyökeresen 
népies fordulatokkan gazdag nyelve harmo-
nikusan hozzásimul ahhoz az üde, népies 
szellemhez, amely minden sorát áthatja. 
Első könyve alapján jogosan sorozhatjuk 
Jäkelt a katholikus népies szépirodalom 
leghivatottabb művelői közé. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Liszt Nándor : Csil lagos ég. Versek 
72. 1. Bp. Stephaneum. é. n. 

Ez a kötet a szerző első gyűjteményéhez 



viszonyítva haladást jelent. (Hozsánna.) 
Finom, állandó rezgésben, folytonos reagá-
lásban lévő lélek érződik elő a versek ter-
mészetesen pergő ritmikájából és diszkrét 
hangulatú szimbólumaiból. Valami étheri 
könnyedség lengi át a kötet legszebb ver-
seit, az élet megnyilatkozásait a végtelen-
ség szemszögével néző emelkedettség. Min-
den jel a felé mutat, hogy valódi költői 
tehetséggel állunk szemben. 

A kifejlődés rögös útját azonban még 
tovább kell járnia a szerzőnek, amíg eljut 
a lelke legtitkosabb rezdüléseinek meg-
éreztető szuggerálásához, míg megtalálja 
az egyéniségét hűen tolmácsoló sajátos 
formát. A versekben u. i. még elég sok a 
félreismerhetetlen Ady-utánérzés önkéntelen 
reprodukciója, szimbolikája pedig néhol 
még zavaros, nem egynemű, befejezetlen s 
nem eléggé kifejtett, épen ezért nem tudja 
mindig elődomborítani a lélek plasztikáját, 
a hangulatoknak egyébként megfoghatatlan 
minőségeit. De ezek ellenére a kötet sok, 
szépen sikerült verse (Csillagos ég, Gondo-
latom, Anonymus, A vén Janó, Bádog-
kereszt az úton stb.) biztosít arról, hogy 
Liszt Nándor izmosodó tehetsége lerázva 
minden idegen nyűgöt, mihamar kifejleszti 
önmagából az ő lelkét sajátosan kibeszélő 
költői egyéniséget. Dr. Magasi Artúr. 

Irodalomtörténet. 
Waisbecker Ede: Pázmándi Horváth 

Endre szépirodalmi munkássága. Sym-
posion könyvek 4. sz. Pécs 1927. 

Ez a tanulmány többet nyújt, mint amennyit 
a címe igér : az eddig legteljesebb élet- és 
jellemrajzot a mult század első felének ér-
demes, de korán elfelejtett epikusáról. Wais-
becker levéltári kutatásainak adataival egé-
szíti ki Horváth Endre hiányos életrajzát 
és kiterjeszkedik egész szépirodalmi mun-
kásságának kimerítő kritikai ismertetésére. 
Ez utóbbihoz már alig lesz hozzátenni va-
lója annak, aki valamikor teljes monográfiát 
ír Horváth Endréről ; erre a feladatra egyéb-
ként mostani dolgozata alapján a fiatal 
szerző látszik legalkalmasabbnak, aki a bir-

tokában levő anyagot nem tudta könyvének 
megszabott keretei között értékesíteni. Kü-
lönösen érdekes lenne Horváthnak kora tu-
dományos áramlataihoz, elsősorban a nyelv-
újításhoz való viszonyát és költői nyelvét 
részletesen feldolgozni ; működésének mél-
tatásához ezek a mozzanatok szorosan 
hozzátartoznak. Életműve, az Árpád nem 
váltotta be a megjelenéséhez fűzött remé-
nyeket, de epikai munkásságának a maga 
egészében nem csekély irodalomtörténeti 
jelentősége van : a klassziko-romantikus 
epika nyelvét és versformáját oly tökéletesre 
fejleszti, hogy csak Vörösmarty tud újabb 
értékeket adni hozzá. így tehát ő a leg-
jellegzetesebb átmeneti kapocs a deákos 
irányból a romanticismusba, sőt nemcsak 
összekötő, hanem fejlesztő is. Waisbecker 
alapos filologiai felkészültséggel készült 
munkájának értékét növeli Pázmándi Hor-
váth Endre összes munkáinak és a róla 
szóló irodalomnak gondos összeállítása. 
Dolgozatának kényszerű hiányaira (másod-
kézből vett adatok, anyag, amelyhez nem 
férhetett hozzá), mindig lelkiismeretesen 
utal. Dr. Bánhegyi Jób. 

Literatur wissenschaft l iches Jahrbuch 
der Görres-Gesellschaft . In Verbindung 
mit Josef Nadler und Leo Wiese heraus-
gegeben von Günther Müller. Erster Band. 
Freiburg i. Br. 1926. Herder. 

A Görres-társaság 1925 szeptemberében 
tartott közgyűlésén külön irodalomtörténeti 
osztály szervezését határozta el, amely ké-
sőbb meg is alakult, hogy a szellemtörté-
neti kutatásnak újabbau nagyon fellendült 
munkájából tevékeny részt kérjen. Az új 
osztály tagjainak dolgozatait foglalja magá-
ban ez az évkönyv, amely a mult év őszén 
jelent meg és hangos tanúságot tesz az 
osztály életrevalóságáról. Azok a tud'sok, 
akik ebben az osztályban tömörültek, az 
irodalomtörténet anyagának felkutatásában 
és feldolgozásában a módszeres eljárás kü-
lönbözősége mellett megegyeznek a katho-
likus világnézet azonosságában és az el-
fogulatlanul tárgyilagos tudományosságban. 



A kutatási terület a legszélesebbkörü ; eb-
ben a számban a középkori latin, az újkori 
olasz, spanyol, német és szláv irodalom 
anyagából vett dolgozatokat találunk, de a 
szerkesztők a jövőben más nemzetek iro-
dalmára vonatkozó tanulmányokat is Ígér-
nek. Időszerű és nemcsak a szakemberek, 
hanem minden müveit irodalombarát szá-
mára tanulságos Hatzfeld világosan, szak-
szerűen megírt tanúlmánya az olasz és 
spanyol renaissance különbségéről : meg-
állapítása szerint az előbbi racionalista-
hedonista, esztétikai és antik jellegű, mig 
a spanyol misztikus-aktivista, etikai és ka-
tolikus. A spanyol renaissance teljesítménye 
más irányú, mint az olaszé : nemzeti állam, 
gyarmatosítás, misztika, dráma, regény. 
Schulte a német irodalmi barokk lényegét 
igyekszik tisztázni a művészetek kölcsönös 
megvilágításának elve alapján. A legrégibb 
középkori latin Talmud fordítás szövegének 
közlése jelentős adalék a nyugati misztiká-
nak zsidó elemeihez. H. Dahmen a termé-
szetbölcselő Schubert és E. Th. Hoffmann 
kapcsolatairól, E. Hanisch Lermontovnak 
Byronhoz való viszonyáról ír alapos forrás-
kritikai tanulmányt. Hézagpótló munkát kezd 
ebben a számban P. Leutfrid Signer O. M. 
Cap. ; a 16. és 17. századi német renais-
sance és barokk irodalom könyvészetét, 
amelyet Goedecke elsősorban északi német 
városok, Göttinga, Berlin és Breslau gyűj-
teményei alapján állított össze, a délnémet 
katholikus könyvtárak feldolgozatlan anyagá-
val kivánja kiegészíteni. Ennek a munkának 
befejezésével teljesebb képet nyerünk ezen 
elhanyagolt századok szellemi életéről és a 
katolicizmusnak a német birodalomban való 
szerepéről. Az eredmény méltó lesz a nagy 
Görres szelleméhez és emlékéhez. 

Dr. Bánhegyi Jób, 

Bölcselet. 
Ettlinger—Simon—Söhngen : Philo-

sophisches Lesebuch. Verlag j. Kösel 
München 3957. S. 443. 

A filozófia a XIX. század folyamán ön-
magára alkalmazza azt a hegeli gondolatot, 

amely szerint minden magyarázat kulcsa a 
történet, a fejlődés. A negyvenes évektől 
kezdve egészen a hetvenes évek neokantia-
nus mozgalmáig a filozófia, a mindent végső 
elvekre visszavivő és rendszerező tudomány, 
le is veti fogalmi-szisztematikus ruháját és 
önnönmaga történelmévé alakul át. S mikor 
aztán a század végén múltjának egyik rend-
szere szisztematikus irányban megint meg-
termékenyíti, a nagy filozófia-történetírók-
nak E. Zellernek és K. Fischernek örökségét 
Windelband veszi át, aki már a „gondolat-
rendszerek epikájába" beleviszi a szisztema-
tikus szempontokat is, a filozófia történeté-
ben szerves problématörténetet lát s ezzel a 
filozófiatörténetet magát is filozófiává avatja. 

Ezen problématörténeti szempont, amely 
a kritikai szemponttól, tehát attól, hogy 
mily értéket tulajdonítunk az egyes bölcse-
lők tanainak, teljesen függetleníti magát, 
vezeti az előttünk levő könyv szerzőit a 
bölcselők szövegeinek kiszemelésében s 
ezen szempont következetes érvényesítése 
teszi a könyv egységét és igazi értékét is. 
Herakleitostól egész napjainkig közöl nem 
nagy terjedelmű, de a lényeget plasztikusan 
feltüntető szemelvényeket az egyes bölcse-
lők müveiből világos, könnyed fordításban. 
A kiszemelt szövegek előtt az illető bölcse-
lők kultúrtörténeti jelentőségét méltatja, de 
nem egyszer oly talányos rövidséggel, hogy 
az már a helyes megértés rovására megy. 
Például Duns Scotus ismeretelméletéről így 
szól : In der Erkenntnislehre betont er die 
Erkenntnis des Besonderen vor dem All-
gemeinen. Nehezen érthető ki ebből, hogy 
itt az intuicionizmus és az elvonás-elmélet 
zseniális kombinálásáról van szó ; Duns 
Scotus szerint az értelmi megismerésnek 
első tárgya nem miként Szent Tamásnál 
az érzéki egyedben megjelent és onnan ab-
strahált egyetemes gondolat, hanem minden 
elvont ismeretet megelőzően a konkrét egyedi 
valónak intuitiv értelmi fölfogása. 

A közölt szövegek könnyebb kezelhetősé-
gét és megértését szolgálja a könyv végén 
levő idő és problématábla, nemkülönben 
magukban a szövegekben a bölcselők 



műszavainak eredeti nyelven való feltünte-
tése. 

Általában nagy elismerés hangján szól-
hatunk erről a könyről, kisebb kritikai meg-
jegyzéseink mindössze a következők : 

, 1. A legújabb korból teljesen hiányzik az 
irrationalizmus, positivizmus és a fenomeno-
lógiának néhány szemelvénnyel való kép-
viselete. 

2, Duns Scotus nevét a nominalizmus 
mellé teszi, holott aziránt alig lehet kétség, 
hogy a doctor subtilis az universale-kérdés-
ben a mérsékelt realista álláspontot foglalja 
el, sőt formalitásainak metafizikai alapja e 
realizmusnak még bizonyos túlzása, amennyi-
ben elvont általános fogalmaink tartalmának 
a kelleténél nagyobb fokú önállóságot tulaj-
donít. 

3. Nagyban emelte volna ezen könyv ér-
tékét az is, hogyha a problémafejlődés 
szempontja mellett érvényesítette volna a 
másikat a kritikait is, pár szóban a szöveg 
mellett megjelölve azokat az állomásokat, 
amelyek haladást jelentenek az Igazság fo-
kozatos megközelítésében. De a célt, ame-
lyet szerzőik e könyv elé tűztek, a filozófiai 
érdeklődés kielégítését és fokozását igy is 
teljes mértékben szolgálja. K. G. 

Eucken: A jelenkori val lásbölcselet 
főkérdései . Fordította: Dr. Juhász Andor. 
Bevezette : Dr. Pröhle Károly. Révai kiadás. 
Világkönyvtár 212. 1. 

Ez a kis köi.yv a mintegy másfél éve el-
hunyt Euckennek, a nagyhírű jénai filozófus-
nak 1906. okt. 23-án és 24-én a jénai egyetem 
theol 5giai fakultásán tartott előadásait adja 
magyar fordításban. Németül Hauptprobleme 
der Religionsphilosophie der Gegenwart 
cimen jelent meg. (Mi a német eredetinek 
1912-bó'l való 4. és 5. kiadását ismerjük.) 
Négy előadásban a vallás lelki alapjairól, 
a vallás és történelem egymáshoz való 
Viszonyáról, a kereszténység lényegéről, 
korunknak a kereszténységért vivott küz-
delméről szól s a függelékben röviden a 
vallásfilozófiáról és valláspchichológiáról 
értekezik. 

Több jelből úgy látom, protestáns test-
véreink rajta vannak, hogy Eucken gondo-
latai és törekvései a magyar művelt közön-
ség előtt mentől ismertebbek legyenek. 
Őszintén megvallom, teljes mértékben meg-
értem ezt a törekvésöket. Nem is szólva 
arról, hogy pl. az előttünk fekvő könyv 
előadásai protestáns theológiai ha/lgatók 
előtt hangzottak el s az ő szellemi igényei-
ket akarták kiszolgálni, Eucken egész böl-
cseleti felfogásában sok olyan elem van, 
hogy a protestantizmus egyik szárnya az 
újabb bölcselők közül teljes joggal őt tekint-
heti vezérének. A protestáns theológia 
ugyanis, a csalhatatlan tanítóhivatalt nélkü-
lözve s a kereszténység pozitiv tartalmát 
lassan-lassan elhagyogatva, már jó ideje 
nem annyira theológia, mint inkább filozófia. 
Mint ilyen pedig — senki félre ne értse, 
nem akarunk ezzel senkit sérteni — böl-
cseleti rendszerek és irányok függvénye. 
A különböző filozófiai eszmék gyürűződése 
a mi theológiai irodalmunkban is jól meg-
figyelhető, de a protestánsoknál a dolog 
természete szerint ezek teszik ki az ú. n. 
hittudományi irodalomnak jóformán egész 
tartalmát. Eucken eszméi erre felette alkal-
masak. Imponáló irodalmi termelése körül-
belül mindenestől nem más, mint S Z Í V Ó S , 

mélyen szántó, emelkedett és nivós küzde-
lem a szellemi javakért, az ideálizmusért a 
materialista ízü tudomány és korszellem 
ellen. Ez könnyen érthetőleg hatott a pro-
testáns theológiára, hiszen törekvésük egy 
vonalba esik Eucken törekvésével s ráadá-
sul sok bennök a közös lelki vonás, hogy ne 
mondjam, a teljes és tökéletes egybevágás. 
De azért, bár őszintén nagyrabecsüljük 
Euckent és rendszerének eszményi törek-
véseit, nem irigyeljük őt protestáns testvé-
reinktől. Nemcsak azért nem, mert irigy-
kedni nem szabad, sőt — modernül fokozva 
— nem illik, de azért sem, mert minden 
tiszfeletünk és megbecsülésünk mellett is, 
amellyel Eucken iránt ;viseltetünk, szentül 
hisszük, hogy filozófiája a theológia, már 
t. i. a keresztény theológia szempontjából 
hasznavehetetlen, legfölebb egyik-másik 



gondolata hathat termékenyítőleg. Eucken 
ugyanis minden, csak nem pozitív keresz-
tény gondolkozó. Lelkesedik ugyan a ke-
reszténységért, de ennek egyik történeti 
formája sem kell neki, s valami új keresz-
ténységet akar — saját legjobb belátása 
szerint megkonstruálni. Aki, hogy csak vala-
mit említsünk, a tudomány mai állása mel-
lett azt irja, hogy „a történelmi kritika a 
Krisztus életének hagyományos képét főbb 
vonásaiban megdöntötte. Mindjobban meg-
győződünk róla, hogy életének tanúbizony-
ságai kevésbbé adják magukat a tényeket, 
mint inkább későbbi generációk képzeteit 
és meggyőződését. Sok mindenről tudjuk, 
hogy amit magának a Mesternek tulajdoní-
tottak, azt csak sorsának tapasztalataiból 
övéinek tisztelete folytán vitték át reá" 
(125. 1.); aki a kereszténységet „morális 
megváltó-vallás"-nak mondja (155.1.) s aki-
nek a kezén elsikkad Krisztus közvetítő 
szerepe s kereszthalálának elégtételi s meg-
váltó jellege (156. 1.), az Ítéletet mondott a 
kereszténység, de első sorban a saját lelke 
kereszténysége fölött. 

Aztán ne felejtsük, Eucken bölcselete a 
panentheismus vágányán halad, tartalmilag 
is ennek gondolatkörében mozog. A panen-
theismus pedig tudvalevőleg a pantheis-
musnak keresztények számára készült s e 
célból hígított és keresztény reminiszcen-
ciákkal szalonképessé tett kiadása. Alkal-
mazkodása miatt végeredményében talán 
eredeti formájánál, a pantheismusnál jóval 
veszedelmesebb, de semmi esetre sem ke-
resztény és egyetlen problémát meg nem 
old. Ez teszi meddővé Euckennek egész 
vallásbölcseleti munkásságát, a többi közt 
ennek a kisebb munkájának pozitív keresz-
tény jellegét ez veszi el. Eucken ebben a 
könyvben is csak az ő különleges módján, 
euckeni értelemben keresztény. A keresz-
ténység kell, mert csak ez ád emelkedett-
séget, a szellemvilág mint főlényes, legyőz-
hetetlen hatalom csak benne kap konkrét 
értelmet és szárnyaló erőt, nélküle pedig 
mindeneket elborít a materializmus poshadt, 
piszkos áradata, amelyben elpusztulnak az 

emberiség összes ideális javai. De csak ez 
az euckeni kereszténység kell, minden egyéb 
meghaladott álláspont az ő szemében, első-
sorban persze a kathalicizmus. 

A fordítás határozottan jó, ami Eucken 
elvont észjárása s ehhez mért nehézkes, 
homályos és tömör stílusa mellett meg-
becsülésre méltó érdem. Pröhle bevezetése, 
amely Eucken egyéniségének és bölcseleté-
nek méltatását adja, értékes. 

Dr. Strommer Viktorin. 

Dietrich von Hildebrand : Reinheit 
und Jungfräulichkeit. Der kath. Gedanke. 
XX. B. Oratoriumsverlag München. 1927. 
202 1. 

A tisztaság és a szüzesség erkölcsi kér-
déseit tárgyalja D. von Hildebrand, a klasz-
szikus német szobrászat nagymesterének a 
fia. Ezen a munkán mások (R. v. Kralik) 
fölismerték a művészi látás vonásait, ezen 
felül meg kell látni benne régi problémák 
elsőrangú elmélyítését, új szempontokkal 
való gazdagítását, a kath. etika egyik leg-
kényesebb, de egyúttal legideálisabb részé-
nek gyönyörű, korszerű megvilágítását. 

Sajnos, ez a kérdés az erkölcstan kath. 
művelőit is könnyen rácsábítja a biologiai 
szemlélet sikamlós talajára. A tisztaság 
apologetikusai is beleesnek abba a hibába, 
hogy írásuk — nem-tiszta. Hildebrand a 
mai ú. n. fenomenologikus érték-etika szem-
pontjából vizsgálja ezt a tárgyat és bio-
logiai folyamatokon túl elsősorban a nemi 
élet érzelmi mozzanatait elemzi teljesen 
erkölcsi megvilágításban. Sz. Tamásra em-
lékeztető remek élményelemzéssel határolja 
el a testi, érzéki, szellemi réteget a nemi 
életben. Pozitív meghatározással dolgozza 
ki az erkölcsi tisztaság fogalmát, mely 
előtte nemcsak a nemi életben megnyilat-
kozó erény, hanem az egész erkölcsiség-
nek, az erkölcsi énnek az Isten jelenlétéből 
sugárzó, az Isten arcát ragyogtató fényes-
sége. Ezért van érzéke aziránt, hogy a 
házas élet etikumát a maga sokszínű szép-
ségében méltányolja és így a keresztény 
családi élet erkölcsi értékét kiemelje. De 



ugyanakkor bámulatos tisztánlátással csi-
szolja ki az erények gyöngyének : a szüzes-
ségnek fogalmát. Ebben a negativ mozza-
nat — a nemi élettől való teljes tartózko-
dás, — de etikai, pozitiv értéke a szüzes-
ségnek abból ered, hogy a szüzesség osz-
tatlan, teljes önátadás Krisztus iránt, mely-
nek titka a Krisztussal való lelki eljegyzés 
és táplálója a tökéletes Krisztus-szeretet. 

Ezen megállapítások alapján könnyű meg-
oldani a régi problémát, mely a keresz-
ténység szellemtörténetén is végigvonul : 
melyik az erkölcsileg értékesebb élet-forma: 
a házas élet-e, vagy az evangéliumi taná-
csok szerint való élet-e? 

Hildebrand a szüzességi — és általában 
szerzetesi életeszmény erkölcsi superiori-
tását az Istennek, Krisztusnak való ön-
átadás mozzanatából vezeti le ; a nemi 
megtartóztatásnak ez az erkölcsi értékadó 
tényezője. Itt domborodik ki a kath. er-
kölcstan fensége, mely az összes erények 
végső célját és összegezését a szeretetben 
látja. Mert a szüzességi eszmény jobban 
biztosítja az osztatlan önátadást az Isten 
iránt, azért a tökéletes szeretet elérésének 
alkalmasabb eszköze ; de önmagában a 
házas élet sem akadálya a teljes Isten-
szeretet kialakulásának. 

Hildebrand könyve alapos tanulmányt, 
bölcseleti gondolkozásra való készséget 
igényel, de a rája fordított munkát gazda-
gon gyümölcsözteti. K. F. 

Bernhard Jansen: Der Kritizismus 
Kants. Der kath. Gedanke. XII. Theatiner-
Verlag. München. 1925. 

Mondhatjuk, hogy Kant személyének és 
bölcseletének értékeléséhez ma kedvezőbbek 
a föltételek, mint az elmúlt században, mi-
kor nyomában a német idealizmus nagy 
rendszerei után a különböző kanti iskolák 
a mester szavára esküvő kant-talmudizmust 
teremtették meg. A filozófia kezd kiszaba-
dnlni a mester és epigonjai gondolatmeg-
kötő hatása alól és — kritikával néz szembe 
a Kant-féle kritizizmussal. Az eszmetörté-
neti vizsgálódások kimutatták, hogy Kant 

— nem végállomás, hanem átmenet az esz-
mék pélyáján és a szellemtörténet mind-
jobban igazolja gondolatrendszerének egy 
korszakba való szoros beágyazottságát. 
Kant értékelése így tárgyilagos abb lesz és 
ezzel maga az igazság nyer. 

Örülünk B. Jansen S. i. kis munkájának, 
mert példája annak, hogyan lehet keresz-
tény szempontból Kantot megközelítve esz-
méit és egyéniségét elfogultság nélkül érté-
kelni és hatalmas szellemének maradandó 
termékeit az „örök bölcselet" számára is 
gyümölcsöztetni. Jansen meglátja a kanti 
ismeretkritika történelmi jogosultságát az 
empirista és racionalista áramokkal szem-
ben, rámutat Kant etikájának elvi nagy-
vonalúságára és elismeri azt, hogy Kantnak 
végső célja: a metafizika volt. 

Ha ebből a munkából egy nagy, kath. 
Kant-monografia alakulna ki, a keresztény 
filozófia művelőinek nagyon meg volna 
könnyítve Kant beható tanúlmányozása, 
melyre az új skolasztikának mindaddig 
szüksége lesz, míg a XX. század eszme-
világára akar átalakítólag hatni és nem 
visszavonulni régmúlt századok kerítése 
mögé. Dr. Kiihár Flóris. 

Szeníirástudomány. 
A. Sanda: Moses und der Pentateuch. 

(Alttest. Abhandl. IX, 4—5) Münster W. 
(Aschendorff) 1924, 8-r, 427 1. 14 M. — 
F. X. Wutz: Die Psalmen des Breviers 
textkritisch untersucht. Kösel-Pustet 
1926. 12-r, LXXX + 534 + (28). — Emile 
Baumann: Der Heilige Paulus. Autori-
sierte Übersetzung aus dem Französischen 
von M. A. Freiin von Godin, u. o. 1926. 
kis 8-r. 

Az első mű szorosan tudományos, a 
második a breviáriumozó papságnak szól, 
a harmadik a legtágabb érdeklődést van 
hivatva felkelteni. 

1. A. Sanda, prágai egyetemi tanár neve 
a szentírástudomány művelői között nagyon 
jó hangzású név. Méltó hozzá ez a mono-
gráfiája is. Szimpátiánkat megnyeri müvé-
nek ajánlásával is, amelyet Paul Huyn gróf, 



Prága elüldözött német érsekének dedikált. 
A könyv a szorosan vett Pentateuchus-
kritikával foglalkozik, azaz azt a kérdést 
tárgyalja, vájjon az ószöv. Szentírás első 
öt könyvét: a Pentateuchust (tórát) való-
ban Mózes írta-e. A racionalista szentírás-
birálat ezt a kérdést a XVIII. század óta 
negatív értelemben döntötte el, a Szentírás 
első öt könyve ekként bizony alig kerül-
hetné el a hamisítvány jellegét. Sanda be-
hatóan foglalkozik e problémával. Az első 
három fejezet (Tradition und Kritik. — Die 
Die sprachlichen Momente der Quellen-
scheidung. — Die sachlichen Momente der 
Quellenscheidung.) az általános érveket 
taglalja, melyeket a kritika a Pentateuchus 
feldarabolása mellett és a mózesi szerző-
ség ellen felhoz. A IV—VIII. fejezet a Pent, 
egyes rétegeivel foglalkozik és azoknak 
mózesi korból való származásának lehető-
ségét vizsgálja. (IV. Die erzählenden Partien 
Gen. 12 ff. Ex-Nm. — V. Die Urgeschichte. 
— VI. Bundesbuch u. Dekalog. — VII. Die 
Priestergesetzgebung. — VIII. Das Deutero-
nomium.) A szerző korántsem híve az ú. n. 
apologetizáló szenírástudománynak. Nagyon 
alaposan vizsgálja, szinte szétboncolja azo-
kat a részeket, melyekről szól. A kritika 
állításait nem teszi eleve nevetségesekké, 
hanem komolyan foglalkozik velük. A már 
másoktól feldolgozott anyagot úgy állítja 
össze, annyi új elemet csatol hozzá, hogy 
a Pent, baloldali kritikáját — épen min-
den objektivitása mellett — pozdorjává 
töri. Bár olvasnák, helyesebben tanulmá-
nyoznák ezt a könyvet a racionalisták tá-
borában is és ne válna valóra a szerző 
keserű jövendölése : Die linksstehenden 
Kritiker, bes. soweit sie nach dem wissen-
schaftlichen Princip catholica von leguntur 
arbeiten, werden an meiner Schrift teil-
nahmslos vorübergehen (VI. S.) — A könyv 
három utolsó fejezete részletkérdésekkel 
foglalkozik (IX. Gesetz und Geschichte. — 

X. Besondere Stücke ím Pentateuch. — 
XI. Historische und geographische Erläute-
rungen.) Különösen érdekes az a felfede-
zése, hogy a Deuteronomium nem írja elő 

a szigorú centralizációt a kultusz terén, 
amit eddig a konzervatívok és a racionalis-
ták egyaránt tartottak. (287—301 R.) Épen 
ezzel a racionalista kritika egyik legfőbb 
érve alól kihúzza a talajt : nem állíthatják 
többet ellentétbe a decentralizált kultusz 
tagadhatatlan történeti tényeit az állítólagos 
centralizációs törvénnyel s így nem követ-
keztethetik ebből a vélt ellentétből, hogy 
a Deuteronomium nem lehet Mózes műve, 
hanem a VII. sz.-ban keletkezett, amikor 
josias király kultuszreformja a centralizá-
ciót tényleg sürgetni kezdte. 

2. F. X. Wutz , eichstätti theol. főisk. 
tanár néhány év óta a Septuaginta-kutatás 
terén tűnik ki. Az a felfedezése, hogy az 
ószövetség legrégibb görög fordítását, a 
LXX-t (Kr. e. III. sz.) nem héber betűkkel 
írt eredetiből, hanem görög betűkre átírt 
eredetiből fordították le az Egyiptomban 
élő zsidó túdósok. Ebből a látszólag mel-
lékes tényből szövegkritikailag nagyon ér-
tékes megállapítások fakadnak. Sok helyen 
a LXX kapcsán nagyon nehéz és régóta 
romlottnak látszó héber ószövetségi textu-
soknak sikerült az eredeti formáját és he-
lyes értelmét megállapítani. Wutz szöveg-
kritikai módszerét első ízben a Zsoltárok 
könyvén alkalmazta; ennek az 1924. meg-
jelent nagy könyvnek (Die Psalmen) ez a 
müvecske kivonata. Módszeréről alaposan 
tájékoztat ebben is (LXXIV oldal). Egyéb-
ként a római breviárium sorrendjében a 
zsoltárok Vulgata szövegét (Psalterium Gal-
licanum) közli és mellette a módszeréből 
eredő német fordítást, amelyet a könyv vé-
gén tudományosan is röviden megokol (28 
oldal). A könyvnek a breviariumozó papság 
nagyon jó hasznát láthatja. 

3. E. Baumann Szent Pálnak, a népek 
apostolának élet- és jellemrajzát adja. A 
biráló bevallja, hogy régen olvasott ilyen 
megkapóan szép sorokat a nagy apostolról. 
A mély bensőség és a rajongás Pál sze-
mélye iránt a szerzőben erős irodalmi kva-
litásokkal párosúl. A szerző végigjárta a 
helyeket mind, ahol Sz. Pál valaha tartóz-
kodott és így művének egy eredeti és ér-



tékes vonása, hogy a sz. pálí tájakat, vi-
dékeket gyönyörűen leírja, az apostol lelki-
világa és a külső világ közötti kapcsolato-
kat feltárja. Tudása felkészült a nagy fel-
adatra : alapos régiségtani ismereteket árúi 
el, amelyeket azonban nem közöl úton-út-
félen, hanem csak megvilágítás céljából. 
Helyes ítéletet mond a mysterium-vallások-
ról (129.). Pál egyik centrális problémáját: 
a judaizmus és az új vallás viszonyát első-
rangúan érezteti. Kritikai kérdésekben egész-
séges szellemet árúi el. Müve teljesen katho-
likus szellemben van megírva, nem polemi-
zál túlságosan a racionalizmussal, főkép 
Loisy támadásait intézi el rövid, sziporkázó 
szellemességgel. Megfigyelései finomak, pl. 
hogy Pál metaforái közt a tenger köréből 
Vettek feltűnően hiányoznak, holott annyit 
járt tengeren és lakott mellette, hogy álta-
lában a korporális hasonlátok alig visznek 
nála szerepet (virágok, állatok stb. 151—21.). 
A szerző (141. 1.) félreérti az ószövetségi 
prófétai hivatalt, mikor az újszövetségit 
hallgatólagosan szembeállítja vele azzal, 
hogy az újszöv. prófétának nem csupán a 
jövendőt kellett feltárni, hanem „építeni, 
inteni és vigasztalni" is. Pontosan ugyanez 
volt az ószövetség prófétájának is a hiva-
tala. — A német fordítás jónak látszik, a 
stílus legalább sehol nem érezteti a francia 
eredetit. 

Nagyon hasznos volna, ha ez az igazán 
a modern nagyközönség számára írt kitűnő 
könyv magyar fordításban is megjelennék. 

Dr. Radó Polikárp. 

Nevelés. 
A. Auffray: Une méthode d'éducation. 

Paris, 1924. 122. 1. 
Korunkban az erkölcs megfogyatkozott-

sága, a korszellemnek a szubjektivizmus 
vizein való evezése, ide-oda sodródása, a 
modern élet nagy nehézségei, melyek igen 
erős akaratot és szűnni nem akaró aktivi-
tást kívánnak, nemkülönben az ember meta-
fizikai ösztöne, a „tourment religieux", mely 
a végső kérdésekre döntő feleleteket kíván, 
eléggé megmagyarázzák azt, hogy miért 

esett oly sok szó az utolsó 20—30 évben 
az etika és az erkölcsi nevelés kérdéseiről. 
A londoni moralpaedagógiai kongresszusok, 
a párisi akadémián elhangzott viták, az ily 
irányú számos pályamunka megjelenése és 
társaságok alakulása (pl. a Gesellschaft für 
Ethik Németországban), tanügyi folyóiratok 
és napilapok állandó irásai is mutatják, 
hogy újabb idő óta mily kifogyhatatlan 
tárgy a nevelés erkölcsi feladata és mennyire 
aktuális dolog ma az erkölcsi nevelés mód-
jainak és eszközeinek kérdéseiről elmél-
kedni. Épen azért örömmel üdvözöljük A. 
Auffray könyvét, mely a mult század egyik 
legnagyobb hatású gyakorlati pedagógusá-
nak, kire a közeledő boldoggá avatása is 
rá fogja irányítani a'világ figyelmét, a neve-
lési módszerével ismertet meg bennünket. 
E hét fejezetből álló kitűnő könyvnek főbb 
gondolatai a következők : 

Szerző szerint kétféle módszer különböz-
tethető meg az erkölcsi nevelésben : a meg-
előző (la méthode préventive) és a megtorló 
eljárásmód (la méthode répressive). Ez 
utóbbi repressziv módszer helyett, mely a 
büntetést sűrűn alkalmazza az elkövetett 
vétségekért és megtorló szigorúságánál 
fogva a növendék és nevelő közötti viszonyt 
hideggé, hűvössé teszi, Don Bosco a pre-
ventív módszert használja, amelynek elve 
ez : meg kell előzni a bűnt, hogy így ne is 
legyen szükség a büntetésre s mentül keve-
sebbet büntetni. Ezt a megelőzést pedig 
az állandó felügyelettel lehet elérni. De 
melyek ezen felügyeletnek a tulajdonságai ? 
Ne legyen rendőri, vagyis ne hiányozzék 
belőle a bizalom, legyen látszólag akaratlan, 
önkénytelen, legyen leereszkedő, mindig 
személyes, mert csak a nevelőben van meg 
a szükséges erkölcsi tekintély és szeretet. 
A növendéket így nevelőjének állandó jelen-
léte visszatartja majd a komolyabb vétkek-
től, másrészt ugyanakkor pozitiv irányban 
is el van foglalva, nem könnyen fog vét-
kezni. 

Mindamellett Don Bosco, ha így preven-
tív módszerével korlátozza is a büntetést, 
mégsem száműzi azt végleg a nevelési 



gyakorlatából. De itt a szellemi büntetése-
ket (intés, a szeretet nyilvánításának meg-
vonása stb.) eléje helyezi a fizikaiaknak ; 
ez utóbbiakat nem is használja. 

A nevelő tekintélyét, melynek alapján a 
növendékekben iránta tisztelet, megnyugvás 
keletkezik, egyáltalán nem látja veszélyez-
tetve azáltal, hogy a nevelő a növendékek-
kel mindig együtt van, a növendékek minden 
foglalkozásába belevegyül. A szülő tekin-
télye sem vész el — mondja Don Bosco — 
jóllehet mindig együtt van gyermekeivel. 
Csak vigyáznia kell a nevelőnek arra, hogy 
mindenben jó példaadó legyen és bánás-
módjában vezesse a szeretet. Legyen a rá-
bízott növendékeknek igazi atyja. 

A nevelő állandó felügyelete a gyermek 
szabadságát sem korlátozza. Ez a szabad-
ság fontos eleme Don Bosco nevelési gya-
korlatának ; megnyilvánul a játék, a kézi-
munka, a vallásos élet gyakorlataiban egy-
aránt. 

Még fokozottabb érdeklődésre tarthat 
számot Don Bosco nevelési szisztémájában 
az a fejezet, mely az öröm nagy szerepéről 
szól az erkölcsi nevelésben. Az érzelmek 
nevelése a pedagógiában még az akarat 
nevelésénél is kevésbé megmunkált terület. 
Pedig nagy szerepe van az örömnek nem-
csak fiziologiai, hanem főleg az erkölcsi 
életben. Az istentisztelet, a munka, a játék, 
ünnepélyek, kirándulások egyaránt az öröm 
fokozására valók. 

Végső célja Don Bosco nevelési gyakor-
latának az, melyet A. Auffray könyve V. 
fejezetében fejt ki : a pietas, a bensőséges 
vallásosság kialakítása. A természetes élet 
mellett tehát a kegyelmi élet kialakításán 
a természetfölötti kapcsolatok létrehozásán 
fáradozik Don Bosco, de mindezt páratlan 
nevelő érzékkel hozzáalkalmazva a gyermek 
fejlődési fokaihoz. 

íme ! ezek azok a legfőbb gondolatok, 
melyek Don Bosco nevelési gyakorlatának 
kifejezői s ezek magyarázzák azt a nagy 
hatást is, amellyel a 19. század másik nagy 
pedagógusáét, Pestalozziét is felülmúlja. 
Kívánatos volna, hogy ezen gyönyörű köny-
vecskének evangéliumi szelleme és peda-
gógiai elvei átmennének minden, az ifjú-
sággal foglalkozó egyén nevelési gyakor-
latába ! K. G. 

Egyháztörténet. 
Alfred Feder S. J. Studien zum Schrift-

s te l lerkatalog des heiligen Hieronymus. 
80 (XII. +208 1.) Frei bürg i. Breisgau 1927. 
Herder 11. M. 

A bécsi Corpus Scriptorum Ecclesiastico-
rum Latinorum c. vállalatban Feder A. fogja 
kiadni szent Jeromosnak a régi irodalom-
történetre vonatkozó oly fontos írói jegy-
zékét. Az évek során át tartó előkészítő 
munkálat közben nagyon sok adat került a 
szerző kezébe sz. Jeromos ezen művének 
keletkezésére, bővítésére és a szöveg két-
ségtelenül helyes kritikai olvasására vonat-
kozólag. Ezt az értékes anyagot, melyet 
nagy terjedelme miatt nem adhatott volna 
a catalogus scriptorum kiadásának beveze-
tésében, mint külön művet bevezetésnek 
szánta a szerző a catalogushoz. Az értékes 
anyagnak önállóságát gondossága és terje-
delme teszi igazolttá. A mű felöleli a cata-
logus egész kézirat és nyomtatott szövegé-
nek vizsgálatát : I. részben a direkt és in-
direkt áthagyományozást a kéziratok alap-
ján. II. A catalogus keletkezése, kelendő-
sége. III. Idegen és kétes elemek. IV. A fő-
kéziratok csoportosítása. V. A nyomtatott 
szövegek vizsgálata. A mű példája egy 
rengeteg kéziratban megmaradt mű kritikai 
vizsgálatának és már előre fölhívja a figyel-
met a szöveg kritikai értékére.. Zalán M. 



Benediciina. 
Beszámoló a bencés iskolák 1926-27. 
tanévi működéséről. 

Az 1926—27. tanév lefolyásáról és eredményéről közzétett bencés 
értesítők változatos és tanulságos képet adnak iskoláink egy évi műkö-
déséről, úgyhogy talán némi érdeklődésre számíthat, ha folyóiratunk 
hasábjain róla rövid beszámolót adunk. Figyelmünket elsősorban iskoláink 
benső életének tanulmányozására fordítjuk és arra törekszünk, hogy az 
előttünk fekvő értesítőkben megszólaló eszmékből, célkitűzésekből és 
krónikás közleményeikből megrajzoljuk a sokszor hangoztatott, de talán 
kevesektől helyesen értelmezett bencés szellem mibenlétét. 

A Szent Benedek-rend vezetése és fenntartása alatt álló hét csonka-
magyarországi (Budapest, Esztergom, Győr, Kőszeg, Pannonhalma, Pápa, 
Sopron) és egy megszállott területi (Komárom) középiskola nem egyen-
lően régi múltra tekinthet vissza. Legtöbbjének eredete az ellenrefor-
máció idejébe esik. Éveinek számában jubileumi korhatárhoz érkezett a 
győri Czuczor Gergely gimn. és a kőszegi Ferenc József reálgimn. Amaz 
működésének 300., emez 250. esztendejét ünnepelte az elmúlt tanévben. 
A soproni Szent Asztrik gimn. 9, a pápai Szent Mór reálgimn. 11 év 
múlva szintén jubilálhat: ünnepelhetik fennállásuk 300 éves múltját. 
Az esztergomi Szent István gimn. 230, a komáromi kath. főgimnázium 
278 éves. Legfiatalabb a pannonhalmi gyakorló gimn. és a budapesti 
Szent Benedek reálgimn. Amaz a gimn. VI. osztályából felvett rendi 
növendékek házi továbbképzésére létesült 1852-ben és mint a tanárképző 
főiskolát kiegészítő gyakorló gimn. még csak három év óta működik; 
emez mint egészen új intézmény 1923-ban nyilt meg a főváros kath. 
társadalmának sürgetésére s az elmúlt tanévben még csak négy osztály-
ból állt. Intézeteink tehát fennállásuk és működésük évszámait tekintve 
— a két legfiatalabb iskolát nem véve figyelembe — tiszteletreméltó 
múltra tekinthetnek vissza a magyar művelődés ezeréves történetében. 
Felmerülhet ezek után az a kérdés, vájjon hogyan töltik be hivatásukat 
a jelenben. 

Az előttünk fekvő tanévvégi értesítők meggyőző tanúbizonyságot 
tesznek arról, hogy a nyolc bencés intézetben, mint megannyi kultur-
műhelyben — kereken 3000 tanuló és 200 tanár körében — élénk, 
tevékeny nevelő és oktató munka folyt az elmúlt tanév folyamán. Hogy 
az ifjúság nevelése terén minő munkát igyekeztek végezni, arról a buda-
pesti értesítőben közölt pedagógiai tanulmány (Linzer Szilárd : A nevelői 
hivatás) nyújthat némi fogalmat. „Minden igazi nevelői munka rávezetés 
a cselekvésre, még pedig önálló cselekvésre, rávezetés az erkölcsiség 
tisztult felfogására és az erkölcsi tett gyakorlására a felelősségérzettől 
áthatott példaadó élet és a meggyőződés tüzétől föllelkesített akarat 
erejével. Nem tanítás, hanem a nevelő cselekvése és cselekedtetése által 
tanulja meg a növendék az erkölcsi élet gyakorlását. A nevelői munka 
tehát tett és rávezetés a tettre. A gyermek probléma a nevelő előtt. 



Atyai szeretetével igyekszik tehát behatolni a kis lélek egyéni titkaiba. 
Gyűjti tapasztalatait az iskolában, az utcán, házi látogatások alkalmával, 
az ifjúsági egyesületi életben, kirándulások alkalmával, szórakozás és 
játék közben s ezúton igyekszik magának tiszta képet alkotni minden-
egyes fiúról. S ha itt-ott esetük-botlik egy-egy közülök, kutatva botlá-
sának okát és mérlegelve minden körülményt, magához emeli és szivére 
öleli őt mindaddig, mig a legparányibb életszikra ki nem alszik benne. 
Gyűlöli a bünt, de szereti a lelket, még ha bűnös is, és büntető eljárá-
sában is ügyel arra, hogy miként szent Benedek Atyánk óva int, kelle-
ténél többet ne tegyen, nehogy az edényt túlságosan igyekezvén meg-
tisztítani a rozsdától, — összetörje. (Budap. Ért. 5. 1.) Iskoláink nevelő 
eljárásának alapjául és tengelyéül mindenkor a vallás, a legtisztább 
krisztiánizmus, a kereszt pedagógiája szolgál. E körül forog életük, ebből 
indul és ide tér vissza minden elmélet és gyakorlat. „Előadásainkat 
imádsággal kezdjük és végezzük, tanítványainkat pedig arra neveljük, 
hogy ugyanígy kezdjék és végezzék napi munkájukat. Résztveszünk az 
Egyháznak, Krisztus titokzatos testének vérkeringésében, kegyelmi életé-
ben, fenséges liturgiájában. A kegyelmi élet állandó élése ád erőt a jóra, 
győzedelmeskedik a kísértéseken, ad lendületet életünknek. Aki ezt az 
életet éli, annak nincsen szüksége arra sem, hogy a Haza szereletét 
külön tanulja : vallás nélkül nincsen igazi áldozatos honszeretet." (Bdp. 
Ért. 8. 1.) így kapcsolódik bele a bencés nevelésbe a hazafias érzület 
ápolása. Az okos hazafiság az önös érdekek keresése helyett a hazáért 
való önfeláldozó munkában és lemondásban áll. E téren intézeteink a 
magyar történelem nagyjain kivül a nemes példáknak sokat mondó 
gazdagságával rendelkeznek. Az iskolák falain egyre szaporodnak azok-
nak a hősöknek márványemléktáblái, akik meg tudtak halni a hazáért. 
A győri gimn. emléktábláinak száma immár 13-ra emelkedett 40 hősi 
halottal. Kőszeg jubiláris ünnepélye keretében leplezte le hősi halottainak 
emléktábláját. E hősök szelleme zsong az iskolák falai között és mind-
azok, akik e lelkek árnyékában nevelkednek, megtanulnak úgy élni a 
a hazáért, hogy, ha kell, meg is tudjanak halni érette. A bencés iskolák 
hagyományos szelleméhez tartozott a családiasságra törekvés a nevelés 
terén. „Az osztályfő osztályának atyja, aki osztályának ügyes-bajos 
dolgait intézi s egyéniségét átviszi osztályára. Az egységes osztály-
szellemet megteremti s beállítja a nagy családnak, az iskolának szelle-
mébe. Az iskola minden öröme, sikere, bánata a nagy családé is. Módot 
adtunk tanítványainknak arra, hogy az előadásokon kivül is felkeres-
hessék az iskolát és tanáraikat. A melegebb idők beálltával az iskola 
udvara hangos volt az egészséges gyermekkacagástól. A gyermek bele-
feledkezése a játékba értékes anyagot nyújt a nevelőnek munkájához, 
melyet kellő tapintatossággal bőségesen tud kamatoztatni. A családias 
összetartás érzését hatásosan táplálták vasár- és ünnepnapi istentiszte-
leteink, mikor a tanuló és a heti verítékes munkában elfáradt szülő 
együtt imádta az Istent, együtt mutatta be áldozatát, együtt mélyedt el 
Isten imádásában s a liturgikus szentmise hallgatásában." Bdp. Ért. 8. 1.) 
Mert a bencés nevelő eljárás nem volna teljes, ha családiassága mellett 
nem volna liturgikus is. Szent Benedek Atyánk élete és nevelő mód-



szere az Ur szolgálatára rendelt, krisztocentrikus iskola volt. „Krisztus 
volt életének célja és középpontja, vigasztalása és ereje, szépségé és 
öröme. Számára a liturgia nemcsak Krisztus követése volt, amely az 
egyházi ünnepek segítségével végigvezet a Megváltó földi életének 
nyomdokain születésétől kezdve egészen kereszthaláláíg, hanem imádatos 
hódolat és szerető egyesülés Istennel és egyházával, amelyben Krisztus 
örök fölségébe tovább él." (Ph. Ért. 4. 1.) Hittanáraink, exhortatoraink, 
prézeseink egész beszédsorozatokban fejtegetik a szentmiseáldozat benső 
tartalmát és az ordo missae liturgiatörténeti fejlődését, hogy az ifjúság 
részéről a szentmiseáldozatban való részvétel mentül bensőségesebb és 
hatásában mentől gyümölcsözőbb legyen. Budapesti tanítványaink mise-
hallgatási módja megközelíti az őskeresztényekét. Sopronban nem egy 
tanuló missaleval a kezében vesz részt a diákmiséken. Kőszegen a szent-
mise főrészeire vonatkozó imádságokat egy tanuló hangosan előimád-
kozza. így öntudatosabb a misehallgatás és az énekre is jut idő elég. 
Egyik nap (csütörtökön) nincs ének, se hangos imádság : mindenki ima-
könyvéből maga imádkozik, íiogy megtanulják ifjaink az önálló szent-
misehallgatást. Hisszük, hogy az ily bencés szellemben nevelkedő ifjúság 
lelkében kifejlődik és megszilárdul az az erkölcsi erő, mely tetteik irá-
nyítója marad egész életükben. 

Intézeteink oktató hivatásuk gyakorlásában az új középiskolai tör-
vény (1924. XI. t.-c.) intenciói szerint igyekeznek eljárni. Az erre való 
tanári ránevelésről elsősorban a pannonhalmi gyakorló gimnázium tesz 
tanúságot, melynek értesítője szabatosan kifejti a munkaiskolái nevelés-
oktatás elemeit. „Az új iskola a tanterv szabta kereteken belül a tanár 
részére nagyobb és szélesebbkörü mozgási szabadságot biztosít, hogy az 
ifjúság szellemi és lelki fejlődésének irányító vezetője lehessen az iskolai 
munkaközösségben ; a tanulóknál pedig az ifjúsági pszichológia ered-
ményei alapján jobban figyelembe veszi a tanuló korát, értelmi fejlett-
ségét, egyéni tudásának és tehetségének fokát és irányát; ápolni és 
fejleszteni, fokozni igyekszik összes aktiv és produktiv lelki energiáit 
s ezeket beleállítja az ismeretszerzés közös munkájába, hogy így az új 
ismeretanyag az önálló munkálkodás, élmény és tapasztalat révén a 
tanulók lelki részévé, vérévé váljék. Ily módon igyekszik biztosítani 
az ú. n. munkaiskolái oktatás az ismeretszerzés terén a tanulók önálló 
kezdeményezését és tevékenységét, szellemi rugékonyságát és lelki ter-
mékenységét, mert így a tanuló tudása nem lesz az ismeretek Holtten-
gere, hanem lelki művelődésének és értéknövelésének eleven forrása." 
(Ph. Ért. 5. 1.) Ez a tanítási eljárás nyer alkalmazást a gyakorló oktatás 
minden ágában. így bizonyos sikerrel a növénytani oktatásban, melynek 
folyamán a tanulók a legjelentősebb növényfajok, ezek szervezetének és 
életjelenségeinek ismeretét mindig élő példányokon való közvetlen szem-
lélet és tervszerű megfigyelés útján szerzik meg. Egyszerű példák kap-
csán megtanulja minden egyes tanuló a növénymeghatározás módszerét 
is. A történelmi órákon igen jó alkalom kínálkozik a történelmi érzék 
iskolázására és fejlesztésére, valahányszor Pannonhalmával kapcsolatos 
események kerülnek elő. Régiségtárunk elénk tárja a helyi és környék 
kultúrájának fokozatos fejlődését az újabb kőkortól egészen napjainkig. 



A helyi műemlékek szolgálnak kiindulásul a műizlés fejlesztésénél a 
müvészettörténelem tanításában. A tanulók rendszeres megbeszélés és 
eszmecsere után rögtönzött dolgozatokban számolnak be önálló meg-
figyeléseikről. Ennek az oktató eljárásunkban megnyilvánuló munkaiskolái 
programmnak tervszerű alkalmazása eredményezi azt, hogy intézeteink 
tanulmányi eredménye a hagyományos bencés szigorúság mellett is 
egészében jónak mondható. Az ismertetésünk végén közölt százalékos 
táblázati kimutatás tanúsága szerint a legjobb tanulmányi eredményt a 
pannonhalmi gyakorló, azután a kőszegi és győri intézet érte el. — 
Iskoláink oktató munkáját kiegészíti és teljessé teszi a különböző rend-
kívüli tantárgyak tanítása. E téren a bencés iskolák tanári kara méltány-
landó áldozatkészséget mutatott és önzetlen ügyszeretetéről tett tanúságot 
az elmúlt tanév folyamán. Előljár az esztergomi gimn., amelyben az 
angol és francia nyelvet, német társalgást, gyorsírást ingyen tanították 
heti 2—2 órában a szaktanárok. Ezen felül minden intézetünkben folyt 
zene, ének és rajztanítás, sőt az esztergomi és pápai intézet felső osz-
tályú tanulói másfél hónapon át tánc- és illemtant is tanultak heti 2 
órában a tornateremben. Tanulták a már rég feledésbe menő régi magyar 
táncokat és a modern táncok közül azokat, melyek a jóerkölccsel és 
szépérzékkel nem ellenkeznek. Egyes intézetek ének- és zenekari különös 
fejlődést mutatnak. Az esztergomi, győri és pápai cserkészfuvókar, 
valamint a kőszegi nagyszámú vonószenekar a legnagyobb dicséretet 
érdemelték ki. Sopron is életre keltette egykori jóhirü ifjúsági zenekarát. 
A kőszegiek zenekara művészi fokra emelkedett és az intézet jubiláris 
ünnepélyén oly operaelőadást (Méhul : József Egyiptomban) produkált, 
mely a megszokott ifjúsági kereteket messze felülhaladta. A budapesti 
legkisebb énekeseink nem a remekelést, a produkciók csillogtatását 
tűzték ki célul, hanem elsősorban a zenei élvezetet, a kedélynek, eleven-
ségnek, a ritmusérzéknek és az érzelmek bensőségének ápolását. Ezért 
nagy számban tanultak magyar és német dalokat a természetről, haza-
fias és vidám diáknótákat, melyek tartalmi és dallambeli szépségeikkel, 
víg, lendületes tempójukkal életörömmel telítik a gyermekifjú lelkét és 
felfrissítő, lüktető vérhullámokat kergetnek a fáradt agyba és az elpety-
hüdt mellizmokba. Ezt a jótékony pszichológiai és fiziologiai hatást nem 
a hangversenyek hallgatósága előtt kínosan szoruló, vagy műgonddal 
előadott énekprodukciók váltják ki, hanem az, ha egy csomó gyermek-
ifjú énekkarba állva bájos népdalok és vidám diáknóták hangjánál élvezi 
gyorsan elszálló ifjúságát. 

A nevelés és oktatás munkája fegyelem nélkül el sem kepzelhető. 
Az iskola közvetíti és adja át nemzedékről nemzedékre emberi voltunk 
legértékesebb kincseit: vallásunkat, magyarságunkat, kultúránkat. Ez 
azonban meg nem történhetik anélkül, hogy az iskola sajátos társadalmát 
céljának megfelelő és az ifjúság egyéni világához igazodó fegyelmi erő 
ne kormányozza. Intézeteink egységes fegyelmi szabályai és az igazgatók 
értekezletén megbeszélt bencés iskolai rendtartás rendelkezései nem 
csorbítják a bencés nevelést jellemző családias jelleget. Ellenkezőleg 
következetességre törekvő szigorúságunk, az engedelmességnek szoros 
megkövetelése karöltve azzal a törekvéssel, hogy mindenkor hozzáférkőz-



zünk az ifjúság szívéhez, kijejlesztik lassankint fiaink lelkében azt az 
erkölcsi erőt, mely cselekedeteiknek irányitója és ellenőrzője lesz a próbák 
idején. Az iskolai fegyelemnek intézeteink életében való ilyen alkalmazása 
azt eredményezte, hogy ifjúságunk az elmúlt tanévben is korrekt visel-
kedést tanúsított. Szigorúbb fenyítést csupán a pápai reálgimn.-ban kellett 
két esetben alkalmazni. Az ismertetésünk végén közölt százalékos ki-
mutatás szerint a pannonhalmi és a budapesti intézeteink érték el a 
legszebb eredményt viselet terén. Ifjúságunk egyébként 46°/0-ban tanú-
sított példás magaviseletet. Sem fegyelmi, sem tanúimányi szempontból 
azonban nem előnyös a tanulóknak vonaton vagy autóbuszon való be-
járása ; ez ellen sok panasz merült fel a múltban, hiszen a vasutazó 
tanulók egész évben nem hallgatnak hétköznap szent misét, vasár-
naponkint nincsenek jelen az ifjúsági szentbeszédeken, nem lehetnek 
tagjai a kongregációnak, úgyhogy alig részesülnek ifjúsági pasztoráció-
ban. Azért a győri, soproni és esztergomi igazgatók e tekintetben szigo-
rúbb eljárásra határozták el magukat. Iskoláink keresik és ápolják a 
szülőkkel való kapcsolatot. Az a törekvésük, hogy az iskola nevelő 
munkájába minél jobban belevonják őket. Az iskola nevelése a családi 
kör nevelésén épül, ennek javítója és továbbvivője. Legyen az iskola és 
család között harmónia, bizonyos szellemi szövetség, melynek közép-
pontjában áll a nevelésünkre bízott gyermek. E téren még csak a kezdet 
kezdetén vagyunk. A szülők nagy részében hiányzik az ehhez szükséges 
helyes érzék és emelkedettebb felfogás. Még jó, ha nem maguk a szülők 
kezdik ki meggondolatlanságukkal az iskola tekintélyét. Ezeken a bajokon 
a szülői értekezletek vannak hivatva segíteni, melyeken számos gyakor-
lati kérdést tisztáznak a nevelés terén. Igazgatóink világosan és határo-
zottan kifejtik iskoláink szellemét, célját, eszközeit, fegyelmi szabályait 
és nevelő eljárásunkat, kérve a szülőket, hogy gyermekeik helyes irányú 
nevelésében az iskolát mindig támogassák. A család és iskola eszményien 
szép összeforradását a budapesti reálgimn. mutatja azzal, hogy gyerme-
keikkel együtt a szülők is az intézetben végezték lelki gyakorlataikat. 
Nagy mértékben biztosítéka a jó fegyelem megmaradásának és erősödé-
sének az a buzgóság, mellyel tanáraink az iskolán kívül is foglalkoznak 
az ifjúsággal. Feladatuknak tekintik a gyermeket és ifjút elvonni az 
utcától, azért megnyitják előtte a tanítás idején kívül is iskoláikat, játék-
helyeiket, szobájukat és szívüket. Gondjaikba veszik őket, irányítják 
szórakozásaikat, vezetik játékaikat, figyelemmel kisérik magánfoglalkozá-
saikat, lekötik idejüket, képzeletüket s minden jóra-rosszra képes hajla-
maikat. Délutánokon, szünetnapokon a tanulók játékától hangos az iskola 
udvara. Tanárok vezetése és felügyelete alatt kicsinyek és nagyok vígan 
játszanak, ahol csak megvannak a szabadban való játék kedvező fel-
tételei. A kőszegi reálgimn.-nak tágas, fenyővel szegélyezett udvara 
mellett még külön nagy játéktere is van. Esztergom és Sopron szép 
környéke sok alkalmat nyújt közös sétákra. A pápai igazgató jogosan 
panaszkodik, hogy a kisméretű iskolai udvaron kívül még mindig nincsen 
alkalmas játéktere az így az utcára szoruló ifjúságnak. 

Mozgalmas élet pezsdül az ifjúság testnevelése terén. A szép lélek-
nek erős lakóháza legyen. A gyöngédség párosuljon acélos, izmos karok-
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kai. Az iskolának túlnyomóan szellemi munkája megkívánja, hogy iíjaink 
testi egészsége a fejlődés éveiben kárt ne szenvedjen. A háborút meg-
előző idők nemzedéke fizikailag is satnyulásnak indult; itt az idő, hogy 
újra erős nemzedék vegye fel a harcot, győzedelmeskedve a fizikai és 
morális dekadencia mindennemű nyavalyáján. Ezt az okos és parancsoló 
célt, a test egészségét szolgálják intézeteinkben a rendes tornaórák terv-
szerű, nevelő munkáján felül az ifjúság körében nagy buzgósággal 
működő sportkörök. Győrött és Esztergomban mozgalmas élet folyik a 
Duna vizén. A múlt év őszén elkészült a győri új, kényelmes csónak-
ház. Az ifjúsági csónakázó körnek immár 8 nagy csónakja van. A tavasz 
hűvössége ellenére is 3000 Km.-t evezett meg a győri ifjúság. Minden 
Intézetünk valóban „az erőnek szolgál kirepítő fészkűi, nem a puhaság-
nak tunya menedékül". 

Az iskola sajátos társadalmi élete megtermi a maga ifjúsági egye-
sületeit is. A Mária kongregáció az öntudatos vallási élet gyakorló isko-
lája és két (alsó és felső osztályú) szakaszban prézesek vezetése alatt 
az egyén bensőségesebb, katholikus lelki életének megindítására és meg-
kedvelésére törekszik. Kongregációink bencés szelleme főleg abban nyer 
kifejezést, hogy gondosan ápolják és kultiválják a liturgikus életet. A 
soproni felső kongregáció még azt a célt is kitűzte maga elé, hogy 
gyűlései során megismertesse az ifjúsággal a modern kath. regény-
irodalmat, melyről egyébként oly keveset tudunk. A komáromi főgimn.-
ban a fiúké mellett különálló leánykongregáció is működik. A budapesti 
legifjabb intézetünk Mária kongregációja az elmúlt tanévben avatta fel 
fehérszínű selyemzászlaját. Tanulóink lelkében élénk visszhangra talált 
XI. Pius pápa missziós gondolata és fiaink megható tanújelét adták 
egyházias érzületüknek azáltal, hogy az Egyház jelenkori külső élet-
működésének középpontjában álló nagy programmot, a kath. világ-
missziók ügyét mindenütt lelkesen felkarolták. Esztergomban, Kőszegen, 
Pápán megalakult az Ifjúsági Hitterjesztési Egyesület helyi szervezete 
és elismerésre mélló búzgósággal dolgozott. A pápaiak működéséről 
szóló jelentést az egyházmegyei hivatal nagy dicsérettel vette tudomásul. 
Budapesti tanulóink mint a „Jézus Szent Gyermeksége" missziósegye-
sületnek tagjai mindennapi missziós imádságukon kívül többszáz szent 
misét és szentáldozást ajánlottak fel a pogány lelkekért. Szorgalmasan 
gyűjtögettek staniolpapirt, régi bélyeget, régi pénzt és pénzbeli adomá-
nyaikkal 15 pogány gyermeket váltottak meg és szereztek meg ezúton 
az Egyháznak. Kőszegen a „Szívgárdában" buzgólkodtak a legkisebb 
tanulók. Mindezen vallásos célú egyesületek mellett leginkább a cserkészet 
az, mely az ifjúság lelkében a legmélyebbre ereszti gyökereit és teljes 
erejével meg tudja hódítani a lovagias érzelmű magyar ifjúságot. Bencés 
iskoláink cserkész csapatai együtt számottevő kis hadsereg, „terribilis 
acies ordinata". Az elmúlt tanév végén másodízben gyűltek össze és 
szálltak közös nagytáborba az Esztergom melletti Dorogon, hogy össze-
mérjék erejüket és tanuljanak egymás cserkészerényein. Az esztergomiak 
ez alkalommal felavatták új selyemzászlójukat. Versenyre keltek egymás-
sal az esztergomi, győri és pápai cserkész fuvózenekarok is, miután a 
tanév folyamán számtalanszor szerepeltek és minden alkalommal nagy 



sikereket arattak. A Magyaróvárott rendezett nyugatmagyarországi gyász-
ünnepélyre a győri cserkészcsapat kiváló fúvózenekarát hívta meg az 
egyesített vármegye. Az iskola szellemi munkájának mélyítésén fáradoztak 
az önképzőkörök. Ébreszteni a szunnyadó szellemi erőket, megszólaltatni 
a félénken rejtőző költői és művészi képességeket, megkedveltetni a 
tudományos kutatást, alkalmat adni a bátor, határozott fellépés elsajá-
títására, ez volt célja minden önképzőkörnek az elmúlt tanévben. Minden 
értesítőnk dicsérettel nyilatkozik az újra komoly munkához szokni készülő 
ifjúságnak önképzése terén kifejtett buzgóságáról. A minden szakban 
kitűzött pályatételek serény munkásokra találtak mindenütt. A pápai 
önképzőkör havi üléseit egy-egy írónknak szentelte, hogy mélyüljenek a 
tagok irodalmi ismeretei. A soproni legújabb költőinkkel is foglalkozott. 
Az előadásbeli készség fejlesztését szolgálták az alsó osztályok szavaló-
körei. Ezeken mesék, költemények előadásával igyekeztek ellesni a költő 
hangulat-, érzés- és képzeletvilágát, valamint a hang ábrázoló, 
kifejező erejét, mi a jó előadásnak, szavalásnak feltétele. Esztergom-
ban gyorsírókor és sakkor, Pápán mathematikai és fizikai kör is működött 
nagy érdeklődéssel és szép eredménnyel. 

Az esztergomi Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Osztálya oly oda-
adással szentelte magát e nemes célnak, hogy Aibrecht főherceg, a 
Magyar Vöröskereszt országos elnöke vezetőjét ezüst éremmel és okle-
véllel, néhány lelkes tagját pedig bronz éremmel és oklevéllel tüntette ki. 
A vöröskereszt emberbaráti intézménye buzgó hivekre talált a megszál-
lott Komárom ifjúsága körében is. 

Az iskolai ünnepélyek sorában elsősorban a jubiláló győri és kő-
szegi ünnepélyek válnak ki. Amott 17 költői képben elvonult az intézet 
300 éves múltja a néző szeme előtt; emitt művészi tökélyre emelkedett 
ifjúsági operaelőadásban (Mehul : József Egyiptomban) remekeltek az 
intézeti ének- és zenekarok. Budapest Dickens Karácsonyéji álmát és 
az intézet egyik tanárának Pax című ifjúsági darabját adta elő, meg-
elevenítve a bencés diák sapkáján viselt pax-os pajzs szellemét. Eszter-
gom egy bencés öregdiáknak, dr. Kohányi Imrének Julián hegedőse 
című történelmi színművét vitte színre. Pápa, Pannonhalma, Sopron és 
Komárom gazdag zenemüsoros ünnepélyekkel kedveskedett, melyeken 
ismételten megszólalt a nagy Beethoven szelleme. 

Intézeteink szinte vetekednek egymás közt abban, hogy minél gyak-
rabban vigyék az ifjúságot tanulmányi vagy szórakoztató kirándulásokra. 
Hosszú oldalakon számol be a győri, esztergomi és komáromi értesítő 
azokról a kisebb-nagyobb utakról, melyeket az egyes osztályok szak-
szerű vezetés mellett megtettek. Az esztergomi cserkészcsapat rende-
zésében a nyári szünidő folyamán 3 hetes nagy tanúlmányútra indul 
több bencés intézetünk ifjúsága, melynek célja Szófia, Konstantinápoly, 
Athén, Szaloniki, Belgrád. Nagyobb útat tettek meg a pannonhalmi 
gimn. tanulói is, amikor Wienen és Sankt Pöltenen át Máriacellbe zarán-
dokoltak s visszatértükben a Semmeringen át Sopron nevezetességeit is 
megtekintették. 

A minden téren érvényesülő szociális gondoskodás az iskolai élet 
kereteben is megtermi a maga jótékonysági intézményeit. E téren első-



sorban maga az iskolafenntartó Szent Benedek-rend jár elől jó példával 
és gondoskodik arról, hogy szegénysorsú tanítványain segítsen. Az el-
múlt tanévben is 349 tanulót részesített tandíj elengedésben vagy kedvez-
ményben összesen 9642 P értékben ; ezenfelül 25 tanulónak adott szék-
házaiban ellátást. Pápán és Esztergomban diákasztal működik, amaz 186, 
emez 16 tanulónak ad ingyenes vagy kedvezményes étkezést. Kőszeg és 
Sopron most gyűjtenek a felállítandó diákmenzájukra. Intézeteinkkel 
kapcsolatban Pannonhalmán, Komáromban és Sopronban diákinternátus 
működik, melyekben együttesen 104 tanuló nyer kedvezményes elhelye-
zést. Minden iskolánkban a helyi társadalom bevonásával diáksegélyző 
egyesület jótékonykodik, hogy a szegénysorsú tanulókat pénzadománnyal, 
tankönyvvel és ruhával támogassa. Sajnos, e téren az elmúlt évek gazda-
sági viszonyai erősen bénítólag hatottak, szinte semmivé téve a szor-
galommal gyűjtött alapokat. Egyedül Győr volt eddig oly szerencsés, 
hogy a bencés öreg diákok jubiláris adakozásaiból 11.563 P-vel jelentős 
új alapot gyűjthetett diáksegélyzője számára. A Bencés Diákok Egyesü-
letének egyes helyi osztályai egyébként állandó anyagi támogatói a 
szegénysorsú tanulóknak. így az esztergomi diákasztalt elsősorban az 
Egyesületnek 621 pengős adománya mentette meg. 

Ismertetésünk megszabott kerete nem engedi meg, hogy a tanári 
karok társadalmi és irodalmi működését teljes egészében bemutassuk. 
A nagyobbméretű írói munkásságot (Szunyogh Xavér szentmisefordítása, 
Balogh Albin, Lovas Elemér, Nóvák Ödön, Koller Pius, Mihályi Ernő, 
Zalán Menyhért) csupán érintve, a szabad egyetemeken (Győr, Eszter-
gom) és kulturestéken való hatásos működést, a folyóiratok (Iuventus, 
Pannonhalmi Szemle), helyilapok szerkesztéseit csupán megemlitve, főleg 
a legkülönbözőbb társadalmi rétegek között kifejtett pasztoraciós tevékeny-
séget emeljük ki. Lelkigyakorlatokat vezettek: Szunyogh Xavér Körmen-
den a férfiaknál, Kőszegen a tanítóképzőben ; Czingráber Péter Kőszegen 
a hölgyeknél, népmissziót Zalában; Szigeti Ábel Kőszegen az alreál-
iskolában ; Sziklai Jenő külön a férfiaknál és nőknél Nagykőrösön ; 
Dobrovics Ágoston a rendőrlegénységnél Budapesten ; Kelemen Krizosz-
tom a Regnum Marianum hitközségben Budapesten és még másutt i s ; 
SZÍVÓS Donát Kőszegen a tanulóknál ; Szalay Semjén Pápán a munkás-
nőknél ; Niszler Teodoz Szentesen a Nőszövetség tagjainál, a szentesi 
polg. leányiskolában és a budapesti Szent Benedek reálgimn.-ban stb. 

És ez a viruló, gazdag tevékenységű élet talán nem volna teljes, 
nem volna igazán emberi, ha útjait nem keresztezné a Halál. Sok 
reményre jogosító fiaink közül hármat ragadott el az elmúlt tanév folya-
mán : kettőt Pápán, egyet Győrött. És kiragadta sorainkból a győri tanári 
karnak egyik legbuzgóbb tagját : Tamás Vidort. Rangnélküli fiatal szer-
zetes volt, de érdemekben annál gazdagabb. Könyvei és az iskola 
padjai között élte le rövid életét s a merevségig egyenes jelleme szinte 
kíméletlenséget mutatott a hazug külszín iránt. Tanítványainak atyja 
volt, rendtársainak igazszivü testvére. Eltávozott. Helyébe új erők állottak, 
mert a Szent Benedek rend munkásai sorából az Ur hívó szava el-
elszólítja ezt vagy amazt, maga a hivatását betöltő Rend azonban tovább 
él és felkészülten várja a munkát az új tanévben. 



Százalékos kimutatás 
az 1926—27. tanév tanulmányi és magaviseleti eredményéről. 
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< < százalékban százalékban 

Győri Czuczor Gergely gimn. 12 587 14 33 42 11 55 43 2 — 

Esztergomi Sz. István gimn. 8 528 11 27 41 21 57 42 1 — 

Komáromi kath. főgimn. 8 426 

Pápai Szent Mór reálgimn. 8 400 10 19 46 25 73 25 2 — 

Kőszegi Ferenc József reálgimn. 8 310 15 25 48 12 59 39 2 — 

Soproni Szent Asztrik gimn. 8 303 10 22 49 19 60 39 1 — 

Bpesti Szent Benedek reálgimn. 4 244 13 34 43 10 80 20 — — 

Pannonhalmi gyakorló gimn. 5 44 16 52 25 7 100 — — — 

Összesen . . . 61 2842 12 28 43 17 64 35 1 — 

Kádár Titusz 

Az Isten kifürkészhetetlen utfai. 
Hogy a kegyelem mily vargabetűs utakon viheti az embert célja 

felé, arra nagyon érdekes példa dr. H. C. E. Zacharias esete, aki 1926. 
ápr. 3-án a bengáliai Kurseongban tette le a kath. hitvallást. A Die 
kath. Missionen 1927. 2. számából vesszük az adatokat, melyek rendün-
ket is közelről érdeklik. 

Dr. Zacharias németnek született, lutheránus szülőktől. Francia 
nevelésben részesült, csak az iskolában kezdett németül tanulni. Az egye-
temen szakított azzal a vallással, melyben született és atheista lett. 
A természettudományokból szerzett doktorátust. Jóidéig a Britisch Museum 
ily irányú gyűjteményeit tanulmányozta és közben angollá vedlett. 

1900-ban a keleti kereskedelemre adta magát és a maláji szige-
teken 20 évig élt egy nagy vállalatnak az élén. Kezdetben egész 
hitetlen volt, de az okkultizmus iránt való érdeklődése közt elmosódott 
Istenhithez jutott. Amellett lelkes szabadkőmives is volt. És csodálatos, 



ez is tovább vitte a hithez való útján ; egy szabadkőmives munka terelte 
rá figyelmét a keresztény misztikára, mellyel érdeklődéssel kezdett fog-
lalkozni, megpróbálta először tisztán tudományos szempontból, lehetséges-e 
önfegyelmezéssel az embernek hibáit leküzdeni. Ezek a gyakorlatok 
részben sikerültek nála. Kezdett az anglikán templomba járni, sőt 1910-
ben, 36 éves korában urvacsorához is járult. 

Nemsokára Angliába indult szabadságra. Útközben végigjárta a 
szentföld szent helyeit. Londonban a katholicizmussal rokonszenvező 
anglikán körökkel lépett érintkezésbe, majd megismerkedett az akkor 
még anglikán Caldey-i bencésekkel. Egyideig köztük maradt. Meg is 
gyónt és hozzászokott a napi zsolozsma végzéséhez ; ezt a szokást azóta 
se hagyta abba. Megszerette a bencés íendet és további utazásában 
meglátogatta Einsiedelnt, Seckaut és más kolostorokat. A Caldey-i ben-
cések nemsokára (1913) testületileg beléptek a kath. Egyházba, de dr. 
Zachariás még nem követte őket. 

Kétéves európai utazás után visszatért Keletre. Megbérmálkozott 
és otthagyta a szabadkőműves páholyt. A kath. tannal kezdett behatób-
ban foglalkozni, a mai kath. tudománytól eljutott Aqu. sz. Tamásig. 
A gyakorló kereskedő bölcselettel és hittudománnyal foglalkozott. De 
még mindig nem tudott megbékülni a pápai csalhatatlanság tanával. 
Viszont az anglikánok sem elégítették ki és egyidőre a keleti nem egyesült 
egyházak felé fordult rokonszenve. Közben megismerkedett Sadhu Sun-
dar Singh-gel. Ugy látszik, ez adta meg neki a lökést arra, hogy át-
települjön Indiába. Itt a malabári nem egyesült jakobiták közt élt, teljesen 
úgy, mint ők, tanított és tanult iskoláikban és gyűjteményeikben. De 
megismerkedvén a Rómával egyesült jakobitákkal, kiábrándult a keletiek-
ből, látva az egyház eleven életét a keletnek e szögletében. 

A hátralevő utat gyorsabb tempóban tette meg. 1920-ban Punában 
telepedett le, ahol kétirányban is dolgozott : a katholikusokkal rokon-
szenvező anglikánoknak és a pogány „India szolgáinak", akiknek a 
szervezete a jezsuitákéhoz hasonlít, de persze nem a szellemük. Zacharias 
ép az ő lapjukban dolgozott és — megtöltötte keresztény szellemmel. 

Hátra volt még a legnagyobb akadálynak, a pápai csalatkozhatat-
lanság dogmájának — leküzdése — hivő meggyőződés által. Zachariás 
sokat foglalkozott az égető napi és korkérdésekkel, a szociálizmussal, a 
nemzetiség kérdésével, fajvédelemmel. Be kellett látnia, hogy helyes és 
szilárd elvi állásfoglalása ezekben csak a kath. Egyháznak van és elvi 
álláspontját tekintéllyel csak az Egyház tudja képviselni, úgy, hogy hiveit 
lelkiismeretben is kötelezi. Ezáltal látta a dogmák óriási jelentőségét a 
világ életében. Egy részletkérdés — a fogamzások korlátozásának meg-
engedhetőségéről vagy tiltott voltáról — még jobban meggyőzte arról, 
hogy az életbe elevenen belevágó problémák másként nem oldhatók meg, 
csak azáltal, hogy isteni tekintély vet gátat a magánvélekedések özöné-
nek. Ahol az egyéni érdek, a kényelem, az önzés, az élvezetvágy néz 
szembe az erkölcsi elvekkel, ott az elveket nem lehet véleményekre ala-
pozni, ott kell csalatkozhatatlan tekintély. 

Most már megtalálta az útat a kalkuttai jezsuitákhoz, akik a Sadhu-



Sundar-hoz tapadó legendákat ügyesen rostálgatták. Náluk tette le a 
hitvallást. 

Dr. Zachariásnak az a terve — és a jövőben ennek fog élni, hogy 
egyrészt egy nagy kath. lapot adjon ki Indiában, másrészt hogy Nasik-
ban, Déiindia szent városában letelepítse a bencéseket. India egymástól 
elszigetelt kasztokra van oszolva. Zachariás azt reményli, hogy a ben-
céseknek tudománnyal és művészettel sikerül a legfőbb osztályok bizal-
mát és rokonszenvét megnyerni. Ebben hagyományos vendégszeretetük is 
segítségükre lesz. A közvetlen érintkezés a benszülöttekkel, a tudomá-
nyos kutató munka, a megalkotandó nagy könyvtár, sokat vonzanak majd 
és a bencések fényes istentisztelete megfogja a hindu művelteknek kedélyét. 

Ezek Dr. Zachariás tervei; hogy a Gondviselés mit enged belőlük 
megvalósítani, az az Isten titkaihoz tartozik. De hogy a benediktinus 
szellemnek nagy a hivatása nemcsak Nyugaton, hanem Keleten is, azt 
a pekingi egyetem mellett Dr. Zachariásnak, ennek az európaiból lett 
hindu-katholikusnak terve is mutatja. Zachariás most külsőleg egész a 
brahmánok módjára él, hogy ezzel is közelebb jusson az indiaikhoz. 

-rf~ 

Rendi híreK. 
Dr. Serédi Jusztinián, a vatikáni magyar követség kánonjogi taná-

csosa, kormányfőtanácsos lett. 
" Dr. Várkonyi Hildebrand pécsi egyetemi magántanárt az államfő 

egyetemi rk. tanári címmel tüntette ki. 
Rózsa Vitái, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Kühár Flóris levelező tag-

ságát a Műemlékek Országos Bizottságában a vallási és közoktatásügyi 
miniszter 1927—32. évekre meghosszabbította. 

Muri-Gries apátság ki lencszázéves jubileuma. Sz. Benedek 
rendjének életerejét legjobban bizonyítja az a tény, hogy egyes apátságai 
évszázadok, sőt egész évezred minden viharával, dacolnak és akárhány 
még a népvándorlás korából megmaradt a mai időkig. Tekintélyes korra 
tekint a svájci Muri apátság is vissza; 1027-ben alapította Werner 
strassburgi püspök, aki Habsburg várát is építtette. A monostor a 
Habsburg-ház házi monostora volt; legnagyobb jótevője Lotheringeni Ida, 
Habsburgi Radbot gróf felesége. Az első szerzetesek Muriba Einsiedeln-
ből jöttek. Az apátság hamar virágzásnak indult. A XIX. század egyház-
ellenes szelleme ennek is nekitámadt. Az argaui protestáns' kantoni 
kormány 1841-ben elűzte Muri bencéseit; de az apátság újra életre támadt 
a déltiroli (Bozen mellett) Griesben és azóta a svájci Unterwaldenban is 
vezet iskolát. Ez év júniusában ülték meg nagy fénnyel az apátság 
kilencszázéves jubileumát. 

Az esztergomi cserkészek nyári balkáni útjáról és a világ cser-
készeinek dániai nagytáborozásán elért gyönyörű sikereiről legközelebb 
hozunk imertetést. 

J. K. Huysmansnak, a naturalista francia regényírás egyik leg-
kiválóbb mesterének, aki megtérése után bencés oblátus lett és mint 
ilyen halt meg, házát barátai emléktáblával jelölték meg Párisban most, 



20 évvel halála után (f 1907. máj. 12.). Huysmans retteneies szenve-
dések közt készült halálára. Teste oszlásnak indult és alig lehetett ki-
bírni az oszlás szagát mellette. Bámulatos türelemmel viselte szenvedését. 
Mivel megtérésének őszinteségében sokan kételkedtek, röviddel halála 
előtt maga mondta, szenvedésére célozva : Most legalább nem mond-
hatják az emberek, hogy ez megint csak — irodalom. A Missaleból a 
Requiemet olvasva hunyta be szemeit. 

A beuroni művészet terjedése. Fr. Notker Becker márialaachi 
laikus testvér befejezte Düddingen város (Luxenburgí egyházm.) temp-
lomának festői munkáját. Az egységes tartalmú és stílusú templomfestés 
a liturgikus művészet remek alkotása, melyben a képek és a liturgikus 
cselekmény összhangja a beuroni stílus nagyvonalúságában csendül ki. 
Fr. Becker P. Krebs beuroni festőnek tanítványa. 

Bérmálás a bencés Magyarországon cimen P. Clemens Anmann 
ottobeuren-i bencés írja le a Ben. Monatschrift 1927. 229—222. l.-on 
Pannonhalmán és a bakonypéterdi bérmáláson szerzett benyomásait, 
amelyek nagy lelkesedést és elismerést váltottak ki benne a magyar ben-
cések lelkipásztori és tanítói munkája iránt. 

» Liturgikus megújulás és lelkigyakorlatos mozga lom" a címe 
Herwegen Ildefonz márialaachi apát kitűnő tanulmányának (Bibel und 
Liturgie I. 16. 231—6. 1.), melynek gondolatmenetét érdekessége miatt 
röviden közöljük. 

H. szerint a lelkigyakorlatos és a liturgikus mozgalomnak közös 
célja : a vallásos élet ébresztése és elmélyítése. Eszközeik különbözők. 
A liturgikus mozgalom az Egyházzal való együttélés rendes utján vezeti 
a hivőt Krisztushoz, a lelkigyakorlat pedig rendkívüli, összpontosított 
gyakorlatokkal akarja a bűnöst a bűnbánat és tökéletesség útjára vezetni. 
A liturgikus lelkigyakorlat a két mozgalom jóoldalát akarta egyesíteni. 
Viszont egyesek (Bömminghaus S. J. ; Przywara S. J.) ezt a törekvést 
bensőleg lehetetlennek tartották. 

Ez a felfogás azonban a liturgikus lelkigyakorlat lényegének félie-
értéséből ered és abból, hogy egyesek a lelkigyakorlatot egy speciális 
módszerrel, a Szt. Ignác-féle módszerrel akarják — tévesen — azonosítani. 

Ezért vélték néhányan, hogy a papok, szerzetesek a C. J. C.-ben 
előírt kötelességnek nem tesznek eleget, ha liturgikus lelkigyakorlatot 
végeznek. Hogy ez a nézet téves, az nyilvánvaló. Védelmezői össze-
tévesztik az u. n. liturgikus kurzusokat, melyek a liturgiára vonatkozó 
történelmi, elméleti stb. kérdéseket tárgyaló előadásokból állnak, a lit. 
lelkigyakorlattal, mely a liturgiából merített aszketikus, lélekképző elő-
adásokból áll és célja azonos a többi lelkigyakorlatéval. 

A kanon (126. c.) lelkigyakorlatot (exercitia spiritualia) ír elő, de 
módszerét, módját és anyagát nem határozza meg. Az 1922. julius 23-iki 
apostoli konstitutió Szt. Ignácot teszi meg a lelkigyakorlatok védőszent-
jének, de a lelkigyakorlat fogalmát nem szorítja össze az ignatianus lelki-
gyakorlatra. Ennek bizonysága a liturgikus apostolságról szóló mária-
laachi emlékirat helyeslő tudomásulvétele a szentszék által 1926 április 
29-én. Hogy a lelkigyakorlat nincs egy kizálólagos módszerhez kötve, 
azt E. Schlund O. F. M. bizonyítja és Umberg S. J. is elismeri. 



A liturgikus lelkigyakorlat, mint P. B. Rebstock O. S. B. kimutatja, 
nem szinkretikus újítás, hanem régi katholikus tradíció tovább folytatása. 
Hogy benediktinusok veszik kézbe újra a régi hagyomány fonalát, az 
természetes. A lelkigyakorlatvezető saját lelkéből, életmódjából akar adni 
a lelkigyakorlatosnak ; minden szerzet igyekszik saját rendi szellemével 
átitatni a lelkigyakorlatost, mégha Szt. Ignác módszere szerint tartja is azt. 

A liturgikus lelkigyakorlat Sz. Benedek Regulájából nő ki, a con-
versio secunda (elfordulás a rossztól, hozzáfordulás a jóhoz) alapeszmé-
jéből. A hangsúly benne inkább a kegyelem munkáján van, Sz. Ignácnál 
a lelki elemeken; az theocentrikus jobban, emez anthropocentrikus inkább ; 
abban a pozitív elem az uralkodó, főleg ha papoknak, szerzeteseknek 
adják, a negativ elem (conversio príma — elfordulás a bűntől) jobban 
háttérbe szorul. Ezért szeretik külföldön főként papok a liturgikus lelki-
gyakorlatokat. 

Ez a módszer a papokat életük megszentelésének két főeszközére, 
a szentmisére és a breviáriumra utalja és ezek eleven felhasználásával 
viszi őket előbbre az erények útján. Az előadások szorosan kapcsolód-
nak az Istentisztelettel. A hit értelmi átfogása és a kultusz párhuzamo-
san haladnak benne; értelem és cselekvés együttjárnak és a lelkigyakor-
latozó a corpus Christi mysticum közösségéből merít új életet, nem 
pusztán egyéni, lelki ráhatásokból. 

A liturgikus lelkigyakorlat értékét elismerte az 1926. aug. 11-én 
tartott fuldai német püspöki konferencia, mely a papság lelkiéletében a 
lelkigyakorlatos módszerben való váltakozástól jóhatást remél és bár 
nem kívánja az ignatianus módszer háttérbeszorítását, elismeri, hogy a 
liturgikus lelkigyakorlat elvégzése által a papság eleget tesz a 126. 
c-ban foglalt kötelességnek, ha ez a liturgikus lelkigyakorlat szerkeze-
tével, tartalmával, gyakorlataival ugyanazon célt szolgálja, mint a szoká-
sos lelkigyakorlatok. 

— Ez Herwegen gondolatmenete. Örvendetes, hogy a német püs-
pöki konferencia a liturgikus lelkigyakorlatokat elismerte. Külföldön meg 
van adva ezáltal a mód arra, hogy a lélekképzés e kitűnő eszköze 
szélesebb rétegek megújításán dolgozhassék és így értéke mindig jobban 
kitűnjön. Mert csak a gyakorlatban bevált eredmények fogják igazolni 
a liturgikus lelkigyakorlatot a mai lélekgondozásban, mint ahogy iga-
zolták eddig is. Oly határozott, leszögezett módszer azonban e téren 
alig fog kialakulni, mint amilyen a Sz. Ignác-féle módszer; az egyéni 
szabadságnak mindig nagyobb tere lesz ezekben, mert végre is — vall-
juk be : a Regula eszméi felhasználhatók szoros értelemben vett lelki-
gyakorlat kialakítására, de eredetileg nem erre a célra Íródtak. Nálunk 
azonban a liturgikus lelkigyakorlat csak akkor lesz ideálisan megvaló-
sítható, ha monostorainknak liturgikus életberendezése azon külföldi 
monostorokéhoz lesz hasonló, melyekben liturgikus lelkigyakorlatokat 
tartanak. — r f — 



Obláiusok. 
Részlei Nagy Szent Vazul homiliájából 
Julitta vértanúról. 

Julitta nemes származású özvegyasszony. Kortársa és vérrokona 
Nagy szent Vazulnak, aki egyik, hozzáintézett levelében1 vigasztalni 
próbálja, mert a szivtelen prefektus — Ígéretéről megfeledkezve — végre-
hajtást akart foganatosítani ellene. Jelzi egyúttal e levélben, hogy ama 
prefektus jóbarátjának, valami szentéletü Helladiusnak is ir érdekében. 
Ezen levél2 valóban el is készül. Arra kéri benne Helladiust, hogy a 
fönt említett prefektusnál élvezett tekintélyével védje meg Julittát a tola-
kodótól uzsoráskodása ellen. Ismét egy másik levelet3 viszont Julitta 
örököseinek gyámjához írt. Szintén a végrehajtásra kér haladékot. 

Mindhárom levél kelte a 372. év. Ebben az évben Julitta már 
özvegy. Mivel pedig Nagy Szent Vazul 379-ben meghalt, a szent asszony 
vértanusága a 372—379. évek közé esik. A görögök Menologiumának 
tanúsága szerint Julitta a kappadóciai Caesareában szenvedett vértanú-
halált julius 30-án. Ugyanezen napon a római Martyrologiumban is ezt 
olvassuk: „Caesareában, Cappadócia városában, Szent Julitta vértanú 
emlékezete, aki egy befolyásos polgártól bitorolt birtokát peres úton 
visszakövetelte. Ellenfele azzal a kifogással élt, hogy Julittát keresztény 
volta miatt nem szabad meghallgatni. Hogy vádját előadhassa, a biró 
azonnal felszólította, hogy áldozzon tömjént a bálványoknak. Mivel ezt 
ő következetesen visszautasította, tűzbe vetették. Lelkét visszaadta az 
Istennek, teste azonban a lángoktól sértetlen maradt. Az ő kiváló dicsé-
retét Nagy Szent Vazul fényes dicsőítő beszédben ünnepelte." — Ezen 
beszéd magyar fordítását adjuk a következőkben. 

1. Összejövetelünk célja a boldog vértanú dicsőítése. Jeleztem már 
nektek azt a napot, amely emléke ama nagy küzdelemnek, melyet asszoyi 
testben, férfias bátorsággal küzdött meg úgy, hogy valósággal bámulták 
mindazok, akik akkor jelen voltak, de azok is, akik megpróbáltatásairól 
a jövőben — mások előadása alapján — hallomást szereznek. Julittáé 
volt e küzdelem, azé a boldog asszonyé, — ha ugyan szabad egyszerűen 
asszonynak nevezni őt, — aki lelkének nemességével a női természet 
gyenge voltát eltüntette. Azt hiszem, a legnagyobb megrökönyödés a mi 
közös ellenségünket érte, mert nem tudott belenyugodni, hogy rajta 
asszonynépség győzelmet aratott. Pedig a gonosz ellenséget, bár pöffesz-
kedve, nagy hangon hirdette, hogy kiforgatja a földet sarkaiból és madár-
fészek módjára hatalmába keríti 5 mint a madártojásokat el fogja rabolni, 
hogy városokat tesz néptelenekké — legyőzte egy asszony ereje. A pró-

x Bas. Epist. II. cl. 108. 
2 U. o. II. cl. 109. 
s U. o. cl. II. 108. 



báratevés idején megkísérelte ugyan az ő eltántorítását, mint akinek úgy 
sincs elég ereje természetének gyengesége miatt Istenben való jámbor 
hitét mindvégig megőrizni. De a próba alkalmával férfiasabbnak találta, 
mint amilyen a természete. Félelemkeltő észközeit kimosolyogta annyira, 
amily mértékben várta, hogy e szörnyűségekkel őt elrettenti. 

Egyszer peres ügye támadt Julittának a város egy tehetős, kincsre-
vágyó és erőszakos polgárával, aki gazdagságát rablással és fosztogatással 
szerezte. Nagymennyiségű földet kisajátított, ennek az asszonynak a bir-
tokait, villáit, állatait, szolgáit és a megélhetéshez szükséges minden 
dolgát magának megkaparintotta. Azután lefoglalta a bíróságot. Bízott a 
feljelentőkben, hamis tanukban és a bírák megvesztegetésében. Elérkezett 
a kitűzött nap. Az ügyvédek ügyesen forgolódtak. Midőn Julitta hozzá-
fogott ellenfele zsarnokságának leleplezéséhez, midőn — a kezdet kez-
detétől fogva — ecsetelni akarta módszerét, hogyan szerezte birtokait, 
midőn hivatkozott a hosszú időre, mely az ő (Julitta) birtokjogát meg-
erősíti, azután sirva akarta elpanaszolni ama férfiú erőszakosságát és 
kapzsiságát: felugrott ő és ezt mondotta: „Nem folytatható a peres 
eljárás, mert még sem járja, hogy a közjogban részesek legyenek olyanok, 
akik nem tisztelik a császárok isteneit és nem tagadják meg esküvel 
Krisztusban való hitüket." A tárgyalás vezetője igazat adott neki és jónak 
látta döntőpróbát tenni. Azonnal hoznak tüzet és tömjént s ezt az aján-
latot teszik a pereskedő feleknek : akik megtagadják Krisztust, élvezhetik 
a törvényt és annak védelmét; ha kitartanak hitük mellett, sem a törvény-
széket, sem a törvényeket, sem semmiféle polgárjogot nem élvezhetnek, 
mert az akkor uralkodó császárok rendelete szerint meg vannak bélye-
gezve. 

2. Mi történik erre? Talán elcsavarta fejét a gazdagság csábja? 
Talán az igazságtalan emberrel folytatott perlekedés miatt szeme elől 
tévesztette azt, ami egyedül hasznos, a jövőt ? Vagy a bírák által Damokles-
kardként feje fölött függő veszedelem elijesztette? Szó sincs róla! Sőt! 
Ezeket mondja: „Isten veled életem! Vesszen a vagyonom! A testem 
se maradjon meg inkább, semhogy egyetlen káromló szót szóljak teremtő 
Istenem ellen!" S minél jobban látta, hogy szavaira a tárgyalás vezetője 
dühbe gurul és az ellene irányuló harag végső fokára gyullad, annál 
inkább hálát ad Istennek, hogy — mialatt mulandó földi értékek forog-
nak a perben kockán — azalatt ő a mennyei javak birtokát szerzi meg. 
Megfosztják földjétől, hogy elnyerje a paradicsomot. Rásütik a becstelen-
ség bélyegét, hogy méltónak találtassák a dicsőség koronájára. Testét 
ostorcsapásokkal illették. Ideig-óráig tartó életét elvették, hogy a mennyei 
birodalomban, minden szentek társaságában a menyország örömeiben 
találjon honára és elérje boldogító reménységét. 

Sokszor megkérdezték, mindig ugyanazon választ adta. Krisztus 
szolgálóleányának mondotta magát és átokkal illette azokat, akik hit-
tagadásra hívogatták. Ekkor az igaztalan biró, — jogtalanul és a tör-
vények ellenére — nemcsak vagyonától fosztotta meg, — hanem naiv 
hite szerint — életét is büntetéssel sújtotta: tüzhalálra ítélte. Julitta 
azonban az élet egyetlen öröme után sem futott oly fürge léptekkel, 
mint ahogyan a llángok közé szökött. Olyan arccal és magatartással, 



olyan szavakkal és virágos jókedvvel mutatta ki lelkének szerfeletti örö-
mét ! Felhívta a körülötte álló asszonyokat, ne legyenek gyávák a hitükért 
őket érő szenvedésekben, ne árulják el természetük gyengeségét. „Ugyan-
azon anyagból vagyunk gyúrva — mondotta — mint a férfiak. Isten 
képére teremttettünk, miként ők. Az erény elsajátítására ép úgy alkal-
masnak került ki a női nem a Teremtő kezéből, mint a férfi. Mert hát 
nem vagyunk-e rokonok a férfiakkal minden tekintetben ? Hiszen nem-
esak hús vétetett az asszony megalkotására, hanem csont is a csontokból. 
Ezért ép úgy tartozunk Urunknak állhatatossággal, megfeszített buzga-
lommal és kitartással, mint a férfiak!" 

Ezen szavakkal a máglyára szökött. A máglya lángja — mint 
valami kivilágított menyegzős szoba — körülölelte a szent nő testét. 
Lelkét az égi hazába az őt megillető pihenésre küldte, tiszteletre méltó 
testét pedig sértetlenül megőrizte hozzátartozói számára. A város gyö-
nyörű templomának előcsarnokában pihen. Megszenteli e helyet -és meg 
az ott összejövőket. A boldog (vértanú) ott pihenése által szeren-
cséssé lett föld üregeiből rendkívül kellemes ivóvíz bugyogott elő, úgy, 
hogy a vértanú édesanya módjára mintegy közös tejjel táplálta a város 
lakóit. Ez a víz óvószer az egészségeseknek, gyönyöradomány a józanul 
élvezőknek, enyhülés a betegeknek. Amilyen jótéteményt Elizeus gya-
korolt a Jerikóbeliekkel,1 ugyanazt nyújtja nektek a vértanú, amennyiben 
az ezen a vidéken található összes vizek természetes sós voltát édessé, 
jóizüvé és áldásával mindenki számára kellemessé varázsolta. 

Férfiak ! Ne tűrjétek azt a látszatot, mintha Istenfélelem dolgában 
az asszonyok mögött ál lanátok! Asszonyok! Ne legyetek hűtlenek ehhez 
a példához, hanem eltántoríthatatlanul karoljátok fel a jámborságot ! 
Tapasztaltátok a valóságban, hogy nemetek gyengébbsége semmit sem 
akadályoz bennetek bármi jónak véghezvitelében ! 

Görög eredetéből fordította: dr. Kálovics Adorján. 

Szent Benedek rendjének új hajtásai. 
Az oblátus-intézmény terjedésével kapcsolatban egyre többször van szó az 

oblata-kongregácíóról is, azaz valami olyan újfajta szervezetről, amelynek tagjai nem 
lennének szigorú egyházjogi értelemben vett benediktinák, hanem szabadabb szerve-
zetben, de azért közösen együtt élő nővérek lennének és valamely, a modern kor 
szükségleteinek megfelelő, hivatásban dolgoznának. Minthogy a közel múltban történt 
ennek a felállítására kísérlet és ha ez nem is sikerült, azért még mindig lehetséges 
hogy más kezdeményezésére és más formában megvalósulhat az obláta-kongregáció^ 
azért kezdtem tanulmányozni a rend újabb történetét, hogy találunk-e máshol példát 
ilyen szerzetre, hogy azután ha megvalósításra kerül a dolog, akkor mások tapasz-
talatait már felhasználhassuk a magyar intézményben. És valóban találunk is több 
hasznos okulást nyújtó szervezkedést. 

* * * 

Legelőször is a két legrégibb szervezetről kell megemlékeznünk, Az egyik Római 
Szent Franciska alapítása, aki férje halála után, mint özvegy, a köréje [csatlakozó 

A város élvezhetetlen vizét csodatévő erejével egészségessé változtatta. V. ö-
Kir. IV. k. 2., 20. s köv. 



úriasszonyokból 1433-ban Rómában egy kongregációt alkotott. Kezdetben sokan har-
coltak ellene, mint valami egyházjogilag hallatlan intézmény ellen, „melyben nincs sem 
fogadalom, sem klauzura, sem jövedelem." Ezek voltak a lakóhelyükről elnevezve Tor 
de Specchi obláták és még ma is itt élnek. Nem tesznek fogadalmat, hanem csak fel-
ajánlást. Közvetlenül a szentszék felügyelete alá tartoznak és jótékonysággal foglal-
koznak. Szabadabb szervezetüket tanulmányozta Szalézi Szent Ferenc is és fel is 
használta tapasztalatait alapításaiban. Ez az obláta kongregáció, mely egyetlen a maga 
nemében, nem terjedt tovább és ma már nincs is nagyobb jelentősége.1) 

A másik régi obláta-kongregáció Franciaországban alakult Neversben, még 
pedig 1680-ban alapította egy bencés Dom de Laveyne és de Marchangy Mária Sko-
lasztika. Amint a neve is mutatja : „Les Soeurs de la Charité," céljuk a szociális 
munka volt és a regula összeegyeztetése a tevékeny elettel. 

Ez a két alapvető kezdés hatással van az újabb alakulatokra is, azért kellett 
legalább is megemlítenünk. 

Az újabbkori alapítások közül a legelső a franciaországi obláta kongregáció, 
melynek neve „Servantes des pauvres", vagyis a „szegények szolgálóiAlapítójuk 
egy solesmesi bencés, Don Leduc Camille.2) Atyja halála 1870-ben, sugallta neki azt 
a gondolatot, hogy a szegény betegeknek valamiképen lelkisegítséget kell nyújtani. 
Ehhez járult atyjának az az óhaja, hogy a ház, melyben meghal, szolgáljon valamilyen 
jótékony célra. így azután ez a Angersben levő ház először hadiárvák otthona volt, 
de nem sokáig, mert a francia-német háború miatt csakhamar kicsinek bizonyult és 
így a hadiárvaházat máshová kellett telepíteni. Ezután tehát Don Leduc harmadrendű 
franciskánus apácákat telepített le, még pedig nem Szent Klára, hanem magyarországi 
Szent Erzsébet pártfogása alá helyezve a házat, mert ő a franciskánus harmadrendiek 
védőszentje. Ezek már „Servantes des pauvres" nevet viseltek és 1872-ben Szent 
Skolasztika napján telepedtek meg. De a franciskánus apácák vezetőjével hamarosan 
nézeteltérések keletkeztek és emiatt kisebb-nagyobb súrlódások. Erre a helyi Ordinarius 
vizsgálatot indított. Az eredmény az lett, hogy két év múlva egy más házba költözve, 
1874 május 8-án már mint „Religieuses Oblates de Saint Benoit," mint „bencés obláta 
nővérek" kezdték meg a közös életet. Ezután a kezdet nehézségein átesve hamarosan 
megszilárdult az egész intézmény, sőt terjedni is kezdett és 1912-ben már 14 házuk 
volt, köztük Londonban és Brüsselben, tehát Franciaországon kívül. 

Az angersi püspöktől aláírt alapító levél szerint céljuk, hogy a szegény bete-
geket otthon a lakásukon ápolják, még pedig ingyen ; látogassák meg az elhagyott, 
családokat és főként a vallásos élet gyakorlására vezessék vissza őket ; az elhagyott 
árvákat gyűjtsék össze és neveljék fel őket. Dr. Sz. F. 

(Folyt. köv.). 

Képeink. Jelen számunkban a beuroni művésziskola megalapítójának, 
P. Desiderius Lenznek arcképét és első nagyobb müvének, a beuroni Szt. Mór ká-
polnának képét közöljük. Hogy P. Lenz alkotása még virágjában van és művészi elvei 
alapján tanítványai még mindig gazdagítják az egyházi művészeteket, arról Teutenberg 
marialaachi laikustestvérnek „Imádkozó"-ja a bizonyság. 

!) Stelzer: Leben der hl. Franciska Romana. Mainz, 1888. 
2) Don Leduc, moine de Solesmes et F oeuvre des oblates. Servantes des 

pauvres. Par Dom G. Meunier. Angers. 1923. Editions de Y ouest. 



Legmegbízhatóbb magvak 

PAMMER FERENC 
müker tész , m a g n e m e s í t ö n é l 

Qyőr, Deák Ferenc ucca 16. szám 
kaphatók. 

Angster József és Fia 
orgona - és harmon iumgyár 

részvénytársaság Pécs. 
Új o r g o n á k 

m ű v é s z i k i v i t e l b e n ; p n e u m a t i k u s á t é p í t é s e k , 
h o m l o k z a t s i p o k , j a v í t á s o k , t i sz t í tás , h a n g o l á s 

l e g j u t á n y o s a b b a n , k e d v e z ő 
f i z e t é s i f e l t é t e l e k mel le t t . 

A j á n l j u k e l s ő r e n d ű h a r m ó n i u m j a i n k a t 

5 mill iótól feljebb, részletf izetésre is. 
I 000 új orgona. — Hatvanéves mult. 

= Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve. = 

o r g o n a g y á r 

Budapest, 
X, Szigligeti u. 29. 
T e l e f o n : J. 93—45. 

UJ ORGONÁKAT, 
v a l a m i n t h o m l o k -
z a t - s i p o k s z á l l í t á -
sát és o r g o n a j a v i -
t á s o k a t m é r s é k e l t 
á r b a n , s z a k s z e r ű 
és művész i k i v i t e l -

b e n e l v á l l a l u n k . 

női és férfi kalapos Győr. 
Üzlet: Arany János-utca 8. sz. 

és Deák Ferenc-utca 6. 
Műhely: Jókai-utca 10. 

K é s z í t n ő i n e m e z - , s z a l m a - és b á r s o n y -

k a l a p o k a t , v a l a m i n t f é r f i n e m e z - és n y u l -

s z ő r k a l a p o k a t . 

E l v á l l a l j a a f e n t i k a l a p o k s z a k s z e r ű 

á t a l a k í t á s á t T i s z t í t á s , fes tés és v a s a l á s 

e l ő n y ö s á r a k o n , s z o l i d k i v i t e l b e n . 

Raktáron tart női és férfi kalapokat 
m i n d e n m i n ő s é g b e n . — N a g y v á l a s z t é k 

n ő i k a l a p d í s z e k b e n : s z a l a g - , v i r á g - és 

d í s z t o l l a k b a n . D i s z í t ő m ü h e l y . 

Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R.T. 
1926. Budapest, VI., Csángó-ucca 22. 1926 . 

Az E c c l e s i a r . t . e g y e s í t e t t i p a r i 
ü z e m e i B u d a p e s t , VI. C s á n g ó - u . 22 
T e l e f o n : L i p ó t 983-55 és 908-44. 

Oltárépítö telep. O l t á r o k , s z ó -
s z é k e k , g y ó n t a t ó s z é k e k , s e k r e s t y e 
s z e k r é n y e k , k e r e s z t e l ő k u t a k , 
t e m p l o m p a d o k stb — Gyertya-
öntöde. T e m p l o m i g y e r t y á k , 
g y u j t ó t e k e r c s e k . — Ötvös műhely 
ö s s z e s e g y h á z i j e l l e g ű f é m i p a r i 

cikk".k. — Üvegfestöde. Művész i 
Sesteu t e m p l o m i ü v e g a b l a k o k . 

Templomfelszerelési üzlet. 
B u d a p e s t , IV , V á c i - u c c a 59. sz . 

T e l e f o n : József 101-24. 
M i s e r u h á k , k e l y h e k , c i b o r i u m o k , 
m o n s t r a n c i á k , c i b o r i u m k ö p e n y -
kék , v e i u m o k , s t o l á k , a l b á k , r o -
c h e t u m o k . K e l y h e k , c i b o r i u m o k 
s tb a r a n y o z á s a . K e r e s z t ú t i k é p e k . 

T e m p l o m i l o b o g ó k és e g y e s ü l e t i 
z á s z l ó k a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a l e g -
d í s z e s e b b k i v i t e l i g . R é g i m i s e -
r u h á k j av í t á sa . — R ó z s a f ü z é r e k , 
k e r e s z t e k , s z e n t e l t v i z t a r t ó k és 
s z e n t k é p e k s tb . Szabóság B u d a -
p e s t , IV. . V e r e s P á l n é - u c c a 18. 
R e v e r e n d á k , c i m á d á k , L u t h e r 
k ö p e n y e k , k ö r p a l á s t o k , ö l t ö n y ö k » 

k a b á t o k , s z ö v e t e k . 

O l t á r o k , s z ó s z é k e k r e s t a u r á l á s a . 



Csász. és kir. udvari szállítók. A szent Benedekrendi Főapátság szállítója. 

HARIS, ZEILLINGER ÉS TÁRSA 
„A KÉK CSILLAGHOZ" 

Nagy raktárt tartunk 
vászon, sifon, ágynemű, asztalnemű, tö ülköző, takarók, paplan, 
harisnyák, zsebkendők, revenrenda szövetek, férfi, női és 
gyermek fehérnemüek és menyasszonyi k e l e n g y é k . 

Alapitt. 1826. Budapest, IV., Váci-Utca 16. Alapítt. 1826. 

a $ Csak az igazi jó h angsze r a legolcsóbb ! 
m to  

M o r l N á n d o r 
Budapest , 12., Török-utca 8. 

Országhlrü 

Harmónium és Pianino 
speciális cég. 

Szolid á r ak ! F ize téskedvezmény! Javas la t ingyen! 

Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett 
ócskákat nem tartok. 

A SZENT ISTVÁN 
CSOKOLÁDÉ 

minősége vetekszik 

a legjobb svájci 

csokoládé minőségével. 
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Tanulmányok. 
Szenl Oellérí Bakonybélben. 
Irta: Dr. Kühár Flúris (Pannonhalma). 

I. 
Az Úr 1023. évében Gellért, a velencei Szt. György apátság volt 

apátja, István király volt tanácsadója, Imre herceg nevelője elhagyta a 
királyi udvart és a bakonyi remeteségbe vonult. 

A nyugtalan vérii olasz szerzetest valamikor messzebbre hajtó vágyak 
űzték. A szentföldre készült, hogy sz. Jeromos műveit ott tanulmányozza, 
ahol a nagy egyházdoktor írta őket és megjárván a Krisztus vérző lába-
nyomától szent helyeket, megpihenjen szt. Jeromos betlehemi remetesé-
gében. A Gondviselés elterelte útjáról és ezt a csupa tűz és lélek-embert 
a magyarok földjére hozta, hogy munkája és később vére ezt a földet 
tegye a kereszténység szent földjévé. 

Sz. Benedeknek ez a tanítványa a remeteségre készült. Nem az 
ősegyház remetéinek kezdő buzgalmával, az iménti megtérés friss lendü-
letével, hanem a kolostorban való huzamos megpróbáltatás és az udvari 
élet, a nevelői munka tapasztalatai után. 

Velencében megtanult számos testvérétől támogatva az ördög ellen 
küzdeni és ezt a mesterséget jól beleoltotta tanítványainak szívébe is. 
Most magánharcra, párosviadalra vonul a pusztába, hogy harcoljon a 
test és lélek vétkei ellen.1 

A remeteség a vágya. „Ki ad nekem galambszárnyakat, hogy száll-
jak és megnyugodjak". a „Aki megnyugodni akar, galambszárnyra van 
szüksége", mondja ő maga Deliberatióiban.3 Magasba akar szállni. 
„A magasba szállónak két szárnya: az Isten szeretete és a világ meg-
vetése."4 

A remeteség így áll előtte évek óta. A magasbaszállás és a meg-
nyugvás, a lelki béke kínálkozik neki a magányban. Nyugtalan a szive, 
mint Ágostoné és az Istenben akar elcsitulni heves, lobbanékony, Istenre 
éhes természete. 

Az Istenszeretet és a világmegvetés szárnyán sokan szálltak erdők, 
puszták magányába; az ősegyház remetéi és nagy egyházfői, doktorai, 
Pachomius, N. sz.Vazul, Aranyszájú sz. János, sz. Jeromos. Gellért sz. Bene-
dek ruháját viselte, akit „puszta völgyek, sziklafészkek, zordmagány mély 
éjszakái és sötét barlangja rejtegetett egykoron".1 Az ő iskolájából szár-
mazott sz. Gellért kortársa, a ravennai sz. Romuald (952—1027), a 
kamalduli remeték alapítója, akinek Querfurti Bruno, sz. Adalbert kísérője 

1 Reg. C. 1. 
2 54. Zs. 7. 
3 Deliberationes 1. 7. Batthyáni 193. 1. 
* Delib. 1. 7. ed. Batthyáni 199. 1. 
5 Deserta valles. Sz. Benedek hymnuszából. 



és életírója is tanítványa volt. Querfurti Brúnó meglátogatta a magyarság 
térítésén munkálkodó Radiât István király udvarában (1006). P. R. T. I. 48. 

A remete-eszmény tehát nemcsak az ősegyház lelkéből származó 
távoli fuvallatként érintette Gellértet; István király udvarában is találko-
zott ezen eszmény képviselőjével, sz. Giinterrel, II. Henrik császárnak, 
sz. István sógorának rokonával, a rinchnachi remetével, aki a királynak 
a bakonyi remeteség megalapítását sugallta. 

A csírázó magyar kereszténység előre érezte annak az egyházi 
megújhodásnak lehelletét, mely a XI. század második felében a nyugati 
kereszténység lelkét átalakította VII. Gergelynek és utódainak munkája 
által. Messze volt ugyan a világhíres Cluny, de a magyarok első királya 
mégis érintkezést keresett vele és hatása alól nem vonhatták ki magukat 
a magyarság első apostolai. Az egyházi, vallási reform, az első évezred-
fordulón hatalmas erővel fellobogó közeli Urjövetvárás, a végitélet köze-
ledésének a tudata mind hozzájárult ahhoz, hogy a zsenge magyar 
kereszténységben az „Istenszeretet és világmegvetés" szelleme erős 
gyökeret vert és lehetővé tette a remete eszmény megvalósulását. A Vág 
mellett Szkalkán Zoerard és Benedek élnek a vadonban; 1 a bakonyi 
erdő mélyén is épül az első remeteség — Bakonybélben. 

II. 
A remeteségnek ebben az időben a nyugati egyházban is szerve-

zett formái vannak már. Sz. Benedek Regulája óta a nyugati egyházban 
a világelhagyás (Weltflucht) nem jelentkezhetett már úgy, mint azelőtt: 
az ember társas, szociális kapcsolatainak teljes elhagyásában ; egészen 
önmagára hagyatkozott magányos életben. Sz. Benedek ép azáltal tette 
a szerzetességet az egyházi élet megújító erejévé és a kultúra kovászává, 
hogy társas, szociális jellegét kidomborította az üdvkeresés individuális 
feladatával szemben. A remete-eszmény elsőbbségét még nem tagadja 
ugyan az ő szabálya, hiszen ezt állítja oda — a kipróbáltak, a közös 
harcban megedzettek céljaként, de időbeli elsőbbségét lerontja. A keletiek 
a remeteségből tértek át közös életre (mint még maga sz. Benedek is), 
vagy az egyház gyakorlati szolgálatába; számukra mintegy a remeteség 
volt a noviciatus, az előkészület; sz. Benedek Regulájában megfordítva — 
a közös élet a remeteségre való előkészület. 

Az egyéni élet és a közös élet ellentéte keres a sz. Gellért-kori 
remeteintézményekben békés megoldást. Sz. Romuald intézménye, a ka-
malduli remeteség (1012) a monostort szétbontja apró házacskákra, cel-
lákra, melyek közt a templom emelkedik ki. A cellákban egyedül élnek 
a remeték éjjel-nappal, imádkozva, elmélkedve, kis kertjüket müveive. 
Egy testületet alkotnak. A cellák tömege fallal van körülkerítve. Csak 
istentiszteletre és közös ügyeik intézésére jönnek össze. Az élet irányítója 
sz. Benedek szabálya. Ugyanezen szabályzat alapján áll sz. Gualbert 
János alapítása (1038) a vallumbrosai remeteség hasonló életmóddal. — 
A montserrati bencés monostor eredetileg (996, egyidős Pannonhalmával) 

1 Legendájukat B. Mór pannonhalmi apát és pécsi püspök irta meg. Acta 
Sanct. Boll. Julii IV. — Endlicher Rer. Hung. Mon. 134-8. 



szintén remeteség volt. — Sz. Bruno karthauzi remetesége (1084) is 
hasonló sz. Romualdéhoz, de önálló szabályzat alapján él. 

Szomorú találkozása volt a pogány kalandozó magyarságnak a kor 
remeteségének másik formájával, a reclususok (inclusus-ok), bezártak 
intézményével. 926. máius 2-án a Sanct-Gallenben portyázó magyarok 
három ütéssel megölték a sz. Magnus egyháza mellett bezárt életet foly-
tató sz. Wiboradot.1 

A „bezártak" (férfiak vagy nők) szük cellában töltötték éltük fogy-
táig napjaikat. Rideg és szigorú életmódjuk a XI—XII. században sokakat 
vonzott. Cellájuk ajtaját a püspök pecsételte le; a világ elől elzárkózva 
élték magányos életüket, melynek kitöltője — a Szentírás olvasása, imád-
ság és kézimunka volt. A külvilággal csak a cella ablaka kötötte őket 
egybe. Ez az egyetlen kapocs azonban elég volt ahhoz, hogy a kiválóbb 
reclususok vagy reclusák tanítványokat gyűjtsenek maguk köré és így a 
remeteség valamikép az emberi életközösségbe belekapcsolódjék. Néha 
egy cellában többen is éltek együtt. 

A remetének ősi otthona — a barlang. A cella — már kulturát 
jelent; a barlangot maga az őstermészet adja. Barlanglakó remeték is 
voltak a XI. század elején — épen a Vág mentén a már említett Zoerard 
és Benedek. Még a század derekán felépül Tihany monostora és nem-
sokára rá a ma is meglevő sziklabarlangok hívják magukhoz a monos-
tornak nagyobb tökéletességre törekvő tagjait.2 

Sz. Gellért tehát járt uton járt, midőn a legenda szerint „a nép-
sokaságot kerülve a béli remeteségbe vonult, ahol hét évig egyfolytában 
a böjt, imádság, vigiliák gyakorlatában szilárdul kitartott. Cellát épített 
magának."3 

III. 
Newman biboros, a mult század legmélyebben gondolkozó kath. 

bölcselője az egyház történetében három korszakot különböztet meg és 
mindegyik korszakot egy-egy kimagasló szent rendalapító nevéhez kap-
csolja. „Sz. Benedek feladata volt az ókori lélek nevelése, sz. Domonkosé 
a középkorié és sz. Ignácé az újkorié."4 

A három korszak jellegzetes vonását abban látja, hogy sz. Benedek 
kora a poétikus, Domonkosé a tudományos, sz. Ignácé a praktikus kor. 
Newman a poézis szót tágabb értelemben használja; nem akarja épen 
költővé tenni sz. Benedeket, hanem az általa teremtett életmódot tekinti 
poetikusnak. Hiszen ez az életmód nem a tudományok művelésére, nem 
is a haladó élet gyakorlati szükségleteire szolgál, hanem a lélek benső 
életének felszabadítására az érzéki és lelki zavaroktól és a benső békének: 
„summa quies"-nek biztosítására. 

„Ezért mondottam — írja Newman, — hogy a monachalis szerze-
tesség áll minden szerzetes forma közt legközelebb a költészethez. 

1 A. S. Maii 13. 289—98. 
3 Erdélyi : Tihanyi Apátság. I. (P. R. T.) 17. !. 154. 1. 
3 Leg. maior. Batth. 317. 
4 F. H. Newman : Der hl. Benedikt. Religiöse Geister. Bd. 24. 1926. Grüne-

wald. Mainz. 10 1. 



Ez az életmód jelentette a visszatérést ahhoz a költőktől megénekelt 
őskorához a világnak, az árkádiaiak egyszerű életéhez vagy Saturnus 
uralmának korához, melyben nem volt csalás, sem erőszak. Újraélesztése 
volt ez az életmód ama valóságos, igazán nem meseszerű Jelenségnek, 
a csoda és az ártatlanság életének, melyben Ádám szántott, Ábel a juho-
kat őrizte, Noe szőlőt mívelt — és angyalok jártak hozzájuk." 1 

Erre az életmódra a béli remeteségnél keresve sem lehetett volna 
szebbet, jobbat találni. 

Gellért a tenger városában nevelkedett, szemében még benn tükrö-
ződött az Adria nagy síkja, lelkében a lagúnák hullámos ritmusa rezgett. 
Most a Bakony irdatlan, szántatlan őserdejében jár, Fehérvártól Veszpré-
men, Zircen, Bélig vezető uton. A béli monostor már épül, a zsolozsma 
már belehallik az erdők mélyébe és hangja elvegyül a vadonban dolgozók 
baltacsapásaival és a rengeteg néma csendjébe beledaloló madarak éne-
kével. Ebben a vadonban megszólal Gellértben a zsoltáros szó : Elongavi 
fugiens et mansi in solitudine.2 Vágyott arra az ígéretre, melyet a próféta 
által közölt az Ur : „Az Ur a magányba vezet és a szívhez szól" (Joel). 

Ott, a béli völgyben megtalálta a magányt és m a g a | a hely is — 
szivéhez szólt. 

A völgy mélyén — messze volt a világtól, még ki se láthatott fe-
léje. Elzárta a látóhatárt a Kőröshegy, a Tönkölyös; a Somhegy, a kis 
és nagy Gáthegy. Ezek az erdőborította magaslatok áthatolhatalan gátként 
álltak a remeteség szélén és szemnek, léleknek nem adtak más távlatot, 
csak fölfelé — a kék égre, a csillagok végtelen perspektíváját. 

Pedig gyönyörű volt az a völgy is, melyen a Gerence járt hol szelíd 
csobogással szűk medrében, hol pedig a kidöntött fák törzse fölött ka-
paszkodva, zúgva, a hegy köveit vonszolva, a völgy szélességében szét-
terültem Messziről jött a Bakony mélyéről, útjában óvatosan kerülgette 
a dombokat, hegyeket, sziklákat ; szeszélyesen, tekervényesen kanyargott ; 
ha módja van rá, tán vissza is fordúl. Ázzál a völggyel, melyen végig-
kanyargott, jót tett lépten-nyomon ; megáztatta, termékennyé tette és mu-
tatta az utat — kifelé a pápai sikság felé ! De ki nem lehetett látni a 
béli völgyből, a Gerence is eltűnt a szem elől és csak a rézsútos domb-
falak látszottak a fák lombjától borítva. 

Érdekes, hogy akik a magánykeresésben szárnyul sz. Gellért mód-
jára a contemptus mundi-t veszik, oly hamar rátalálnak a természet szép-
ségeire. Rá is kell találniuk ; hisz másik szárnya lelkűknek az : amor Dei. 
Mig felnéznek az égre, feléje, utána, feltárul előttük a teremtés csodája, 
megelevenedik előttük ég s föld az Alkotó lehelletétől és lábuk alatt a 
porszem is jelentőssé válik.3 Sz. Ágoston módjára kettős ismeretet kí-
vánnak : Noverim Te, noverim me, istenismeretet és önmaguk ismeretét 
és e kettő által, mondjuk e kettős tükörben megismerik a természetet. 
Különös utja ez a természetszemléletnek, de jobban célhoz vezető, mint 
a modern tudomány tiszta tárgyias szemlélete vagy a modern bölcselet 
tisztán alanyi kipillantása a világra. 

1 Newman i. m. 38. 1. 
2 „Futva menekültem és a pusztában maradtam." 
3 A deliberatiokban a porszem a kárhozottak jelképe. Del. 1. 7, ed. Batthy. 205. 



A mai tudomány a sejtek, atomok, elektronok vizsgálata mellett 
elveszti a szerves és szervetlen világ nagy egységének a képét; táv-
csöveibe szorítja az eget, ahelyett, hogy nyitott szemmel bámulná a csil-
lagos ég csillogó, ékes világát; mikroszkóppal néz és megnagyítja a 
parányokat, és közben nem gondol Arra, aki — nagyítás nélkül — az 
igazán Nagy és Végtelen. Törvényt, okot, összefüggést keres a maga 
elméjével, és figyelmét elkerüli az örök Eszme, az örök törvény és az Ősök. 

Míg a mai tudós gondosan vigyáz arra, hogy íműszerei útján az 
alanyiságnak, a tudati létnek utolsó nyomait is kiküszöbölje vizsgálatából 
és ezért érzékszerveit is feláldozná és helyettük géppel nézne és hallana, 
ha lehetséges volna, addig a filozófus ép alanyiságától nem akar szaba-
dulni és sehogysem találja meg azt a hidat, mely a tudat világából át-
vezetne a természet tárgyi világába. A pók ki tud menni hálójából, de 
Kant óta a modern bölcselet nem tud kilépni a tudatból, az énból — a 
tárgyig, a természetig, a Ding j a n sich-ig. Ezek csinálnak természet-
bölcseletet úgy, hogy szerintük a természet nem más, mint képzet, mint 
a képzetek vetülete és az egész világot az „én"-bői szövögetik, mint 
ahogy a pók szövi hálóját potrohából. Aztán kínlódnak azon,4;: mint Külpe, 
hogyan jussanak ki a tudat világából, ebből a pókhálóból, a valóságig, 
hogyan — realizálják — a képzetet, a tudattartalmat. 

És még ők sajnálják le a középkori embert, hogy zárt volt a világa, 
hogy ß természetet lenézte, megvetette, hogy az Istentől elfeledte a vilá-
got. Ők, akik vagy a távcsőtől nem látják az eget, vagy a mikroszkóptól 
a nagy természetet. 

Igaz, zárt volt a középkori embernek, mondjuk sz. Gellértnek a világa; 
zárt, mint a hegyekövezte bakonybéli völgykatlan ; de ebben a zárt világ-
ban széles távlatok nyíltak felfelé, befelé és kifelé — Istenre, égre, énre 
és világra. 

Módunk van rá, hogy ép sz. Gellért egyetlen ránk maradt müvéből, 
a Deliberationesből ezeken a távlatokon kövessük a bakonyi remete pil-
lantását. „Aki teremtőjét, tudatlanságától gátolva, nem érzi, nem tudja 
fölismerni, nézzen fölfelé és azáltal tanulja meg, mily nagy, mily hatalmas, 
mily rettenetes, aki mindezt a semmiből teremtette. Hogy senkinek se 
legyen mentsége, hogy Istent nem ismer : bizonyságul is, vigasztalásul is 
— megalkotta az ég világát. Azt akarta, hogy mindenki filozófus legyen:, 
a lehető legjobb, legcsudásabb ismerettel. Mert ha azt kérdi valaki, mily 
ragyogón fényes az Isten — nézzen a Napba, melyet alkotott. Lássa meg, 
hogy fénylik Ő, akitől fényes a Nap ; elviselhetetlen, kimondhatatlan fény. 
Ha az érdekli, mily nagy és nem tudja nagyságát felfogni — ez lehe-
tetlen is —, vizsgálja az eget és a föld széles téréit; ha pedig mindezt 
meg nem méri még a lángelme igyekvése sem, akkor fontolja meg alkotó-
juknak végtelenségét." 1 

Ha így néz valaki fölfelé, megsejti az Istent, de megérti azt is, hogy 
a természet voltaképen csak fátyol, köd és felhő, melyen keresztül ér a 
végtelenség fénye, anélkül, hogy forrását fölfedné. Gellért sokszor bámult 
a fényes napra és ragyogó csillagokra, de a béli völgy fölött sokszor 

i Delib. 1. 6. ed. Batthy. 155. 1. 



borult el az ég és ez megéreztette a remetével azt, hogy a természet tele 
van titokkal, rejtéllyel, misztériummal. 

„Nagy misztérium — a beborult ég ; mélységes rejtélyek borítják el 
és magasságos szózatok felhői . . . Nagyon felhős az ég, titkába senki 
sem hatolhat a Szentlélek tanítása nélkül."1 

Ezt a tanítást, ezt a segítséget fogadja el sz. Gellért ; a természet 
is, a kinyilatkoztatás, a Szentírás is telve van rejtéllyel ; csak a hit vilá-
gosságával lehet e rejtélyekbe behatolni. Meg van győződve róla, hogy 
az „Isten minden alkotása kifürkészhetetlen" i és épen ez a meggyőző-
dése ösztökéli, hogy hitének fényével keresse a természetben a természet-
fölöttinek árnyékát, nyomát, szimbólumát. 

Módja elég van erre a vizsgálódásra. Elvonul a monostorból, a 
társaséletről is lemond; idejének javarészét ott tölti a mostani kálvária-
hegy oldalán, egy forrás mellett épít kunyhót magának, ott dolgozik, ír, 
imádkozik, onnét járja az erdőt, hogy élelmet és fát keressen magának. 
Hét évig éli itt a maga életét, a monostor félórányira van, megmarad 
annak közösségében, de azért kényszerítő ok nélkül kunyhóját el nem 
hagyja. 

Hogy figyeli kunyhójából a természet minden rezdülését ! A mai 
szimbolista lírikus lelke nem olyan érzékeny, mint amilyen sz. Gellérté. 
És éppen a titkot, a rejtélyt nézte a jelenségekben ; a természet — a lé-
leknek és az életnek lett a tükre szemében. 

Előtte a forrás, kemény sziklák közül sok ér nyílik és színtiszta, 
édes, hideg víz csörgedez elő a föld mélyéből. A remetének nagy áldás 
ez a viz ; felüdíti, lehűti, oltja szomjúságát. De az ő titokbanéző szeme 
mást érez ebben a vízben. A kálvária köveiből eredő tiszta vizre gondol, 
a keresztség megváltó vizére, „mely által méltók lettek lettek az apostolok 
prédikációja révén Isten kegyelmére, kik a keresztség forrásába szálltak".3 

És az ősi fák ott a forrás és a csermely mentén! „És lesz az igaz, mint 
a fa, a patakok folyása mellett, és megadja idejében a maga gyümölcsét"4 

A forrás hamar beviszi vizét a Gerencébe, a Gerence megterméke-
nyíti a völgyet, amerre megy és a síkságot, amerre kiér. Ez is szimbólum 
számára. „Kicsodák a patakok? Az apostolok a patakok, ezek a bővizű 
erek; akkor áradtak tűi, midőn tüzes nyelveken a Szentlélek szállott rá juk. . . 
Túláradtak a patakok, ágaik megsokasodtak. Ily áradásból sokasodtak 
meg az isteni erek; az Egyház kifogyhatatlan nemzedékei".5 Gellért is 
bővizű patakja vala az Istennek — a magyar lélek megtermékenyítője. 
Hogy' élt benne a meggyőződés, hogy egyedül a krisztusi hit adia az 
élet vizét és a kinyilatkoztatás minden igéje — iható, édes viz. „Az Isten 
folyamában nincs más víz, csak iható, édes víz. Minden, ami a két szö-
vetségben van — a lélek élete, világossága. Nincs ebben őrült árammal 
pusztító ár, hanem az élő víznek ki nem fogyó forrása." ö 

1 Delib. 1. 2. ed. Batthy. 45. 
a Delib. 1. Batthy. 49, 
s Delib. 1. 3. ed. Batthy. 71. 
4 Delib. 1. 7. ed. Batthy. 209. 
5 Delib. 1. 7. ed. Batthy. 213. — 6 u . o. 



Az időjárás sokszor tartja fogva kunyhójában és ilyenkor figyel. 
Majdnem húsz év múlik el addig, inig Deliberation megírja, mégis meg-
érezzük irásán a remeteség benyomásait. Harmatosak az esték és hajnalok 
a Gerence völgyében ; máskor rázúdul a zápor erre a földre vagy nap-
hosszat permetez az eső. Bakonybélben ma is ilyen időjárás. Harmat, 
eső, zápor — megint csak rejtélyek, melyeken érző lelke áthatol. 

Mindenkinek saját adománya van az Istentől. Midőn kedveskedik 
Isten a bűnösökkel, olyan, mint a harmat. Midőn a megtérőnek bocsá-
natot ígér, mint a csendes eső. Midőn a lázadónak, javulni nem akarónak 
az örök kárhozatot hirdeti — mint a zápor. Nagyobb a hangja a zápor-
nak, mint a harmaté, vagy az esőé. Akarod tán hallani, mily zajos a 
zápor ? „Bizony mondom nektek, — úgymond az Úr — ha meg nem 
tértek, mindnyájan együtt elvesztek". Vagy tán a harmat hullását akarod 
érezni ? „Ne félj kicsi sereg, — úgymond — mert úgy tetszett az én 
Atyámnak, hogy megadja neked országát." Vagy inkább arra vagy kíváncsi, 
hogy hízeleg az eső harsonája ? „Nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hivjam, hanem a bűnösöket bűnbánatra". Ily permetezéssel vidul a sar-
jadó fű és a pogányság avarja megtermékenyül A gaz nagyon hozzá 
ragad a földhöz és sokat árt a szőlőnek, mint tapasztalatból tudjuk. Csak 
nagy munkával lehet gyökeresen kitépni. Ugyanígy nem lehet állandó 
buzdítások és imádság nélkül — még egyházi fenyítékkel sem — az 
üdvösség útjára vezetni azokat, akik a test bűneibe merülve akaratukkal 
mélyen begyökeresültek a földiekbe. 1 

A nagytermészetben nem csak a harmatnak, a csendes esőnek per-
metezése köti le figyelmét és indítja misztikus reflexiokra, fölötte és kö-
rülötte áll az állandó küzdelem a madár- és állatvilágban. Megbámulja a 
verebet, amint a magasba száll, a galambot, melynek szárnyaival szeretne 
ő is repülni. „Aki vágyával az égbe száll, nem fél a kányától, karvalytól, 
nem a soktollú rettentő sastól." 2 Ezek leskelődnek a tyúk szárnya alá 
búvó csirkékre, büszkélkednek a magasban és széttépik a szelíd galam-
bot. De még a sasnak is van ellensége. Ugyanígy győzi le Krisztus a 
sas által jelképezett gonoszleiket, a kevélység szellemét. 

A nagyobb legenda érdekesen erősíti meg bájos elbeszélésével mind-
azt, amit sz. Gellértnek természetszemléletéről Deliberatioi elárulnak. 

Aki úgy elhagyja a világot, mint sz. Gellért ; akinek a szive úgy 
megnyílik az isten minden alkotása előtt, a körül igazán elcsitul még a 
természet harca is, és az a nagy béke, summa quies, mely benne él, 
szétárad a természetre is. A természet is megújúl, megtisztul az ilyen 
lélek közelségétől : paradicsommá változik. 

„Egyik napon, míg megírandó munkáján gondolkozott, elméjének 
nagy megerőltetésébe belefáradva — elszunnyadt. Jött egy szarvas ünő 
borjával és mindketten letelepedtek melléje. Egy farkas-üldözte gímszarvas 
azonban nagy robajjal gázolt át rajtuk. Az ünő rémületében elmenekült, 
kis borját otthagyva Gellért mellett. De ez is remegett, rejtőzni akart és 
az asztalról, mely alatt megvonúlt, leverte a szent tintáját, mellyel írni 

1 Delib. 1. 7. ed. Batthy. 215. 
2 Delib. 1. 7. ed. Batthy. 200—1. 



szokott. A kis szarvast a szent kenyéren fölnevelte és azóta ez állat nem 
távozott el tőle. 

Más időben, mikor a remete faterhet hozott a vállán az erdőből, 
a kunyhó ajtajában egy farkast látott fekve. Mikor észrevette, hogy a 
farkas sebzett, kinyitotta az ajtót és a farkás vele lépett be a cellájába. 
Ott lábai elé feküdt a vadállat és addig nem kelt föl, míg meg nem 
gyógyította. Most már a kis szarvas és a farkas együtt maradtak nála, 
együtt mentek legelni és nem bántották egymást." 1 

Assisi szentje 200 évvel később ugyanígy szelídítette ragyogó, bol-
dog lelkéhez a vad természetet. A bakonyi erdők mélyén a vadak is 
hozzásimultak a lelke békéjét megtalált remetéhez, kinek igazi hivatása 
az volt, hogy a szilaj magyarság lelkét Krisztushoz szelídítse. 

IV. 
„Bárhova mész, magadat mindenüvé magaddal viszed", mondja 

Kempis Tamás. Gellért menekülni akart a világtól, de önmagát nem 
tudta — eddig szerzett tudásával, gondolatkincsével, érzésvilágával István 
király udvarában hagyni. Minden jel arra mutat és ezt úgy a legendája, 
mint a Deliberationes megerősítik, hogy Gellért kora egyetemes tudásának 
birtokát megszerezte és folyton gyarapította.2 

A béli remeteségben sem hiányoznak a tudományos foglalkozás 
külső kellékei : a tinta és pergamen. Hogy könyveit is magával hozta 
Bélbe, arra eléggé lehet következtetni abból, hogy tőlük akkor sem vált 
meg, midőn Rasina apát tanácsára Zárából megindult Magyarországba.3 

A legenda ép béli remeteségéről igazolja, hogy könyveket í r t4 és 
később, marosvári püspök korában is könyveivel utazgatott, járművén 
írt és olvasgatott. Míg a királyi udvarból külföldi követségekben jár, pl. 
Galliában, nem mulasztja el, hogy ismereteit tágítsa. Galliában olvasta 
Plato Timaios-át és meglepődött azon, hogy Plato ismerte a zsidók 
Istenét.5 

A legfontosabb könyv, melynek tanulmányozása Gellért számára 
boldogító (beatissima studia)6 tudományt adott a béli remeteségben a 
nagytermészet mellett: a Szentírás. 

1 Legenda maior. Ed. Batthyani 317—18. 1. 
2 A legenda bőven beszámol tanulmányairól, még velencei szerzetes korában* 

Ez a kitétele azonban : Erat enim . . . doctor decretorum, magister Sacrae theologiae 
— nyilvánvaló anachronismus. A doctor cím használata ily értelemben csak a XII. sz. 
végén van igazolva. 

3 Librisque asinis suis impositis. Leg. mai. 
4 Leg. mai. ed. Batthy. 317—18. Sörös (Bakonybéli apátság tört. I. 22. 1. tévesen 

következtet a „dictabat" szóból mai értelemben vett diktálásra és ebből arra, hogy 
Gellértnek társai voltak (hogy a monostor íennált már, azt a leg. más helye bizonyítja). 
A dictare itt egyszerűen szerzést, fogalmazást jelent. 

5 Delib. ed. Batthy. 84. 1. Batthyáni a Parmenidesre is gondol, de ez abban az 
időben Nyugaton nem volt ismeretes. 
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Gellért a szentek tudományát kereste; meg akarta ismerni minden 
valónak és minden tudásnak kútfejét, az Istent az ő egyszülött Fiában 
a Szentlélek megvilágosítása által. Az apostolok és evangélisták bölcse-
sége vonzotta, főleg sz. Jánosé. Eszménye sz. Jeromos volt, a Szentírás-
nak fordítója és ma is felülmúlhatatlan magyarázója. 

Hogy mi volt az ő szemében a könyvek könyve, mit várt tőle és 
mit adott ez neki, azt Deliberatiójából tudjuk meg. A középkor elejének 
nagy iskolamesterét, Cassiodorust szólaltatja meg.1 

„Lássátok testvéreim, mily édes a Szentírásban a mondottak sora, 
hogy foglalkoztatja folyton vágyainkat. Belőle ered a hiánynélküli tölte-
kezés, melyre a szentek dicső éhsége irányul. Itt a mohóságot nem éri 
gúny, sőt dicséret. Méltán, mert belőle tanulják az üdvösséges dolgokat 
és akik ezeket hiszik és gyakorolják, örök életet nyernek. A multat fer-
dítés nélkül adják az írások, a jelent a szemvilágánál jobban mutatják, 
a jövőt oly biztosan megmondják, mintha már elmúlt volna. Mindenütt 
az igazság uralkodik bennük, átsugároz az isteni erény, megnyilatkozik 
az, mi hasznos az emberi nemnek . . . Bármily tudós is légy, ezen írások 
értelmét emberi ész nem tárja fel; hanem a szent embereknek égi erő 
nyilvánítja. Akkor lesznek jól érthetők, ha ájtatosan hiszi az elme, hogy 
bennük igazság és lelki haszon rejlik. Hisz mi van jó és édes, mit 
bennük meg nem találnál, ha elméd tiszta fényét rájuk szcgzed? Nem 
üresen hulló szó a szentkönyvekben foglalt erények olvasása ; eredménye 
sem késik ígéretüknek : kik megtartják, azoké az örök élet, kik gőgösen 
ellenszegülnek, azoké a kárhozat. Azért intünk, ne csak hallgasd, hanem 
szent tettekkel tedd az írás tanítását. Majd Isten és embertársad szere-
tetére buzdít, majd a világ muló javainak megvetésére sarkal, majd örök 
hazádnak gondolatával tölt meg. Türelemre int, reményt ád, az alázatos-
ság hasznát dicséri, a mélységbe rántó kevélységet ostorozza, ajánlja a 
kegyes alamizsnákat . . . 

Ahány szava, annyi a jutalma, ahány ítélete, annyi a büntetése." 
Gellért is a tudásnak és örök életnek édes gyümölcsét várta a 

Szentírástól. Hivatása volt, hogy ne csak magának gyümölcsöztesse ezt 
a tudást, hanem a megtérő magyarságnak is és az utókornak is. Már 
tudta, hogy remeteségét előbb-utóbb fel kell cserélnie a püspöki tiszttel, 
melyre a szent király kiszemelte. Azért mélyedt el a Szentírás tanulmá-
nyozásába, hogy majd módja legyen leendő híveinek bőven szelni ebből 
a kenyérből — és új és régi kincseket föltárni ebből a kincstáéból. 

Mint a méh a virágra, úgy szállt Gellért lelke a Szentírás minden 
szavára, mondatára. Nem győzött vele betelni, szívta belőle az édes 
mézet, újra és újra rászállt, más és más oldalról közelítette meg, hogy 
legrejtettebb kincsei se maradjanak feltáratlanul. A Deliberatiók eléggé 
elárulják ezt a módszert. Igazán telhetetlen éhség, mohó lélektáplálkozás 
nyilatkozik meg azon, ahogy egy-egy szót, mondatot körülrepdes és 
döngicsél ez a lélek. Majdnem 300 oldalas a Deliberatio (297 Batthy. 
kiadás) és ennek a munkának a tárgya összesen : a három ifjú (Cant. 
Danielis) énekének első 5 verse ; alig pár soros az egész szöveg. 

1 Delib. 1. 7. Batthy. 250 sk. 1. Cassiodorus : De instit. div. iitt. c. 16. 



A bakonyi remetének ez volt a főfoglalkozása; éjjeli-nappali kézzel for-
gatta a szent könyveket, minden gondolatát, vágyát az irás szavaiba 
öltöztette ; lelkébe ezek a szövegek makacsul beleivódtak és mint a sirály 
a tenger tükrén, úgy repdesett az ö lelke az írás vizein. 

Ez az olvasás nem volt mai értelemben vett iráskutatás; nem volt 
történet és filologia. Ezt Gellért száguldó képzelete és érzésvilága nem is 
birta volna el. Nem tud egy gondolatnál megmaradni, bármennyire is 
mutatja, hogy tisztában van a logika és dialektika szabályaival, értelme 
mégsem tud ezekhez alkalmazkodni. Fantáziája olyan, mint a magasra 
eresztett papírsárkány, nyugtalanul hányódik széles ivekben, minden 
szellő kilibbenti, minden akadály megakasztja; kiinduló pontjára csak 
akkor tér vissza, ha erős kézzel visszarántja. 

A mai lélektan Gellért képzeletvilágát a „szabad asszociációk" cso-
portjában könyvelné el. Gazdag, színes ez a fantázia, de hirtelen változó 
tartalmú, mint a kaleidoszkóp ; egység, összefüggés nincs benne, nincs 
központja, csak kiindulópontjai, az értelem, a szándék vezetőfonalát mindig 
elszakítja. És a folyton változó szimbólumokon rajta csillog egész gon-
dolat- és érzésvilága. Akármelyik szentírási szón, képen indul el, a követ-
kező mondatban vagy sorban már ott van Krisztusnál, az egyháznál, vagy 
a prófétáknál, apostoloknál, doktoroknál ; de itt sem marad meg, hanem 
továbbvágódik vagy valamely eretnekség, egykorú állapot ostorozásába, 
vagy a filozófusok bírálatába. 

A Szentírásnak misztikus, szimbolikus magyarázatával próbálja maga 
is igazolni képzeletének szabad csapongását. Jól ismeri, a nagy szentatyák 
tanítása segítette erre, az írásmagyarázat különböző formáit : az egyszerű, 
filologiai interpretációt, mely a szövegnek az író által gondolt értelmét 
kutatja; az erkölcsi magyarázatot, mely a szent szövegekből gyakorlati 
tanulságokat von le és a misztikus értelemkeresést, mely a szöveget csak 
jelnek tekinti és írói értelmével meg nem elégedve, a legváltozatosabb 
technikával kutatja a jel mögött rejlő titkokat. 

„Azok számára, akik a szent könyveknek csak egyszerű históriáját 
(szövegértelmét) követik, a Szentírás — zápor. Harmattá válik azoknál, 
akik erkölcsi értelmét fogvatartják ; és csendes, huzamos eső azok szá-
mára, akik az írás bensejét a legrejtettebb jelképek lehető igaz megvita-
tása alapján igyekeznek feltárni." 1 

Nem vehetjük zokon a bakonyi remetétől, hogy a szentírás misztikus 
értelmezését többre becsüli, az egyszerű szövegértelmezésnél vagy az erkölcsi 
tanulságok levonásánál. Ö maga is úgy tudja — és a szentírásmagyarázat 
története igazolja ezt a meggyőződését —, hogy nagy elődök nyomában 
jár, mikor az írást is, mint a természetet, rejtett titkok fátylának tartja, 
melyet nem elég magát nézni, hanem melyen túl kell látni. Ö maga az 
Úr paraboláira, hasonlataira hivatkozik, továbbá sz. Pálra, akinél szintén 
megtalálja ezt az allegorizáló, szimbolizáló írásmagyarázatot. Vitázhatnánk 
megokolásának értékéről, de ez nem szükséges. Sz. Gellért a patrisztíkus 
irodalom örököse és főleg a patrisztíkus irodalom azon irányáé, mely az 
alexandriai hitoktató iskolában átvette a zsidó phi lói írásmagyarázatot és 

1 Deiib. 1. 7. Batthy. 214. 1. 



örökségbe adta Origenes és mások útján úgy a keleti, mint a nyugati 
egyházi írók legnagyobbjainak: Ps. Dionysiosnak, Maximus Confessornak, 
sz. Ambrusnak, sz. Ágostonnak, N. sz. Gergelynek, Beda Venerabilisnak. 
Gellért nem jár itt önálló úton. Egész módszerét elvileg is kidolgozta 
már mestere, kihez e téren legtöbb szál fűzi, mint maga is eléggé elárulja : 
Ps. Dionysios. Szép példáit találja ennek a módnak sz. Ágostonnál, N. 
sz. Gergelynél és másoknál. Inkább csodálkozhatunk azon, hogy abban 
az időben, a magyar kereszténység kezdetein oly széles olvasottságú író 
lép — távol az akkori idők iskoláitól, könyvtáraitól — a régi egyházi 
írók nyomába. Hisz munkájából az eddig említettek mellett nyilvánvaló 
még az egyháziak közül Caesareai Eusebiusnak, Olymposi Methodiosnak, 
sz. Jeromosnak, Cassiodoriusnak, Apollinarisnak, továbbá Tichoniusnak 
és Eucheriusnak ismerete. Müveikre hivatkozik, vagy idéz belőlük. Ez a 
hivatkozás néha közvetett ugyan, úgy hogy nem kell Karácsonyival1 fel-
tételezni, hogy görögül is tudott. Munkájának görögös fordulatai eléggé 
megmagyarázhatók az általa latin fordításban használt Ps. Dionysiosnak3 

és másoknak a fordításban bennemaradt graecismusaiból. 
Ez az allegorizáló szimbolikus irány szellemtörténeti szempontból 

érdekes, mert módot ad Gellértnek arra, hogy egy részletkérdésben adott 
írásából gondolat- és érzésvilágának keresztmetszete feltáruljon és belőle 
az utókor is megláthassa, mily teljességgel, mily elevenséggel élt az egy-
korú keresztény eszmevilág a magyarság nagy apostolában. Ép ezért nem 
nehéz a Deliberatióból sz. Gellért hitének tartalmi elemeit sem összeállí-
tani, mint ahogy egész világképe — mely lényegileg azonos a naiv, szent-
írási és antik geocentrikus világképpel — eléggé feltárul. 

A bakonyi remete a Szentírás és a Szentírással foglalkozó egyházi 
atyák, írók által jutott világszemléletének azon elemeihez, melyek eredetileg 
a platói, újplatonikus gondolatkörhöz tartoznak és amelyek közt a pytha-
gorasi elemek sem hiányoznak — főleg az Istennek és a világnak az egy-
séggel és a sokasággal való szemléltetésében és a számmisztika haszná-
latában. Ebben is egészen korának volt a gyermeke. 

V. 
Szent Gellért az élet tápláló kenyerét és édes vizét megtalálja a 

Szentírásban és az egyházi atyák, írók gazdag tudományában. Szerinte 
minden igazság megvan Krisztusban, az Isten Igéjében. 

Ez a theocentrikus gondolatkör azonban a XI. században már 
erősen fellendült diadektikus mozgalomra bukkant és Gellért még velencei 
szerzetes korában öt éven keresztül tanulta korának — bár még primitív 
— tudományait. 

Ez a dialektikus mozgalom volt a csirája a középkor gyorsan fej-
lődő bölcseletének és világi tudományosságának. A Nagy Károly nevéhez 
— nem elég megokoltan — kapcsolódó tudományos, irodalmi és iskolai 

1 Sz. Gellért élete, 108. 1. 
2 Ps. Dionysiosnak sz. Gellértig két fordítása is volt már: Hilduin apáté és 

Joh. Scottus Eriugenáé. Hogy melyiket használta a kettő közül, azt filologiai össze-
vetés ma is eldönthetné. 



renaissance, melynek Galliában Alkuin, Németországban Rhabanus Maurus 
a zászlóvivője, tovább élt a X. század monostoraiban, főleg Sankt Gallen-
ben,1 Reichenauban, Fuldában, Corvey-ben és sz. Gellért korában veti 
meg az alapját Fulbert ( f 1028) a realista irányú, platonikus szellemű 
hires chartresi iskolának/ 

Ép a X—XI. századfordulón él a nagytudása miatt varázslónak hitt 
Aurillaci Gerbert, a magyar szent koronát küldő II. Szilveszter pápa, aki 
nemcsak a dialektikát és az összefüggő tudományokat művelte, hanem 
messze kivált a mathesis, geometria terén és a klasszikus irodalom meg-
becsülését is hangsúlyozta. 

Gellért korában mindenfelé buzgón terjed a tudományos élet. Dél-
itáliában és Spanyolországban az arabokkal kerül az egykorú tudomány 
érintkezésbe és így a nyugat ebből az irányból is kap lendítő erőket. 

A bakonyi remetéhez ezek a szellemi áramok is eljutottak. A közép-
kori rossz közlekedés mellett is élénk volt a szellemi érintkezés és a 
gondolatcsere. Gellért egy műve (de divino patrimonio), mint Batthyáni 
jól sejti, Richard verduni apát kezei között volt még írója életében, ő 
maga Deliberation Isingrinnek írja, aki valószinüleg valamely bajor 
monostori iskolában tanított (a kézirat egyetlen másolata Freisingben 
találtatott) ; vele Gellért bizonyára a Szent István feleségével jött bajorok 
által jutott érintkezésbe. 

A püspökké kiszemelt remetéről különben sem feledkezett meg sem 
a szent király, sem azok az egyháziak és szerzetesek, akik elől hírének, 
nevének sugárzását még a Bakony vadonja sem foghatta fel. 

Hogy mennyire ismerte korának fejlődő tudományát, azt eléggé 
érezteti pl. a következőkkel: „Mondja nekem akárki, aki akarja: sokat 
olvastam, sokat szaladtam ; Spanyolországban tanultam, Britanniában 
művelődtem, Skóciában felőrlődtem (a tanulmányban), Írországban is 
tanultam, minden szabad tudományt (trivium, quadrivium) elmémbe vés-
tem, nincs, amit ne olvastam volna."* 

Ezekkel a szavakkal mintha csak korának vándortanítóira, dialek-
tikusaira célozna. A középkori ember jobban futott egy-egy híresebb 
mesterhez, mint a mai. Hisz tudjuk, hogy pl. a normandiai Bec-ben a 
XI. sz. derekán százával ültek Lanfrancnak lábainál a világ minden részé-
ből odasereglett tanítványok. Az iskolák époly bucsújárást váltottak ki, 
mint a szenthelyek. És a mesterek is kenyeret és tanítványt keresve ván-
doroltak országról-országra. Ily vándormester volt pl. a XI. sz. első felében 
Besate-i Anselm, a peripatetikus, aki Itáliát, Burgundiát és Németországot 
járta végig. Mintha rája és nagyszámú dialektikus kortársára mondaná 
Gellért: „sokat szaladtam". 

Ezekben a mesterekben tényleg az a fölényeskedő hang jutott ura-

1 Notker Labeo sanktgalleni szerzetes sz. Gellért kortársa (f 1022) egész sor 
bölcseleti mü magyarázatával, kivonatával szerez érdemeket. Ő irta vagy az ő hatása 
alatt készült egy mü : „De partibus loicae" (Baumgartner : Gesch. des patr. u. scho-
lastischen Phil. 241. 1.) Úgylátszik, sz. Gellért ismerhette ezt a munkát, mert ő is 
következetesen Loica-nak írja a Logicát. Batthy. kiadása ezt az írást nem tünteti fel-

a Delib. 1. 8. Batthy. 256. 



lomra, melyet sz. Gellért jellemez, amely oly jellemző később is pl. 
a humanista íróknál vagy egyes modern hírlapi filozófusoknál. De 
nem a hangjuk fölényeskedésében volt az igazi veszély, hanem abban, 
hogy tudásukat a Szentírás fölé akarták helyezni, hogy a dialektikával 
akarták a hittitkok lehetetlenségét bizonyítani, hogy alig serkedő tudo-
mányukkal a racionalizmust szegezték a hagyományos hit és dogma ellen. 

Gellért szerencsés vértezettel látta el magát jókorán ezen áramokkal 
szemben. Megvolt benne az értelem alázatossága és a hit győzedelmes 
erejében való bizalom. Annyit ő is tudott a bölcseleti kérdésekről, mint 
korának mesterei, ismerte az iskolai könyveket, Porphyrius Bevezetését,1  

Aristoteles Kategóriáit,a az akkori dialektika formái, fogalmai nem ide-
genek előtte. De ép ezekből látja és Plato Timaeusa is megerősíti abban, 
hogy a bölcselet ott, ahol a hit bizonyosságot ád és világot gyújt, csak 
botorkál a sötétben. 

A szavak csillogása és a fogalmak csiszoltsága nem téveszti meg. 
Az ő lelkülete:, a fides quaerens intellectum, a megértést kereső hit, mint 
mestereié, sz. Ágostoné és Ps. Dionysiosé. Még messze van attól, hogy 
hitének értelmi megalapozást adjon a bölcselettel, mint a század végén 
Canterbury sz. Anzelm megkísérli. A patrisztika és a skolasztika közt áll 
időbelileg, de lelkileg közelebb van a szentatyák eszmevilágához, mint 
a skolasztikusokéhoz. A hitet nem értelemmel akarja megérteni, hanem 
— bármily paradoxnak lássék is — hittel. Nála a természet is mindig 
a hit fényétől ragyog, még a porszemet is a kinyilatkoztatás rááradó 
fényében veszi észre. Mennyivel inkább igyekszik a kinyilatkoztatásban, 
a Szentírásban foglaltakat — a kinyilatkoztatás más adataival szemlél-
tetni ! Ilyenkor még a legtávolabbi asszociációtól sem riad vissza. 

Ez az átélése, az átélésből eredő megízlelése a hit világának — a 
bakonyi remete állásfoglalása a tudománnyal és a bölcselettel szemben. 
Merész hasonlattal nevezi a bölcseletet — „a kéjnő ajkáról csepegő méz-
nek"y — és természetes, hogy ettől a méztől félti egyházát, félti hitét. 
De ő már tud különböztetni: nem minden tudomány, nem minden böl-
cselet gyanús előtte, hanem csak az, mely szembehelyezkedik azzal, aki 
maga az „Igazság, a Bölcseség", akitől minden igazság és bölcseség 
származik.4 Ép ezért nem ragadtatja magát addig a végletig, melyre pl. 
századában Damiani sz. Péter ragadtatta magát, vagy később is még 
némileg sz. Bernát, hogy a profán tudást és bölcseletet teljesen haszon-
talannak mondaná. Van elismerése Plato, Aristoteles iránt, elismeri azt, 
hogy eretnekektől, pogányoktól is lehet tanulni. „Hasznos nekünk néha 
elménket ellenségeink olvasására fordítani, mint ahogy Mózes is meg-
parancsolta népének, hogy vegyék el az egiptomiak aranyát, ezüstjét. 
Néha a szántóföldön liliomok teremnek es a tövisek közt rózsák." 5 — 
„Amit jól mondtak, onnét felülről jövő sugallatra mondták." — Ezzel 

1 Delib. Batthy. 65. 1. 
2 U. o. 66. 
3 Delib. Batthy. 53. 
4 Delib. Batthy. 55. 
5 Delib. Batthy. 66. 
e Delib. Batthy. 83. 



voltaképen Gellért elismeri azt, hogy az emberi értelem iparkodása nem 
hiábavaló és az igazságcsirák — Krisztus előtt is el voltak hintve — a 
nagy természetben és az emberek elméjében. 

A bakonyi remete lelkében újra élednek azok a problémák, melyek 
a nagy szentatyákat foglalkoztatták : az ókori irodalomnak és a szentírás-
nak, a filozófiának és a hitnek, az értelemnek és a hivő átélésnek a 
viszonya. A remetének életcélja a lelki béke, a benső összhang; vannak 
pillanatai, mikor a bakonyi erdők néma csendjében a szférák harmóniá-
ját sejdíti és ép ezért megérzi, megsejti azt, hogy a teremtő Isten a 
tudás és a hit közt is összhangot teremtett és ezt az összhangot sem 
az igaz tudás, sem az igazi hit nem zavarja meg, hanem csak a magára 
hagyatkozó, magafitogtató tudás — vagy az értelmetlen hit. 

VI. 
Az olyan lelkeket, mint sz. Gellérté, majdnem lehetetlen elemezni. 

A nagytermészet hangjai csendülnek ki belőlük, azé a természeté, mely 
oly rejtelmes, mint a Bakony erdeje éjszakán és mégis oly átlátszó, mint 
a Gerence vize. Ennek a természetnek a hangja : Istendicséret. Ezt érzi 
ki belőle sz. Gellért, mikor azt mond ja : „Az Isten egyetlen müve sem 
szűnik meg (Istent) dicsérni . . . Ezért mondja a hymnusz : Áldjátok az 
Ur minden müvei az Urat, áldjátok, fölötte magasztaljátok mindörökké. — 
Az áldás e világ föladata, a nagy-magasztalás az (örök) országé."1 És 
beledalol ezekbe a lelkekbe a kegyelem csodás éneke, azé a kegyelemé, 
mely az örök élet énekeit adja már idelenn az ajkukra. „A szentek 
sanyargattatás közben dicsérik az Urat és ha vigadnak, akkor illetik 
nagy magasztalással."2 

Ezért elemezhetetlen, magyarázhatatlan az a hét év, melyet sz. Gellért 
a Bakonyban töltött. 

Hogyan múlik el az ily magány nappala és éjjele, nap-nap után 
éveken keresztül? Milyen eszmék, milyen képek száguldanak át ezen a 
fantázián? Kik lépik át azt a küszöböt, melyen belül a remete él együtt 
egy farkassal és egy szarvassal ? Mikor csendes és mikor hangos az 
érzések amaz orgonája, mely lelkében dalol? 

Ezt sem értjük. Még kevésbbé tudjuk megfigyelni azt, hogy gazdag-
szik az ily lélek a kegyelem érintéseitől, hogy alakul, formálódik az Isten 
kezétől. Nem értjük, hogy fejlődik ki az a lélek, mely előtt sár lesz a 
világ minden dicsősége, mely földi urának, királyának nem teszi fejére 
a koronát és gazságát szemébe mondja — úgy Aba királynak, mint 
Péternek. Magyarázhatatlan marad, mily erő hajtja, üzi addig a szikláig, 
ahol vére omlott a magyar kereszténységért. 

Csak azt látjuk, hogy a contemptus mundi és az amor Dei — a 
két szárnya a lélek röptének. Magasra száll, nekünk messze-magas 
régióba. Lelkében ott él élete eszménye: „az Egyház, Megváltójának 
szeplőtelen jegyese".3 Az apokalipszis ragyogó képeivel rajzolja meg 

1 Delib. 1. 1. Batthy. 5. 
s Delib. 1. 1. Batthy. 5, 
3 Delib. Batthy. 101. 



ennek az eszménynek alakját és érte hevülő, izzó lelke nem tür el benne 
foltot. Az Istenszeretet nála legszorosabban kapcsolódik az Egyház szere-
tetével. Amikor egyházának sorsát nézi, akkor gyullad a lelke, akkor 
megjelennek előtte az „égi Jeruzsálem" apokaliptikus képei.1 

Ez volt a lelke — a cluny-i reformnak, százada leghatalmasabb 
áramának, a világ legideálisabb harcának —• az Egyházért, Krisztus 
jegyeséért. 

A Bakony magányában is ez életének hajtóereje. Imádsága, elmél-
kedése, munkája arra szolgál, hogy Egyházát erősítse, hogy saját lelkét 
előkészítse a ráváró nagy feladatokra. 

Ki tudná ma megérteni azt a lelket, aki Deliberatioit — nyilvánvaló 
utalásokkal saját remeteéletére is — így fejezi be : 

„Az Egyház galambszárnyakkal, sőt a kerubok szárnyaival látta el 
magát. Elnyerte annak a csókját örök szeretetben, aki a gonosz tudásnak 
fája alatt életre keltette, ott, ahol szülőanyja megrontatott. Erre így kiál-
tott fel : íme futva menekültem és a magányban maradtam. Ezért emel-
kedett az Egyház a kerubok fölé és száll a szelek szárnyai fölött Jegyese 
elé, hogy elnyerje ölelését és mondhassa neki : Jöjj kedvesem, menjünk 
ki a mezőre, mulassunk a tanyákon. Reggel keljünk fel a szőllőkbe, 
lássuk, virágzik-e a szőllő, van-e gyümölcse a virágnak. A mandragórák 
illatoznak kapuinkban ; minden gyümölcsömet, régit és újat, neked tar-
tottam . . . 2 

Szent Gellért bakonyi élete misztikus élet. Exstatikus viziókat lát, 
az isteni szeretet ölelését, csókját érzi. Lelke túlárad az égi örömök elő-
ízétől. A summa quies, a nagy nyugalom — a summa voluptast, a 
legfőbb örömet rejtegeti számára. Szeme az eget látja, szive az Istent 
élvezi — csoda-e, ha földiekhez szokott fülünk — égből jövő hangját 
nehezen érti ? 

1 Delib. Batth. 102—5. 
2 Delib. 1. 8. Batthy. 297. 



A földrajzi viszonyok szerepe 
a betegségek keletkezésében 
és elterjedésében. 
Irta: dr. Kalmár Gusztáv (Pannonhalmán). 

Az ókori és a középkori orvostudomány a betegségek elterjedésében 
és keletkezésében igen nagy jelentőséget tulajdonított a különböző föld-
rajzi tényezőknek. A víznek, levegőnek, éghajlatnak betegségokozó hatását 
a legnagyobb görög orvos, Hippokrates, elméletileg is kifejtette. Ez a 
felfogás sokáig uralkodó maradt. Sőt sokan még ma is ezt a felfogást 
vallják, amikor pl. a mocsarak romlott levegőjét okolják a maláriáért és 
amikor egyenesen a trópusok meleg éghajlatának rovására írják az ott 
dühöngő különféle betegségeket : pestist, kolerát, sárgalázt, álomkórt stb. 
A mai orvostudomány ezt a felfogást már nem vallja abban a formában, 
mint a régiek és ma is a laikusok. A természettudományi kutatások fel-
derítették, hogy a földrajzi viszonyok : klíma, víz, talaj, fajbeli különbség 
stb. magukban csak igen ritkán okoznak közvetlenül betegségeket, és 
bebizonyították, hogy a legtöbb betegséget bizonyos mikroorganizmusok 
okozzák. Ezek a kutatások minimumra szállították le a földrajzi viszo-
nyok hatását a betegségek keletkezésében, de ugyanakkor felderítették 
hatalmas szereplésüket a betegségek elterjedésében. 

Földrajzi viszonyok közvetlen hatására csak kevés betegség kelet-
kezését lehet visszavezetni. I lyenek: a napszúrás, hőguta és bizonyos 
bőrbetegségek (erythema). Ezeket a levegőnek túlságosan magas hő-
mérséklete idézi elő. Ide tartozik a hegyibetegség is, amely 2500—4000 
méter magasságon felül csaknem minden hegyvidéken jelentkezik. Ki-
merültség, orrvérzés, álmatlanság gyötri a beteget, amíg valahogyan 
megszokja a légnyomásnak és a levegő összetételének megváltozását. 
Egészséges tüdejű embernél ez egy-két hét alatt megtörténik. Tisztán a 
földrajzi viszonyok az okai a hóvakságnak nevezett fájdalmas szembeteg-
ségnek, amelyet a hóval borított területeken utazó, kutató emberek kap-
nak meg. Betegséget okoz a sivatagok és a sarki hómezők végelátha-
tatlan és napról-napra ugyanazon élettelen tájképet mutató egyhangúsága 
is. Ez főképen ugyan beteges lelki jelenségekben nyilvánul meg (haluci-
náció, elhagyatottság nyomasztó érzése), de épen ezek a jelenségek de-
primáló hatással vannak a test egészségére is, amely elveszti rugalmas-
ságát. Számos sarkvidéki expedició ment tönkre a hathónapos sarki éjjelek 
alatt kifejlődött lelki és testi betegségek következtében. 

A földrajzi viszonyoknak ez a közvetlen hatása nem nagyjelentő-
ségű, de annál fontosabb a szerepük a betegségek elterjesztésében és 
egyes betegségek elterjedési körének meghatározásában. 

Első helyen az éghajlatnak, a klímának a szerepét tárgyaljuk, mert 
ez a legfontosadb. Ma már ugyan megdőlt az a felfogás, amely forró, 
mérsékelt és hideg éghajlati övi betegségeket különböztetett meg, mert 
bebizonyult, hogy a mérsékelt éghajlati öv betegségei kozmopoliták, sőt 
részben azoknak mondhatók a tropikus éghajlati övben otthonos beteg-
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ségek is, mint a pestis, kolera. A legújabb kutatások nyomán az is 
nyilvánvalóvá lett, hogy az u. n. tropikus betegségeknek a forró éghaj-
lati övben való tömörülését nem a klíma okozza közvetlenül, hanem, 
mint majd rövidesen látjuk, más körülmények. 

Tagadhatatlan, hogy a tropikus klíma állandó magas hőmérséklete 
különösen csapadékos időben vagy helyeken, káros hatással van az 
emberi szervezet ellenálló képességeire. Az Amazonász és a Kongó 
medencéjében és Ázsia déli részein a fehér ember csak úgy tud meg-
élni, ha időnkínt huzamosabb időre elhagyja a trópusok vidékét, külö-
nösen a mocsaras síksági helyeket. Elő-Indiában az angol hivatalnokok, 
ha nem jöhetnek Európába, a Himalája hegyvidékeibe mennek a nyári 
monszun a nyirkos forróság elől. De az évekig való tartózkodás a 
tropikus vidékeken még így is ritkán múlik el, hogy valami máj, gyomor 
vagy vesebajt ne szerezne a fehér ember. Ezekben a bajokban azonban 
sokszor maga a fehér ember a hibás, aki a trópusok alatt is ragasz-
kodni akar megszokott ételeihez és italaihoz. 

A pestisnek, kolerának, leprának és még számos más betegségnek 
a tropikus vidékeken való örökös pusztítását közvetlenül nem a klíma 
okozza, de el nem vitatható, hogy nagyfokban elősegíti azt. Az állandó 
nagy meleg kedvező hatással van az említett betegségeket okozó mikro-
organizmusok fejlődésére. De talán még fontosabb az a körülmény, hogy 
a folytonos magas hőmérséklet mellett sokkal nagyobb a fertőzés vesze-
delme, mint a mérsékelt vagy hideg éghajlati övben. A forró éghajlati 
öv temérdek moszkitója, legye és egyéb férge, élősködője, a mezitláb 
való járás-kelés, a bennszülöttek könnyű és hiányos öltözködése állan-
dóan rengeteg alkalmat adnak a fertőzésre, nem is szólva trópusi népek 
ismert nemtörődömségéről és szennyességéről. A pestises, kolerás vagy 
leprás beteg a rozoga házak nyitott ajtajánál vagy épen az utcán hever 
haldokolva. A legyek egész légiója lepi el őket, anélkül, hogy valaki 
ezzel törődnék. Elképzelhető a fertőzés veszedelmének nagysága. 

Az igazi tropikus betegségek, minők a sárgaláz, a tropikus malária, 
álomkór, benguela láz stb., teljesen a tropikus vidékekhez vannak kötve. 
A pestis, kolera pusztíthat mérsékelt, sőt hideg éghajlatú vidékeken is, 
de a nevezett tropikus betegségek mérsékelt és hideg éghajlati övben 
járvány szerűen nem dühönghetnek. A sárgaláz, álomkór, benguela láz 
stb. betegségek bacillusait ugyanis bizonyos moszkitó (mosquito spanyol 
szó = szúnyog) és légyfajok oltják egyik emberről a másikra. Ezek a 
közvetítő állatok pedig tömegesen csak meleg éghajlatú vidékeken élnek. 
A nevezett betegségek tehát csak a tropikus vidékeken léphetnek fel 
pusztítóan. Szórványosan előfordulnak ugyan Európában is, de ezek 
bebizonyíthatóan a trópusokról behurcolt esetek. 

A klíma hatása mellett eltörpül a fajbeli különbség szerepe a beteg-
ségek elterjedésében. Régebben ennek a tényezőnek is nagyobb jelentő-
séget tulajdonítottak, mint aminőt megérdemel. A fehéreknek, akik a 
tropusokon éltek, már régen feltűnt, hogy bizonyos betegségek, amelyek 
a fehér kereskedőket, katonákat megtizedelik, a bennszülött színes lakos-
ságban semmi vagy csak kevés kárt tesznek. De vannak viszont beteg-
ségek, amelyeken az európaiak a gyermekkorban átesnek (vörös, vörheny, 



bárányhimlő stb.) legtöbbször minden nagyobb baj nélkül, a színesek 
között ellenben pestis vagy kolera módjára pusztítanak. Ennek a jelen-
ségnek oka teljesen felderítve máig sincs. Az bizonyos, hogy a színesek, 
különösen a fekete bőrűek, egyes betegségekkel szemben nagyobb ellen-
állást mutatnak, mint a fehérek. A maláriát, sárgalázt pl. az európai 
ember sokkal könnyebben megkapja, mint a néger, és a szőke észak-
európai ismét előbb, mint a sötétebb szinü déleurópai. Statisztikai adatok 
szerint a cukorbetegség legjobban a szemiták (zsidók) és a hinduk 
között van elterjedve, ellenben a négerek és a mongolok között szinte 
ismeretlen. A tropikus vidékek lakosai nem ismerik a köszvényt, amely 
Európában és Észak-Amerikában nagyon el van terjedve. A merevgörcs 
roppantul elterjedt betegség Venezuelában, a délázsiai Annamban, de 
teljesen ismeretlen a hasonló éghajlatú Közép-Afrikában. Valóságos nép-
csapás Kína száraz, poros középső részein, de a hasonló viszonyokkal 
rendelkező Délnyugatafrikában alig ismerik. 

A faj-különbség okának lényegével a tudomány még nincs tisztá-
ban. Az eddig megállapított tények elégségesek arra, hogy a problémával 
foglalkozzanak, de nem elégségesek annak megoldására. A fertőző beteg-
ségekkel való immunitást illetően a jelek arra mutatnak, hogy ez nem 
öröklött, hanem szerzett immunitás. A tropikus vidéken lakó színesek 
u. i. már gyermekkorukban keresztül esnek bizonyos tropikus betegsé-
geken és ezállal épen úgy immunitást szereznek a trópusi malária, sárga-
láz, vérhas ellen, mint a fehérek a „gyermekbetegségekkel" szemben. 

A fajbeli különbségnél jóval fontosabb szerepe van a betegségek 
elterjedésében a szociális viszonyoknak. Ezeknek hatását magunk is 
könnyen tapasztalhatjuk. A sovány táplálkozás, hiányos öltözködés, 
egészségtelen, túlzsúfolt lakás, tisztátalanság miatt a fertőző és ragályos 
betegségek, mint a tüdővész, kolera, pestis stb. sokkal nagyobb száza-
lékban szedik áldozataikat a szegénység soraiból, mint a gazdagokéból. 
A pellagra pl. a kukoricaliszttel táplálkozó szegény olasznak és oláhnak 
a betegsége. Innen az olasz elnevezés : malattia della miseria. A tropusok 
mezítláb járó és hiányosan öltözött bennszülöttje sokkal több bőr- és 
egyéb betegséget szed össze, mint a teljesen felöltözködő európai. 
A tuberkulózis és siphilis ellenben az u. n. müveit népek betegségei. 
A keleti vérkelés (furunkulus) a keleti városi lakókat támadja meg, a 
vidékieket ritkán. A neve is jelzi ezen sajátosságát, mert városokra 
vonatkozik: bouton d'Aleppe, Delhi-sore, Jericho-Beule, the Bagdad Boil. 

Kissé bővebben tárgyaljuk a táplálkozás hatását. Az emberi ter-
mészet a táplálékban háromféle anyagot kiván bizonyos arányban : fehér-
jét, szénhidrátot és zsírt. Ha egyik vagy másik hiányzik, akkor a táp-
lálkozás egyoldalú, amely kisebb-nagyobb mértékben mindig káros. Az 
egyoldalú táplálkozás nem mindig a szegénység következménye, hanem 
helytelen helyi, egyéni, vagy épen nemzeti szokás, de igen sok esetben 
a természet utalja erre az embert. A sarkvidékek lakosainak egyedül a 
tenger nyújt táplálékot (fóka, rozmír), mert a földmivelés és állattenyész-
tés a sarki tájakon teljesen lehetetlen. Az eszkimók főétele a halzsir. 
Ez könnyen emészthető, de épen ezért az éhséget csak rövid időre 
csillapítja. Innen magyarázható a sarki népek mértéktelen mohósága. 



(Geogr. Zeitsch. 1923. 246. 1.) A nagy állattenyésztő vidékeken (Anglia, 
Hollandia, Észak-Amerika) a hűsevés fejlődött ki roppant egyoldalúan. 
Ezeken a vidékeken gyakori a köszvény és az ütőérelmeszesedés. A meleg 
éghajlatú vidékeken viszont a növényzet szolgáltatja a táplálék nagyobb 
részét. Ez az egyoldalú növényi táplálkozás különösen a kukorica és 
rizstermelő országokban okoz súlyos és veszélyes betegségeket: a pel-
lagrát és a beri-berit. 

Brandt német tudós, még a többnejüséget is a táplálkozás hatásával, illetve a 
szarvasmarhatenyésztés hiányával hozza kapcsolatba (Geogr. Zeitsch. 1923. 246—47.11.). 
A kisgyermek legmegfelelőbb tápláléka elválasztása után is a tej. Az olyan vidékeken, 
ahol az állattenyésztés, különösen a szarvasmarhatenyésztés nincs kifejlődve, hosszú 
éveken át magának az anyának kell a gyermeket táplálni. Mivel pedig a szoptatási 
időszak az anyára nézve a pihenés ideje, azért az ilyen .vidékeken a többnejűség 
intézménye honosodott meg. — Érdekes elmélet, de nem igaz. 

Jellemző egyes területekre az is, hogy milyen állapotban fogyasztják 
a táplálékot: nyersen, félnyersen vagy főzve. Ez a kérdés szorosan 
szorosan összefügg a földrajzi viszonyokkal és a betegségek elterjedésé-
vel. A táplálékot csak ott lehet megfőzni, r ahol tüzelőanyag van. Azért 
pl. a tüzelőanyagban gazdag Közép- és Északnyugat-Európában a táp-
lálék túlnyomó részét főtt vagy sült állapotban élvezik az emberek. 
Ezeken a vidékeken a gyomorinfekció aránylag ritka. Ellenben annál 
gyakoribb Dél-Európáaan és általában a melegebb vidékeken, ahol rész-
ben a tüzelőanyag hiányában, részben szokásból nyersen fogyasztják a 
táplálék egy jórészét. Ezért és a rossz ivóvíz miatt is, gyakoriak itt a 
vérhas és az élősdiektől okozott bélbetegségek. Az olasz bányászok hur-
colták Közép-Európába az amcylostomiasis-nak nevezett féregbetegséget. 
A tüzelőanyag hiánya kényszerítette Ázsia és Dél-Oroszország fátlan 
steppéin vándorló őseinket is a szárított húsnak élvezetére, amely így 
sokáig elállt és az egészségre káros hatásából is veszített. 

Betegséget okoz a friss tápláléknak huzamosabb ideig való hiánya. 
Különösen a vitorláshajók hónapokig konzervekre utalt személyzete és 
a sarki expedíciók szokták megkapni a skorbutnak nevezett betegséget, 
amely roppant fájdalmas fogíny- és egyéb bántalmakban nyilvánul és 
végül halált is okoz, hacsak idejében friss eledelt nem kap a beteg. 

A betegségek elterjesztésében az összes földrajzi tényezők közül 
első helyet foglalja el a közlekedés. Régebben általános meggyőződés 
volt, hogy a ragályos és fertőző betegségeket a levegő terjeszti. A tudo-
mányos kutatások ezt ugyan több betegségre megállapították (tuberkulózis, 
influenza?), de számos más pusztító betegséget illetően megdöntötték. 
A közlekedés betegségterjesztő szerepére már régebben rávitte az embe-
reket a tapasztalat, azért a határokon járványok idején vesztegzárokat 
állítottak fel, amelyeket quarantan-oknak is neveztek. Ez az elnevezés 
középkori olasz eredetű, mert a pestises vidékről érkező hajókat 40 napig 
vesztegzár alatt tartották (quaranta 40). 

A közlekedés befegségterjesztő szerepét magunk is könnyen figye-
lemmel kisérhetjük. Az 1926. év végén és az 1927. év elején napról-
napra követhettük a spanyol náthának nevezett influenza terjedését nyu-
gatról-keletre. A közlekedésben legveszedelmesebb betegségterjesztő maga 
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a közlekedő ember, ha a betegség csírája benne van. Egyes betegségek 
bacillusai ugyanis — mint pl. a siphilisé, lepráé, maláriáé — évekig 
elélnek az emberben és könnyen átkerülnek más vérébe is. Az áru-
cikkek, ha járványos vidékről valók is, sokkal kevésbbé veszélyesek, fel-
téve, ha elég hosszú ideig voltak úton. Az árukra letelepedett bacillusok 
ugyanis, nem találván meg életfeltételeiket, beszáradva elpusztulnak. így 
a kolerát, pestist, maláriát, sárgalázt, álomkórt stb. száraz árucikkel nem 
szokták behurcolni, de már a lépfenét igen. 

Befejezésül áttekintjük azoknak a betegségeknek mai elterjedési 
körét, amelyeknek művelődéstörténeti vagy földrajzi jelentőségük van. 

Első helyen a pestist említjük, „amelyet feketehalál vagy döghalál 
néven szoktak a régiek emlegetni. Ösi betegsége ez az emberiségnek. 
A bibliai történetekben, az ókori és középkori történelemben ismételten 
találkozunk vele. Többször végigpusztította egész Európát. A XIV. század-
ban még Grönland lakosságát is alaposan megrostálta. Hazánkban külö-
nösen Nagy Lajos és II. Rákóczi Ferenc idejében tett nagy pusztításokat. 
Ma különösen Elő-Indiában és Kína középső részein van elterjedve. Régi 
pestisfészket találunk Afrikában is a Viktória-tó környékén, ahonnan 
gyakran behatol a karavánutak mentén a Nilus völgyébe. Európában és 
Amerikában csak ritkán szokott előfordulni. Legtöbbször az Indiából vagy 
Kelet-Ázsiából jövő hajókon hurcolják be. Ázsiában és Afrikában ren-
desen a hindu és mohamedán zarándokok terjesztik el, akik Benareszt, 
illetve Mekkát és Medinát látogatják. Amerikában csak 1919-ben észlelték 
az első esetet Aszuncion városban Dél-Amerikában. A kommunizmus 
kitörése óta Oroszországban ismételten járványszerüen pusztított, de meg 
tudták fékezni. Igen veszedelmes betegség 80—90%-os halálozási arány-
számmal. 

A kolera hazája jelenleg szintén India, még pedig főként a Gangesz 
deltája. Európában mai tudásunk szerint először 1817-ben jelent meg, 
tehát a pestishez képest igen fiatal betegség. A 30-as évektől kezdve 
meg-megújulva hazánk népét is megtizedelte. 1817-től 1920-ig hat 
nagy kolerajárvány az egész földet végigpusztította. 

A malária már a klasszikus ókor népeinek is egyik ostora volt. 
Régebben a mocsarak romlott levegőjében keresték a malária okát. Ter. 
Varró római író azonban csak a terjedését írja a levegő rovására, amely 
a szájon és az orron át a testbe juttatja a bacillusokat (si qua erunt 
loca palustria . . . crescunt animalia quaedam minuta, quae non possunt 
oculi consequi et per aera intus in corpus per os et nares perveniunt 
atque efficiunt difficiles morbos .Rer. Rust.) 

A malária a tropikus és a subtropikus vidékek alacsonyabb vizenyős 
részein mindenütt el van terjedve. Legsúlyosabb formában a trópusok 
alatt jelentkezik, amelyből ritkán van gyógyulás. Európában különösen 
Itália, Albánia és Görögország partvidékei szenvednek sokat. 

A malária elterjedése szoros összefüggésben van az anopheles nevü 
szúnyog fajtának az elterjedésével, mert ez oltja csípésével a malária 
bacillusát az emberbe. Mivel Középeurópa vizenyős helyein az anopheles 
szúnyog majdnem mindenütt előfordul, azért nyári időben mindenütt 
történhet maláriás megbetegedés. A háború előtti időben ez a veszély kisebb 



volt, mert akkor Közép-Európában csak elvétve volt maláriás beteg és 
igy az anophelesnek nem volt alkalma a maláriás betegről inficiálni az 
egészségeseket. A világháború alatt azonban a magyar és a német 
katonák közül ezer és ezer ember a maláriával fertőzve jött vissza Olasz-
országból és Albániából. így a malária elterjedésének veszélye most 
nagyobb. 

A sárgaláz igazában trópusi betegség. Hazája Dél- és Közép-
Amerikának mocsaras partvidékein van, de ma már a Missisippi torkolat-
vidékén és Afrikában a Guineai-öböl mentén is elterjedt. Igen súlyos 
betegség 70—75%-os halálozással. Nagy szerencse, hogy a sárgaláz, 
mint több trópusi betegség is (az álomkór, trópusi malária) fertőző 
betegségek ugyan, de nem ragályosak. A sárgaláz terjesztője a stegomyia 
fasciata nevü moszkitó, amely tömegesen csak a tropikus és subtropikus 
vidékeken él. 

A legújabb évtizedekben a maláriától és sárgaláztól megtámadott 
országok (Unió, Mexikó, Brazília, Itália stb.) nagy erőfeszítéseket tesz-
nek, hogy ezektől a veszedelmes betegségektől megszabaduljanak. Leg-
célravezetőbbnek a szúnyogok elpusztítása látszik, mert a maláriát és a 
sárgalázt is bizonyos szúnyogfajták oltják az emberbe. Ezért lecsapolják 
a mocsarakat, vagy petroleummal öntik le, hogy a szúnyoglárvák, nem 
jutván levegőhöz, elpusztuljanak. Az anopheles ellen igen hasznosaknak 
bizonyult a denevérek meghonosítása, mert egy-egy denevér 3000—4000 
szúnyogot is összeszed egy este. A sárgaláz moszkitója nappal röpköd 
és nem este, mint a maláriát terjesztő anopheles, azért a sárgalázas 
vidékeken a denevérek helyett a szitakötőt iparkodnak meghonosítani és 
elszaporítani. 

Az álomkór a legveszedelmesebb trópusi betegség, mert a legújabb 
időkig 100u/o°s halálozási arányszáma volt. A német tudósok most a 
germanin nevü orvossággal kísérleteznek, amely igen hatékonynak mutat-
kozik. Az álomkórt a glossina palpalis nevü légy oltja az emberbe. Mivel 
ez a légy csak Afrika középső részein van eddigi tudásunk szerint elter-
jedve, azért az álomkór is járványszerüen csak itt pusztít. Ugandában, 
a Viktória-tó környékén rövid idő alatt félmillió négert pusztított el, de 
a fehéreket sem kíméli. Egy más vidéken 22 falu lett teljesen néptelenné 
5—6 év alatt. 

A lepra (bélpoklosság) a biblia-idők és a középkor egyik legrette-
netesebb betegsége volt. Árpád-házi királyaink alatt nálunk is igen el-
terjedt (Szent Lázár szegényei). Ma különösen Dél- és Előázsiában 
van sok leprás. Európában Izlandon, Skandináviában, Dalmáciában elég 
gyakori. 

A beri-beri nevü betegséget az egyoldalú rizzsel való táplálkozás 
okozza. Azért ez a súlyos betegség leginkább Japánban, Kínában és a 
Szunda-szigeteken pusztít. — A pellagra a romlott, dohos kukoricaliszt 
élvezésétől ered. Legtöbb pellagrás van a románok és olaszok között, 
de igen elterjedt betegség az Unióban is. 
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Szolidaritások.1 

Irta: Dr. Bognár Cecil (Győr.) 

Minden tudományos kutatás azon az alapfeltevésen nyugszik, hogy 
a vizsgálat alá vont jetenségeken teljes törvényszerűség uralkodik, amely 
minden esetben kérlelhetetlenül érvényesül. 

Ezeket a törvényszerűségeket azonban nem mindig tudjuk felismerni 
és általános érvényű tételekbe foglalni. Néha csak nagyon távolról meg-
közelítő tételeket tudunk valamely jelenségcsoportra felállítani, amelyek 
épen nem alkalmasak arra, hogy a jelenségek lefolyását előre meg tudjuk 
állapítani. Olyan tényezők is szerepelnek, amelyeket nem sikerült még 
eme kezdetleges tételekkel felfogni, amelyeknek azonban a jelenségek 
lefolyásában döntő szerepük van. 

így vagyunk a társadalmi élet jelenségeivel is. Messze állunk még 
attól, hogy a társadalmi élet jelenségeinek lefolyását megközelítőleg is 
meg tudjuk előre határozni, még inkább attól, hogy ki tudjuk számítani, 
milyen módon lehetne ezeket a jelenségeket valamely irányban kellőké-
pen befolyásolni. Általános útmutatásokat tudnak ugyan nyújtani a társa-
dalomtudományok, de már egyes meghatározott esetekben többet ér 
bizonyos szerencsés intuíció, mint a tételekbe foglalható tudományos 
ismeret. 

A társadalomtudomány messze elmarad exaktság dolgában a ter-
mészettudományok mögött. Nem azért, mintha a társadalmi élet jelenségei 
nem épen olyan szigorú törvényszerűséggel mennének végbe, mint a 
természeti jelenségek, hanem, mert ezeket a törvényszerűségeket nem 
ismerjük eléggé. 

Míg a társadalomtudomány egyes teoretikusai gyakran elfeledkeznek 
arról, hogy törvényeik nem teljesen exaktak, túlságos bizalommal vannak 
elméleteikkel szemben, addig a társadalmi élet tényleges irányítói sok-
szor arról feledkeznek el, hogy a társadalmi jelenségek is szigorú törvény-
szerűséggel mennek végbe. Nem érzik ezeknek a még nem teljesen 

1 Szerző felolvasta a Szent István Akadémia II. osztályának 1927. máj. 20-i ülésén. 



ismert, még pontosan meg nem fogalmazott, de a valóságban épen 
olyan szigorú törvényszerűségeknek hatalmát. Azt hiszik, hogy ki lehet 
játszani őket, erőszakot lehet tenni rajtuk. Rá akarják kényszeríteni saját 
akaratukat a csodálatosan bonyolult társadalmi organizmusra. Az eszkö-
zöket maguk akarják megválogatni tetszésük szerint. 

Egy kiváló természettudós mondotta, hogy a természet erőin úgy 
uralkodhatunk, ha engedelmeskedünk nekik, vagyis, ha törvényszerűsé-
geiknek figyelembe vételével kezeljük őket. Ugyanez érvényes a társa-
dalom törvényeire is. 

Ma, amikor az emberi társadalom olyan nagy válságokon megy 
keresztül, amikor mindenféle elméletek, irányok kísérleteznek az emberi-
séggel, még sokkal fontosabb, — életkérdés — a társadalmi élet törvé-
nyeinek kutatása és a felismert törvényeknek lelkiismeretes alkalmazása. 

I. 

A szolidaritás fogalma. 

A szociológia már régóta kereste a társadalmi élet alapformáit, 
azokat az alapjelenségeket, amelyekre az összes társadalmi jelenségek 
visszavezethetők, felbonthatók. Egyszer az egoizmusban, máskor az altru-
izmusban látták az emberi cselekvések rugóját, hol a kérlelhetetlen 
küzdelemből (bellum omnium contra omnes), majd a kölcsönös segítés-
ből (Kropotkin) akarták levezetni a társas alakulásokat. Némelyek az 
anyagi javak után való törekvést tartották az egyetlen mozgató erőnek 
(történelmi materializmus), mások tisztán az eszmék hajtóerejét látták 
minden jelenségben. 

Voltak természetesen olyanok is, akik több alapelemet vettek fel, 
többfél^ tényező eredőjének tekintették a társadalmi jelenségeket. Simmel1 

meg akarja találni a szociális formákat, feladatát abban látja, hogy „a 
társulás tiszta formáit megállapítsa, megad j i szisztematikus rendjüket, 
pszichológiai alapjukat és történelmi fejlődésüket". Ilyen fo rmák: a fölé 
és alárendelés, versenyzés, utánzás, munkafelosztás, védelem, pártalkotás, 
a csoportoknak quantitativ és térbeli feltételekhez kötöttsége stb. 

A társadalomalkotó tényezők között olyan értelemben vett alap-
formákat, hogy azokra, mint elemekre minden más jelenséget vissza-
vezethessünk, hogy ezekre minden összetettebb jelenséget felbonthassunk, 
nem fogunk találni. 

A kémiában vannak elemek és vannak vegyületek, ez utóbbiak 
mind egyértelműen felbonthatók az elemek korlátolt számára, viszont az 
elemek már többé fel nem bonthatók. 

A társadalmi jelenségeknél — épen úgy, mint a pszichikai jelen-
ségeknél is — egészen más a helyzet. Itt is elemezhetünk egyes jelen-
ségeket, találhatunk bizonyos alkotó elemeket, összetevőket, amelyekből 
egy bonyolultabb jelenség származik. Csakhogy ez a felbontás, vissza-
vezetés nem egyértelmű. Előfordul, hogy egy összetettebb jelenséget 

1 Soziologie. Untersuchunger über die Formen der Vergesellschaftung. Leip-
zig. 1903. 



felbontunk elemibb jelenségekre, de egy más esetben ezeket az elemibb 
jelenségeket boncolván, alkotórészeik között épen a fentebb említett 
összetettebb jelenséget találjuk. A pszichológiában és a szociológiában 
nincsenek elemek, nem lehet egyértelmű felbontás. 

Ami akár az egyéni, akár a társadalmi életben most mint primär, 
felbonthatatlan és minden másra visszavezethetetlen jelenség tűnik fel, 
az esetleg hosszú generációkon keresztül alakult, szövődött, tömérdek 
tényező hatott rá, mig végül az egyéni, vagy a társadalmi tudatban fel-
bukkan, anélkül, hogy magában a tudatban előzményeit sikerülne meg-
találni. 

A társadalmi alapformák keresésének mégis van értelme. Azokat 
a jelenségeket fogjuk ilyen alapjelenségeknek tekinteni, amelyeknek 
megvan a saját — másból le nem vezethető — törvényszerűségük és 
erre a törvényszerűségre más jelenségeket vissza tudunk vezetni. 

A szolidaritást is ilyen alapjelenségnek vehetjük fel, mert itt is 
tapasztalunk bizonyos törvényszerűségeket, amelyeknek részletes felderí-
tése még az ezután következő kutatások feladata lesz. A szolidaritás 
csak egyik tényező, amelynek szerepe van bizonyos társadalmi formák 
létrejövésében és amelyet a társadalomban lefolyó jelenségek egyik 
okának tekinthetünk. Ha figyelembe vesszük a szolidaritásnál mutatkozó 
törvényszerűségeket, akkor könnyebben fogjuk megérteni a társadalmi 
élet jelenségeit. 

A szolidaritással különösen a francia szociológusok foglalkoznak 
behatóbban. A szolidaritást, mint a társadalmi bajok elleni orvosságot, 
mint valamely nép fönmaradásának nélkülözhetetlen eszközét állitják 
honfitársaik szeme elé. A szocialisták ebben látják az eszközt arra, hogy 
az osztályharcot sikeresen megvívják. 

A szolidaritás ilven értelemben cél, amelyre törekedni kell, amely 
cél azonban ismét eszköze más, magasabbrendű céloknak. Feladat, amely-
nek állandóan szem előtt kell lebegnie. Egyszóval : a szolidaritás a francia 
szociológusoknál legtöbbször mint értékfogalom szerepel. 

A tudományos kutatás azonban elsősorban nem ilyen értelemben 
veszi a szolidaritást. A szolidaritás egyszersmind tény, jelenség, amely 
minden célkitűzés nélkül is fellép, mint a társadalmat formáló tényező. 

„A szolidaritás nem egyszerűen jólhangzó szó, vagy tiszta ideál, 
mint a szabadság, egyenlőség, vagy mint maga a testvériség, hanem 
tény, a tudomány és a történelem által a legtökéletesebben megállapított 
tények egyike, a mi korunknak legjelentősebb felfedezése" — mondja 
Charles Gide (Quatre Écoles, 152. 1). 

Bourgeois szerint van szolidaritás, mint természetes tény az emberi 
társadalmon belül. Ez magában véve sem nem igazságos, sem nem igaz-
ságtalan, közömbös, tekintet nélkül az igazságra létrehozza a maga elő-
nyös vagy hátrányos hatásait. 

A szolidaritást Bourgeois abban a tényben látja, hogy a szerves 
természet az egyéneknek a létért való harca mellett mindenütt össze-
működést is mutat fel. 

A francia szociológusok a kérdést főképen abból a szempontból 
vizsgálják, hogy az individualizmus és a szocializmus közötti ellentétek 



mily módon volnának megoldhatók? Bár hangsúlyozzák a szolidaritás 
tényét, elsősorban nem a tényekben nyilatkozó törvényszerűségeket kutat-
ják, hanem inkább azokat az imperativ jellegű törvényeket iparkodnak 
felállítani, amelyeknek követése mellett a szolidaritás mint társadalom-
fentartó faktor fog szerepelni. 

Minket azonban elsősorban azok a tények érdekelnek, amelyekben 
a szolidaritás megnyilvánul. 

A szolidaritás jellemző vonása bizonyos egyedekben az összetarto-
zás érzése és ennek megfelelőleg egységes fellépés, egyöntetű viselkedés. 

A szolidaritás az állatvilágban is megtalálható. Legegyszerűbb formája 
bizonyos nyájba, csoportba verődés. Ilyen csoportnál gyakran előfordul 
valami egyöntetű viselkedés, anélkül, hogy arra az egyes egyedekben 
külön megvolna az indító ok, pl. a nyáj futásnak ered, pusztán azért, 
mert egynéhány tagja el kezd futni. 

Vannak az állatvilágban ennél sokkal fejlettebb, tartósabb szolidari-
tások is, amelyek lehetővé teszik, hogy köztük bizonyos társadalmi szer-
vezetek jöjjenek létre. 

Az embereknél is vannak bizonyos egyszerű, hogy úgy mondjuk, 
elemi szolidaritások, amelyek minden különösebb előzmény nélkül jönnek 
létre és esetleg nagyon rövid ideig tartanak. Egy vasúti fülke összekerült 
utasai, vagy egy véletlenül összeverődött csoportosulás tagjai között jelent-
kezhetik ilyen szolidaritás. A vasúti fülke utasai bizonyos tekintetben 
összetartozóknak érzik magukat és a következő állomáson felszálló uta-
sokra, mint idegenekre, betolakodókra tekintenek, velük szemben egy-
ségesen lépnek fel. 

A szolidaritás tehát bizonyos egyének között valami egységet, 
összetartozást jelent. Lehet más kapcsolat is az egyének között. Például 
az anyát és gyermekét is kapcsolatok fűzik egybe, ezek azonban nem 
esnek egybe a szolidaritással. Lehet ezek között a kapcsolatok között 
olyan, amelynek egyik elemét, alkotórészét alkotja a szolidaritás, vagy 
pedig ezeknek a kapcsolatoknak eredményeképen, eredője gyanánt mutat-
kozhatik szolidaritás. Két jóbarát között nem csak szolidaritás van, hanem 
más kapcsolatok is vannak. 

Ha valakinek az ügyét pártolom, mert igazságosnak tartom, ha 
abbahagyom a munkát, mert nem vagyok megelégedve a bérrel, akkor 
nem a szolidaritás vezet. Hanem, ha valakivel összetartok, bár abban a 
dologban nem értek vele egyet, ha én is sztrájkba lépek, annak dacára, 
hogy érdekeimnek jobban megfelelne a munka folytatása, akkor csele-
kedeteimnek rugója a szolidaritás. 

Ez az ,,annak dacára" jellemző vonása a szolidaritásnak. A szoli-
daritás következtében cselekszem így, vagy úgy, habár egyébként más-
képen cselekednék. 

A szolidaritással mintegy kiterjesztem énemet, magaménak érzem 
mások ügyét. Különbözik azonban mind az egoizmustól, mind a altruiz-
mustól, amelyek szintén az ,,én"-nek kiterjesztései. Ha valaki birtokomat 
vagy cselédségemet bántja, saját magamat érzem sértve; ez nem szoli-
daritás, hanem egoizmus. Ha valaki felháborodik egy ártatlan ember 



bántalmazásán és védelmébe veszi az illetőt, ez altruizmus, de nem 
szolidaritás. 

A szolidaritás egyéb, altruisztikus és egoisztikus motívumokkal 
összeszövődve jelentkezik, úgy, hogy nagyon nehéz szétválasztani ezektől. 

Jellemzi továbbá s szolidaritást bizonyos elkülönülés, esetleg szembe-
helyezkedés másokkal. A szolidaritás bizonyos csoportra vonatkozik, 
szemben másokkal és rendesen akkor jelentkezik akár érzelmekben, akár 
cselekedetekben, midőn ezt a csoportot kívülről valami hatás éri. A szoli-
daritást a legtöbb esetben valami ilyen reakció hozza létre és a szoli-
daritás megerősödésében a reakciónak mindig nagy szerepe szokott lenni. 

A szolidaritás tehát nem esik egybe avval, amit Kropotkin „köl-
csönös segítség"-nek nevez és aminek általános természettörvény jellegét 
bizonyítja. A szolidaritás nagycn sokszor megnyilvánul a kölcsönös 
segítésben, de nem mindig ebben nyilvánul meg. Viszont a kölcsönös 
segítés gyakran előtordul minden szolidaritás nélkül. Kropotkin példái 
azonban, amelyeket a kölcsönös segítségre felhoz, nagyon gyakran nem 
mások, mint a szolidaritásnak megnyilvánulásai. 

A szolidaritás rokon fogalom avval, amit Franklin Henry Giddings 
a „nem tudatá"-nak (consciousness of kind) nevez, amelyet a következő-
képen határoz meg: oly tudatállapot, melyben valamely, az élet fokain 
magasabban vagy alacsonyabban álló lény felismeri, hogy egy másik 
tudatos lény az ő neméből való. A szolidaritásban van valami abból a 
tudatból, vagy érzésből, hogy az illető egyén egy magasabb egységnek, 
valami szociális alakulatnak (bármilyen primitiv legyen is ez), a tagja. 
Ez az egység azonban nem valami biologiai faj, hanem bármilyen cso-
port lehet. A kollektiv tudat, érzés és viselkedés teszi ki a szolidaritás 
lényegét. 

A szolidaritásnak vannak határai, még pedig kétféle értelelemben. 
Egyrészt abban, hogy csak az egyedek bizonyos körére terjed ki, más-
részt pedig, hogy az ezek közötti összetartás, kapcsolat sem vonatkozik 
minden esetre. 

Tárgyalásunk megkönnyítése céljából bevezethetünk két elnevezést. 
Azoknak az egyedeknek összeségét, akikre a szolidaritás kiterjed, a 
szolidaritás körének, azokat a szempontokat pedig, amelyekre a szolida-
ritás vonatkozik, a szolidaritás tartalmának nevezhetjük. 

Például valamely munkás-szakszervezetben a szolidaritás a szak-
szervezet tagjaira terjed ki, ezek alkotják a szolidaritás körét, tartalmát 
pedig a munkások érdekei, ezeknek megvédése a munkaadókkal szemben. 

Nyilvánvaló, hogy habár mind a kör, mind a tartalom határolt, 
ezek a határok nem mindig élesek, minduntalan változók lehetnek. 

Szolidaritáson érthetjük a megfelelő pszichikai érzelmi és törekvési 
állapotot, továbbá a külső megnyilvánulást, amely akárhányszor nem 
teljesen megfelelő a pszichikai állapotnak, de nevezhetjük szolidaritásnak 
magát az egyes egyedekből álló csoportot is, tehát bizonyos sajátos 
pszichológiai egységet, alapformát, amely több tekintetben lényegesen 
eltér más társadalmi alapformáktól és amely sajátos törvényszerűségeket 
mutat fel. 



II. 
A. szolidaritások fajai. 

A szolidaritásnak többféle faja van. A részletes felosztás végig-
vezetne bennünket a szociológia egész területén. Mi csak néhány jelleg-
zetesebb felosztást említünk meg. 

A szolidaritás lehet tisztán önként keletkező, vagy pedig lehet bizo-
nyos megállapodás folytán kialakult, amely utóbbi esetben a megállapodás 
többé-kevésbbé pontosan körvonalazza a szolidaritás körét és tartalmát. 
Az elsőt spontán, a másodikat konvencionális szolidaritásnak nevezhetjük.1 

Egy hajó utasai között az út folyamán önként keletkező szolidaritás 
fejlődik ki minden megállapodás nélkül. Sőt ez az önkénytes szolidaritás 
akárhányszor tudattalan, csak bizonyos esetek teszik tudatosakká, vagy 
birják megnyilvánulásra. 

Ellenben valamely egyesület tagjainál, egy munkásszakszervezetnél, 
trösztnél, véd- és dacszövetségnél kölcsönös megállapodáson nyugszik a 
szolidaritás. 

A konvencionális szolidaritás lehet olyan, amelybe való belépés a 
tagok szabad elhatározásától függ, de vannak olyanok, amelyeknél ez 
nem függ a szabad elhatározástól. Az előbbi a szabad, az utóbbi a 
kikényszerített szolidaritás. Egy társadalmi egyesületbe tetszésem szerint 
beléphetek, vagy ki is léphetek, ellenben ahol katonakötelezettség van, 
már nem az ember tetszésétől függ, hogy tagja legyen-e a hadseregnek. 

A szolidaritás lehet tisztán ösztönszerű, érzelmeken nyugvó, vagy 
pedig értelmi belátáson alapuló. 

Az önző és önzetlen motívumok a különböző szolidaritásokban 
kisebb-nagyobb fokban szerepelnek. 

Az értelmi belátás mutatja az egyésülésben rejlő nagy erőt, bizo-
nyos célok megvalósítására ennek az egyesülésnek, összetartásnak szük-
ségét. A legújabb korban ez a belátás a társadalmi életben nagyon meg-
erősödött és hatása alatt a szolidaritásoknak hatalmas rendszere fejlődött ki. 

Nem mindig az értelmi belátáson alapuló szolidaritások az önzők 
és az érzelmiek az önzetlenek. Akárhányszor megfordítva van a dolog. 

A spontán szolidaritás nem esik mindig egybe az érzelmivel és a 
konvencionális az értelmivel. 

A szolidaritások eme fajai nem különülnek el élesen egymástól. 
Az értelmi belátáson alapuló szolidaritásból idővel érzelmi lesz. Gyakran 
látjuk, hogy mind az egyes embereknél, mind a népeknél, amelyeket 
bizonyos közös érdek felismerése hozott össze, idővel érzelmi közösség 
fejlődik ki. Viszont az értelmi belátásnak érzelmi kapcsolatokat, vagy 
ellentéteket is figyelembe kell vennie. 

A szolidaritás lehet nyilvános vagy titkos. Az előbbinél a szolidari-
tás köre és tartalma olyan, hogy bárki által megismerhető, a másiknál 
nem. Nemcsak a titkos társulatok tartoznak az utóbbiak közé, hanem 
gyakran előfordul, hogy bizonyos társadalmi rétegek, fajok, szekták között 

1 Gide és Bourgeois az elsőt természetes, a másodikat akart szolidaritásnak 
mondják. 



minden formális egyesülés nélkül olynemü szolidaritás áll fenn, amelyre 
a többiek nem is gondolnak és így védtelenül állanak vele szemben. 

Vannak ál-, vagy hamis szolidaritások, amelyeknél a tartalom, vagy 
a kör, vagy mindakettő más, mint amilyet a nyilvánosság előtt bevalla-
nak. Például valamely ártatlannak látszó jótékony, vagy tudományos 
egyesület, amely titokban veszedelmes aknamunkát folytat a fennálló 
társadalmi rend ellen. Ez esetben a tartalom hamis. Más esetben elő-
fordul, hogy valamely faj, vagy társadalmi réteg a nyilvánosság előtt 
megtagad ugyan minden szolidaritást bizonyos veszélyes elemekkel, a 
valóságban azonban szolidáris velük. Itt a kör hamis. 

Megkülönböztethetünk még ideiglenes és tartós szolidaritásokat is. 
Egy véletlenül összeverődött kiránduló társaság tagjai között a szoli-
daritás talán csak néhány óráig tart, mig egy nemzet fiainak szolidari-
tása évezredes. 

A szolidaritásoknak még nagyon sok faja van, amelyeknek részle-
tesebb tárgyalására nincs szükségünk. Most a szolidaritásoknak egymás-
hoz való viszonyáról fogunk szólni. 

Két vagy több szolidaritás lehet egymástól teljesen független, mikor 
tartalmuk és körük között semmiféle kapcsolat sincsen, például az 
amerikai acéltröszt és egy magyar irodalmi társaság. Lehetnek egymásnak 
mellérendeltek, mint például egy állam keretén belül két vallásfelekezet. 
Vagy egymásnak alárendeltek, amikor az egyiknek a köre a másikat 
teljesen magába foglalja, mint például egy állam keretén belül egy 
politikai párt. Egymást keresztező szolidaritások, amelyeknek köre rész-
ben egybeesik, részben pedig különbözik, A szláv faj és a görögkeleti 
vallás két nagy szolidaritást alkot. Mindegyikbe beletartozik az orosz és 
a szerb, ellenben a lengyel és a cseh csak az elsőbe, a román pedig 
csak a másodikba tartozik. 

A szolidaritások egymással szembe állók, egymás ellen irányulok, 
vagy pedig egymással békében megférők. Két politikai párt, két nemzeti-
ség bizonyos esetben két egymással élesen szembenálló szolidaritást 
alkot, két tudományos társaság pedig példa lehet az egymással békében 
megférő szolidaritásokra. 

A szolidaritás bizonyos célok, értékek megvalósítására törekszik, 
amely célt a tartalma fejezi ki. Lehet a cél a tagok önző érdeke, de 
lehet valami erkölcsi vagy kulturális érték is. Eszerint megkülönböztet-
hetünk magasabb és alacsonyabb rendű szolidaritásokat. 

III. 

A szolidaritás törvényei. 

Vizsgáljuk már most a szolidaritásokban megnyilvánuló törvény-
szerűséget ! 

Mindenekelőtt két pszihikai alapjelenséget említünk meg, amelyek 
a szolidaritásban is megnyilvánulnak és mintegy disponálnak a szoli-
daritásra. 

Tapasztalati tény, hogy valamely érzelem külső megnyilvánulása 
másokban ugyanazt az érzelmet hozhatja létre, anélkül, hogy erre az 



érzelemre oka volna. Ha bemegyünk egy társaságba, amelynek tagjai 
lehangoltak, ez a lehangoltság csakhamar mireánk is átragad, anélkül, 
hogy tudnánk lehangoltságuk okát. Valakinek rémült arckifejezése rémü-
letet kelthet bennünk, anélkül, hogy volna rémületünknek valami tárgya. 
Hasonlóképen ragadós az öröm, lelkesültség, még pedig minden gondo-
dolati közvetítés nélkül. Valakit lelkesedés foghat el egy előtte idegen 
nyelven mondott beszéd hallgatóságának lelkesedése következtében. 

Nemcsak az érzelmek, hanem a törekvések is átterjedhetnek ilyen 
módon másokra. A tömegpszichológia jelenségei nagyon jó példákat 
szolgáltatnak erre. A pánik, vagy a rombolási ösztön átterjed véletlenül 
a tömegbe keveredő egyénekre is, anélkül, hogy ezek a cselekedetek 
motívumait, vagy céljait sejtenék. 

Nem csak a tömeg, hanem egyes egyének is lehetnek ilyen hatásai. 
A legegyszerűbb motorikus jelenségek kiválthatnak a szemlélőből hasonló 
mozgásokat megfelelő ok nélkül. Sokszor láthatjuk, hogy a figyelmes 
hallgató önkénytelenül is utánozza a beszélőnek taglejtéseit és mimikáját. 

Ezt a jelenséget pszichikai indukciónak nevezhetnők, az elektromos 
indukció tüneményének analógiájára. 

A másik pszichikai jelenség az irradiáció. Ismeretes, hogy valamely 
tapintás-érzetnél az inger a szomszédos részekre is kiterjed, hasonlóké-
pen a fényingernél a szem ideghártyáján. Ezért látjuk a fényes tárgyat 
nagyobbnak, mint a sötétet. 

A pszichikai irradiáció — valamely lelki jelenségnek a szomszédos 
területre való átterjedése — majdnem az összes pszichikai jelenségeknél 
észlelhető. Ha valakit szeretek, kedves lesz előttem az egész környezete, 
viszont a gyűlölet is kiterjed mindarra, ami a gyűlöletes egyénnel valami-
féle kapcsolatban van. Ez az érzelmi irradiáció. 

A szolidaritás keletkezésében ennek a két pszichikai alaptünemény-
nek nagy szerepe van. A primitiv szolidaritások sokszor nem egyebek, 
mint érzelmi és törekvési indukciók. A szolidaritások továbbfejlődésében 
pedig az irradiációnak van nagy szerepe. Egy csoport tagjait eredetileg 
valami érdek kapcsolja egybe, lassankint azonban nagyfokú érzelmi 
közösség fejlődhetik ki közöttük. 

A szolidaritás — mint már említettük — bizonyos külső hatások 
következtében jön létre. Azok az egyének, akiket közös veszély fenyeget, 
akik közös céljaik megvalósítása végett egymás támogatására szorulnak, 
szolidárisaknak érzik magukat. Az összes élőlényekben megvannak a 
szolidaritásnak pszichikai előfeltételei. Ezek közül megemlítettük az induk-
ciót és az irradiációt, de természetesen vannak mások is. A külső hatá-
sok pedig kiváltják a szolidáris érzelmeket és törekvéseket. 

A szolidaritás tehát reakciója az egyének bizonyos csoportját érő 
— legtöbbször ellenséges — hatásoknak. Ezek a hatások lehetnek a ter-
mészet kártékony erői, bármiféle fenyegető veszedelem, az emberek bizo-
nyos csoportja, stb. Ha az emberek bizonyos csoportja szolidaritásba 
tömörül, ez a többiekből is kiváltja a szolidaritás érzését, ezek is tömö-
rülnek. Az egyik szolidaritás keletkezhetik egy másiknak reakciójaképen. 

Annál erősebb lesz valamely csoport tagjai között a szolidaritás, 
mentől inkább megvan bennük a pszichikai prediszpozició és mentől 



erősebbek a külső erők, amelyek a tagokra ugyanolyan értelemben 
hatnak. 

Maga a szolidaritás még nem elégséges ahhoz, hogy társadalmi 
szervezet jöjjön létre. Egy kezdetleges szolidaritás tisztán homogén, 
egyenlő tagokból áll, semmi szervezettség sincsen benne. A társadalmi 
alakulatok pedig — az organizmushoz hasonlóan — többé kevésbbé 
bonyolult szerkezetűek. Tagozódás, alá- és fölérendelés van bennük. 

Dürkheim megkülönböztet mechanikus és organikus szolidaritást. 
Az elsőn olyat ért, amely elemeinek egyenlőségén alapul, a másodikon 
pedig, amely az elemeknek különbözőségére és a munkafelosztásban 
egymás kiegészítésére van alapítva. 

A tagok közötti differenciálódást nem maga a szolidaritás hozza 
létre, hanem más erők, amelyek a szolidaritáson belül működnek. Sőt 
azt látjuk, hogy maga a szolidaritás a differenciálódásnak ellene szegül. 

Hogy a szolidaritáson belül működő erőket megismerhessük, vizs-
gálnunk kell a szolidaritásnak a versengéshez való viszonyát. 

A szolidaritás a tagok között egységet hoz létre. Ez az egység 
azonban inkább kifelé nyilvánul. A versengés, a küzdelem a szolidaritás 
következtében megváltozik. Már nem minden egyén külön küzd minden 
többi egyénnel szemben, hanem a verseny nagyobb egységek, a szoli-
daritások között megy végbe. 

De a szolidaritáson belül sem szűnik meg teljesen a tagok között 
a verseny. Támogatják egymást a közös ellenféllel szemben, kikapcsol-
ják egymás között a versengést azokban a dolgokban, amelyeknek meg-
valósításáért a szolidaritás létrejött, de más tekintetben megmarad a 
versengés közöttük. 

Sőt ez a versengés még fokozottabb mértékben van meg, mint a 
kívülállókkal szemben. A versengés pszichológiája érthetővé teszi ezt. 
Bármely egyén főképen a hozzá közelebb állók között akar kitűnni, 
mentől nagyobb az egyenlőség közöttük, mentől szorosabb kapcsolatban 
van a többiekkel, annál inkább megvan benne ez a törekvés. 

Az életben számos példát találunk erre. Az iskolában a tanuló 
sokkal inkább vágyik kitűnni a saját osztálytársaival, mint más osztály-
beliekkel szemben. A testvérek között is nagyobb fokban van meg a 
versengés, mint idegen gyermekekkel szemben. 

Viszont a többiek sokkal nehezebben tűrik el, ha valaki közülük 
föléjük kerül, mint ha más, távolabb álló teszi ezt. A testvérek jobban 
irigykednek egymásra, ha egyik a másikat valamiben felülmúlja, mint 
egy idegenre. Ugyanígy az egy osztálybeliek is. 

Bármely testületnél megtaláljuk ezt a jelenséget. Mentől zártabb 
ez a testület, mentől egyformábbak egyébként a tagjai, annál nagyobb 
a törekvés az egyénekben, hogy a többiek fölé emelkedjenek, viszont a 
többiek annál inkább ellenszegülnek ennek a törekvésnek. 

A szolidaritáson belül tehát szembenáll egymással az egyes egyének 
felfelé való törekvése a többinek ellenszegülésével. A többség ereje nagyon 
gyakran legyőzi az egyént. Különösen, amikor egyetlenegy kiváló egyén 
szembetalálja magát a többivel valamennyivel, akik nagyjában egyforma 
színvonalon állanak. 



A történelem elég tanulságot nyújt arra vonatkozólag, hogy a kiváló 
egyénekkel legélesebben a saját kasztjabeliek fordultak szembe. Keppler-
nek, mikor a messzelátóját feltalálta, saját tudóstársai voltak a legna-
gyobb ellenségei. 

A szolidaritásban mindig megvan ez a nivelláló törekvés. Támo-
gatja, védi a gyengébbeket. De ellene szegül az átlagos színvonalon 
való felülemelkedésnek. 

Minthogy a differenciálódás mégis megtörténik, ezek az ellentétes 
erők szétfeszítőleg hatnak a szolidaritásra. A kivülről ható erők viszont 
összetartják a szolidaritást. Sorsa attól függ, hogy a kétféle hatás közül 
melyik jut diadalra. 

A szolidaritás nivelláló törekvése elsősorban a még végbe nem 
ment differenciálódás ellen irányul. A legtermészetesebb szolidaritásban : 
a családban ez a differenciálódás, fölé és alárendelés már adva van 
a szülők és a gyermekek között. Hasonlóképen a legtöbb társadalmi 
szervezetben. 

Egy meginduló differenciálódásnak a szotidaritás ellene szegül, 
de csak addig, míg ez elhatározóan, megmásithatatlánul végbe nem ment. 
Ha valaki az egyenlők közül már annyira kiemelkedett, hogy a többiektől 
elkülönült, hogy már a többiek nem versenyezhetnek vele. akkor az 
ellenszegülés idővel megszűnik. 

Ez megint könnyen érthető a versengés lélektanából. Ha a verseny-
futók közül az egyik annyira előre tört, hogy a többieknek már semmi 
reményük sincsen arra, hogy utóiérhessék, akkor számukra az illető a 
versenyből kikapcsolódik, most már egymás között versenyeznek a 
második és harmadik helyért. 

A valóságban igen ritkán találunk homogén szolidaritást, hanem 
szervezeteket, amelyeken belül különbségek, alá- és fölérendelések van-
nak, szóval olyanokat, amelyeket Dürkheim organikus szolidaritásoknak 
nevez. 

Az ilyen szervezetek tulajdonképen nem egy szolidaritást alkotnak, 
hanem a szolidaritásoknak egész rendszerét, amelyek szubordinált és 
koordinált viszonyban vannak egymással. 

Ott, ahol már adva van ez az alá- és fölérendelés, az elkülönült 
részek között a versengés csökken. 

Innen magyarázható, hogy a felsőbb társadalmi osztályok egy nem-
zet keretén belül olyan sokáig meg tudják tartani kiváltságaikat. Sokkal 
nagyobb rázkódtatásokat okoz, sokkal inkább veszélyezteti a szoli-
daritást egyeseknek előretörése, akik eddig nem voltak a többiek felett. 

Ugyancsak ez teszi érthetővé valamely uralkodócsaládnak helyzetét, 
ahol a fölérendeltség már állandóan adva van. Ha egy nemzet királyt 
választ, sokkal hajlandóbb egy idegennek uralmát elfogadni, mint a saját 
kebeléből valóét, aki eddig vele egyenrangú volt. Látjuk ezt hazánk tör-
ténetében az Árpád-ház kihalta után. 

Ha valamely nemzet kebeléből lép valaki a trónra, legnehezebben 
viseli el ezt az a társadalmi osztály, amelyből az új uralkodó kikerült. 
Az alsóbb társadalmi osztályok, amelyek úgyis szubordinált helyzetben 
voltak vele szemben, könnyebben beletörődnek. 



Természetesen itt más tényezőknek is van szerepük, amelyek a 
helyzetet sok tekintetben megváltoztatják. 

A szolidaritás tehát — magában tekintve és figyelmen kivül hagyva 
több szolidaritásnak egymásra való hatását — a szociális alakulatokban 
a kohézió-erőt képviseli. A tagozódásra törő, diferenciáló erőkkel szem-
ben fékezőleg hat, olyanforma szerepe van, mint a mechanikában a 
tehetetlenségnek. 

A szolidaritások keletkezésében nagy szerepe van a reakciónak. 
A szolidaritás sokszor védelmi alakulat támadó erőkkel szemben. Az a 
ható erő, amely kiváltja reakcióképen a szolidaritás keletkezését, rende-
sen egy másik szolidaritás. 

Tegyük fel, hogy valamely szociális alakulaton belül a tagok egy 
része szolidaritásba egyesül, ez természetszerűleg kiváltja a többieknek, 
a kívülmaradottaknak szolidaritását. 

A legtöbb társadalmi csoporton belül vannak olyan erők, amelyek 
a tagok egyrészét tömörítik (közös érdekek), ennek reakciójaképen létre-
jön a többiek tömörülése, tehát ú jabb szolidaritások keletkeznek. A szoli-
dari tás tehát, amely a maga körén belül a differenciálódásnak, a tago-
zódásnak, mint tehetetlenségi erő ellene szegül, egy nagyobb körön belül 
a tagozódást mozdítja elő. 

Egy nagyobb társadalmi alakuláson belül a szolidaritásoknak bizo-
nyos rendszere fejlődik ki. Ez a rendszer egyensúlyra törekszik, de 
viszont vannak tényezők, amelyek az egyensúlyt megzavarják. 

A szolidaritásnak reakció-jellege okozza, hngy a vele szembenálló 
szolidaritások erőssége növeli az erejét. Ez mindenesetre az egyensúlyt 
mozdítja elő, a dinamikai egyensúly két egyenlő nagy, de etlentétes erő 
mellett fennáll ugyan, de a feszültség igen nagy lehet, ami a társadalmi 
élet szempontjából sokszor káros. 

A szolidaritás az egyénekből egy nagyobb egységet alkot. A tagok 
bármelyikét ért sérelmet a többiek mind magukévá teszik. így tehát a 
szolidaritás nagyobbá teszi a súrlódási felületet. Ami egyébként csak két 
egyén küzdelme volna, két nagyobb társadalmi egységnek harcává válik. 

Viszont azonban a szolidaritás sok egyéni küzdelmet kiküszöböl. 
A maga körén belül megszünteti a tagok között a küzdelmet azokban 
az ügyekben, amelyekre a szolidaritás vonatkozik. Azonkívül ez a nagyobb 
egység védve van olyan támadások ellen, amelyeknek a különálló egyé-
nek ki volnának téve. 

IV. 

A szolidaritás szerepe a társadalmi életben. 

Említettük, hogy a szolidaritás a társadalmi életben a kohézió-erőt 
képviseli. Feltétlenül szükség van rá, mert nélküle nem alakulna ki és 
nem maradhatna meg semmiféle társadalmi szervezet. 

Viszont azt is láttuk, hogy rmaga nem elégséges valamely társa-
dalmi szervezet létrehozásához. Épen úgy, mint ahogyan a szerves világ-
ban a kohézió-erő szükséges ugyan, de nem elégséges ahhoz, hogy a 
különböző organizmusok létrejöjjenek. 
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A társadalmi élet szempontjából nagyon fontos, hogy a szolidaritás 
a többi tényezőkkel összhangban működjek. 

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt a szolidaritásnak viszonyát az egyén-
nel szemben ! 

Akármilyen társadalmi elmélet hivei vagyunk is, el kell ismernünk, 
hogy az egyén bizonyos tekintetekben önálló egységet alkot, önálló 
értékek hordozója és előállítója. Az egyénnek nem csak, mint a társa-
dalom alkotó-elemének, hanem önmagában is vannak céljai, amely célok-
nak megvalósítása önmagában értékes, függetlenül attól, hogy ezeknek 
elérésével a társadalomnak szolgálatot tesz-e, vagy nem. Vannak értékek, 
amelyeket csak egyének tudnak megvalósítani, bár természetesen nem 
nélkülözhetik sohasem a társadalom-nyújtotta eszközöket. A legtöbb 
eszme, alkotás valamely egyénben valósul meg, bár szükséges a köznek 
a támogatása is. 

A szolidaritás az egyént nagy fokban támogatja. Védelmet nyújt 
neki. Nélküle a legértékesebb egyének ki volnának szolgáltatva az eset-
legességnek, elpusztulhatnának. 

A szolidaritás azonban nemcsak szolgálatot tesz az egyéneknek, 
hanem korlátokat is állít eléjük. A fentebb mondottakból következik, 
hogy a szolidaritás az átlag-egyénnek kedvez, ellenben megnehezíti az 
átlagon való felülemelkedést. 

A szolidaritás a versenyt nagyobb társadalmi egységek küzdelmévé 
teszi. így az egyének érvényesülésénél nem mindig ezeknek kiválóságai 
döntenek, hanem az a körülmény, vájjon az erősebb szolidaritáshoz 
tartoznak-e ? 

Az egyének közötti versenyben sem mindig azok a tulajdonságok 
döntik el a győzelmet, amelyek az egyén és a társadalom szempontjából 
legértékesebbek. A szolidaritások küzdelmében azonban még kisebb 
ennek a valószínűsége. A nagyobb, erősebb szolidaritás győzhet, habár 
tagjai kevésbbé értékesek. 

Sőt a szolidaritások versenye nem is kedvez az egyéni értékes 
tulajdonságok kifejlődésének. Az egyének közötti versenynél megvan az 
ösztönzés ezeknek az értékes tulajdonságoknak kifejlesztésére. De mikor 
az egyének győzelmét a szolidaritások erőviszonyai döntik el, az egyének 
nem is annyira arra törekesznek, hogy kiváljanak, mint inkább arra, hogy 
erős szolidaritásokba tömörüljenek. 

A szolidaritások maguk is produkálnak ugyan értékeket, tudnak 
termelni mind anyagi, mind pedig szellemi téren. De a szolidaritásoknak 
egymással való küzdelme nem csak a termelés fokozására, hanem a 
termelt javakon való osztozkodásra is vonatkozik. 

Az ilyen küzdelem improduktív lesz, az erősebbek szolidaritása 
kizsákmányolja a gyengébbeket. Megakadályozza a kiválóbb egyének 
érvényesülését és előtérbe tolja a középszerűeket. A szolidaritások ugyanis 
nem mindig a köz szempontjából legértékesebb tagjaikat helyezik elő-
térbe,. hanem azokat, akik a csoport érdekeit leginkább szolgálják. Vala-
mely klikk uralma esetén nemcsak a klikken kívül állók szorulnak egé-
szen háttérbe, hanem akárhányszor a klikkhez tartozók közül is a 
kevésbbé értékes elemek jutnak vezető szerephez. 



Tekintsük most már a szolidaritásnak és a társas alakulatoknak 
egymáshoz való viszonyát. 

Ahhoz, hogy valamely társas alakulat életrevaló legyen, hogy mű-
ködni tudjon, feltétlenül szükséges a tagok közötti szolidaritás, még 
pedig annál inkább, mentől több kívülről jövő ellenséges hatásnak van 
kitéve. 

Csakhogy akárhányszor a szolidaritás köre nem esik egybe a tár-
sadalmi organizmusokkal. Említettük, hogy valamely nagyobb társadalmi 
alakulat egymásnak mellé- és alárendelt szolidaritások bonyodalmas 
rendszerét tartalmazza. Ha az alárendelt szolidaritások erősebbek, mint 
a magasabbrendű, akkor azok ezt az utóbbit szétfeszítik. 

Nem minden szolidaritásnak van független, önálló életképessége. 
Ha valamely államban egy társadalmi osztálynak szolidaritása nagyobb, 
mint az állampolgári szolidaritás, akkor ez veszélyezteti az állam fenn-
maradását. Az ilyen túltengő szolidaritás olyan, mint a szervezetben 
valamely idegen test, rosszindulatú daganat, amely szétrombolja az 
organizmust, maga azonban külön életre nem képes. 

Az állam és a nemzet két hatalmas organizmus. 
A nemzet fogalmának meghatározása a szolidaritás fogalma nélkül 

lehetetlen. Ferdinand Schmidt és Ludo Hartmann1 szerint a nemzet 
kulturközösség. Helyesebben úgy mondhatnók, hogy a nemzet egy nagy 
szolidaritás, amelynek tartalmát többek között a kulturális javak is 
alkotják. 

A nemzethez való tartozást nem dönthetjük el a faji leszármazás 
alapján. Ez magában véve sem nem szükséges, sem nem elégséges fel-
tétel. Valamely egyént a nemzethez a szolidaritás kapcsol, a nemzet 
beolvasztó ereje abban áll, hogy idegen származású egyénekben is ki 
tudja fejleszteni a szolidaritás érzését. Enélkül a nyelv elsajátítása nem 
sokat jelent, amint a közelmúltban szomorúan tapasztalhattuk. 

Az állam is egy nagy szolidaritás, amelynek tartalma és köre más 
természetű, mint a nemzeté. A legújabb kor égető problémái onnan 
keletkeznek, hogy a szolidaritásoknak ez a két nagy rendszere nem födi 
egymást. Azelőtt is igy volt, csakhogy a legújabb korban a fejlődés 
abban az irányban történt, hogy mind a nemzet, mind az állam, — 
mint szolidaritás, — tartalom dolgában szinte mérhetetlenül kibővült. 

A kultura fejlődésével mindinkább megszaporodtak azok a kultur-
javak, amelyek az egyes nemzeteknek kincseit alkotják, amelyekhez 
csak valamely nemzethez való tartozás révén juthatnak hozzá az egyé-
nek. A nemzet ma sokkal többet jelent, mint néhány száz évvel ezelőtt. 
Épen ezért fejlődött ki olyan nagy méretekben az újabb korban a nem-
zeti érzés. 

Az államnak, mint szolidaritásnak tartalma szintén nagy mértékben 
megnövekedett. Az állam egy óriási rezervoár, amelybe az összes anyagi 
és kulturális javak összegyűlnek, hogy a megfelelő helyeken újból szét-
osztódjanak. Manapság az államtól függ az egyes egyének, osztályok 

1 Verhandlungen des 2. Deutschen Soziologentages vom 20—22. Okt. 1912. in 
Berlin. 



anyagi és kulturális jóléte. Az állam ellen, az állam nélkül nem lehet 
kulturát csinálni. 

Miyel az állam és nemzet nem esnek egybe, a két nagy szolidaritás 
keresztezi egymást, állandóan veszélyben forog az egyensúly. Emellett 
még az egyes társadalmi osztályok, kasztok túltengő szolidaritása is 
veszélyezteti őket. 

Az emberiség a kulturális fejlődésben odáig jutott, hogy egy állam 
— bármilyen nagy és hatalmas volna is — önmagában huzamos időn 
át nem életképes. A nemzetek és államok rá vannak egymásra utalva. 
Külön-külön nem minden kulturális értéknek megteremtői és hordozói. 
Erre csak az egész emberiség alkalmas. Szükség van tehát az általános 
emberi szolidaritásra. 

Mentül nagyobb a fejlődés, annál inkább szükségesek ezek a 
magasabbrendű szolidaritások. A valóságban azonban úgy látszik, hogy 
épen ezek forognak veszélyben. Az alacsonyabbrendű szolidaritások túl-
tengése hozza magával ezt a veszélyt. A túlsó nacionalizmusok, az álla-
mok hatalmi törekvései meggyengítették az általános emberi szolidaritást. 
Viszont az osztályérdekek túltengése, pártok, csoportok érdek-szolidari-
tása a nemzetek és államok létét fenyegetik. 

Tarde szerint a történelmi fejlődés egyáltalában nem egy mindig 
nagyobb szolidaritás kialakulása felé halad. Szerinte tehát arra van 
szükség, hogy az embereket „szolidarizáljuk". . 

Mi inkább azt valljuk, hogy a magasabbrendű szolidaritások meg-
erősítésére van szükség. Ez pedig azáltal történik, hogy azokat az érté-
keket, amelyeknek a magasabbrendű szolidaritások a hordozói, iparko-
dunk fölébe helyezni az önző anyagi érdekeknek, amelyek az alacsonyabb-
rendű, romboló szolidarilásokat létrehozzák. 

Midőn a bűnöst bünteted, Uram, igazságos vagy, mert 

érdeme szerint sújtod; mikor irgalmazol neki, igazságosan 

teszed; nem mintha ö érdemelné tőled, hanem mert jóságod-

hoz így illik. 
Sz. Anzelm. (Proslogion.) 

* * 



A „vallásos szépirodalom" problé-
mája történeti megvilágításban. 
Irta: Dr, Magasi Artúr (Győr). 

(Folytatás.) 
A magyar középkorból lassan előszüremkedő humanizmus nem 

termelt ki nálunk a középkoritól lényegesen eltérő, kollektiv világszemlé-
letet. „A magyarországi humanizmus — irja Fináczy Ernő dr. — kizá-
rólagos és arisztokratikus mozgalom volt, mely alig terjedt túl a királyi 
és főpapi udvarokon s nem hatolt bele szélesebb rétegekbe, az alsóbb 
nemesség és alsóbb papság köreibe ; nem formálta át a nemzeti gon-
dolkozást. " 

Épen erre az időre esik a kódexirodalom javarésze, mely a közép-
kori szellem hordozója. — A magyarságnak egyébként is kevés köze 
volt a humanizmushoz; jórészt idegen tudósok és művészek zsibongták 
össze Mátyás király, Vitéz János és Janus Pannonius humanista légkörét. 
Csak az intelligencia körében hódított az új szellem és életükbe földies 
ízű, szabadabb értékelési irányt csempészett be.1 Janus Pannonius és 
Temesváry Pelbárt : a haladó és konzervatív világszemlélet sarkpontjai, 
reprezentativ man-jei a korszakforduló mesgyéjén. Janus Pannonius 
versei telítve vannak imádott mesterének, Martialisnak lasciv, raffinált 
életeszméivel — Temesvári Pelbárt prédikációiban burkoltan bár, de 
félreismerhetetlenül ostorozza az életével rossz példát adó királyt és 
környezetét, akit a püspök azért dicsért, mert a harc tüzében sem feled-
kezett meg Mars kedvéért Venusról. 

A humanizmussal tehát az irodalomban nem jött létre változás. 
Megmaradt továbbra is a hagyomány útjain és szolgálta a kolduló 
szerzetesektől hathatósan hirdetett evangéliumi életeszményt. A huma-
nizmus latin irodalma kishatású maradt, kevesek csemegéje. 

Új vallásos szemlélet vonul be az irodalomba a reformáció meg-
gyökerezésével. A katholikus Egyház hitelveivel szegülve szembe, más 
üdvözülési módot hirdetett, mint az addigi közfelfogás. A protestantiz-
musnak azonban igazolnia kellett tételeit, amit részint direkte, részint 
indirekte, a katholicizmus kicsinyítésével igyekezett megvalósítani. A roha-
mosan előretörtető, a „cuius regio eius religio" elvével a humanizmus 
szellemétől átitatott főuraknál erős pártfogásra találó új hit már-már 
elsöpréssel fenyegette a katholicizmust. Először megdöbbenést, majd 
észbekapást, végül védő és támadó erőt provokált a protestantizmus 
tónusa a katholicizmusban. Megindultak a viták. A világnézeti harcok 
kérdőjele, a vallásos életszemlélet értékcentruma a körül forgott: kinek 
van igaza, ki hirdeti az üdvözülés helyes módját, ,,ki a Krisztus igaz 
Egyháza? „Az irodalom is ennek az érdeklődési körnek a megvitatója, a 
felekezeti harcok egyik csatatere, a vallási torzsalkodások és vallásos 
oktatások lebonyolítója. Nagyhatalommá válik az irodalom, a nyomtatott 
betű sokszorosító képessége jelentős tényezővé emeli. 

1 L. erre nézve Thienemann Tivadar: Mohács és Erazmus c. akad. székfoglalóját. 
Megállapításai a későbbi századokra is kiterjednek és érvényesek. Minerva 1923. 1—651. 



Az új világnézet annyiban jelent — mindjárt első pillantásra — 
eltolódást a középkorétól, hogy a gyakorlati vallásos épülés jegyét fel-
váltja az elméleti érdeklődés, az aszkétizmust a theologikus irány, az 
előadó és elmélkedő hangnemet a vitatkozó modor. 

A reformáció korabeli irodalom alaptípusa a hitvita, ez a világ-
nézeti vajúdás legfőbb és legkifejezőbb hordozója. Ennek a hitvitának 
önként adódó keretei : a prédikáció, a polemizáló theologikus értekezés 
és a személyeskedő, durvaságokba rontó pamflet. Ez a szellem szülte, 
ez a tónus lengi át az egész irodalmat; az irók a papok, az olvasók 
a vallási életükben felzaklatott hivők. A cél mindenütt, minden „mű-
formában" az ellenkező vallás lehetetlenné tenni akarása, cáfolása és a 
kérdéses felekezet ajánlgatása, védelme, dicsőítése. A dialógust Sztárai 
és a hitvitázó-drámák írói szószéknek nézik, az iskola-drámák írói kated-
rának. Minden reformátor költöget, moralizáló, didaktikus, istenes 
énekeket izzad össze és mindenütt fel-felbukkanik a polemikus szilajság. 
,,Szinte kötelességszámba ment — írja Pintér Jenő — hogy a hitújító 
lelkipásztorok valami hitvitázó munkával, vagy néhány istenes verssel 
számot adjanak hitük mélységeiről."1 Ezt a költészetet, mely csupa 
,,száraz dogmatizálás,"2 melyben mindig ,,a kenetes prédikáló h a n g " 3 

dominál, nem lehet mai szemmel megítélni, a XVI. sz. szemszögével 
kell nézni ; ez a költészet az élet szolgálata, a legfontosabb problémák 
bogozgatója, a legégetőbb szükségérzetek csillapítója. A reformáció sür-
gette nemzeti nyelvű istentisztelet magával hozta a magyar nyelvű ének 
és imádságos könyvek termelésének a szükségletét. A Szentírást egyedüli 
hitforrásul feltüntető propagandája pedig felkeltette a biblikus érdeklődést. 
Ennek az eredménye a bibliafordítások (legalább is részeket) özöne és 
egy — a középkor legendájával egy síkban álló — tipikusan reformáció 
korabeli műfaj, a bibliai história, mely ennek a kornak a novellája. 
A biblia népszerűsítése volt a nagy számmal születő bibliai históriáknak 
a célja. Mindig és mindenütt az új világnézet centrális problémája kerül 
felszínre ; ki a Krisztus igaz Egyháza. 

Ez az irodalom is a gyakorlati élet szolgálója, ez is a világnézeti 
értékek propagandája, ez is vallásterjesztés, megnyilvánul benne a kor-
szellem meghódolást kivánó, minden igényt egységbe foglaló jellege. 
Ha u. i. feltesszük a kérdést, volt-e a reformáció korának külön tudo-
mánya és külön „szépirodalma", nemmel kell felelnünk. — Felvirágoz-
nak ugyan a tudományok; a protestantizmus iskolapolitikája, a külföldet 
járók nagyobb perspektívája teremt valamelyes tudományos életet, de 
ebben is a vallás a cél ; propedeutikus jelentőségűek az egyes tudomá-
nyok, csupán a Szentírás értésére oktató eszközök. A magyar nyelvűvé 
váló történetirodalomban a szempont a vallás; a szerző vallási hova-
tartozása dönti el a szintézis kérdését.4 Külön szépirodalom sem volt. 

1 I. m. I. 108. 1. 
3 Császár Ernő: A magyar protestáns énekköltészet a XVI. és XVII. században, 

írod. tört. közi. 1902. 304. 1. 
s U. o. 316. 1. 
4 Heltai Gáspár pl. a „Krónika a magyarok dolgairól" c. művében a pápa 

nevét fordítva írja. ( E d ç d !) 



A szép históriák nagy száma, a virágénekek sokasága és Balassa Bálint 
igazi költői ihletének mai ismerete hajlandóvá tehetne bennünket az 
ellenkező Ítéletre. De nem szabad felednünk, hogy a XVI. századból 
nézünk kifelé. A széphistória iényegében önállósult formája a középkori 
példának, elmarad az alkalmazó rész, a direkte vallási szempont, a mese 
lesz a fontos. A széphistóriákban sem lehetett elvonatkoztatni a köz-
szellemtől, mégha csak szórakoztatás volt is a cél. Balassa Bálint pél-
dául a sikamlós részekben bővelkedő Euryalus és Lucretia fordításának 
a végére ajánlatosnak tartja odaelmélkedni : 

„Ifjak én feleim, ifjaknak hasznokért ezeket összve szedtem, 
Kik után ballagni mindenkoron szokott a kegyetlen szerelem, 
Hogy attól megtudják magokat őrizni csak azon igyekeztem." 1 

Ez azonban már öncsalás, egy új, még csak sarjadóban levő iro-
dalmiság takargatása a közszellem tetszetős köntösébe. — A virágénekek 
meg nem jelenhettek, csak kéziratos daloskönyvek őrizték meg számunkra 
őket. A kor vezető emberei mindkét részről ellenük nyilatkoztak és 
minden csúfságnak elnevezték őket.* Ezt az erélyes szembehelyezkedést 
nem tudjuk másból magyarázni, minthogy a kor felfogása még nem 
törvényesítette a szubjektív szerelmi élmény objektiv előadását. Igaz, 
hogy a virágénekekben van sok obscenitas, de bőven voltak egész ár-
tatlan megnyilatkozások is és ezek is hasonló elbírálásban részesültek. 
— Ami pedig Balassa Bálintot illeti, szegezzük le a tényt, hogy száza-
dokon át csak mint istenes énekek szerzője élt a köztudatban. Szerelmi 
lírája, mely Zrínyi Miklós könyvtárában „fajtalan ének" cégjelzéssel 
szerepelt, csak a XIX. sz. utolsó negyedében látott napvilágot. — Tinódiék 
históriás dalai pedig nem is költői célzattal születtek ; csupán a közel-
múlt események ujság-pótló megörökítései voltak. 

A felsorolt szimptómákban fellelhetjük ugyan a mai szépirodalom 
őseit, ezeknek is elsőrangú céljuk az élvezetnyujtás próbált lenni. De a 
reformáció atmoszférája csirájukban igyekezett őket öncélúságukban meg-
fojtani, nem engedte nyomtatásos terjesztésüket. Az irodalom pedig 
megmaradt a vallásos érdeklődés kielégítőjének, a közös világszemlélet, 
az aktuális igények szolgálatának. 

A katholikus restauráció korában a világnézeti érték-kérdés, az érdek-
lődési irány ugyanaz, minta reformáció korában. Ez a kor voltakép nem is 
különirodalmi korszak. A centrális probléma : kinek van igaza, ki a Krisztus 
igaz Egyháza, változatlanul aktuális maradt. Csak a súlypont változik; 
a katholikus eszmék kezdenek győztesebben harcolni. Az irodalom karak-
tere ís marad a régi, a vallási csaták szintere. A harcok középpontja a 
roppant erudicióju Pázmány Péter, az ő egyénisége verődik rá az iro-
dalomra. A hitvitázó formák mind tovább élnek. Érdekes azonban, hogy 
ezt a vallási tendenciát szolgáló verses irodalom elsatnyul. A bibliai 
história özöne után árapály, a polemizáló énekköltés és a moralizáló 

1 Dézsi L. : Balassa B. minden munkái. (Genius kiadás.) II. 473. 1. 
2 Az idevágó nyilatkozatok összegyűjtését 1. Erdélyi I.: A virágének. Ethno-

graphia 1899. 



tanítóköltemény elhallgatnak. Szentmártoni Bodó János és Kolosi Török 
István nevetséges erőlködései mindennél világosabban illusztrálják kiélt 
mivoltukat. Ennek az okát főként abban kereshetjük, hogy Pázmány a 
világnézeti vitát, az érték-próbát kizárólag az ész kérdésévé, a logika 
problémájává tette szuggesztív erejű okoskodásával. Ebben a tónusban 
kellett felelni s ezért nem igen volt célravezető a verselő pepecselés, 
bár ez is tovább él, de jelentőségét elvesztve. — A vallásos irodalomban 
továbbá még egy ponton észlelhetünk módosítást a reformációéhoz viszo-
nyítva. Felbukkanik u. i. a keresettségekbe fúló moralizálások és száraz 
dogmatizálásban kimerülő vallásos érdeklődés reakciós ellensúlyozója, 
felbukkanik a középkori irodalom színeire visszaemlékeztető, a vallás 
élménnyé rögzítésének a törekvése, a világnézetet életté realizálni akarás. 
Pázmány Imádságos könyve, Szenczi Molnár Psaltériuma, a Graduálok, 
a Cantusok stb. mind ezt célozzák, bár megnyilatkozik még itt is az 
alaptónus, felszínre kerül néha a hitvita. Az ú. n. „főrangú lírikusok" 
költészetében is ez az egyéni élménnyé rögzített vallásosság nyilat-
kozik meg. 

Volt-e a kath. restauráció korának külön célú tudománya, vagy 
önálló szépirodalma? A tudomány itt is propredeutikus jellegű, még 
mindig a sancta atque eloquens pietas hirdetője. Önálló szépirodalomról 
sem beszélhetünk, még nem differenciálódott annyira a világnézet, hogy 
a szép és a jó igényét külön forrásból csillapítsa. Zrínyi költészetét val-
lásos szellem lengi át, a Szigeti veszedelmet Négyesy László a „nemzeti 
önmegváltás eposzának" nevezi. Ebben hű történetadásra törekedett, sok 
forrást használt, majdnem minden részéről kimutatták, hogy mily forrá-
sok alapján készült. „E tényben — írja Horváth János — nem az ere-
detiség hiányát, mit művészi ereje egyébként is megcáfol, hanem éppen 
a hitelességre törekvést kell látnunk ; oly tulajdonság, mit egyenest a 
históriás énektől örökölt s mit később Arany eposzi hitel néven törvénnyé 
emelt."1 Mindamellett Zrínyi költészetében megjelenik az igazi művésziség 
is. Az alakítás is az olasz irodalom értékes hozománya. Ezért nem 
értették meg. „Mellőztetése legfőbb oka éppen az irodalmi élet fejletlen-
sége ; az irodalmi fejlődés azon ága, mely ma mintegy az egész irodalom 
jogalmát kimeríti: a művészi ág,- akkor még alig indult útnak. Műérzék 
a közönségben még nem fejlődhetett ki s ezért csak a legkülső, leg-
könnyebben, sőt készületlenül is élvezhető művészi tulajdonok: formai 
szépség, bájos leírás iránt birt fogékonysággal."3 — Éppen ezért volt 
oly nagyhatású Gyöngyösi ; a barokk izlés korában — lényegében 
tekintve költészetét — históriás alkalmi költeményeit feldíszítette a késő 
humanizmus örökségével antik vonatkozású ideológiával és sok más szép 
figurával. — A virágének elleni szitkok tovább élnek, sőt mintha foko-
zódnának. Gyöngyösi minden erkölcsi pózolás mellett4 sem tudja kiadni 
a Csalárd Cupidót. Rimay a Balassa szerelmi lírájának tervezett kiadása 

1 I. m. 16. 1. 
2 A szöveget én húztam alá. 
3 Horváth János i. m. 13. 1. 
* 1. R. M. K. VI.: 11—12. 1. 



elé írt előszóban „tudományos elméjéből írt tudós énekeknek" 5 nevezi 
költeményeit és ha nem is erkölcsi, de praktikus célzatot tulajdonit nekik. 
Mindebből láthatjuk, hogy fejlődésben van egy, a vallás szolgálatától 
függetlenedő irodalmiság, mely a mai szépirodalom őse, amely azonban 
még a vallásszolgálat, vagy a gyakorlati élet szükségleteinek kielégítőjéül 
igyekszik feltüntetni magát, mert a kor irodalmi felfogásához alkalmaz-
kodnia kell, ha irodaimul akarja elfogadtatni magát. Ez a szórványos 
jelenség azonban idővel mind nagyobb méreteket vesz fel és a XVII1. 
sz. végén az önálló szépirodalom eszméjében ébred különvalóságának 
világos tudatára. 

A XVII. sz. végén s a XVIII. sz. elején az irodalomban a nagy 
nemzeti vajúdások is benne pihegtek. A kuruc költészet azonban nem 
írás, hanem élet volt: csak később jelentek meg nyomtatásban. Általá-
ban, a vallásos jelleg mellett a magyar irodalomban mindig ott van a 
hazaféltés, a hazaszeretet ujjlenyomata is, mert az állandó veszélynek 
és létérti küzdelemnek eredménye az érték öntudatosítása. 

Az 1711 —1772. tartó irodalmi korszakot — minden mást mellőzve 
— a pihenés korának lehetne nevezni. Miért nincs e korban a XVII. sz. 
élénk fejlődése után irodalmi é le t? Azért, mert nincs a kor világnéze-
tének propagálandó, gyújtó értékvilága . . . A nagy nemzeti tragédia 
után letargia, az uralkodó ház s a nemzet érdekei 50%-os békülési 
viszonyt mutatnak . . . a „folytonos kompromisszumok"2 kora. — A val-
lási csatákba belefáradt a kor lelke, apathikus lett . . . csak élt, nem 
volt kollektiv értékcentruma, ezért nincs irodalma. Ami kevés magyar-
nyelvű írás megjelent, az a mult vallásos irodalmának továbbplántálója, 
vagy az „élvezetes oktatás" szolgálója, de nagy emóciókat nem jelen-
tett. Minden nagyobb író, akit ma e korba helyezünk, az íróasztalának 
dolgozott . . . Csak a tudósok dolgoztak, de azok is jórészt latinul. Nagy 
fejlődésnek indult, szélesedett a tudományos érdeklődés, ezért nevezte 
Beöthy Zsolt Benkő József után e korszakot a tudományok arany száza-
dának.3 De a latin tudományhoz a nemzet nagy részének kevés köze 
volt. — A senyvedés tünetei alatt azonban egy újabb impulzus kezdett 
a nemzet lelkében erőre kapni, a felvilágosodás. A főurainkat magához 
csődítő keleti Párisból új világfelfogás, új életideál, a nagyapák hagyo-
mányait levetkőző modernkedés kezdett átszüremkedni hozzánk. Először 
csak a gyakorlatot, az életmódot gyúrta át, lázító eszmévé csak később 
öntudatosult. A vallásos világnézet pedig fakult, az értékvilág a föld 
felé tolódott. Faludi Ferenc éles szeme hamar észrevette ezt a változást 
és szorgalmasan fordítgatni kezdte angol rendtársának, Dorellnek Angliá-
ban már előbb aktuálissá vált erkölcsi műveit. „Amit irtam, azért írtam, 
— mondja Faludi — hogy jóra emlékeztetném a világ gondjaiban el-
merült elméket."4 Nem véletlen, hogy ép az intelligencia előtt5 igyekezett 

1 Dézsi L. i. kiad. I. 6. 
2 Szekfü Gyula : A magy. áll. életrajza. 148. 1. 
3 A magy. nemz. irod. tört. ism. Bp. 1922. 73 1. 
4 A Nemes Ember elé irt Védelmező intésből. 
5 Mutatják ezt a könyv cimei is. 



Faludi felragyogtatni az etikai ember ideálját, az ő körükben hódított 
u. i. a ,,náj módi". 

A lavinát nem lehetett megállítani, a felvilágosodás szerte hódított1 

és koptatta a régi világnézet vallásos szinét. Az irodalomban is csak-
hamar megindul az új érték-propaganda, amely a legélesebben szembe-
helyezkedik a mult hagyományaival. Bessenyei2 a legnagyobb jónak, a 
legboidogítóbb tanításnak vélte a felvilágosodást s ezt magyar Írásokkal 
akarta terjeszteni. A régi irodalomról az az ítélete, hogy „mind szent 
írás magyarázója, vagy lelki dolgok, melyekbe világiság és Poétaság 
nintsen".'6 Az ő tábora pedig a „profanus" műveltség propagálója akart 
lenni, ezért szakítania kellett a múlttal. ,,Hyjába ajánlod nekünk — 
mondja Bessenyei — régi áhítatos Magyarságodat... Mi itt meg nem 
állunk a magyarságban."4 Ez az öntudatos szembehelyezkedés az új érték-
irány türelmetlensége, mely az irodalom öntudatosulásával pillanatnyilag 
szeretné megújítani a föld szinét. Bessenyei is tanítóeszköznek nézte az 
irodalmat, az új világszemlélet, a felvilágosultság terjesztőjének. Célkitű-
zése azonban két nagy nehézségbe ütközött: nem volt magyar olvasó-
közönség és nem volt egységes irodalmi nyelv. Ezt tehát nevelni kellett, 
és irodalmi nyelvet alkotni szükséges volt. Már most Bessenyeiből 
kiindulva a következő évtizedek irodalmi gondolkozóinak programalko-
tási törekvését a következőkben összegezhetjük. — A magyar közönséget 
nem leh^t egyszerre komoly, tudományos formában kioktatni a felvilá-
gosultságra. Előbb olvasásra kell szoktatni, még pedig könnyebb, élve-
zetes, szórakoztató írások által. „Minden tudományok mélységes és szép 
tudományokra osztatnak fe l , " 5 mondja Debsy Sámuel. A „szép tudomány" 
mivelésének gondolata az eszköz szükségességével fontosnak felismert 
eszmévé öntudatosult s ennek kiépítésén kezdtek az írók dolgozni. Miért 
a fordított irodalom özöne, mit jelent a XVIII. sz. végének irodalmi 
import ja? A hiányérzet mielőbbi kielégítését célozta, melyet magyar 
eredetiekkel nem lehetett volna egyszerre akkora mértékben csillapítani. 
Az eszköznek kontemplált szépirodalom azonban lassankint öncél lesz, 
nem nézik már a tudomány előkészítőjének, van önmagában is értelme, 
hivatása. 

A felvilágosultsággal a renaissance és barokk korbeli ízlés-laicizá-
lódás elérte a tetőpontot, a vallásosság megszűnt az élet főfaktora lenni. 
Ebben a korban differenciálódik szét a szép, igaz és jó hármas igényét 
szolgáló egy irodalmiság külön szépirodalomra, külön tudományra és 
külön vallásos irodalomra, melyek innentúl saját lábukon járnak. A tudo-
mány és vallásosság, a szépirodalom és vallásosság, a tudomány és 

1 L. Eckhardt Sándor : A francia forradalom eszméi Magyarországon. Ember és 
Természet. 7. sz. Bp. é. n. 

2 Bessenyeivel kezdődő és a szépirodalomnak az oktatás béklyóiból való ön-
állósulásával végződő irodalmi tudatfejlődésről máskor fogunk bővebben szólni. Itt 
csak a legszükségesebb gondolatmenet feltüntetésére szorítkozunk. 

3 Magyar Néző Béts, 1779. 56. 1. 
i U. o. A szövegeket én húztam alá. 
5 Pannóniai Féniksz. Béts, 1790. 146. 1. 



szépirodalom határvillongásai azért vannak napirenden, mert a tudat-
egység a diszharmóniát nem tudja elviselni, a problématudat ellen-
mondásai az egységbe-fonódást igénylik. 

Ez a jelenség különösen áll a mi korunkra. A XIX. sz. szépiro-
dalmában u. i. a vallásosság kevés szerepet játszott. Egyéb ihletforrásai-
val most nem foglalkozunk. A vallásos érzés ugyan megnyilatkozott 
nem egy poétánk ajkán, mert hisz a ,,Gottesbedürfniss"-t nem lehet 
elfojtani, de azért az irodalom mégse erre appellált érvényesülésében, 
hanem az élet egyéb momentumaira. A századforduló és a XX. század 
hozzánk is elhozta a dekadens világnézetet,1 a földre helyezett boldogság-
keresés csődjét. A nagy irodalmi lármák hátterében egy kiélt életeszme 
hörögte az utolsót, vivta haláltusáját; a felvilágosultság végső konklúzió-
jáig eljutott modernség sirta el keserveit és szórta irigységében átkait 
az élni tudó boldogság, az éltetni tudó életideál, a vallásosság és haza-
szeretet felé. 

Elérkezett a reakció ideje, mert az akció, csődöt mondott. A vallási 
indifferentizmus és a vallásellenes irány kátyúba jutott, most újra kezd a 
vallás társadalmakat mozgatni tudó értékké erősödni, diadalmasan kezd 
végigvonulni az élet minden megnyilvánulása közt, hogy mindent asszi-
milálva irányító, vezérlő centrummá legyen világnézetünkben. 

Szükségképen vetődött fel tehát a „vallásos szépirodalom" eszméje is. 
Most pedig vonjuk le a mult tanuságtételéből a minket érintő 

következtetéseket. 
Látjuk, hogy az irodalom a szellemi változások tükörképe, az 

ihletés momentumában pillanatfelvétel a koriélekről, a világnézeti érték-
arányok elkönyvelt mérlegadata. Következésképen csak akkor lesz val-
lásos szépirodalmunk, ha világnézetünkben a szépség és jóság kate-
góriái egységgé válnak, ha a vallásosság elsőrangú életmozgatóvá erő-
södik a közszellemben. Az írók és az olvasóközönség azonos lelkivilága 
az alapfeltétel, mert az irodalom állandó lényege: „irók és olvasók 
szellemi viszonya írott művek közvetítésével".2 Amig ez a kollektiv val-
lásos életszemlélet nem hódít téresebben, addig merőben tervezgetés 
csak a vallásos szépirodalom eszméje, marad egyesek magánügye. 

Felismertük továbbá, hogy a vallási érdeklődés minőségi szinei is 
visszarezegnek az irodalom felületén. Ma már elkezdődött a vallásos 
újjászületés, az érdeklődési irány azonban még nem szilárdan egynemű. 
A mi csirázó vallásos szépirodalmunk is magán viseli majd az érdek-
lődés minőségét. Hogy a vallásosság életboldogító ereje rajzo'ódik-e ki 
benne, hogy a vallási öntudatosulás felekezeti antagonizmusa3 nyilat-
kozik-e meg rajta, hogy a XVI—XVII. sz. mindenbe tendenciát belevivő 
szomjúsága érződik-e ki belőle, ez még mind kérdés, függ a vallásos 
életfelfogás összetevőitől. Talán a transzcendens realizmusra nyitja majd 
rá ez a vallásos szépirodalom a közönség szemét, mert a mi korunk 

1 Szinte felesleges megjegyezni, hogy nem minden u. n. dekadens irodalmi 
irányú író dekadens világnézetű. 

2 Horváth János: Magyar irodalomismeret. Minerva. 1922. 196 1. 
3 V. ö. az Ady-viták idegen, nem irodalmi szempontjaival. 



ezt éhezi. Amig a túlvilági életrend az érzékelhető mindenség bizonyos-
ságával nem hat a mai emberre, amig a földön otthon érzi magát, amig 
a boldogságkeresés forró ösztönével bele nem kapaszkodik a természet-
feletti motivumok gazdagságaiba, szóval amig a természetfeletti élet nem 
válik természetessé a mai ember világnézetében, addig a realitások iránt 
érdeklődő korunk nem tud vallásos lenni. 

Láttuk azt is, hogy a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején a 
vallásos irodalom elkülönült a tudománytól és a szépirodalomtól. Azóta 
mindegyik nagy utat tett meg, külön irodalmisággá nőtte ki magát. 
Az ősrokonság anyajegyét azonban még ma is felismerhetjük ra j tuk: 
a tudományt akkor kedveljük, ha szép formában kapjuk és elvárjuk tőle, 
hogy ne bántsa a vallás igazságait, a vallásos irodalmat is szép köntös-
ben fogadják el legtöbben és igénylik, hogy állításait tegye igazolttá, 
életprogrammjának értékeit mutassa be a valóságban, a szépirodalomtól 
pedig megköveteltünk eleddig bizonyos valószerűségét és legalább negativ 
vallásosságot, vallás nem-bántást. Ha manapság ismét egybekapcsoltan 
„vallásos szépirodalomról" beszélünk, ez annak a jele, hogy a kapcsolat 
a kettő közt szorosabbá lesz, valamikép eggyé igyekeznek forródni. Ez 
egy új irodalmiság létrehozója lesz, mert a hagyományban kialakult két 
(illetve három) irodalmiság közül az egyik sem szívhatja fel a másikat 
és egyik sem képes kiölni a másik régiségtárának, kincstárának a szép-
ségeit. Hogy azután valóban létre jő-e ez a specifikusan más irodaimi-
ság s hogy milyenek lesznek egyénítő jegyei, azt még csak találgathatjuk, 
de bizonyosat nem igen mondhatunk róla. 

Talán leginkább attól függ minden, hogy mikor és milyen vezér-
iélekre akadunk, aki eltalálja azt a hangot, mely leginkább hozzánk szól 
s amelyet a legszomjúsabban vártunk. Egy nagy tehetség kell, hogy 
jöjjön, akinek az útját egyengetjük évek óta s ki tudja meddig, aki meg-
mutatja a helyes fejlődés áhított útját. Az epigonok szorgalmas raja 
övezi majd körül, mint biztos ismertetőjel, hogy jól intonált a lelkünknek. 

Mindezt csak nagy általánosságban mondhattuk. A kérdés mai 
helyzetének és a jövő célkitűzésének részletes taglalását egy külön tanul-
mány tárgyául tervezzük. 

Még csak egy tünetről akarunk szólni. A fordított irodalomban 
mind több és több vallásos szellemű szépirodalmi alkotás jelenik meg ; 
e téren a Szent István Társulat könyvkiadása vezet. Ez parallel jelenség 
a XVIII. századvégi , ,széptudomány" beözönlésével. Az eredeti termelés 
u. i. (bár ez is mindig gazdagabbá válik) nem tudja a hírtelen öntuda-
sult szellemi igényt kielégíteni, importra van szükség. Ezek között van-
nak speciálisan a XX. sz. lelkéről szóló irások, az ú. n. konvertita-
regénvek, melyek nagy kelendőségnek örvendenek. Ez lenne a mi sarjadó 
,.vallásos szépirodalmunk" csirája? Ha igennel felelünk, akkor Brisits 
Frigyessel azt mondhat juk: ,,A XX. század könyvének neve: útkeresés, 
válság és szenvedés. Szolgálata talán ez lesz: Hazatérés."'1 Legalább az 
előjelek s a kor pszichéjének ismerete erre engednek következtetni. 

1 I. m. Élet XVI I . : 438. 



A típusfogalom logikája. 
Irta : Dr. Várkonyi Hildebrand. (Pécs.) 

1. A típus fogalmával1 tulajdonképen már Theophrastos óta foglal-
kozik a tudomány. Aristotelesnek e tanítványa „jellemrajzokat" gyűjtött 
össze „Charakteres" c. müvében s megrajzolta a fösvénynek, hiúnak, 
hatalmasfkodónak stb. típusait. „E típusokban több-kevesebb kizáróla-
gossággal uralkodik egy, többnyire erkölcsi jellegű vonás; és a tényleg 
létező embereket, mint ezeknek a típusoknak distanciázott másait vagy 
keverékeit fogja föl." Theophrastos eme jellemrajzai által mind a pszicholó-
gusok, mind pedig a vígjátékírók s elméleti esztétikusok számára jutta-
tott termékeny indítékokat. * 

Különösen ami az esztétikát illeti, tudjuk, hogy a tipus fogalma a 
„tipikus szépség" s más tipológiai kapcsolatok miatt mily fontos helyet 
foglal el az esztétikai kategóriák között (Volkelt, Witasek stb.). Az esz-
tétika és az eredeti, Theophrastos-féle tipológia mellett kialakult még a 
típus-gondolat a világnézettanban is, hol Dilthey, Simmel, Nohl és 
Spranger alkottak meg egy újfajta tipológiát, még pedig a szellem-
tudományét. Dilthey a metafizika helyébe (melyre kételkedéssel tekint) 
egy világnézettant akar állítani, mely egyetlen egy kialakult metafizikai 
rendszerben sem hisz, hanem valamennyit megérteni törekszik s vala-
mennyiben egy-egy szellemi struktúrának, egy-egy világnézeti attitűd-
nek, korszellemnek tükröződését, lecsapódását látja. Ugyanezt a gondo-
latot hangsúlyozzák Simmel, Nohl (a képírás történetében) és a jelenleg 
legnagyobb népszerűségnek örvendő Spranger is, a maga „strukturás-
lélektanában". Mindezek a fogalmazások a szellemtudományok területén 
vannak otthon, még akkor is, ha „lélektant" emlegetnek; viszont meg-
találjuk a valódi lélektanban is a típus-gondolat nyomait már Schleier-
macher, Bahnsen, A. Bain óta s jelenleg ez a fogalom hatalmas erőre 
kapott mind a német, mind a francia lélektani irodalomban.2 

A lélektan, mégpedig az individuális lélektan a maga külön útjait 
járja a típusok törvényeinek kifürkészésében, fogalmuk pontos megálla-
pításában és számuk, csoportjuk felsorolásában. Az esztétikai tudomány-
nak is megvan a módja és ösztönzése arra, hogy a típusok kérdését saját 
módszerei és saját tudományos céljai szerint elintézze. Mind a kettőnél 
ki kell emelni azonban, hogy a típusnak logikai fogalmát, ha ők alkotják 

1 L. Schätz: Charakterologia és aristotelesi metaphysika. Bp. 1927. 4—7. 11. 
2 Jaensch E., Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode. 2. kiad. 

1927. — U. a., Über den Aufbau der Wahrnehmungswelt. I. 2. kiad. 1927. — Utitz E. 
Charakterologie. 1925. — U. a. Jahrbuch der Charakterol. 1—IV. (1923—27.) — E-
Saupe: Einf. in die neuere Psychol. 1927. — C. G. Jung, Psychologische Typen, 4. 
kiad. 1925. — E. Kretschmer, Körperbau und Charakter. 4. kiad. 1925. — Internatio-
nale Zeitschr. für Individualpsychologie 1923-tól. — Mensch u. Gemeinschaft. Kleine 
Schriften für Individualpsychologie. — Zschr. für Menschenkunde, 1926-tól. — Klages, 
Die Grundlagen der Charakterkunde. 4. kiad. 1926. — F. Krueger : Der Strukturbe-
griff in der Psychologie. 



is meg, eljárásuk alapja mégis a logikában van, abban a tudományban, 
mely a nemek és fajok fogalmait szerkeszti meg s ezzel kapcsolatban 
rávilágít a velük rokon „típus"-nak sajátszerű alakjára. A logika az az 
alapvető tudomány, honnan nemcsak a genus- és .s/?ec/es-fogalmak mi-
voltáról s az emberi gondolkodásban érvényesülő jelentőségükről nyerünk 
felvilágosítást, hanem minden oly egyetemes fogalomról is egyúttal, melyek 
további felfogásunkat s ismereteinket szolgálják s melyeket épen emiatt 
találóan lehet „felfogó fogalomnak" nevezni. Ezek közé tartozik a típus-
fogalom is s ennek logikai struktúráját vizsgáljuk az alább következőkben. 

2. A típus gondolatához külön úton jut el a modern gondolkodás 
és külön úton az aristotelesi filozófia. Az előbbit Windelband és Rickert 
tudományelmélete képviseli. Felfogásuk szerint kutatásaink végső célját 
nemcsak az egyetemes fogalmakban kell látnunk s abban, hogy a ben-
nünket környező valóságot ezen fogalmakkal fejezzük k i ; a modein 
tudományelmélet szerint az egyetemes fogalmak a valóság gazdag vilá-
gából csak a szervetlen anyag természettörvényeit juttatják adekvát 
kifejezésre ; ezen felül azonban még az a feladat is várakozik az emberi 
tudományra, hogy a dolgok egyediségét s az egyediség és egyetemes 
között álló, de még sem tisztán egyetemes jellegű tipikumot is kidom-
borítsa. Ezt az utóbbi célt Windelband és Rickert tudományelmélete ép 
oly fontosnak tartja, mint az egyetemes fogalmak megalkotását. Az egyedi-
ségnél e tekintetben még fontosabb feladata volna a logikai kutatásnak 
a típusok kiemelése, mert az egyedet sok tekintetben úgy foghatjuk fel, 
mint a típusoknak egy-egy határesetét. W. Stern az egyéniségben a 
típusok puszta keresztező pontját látta, de ezzel ép oly kevéssé merítette 
ki az egyéniség gazdag metafizikai lényegét, mint Scheler, ki viszont az 
ént üres aktivitás-centrumnak tekinti. Innen származik, ebből a proble-
matikából, Klages törekvése, aki az egyéni jellemvonások metafizikai 
alakjait és gyökereit keresi a térben és időben megnyilvánuló egyedi 
ember legfelsőbb rétege és az én titokzatos középpontja között elterülő 
pszihofizikai rétegben és a feladatot már nem az emberi típusok vala-
milyen rendszerétől várja, hanem az egyéni iényeg mélyebb megértéséből. 

A típusfogalom megalkotásához és a dolgok, de különösen az 
ember lényegének a kutatásához Windelband és Rickert tudományfel-
fogása egy új módszert is bevezetett: az „individualizáló" módszert. 
Ez volna alkalmas arra, hogy — szemben az egyetemes fogalmak s a 
természettudományok „generalizáló" módszerével — az egyedit és tipikust 
leleplezze a tárgyak szerkezetében. Elvileg a dolog úgy áll szerintük, 
hogy a valóság bármely részletét tekintjük, mindegyiket vizsgálhatjuk mind 
a két szempontból és mind a két módszerrel: a generalizálóval is, 
meg az individualizálóval is, a tárgyak maguk nem követik sem az 
egyik, sem a másik módszert; valóságosan mégis inkább az a helyzet, 
hogy egyes tárgyak vagy folyamatok sokkal inkább kívánják az egyik, 
más tárgyak a másik irányú fogalomalkotást és megismerést. A mate-
matikai fogalmak körében pl. aligha tudjuk alkalmazni az individuali-
záló vagy tipizáló eljárásokat, viszont a lelki élet s általában az élet-
jelenségek oly területet alkotnak, hol a generalizálás épúgy helyén való, 
mint a tipizálás és az egyedi mozzanatok keresése. 



3. A m á s i k nagy g o n d o l a t i r á n y , az ar is totelesi v i lágfe l fogás és 
log ika szerint is vezetnek u t a k az egyedi és t ip ikus j e l enségek m e g i s -
meréséhez , de ezeknek az u t a k n a k m á s a k i i n d u l ó p o n t j u k , mint a m o d e r n 
t u d o m á n y f e l f o g á s é és m á s a m e n e t ü k is. 

Lényeges m o z z a n a t b e n n e az, hogy az egye t emes f o g a l m a k r e n d -
szeréhez , e l s ő b b s é g é h e z é s ob jek t iv m e g i s m e r ő é r tékéhez sz i l á rdan r a g a s z -
kodva , az egyed i l ényegeknek s így az e m b e r i lé leknek metaf iz ikai m e g -
i smerésé t is ú j a b b (érzéki v a g y intuit iv) i smere te l emek e g y ü t t e s vagy 
k iegész í tő k ö z r e m ű k ö d é s é t ő l te t ték f ü g g ő v é . 1 

Ugyan így a tipikamnak igazi m e g i s m e r é s e is ezen e lmélet ke re t ében 
c s a k az e g y e t e m e s f o g a l m a k abszo lú t p r io r i t á sa és i smere té r t éke m e g -
óvásáva l g o n d o l h a t ó el. K ö n n y ű volna itt a r ra hivatkozni , hogy hiszen 
van egy s a j á t o s m e g i s m e r é s i m ó d u n k é s f o r m á n k , mely é p e n a t í p u s o k -
n a k felel m e g : ez a közkép. H a a fáról a lkoto t t sok egyes k é p z e t ü n k e t 
m i n t e g y ös szeo lvasz t juk e g y m á s s a l , úgy, hogy az egyes képze tek ind i -
v iduá l i s v o n á s a i e l h a l v á n y o d j a n a k és c sak a h a s o n l ó vonások m a r a d j a n a k 
m e g s ezek a l k o s s a n a k egy á t l a g o s k é p e t : akko r kap juk az ú. n. köz-
képe t , vagy reprezen ta t ív képze te t . E képze t nem lesz sem a nyír, s e m 
a fenyő, sem a hárs fa ind iv iduá l i s képze te , h a n e m „ a f a " „ k ö z ö s " k é p -

1 Az ismeretelmélet ezen problémáját nálunk Mihálkovics Ede (Ismerettani el-
mélődések, Bölcs. Folyóirat, 1893, 71. s kk. 11.) és Hübner Gyula (u. o. 704. s kk. 11.) 
világították meg az arisztotelesi-skolasztikus tudásrendszer fényével. Az individuális 
megismerés elmélete a következőkép bontakozik ki előttünk (ritkított szedés tőlünk 
való) : „Az elvonandó tárgynak meg kell lennie az elvonó alany előtt, de e feltétel-
nek eleget tesz a képzetalkotás ; tagadjuk azonban, hogy az elvonónak magát a tár-
gyat ismernie kellene . . . Hiú ellenvetés . . . hogy ha az abstractió az értelemhez tar-
tozik, a tárgynak az alany előtt értelmi alakban kell jelentkeznie . . . Az ismeret alanya 
(ugyanis) az egységes lélek . . . A lelki tehetségek (értelem, érzékiség) inhaerens esz-
közök, nem pedig individuumok ; ami az egyik tehetséget éri, az éri az egész lelket. 
Ha tehát az érzékek megjelenítik a tárgyat, nem teszik ezt csupán önmaguk előtt, 
hanem az értelem előtt is." (82. 1.) Nem lehet azonban a mondottakból arra követ-
keztetni, „hogy az érzék többet ismer meg, mert az egyedit is fölfogja, míg az érte-
lem csak az általánost. Mert a lényeges (az „általános") és az egyedi nem állanak 
fizikai, hanem metafizikai viszonyban, tehát nem úgy egyesülnek mint a hidrogén és 
oxigén vízzé, hanem mint a faj a nemmel" (genus-fogalom és species-fogalom egy 
fogalommá) (73. 1.). — Az egyediségek megismeréséhez a vezető témát aquinói szent 
Tamás adta meg, (S. Th. I. q 84 a 7) a többi vizsgálódás mind csak e témára írt 
variáció : „Intellectus humani, qui est coniunctus corpori, proprium obiectum est 
quidditas sive natura in materia corporali existens." Hübner az egyediség megismeré-
sének mikéntjét a következő két tétellel világítja meg: „1. Az értelem a dolgok álla-
gát és lényegét az elvonás segélyével mint egyetemest ismeri meg az egyediben oly 
módon, hogy általa inkább a fajt, mint az egyedet jelenti. — 2. Az értelem közvetve 
megismeri a dolgok állagát és lényegét, mint a működés elvét és okát azáltal, hogy 
a tüneményekben maga a lényeg nyilvánul" (u. o. 710, 713.1.). „Hogy tehát az egyes 
dolgok sajátlagos létét és lényegét nem úgy ismerjük meg, mint önmagában van, 
hanem inkább az egyedekből elvont általános alapján, értelmünk tökéletlenségéről 
tanúskodik" (u. o. 712. 1.) 



zete, közképe. Ez a belső vonásaiban elmosódott, kontúrjaiban átlagossá 
vált képzet volna tehát az alkalmas eszköz arra, hogy velük a típusokat 
megismerhessük. A típusok objektiv alakítását és a közképek tudati 
kiformálódását már régtől fogva hasonlították a fényképek egymásfölé 
helyezéséből nyert átlagképekhez ; újabban Kretschmer újra visszatér 
ehhez a hasonlathoz, hogy a típusok struktúráját megvilágítsa.1 

„Ahol a morfológiai hasonlóságot az egyedek nagyobb számán 
keresztül jól lehet követni, ott kikeressük a középértékeket. Ezen eljárás 
folytán a túlnyomóan közös vonások világosan kiemelkednek, míg az 
egyes esetek egymástól különböző egyedi mozzanatai a középértékű kép-
ben összeolvadnak és elhomályosulnak . . . Úgy teszünk tehát, mintha 
103 hasonló egyén képét egymásra kopíroznánk egyetlen képfelületen : 
az egymást fedő vonások ilyenformán intenzive megerősítik egymást, 
míg a nem egyezők egymást elmossák. Az átlagos értékben egymást 
megerősítő vonásokat „tipikus" vonásoknak nevezzük." 

A típusok megismerésére ez a mód, t. i. a közkép valóban alkal-
mas eszköznek mutatkozik, — de csak addig, amíg az érzéki megismerés 
területén mozgunk; mihelyt a fogalmi, tudományos megismerés terére 
lépünk, akkor aligha. A közképek ugyanis — képzetek, nem fogalmak; 
a típusok képzetei tehát nem jelentenek számunkra egyebet, mint kiin-
dulópontot a további fogalmi munkára. A tudományos ismeretszerzéshez 
nem képzeteket akarunk gyűjteni az egy csoportba tartozó tárgyakról, 
hanem fogalmakat, — ez az aristotelesi gondolkodás categoricus impe-
rativusa ; tehát pl. a fákról, az emberekről stb. nem csak közképeket 
kell alkotnunk, hanem époly módon kell a „tipikus" vagy egyéni 
tulajdonságokat is megismernünk, ahogyan a genus és species egyetemes 
fogalmaival megismertük ugyanazon tárgyak nemi és faji vonásait. 
A „t ípus" eszerint époly egyetemes fogalom gyanánt csillámlik elő, mint 
bármely más „universale", — de vájjon hol a helye az egyetemes fogal-
mak skálájában, hol a helye a „Porphyrius fáján", mely eme fogalmak 
klasszikus sorozatát tartalmazza ? 

4. Az a vélekedésünk, hogy a típus-fogalomnak helyét az aristo-
telesi peripatetikus tudományi rendszer körén belül is meg tudjuk jelölni, 
anélkül, hogy akár az érzéki megismeréshez, akár valamely intuitiv szem-
lélet egyedit megragadó erejéhez kellene menekülnünk. Hogy azonban 
mikép jutunk el a típus gondolatához logikai úton : erre a feleletet nem 
az egyetemes fogalmak azon rendszerezésében kell keresnünk, melyre 
példa gyanánt az arbor Porphyrianat hoztuk fel, hanem másutt, még 
pedig az osztályozás és felosztás logikai műveleteiben. Vagyis : a típus 
fogalmához az egyetemes fogalmaknak és a mindenkor egyedi megjele-
nésű realitásoknak összehasonlítása révén akkor jutunk el, ha a reális 
dolgokat osztályozni törekszünk. Az osztályozás logikai művelete alkotja 
tehát azt a kiinduló pontot, melyből az aristotelesi logika a típus fogal-
mához eljuthat s benne a lélektan és karakterológia egyik legterméke-
nyebb gondolatát logikailag megalkothatja. 

i Körperbau und Charakter. 2—5. kiad. 1927. 16. 1. 



Célunk, a típus fogalmának tudományelméleti elemzése, megkívánja, 
hogy először is az osztályozás logikai műveletének minden egyes moz-
zanatával megismerkedjünk. 

A logika az osztályozásnak következő mozzanatait állapítja meg : 
Az osztályozás a tárgyaknak valamely vezető szempont szerint vég-

bemenő csoportosítása. Ehhez az szükséges, hogy egyetemes fogalmaink 
egyúttal a tárgyak közös tulajdonságait is kifejezzék. Az egyetemes fo-
galmaknak ez a sajátossága nem a tárgyak hasonlóságából ered, s e 
hasonlóság ténye nem is merítí ki azt a mozzanatot, melyet „egyetemes-
ségnek" nevezünk, de a hasonló dolgokra nézve mindenesetre nagyon 
fontos körülmény. Ez teszi ugyanis lehetségessé, hogy a hasonló és egy-
úttal egyedi tárgyak világában osztályokat különböztethessünk meg. Mi-
kor valamelyik egyetemes fogalmunkat a csoportalakítás vezető fogalmává 
tesszük, akkor a tárgyakból osztályt alkotunk s magát az egyetemes 
fogalmat emiatt osztályfogalomnak is mondjuk. De a fogalom egyete-
mességén kívül még vannak az osztályozásnak oly további sajátosságai 
is, melyek miatt ez a logikai müvelet csak látszat szerint oly egyszerű, 
valójában azonban sok problémát rejt magában. Az osztályozás ily problé-
mája pl. az a feladat, hogy a vezető szempontot, a csoportalkotó egye-
temes fogalmat kiválasszuk azon számtalan egyetemes fogalom közül, 
melyeket bármely tárgyról s a tárgyak bármely csoportjáról értelmünk 
megalkot. De ez a kiválasztás viszont csak azon előfeltétel alapján tör-
ténhetik, ha az illető tárgyak „osztálytermészetét" már megismertük, 
vagyis az egyetemes fogalomnak és az egyedi tárgyaknak viszonyával 
már tisztában vagyunk. Ez az előfeltétel éppen az egyetemes fogalmak 
belső természetéből fakad, meg abból az alapviszonyból, hogy a tárgyak 
megengedik és követelik az egyetemes fogalmakkal való harmóniát. Ez 
más szóval annyit is jelent, hogy a vezető fogalmat pontosan kell defi-
niálnunk, mielőtt az osztályozás müveletét gyakorlatilag végrehajtjuk ; 
mert csak igy tudhatjuk kifejezetten, mily tárgyak tartoznak az osztályo-
zási csoportba s melyek nem. A meghatározásnál kiderülhet, hogy a 
csoportosító osztályfogalom maga is összetett fogalom, amiből az a további 
követelmény származik, hogy e fogalmat részeire kell bontanunk, hogy 
láthassuk mily nyilt és mily bennfoglalt jegyei vannak. Csak így tudunk 
ugyanis világosan ítélni arról, mily tárgyak tartoznak a csoportba s me-
lyek esnek rajta kívül. A tökéletes osztályozáshoz a tökéletes fogalom-
meghatározás tehát elengedhetetlenül szükséges, — de mivel a benn-
foglalt és nyilt jegyek kimerítő áttekintését „felosztásnak" is mondjuk a 
logikában, azért áll az a tétel, hogy a jó osztályozásnak nemcsak a 
meghatározás, hanem a felosztás is egyik szükséges előfeltétele. 

A típusproblémához még közelebb eső fontos mozzanat az osztá-
lyozásnak kétféle iránya: a „természetes" és „mesterséges" osztályozás. 
A természetes osztályozás a tárgyak „természetes rokonságának kifeje-
ződése". Aristotelikus terminológiával oly osztályozásnak mondjuk ezt, 
mely a tárgyakat a lényegükből folyó tulajdonságaik szerint csoporto-
sítja, ami majdnem ugyanazt jelenti, mint a „tudományos" osztályozás, 
szemben a külsőséges szempontokat követő nem-tudományossal. A ter-
mészetes osztályozás, mikor a dolgok lényegét tekinti, vagyis a bennük 



működő (egyetemes) „természetet", a legfontosabb pontot ragadja meg 
az osztályozás szempontjából ; mert termékenyebb, mélyebb s a tárgyak 
metafizikai szerkezetét jobban érinti, mintha csak a közös egyetemes 
tulajdonságok szerint sorozzuk a tárgyakat különböző csoportokba. 

Az osztályozás azonban még ezzel sem oldotta meg összes és 
végső logikai feladatait. A fentebbi osztályozási eljárással csak egy cso-
portot alakítottunk a tárgyakból ; a filozófiai világszemlélet azonban itt 
nem állhat meg, hanem arra kell törekednie, hogy újabb csoportokat 
nyerjen s így a világ egész szerkezeti áttekintését elérje. Ez két irányban 
kívánja az osztályozás eddigi eredményének kibővítését. Az egyik irány-
ban arra kell törekednünk, hogy a már megalkotott osztályt egy átfogóbb, 
terjedelmesebb osztályba helyezzük el, a másik irányban pedig a tárgyak 
individualitása felé közeledve, kisebb csoportokat találjunk s így az 
osztályok egész összefüggő sorozatát állítsuk össze. Ez abban leli meg-
okolását, hogy egyetlen osztállyal az egyedi tárgyak hasonlóságaiból s 
osztálytermészetéből csak egy oldalt, egy mozzanatot emelünk ki. A filo-
zófiai végső célt csak akkor érhetjük el az osztályozásban, ha minél 
több csoportot alakítunk s így a tárgyak roppant szerkezeti és rendszer-
beli gazdagságát minél jobban kimerítjük. De vájjon mi lesz ennek a 
csoportalakításnak vezető elve? A „sorképzés princípiumán" (Pauler) 
kivül mindenesetre az, hogy a főcsoport egyes osztályai a főcsoportban 
kifejeződő tulajdonságok szerint alakíttassanak meg. így oly értéksoro-
zatot nyerhetünk, hogy első helyre azok a kisebb csoportok kerülnek, 
melyek a főcsoport sajátosságait a legfejlettebb fokban tartalmazzák s a 
többi csoportok aszerint következnének az első után, amily fokban ki-
domborítják a főcsoport alapul vett jellegzetes tulajdonságait. Ismét 
aristotelikus nyelven beszélve : ahogy a tárgyak lényegtermészete jobban 
vagy kevésbbé kidomborodik egy-egy csoport tárgyaiban, aszerint alkot-
juk meg a csoportok hierarchiáját. E lényegtermészet egyszersmind ok 
gyanánt is felfogható s akkor azt mondhatjuk, hogy a csoportalakítás 
elve az, hogy az egyedekben működő lényeges okok mennyire tudnak 
hatásuk által kidomborodni és győzedelmeskedni egyéb külső okokon 
és ezek hatásain, melyek az együvé tartozó egyedeket külön-külön jel-
lemzik, még a lényeges tulajdonságokon kívül is. Az osztályozást tehát 
azért kell egyik legbonyolultabb logikai műveletnek tartanunk, mert vala-
mely lényeg azonosságának felismerése különböző (fejlődési) fokokon 
keresztül (pl. gerinces állat) az illető lényeg teljes megértését és rend-
szeres érvényesítését kívánja. 

Szinte kézzel tapintható, mily közel jár egymáshoz két fogalom: 
a fentebbiekben kifejtett, Aristotelesen alapuló típusnak és a mai lélek-
tanban oly népszerű szerkezetnek (struktúrának) fogalma. Krueger és 
mások elmélete szerint a típus és a struktura fogalmai között az a 
különbség állna fenn, hogy a típusban inkább pusztán leíró jegyeket 
gyűjtünk össze, míg a struktura valamely lény szerkezetét, azaz alkotó 
elemeinek belső, oki összefüggését tárja fel s úgy vezet el az illető 
struktúrához tartozó egyedi valóságok osztályozásához. 

A fentebbiekből kiderül, hogy az aristotelesi alapú osztályozás-
elmélet, mely a dolgok „természetes" összefüggését tekinti, tulajdon-



képen ugyanaz, mint az újabb struktúra-gondolat, — hiszen mind a 
kettőnek az egyedi dolgok lényegében szerveződő egyetemességei szol-
gáltatják az alapot az osztályozás és típusalkotás műveleteihez. 

5. De ugyancsak a fentebb mondottakból bontakozik ki a típus 
fogalmának jelentősége a tudományelmélet és szisztematizálás szempont-
jából is. A főcsoportokat ugyanis még csak könnyebben meg tudjuk 
egymástól különböztetni lényegismeretünk alapján ; ellenben az alsóbb 
csoportokat kevésbbé lehet egymástól époly élesen elválasztani.1 A faji 
különbség, vagyis a species keretén belül ilyenkor már csak típus-különb-
ségeket találunk az egyedek csoportjai között. A típus nem lesz más, 
mint a speciesen belül lévő egyedek különbözőségeinek bizonyos átlag-
értéke, keresztmetszete. Ha pl. az embereket testalkatuk szerint csopor-
tokba akarjuk osztani, akkor a hasonló individuális vonások alapján 
találhatunk oly középértékeket, testformákat, melyekhez e csoportba 
tartozók mindegyike hasonlít is, meg eltérést is mutat, — de ezek az 
eltérések, — melyek egyébként époly individuálisak, mint maguk a 
hasonlóságok — mintegy a középértéktől való kilengésnek, tehát a típus 
variációinak foghatók fel. Ilyenek az atléta-típus, vagy a piknikus-típus 
a testalkatok terén,2 ilyenek a temperamentumok, ilyenek Ribot típusai3 : 
a „szenzitívek", „apatikusok", az „aktivak" stb. lélektani sémái, melyek 
mind eszményi határesetek is egyúttal, azaz a valóságban híven és kon-
kréten sohasem mutatkoznak, — azért típusok — hanem középértéket 
jelentenek sok hasonló egyediség tömegében. Innen van az a sajátos 
paradoxon is, hogy a művészetek is az esztétikum világában a típust 
majd értékesnek, majd értéktelennek tartják. A „tiszta t ípus" majd alatta 
marad értékelésünk szerint a kellő megjelenítésnek, majd pedig az esz-
tétikum egy különösen értékes esetének tekintjük.4 Hogy sokan a szép-
ség egyik legelsőrangú fajtájának tartják a „tipikus szépséget", annak 
magyarázata épen abban a tökéletességben van, mely a középértékeket 
az egyedi jelenségekkel szemben felfogásunk szerint megilleti. Egyúttal 
az a mozzanat is közrejátszhatik itt, hogy a típuson sokszor valamely 
egyedcsoport formai tulajdonságait, vagy ezeknek összegét is értjük: a 
formai vonások pedig, tudjuk, a szépséggel benső összefüggésben 
vannak. 

A problematikus mozzanatot itt abban látjuk, hogy a típus soha-
sem éri el sem az egyediségek konkrét-egyszeri adottságait, — sem 
pedig (más oldalról) a genus- vagy spec/es-fogalmak egyetemességét. 
Mindig egyediségbe olvadó átmeneti alak marad a tiszta egyetemessé-
gek és a tisztán egyedi mozzanatok között. A logika számára itt a 
tipikusan-egyetemes, vagy tipikusan-egyedi strukturák problémája rejlik 
s — továbbra meg is marad. Viszont a sok egy csoportba tartozó egyedi 
tárgynak és jelenségnek a típus egyúttal reprezentatív esete is, anélkül, 
hogy a rokon tárgyak species-fogalmával egybeesnék. Erre céloz Wundt V. 

1 Sigwart, Logik, II. (4. kiad.) 745. 1. 
2 Kretschmer, Körperbau und Charakter. 
3 Psychologie des sentiments. 
4 V. ö. Lange. Das Wesen der Kunst I. 384. 1. 



meghatározása, ki a típus fogalmának többek közt ezt a tartalmat ad j a : 
,,Az a forma, melyben a hasonló dolgok egy csoportjának közös tulaj-
donságai a legtökéletesebben kifejezésre jutnak."1 

Ez a meghatározás, mint első pillanatra látható, átlagos és hiányos 
s inkább csak a genus- vagy species-fogalmakra illik; már közelebb jár 
a típushoz Dilthey, mikor benne ,,az individuális vonásoknak alapformákká 
való „szabályszerű kapcsolódását" látja.2 

A típusban egyesülő egyetemességnek és egyediségnek viszonya 
azonban ezekben a filozófiai nézetekben sem tisztázódik teljesen. 

6. A típus fogalmának eddig kétféle értelmezését láttuk: a típus, 
mint átlagérték, keresztmetszet, s a típus, mint reprezentatív eset tűnt 
fel előttünk, — mind a két esetben az egyetemes faj-fogalmon belül 
maradó egyedi különbségek területén. A típusnak e kétféle megfogal-
mazásából következnek oly további értelmezések is, melyekkel a mai 
pszichológiai irodalomban meglehetős sűrűen találkozunk és amelyek 
érthetővé teszik előttünk a tipus-gondolatnak nagy kelendőségét és nép-
szerűségét. Típusnak, tipikus esetnek és jelenségnek mondják ugyanis 
épen az emberi természet egyes oly reprezentatív megjelenéseit is, me-
lyeket tulajdonképen „nagy egyéniségnek" szoktunk tekinteni. A típus-
fogalomnak ezen .harmadik értelmezésére Diltheynél és E. Jaenschnél 
találunk példát. 

Dilthey cétja az volt, hogy az emberi természet legfelsőbb szellemi 
rétegét megértse ; ennek a rétegnek valóságos emberi megtestesülései, 
,,tiszta esetei" azonban nem jelentkeznek oly nagy számmal, mint más 
lelki jelenségek ; Goethe volt egyik oly jelenség, akiben a szellemtörténet 
kutatója ily reprezentatív tiszta esetet talált: Goethében ugyan egyszeri, 
nemcsak individuális, hanem szinguláris jelenséget pillant meg az, aki 
nem a tipológia felől közelíti meg, mégis „ t ípusnak" kell tekintenünk 
Jaensch szerint, mert „Goethe ugyanazt tisztábban és világosabban átélte 
és érezte, amit mi mindnyájan, vagy közülünk legtöbben megfelelő körül-
mények között homályosabban, fejletlenebből érzünk".3 íme egy második 
paradoxon, egy kiemelkedő egyéniség hogyan válhatik egyúttal típussá. 
A típus ezen felfogás értelmében az az egyéniség, melyben egy alap-
természet (Anlage) a legszabadabban, lehetőleg korlátok nélkül nyilat-
kozik meg.4 Ez az alaptermészet sem nem genus, sem nem spbcies, 
haneui típus; az, hogy belőle csak egyetlen „példány" (Fali Goethe) 
van, még nem szünteti meg típus-voltát, hanem csattanós példa gyanánt 
szolgál reá. 

Wundt V. típusmeghatározásainak egyik esete úgy látszik, ezt a 
gondolatot karolja fel: „a típus (először) azt a legegyszerűbb alakot 
jelenti, melyben valamely összefüggésnek vagy szervezetnek törvénye 
jelentkezhet".5 

1 Logik, II. 48. 1. 
2 Beiträge zum Studium der Individualität. Ges. W. V. köt. (Die geistige Welt) 

Berlin. (1924.) 241. 1. Ugyanígy Geyser. Allgem. Psychol. (1922.) 25. 1. 
3 E. Jaensch, Eidetik etc. 42—43. 1. 
4 Jaensch, u. o. 68. 1. — 5 Logik, u. o. 
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7. A típus fogalmának teljes tisztázása végett érdemes külön figye-
lembe venni a pszichológiai típusokat s ezeknek sajátos feltételeit. Típus-
ról, tipikus jelenségről nemcsak a pszichológia terén, hanem bármely 
realitáskörben szó lehet, de a lelki élet tipológiájának saját külön törvényei 
is vannak. Ezek közül a legfőbb a következő: A „t ipikus" sajátság 
valamely lelki működésben ott rejlik, ahol az illető lelki tevékenységnek 
a tárgytól meghatározott („specifikált") jellege megszűnik; másszóval: 
ami valamely lelki tevékenységben a saját tárgyának determinálásából 
már érthető, az nem tartozik a tipikus különbözések birodalmába. 
A tipikus sajátságok ugyanis az egyediekből tevődnek össze, a tárgy 
hatása pedig mechanikai egyformaságú, minden más esettel közös ered-
mény lehet az illető lelki tevékenységben. Nem beszélünk pl. típusbeli 
különbségekről a figyelemnél akkor, mikor érzéki és értelmi figyelmet 
különböztetünk meg, mert e különbséget a tárgyi inger különbözősége 
okozza ; ellenben a koncentráló és disztributiv figyelem között már 
tipikus különbség van. Vagy tipikus sajátságokra vezet a következő 
összehasonlítás: Valakinek egész szellemi tevékenységében sok produkció 
és reprodukció fonódik egybe. Ha megfigyeléseket teszünk, kiderül, hogy 
számszerint sokkal nagyobb tömegben jelentkeznek nála a feladatok 
megoldásában a produktív, új gondolatkapcsolatok, mint a pusztán 
reproduktív jellegűek; ez utóbbiak ugyanis élénkebben, gyakrabban jelent-
keznek megfigyelésünk szerint, mint az előbbiek. Ilyenkor az illető 
megfigyelt egyént produktiv típusúnak mondjuk. Hogyan jutottunk el 
ehhez az eredményhez? Nem a külső tárgyak hatásait vizsgáltuk az 
illető egyéniségre, — hanem azokat a feleleteket, amelyeket a tárgyak, 
a feladatok belőle kiváltottak, azt a módot, ahogyan ugyanazon benyo-
másokra válaszolt, melyekre egy más egyéniség teljesen másképen reagált 
volna. Ebben áll a típusok lélektani különbözősége egymástól. 

Innen érthető egyszersmind a lélektani típuselméletnek egy más, 
nagyon kedvelt eszméje is. A legtöbb típuselmélet ugyanis úgy szerkeszt 
típust, hogy keres az egy csoportba tartozó egyéniségek lelki világában 
egy kiemelkedő vonást, oly lelki tulajdonságot, folyamatot, mely nagy 
intenzivitásával, vagy gyakori élménnyé tételével nem áll ellentétben a 
lelki élet többi, kisebb erősségű folyamatával s tulajdonságával, de viszont 
nem is következik ezekből, hanem — egyéni, jellegzetes a megléte. így 
jut el Jung az introvertált és az extrovertált, — inkább kifelé s inkább 
befelé irányuló — egyediségek két nagy osztályához. A kiemelkedő 
vonás felvétele azért jelent nagy segítséget a típus megszerkesztésében, 
mert az ilyen elhatározó, döntő erejű vonás, ha megvan, jól megmagya-
rázza azokat az eltéréseket a lelki életben, melyeket ugyanazon tárgyi 
hatásokból és ugyanazon lelki mechanizmusból megérteni nem lehet. 
A fejlődő tudomány feladata azután, hogy jól kiválassza azokat az ural-
kodó jellegzetes lelki mozzanatokat, melyekből valóban lehet típust 
alkotni; különösen vigyázni kell e ponton az etikai és tisztán lélektani 
tulajdonságok helyes széttartására és arra, hogy a típusszerkesztés-
nél tisztán lélektani szempontok vezessék a pszichológust. Az etikai 
és lélektani szempontok gondos szétválasztását különösen Utitz han-
goztatja. 



A kiemelkedő sajátságok hangoztatásának logikájához tartozik még 
az a szempont is, melyet Külpe emelt ki, akinek az egyéniségről szóló 
fejezete posthumus lélektanában (Vorlesungen über Psychologie, 2. kiad. 
1922. 11. §.) Frőbes nagy müve mellett egyik legértékesebb összefoglalás 
a differenciális lélektan területéről. Külpe gondolatmenete odairányul, hogy 
a kiemelkedő lelki tulajdonságokat mennyiségi úton állapítsuk meg. 
Ez fontos módszertani gondolat, melynek értéke akkor is megmarad, 
ha figyelembe vesszük a quantitativ lélektan csődjét, melybe a mai nem-
zedék szemében sülyedt. A Külpe-féle módszernek ugyanis semmi köze 
sincs a pszichofizikai mérésekhez; amit a nagy német lélekbúvár e helyen 
mond, az csak azt jelenti, hogy a lelki tulajdonságok összehasonlításánál 
nem csak a minőség, hanem a mennyiség: az illető tulajdonság jelent-
kezése erősségben, számban, szintén felhasználható módszer (teszt-mód-
szer) akkor, mikor egy-egy típusnak, tipikus tulajdonságnak megállapí-
tásáról van szó. „Helytelen eljárás volna, — mondja Külpe1 — ha valaki 
a minőségi különbségeket mennyiségiekbe akarná feloldani. Ez utóbbiak 
nem egyebek, mint a lelki tulajdonságok és diszpoziciók különböző 
fokozatai. Quantitativ pl. az a különbség, mely két személy súlyérzé-
kenysége közt fennáll, vagy pl. az, ha A személy egy szöveget gyor-
sabban megtanul vagy tovább megtart emlékezetében, mint B". Persze 
nagy logikai hasznot jelent az, ha egy minőségi különbözést mennyiségi 
úton ki tudunk fejezni ; ez a törekvés vezeti el újra a pszichológust a 
tehetség (Fähigkeit) fogalmához, mely íme, új tartalommal ismét polgár-
jogot készül nyerni a modern pszichológiában. 

8. A típus fogalmával foglalkozó tudományág, a tipológia, csak 
egy részét alkotja egy tágabb kutatási területnek, a jellemtudománynak, 
vagy karakterológiának. Hogy mily sok részletkérdés vetődik fel ebben 
a tágas birogalomban, azt jól érezteti egy kiváló magyar munka, Schütz 
Antal akadémiai felolvasása: ,,Charakterologia és aristotelesi metafizika" 
(Bp. 1927.). Legfontosabb azonban egy új tudományágnál, mely most 
készül elfüggetlenedni az eddigi tudomány közösségétől, egyrészt az, 
hogy alapgondolatát, sajátos feladatát, tárgyát (objectum formale, mint a 
skolasztikusok mondják), gondosan körvonalozza, — másrészt, hogy 
saját módszerével és logikájával öntudatosan tisztázza. Ez utóbbi (tudo-
mányelméleti) feladathoz akarnak a fentebbi sorok csekély adalékul 
szolgálni. 

1 Vorlesungen üb. Psychol. 2. kiad. 126. 1. 



Figyelő. 
Szerencsés dolog volt-e Magyarország 
belépése a kath. Egyházba ? 

Ennek a jótékony hatása történelmünkben. 
Ez volt a legnagyobb szerencse úgy az egyesekre, mint az össze-

ségre. 
Vallás nélkül nincs nép sehol a világon. Ez oly általános törvény, 

mint a helyes gondolkodás követelése és szabálya. A vallásosság ész -
követelés. 

Ha a vallást lehetne pótolni képzelödéssel, tudománnyal és bölcsel-
kedéssel, akkor a vallásnak nem volna önálló létjoga, hanem része lenne 
a művészeteknek és tudományoknak. 

Ám tény, hogy az igazi vallást nem pótolja semmi más. Ezt iga-
zolva látjuk, mihelyt tudjuk, mi az igazi vallás. Az igazi vallás nem 
mindaz, mi Istenről és lélekről szól, mert ezekről a művészetek és tudo-
mányok is szólnak és ezerféleképpen, nagyon ellenkezően is szólnak. 
Igazi vallás nem egyéb, mint hiteles tudása azon föltételeknek, amelyek-
től az emberek örök életének boldog vagy boldogtalan volta függ. Mert 
ősigazság, hogy minden embernek halhatatlan, részekből nem álló, tehát 
részekre nem bomló, vagyis örök életű lelke van. Hogy ez az örök élet 
boldog lesz-e vagy boldogtalan, ez a legfontosabb kérdés, mert millió 
és milliárd stb. év boldogságáról, boldogtalanságáról kell döntenie. Ebben 
egy százéves emberi élet, ezeréves nemzeti élet, tízezeréves világtörté-
neti élet csak úgy viszonylanak, mint egy centiméter, egy deciméter, 
egy méter a millió és millió méterhez. 

Ki tud e rendkivül fontos kérdésre hitelesen felelni? Egyedül 
az Isten és akit ő hitelesen, csodákkal is hitelesítve megbíz a felelettel. 
Felelt-e I s t en? Igen, a legnagyobb világtörténeti igazság, a legszentebb 
világtörténeti tanuknak csodákkal hitelesített vallomása, tanítása az, hogy 
Isten a saját Fiát küldte el a földre megtanítani az embereket az örök 
boldogság feltételeire, ezek teljesítésében segíteni őket szentségek meg-
alapításával, legelsőbben pedig a maga keresztáldozatával és miseáldo-
zatával. A legbiztosabb világtörténeti igazság, melyért a szemtanuk meg-
haltak, az, hogy az Isten-ember hatalmát, tanitótekintélyét, szentségosztó, 
büntető és oldó jogát, működését a tévedéstől mentes hittel és törvény-
hozással együtt a kősziklává erősített pápaságra ruházta a róm. kath. 
Egyházban. Itt sem kell egyebet tenni, mint arra hallgatni, hogy mit 
tanít és parancsol Krisztus isteni hiteként a pápa s akkor mindenkinek 
a vallása s ennek teljesítésével az örök boldogsága is biztosítva van. 

Isteni vallás nem lehet több és ellenmondó, az csak egy lehet. 
Aki tehát örök célját, boldogságát el akarja érni, annak az egy igaz 
isteni vallást kell elfogadnia, vagyis a róm. kath. Egyházban kell híven 
élnie. 

Már itt felelhetnénk végérvényesen arra a kérdésre : szerencsés 
dolog volt-e Magyarország belépése a róm. kath. Egyházba ? Igen, ez 



volt a világon a legszerencsésebb lépése. Mert mit használ az embernek 
s az összes emberiségnek, a magyaroknak is, ha az egész világot meg-
nyeri, de lelkének örökre kárát va l l j a? 

De vizsgáljuk meg ezt a kérdést Magyarország történelmében a 
tények világánál ; noha a föntebb mondottak igazak volnának a vallás 
természeténél fogva akkor is, ha történeti emlékeink nem maradtak volna 
e kérdésre vonatkozólag. A történelmi tények azt igazolják, hogy az 
igazi isteni vallás fölvétele s a róm. kath. Egyházhoz való tartozás még 
a földi boldogulás változó viszonyai közt is nagyon előnyös, jóhatású, 
természetesen főleg erkölcsi, lelki jóllét dolgaiban, a társadalmi köz-
boldogulás szempontjából. A vallásosság anyagi jutalma ugyan nincs 
biztosítva, sőt Isten sokszor szegénységgel, betegségekkel próbálja meg 
hűségét, erényeit, ki tartását; de még az anyagi téren is sok áldás fakad 
az isteni hit szerint való mértékletes, józan, erényes életből és szeretet-
ből, mely több mint igazságosság és ezt is magában foglalja, mikor az 
emberek nemcsak azt adják meg egymásnak, ami őket jogosan és tör-
vényesen megilleti, hanem ezen felül is adakoznak egymásnak s így 
egymást boldoggá teszik e földön. 

I. 
A magyar pogány kor vége. 

A pogányság a maga isteneit képzelődéssel olyanokká tette, aminők 
a hatalmas emberek vagy a természet erői. A természetben van sok okos 
törvény, hiszen ezek is Isten eszének és jóságának a törvényei, de érvé-
nyesül benne a holt anyag egyszerű kényszertörvénye, mely jót és rosszat 
összetör, ha útjába kerül. A hatalmas emberekben is általános az ész 
törvénye s a lelkiismeret, de meg van a szabad akarat is, mely hatal-
mát és gazdagságát , ha neki tetszik, rombolásra, pusztításra, gonosz-
ságra használhatja s az Isten törvényét, mely élet- és vagyonbiztonságot, 
becsület- és vérbiztonságot, Isten iránt hódolatot, emberek iránt igazsá-
gosságot követel, félrelökheti és áttörheti. A hatalmasok kéjelgése, tob-
zódása magában hordja büntetését, boldogsága csak múló lehet, és sok 
boldogtalanságot áraszt maga körül. 

Ilyen volt a magyarok pogánysága is. A pogány áldozatok lakomája, 
költészete, harci dicsősége, foglalása, zsákmányolása, családi élvezete 
nem volt öröm és boldogság nélküli. De kevés korlátot állított a pogány 
vallás azon hatalmi visszaélések elé, amelyekből egyesekre és egész népekre 
sok boldogtalanság, erkölcs-, jog- és szeretettiprás áradt ki, s megtor-
lásra hivta ki a keresztény népek igazságérzetét s az isteni igazságos-
ságot. Nem múlt volna el az első egy-két század a Duna-melléken 
anélkül, hogy a hatalmas erőre kapott német birodalom a nyolcvan éves 
hunn s a harmadfélszázados avar birodalom sorsára nem juttatta volna 
Árpád népét. A 11. századvégén megindult keresztes hadjáratok kétség-
kívül első sorban Magyarországot pusztították volna el. 



II. 
A kereszténység befogadása. 

A Pannoniában talált f rank-bajor miniszterialisok, királyi szabados 
nép, fegyveresek és munkások a magyar honfoglaláskor nem pusztultak 
el, hanem Árpád tulajdonába mentek át mint fejedelmi várak, udvarházak, 
falvak népei. Ezek keresztények voltak. Kalandozásokban szerzett keresz-
tény foglyok is szaporították a Dunántúl s Tiszavidék lakosságát ; hozzá-
juk képest a pogány magyarok száma egy századon át nem sok, 40.000 
család, amennyi egy-két megye területén is már szétszórtan lakott. (Ugyan-
ennyi hunn családot IV. Béla a Tiszánál szintén néhány megyében tele-
pített le magyar nemesek és falvak közé.) 

A keresztények akkor legvallásosabbak, mikor üldözik, nyomják 
őket. A magyar honfoglalók nem igen voltak kegyetlenek, mégis kétség-
telen, hogy az új haza keresztényei rosszabb sorsba kerültek, mint előbb, 
s ez fokozta vallásosságukat. A kath. hit buzgóbb, bár titkos gyakorlása 
annyira nemesítette a katholikusokat, hogy a pogányokban csakhamar 
fölébredt a derék, erényes emberek, nők megbecsülése, azonban cseléd-
sorban tartották őket. De így annál nagyobb volt az erkölcsi hatás a 
magyarokra, kik lassankint harciasságukban megalázva, megtörve, por-
hanyó talajjá lettek a kath. hit befogadására. 

Mégis nagy bölcseség és bátorság kellett ahhoz, hogy Gyécsa fejedelem 
félig-meddig, fia Istefán pedig szívvel-lélekkel katholikus lett s e hit 
védelmét magára vállalta még a lázongó pogányokkal szemben is. 
Kezökben voltak a régi frank és szláv várak az ország egész területén 
keresztény szolga-őreikkel és munkásaikkal. Ezekből elég erős sereget 
szerveztek arra, hogy minden lázongó kísérletet elnyomjanak. Bölcseség 
volt ez, messze jövőbe tekintő, mert ezzel mentették meg a magyarság 
új hazáját s tették ezt ezer és több évre biztossá. Beleállították az ázsiai 
eredetű vitéz magyar népet a nyugatrómai kultura népei, államai sorába 
s az isteni Gondviselés kezében a magyar nemzet a róm. kath. Egyház 
egységébe tartozó Nyugat-Európának délkeleti nagy várőrségévé lett e 
nyugati kultura ótalmára a besenyők, kunok, tatárok, törökök ellen. 

A magyarság katholikussá tétele — mert István (római) apostoli 
katholikus hitről beszél Intelmeiben! — nem ment egyszerre: előkészí-
tése megtörtént már a kalandozások korában, de föllázadt még Szent 
István halála után is 1046-ban. Hanem aztán annyira magába vette a 
kath. hitet, hogy az első magyar uralkodóház először három férfiszentet 
adott az Egyháznak (sz. István, Imre, László), aztán négy-öt nő szentet 
(Sz. Erzsébet kettő, Kunigunga, Jolánta és Bold. Margit), a férfiakra a 
clunyi kor bencés szelleme, a nőkre Assziszi Sz. Ferenc és Sz. Domonkos 
szegény, alázatos rendjének miszticizmusa, nagy szeretete és bölcselete, 
főleg szegény és alázatos lelkülete hatott. 

A XII. században a világi urak és úrnők áhítatos és vallásos ala-
pitványai, nagy adományai tanúi annak a hatásnak, amelyet az egyházi 
rendek, bencések, ciszterciták, premontreiek gyakoroltak a gazdagabb 
világiakra, kik szolgáikat egyre szabadabbakká tették, sőt teljesen sza-
baddá leikök örök üdvösségeért. így a társadalmi szélsőségek nagyon 



enyhültek, az urak és szegények közelebb jutottak egymáshoz s egyre 
inkább érvényesült a krisztusi tanítás, hogy Istenben minden ember 
testvér, egyenlő állapotú. 

A papság, szerzetesség jótékony hatásának fő eszközei : a fényes 
istentisztelet művészi épületekben, a sok egyházi iskola a kanonokoknál, 
a monostorokban s a városi-falusi nagyobb plébániákon, elsősorban 
énektanítás az istentisztelet emelésére, aztán papképzés egészen a pappá-
szentelésig lehetséges volt egy-egy buzgóbb, tanultabb parochus vezetése 
alatt. Itt tanultak a szegény urasági szolgák gyermekei, de tanultak a 
kanonokoknál, szerzeteseknél uri fiuk is. Nagyon sok a diák az Árpád-
korban. Elmennek Párisba, Bolognába is egyetemekre és egyházi rend-
ben levő diákemberek az egyetemi tanárok, a királyi és nagyúri udvarok 
fizikus orvosai, a káptalanok és konventek, urak, püspökök jegyzői, egyes 
tisztjei, prókátorai stb. 

Áz irodalom, iskolák és művészetek mesterei, tervezői csaknem 
mind a diáki és szerzetes rendekhez tartoztak, mellettük csak némely 
lovagok és iparművészek voltak világiak a költészet és építészet, festé-
szet, szobrászat stb. terén. A királyok főtanácsadói politikában, törvény-
hozásban, diplomáciában, s a törvények, okiratok fő fogalmazói a főpap-
kancellárok. Követségekbe világi urakkal rendesen küldtek főpap-szónokot 
is. II. Gyécsa egyik háborús tervét a püspökök megvizsgálták, igazság-
talannak találták s rávették a királyt e terv elejtésére. 

A pápák fölkérve lecsendesítettek nagy tekintélyükkel s egyházi 
főhatalmukkal az erkölcsi joghatóságuk alá tartozó viszálykodó fejedel-
meket, királyi rokonokat, társadalmi osztályokat.1 

Vagyis jótékony volt a kath. Egyház befolyása 1. a föld- és nép-
rajzi viszonyokra (a megtért magyar nép új hazájának megszilárdulására 
s keresztény telepeseinek befogadására), 2. a királyi udvarra, hol szent 
királyok, királyfiak, királyleányok nőttek föl kiváló erényekben, jótékony-
ságban, alázatosságban stb., 3. a főpapok, papok, diákok, szerzetesek 
rendjeivel az ország minden részében megindult a kultúra, 4. a gazdag 
és szegény, úr és szolga, férfi és nő társadalmi viszonyában nemcsak 
igazságosság, hanem szeretet is ütött tanyát s a pogányságban nem 
ismert erények égig emelték a lelkeket és boldoggá, elviselhetőbbé tették 
a földi életet. 5. A kath. Egyház és Szent Benedek rendjének alkotmá-
nya (monarcha döntő szava, seniorok tanácsa, az összes tagok hozzá-
járulása) mintául szolgált az új államnak és államoknak; a katholikus 
vallás szelleme áthatotta az egész törvényhozást s vallásos-erkölcsös 
szellemben keresett orvoslást a fölmerült bajokra és új eszközöket a 

1 Hűbéres tartományul legelőször Guiscard Róbert normann herceg ajánlott 
föl a pápának országot: (Nápolyt) Apuliát és Sziciliát 1059 táján. Ilyesmi még isme-
retlen volt sz. István korában. De az apuliai felajánlás, utána Szvinimir horvát király-
ságának törvényesítése hűbér alakjában 1059 körül, Aragónia felajánlása 1202, Anglia 
felajánlása 1214 táján azt a gondolatot ébresztették a pápákban, hogy talán Magyar-
ország is ily hűbér volna. De Magyarország hűbéri adót soha nem fizetett és a pápai 
hűbérúri jog mindig a német császár követelése ellenében merült fel Magyarország 
javára. 



továbbhaladásra. 6. Legerősebb volt a kath. Egyház hatása természetesen 
a közéletre és szellemi művelődésre, hol elűzte a babonaság és tudat-
lanság pogány sötétségét. 7. Az egyházi közigazgatás mintául szoigált 
a világi közigazgatás számára személyi és vagyoni közbiztonság s jollét 
előmozdításában. 8. A hadseregben megszerveztette a lovagi nagylelkűség 
szellemét s diplomáciájában az őszinte becsületességet. A háborúk rövi-
dek, a csaták mint istenitéleti párbajok folytak le lovagi szabályok sze-
rint, s ezekkel mérsékelték, szelídítették pusztításaikat. 9. A pénzt főpa-
pok kiküldöttjei őrizték a pénzverőkben s ez bizalmat adott az egész 
társadalomnak. Az elkerülhetetlen adózásra szintén a kath. Egyház adott 
példát, mikor a keresztes hadjáratokra megajánlották a főpapok jövedel-
meik 1 '20, Vio részét s ez az ideális önkéntesség szükséges volt, hogy 
a világi birtokosok is segítsék valamennyiökért harcoló királyaikat hadi-
költségeikben és jó pénz veretésében. 10. Mezőgazdaság, ipar, értékesítés 
és ügyes szállítás terén új eszközök feltalálói közt is példaadásként 
nyilván előtérben vannak sokáig a szerzetesek, kanonokok, apátok és 
püspökök. 11. A kath. Egyház megszentelte a házasságot, művészivé 
fejlesztette az építkezést, a ruhaipart, kiszorította szokásból a pogány 
szertartásokkal kapcsolódó ételeket, egészségessé tette az étkezést a 
böjttel, önmegtagadások hangoztatásával, megszentelte még a játékot, 
jókedvet is, egyszersmind mérsékelte szélsőségeit, végül kegyeletessé, 
megnyugtatóvá, megtisztelővé tette a temetést. 12. A pogány bíráskodást 
átalakította a kath. Egyház szeretete, lélekmentő törekvése szellemében, 
kevesbítette a bűnt, szaporította az erkölcsi erényeket.2 

III. 
L o v a g k o r (1301 — 1526). 

Ötven évi fejetlenség, élet- és vagyonbizonytalanság szűnt meg 
Magyarországon azzal, hogy a pápa okos, ügyes és erélyes követe : a 
ferences Fra(ter) Gentile bibornok megnyerte a magyar főpapokat és 
nagyurakat Anjou Károly (Umberto) pártjára, s kitűnt, hogy a szent 
koronának van legnagyobb tekintélye Magyarországon, ha a pápaság és 
a magyar királyi fegyver rendet teremt. 

Pápai ajándék volt a szent korona, mely iránt Magyarországon oly 
tisztelet támadt, hogy a királyi javakat 1204-ben kezdték a szent korona 
örökségének mondani s ezek sérthetetlenségére III. Ince pápa koronázó 
esküt követelt a tékozlásra hajló II. Andrástól. Ettől kezdve tehát pápai 
befolyásra alakult ki a szentkorona eszméje Magyarországon, főleg a 
lovagkorban. S ez alapon alakult ki a sajátságos hűbériség, feudalizmus, 
mint ősiség és fiskalitás félezer évre (1351 —1848). 

A pápaság a legnagyobb jótevője Magyarországnak azzal, hogy a 
keresztes hadjáratokra szedett magyarországi egyházi tized-adót a török 
elleni háborúra átengedte a magyar főpapoknak, kik ezért bandériumjuk 
felét tartoztak mindig készentartani a török ellen. De ezen felül is sok 

2 Ugyanezen 12 fejezet alapján kereshetjük a kath. Egyház hatását a többi 
korokban is. 



100.000 aranyforintot küldöttek a pápák, keresztes hadjáratokat is hir-
dettek Magyarország megsegítésére a török ellen. Magyarország török 
hódoltsága már 1456-ban elkezdődött volna, ha a pápa segítséget nem 
küld Hunyadinak Kapisztránban, kereszteseiben és pénzben, zsoldosok 
fogadására. 

Egyházi alapítás volt az első magyar egyetem Pécsett , pápai jóvá-
hagyással, Nagy Lajos kérelmére ugyan, de a pécsi püspök áldozat-
készségével. A további egyetemalapító kísérletek is egyházi jövedelmek-
ből, egyháziak támogatásával történtek. 

A humanizmus és renaissance legelső pártfogói Magyarországon 
főpapok voltak. Vitéz János csanádi püspök, majd esztergomi érsek, 
Csermicei János pécsi püspök stb. 

A népiskolák, kanonoki és szerzetesi iskolák, a városi plébániai 
iskolák mind egyházi eredetű és jellegűek. Művészetpártolásra főképpen 
az egyházépitkezések, a gót dómok építkezései adnak lendületet és 
alkalmat. 

Vallásos jellegűek az első magyar lovagrendek : a Szent György 
és a Sárkány lovagrend (1326—1408). 

Az ipari szolidság remekbe dolgozó testületei, a céhek szintén az 
egyház vezetése alatt vallásoo, katholikus szellemben alakultak ki és 
működtek a liberális korig, amely tönkretette a kisipart s megteremtette 
az államfelforgató, vallástalan és nemzettagadó szociáldemokrata szak-
szervezeteket. 

IV. 
A vallást reformáció kora (1526—1711). 

Amily mértékben szakadoztak el a hivek a kath. Egyháztól, azon 
mértékben sülyedtek lefelé a török hódoltságban. Veresmarti kálomista 
pap megtérésének története mutatja, hogy a protestáns magyarok inkább 
szövetkeztek a pogány törökkel s készek voltak kiirtani a pápista magya-
rokat. S Veresmarty, ki maga is pápistairtó akart lenni, egyszercsak 
észbekapott és kételkedni kezdett. S mennél jobban megismerte a pápista 
hitet, annál inkább rájött, hogy ez az apostolok és őskeresztények hite, 
hol minden pápista szokás már megvan, s rájött, hogy ez az igazi isteni, 
krisztusi, apostoli hit. S hiába akarták őt többé visszatartani a kálvi-
nista hiten. 

A 16. század végén úgy látszott, mintha az egész Magyarország 
protestáns volna. De három évtized múlva a magyar országgyűlési ren-
dek nagyobb része már újra katholikus. Ez Forgách bibornok, esztergomi 
érsek, előbb nyitrai püspök és Pázmány Péter, meg a többi jezsuiták 
nagyszerű hatása. Ez az ellenreformáció vagy helyesebben katholikus 
restauráció. 

Ez teremti meg a Regnum Marianumot, Mária országát Magyar-
országon. A mágnásifjak, nemes ifjak a nagyszombati stb. jezsuita kol-
légiumokban kitűnő vallásos nevelést nyertek s ezekből támadtak a 
Zrínyi Miklósok mint az obsidio Sigetiana, a vallásos eposzok, költe-
mények, énekek rajongó lelkű írói, egyszersmind nagy honmentő, török-
kiverő hősök, kik végre másfélszázados rabságból felszabadították az 



országot XI. Ince, Odescalchi családból való pápa nagy pénzbeli segít-
ségével, buzdításaival, a legkéseibb keresztes hadjárattal. 

E korban megint nagy főpapok a legnagyobb államférfiak, fő-
miniszterek és tanácsadók. Kollonich Lipót esztergomi érsek is nagy 
reformot akart, gazdasági fellendülést XIV. Lajos híres merkantilista 
miniszterének, Colbertnek példája szerint. Csak az volt kár, hogy a 
kétharmad részében török uralom alól fölszabadított lakatlan vagy nagyon 
üres országot a német császár atyai hatalma alatt, a régi magyar alkot-
mány és országgyűlés nélkül akarta boldogítani. Ezért aztán a kath. 
Rákóczi Ferenc támasztott fölkelést Istenért és hazáér t ! 

E kor különösen a kath. Egyház nagy magyar főpapjának, Pázmány 
Péternek köszönhette a máig élő egyetemnek megalapítását Nagyszom-
batban. Igen sok erős középiskola keletkezett ez időben a jezsuiták, akkor 
a legtanultabb s a protestáns hatás ellensúlyozására legfelkészültebb kath. 
szerzetesrend vezetése alatt. Fellendült a barokk művészet a sok ú j 
templom építésében, kifestésében, szobrászatban, fafaragványaiban. 

A gazdasági reformok s abszolutizmus kora. 
1711—1848 

Vallásos ihletű királyok a pápa nélkül akarták boldogítani alatt-
valóikat gazdasági reformokkal, merkantilizmussal és fiziokratizmussal. 
Ezen érdekeknek előmozdítására a kath. Egyházat is szolgálatba vonták, 
itt akartak példát mutatni. 

Állampolitikai egység megteremtése végett fölkarolták a kath. vallás 
védelmét, kiterjesztették főleg töröktől visszafoglalt területen. Fölkarolták 
a Habsburg királyok a kath. iskolákat is, befogadták a Felvidéken már 
meghonosodott piaristákat, s iskolai tanításra ösztönözték a bencéseket 
is, pálosokat is. Virágzó volt sok helyen a jezsuita tanítás, a gimnáziu-
mok nagy részében. 

A merkantilista gazdasági irány aranyat-ezüstöt keresett, gyűjtött 
a magyar colonia-ország nyersterményeiből föllendített cseh-osztrák ipar 
és kereskedelem révén. Ehhez a kath. Egykáznak nem sok szava lehetett. 

A fiziokrata gazdasági irányt pedig már egyenesen megsinylette. 
Itt az volt a főelv, hogy igazi ú j értéket csak a természet ád, nem pedig 
a kereskedelem, mely csal, vagy az ipar, mely megeszi, amit termel. 
Kímélni kell tehát a természet produktumait . Ezért II. József korlátozta 
a gyertyák számát, az egyházi szertartások pompáját stb. 

A természetért való rajongással együtt járt a „felvilágosultság"-ot 
hangoztató vallástalanság, az egyházi tekintélyek megalázása, szerzetes-
rendek eltörlése. 

VI. 
Liberális kor (1848—). 

Ez is elsősorban gazdasági reformkor, a nagyipari gyárrendszer 
munkástömegeinek szervezkedéseivel és forrongásaival, kommunista 
kísérleteivel. 

A liberális gazdasági jelszavak átmentek a politikába. Szárnyára 
eresztett e kor minden bomlasztó eszmét, jelszót, szabadszót, szabad-



ságot, általános választójogot s a tömeget rászabadította a kevés, derék, 
tanult, jó családbeli, jó nevelésű polgárokra, nemesekre, gazdagokra. 
Ezek is sokan Istennel, vallással nem törődve, a liberális jelszavakon 
nyargaltak s keresték a tömeg előtt a népszerűséget. 

A vallásosság egyre gyöngült, az intelligenciánál ritka lett, gyatra lett. 
Azon mértékben kerekedett felül a zsidóság a gazdasági téren, 

sajtó terén, intelligens pályákon, sőt az irodalomban és művészetben. 
A világháború végén ez az elem ragadta magához a forradalom 

vezetését s eljuttatta Magyarországot a szomszédok könnyű, szabad 
prédálásához, a keresztény magyarság legnagyobb megalázásához, akasztó-
fához, tömeges kivégzésekhez, keresztény sajtóromboláshoz, a zsidó 
zsiványuralomhoz. 

Ez volt a vallástalanság nagy büntetése. 
A föltámadás keresztény jelszó alatt lelkesen ment végbe. Sok 

szép vallásos, katholikus megnyilatkozás történt. De lanyhul az erő, a 
kitartás az intelligenciában. 

Megint fenyeget a liberalizmus altató mámora és bukása. 
Ettől csak a vallásosság, az igaz isteni valláshoz való hűség óvja 

meg a magyar nemzetet ! Dr. Erdélyi László. 

Impressziók a X. internacionál is 
zoo lóg iá i kongresszusról . 

Szeptember első hetének ragyogó napsütésében tarka szines tömeg 
hullámzott a Nemzeti Múzeum lépcsőin, bennt a márványfalú nagy-
teremben pedig zsongító bábeli nyelvzavar hozta zavarba az embert. 
Angol üdvözlések, francia örömujjongások, német köszöntések röpköd-
tek a levegőben s az embert magával ragadta az öröm, a derűs mosoly-
gás, mely mindenkinek arcán ott ragyogott, sugárzott. A tudós' világ 
önmagára-találásának délelőttje volt az a szép napsugaras vasárnap 
délelőtt. Megbékülve, testvéri kézszorításban találkoznak az angol, német, 
francia, olasz, japán stb. nemzetek természetbúvárainak legkiemelkedőbb 
pharosai. A tudósok száza döntötte le a sovinizmus és gyűlölet korlátait 
— hogy kéz-kézben, megkezdje a teremtő munkát. 

A kibékülés nagy élménye szállt mindenki szivére . . . 
A zöldposztós nagy asztal mellett Horváth Géza, a Hymenopterák 

ősz tudósa elnökölt, jobbról-balról a legnagyobb tudósok reprezentánsai 
és a magyar kultuszminiszter markáns vonású arca figyelte az impozáns 
megnyitó ülés minden mozzanatát. 

Legszebb és legmeghatóbb percek azok voltak, amikor gr. Klebels-
berg kultuszminiszter mélyen lelket érintő szavai után felemelkedett 
dr. Soubin magas, szikár alakja s úgy éreztük, hogy az ősz tudós aja-
káról a francia nemzet megnyilatkozását halljuk. S amikor a tőle nyúj-
tott békejobbot dr. Hertwig Richard, a német zoológia nesztora felemelt 
homlokkal elfogadva — könnyben úszó szemekkel, felállva tapsolt a 
meghatott terem . . . 

* * * 



A „Deák Ferenc" méltóságteljesen siklott a Duna haragos hullá-
main, fedélzetén 500 idegen tudós csodálta az Erzsébet hid merész ive-
lését, a Gellérthegy csodás panorámáját, a part nyüzsgő életét, a Vár 
komoly épületkolosszusát és a Margitsziget szemet lebilincselő szépségeit. 
Magyar szó alig hangzott, itt érezhettük át igazán, mily kevesen vagyuk 
— de itt érezzük azt is — hogy kevesen vagyunk bár, de nagyot alkot-
tunk. Mert a világnyelvek bármelyikén csak a magyar főváros szépsé-
gének dicséretét hallhattuk. A párisi Roui, a new-haweni Harrison, a 
párizsi ősz Gravier, a pittsburgi Emerson és mind . . . mind lenyűgözve 
a Dunapart szépségétől, a magyar alkotás dicséretét zengik . . . 

500 vezér-szellem látta meg ekkor a magyar élni-akarás valóságát . . . 

* * * 

Tihany! . . . Balaton! . . . Nincs szó, amellyel ki tudnók fejezni 
az érzések ama skáláját, mely végigvibrált mindenkinek a lelkén, amikor 
a magyar tenger fodrosodó víztükrén tovarohanó hajókról végigcsókolta 
a Balaton csodás partjait ezer idegen szemsugár. Soha csenüesebb uta-
sokat nem hallottam még . . . mindenki befelé volt elfoglalva, s örökre 
felitta a magyar föld csodaszépségét. A magyar kultura remek alkotása, 
a biológiai állomás is büszke diadalunk és Dorn-nal, a nápolyi hires 
állomás igazgatójával együtt mindenki megilletődve írta be nevét az 
intézet emlékalbumába. A kultuszminiszter nagyra ivelő politikája s 
közvetlen meleg barátságos modora — itt aratta legnagyobb diadalát. 

Amikor az esti alkonyatra hajónk megkerülte a tihanyi fokot s mi 
láthattuk Badacsony, Szentgyörgy-hegy elmosódó körvonalait, a biológiai 
állomás szentjánosbogárként világító ablakait, — Balatonfüred és Siófok 
reszkető lámpáit — ott állott mellettem némán Schmiedt giesseni pro-
fesszor s én megkérdeztem: „Professzor, visszajön-e még hozzánk!" — 
megszorította kezemet és könnyes szemmel felelte : „Nemcsak hogy 
visszajövök, de itt is szeretnék most maradni!" 

* * * 

Az Uránia fényesen kivilágított terme a kongresszus folyamán 
szinte szűknek bizonyult, amikor a programmkönyvünk olyan nevek 
előadását hirdette: mint K. v. Frisch, P. G. Rahm, Dr. G. Brandes, 
Natwig (Osló) és S. Voronoff stb. 

A komoly tudósok megilletődött hangja elárulta, hogy előadásuk 
tárgya szivükhöz nőtt és eredményeik évtizedes munka fáradságos gyü-
mölcse. Amikor a müncheni Frisch a méhek „beszédéről" tartotta elő-
adását és kísérleteit a mozivászon megelevenítette, hatalmas tetszés 
honorálta a fiatal professzor meleg szavait. — Ekkor hangzott el Dr. G. 
Rahm freiburgi professzor lebilincselő előadása, melyben azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy lehetséges-e az élő szervezetben az életfolyamatokat 
ideiglenesen megszüntetni. P . Rahm, a mária-laachi bencés kolostor csen-
des lakója s innen hívta meg tudományos munkássága miatt a svájci 
Freiburg egyeteme előadói sorába. 

A legnagyobb sikert Voronoff aratta. Egész Budapestet mozgásba 
hozta az ő elegáns megjelenésű magas alakja. Bárhol jelent meg, min-



deniitt csodálkozó tekintetek követték. Azonban előadása, melyet francia 
nyelven mondott el — a felcsigázott lelkeket nem elégítette ki. Felszínen 
mozgó, szellemes csevegés volt az előadása, néha panaszos rezignációval 
és rokonszenves melankoliával váltakozva ; de a tudósok legnagyobb 
része még most is, hitetlenül csóválta meg f e j é t . . . Mi azért tisztelettel 
említjük Voronoff nevét, ő a Collége de France tagja, mely a világ tudó-
sainak crém-jét vallja magáénak . . . s közöttük van ő is. 

Nagy nevek vonultak fel előttünk . . . s mi felismerve tudomány-
szeretetüket, s megtanultuk soha nem csüggedő akarásukat . . . 

* * * 

Amikor lezajlott a gyűlések és szakosztályi megbeszélések, bizott-
ságok nagy munkája, utolsó találkozásra jöttünk össze, bogy a magyar 
pusztát megtekintsük. Debrecen és Hortobágy volt a zoológus kirándulás 
célja . . . Mint egy nagy család, olyan megértés, szeretet vett körül 
valamennyiünket. Itt nem tudtuk ki a német, ki az angol, francia, olasz, 
itt valamennyien testvérek voltunk . . . 

Debrecen ! . . . a magyar vendégszeretet városa. Sírt a hegedű, 
zengett a cimbalom, bus magyar kesergő hangjai mellett fogadott ben-
nünket a vasútnál az egész város. S utána — az ünnepeltetésnek, a 
szeretetnek, figyelemnek ezer jele ölelte át a messze földről hozzánk 
jötteket. A hortobágyi csikósok tánca, az öreg Bujdosó mulatása, a 
szomorú magyar nóta, a hegedű zokogása, a magyar róna pihegése — 
felejthetetlen emlék, örök élmény marad mindenki lelkében. 

. . . S amikor a szeptemberi éjszakában visszafelé röpített bennün-
ket a vonat: angol, francia, amerikai professzorok ajkáról hallottuk: 
„A magyar népnek élnie kell, mert ennek a nemzetnek hivatása van," 
akkor úgy éreztük, ezért magáért érdemes volt itt nálunk tartani a X. 
internacionális zoológiai kongresszust. 

* * * 

A záró-ülésen kellett dönteni az 1930-ban tartandó zoologiai kon-
gresszus helyéről. Mussolini meghívását felolvassa az elnök s a kon-
gresszus egyhangúan Páduát jelöli ki. Ekkor fellépett az emelvényre 
Paolo Enriques és gyönyörű szavakkal köszönte meg a bizalmat s folytatta : 
„. . . ők, ott Olaszhonban a legnagyobb szeretettel várják a kongresszuson 
megjelenőket, mert ezt megtanulták a magyaroktól . . Percekig ünne-
peltek minket, s ünnepelték dr. Horváth Gézát — az olasz temperamen-
tum elragadta még a szónokot is és az agg elnök felé fordulva tapsolt 
Paolo Enriques is. Ez volt a legszebb köszönet neki és az egész magyar-
ságnak, mely e napokban nemcsak szivét, de egész lelkét megmutatta, 
sőt odaadta. 

* * * 

A kongresszus 850 résztvevőjének nagy többsége idegen nemzetek 
tudósaiból került ki. Magyar aránylag kevés volt közöttük. A világ 
természettudósainak legkiválóbbjai jelentek meg, és személyes megjele-
nésük a fiatal tudós-nemzedék lelkesedését fokozta. Itt volt Richard 
Hertwig, akit művei után már mindenki ismert; Hesse, a német pro-



fesszorok vezető a l a k j a ; P. N e v a s , zaragorai h i res jezsuita en tomológus ; 
Harr i son : az élő szöve t tenyész tés megalap í tó ja , P fe i f f e r : a nagy növény-
b io lógus ; Bather : a londoni Bri t ish Muzeum pa leon tho logusa , Bou lan -
ger : a he rpe to lógus szak tek in té ly ; F le i schrnann : a da rv in izmus nagy 
e l lenfe le ; Buresch, a bolgár király d e l e g á t u s a ; Jordán, W. Rotschi ld , 
P . Voronoff , Küster , Lönnberg, Pr iemel , Pe l senee r , Stieve s ki t u d n á 
m é g elsorolni a n a g y o k legnagyobbja i t is ! 

Mi magyarok büszkék s bo ldogok vagyunk , hogy ilyen nagy nevek 
megismer tek minke t , kezet szor í tva velünk, tes tvérekké fogad tak b e n n ü n -
ket sz ivükbe zár ták a mi b á n a t u n k a t , a ve lünk elkövetett nagy igazság-
t a l anságunka t . . . s keblükbe tűzve a nagy haza kicsike plaket t jé t , köny-
nyes szemmel b ú c s ú z n a k t ő l ü n k : 

„Viszont lá tásra P á d u á b a n , a jövő k o n g r e s s z u s o n ! " 
Dr. Koller Pius. 

Liberalizmus és kaíhol ic izmus. 

Nem szívesen, csak alig leküzdhető ellenérzéssel irtuk le egymás mellé a fenti 
két szót. Zavarólag hat reánk annak tudata, hogy így, egymás mellé állítva, sok-sok 
olvasónk ítélete szerint minden akaratunk ellenére is kiütközik belőle a — politikai 
tendencia. Pedig nekünk eszünk ágában sincs a politizálás útvesztőire elkalandozni. 
Minket itt a két princípiumnak — a liberálizmusnak és a katholicizmusnak — belső 
tartalma érdekel csupán : az, ami belőlök életformálás szempontjából természetök 
szerint következik. Ezt sem akarjuk most és ezen a helyen egész súlya szerint lemérni, 
hanem pusztán néhány gondolattal megvilágítani. 

Eme megvilágításnak, sőt ennél sokkal alaposabbnak — nem csinálunk titkot 
belőle — nagy szükségét látjuk, mert úgy vesszük észre, hogy intelligens osztályunk 
gondolkozásában nagy elváltozás megy végbe — balfelé. Ha ez a folyamat befejeződik, 
odajutunk, ahol már egyszer voltunk : a sir szélére, ahol a feltámadás reménye nélkül 
elhantolnak majd mindent, ami nekünk értékes ebben a hazában: a katholicizmust, 
a kulturát s magát a magyar nemzeti létet is. 

Aki a magyar nemzeti életet figyeli, sajátságos s épületesnek egyáltalán nem 
mondható tapasztalásra tehet szert. Néhány évvel ezelőtt, mikor még zúgott a fejünk 
attól a fejbekólintástól, amelyben a forradalom, majd pedig a kommunizmus része-
sített, mindenki „liberálisellenes" volt a magyar földön. Mintha egy vakító villámlás 
fényénél hirtelen megláttuk volna a feneketlen örvényt, amelybe beleszédülünk ; de 
egyúttal azt is, ami ennek a mindent elnyeléssel fenyegető örvénynek a szélére 
juttatott. Úgy tettünk, mint aki végleg tisztába jött s le is számolt a liberalizmussal. 
A liberálisok ki voltak zárva a magyar élet közösségéből. Most meg, mintha ezért az 
elhamarkodott és radikálisan liberálisellenes magunktartásáért vezekelnénk. Lassan-
lassan visszalopjuk a lelkekbe, amit akkor mint értéktelen lim-lomot kihajigáltunk. 
Emberek, komoly, képzett s feltétlenül jóakaratú férfiak, akik feltétlen jóakaratuk 
mellett legalább is épen olyan feltétlenül tisztában vannak a liberalizmussal, segítő-
kezet nyújtanak, hogy a korábban dugárúnak bélyegzett liberalizmus újra vissza-
kerüljön a magyar közéletbe s hovatovább megint uralkodó planétája legyen neki. 
A lelkiismeretöket pedig megnyugtatják azzal, hogy ők nem a radikális liberálizmusért 
lelkesednek, hanem Kossuth, Deák, Eötvös stb. nemes liberalizmusáért szállnak sikra. 
Mintha ez a nemes liberalizmus más természetű lett valna, mint a későbbi, holott 



csak kifejlődésének más-más fokát s érvényesülésének a korviszonyokhoz mért más-
más tempóját jelenti az a korábbi nemes s ez a későbbi radikális liberalizmus, de 
a lényeg, a természet ugyanaz, amivel korántsem tagadjuk, sőt nyíltan hirdetjük, hogy 
rengeteg függ attól is, ki érvényesíti a principiumokat. 

Mi is hát voltaképen a liberalizmus? Mi a lényege, természete s ennek alap-
ján mit várhatunk tőle ? 

A jó meghatározás általában igen nehéz dolog s épen azért felette ritka. 
A liberalizmusról sincs valódi, minden vitán felül álló definíciónk, ilyent adni róla 
majdnem a lehetetlenséggel határos. De azért meg tudjuk mondani, mi lakozik benne. 

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a liberalizmus egész rendszere a racionalista 
filozófián s Rousseau tanításán alapszik, ennek a gyakorlati életre való alkalmazását 
jelenti. Ez az irányzat pedig már elvileg szeges ellenlábasa a kereszténységnek, jelesül 
a katholikus kereszténységnek. Ez a kath. kereszténység mindent, az élet minden 
nyilvánulását a természetfelettiség szemszögéből nézi és mérlegeli, a racionalizmus 
pedig épen ezt a természetfelettiséget tagadja. Csak egyet ismer : az észt. Egyedül 
ennek pislogó fénye mellett értékeli és méricséli az életet. Ennek pedig szükségképi 
eredménye az, hogy igazságtalan, szűkkeblű és meg nem értő lesz a katholikus 
kereszténységgel szemben. Egy kalap alá vesz igazságot és tévedést s egyforma mér-
tékkel mér nekik. Ebben már benne van, hogy a természetfeletti kereszténység állás-
pontjából mérve legalább is közömbösségre nevel. Emberek, akik liberálisoknak vallják 
magukat s ennek ellenére is buzgó katholikusok, senkit meg ne tévesszenek. Nem 
mindenki liberális, aki annak vallja magát, amint nem mindenki igazodik keresztény 
elvek szerint, aki keresztény voltát hangosan hirdeti. Ráadásul a princípiumok nem 
mindenkiben élik ki egész erejöket. A miazmás levegő egészségtelen, de nem min-
denkit tesz egykettőre tönkre. A kivételesen nagy ellenálló képességű szervezetek 
sokszor mintha sikeresen dacolnának pusztító erejével. 

A racionalista filozófia és rousseaui világszemlélet más vonatkozásokban is 
elvégzi a maga nivelláló munkáját. Mindenki egyforma. A természet minden emberben 
jó és ugyanaz, ezen az alapon persze ugyanaz a jog is. A liberalizmus tehát prokla-
málja a szabadságeszméket. Ebben a pontban kétségtelenül jó szolgálatot is tett az 
emberiségnek. Mi ezt a legtávolabbról sem tagadjuk. De ez nem sokat bizonyít, mert 
nem igen van tévedés, amely legalább valami igazságot nem tartalmazna. A szabadság 
eszméjét aztán ügyesen odakötötte a maga diadalszekeréhez, mintha a liberalizmus 
berkein kivül mindenütt csak szolgaságot hirdetnének. Jórészt ez magyarázza nagy 
kelendőségét is. Pedig jól szemügyre véve, nincs egyetlenegy értékes gondolata, egyetlen-
egy értékes vivmánya, amelyet az evangélium már nem foglalna magában. A liberaliz-
mus tömegmozgalmaiban csak ellenállhatatlan eleven erőt adott nekik s diadalra vitte 
átmenet, fejlődés és előkészítés nélkül is, épen ezért nem is egyszer végtelen károkat 
is okozva. 

Ez a túlzásba vitt szabadságkultusz főleg gazdasági téren teremtett fanyar és 
mérges gyümölcsöket. 

A liberalizmus teljes szabadságot követel a termelés s általában a gazdasági 
élet egész vonalán. Minden korlátozásnak meg kell szűnnie. Kiki vigye bele a küz-
delembe azt, amije van. A verseny szabad, az érvényesülés szinte korlátlan. Milyen 
szépen hangzik s mégis milyen borzasztó tanítás s mily rettenetes következményekkel 
jár ! ! Ez a szélsőségesen individualista álláspont teremtette meg a tömegnyomort s 
a modern rabszolgaságot. Ez termelte ki és növelte naggyá a kapitalizmus vérszopó 
természetét s idézte fel a szociálizmusban s a kommunizmusban jelentkező gyikos 
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veszedelmeket. Ez a szabad verseny nem az egyenlő erők összemérése, hanem nagyon 
is egyenlőtlen tényezők küzdelme, élethalálharc, amelyben a gyengébbnek el kell 
véreznie, s ez a társadalmi és politikai felforgatás leghatásosabb toborzója. Ezt a 
pogány felfogást a katholicizmus nem teheti magáévá. 

Tisztán társadalmi vonatkozásokban a liberalizmusnak nivelláló munkája szinte 
az összetévesztésig körülbelül ugyanaz, ami a szabadkőmíves páholyoké. Útjaik nem-
csak hogy nem kereszteződnek, hanem ellenkezőleg, a liberalizmus a páholyokban 
találta meg mindig legtermészetesebb szövetségesét s a „testvérekben" eszméinek 
legszivósabb s legmozgékonyabb képviselőit-

Az emberiség jövője ilyenformán nagyrészt azon fordul meg, az egyes szerve-
zett társadalmak (államok) odakötik-e magukat a liberalizmus járszalagjához, vagy 
emancipálni tudják magukat ez alól s utópiák kergetése helyett az evangélium gyakor-
lati megvalósítására térnek-e át. Szegény magyar hazánkban is szeretnők remélni az 
utóbbit. Ehhez azonban egyebek között tisztalátás és józan ítélnitudás kell, ami viszont 
tanulást, komoly elmélyedést kiván. Ma már ez nem is olyan nehéz. Ott van sok 
más értékes könyv mellett Szekfü kitűnő munkája, a Három Nemzedék-1 Sokan olvas-
ták, de a magyar élet számos jelensége azt mutatja, még mindig nem okultak belőle 
elegen. 

Dr. Strommer Viktorin. 

A természetes és isteni törvény rendelkezéseire támasz-

kodó katholikus bölcseség előrelátóan gondoskodik a köz- és 

magánjólétről, békéről azáltal, amit érez és tanít a birtokjog-

ról és a javak megosztásáról, melyek az élet szükségletére és 

haszuára szolgálnak. 
XIII. Leo pápa. 

1 Szekfű Gyula: Három Nemzedék. Második kiadás. Budapest, 1922. 



Könyvek. 
Szentírás. 

Újszövetségi Szentírás a Vulgata sze-
rint. Káldi György S. J. fordítása nyomán, 
tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, 
bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a 
Szent István Társulat Szentírás-bizottsága. 
I. kötet. Budapest, 1927. Kis 8-r. 537 1., 
ára 5 P. 

A készülő új kath. szentírásfordítás első 
kötete a négy evangéliumot és az Aposto-
lok Cselekedeteit tartalmazza. Az evangéliu-
mokat Székely István, az európai hírű tudós 
fordította és jegyzette. Utolsó munkája volt 
ez, a korrekturát ő már nem végezhette el 
(f 1927. febr. 27.). Az Apostolok Cseleke-
detei Martin Aurél kezéből kerültek ki. 

A Pannonhalmi Szemle elvi szempontból 
már foglalkozott az új szentírásfordítással 
(II, 54 k.), épen ezért nem fejezzük ki saj-
nálkozásunkat, hogy nem az eredeti görög 
szöveget fordíthatták a Szentírás-bizottság 
tagjai. Rajtuk és a kiadó Társulaton kívül 
fekvő ok akadályozta ezt meg ; nem lehet 
tehát a mű rovására írni. 

A műről szóló kritika egy mondatba fog-
lalva : az elsősorban intelligensebb közönség 
által használható jegyzetes szentírásforditás 
olyan munka, amely célját tökéletesen eléri 
és amelyre külföldi viszonylatban is büszkék 
lehetünk. Két kolumnás szövegben közli a 
könyv a kissé archaizáló, de élvezhető nyelvű 
szöveget, és a lap alján az apró betűvel 
szedett jegyzeteket. Épen ezek a jegyzetek 
teszik értékessé a fordítást: a legnagyobb 
gonddal készültek. Az exegetikai szempont 
irányadó elsősorban a dolog természete sze-
rint. Nagyon alapos és megfontolt különö-
sen Székely exegézise. 

Az olvasóban aligha támad kétely, amelyre 
feleletet ne találna a jegyzetekben. Néha az 
exegetikus magyarázat a szöveg fordításába 
jhatol — nem helytelen elv ez! — pl. Mt. 
10, 41 : „aki befogad egy prófétát, mint 
prófétát", nem a „próféta nevében" ; 16, 
2 3 : sátán helyett „kísértő"; 6, 25 és 16,25: 

lélek helyett az értelmileg helyes „élet". 
Annál inkább sajnáljuk, hogy a görög szöveg 
eltéréseit a Vulgatától kénytelenek a for-
dítók a jegyzetekbe tenni, holott sokszor 
mennyivel jobb volna a szövegben olvasni 
ezeket s így a magyarázat is feleslegessé 
válna. Pl. Mt. 10, 16 „és szelídek, mint;a 
galambok" helyett egyszerűen „hamisság 
nélkül valók" (rfx^atot) ; 10, 4 „kánáni 
Simon" helyett „a zelóta Simon" ; 15, 26 
„ebeknek" helyett „kiskutyáknak (xwaçiois) 
stb. állhatna. Mt. 19, 5 helyesen fordítja: 
„a kettő egy testté leszen", de megjegy-
zése : „a Vulg. fordítása hibás" (erunt duo 
in carne una) téves, mert a Vulgata kifeje-
zése vulgáris latinságú, amilyenek a latin 
szentírásban különben garmadával vannak, 
s így ugyanezt jelenti. Az exegetikus irányú 
jegyzetekhez tartoznak a bő földrajzi, régi-
ségtani, történeti megjegyzések, amelyek 
teljesen az újabb kutatások színvonalán 
állanak. Különösen Martinnak tartozunk 
hálával ily irányú jegyzeteiért, mert az 
Apostolok Cselekedetei egyszerűen érthe-
tetlen volna nélkülük. Hogy mennyire nem 
fölöslegesek az ilyen tudnivalók, mutatja 
az evangéliumi allegóriák mélyebb megér-
tése és kifejtése Székely jegyzeteiben (pl. 
a tűfokon áthaladó teve Mt. 19, 24-hez). 
A régiségtani magyarázatok praktikusak, 
népszerűek. Már a modern pengőszámítás-
ban találjuk megmagyarázva a bibliai pénz-
nemeket — (Mt. 17, 23 kár volt épen ezért 
a konkrét didrachmát az általános „adó-
pénzzel" fordítani, annál is inkább, mert 
17, 26 a stater nevét már kiteszi). Szép 
népszerű régiségtani magyarázat pl. Mt. 
21, 9-hez: „Hozsanna héber öröm és üdv-
kiáltás, mint a magyar éljen vagy a nemzet-
közi hurrah. Különben annyit tesz, mint 
üdv neki ! tartsd meg őt ! a német Heil !" 
(101 1.) Praktikus cél sugallta itt-ott az 
egyháztörténeti (pl. az istenitéletekről 86-
1.) és apologetikus jellegű megjegyzéseket 
(hagyomány, böjt 75—76. 1.). A dogmatiká-
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ban klasszikus helyeket igen helyesen bőven 
kommentálja Székely ; mély és alapos pl. 
a János-evangélium prológusának magyará-
zata (316—320.1.), a primátus megigérésé-
nek magyarázata (80—1. 1.). Technikai 
szempontból sem lehet a könyv ellen lé-
nyeges kifogást emelni. Talán kár volt a 
fejezeteket követni a felosztásban, jobb 
lett volna önállóan a tartalmat az egyes 
értelmi szakaszok kezdetén jelezni, (minta-
szerű e szempontból az elterjedt K. Rösch 
német újszövetség-fordítása), bár a hiányt 
pótolják a jegyzetekben végig megtalál-
ható perikópa-jelzések. A versek számát is 
talán helyesebb volna csak a lap szélén, 
a margón jelezni, nem magában a szöveg-
ben, bár nagyon szépen kiállított újabb 
külföldi fordítások (pl. P. Riessler ószövet-
ség-fordítása) is a Szent István Társulat 
praxisát követik. 

Az új szentírásfordítás tehát sokoldalú, 
kitűnő munka. Fájdalmasan érintette a bí-
rálót egy kath. folyóirat megjegyzése, mintha 
épen a bő jegyzetek miatt a mű szinte 
használhatatlan volna és csak theológiai 
vizsgákra jó. Elvégre a magyar értelmisé-
get ne nézzük annyira le, hogy nem tar-
tunk számára egy ilyen bő jegyzetekkel 
ellátott szentíráskiadást szükségesnek. Majd 
ad ki a Szent István Társulat rövid jegy-
zetekkel felszerelt kiadást is.. 

Addig is használják minél többen, papok 
és laikusok, mert ez a szentíráskiadás 
igazán megérdemli ! 

Dr. Radó Polikárp. 

Egyháxíörlcnel . 
Dem hl. Hieronymus. Festschrift zur 

fünfzehnhundertsten Wiederkehr seines 
Todestages (30. September 420.) 

Szent Jeromosnak, a betlehemi nagy szer-
zetesnek tíz értékes tanulmányt szentel a 
beuroni főapátság a Benediktinische Monat-
schrift függelékeképen halálának ezerötszáz 
éves fordulója alkalmával. Mozaikszerű a 
munka, de olvasása nyomán mégis kialakul 
lelkünkben Szent Jeromos markáns egyéni-
ségének a képe. A tíz tanulmány felöleli a 

nagy szent körül kavargó összes problé-
mákat. 

Előttünk áll a dalmáciai Stridonnak szü-
lötte hatalmas géniuszával, ki ha nem [is 
vetekszik kortársának, Szent Ágostonnak 
mélyreszántó, eredeti tehetségével, tudásá-
nak hatalmas terjedelmével, érzelmeinek és 
gondolatainak életet sugárzó kifejező ere-
jével, lenyűgöző dialektikájával ; nyelvtehet-
ségével, lángoló temperamentumával bámu-
latba ejtette kortársait, bibliafordításaival, 
szerzetes-életrajzaival, harcos rajzaival, tör-
téneti, irodalomtörténeti munkáival, gazdag 
levelezésével mgmérhetetlen hatása volt az 
egész középkoron át. A klasszikus és ke-
resztény világ mesgyéjén szerencsés közve-
títőként jelenik meg egyénisége. Szellem-
történeti jelentőségét illetőleg csak azt hang-
súlyozom, hogy nagy része volt a nyugati 
egyházak, nyugati szerzetesség tudományos 
irányú fejlődésében. A kolostor amellett, 
hogy az ő szenvedélyes természete, gazdag 
képzeletvilága mellett számára magasra tű-
zött ideálokért folytatott, állandó, nemes 
küzdelmek szintére volt, egyúttal fáradha-
tatlan szellemi munkának a műhelye volt. 
Ebből a műhelyből kerültek ki azok a mun-
kák, amelyek egy középkori kolostorból sem 
hiányoztak. Itt ringott a minden más szent-
írásfordítást kiszorító Vulgátának a bölcsője. 

Nagyon széppé teszik a kiadványt azok 
a gazdag illusztrációk, amelyek P. Pöll-
mannak a különböző korok Szent Jeromos 
típusáról szóló tanulmányát kisérik. A beu-
roni kongregáció szépen jelzi e kiadványá-
val, hogy milyen buzgó továbbfolytatója a 
jeromosi hagyományoknak. 

Dr. Mihályi Ernő. 

M. J. Fago t : Saint François d'Assise 
raconté par ses premiers compagnons. Paris, 
Bloud. 1927. 

Sz. Ferenc életrajzának legértékesebb for-
rásai közé tartózik az ú. n. Legenda trium 
sociorum, mely úgy keletkezett, hogy a 
Rend 1244-i genovai káptalanja elrendelte, 
hogy a rendtársak írják össze emlékeiket 
Sz. Ferencről és küldjék be a Rend gene-



rálisának. Az a három rendtárs, kinek a 
fent említett történeti forrást köszönjük, 
Leone, Angelo és Rufino testvérek voltak, 
kik nemcsak időben, hanem főképpen lélek-
ben álltak igen közel szent rendalapítójuk-
hoz. Leone testvér, kit Sz. Ferenc csak 
„pecorello di Dio", Isten báránykájának 
nevezett, Sz. Ferenc titkára és gyóntatója 
volt. Ott állott halálos ágyánál is és mint-
hogy messze túlélte szent atyját, arra volt 
hivatva, hogy ennek a második Krisztusnak 
evangélistája legyen. Sokszor mutogatta 
kedves rendtársainak legnagyobb kincsét, 
azt a kis pergamenszeletet, melyre Szent 
Ferenc sajátkezüleg írta oda : „Isten áldjon 
meg, Leone testvér" és hozzárajzolta a szim-
bolikus T betűt, a kereszt ősi alakját. — 
Angelo testvérről a Fioretti 26. fejezetében 
olvassuk, hogy fiatal és finom, nemes ifjú 
volt, mikor Sz. Ferencnél felvételre jelent-
kezett és mikor Sz. Ferenc erre való tekin-
tettel nem akarta tanítványává fogadni, 
Angelo azt kérdezte tőle: „Nem vagytok-e 
ti is emberek, mint én ?" Ez a felelet tet-
szett Sz. Ferencnek és Angelo testvér egyike 
lett Sz. Ferenc leghűségesebb és legked-
vesebb tanítványainak. Hallotta Sz. Ferenc-
nek megható szavait, melyekkel a stigmati-
záció után „La Vernia" hegytől és tanítvá-
nyaitól búcsúzott : „Éljetek békében, szere-
tett fiaim és Isten veletek : Testem távozik 
tőletek, de szivemet nektek hagyom. Leone 
testvérrel, Isten báránykájával most elme-
gyek Portiunculába és ide nem jövök többé 
vissza soha. Isten veletek ! Isten veled szent 
hegy, Verniahegy, Isten veled angyalok 
hegye . . ." (J. Jörgensen; Der hl. F. v. A.2  

1913. 487. old.) — Rufino testvér a magány 
nagy szerelmese volt és a kontemplációé. 
Mikor Sz. Ferenc megrajzolja az igazi test-
vérnek képét, azt mondja, hogy annak úgy 
kell szeretnie a szegénységet, mint Quinta-
vallei Bernát Jszereti, egyszerűnek és tisz-
tának kell lennie, amilyen Leone testvér; 
erényesnek, mint Angelo és imádsága ha-
sonlítson Rufino testvéréhez, ki szüntelenül 
imádkozik és kinek szive mindig Istennél 
van, akár alszik, akár ébren van. (Specul. 

perfect, c. 85. i. h. 450. old.) Nem csoda 
tehát, hogy ennek a három testvérnek Sz. 
Ferencről írt megemlékezései a szereplő 
személyekről és a történeti eseményekről 
olyan preciz részleteket közölnek, amilye-
neket sehol máshol nem lehet találni Sz. 
Ferenc életének történeti forrásaiban. Azon-
kívül ezekben a Fioretti-re emlékeztető 
mesterkéletlen elbeszélésekben csodálatos 
megelevenítő és szuggesztív erő rejlik. 
Sz. Ferenc atmoszféráját lehelik és termé-
szetfölötti fény árad szét rajtuk. 

F. M. Delorme, a tudós quaranti-i feren-
ces páter 1922-ben minden jel szerint meg-
találta egy perugiai kódexben ennek az 
értékes forrásnak másolatát és 1927-ben 
kiadta. Fagot könyve ennek a műnek fran-
cia fordítása. Ugyancsak ő lefordította 
Celanoi Tamásnak és Sz. Bonaventurának 
Sz. Ferenc-biografiáit is. A könyv a ferences 
lelkiséget ápoló Caritas-vállalat sorozatos 
kiadványainak egyike és remélhetően nem-
csak a tudós világot fogja érdekelni, hanem 
mindazokat is, kik Sz. Ferencet és tiszta 
evangéliumi szellemet lehelő lelkiségét sze-
retik. Valóban virágcsokor e könyv, melyet 
iróik, mint maguk mondják, az égi mezők-
ről szedtek és melyeket a szeretet kötött 
bokrétába. Dr. Janota Cirill. 

Dr. Ba'anyi György: Dante Monar-
chiája. Budapest. 1921. „Élet" kiadása. 
8-r. 193 1. 

Nagy dicsősége az újabb történetírásnak 
az egyre mélyebb és mélyebb behatolás a 
középkor politikai, jogi, gazdasági, vallási 
és filozófiai világába. Egyik kiváló német 
történettudós, Below állapította meg, hogy 
a történetírás sohse volt olyan tárgyilagos, 
mint ma s ezt nem csupán a lehető leg-
nagyobb biztosságra törekvő forráskritikára 
érti. A szemlélet sokoldalúsága, az a ké-
pesség, hogy rég letűnt s a modern ember 
lelkétől messzeálló korszakokat is közel-
hozzon a megértés horizontjához, sohse 
volt oly nagy, mint épen ma és sehol sem 
tűnik ki annyira, mint épen a középkor 
tárgyalásában. 



Balanyi müve is a középkorba visz ben-
nünket, mégpedig a császárságnak és pápa-
ságnak nagy szenvedéllyel megvívott év-
százados harcaiba. Ádáz küzdelem folyik 
a harctereken, a politikai alkudozások és 
cselszövések útvesztőiben, de a szellemi 
fegyverek összemérése talán még nagyobb 
szerepet játszik a harcban. Dante a csá-
szári hatalom egyetemessége mellett foglal 
állást Monarchiájában. S ezt a művet for-
dította le nekünk jó magyarsággal s látta el 
kitűnő korfestő bevezetéssel és magyará-
zatokkal Balanyi. A jelen politikai élet 
chaoszában nagyszerű olvasmány Dantenak 
az elgondolása az egyetemes császári ' ha-
talomról. Szívesen visszamegyünk Balanyi 
tudós kalauzolása mellett a középkorba, 
Dante nagyszerű szillogizmusainak őserde-
jébe, ahol megláttatja velünk Dante vaskos 
történeti és tárgyi tévedéseiben is a nagy 
elmének gigászi gyürkőzéseit és megérez-
teti velünk a nemesen érző, igazságra 
törekvő, meggyőződéses ember szivének 
melegét. Nagy elismerés illeti meg a kiadót 
is, hogy bennünket e kiváló középkori 
publicisztikai mű fordításával megajándé-
kozott. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Gregorio Portanova O. S. rt. Il 
castello di S. Severino nel secolo XIII. e 
S. Tommaso d'Aquino. Badia di Cava. 1934. 
136 old. 

E könyv, mint'a cím is mondja, az olasz-
országi Salerno közelében (Salernotól 
északra kb. 12—15 km.) fekvő San Seve-
rino (most Mercato San Severino) urainak 
XIII. századbeli történetét írja le források 
alapján. A könyv 3 részre oszlik. 

Az első rész a guelfek és ghibellinek 
közti harcról tárgyal, amennyiben San Se-
verino urai jelentékeny szerepet játszottak 
benne a pápa oldalán harcolva. A második 
rész utolsó fejezete Sz. Tamás sanseverinói 
tartózkodását írja le. Sz. Tamás ugyanis 
Nápolyból Teodóra nővére látogatására 
ment e várba, aki II. Rogerius felesége 
volt. Az angyali doktor itt újabb és hosz-
szabban tartó visióban részesült s így tette 

híressé és tisztelői előtt becsessé e várat. 
A szerző egy újabban megjelent életrajz 
(Ferretti O. P. : San Tomaso d'Aquino, 
Roma, 1923.) amaz állítását, hogy e visió 
1273. dec. 6-án történt volna, visszautasítja, 
mert ama napon Sz. Tamás még Nápoly-
ban volt, ami a szent kísérőjének, Fr. Regi-
naldonak a grófnéhoz intézett soraiból ki-
tűnik. (Lásd Acta Sanctorum. Mart. t. L 
pp. 712—713 és p. 674.) A harmadik rész 
tovább szövi II. Rogerius történetét, majd 
feleségének, Teodora grófnénak és fiának 
II. Tamásnak történetét, akinek halálával a 
könyv elbeszélése is véget ér. Dr. K. B. 

Helena Riesch : Die hl. Katharina von 
Siena. Freiburg 4—5. Herder. 1951. 

D'Arc Janka mellett Szienai Sz. Katalin a 
világtörténelem csodálatos küldetésü női 
alakjai közt a legkimagaslóbb. Ez az egyszerű 
iparosleány, aki 24. gyermeke volt szülei-
nek, aki csak felnőtt korában tanulta meg 
az írást: városokat békített, fejedelmekkel 
levelezett, a legnehezebb követségeket in-
tézte el krisztusi diplomáciával, keresztes 
hadjáratot tervezett, a pápát visszahívta 
Avignonból és így véget vetett a fogságnak, 
egyik legnagyobb támasza volt a szakadás 
alatt a törvényes pápának. A „világtörté-
nelem igazi csodájának" nevezik a történet-
írók. Életrajzát élvezetesen, szakavatottat! 
írta meg H. Riesch ; mély bepillantást en-
ged abba a lélekbe, mely a szeretet hősies 
gyakorlásában remekel és állandóan az Is-
tenben él és ezért a misztikus élet kegyel-
meiből táplálkozik. — r— 

Franz X. Kerer : Dominikus Ringi isen 
von Ursberg. Ein Lebens- und Charakter-
bild. Regensburg. Manz. 1927. 

Diogenes fényes nappal égő lámpával a 
kezében járt körül, hogy embert keressen ; 
Platon nagy és fárasztó utat tett meg a 
távol fekvő Szicíliába csak azért, hogy ott 
egy derék férfiúval megismerkedhessék ; 
Plutarchos úgy vélekedett, hogy jellemünk 
megjobbítására alig van hatékonyabb esz-
köz, mint igazán nagy emberek életének 



beható tanulmányozása. Ez a meggyőződés 
adta a szerzőnek is kezébe a tollat, hogy 
megirja Dominikus Ringeisen pápai titkos 
kamarásnak, a Szent József kongregáció 
és az ursbergi jótékonysági intézmények 
alapítójának élettörténetét és jellemrajzát. 
A lotharingiai zsellér családból származó 
(született 1835. dec. 6.) nagy szegénybarát 
pap emberszerető szivének sugallatát kö-
vetve, könyöradományokból mérhetetlen ne-
hézségek közepette megvásárolta 1884-ben 
a bajorországi Ursbergben omladozó, az 
1803-i szekularizáció óta üresen álló egy-
kori premontrei kolostor hatalmas épületét, 
hogy az emberiség legnagyobb nyomorultjai, 
a vakok, siketnémák, bénák, epileptikusok 
és gyenge elméjűek számára kórházat és 
nevelő intézetet létesítsen benne. A már 
eredetileg is hatalmas épület folytonos 
építkezésekkel egyre bővült, úgy, hogy az 
intézet alapítójának 1904. május 4-én be-
bekövetkezett halála évében már 600 nyo-
morék nyerhetett benne gondos ápolást. 
Hogy az óriási teherrel, mérhetetlen lemon-
dással járó és nagyfokú, hősies ember-
szeretetet kivánó ápoló és nevelő munka 
sikerét minél jobban biztosítsa, megalapí-
totta az 1897-ben az államtól is jóváhagyott 
Szent József női kongregációt és gondos-
kodott arról is, hogy az intézményen belül 
létesített tanítónőképzőben az erre a nehéz 
nevelői munkára vállalkozó nők szakszerű 
képesítést és gyakorlati kiképzést nyerje-
nek. Az ursbergi karitativ intézmény jelen-
leg az anyaintézeten kivül még 11 filiális-
ban több mint 2000 szerencsétlennek ád 
otthont, gondos ápolást és tűrhető emberi 
életet. Ennek a szentéletü alapító ursbergi 
plébánosnak szelleme még most is él. Az 
ursbergi temetőben levő egyszerű sírja ma 
is a szegényeknek és nyomorultaknak za-
rándokhelye. Egyik papismerőse azt mondta 
az ursbergi temetőről : Ez hálóterem, mely-
ben csupa szent alussza örök álmát. Köny-
vünk szerzője találóan rajzolja meg Ring-
eisen rendkívüli egyéniségét, aki botlás 
nélkül járta az emberiség magaslatait. Al-
kotása, Ursberg, az emberi nyomornak s 

egyben a krisztusi szeretetnek otthona, a 
legnagyobb áldozatkészségnek és nagy egyé-
niségek kifejlésének nevelő intézménye. Urs-
berg aranybánya a szó legszentebb értel-
mében s arról tanúskodik, hogy a Krisztus-
nak élő emberi szívben az áldozatos szere-
tetnek megmérhetetlen kincsei rejlenek. 

Kádár Titusz. 

Zsínka Ferenc : Magyar Protestáns 
Egyháztörténeti Adattár. XI. évfolyam. 
Budapest. Kiadja a Magyar Protestáns Iro-
dalmi Társaság. 1927. 32. 1. 

Örömmel üdvözöljük a 15 évi szünetelés 
után újra meginduló Adattárt, amely a 
Nemzeti Muzeum levéltárának törzsanyagá-
ból rendkivül becses egyház- és művelődés-
történeti forrásanyaggal egészíti ki a Szent 
István Társulatnak Egyháztörténelmi emlé-
kek a hitújítás korából c. kiadványát, a 
reformáció korának eddig legteljesebb for-
rásgyűjteményét. Az Adattárt a modern 
tudományos követelmények magaslatán álló 
módszerrel Zsinka Ferenc szerkesztette. 
Meg vagyok győződve, hogy az egyre mé-
lyedő vallásos szellem nem fogja gyámol-
talanul hagyni e nemes és sokat igérő vál-
lalkozást s megtermi a fenntartását vállaló 
Maecenas-lelkeket. Kívánatos volna, ha 
katholikus részről is munkába vennék 
az egyháztörténelem kevesektől munkált, 
meglehetősen elhanyagolt területét és foly-
tatása lenne az Egyháztörténelmi emlékek 
kiadásának. 

Az Adattár a tihanyi apátság történetét 
is gyarapítja egy adattal. Eddig nem volt 
ismeretes, hogy I. Ferdinánd mikor nevezte 
ki Bárki Bálintot a Szapolyai pártjára álló 
Tandalló János helyére. Most megtudjuk, 
hogy 1530 február 10-én Prágában. V. ö. 
Erdélyi László dr. : A tihanyi apátság tör-
ténete. I. k. 114. 1. 1. és M. P. E. A. XI. 
10., 11. 1. 

Mohi Adolf: Sopron, mint „civitas 
eucharistica". 8. 1. Különlenyomat az 
Eucharisticus Értesítő 1927. évi 2. számából. 

Mohi Adolf, az egyháztörténelem régi 



munkása, érdekes adatokat gyűjtött össze 
Sopron régi eucharisztikus életéről. Kely-
hek, egyesületek, szentmisék, az Oltári-
szentség tisztelete azok a fejezetek, amelyek 
alá sorakoztatja érdekes hitélet-történeti 
adatait. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Ladislaus Tóth : Zwei Berichte 
des Wiener Nuntius Garampi über die 
kirchlichen Verhältnisse um 1776. Bp. 1926. 
Sonderabdruck aus der Römischen Quartal-
schrift 34. Jahrgang, 1626. 25. 1. 

Dr. Tóth László: Garampi nuncius 
jelentése a Gergely-féle naptárreform 
végrehajtásáról a birodalomban. Különlenyo-
mat a „Turul" 1927. évi 1—2. füzetéből. 6.1. 

Mindig nagy érdeklődéssel tekintünk a 
római M. Tört. Intézet kiadványai elé, hi-
szen nagyszabású kultúrpolitikánk gyümöl-
csei érlelődnek meg bennök. Dr. Tóth L. 
egyetemi magántanár közleményei is római 
kutatás eredményei. A nagytehetségű és 
kitűnő modorú Garampi nuncius meg-
figyeléseit közli az állami mindenhatóságnak 
az egyházzal folytatott küzdelméről Mária 
Terézia utolsó éveiben. Pompás jellemzé-
seket találunk ezekben a jelentésekben az 
udvarról, a tanácsadókról, főleg Kaunitz-
ról, a püspöki karról, a bel- és külpolitikai 
viszonyokról. 

A másik jelentésben feltárja azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a Gergely-féle 
naptárreform a német birodalomban talál-
kozott, ahol csak vallási és pápai hatalmi 
kérdést láttak benne. Míg nálunk már 1588-
ban törvénybe iktatjuk, addig Németország-
ban a protestáns rendek ellenkezése miatt 
csak 1776-ban valósul meg a reform az ú. 
n. birodalmi kalendárium formájában. 

Nagy várakozással nézünk kiváló tudó-
sunk további kutatásai elé. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Kirchliches Handbuch für das katho-
lische Deutschland Vierzehnter Band: 
1926—1927. Herder et Co. Freiburg im 
Breisgau. 1927. 373+18 1. 

A német katholicizmus immár tizen-

negyedszer teszi mérlegre évi működését s 
pontos statisztikai adatok segítségével raj-
zolja meg állapotának képét. Megtaláljuk 
e könyvben az egyetemes egyház s a német 
katholicizmus szervezetét, személyi adatait, 
a legújabb egyházi döntéseket, a német 
missziók működését kb. Európa 2/3 részé-
nek megfelelő területen, az iskolaügyet, a 
német katholikusok hatalmas karitativ és 
szociális működését, a szerzetes rendeket, 
az erkölcsi élet számszerűsített rajzát, stb. 

Sok örvendetes, sok fájdalmas adat van 
e könyvben s nagy távlatok nyílnak meg a 
német katholicizmus jövő tevékenysége, 
küzdelme előtt. 

Örvendetes a hitélet fejlődése, a templom-
látogatók, a húsvéti gyónások, áldozások, 
papi, szerzetesi hivatások számának állandó, 
fokozatos emelkedése. Az északi és dél-
amerikai katholicizmus fellendülése is az 
ott működő 31.000 német származású pap 
és szerzetes működésének eredménye. 

Szomorú, hogy az erkölcsstatisztika a 
világháborús megrázkódtatás utóhatásaké-
pen a törvénytelen születések, a születések 
mesterséges korlátozása, a házasságkötések, 
a válások, az öngyilkosságok s a törvénybe 
ütköző egyéb cselekedetek százalékszámát 
illetőleg állandó rosszabbodást mutat. Ko-
moly figyelmeztetések ezek a német katho-
licizmus számára, hogy a nép erkölcsi meg-
újhodása minden mást megelőző nemzeti 
feladat. 

Nagy küzdelem vár a német katholiciz-
musra az iskolák körül is. A birodalmi 
törvények iskolaügyi cikkelye még csak 
mostanában kerül végrehajtásra. A katho-
likusok álláspontja a cikkely kijavítása, vagy 
eltörlése, jó, vagy semmiféle iskolatörvény 
a jelszavuk. Kívánják a szülők jogának, a 
lelkiismereti szabadságnak, a vallásoktatás-
nak s a valláserkölcsi nevelésnek a bizto-
sítását. Olyan összeütközések, mint a dort-
mundi iskolasztrájk, ahol a vallásos szülők 
hónapokon keresztül, egészen Karácsonyig 
nem eresztették gyermekeiket az iskolába 
a vallástalan iskolaszék miatt, siettetik a 
kérdés megoldását. 



Nagy ráksebe a német közoktatásnak az 
egyelőre minden jogi alapot nélkülöző s 
mégis már 2000-re menő vallásoktatás nél-
küli, u. n. világi iskola, amelyet a szociál-
demokrácia világnézete hozott létre. A né-
met katholicizmus kész kemény harcra is 
a vallásos iskolákért. 

Bennünket még a német bencések ügye 
is érdekelt. Sajnos, a hajdan virágzó közép-
kori bencés élet a XVI. század vallási for-
radalmának, a XVII. század háborúinak, a 
XVIII. század felvilágosodásának s a napo-
leoni idők zavarainak teljesen áldozatul 
esett. Négy, egészen új alapítású kongre-
gáció működik, a bajor (1858) 593 taggal, 
a beuroni (1863) 642 taggal, a cassinói 
(1872) 37 taggal, a st. ottilieni (1884) 554 
taggal. A rendi hagyományok szerint lelki-
pásztorkodnak, tanítanak, misszióval, művé-
szettel és tudományokkal foglalkoznak. 

A német katholicizmus életének és mű-
ködésének számszerűsített nagy tényei ránk 
nézve is igen tanulságosak. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Hiívédelem. 
Helmut Fahsel : Die Überwindung des 

Pessimismus. Eine Auseinandersetzung mit 
Schopenhauer. 1925. Herder-kiadás. 8g. 1. 

U. a. Gespräche mit einem Gottlosen. 
1926. Herder-kiadás. VIII + 214. 1. 

Két nem nagyterjedelmü, de tartalmilag 
annál jelentősebb s irodalmi nivón álló 
munkára hívjuk fel világnézeti kérdések 
iránt érdeklődő s németül is jól értő olva-
sóink figyelmét. 

Fahsel nevét nálunk Magyarországon még 
kevéssé ismerik, de minden kvalitása meg-
van hozzá, hogy mindenfelé megismerjék 
és tiszteljék, ahol még nem veszett ki az 
emberekből az érzék az élet magasabb-
rendű értékei és javai iránt, s ahol a szel-
lemi kiválóságokat még becsülni tudják. 
Imponál a felkészültsége, biztos s mindig 
alapos ítélete, meleg csillogású intel-
ligenciája, dikciójának emelkedettsége és 
bravúros, de emellett nyugodt szárnya-
lása, a fölényeskedés látszatát is kerülni 

igyekvő diadalmas érvelése, a modern ta-
nult ember vívódásait meglátó tiszta tekin-
tete, kitűnő formaérzéke s kifejező, hellyel-
közzel szinte drámai hatású előadásmódja 
és magas igényeket is mindig kielégítő iro-
dalmi nyelve. Olvasóim azt gondolhatják, 
hogy a dicséretből és elismerésből szinte 
sok is ennyi, kevesebb belőle talán többet 
mondana. De úgy érzem, kötelességet tel-
jesítek, amikor Kaplan Fahselre így rá-
terelem a figyelmet s őszintén számot 
adok ezzel az elismeréssel arról a hatásról, 
amelyet ez a két könyv bennem keltett. 
Nem hiszem, hogy bárki is rámcáfolna, aki 
elmélyedve — mert elmélyedést, azt kíván-
nak Fahsel könyvei — végigolvassa ezt a két 
munkát. Kritikai megjegyzésképen csak azt 
mondhatom, hogy nem vagyok tisztában a 
szerző — skálájával. Nem tudom meddig, 
milyen terjedelemben birja ezzel a tiszta, 
csengő hanggal. Valahogyan úgy érzem ma-
gamat, mikor e könyveket leteszem, mint 
aki két gyönyörű dalt hallott, de egészen 
rövidet, úgyhogy minden élvezete mellett 
sem képes megítélni a hang terjedelmét. 
De ez nem akar bizalmatlanság és kétség 
kifejezése lenni, ellenkezőleg, én a legna-
gyobb reményekkel várom Fahsel további 
irodalmi munkásságát. Aminek itt hangot 
adtam, az nyilván összefügg a nagyon el-
határolt s vaslogikával mindvégig szem 
előtt tartott témaválasztással. 

Hogy miről szólnak e könyvek? Az első-
ről a cím körülbelül mindent megmond. 
Fahsel valamikor Schopenhauer hive volt s 
hogy Isten jóvoltából rátalált a helyes útra, 
ebben a könyvben volt mesterének eszme-
köréből azt a részt taglalja és cáfolja eleven 
előadásban, alapos hozzáértéssel, amelyben 
a pesszimizmusnak ez még ma is ható 
apostola a kereszténységnek látszólag mel-
lette szóló jelenségeit filozófiája számára 
kihasználja. A másik munka kész apologia. 
Az istentelen, akivel Fahsel tengelyt akaszt, 
voltaképen a mi korunknak müveit, szelle-
mileg nagyigényű, fölényes, de alapjában 
bizonytalanúl tapogatózó szkeptikusa, vér-
szerinti ivadéka annak a schopenhaueri 



gondolatvilágnak és pesszimisztikus világ-
szemléletnek, amelyről az első munka tár-
gyal. Egyenesen innét az első könyvből lép 
át a másodikba, ahol megértésre, de alapos 
cáfolatra, majdnem azt mondottam, hogy 
elintézésre talál. 

Dr. Strommer Viktorin. 

Lelki k ö n y v e k . 
Bangha Béla S. J. : Az apostolkodás 

kézikönyve. Apostolkodási könyvtár. 1. 
Budapest, 1927. 64. 1. 

Bangha Béla igazi korszükségletet elégí-
tett ki, mikor jelen munkájával a világi 
hívőknek a mai lelkipásztorkodás célkitűzé-
seinek, eszközeinek rövid, világos, gyakor-
latias ismertetését nyújtja. A klérus mind-
jobban rászorúl sokoldalú munkájában a 
világiak segítő közreműködésére. Egyöntetű 
irányítás nélkül viszont a lelkipásztori munka 
elvész a részletekben, a sok egyesület vete-
kedésében, egyéni ambíciók hajhászásában. 
Szerzőnk is megteszi, de tán erősebben is 
lehetne hangsúlyozni, hogy a lelkipásztor-
kodásnak első feltétele : a plébániai közös-
ség, együvé tartozás öntudata; hogy így a 
liturgikus életközösségből indulnak ki a 
lelkek megnyerésére a leghatásosabb ke-
gyelmi és természetes indítások. 

Bangha könyve széles távlatokat fog 
össze rövidre szabott munkájában. A mai 
lelkipásztorkodásnak a katholikus célokat 
kell szem előtt tartania. A részletmunka 
is arra való, hogy az egyetemes Krisztus-
királyság felépüljön az egyénekben épúgy, 
mint a földkerekségen. 

Nagyon ajánljuk ezt a talpraesett kalauzt 
a papságnak ép úgy, mint az egyházukhoz 
hű világiaknak. Maguknak és másoknak 
javát fogja szolgálni. Dr. Kühár Flóris. 

Brisits Frigyes: Prohászka-Brevia-
rium. Bpest. Élet. 1927. 2 P 50 f. 

Ez a könyv ügyes összeállításban adja a 
gyászoló magyar katholicizmusnak Pro-
hászka lelkét. Abból a hatalmas irodalmi 
termésből nehéz volt válogatni ; Prohászka 
égő nagy tűzlelkét — szikrákra bontani. 

A szerző jó és hasznos munkát végzett. 
Jellemző és .léleképítő részleteket emelt ki 
és ezeket ügyesen csoportosította. A köny-
vet Ízléses kiállítása és olcsó ára ajánlja ; 
tartalmát nem kell ajánlani ; hisz évtizedek 
óta sokan élnek Prokászka lelkéből. 

— r f — 

Alban Stolz: Spanisches für die ge-
bildete Welt. Freiburg. Herder. 16. kiad. 
1927. 

1850-ben járta be A. Stolz Spanyolor-
szágot, 1853-ban adta ki először útirajzát. 
Stolz Albán több munkája magyar fordí-
tásban is megjelent; minden munkája sajá-
tos összetételű egyéniségét revelálja és 
igazán egyéni írásmódját, mely a maga 
nemében páratlan fordulatossággal, humor-
ral, léleklátással tud az emberekhez szólni. 
Útirajzának ma már történeti értéke is van ; 
régelmult állapotoknak néha rembrandti 
fénnyel megvilágított rajzát adja. Aktuali-
tása sem veszett el ; Stolz Albánnál ugyanis 
nem az a fő, hogy mit lát, hanem az, 
hogyan lát. Ez a csipős, éles, érdes írás 
ugyanis meleg szívből fakad és minden sora 
az igazi lelki értékek szeretetére tanít. 

— r — 

1. Alphons Maria von Ligouri : Besu-
chungen ds allerheiligsten Altarssakra-
mentes. Regensburg. Manz. 1927. 

2. P. Johannes Roothan : Über die 
rechte Art und Weise, die geistliche Be-
trachtung zu verrichten. Regensburg. Manz. 
1927. 

Tömeges terjesztésre alkalmas zsebköny-
vek olcsó miniatűr kiadásban. Ligouri köny-
vecskéje gazdag tartalmú imádságos könyv, 
melynek legnagyobb részét az oltáriszentség 
látogatásához fűződő 31 elmélkedés teszi. 
Ezek a közel 200 éves, a szív mélyé-
ből feltörő sóhajok sohasem gyengülő 
hatást ébresztenek az oltáriszentség titka 
előtt elmélyedni kész lélekben, azért ez az 
imádságoskönyv, jelen alakjában 22. kiadá-
sában is, reméljük, nagyon sok imádságos 
lelket tölt el a bensőséges áhitat szent ke-
gyelmével. 



Roothan holland jézustársasági generális-
nak 100 évvel ezelőtt készült könyvecskéje 
Szent Ignác elmélkedéseinek és lelki gya-
korlatainak gyümölcsös végzéséhez ád üd-
vös és hasznos tanácsokat. Korunkban, mi-
kor a lelki magányt komolyan kereső lelkek 
száma napról-napra emelkedik, sok jó szol-
gálatot tesz majd ez az ugyancsak miniatűr 
kiállítású, immár 10. kiadásban közkézen 
forgó könyvecske. Káté. 

J ohn L. Stoddard : Vissza Krisztushoz. 
Fordította : Pálffy Erzsébet grófnő. Bu-
dapest. Élet kiadás. 1926. 319 1. 

Sokan vannak a XX. század kath. intel-
ligenciája között, kik a sok lelki megráz-
kódtatás után kimondják a katholicizmusra 
a nagy anathemát : A katholicizmus néhány 
öreg anyóka — és egy tömeg iskolázatlan 
ember — és a gyermekek vallása. És mivel 
mindenkitől vak hitet követel (tudományos 
megalapozás nélkül) — azért én „tudomá-
nyosan képzett" lelkem számára a katho-
licizmusnak nincs mondanivalója. 

Az ilyen lelkeknek szeretném megmon-
dani : Félretéve minden előítéletet, vedd 
ezt a könyvet : tolle, rege ! Márton Lajos-
nak művészi címképe megmagyaráz sok 

• mindent. A tudós munkaköpenyben ott ül 
a tudományos könyvekkel zsúfolt könyvtára 
előtt. íróasztalán is könyvek mindenütt. 
Dolgozik — kutat — és egyszer csak meg-
lepődve pillant föl : A kutatás, a tudomány 
visszavezette Krisztushoz, — megtalálta 
Krisztust ! 

Ezzel talán nagy vonásokban meg is 
mondtam ennek a konverziónak a történe-
tét. Mert Stoddard is konvertita. A szám-
talan amerikai szekta egyik kálvinista árnya-
latához tartozott. Prédikátornak készült. 
Tanult szorgalmasan. Különösen az Új-
szövetséggel foglalkozott bővebben. Itt tá-
madtak a problémái (a kegyelem első szava!), 
melyekre feleletet követelt. S mikor ez a 
felelet tele volt cinizmussal — de a lelkét 
megnyugtatni nem tudta, — sok mással oda 
menekült — ahol a lélek már nem kér ily 
problémákra feleletet: — a mindent le-

néző, mindent fölényesen kigúnyoló hitet-
lenségbe. — Aztán múlnak az évek, tanul; 
kezdi észrevenni, hogy a racionalista hitet-
lenség, melyben megváltóját üdvözölte né-
hány évvel ezelőtt, épen az ő művelt lel-
kének nem tud választ adni a lét legfon-
tosabb problémáiról. És a müveit egyetemi 
tanár íróasztalához ül, dolgozik, tanul, kutat, 
de most már az előítéleteket félre téve. 
Nem fél a legnehezebb kérdésektől sem. 
A „honnan" — „hová"-k megoldása után 
előveszi és tudományos felkészültséggel 
boncolgatja azokat a kérdéseket, melyeket 
eddig csak ajkbiggyesztve kigúnyolni tudott : 
Erkölcsi törvény, kinyilatkoztatás, Egyház, 
a pápa csalhatatlansága, tisztítóhely, bú-
csúk, gyónás, a Szent Szűz, csodák, erek-
lyék, inquisitio stb. — Mily nehéz kérdések 
egy olyan lélek számára, ki ezeknek a leg-
jobb esetben is csak folytonos negációját 
hallotta ! De ő nem áll meg az úton, dol-
gozik, kutat még többet — és az eredmény : 
nem a szív, nem az érzelmek, — a tudo-
mány vezette vissza Krisztushoz. 

Ő maga mondja, hogy nem annyira katho-
likusok számára írja könyvét, hisz azok 
már úgyis tudják mindazt, amit ő hosszú 
évek muokája árán megszerzett, hanem az 
olyan vergődő lelkek számára akar segéd-
kezet nyújtani, amilyen ő is volt. Sok igaz-
ság van ebben. A könyv egy theologiailag 
képzett katholikusnak valóban nem sok 
újat — legfeljebb érdekességet nyújt, de 
annál nagyobb élvezettel és lelki megnyug-
vással olvashatnák azok a katholikus lelki 
hajótöröttek, akik ilyesmit a saját papjuk 
szájából nem hallanak szívesen, mert mind-
járt megvan rá a megjegyzés : hadd beszél-
jen — ez a kötelessége ! De olvassák el 
azok is, akik azt hiszik, hogy a katholiciz-
mus csak vak hitet követel és a katholi-
cizmus és a tudományosan képzett lélek 
között feneketlen szakadék tátong. De lelki 
megnyugvással olvashatja a hithű katholikus 
is, mert látja, sőt egy másvallású ember 
szájából hallja tudományos objektivitással 
megokolva, hogy valóban az a legegyene-
sebb út Krisztushoz, amelyen ő jár. 



Örömmel üdvözlöm ezt a könyvet, mert 
ezzel világító fáklyát adhatunk épen azon 
intelligens katholikusok kezébe, kik előíté-
lettel félnek a kath. egyházi tekintély taní-
tásától — a lelkük azonban vágyódik valami 
supernaturalis után, de a Krisztushoz vezető 
utat, melyről a gyakorlati életben letértek, 
az okkultizmus útvesztőin keresik. 

A fordítás jó, csak a theologiai terminus 
technicusok visszaadásában lehetne pon-
tosabb. _ . B. B. 

P. Molnár Arkangya l : A f e r ences 
szellem. II. k. Szombathely, 1927. 536. 1. 

Molnár Arkangyal könyve nemcsak a 
ferencrendiek számára készült, hogy belőle 
megtöltözhessenek Szent Fezencnek és hű-
séges követőinek az evangélium szellemétől 
átitatott eszméivel, hanem egyszersmind 
mindenki számára is, hogy belőle megis-
merhessék és megszerethessék a ferences-
rendiek fenkölt életeszményeit, lelkületüknek 
legjellegzetesebb sajátságait és áhítatuknak 
specifikus tárgyait. Elméletileg megalapo-
zott gyakorlati példákkal szemléltetett, tör-
téneti adatokkal teletűzdelt megragadó ké-
pekben eleveníti meg előttünk Sz. Ferenc 
rendjének evangéliumi életét, apostoli tevé-
kenységét, szegénységszeretetét, bámulatra 
méltó aszkézisét, egyházszeretetét, tekintély-
tiszteletét, az isteni gondviselés végtelen 
hatalmába vetett bizalmát, imádságos lelkü-
letét, mélységes alázatosságát, vonzó egy-
szerűségét, szelídségét, türelmét, vidámsá-
gát, a szegények iránt tanúsított közvetlen 
szeretetét és megbecsülését, egymásnak 
igazán a szívben gyökerező testvéri szere-
tetét, az Isten tökéletességét ezer meg ezer 
változatban visszatükröztető természet iránt 
érzett szeretetét és a testi munka meg-
becsülését. Teljes pompájában feltárja an-
nak a különös tiszteletnek és áhitatnak 
mélységét, amely a Szentháromsághoz, a 
kisded Jézushoz, Jézus szent nevéhez, a 
szenvedő Isten-emberhez, az Oltáriszentség-
hez és a Szent Szűzhöz kapcsolta Szent 
Ferencet és követőit. 

A könyv eme gazdag tartalmát és mindig 
érdekes, nem száraz elvontságokkal tele, | 

hanem eleven, sokszor a magasságokba 
ragadó feldolgozását tekintve nem csodál-
kozhatunk nagy sikerén, gyors elfogyásán. 

Mivel az egyes feldolgozott erények fo-
galmát, szükségességét, szépségét, az em-
ber földi és örök életére kiható jelentőségét 
is megvilágítja, bárkinek nyugodtan ajánl-
hatjuk a lelki élet megalapozására, kikép-
zésére, fokozására, gazdagítására, színezé-
sére. 

Néhány megjegyzést azonban nem hall-
gathatunk el. 

A XIII. század egyházi állapotának közbe-
közbe néhány szóval odavetett rajza rövid-
ségénél fogva nem egyszer kissé torznak 
látszik. De megvagyunk arról győződve, 
hogy a szerző nem Szent Ferenc fenséges 
alakjának még élesebb kidomborítása végett 
rajzolja így meg a XIII. század papságának 
életét, életeszményeit. Szent Ferenc óriási 
hatását, nemes eszméinek gyors terjedését 
teljesen, maradék nélkül meg nem érthetjük 
pusztán az ő nagy egyéniségének közvetlen 
kisugárzásából, az egyháziak között is meg 
kellett lennie az alkálmas befogadó talajnak. 
Annyi pap, püspök, sőt maga a pápa is 
szívesen fogadta, támogatta Szent Ferenc 
irányát, miután megbizonyosodott a benne 
működő erők hamisítatlan evangéliumi szel-
leméről. 

Sok helyen feltűnő az „egy" és „jönni" 
szavak furcsa, magyartalan használata. (Pl. 
110. 1. „melyek egy hatalmas, lendületes 
kézmutatások az égbe".) Ez annál inkább 
is szembeszökő, mivel közismert történeti 
igazság, hogy a ferencesek mindig hűséges 
ápolói voltak a zamatos magyarosságnak. 

Liturgiái szempontból kifogásolható, hogy 
három ünnepkört különböztet meg az egy-
házi évben, holott az egyház liturgiája csak 
kettőt ismer. 

Eme kisebb megjegyzéseket a szerző 
jóindulatú figyelmébe ajánlva őszintén óhajt-
juk, hogy sok lelki gyönyörködéssel olva-
sott művének minéi előbb közkézen forogjon 
harmadik, negyedik, stb. kiadása is. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Dr. Alfons Heilmann : Herrlichkeiten 
der Seele. (Bücher der Einkehr IV. Bd.) 
Freiburg. Herder. 1926. 390 1. 

Aki betekintést akart nyerni a misztikus 
irodalom virágos kertjébe, annak régebben 
Denifle nagy gonddal összeállított könyve 
szolgált segítséggel (Das geistl. Leben.). A 
Herder cég remek nyomdai kiállítással bo-
csátja most közre A. Heilmannak széles 
forrásismeretre támaszkodó, nagy műgond-
dal összeválogatott, a lelki elmélyedés céljait 
szolgáló sorozatát (Bücher der Einkehr), 
melynek a cimben jelzett könyv 4. kötete 
már. Ez a kötet olyan, mint egy drágaköves 
ékszer; sorjában felvonultatja az Egyház 
nagy misztikusait — tiszteletreméltó írók, 
bámulatos szentek, az élet hősei vannak 
soraik közt — és az ő ajkukról szólaltatja 
meg: az Isten csodáit, az örök honvágy 
sóhajait, a teremtmények használatának 
titkait, a testvéri szolgálat elveit, a lelki 
magánybatérést, a benső érést és az Istent-
látó élet boldogságát. Hosszabb-rövidebb 
szövegek, axiómák és prédikációrészletek 
váltakoznak e munkában; kitűnő német 
fordítás szólaltatja meg a nagy nemzetek 
irodalmának egyes kimagasló képviselőit: 
szienai és genuai sz. Katalint, sz. Teréziát, 
Ker. sz. Jánost, Blosiust, De Ponte-t, Ruys-
broeckot és másokat. Elmélkedő könyvnek 
elsőrangú, lelkiolvasmányként mindazoknak 
ajánlatos, akik a mai aszketikus irodalom-
ból visszakívánkoznak a nagy szentek és 
misztikusok iskolájába. —r f . 

Aelred von Rieval : Die heil ige Freund-
schaft . Des seligen Abtes Büchlein De spiri-
tuali amicitia. Übersetzt von Karl Otten. 
Theatinerverlag A. G. München. 

Aelred, a rievali (Anglia, York-grófság) 
cisztercita kolostornak egykori jámbor életű 
apátja, a nagy kereszteshadjáratok korának 
(XII. század) neves alakja, azé a koré, 
amely oly sok kiváló férfiút és nagy szentet 
szült. Mint előkelő nemesi család sarja az 
udvar körében finom műveltséget sajátított 
el ; latin nyelvű írásai alapos bölcseleti 

tudásról, széleskörű theológiai ismeretekről 
és kora világi tudományában való nagy 
tájékozottságról tanúskodnak. Ebből az elő-
kelő környezetből lépett be 24 éves korában 
a rievali cisztercita kolostorba. Jámbor szer-
zetes életének legérettebb éveiből, apáti 
működése idejéből származó müvei között 
kiválik elsősorban a De spirituali amicitia, 
a lelki barátságról írt könyvecskéje, melyet 
Cicerónak, a klasszikus római műveltség 
nagy stílmüvészének és nemes gondolkodó-
jának De amicitia cimű könyve után alko-
tott. Az utánzás azonban csak abban nyil-
vánul, hogy az eredeti mű néhány örök-
értékű gondolatának felhasználásával híven 
megőrzi és követi annak stílusbeli szépsé-
geit és klasszikus méltóságát ; szelleme 
azonban merőben új, a keresztény lélekből 
áradó meleg élet, úgyhogy a barátság 
pogány istennője mint keresztény szentnek 
fenkölt alakja domborodik ki az olvasó 
szeme előtt, telve vonzó bájjal és a meg-
nemesült ember méltóságával. A lelki ba-
rátság — ezt hirdeti a tisztánlátó bölcsnek 
nyugalmával — csak a jó jellemű emberek 
között fejlik ki ; jóságuk növekedésével 
együtt mélyül ; teljes tökéletességét az egé-
szen kiforrott jóságú emberek körében éri 
el. A lelki barátság forrása és táplálója az 
Isten tökéletes szeretete. A középkori hívő 
lélek érzés- és gondolkodásvilága, amint 
erről a szeretet bölcseletéről írt elmélkedő 
könyveknek egész sorozata tanúskodik, az 
erőnek és gyengédségnek oly sajátos egybe-
olvadását tárja elénk, hogy a modern kor 
embere szivesebben, egyre mohóbban merül 
el benne. Ez az anyagiassággal telített mo-
dern emberétől merőben elütő finom lelki-
ség árad felénk Aelrednak párbeszédes 
alakban megírt szép könyvéből is és meg-
eleveníti előttünk a középkor lelki emberé-
nek végtelenül gyengédérzésű benső életét. 
Jelen németnyelvű fordítása a Theatiner-
verlag művészi kiadásában a tartalomnak 
stílszerűen megfelelő finom szépségű külső-
ben látott napvilágot. Kádár Titusz. 



Irodalomtörténet. 
Angyal Dávid : Kölcsey Ferenc, 36 1., 

á 1 P 20 f. ; Szerb Antal : A magyar új-
romantikus dráma, 31 1., 80 f. ; Gálos 
Rezső : A Dunántúl a két Kisfaludy 
költészetében, 74 1., 2 P. Budapest, 1927. 

A Császár Elemér egy. tanár szerkeszté-
sében és kiadásában megjelenő Irodalom-
történeti Füzetek-nek 16., 17. ill. 18. számát 
teszik a föntebbi dolgozatok. Angyal Dávid 
Kölcsey-tanulmányát fölösleges volna aján-
lani, csak örömünket fejezzük ki azon, hogy 
újabb rétegekbe is elkerül az a klasszikus 
értekezés, mely bővebb formákban a Magyar 
Remekírók 17. kötetében, illetőleg először 
a Budapesti Szemle 98. k.-ben látott nap-
világot. Szerb Antal tanulmánya sok újat 
ad a magyar új romantikus drámáról. Iga-
zában ő határozza meg először ennek a 
nálunk főkép Rákosi Jenőtől és Dóczy 
Lajostól képviselt iránynak lényegét, melyet 
csakugyan jobban is kifejez a tőle ajánlott 
új név: mesedráma. Részletesen beszámol 
fejlődéséről és kikutatja hazai és külföldi 
gyökereit, viszonyát a romantikához általá-
ban és finoman elemzi függését a kor lel-
kétől. Gálos Rezső, a magyar irodalomtör-
ténetnek ez a sok érdemet szerző munkása, 
sajátos területén mozog e szinte kötetté 
duzzadó füzetben. Évek hosszú sora óta 
foglalkozik a Kisfaludyakkal, főkép az idő-
sebbikkel, Sándorral. Nem csoda, hogy még 
a legrejtettebb dunántúli vonást is meglátja 
műveikben. Részletes, széles hátteret fest, 
de nem veszik el az adatokban, külsősé-
gekben. Témáját elmélyítve nálunk elég új 
utakon tesz kísérletet. A politikai történe-
lem terén már ismételten rámutattak arra, 
hogy a magyar lélek sem vehető teljesen 
egységesnek, és államférfiaink megértésénél 
számba kell vennünk szűkebb hazájuknak 
sajátos lelkiségét. Szekfü Gyula is ismétel-
ten rámutatott, mily élesen elkülönülnek 
egymástól a tiszántúli és dunántúli típushoz 
tartozó történeti államférfiaink. Gálos is a 
sajátos dunántúli szellemi vonásokat keresi 
voltakép hősei lelkének képén. Hogy ered-
ményei még nem mindig elég határozottak, 

az természetes, hisz szinte teljesen hiány-
zanak az előmunkálatok. Ez csak annál 
érdekesebbé és értékesebbé teszi kísérletét. 
Külön ki kell még emelni a tanúlmánynak 
nemes, világos és költőien hangulatos stí-
lusát. Dr. Kocsis Lénárd. 

Szalay Mátyás: Noémi. Bibliai szinmü 
3 felvonásban. Brassó, 1926. 16. r. 112 1. 

Elszakított erdélyi testvéreink magyar 
szellemi életének jelensége e színdarab. 
De tisztán irodalmi szempontból is méltó 
a megemlítésre. Elvitázhatatlan a szerző 
írói tehetsége. Könnyen folyó stílusban ír 
és cselekvényéből sem hiányzik az érde-
kesség. De e pontban többet is kívánnánk. 
Szeretnők, ha az érdekesség jellemzőbbé, 
egyetemesebb emberivé mélyült volna. A 
tárgy s vele Heródes kora a betlehemi 
hiábavaló kegyetlenkedéssel, a győzelmes 
új világ megsejtésével, vajúdásával a lel-
kekben valósággal kinálta erre a lehetősé-
get. Mintha így is akart volna indulni a 
cselekvény, de hamarosan átgyengült érzé-
keny szerelmi históriává. Ezt tartjuk a 
darab legnagyobb bajának, súlyosabbnak 
a szerkezet és jellemzés hibáinál is, melyek 
nem egyszer elárulják, hogy Szalay kezdő 
még e műfaj terén. 

Dr. Kocsis Lénárd. 

Művészettörténet. 
Dr. Joseph Sauer : Symbolik des 

Kirchengebäudes und seiner Austattung 
in der Auffassung des Mittelalters. Zweite, 
vermehrte Auflage. 1924. Herder & Co. 
Verlagsbuchhandlung Freiburg im Breisgau. 
4-r. 486 1. 

Sauer könyvében kitűnő, rendszeres, ösz-
szefoglaló szellemtörténeti alkotással állunk 
szemben. Abban az időben indult meg első 
útjára, amikor a formális esztetikai érdek-
lődés volt uralmon a művészettörténelmi 
kutatásban s a művészettörténeti alkotások 
tartalmi részére nem nagy súlyt vetettek. 
A pozitivista, materialista világfelfogás 
korában néhány nagy nevet : Springert, 
Cahiert, Kraust nem számítva, nem 



nagy érdeklődést mutattak a középkori mű-
alkotások mélyebb vallási tartalma iránt. 

A mű második kiadása már szerencsé-
sebb körülmények közt jelenik meg. Ma 
már általános a felfogás, hogy a kizáróla-
gosan pozitivista felfogás nem jogosult a 
középkor kultúrjelenségeinek vizsgálatára. 
Ha csak futó pillantást vetünk is a könyv-
piacra, szemünkbe ötlik a nagy fordulat. 
Nagyon sokan foglalkoznak a középkor lelki 
alkatával s lelkének a legkülönbözőbb tere-
ken való megnyilvánulásaival. Sauer köny-
vének második, javított kiadása tehát még 
nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mint 
az első. 

Mikor a templomnak s a hozzátartozó 
felszereléseknek szimbolikáját, hogy úgy 
mondjam, titokzatos értelmét, a középkor 
vallásos szelleméből évszázadok folyamán 
reájuk rakódó szines patinát kutatja, meg-
állapítja, hogy ez a szentatyák allegorikus 
szentírásmagyarázásának a gyümölcse. Az 
alexandriai iskola Szent Jeromoson, Szent 
Ágostonon, Nagy Szent Gergelyen keresz-
tül egyre hat, majd az angolgermán kultú-
rában gyökeret eresztve, Venerabilis Béda 
és a karolingi kor írói révén elvált a szent-
írásmagyarázattól és mint a liturgikus iro-
dalomnak önálló része, a XII—XIII. század 
irodalmában teljes kifejlésre jutott. Hono-
rius Augustodunensis, Sicardus, Durandus 
müveiben már a középkori szimbolikának 
teljes kikristályosodását kell látnunk. Náluk 
már a számok, az égitájak, a templom-
épület, a torony, a harangok, az oltár, az 
oltárfelszerelések, a liturgikus edények, a 
templom díszítései, mind magasabb értel-
mezésben részesülnek. A középkori ember 
a templomban valósággal az egyház min-
dent átfogó világbirodalmának visszatükrö-
ződését látta. Sauer könyve tehát a közép-
kori gondolkodás egyik fontos tényezőjével, 
a szimbolikus szinthézissel ismertet meg 
bennünket, még pedig sokkal rendszere-
sebben és élesebb kritikával, mint elődei, 
Kreuser és Auber. 

A templomszimbolikának, mint irodalmi 
ágnak letárgyalása után rátér a művészet-

hez való viszonyára. Itt felhívja a figyelmet 
arra, hogy az irodalmi templomszimboliká-
nak az eszméi a középkori ember szellemi 
közkincséhez tartoztak, tehát valamely mo-
tívum alkalmazását a művészetben, pl. 
Krisztusnak az ószövetségi típusokkal, Jó-
nással, Sámsonnal stb. való ábrázolását, 
vagy az erényeknek, bűnöknek, szenvedé-
lyeknek, az ördögnek különféle állatalakok-
kal való ábrázolását nem szükséges ok-
vetlenül valamely meghatározott irodalmi 
forrásra visszavezetni. A legtöbb esetben 
jobban megközelítjük az igazságot ama fel-
tevéssel, hogy a művész is, meg az író is 
közös szellemi kincsből merítettek. 

Bevezet bennünket Sauer a középkori 
művészet szimbolikájának csodálatos rend-
szerébe, amely a renaissance és a hitújítás 
kora óta elhomályosult előttünk, de a közép-
kor kútfőivel, szellemével való beható fog-
lalkozás révén egyre érthetőbbé lesz szá-
munkra. A művészeti szimbolika is jórészt 
a szentatyákra vihető vissza. Nagyszerű 
feladat volna az egyes motívumoknak pon-
tos származását feltárni, de az erre a 
problémára vonatkozó irodalom még nincs 
kritikailag annyira feldolgozva, hogy ehhez 
az érdekes tárgyhoz hozzá lehetne nyúlni. 
Knöpfler mintaszerű kritikai kiadása Wala-
fridus De exordiis et incrementis rerum 
ecclesiasticarum és Rabanus De instituti-
one clericorum c. munkájáról még csak 
szórványos jelenség az irodalomban. 

Ha nem is megy bele Sauer a részlet-
kérdések tárgyalásába, a fejlődés főbb állo-
másait mindig megismerteti s a részlet-
kutatás útjait mindig jelzi, sőt egy mód-
szeres példán, a templomkapuzat szimbo-
likus díszítéseinek történeti fejlődésben és 
egyetemes összefüggésben való alapos tár-
gyalásán be is mutatja. Azért épen ezen a 
példán, mert a középkori székesegyházak 
kapubejáratainál tömörül mindaz, amit a 
középkori ember számára az egész épület 
összes részleteivel mondani akar. Az aula 
Dei, a porta coeli, a ianua fidei az üdvös-
ség történetét, az egyházi év ünnepköreit 
monumentális képsorozatokban tárja elénk. 



Nem mulasztja el Sauer kiaknázni tár-
gyának kultúrtörténeti vonatkozásait sem. 
Rámutat a középkori világfelfogás min-
dent magába olvasztó lelkiségére, egysé-
gére és egyetemességére. Az egész világnak 
csak annyi értelme van, amennyi természet-
felettiség tükröződik rajta vissza. A termé-
szettudományi munkák, a bestiariumok, 
lapidariumok, herbáriumok is erőseen bele-
kapcsolódnak a kegyelmi rendbe, így lesz 
az egész természet jelnyelvvé, a természet-
fölöttinek szimbólumává a középkori művé-
szeti ábrázolásban. 

Sauer kitűnő kézikönyvének használható-
ságát nagyon fokozza a bőséges könyvé-
szeti utalás s a kimerítő név- és tárgy-
mutató. Kár, hogy szemléltető képekben 
szegény. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Pigler Andor: Jegyzetek az osz-
trák klasszicizáló késöbarokk szobrá-
szathoz. Különlenyomat az Arch. Ért. 1927. 
évi XII. kötetéből. Bp. 13 1. 

Dr. Pigler, kiváló barokkutatónk új jelét 
adja éles megfigyelőképességének, stílus-
kritikai érzékének. A pozsonyi Grassal-
kovich-palota, most Frigyes főherceg palo-
tája két szobrára, a Bacchusra és Ceresre 
kimutatja az osztrák Beyer János szobrász 
szerzőségét s érdekes összehasonlítás alap-
ján megvilágítja, hogy Beyer munkásságá-
ban milyen nagy szerepet játszik az antik 
emlékek szolgai másolása, római tanulmány-
útja. A szerző leleményességén kívül még 
külön is gyönyörködtet bennünket tollának 
kifejező ereje. Dr. Mihályi Ernő. 

Természettudomány. 
Jahrbuch der angewandten Natur-

wissenschaften. XXXIII. K. (Herder, 1927.) 
Öt évi szünet után jelent meg újra a 

Herder által kiadott technikai évkönyv, a 
régi kötetekhez hasonlítva, lényegesen töké-
letesedett külső kiállításban. Az évkönyv 
célja, hogy szakszerűen és mégis köz 
érthetően számoljon be a természettudo-
mányok terén elért újabb praktikus ered-
ményekről és azoknak gyakorlati alkalma- | 

zásairól. Az egyes problémákat külön 
szerzők tárgyalják, aminek megvan az az 
előnye, hogy a kerek előadáson kivül még 
legtöbb helyen a probléma történeti fejlő-
déséről is képet nyerünk. 

A könyv annyi különböző kérdésről tár-
gyal, hogy ha ismertetésünk szűkre szabott 
keretében mindről meg akarnánk emlékezni, 
akkor pusztán a címek felsorolására kel-
lene szorítkoznunk. Ezért csak néhányat 
választunk ki a tárgyalt problémák közül, 
hogy ezeken keresztül lehetőleg képet 
nyujtsunk a könyv egészéről. 

Az előszó szerint az anyag kiválasztásá-
ban az volt a vezérlő gondolat, hogy olyan 
kérdéseket tárgyaljanak, amelyek általános 
érdeklődésre tarthatnak számot. Ebből a 
szempontból nem is lehet kifogást emelni. 
A természettudományok újabb gyakorlati 
alkalmazásai közül nyilván a rádió és a 
mozi ismeretesek a legszélesebb körben. 
Németországban 1927. ápr. 1-én 1,635.728 
rádióelőfizetőt tartottak nyilván s átlagos 
számítás szerint napi 2 millió ember láto-
gatta a mozikat. Mindkét találmánynak leg-
újabb fejlődéséről világosan megírt, érde-
kes cikket találunk az évkönyvben Vogt, 
Masolle és Engl beszélő filmje, a szines 
és plasztikus film jelzik a mozi új fejlődé-
sének irányát, a rádiónál pedig a kis hullám-
hosszak alkalmazása igér újabb lehetősé-
geket. A rádióval szoros kapcsolatban van 
a távolbalátás problémája, amely oly sok fel-
fedezőt foglalkoztat évek óta. Részletesebb 
ismertetést kapunk a Karolus és Schroeter 
cellákkal dolgozó Telefunken-Karolus rend-
szerről. A cikk a kutatók között felemlíti 
a magyar Mihály Dénes nevét is. A leg-
újabb eredmények nagyon aktuálisakká te-
szik a repülésről szóló fejezeteket. A német 
repülő technika számára a végső cél a kis 
motorú repülőgép, amely esetleg a vitorlázó 
repülést is felhasználva, gazdaságosan tudja 
megoldani a repülés feladatát. A sok ér-
dekes cikk közül megemlítjük, még a táp-
lálkozásról, a szén nemesítéséről, a modern 
közlekedési eszközökről és az orvosi tudo-
mány néhány újabb felfedezrséről szóló 



ismertetéseket. A könyv által felölelt hatal-
mas anyagban mindenki megtalálhatja azo-
kat a fejezeteket, amelyek az ő érdeklődési 
körének megfelelnek. 

Az anyag feldolgozása mindenütt kifogás-
talan, az ismertetések világosak, sok érde-
kes adatot tartalmaznak. Csak néhány he-
lyen szerettünk volna még konkrétebb ada-
tokat olvasni és pl. a távolbalátás tárgya-
lásánál meg lehetett volna említeni Baird 
kísérleteit is, vagy a föld súlyának meg-
mérésénél Eötvös klasszikussá vált vizsgá-
lódásait. Több cikknél persze észre lehet 
venni, hogy megírásánál elsősorban a német 
olvasóközönséget tartották szem előtt, de 
azért ezek is érdekesek más olvasó szá-
mára is. 

A könyv világos bizonyítéka a német nem-
zet élniakarásának. Majd mindegyik cikkből 
kicseng a meggyőződés, hogy vállvetett 
munkával, a tudomány és gyakorlat embe-
reinek összefogásával lehet és kell helyre-
hozni a háborúvesztés okozta károkat. Az 
egész könyv elé lehetett volna írni jeligé-
nek azt a néhány sort, amellyel Boelcke 
a vitorlázó repülésről szóló ismertetését 
befejezte : A vállalkozást diadalra vitte a 
német ifjúság, amely nem akarta tűrni, hogy 
a bilincsbe vert német repülés elpusztuljon. 
Az akarat itt is újra megtalálta a maga 
útját. Dr. Holenda Barnabás. 

Robert Lais : Auf der Spur des Ur-
menschen. Freiburg (Herder). 1926. 

Lais könyvében rövid összefoglalást nyújt 
az emberi nem történelmének őskorából. 
Célja : a modern ember figyelmét ráfordí-
tani és felhívni a kultura fejlődésének 
gyermekkorára. Nem szaktudományt akar 
adni, hanem az őstörténelmet igyekszik 
megszerettetni olvasójával. Mivel munká-
jának népszerűsítő jellege van, azért az 
őstörténelem mélyebb problémáit legfeljebb 
csak érinti. Leírásai eléggé vonzók, min-
denhol igyekszik impressziók alapján érzé-
keltetni a prehisztorikus kor életét. Nem 
embertani, hanem ősrégészeti szemszögből 
értékeli a rendelkezésére álló adatokát. 

Mivel csak barátokat és megértőket akar 
szerezni ennek a tudománynak, azért kerül 
minden bírálatot. Elfogadja neves tudósok 
nézetét és elméletét, nem vitatkozik és így 
kerekded, egységes müvet adhat olvasó-
jának. 

Könyve praktikus célja hozza magával, 
hogy kiterjeszkedik a prehisztorikus lelő-
helyekre, sőt ismerteti azon módokat is, 
melyek segítségével maga az olvasó is 
hozzá tud járulni esetleg egy kővel ennek 
a tudománynak a teljes kiépítéséhez. Ebben 
van Lais könyvének legnagyobb értéke. 

Dr. Koller Pius. 

L i t u r g i a . 
1. D. Giovanni Leone O. S. B. : Gram-

matica di Canto Gregoriano. Cava. 1925. 
XII. és 92 old. 80. Ára fűzve 6 lira. 

2. Chants abrégés des Graduels, des 
Alleluias et des Traits pour toute 
l'année sur des formules psalmodiques 
anciennes. Desclée. Rome. 1926. 252 o. 8°. 

G. Leone könyve a gregorián-ének kézi-
könyveinek áradatában is figyelemre méltó. 
Nem új eredményei miatt, nem is a régi-
nek újszerű feldolgozása vagy közlésének 
új módszere miatt, hanem rövidsége mel-
lett is áttetsző világossága és teljessége, 
továbbá következetesen végrehajtott gya-
korlatiassága miatt. Leone könyvéből hiány-
zik minden, amit a gregorián-ének gyakor-
latában nem lehet használni, de viszont 
megvan benne minden, ami ehhez szüksé-
ges. Szinte csodálatos, hogy 54 oldalon ezt 
meg tudja tenni, mert a többi 38 oldalt az 
énektanításhoz szükséges táblák (gregorián 
vonalrendszer, kulcsok, neumák, gregorián 
hangnemek, zsoltártónusok, a sz. miséhez 
szükséges feleletek), kottaolvasási és hang-
képzőgyakorlatok, továbbá a leggyakoribb 
gregorián énekdarabok töltik be. 

Az elméleti részben a gregorián-ének 
elemeit katekizmus-formában adja, mind-
össze 41 kérdés és feleletben. Következik 
9 oldalon a solfeggiora és hangközökre 
vonatkozó tanítás kapcsolatban a hang-
képzéssel. Ez könyvének első része, mind-

* 



össze 16 oldal. A második részben, mely 
a 17—54. oldalig terjed, a gregorián hang-
nemeket és tonalitást ismerteti, továbbá a so-
lesmesi iskola (Mocquereau) felfogása alap-
ján a gregorián ritmust, egyenkint részle-
tezve a fontosabb ritmuselemeket (mora 
vocis, quilisma, pressus, strophicus, notae 
liquescentes), valamint a gregorián ének-
formákat (zsoltáréneklés, himnuszéneklés, 
antiphonaéneklés, sequentia, alleluia). Végül 
az énekdarabok előadásmódjára ad általá-
nos, de a gyakorlatban nagyon használható 
utasításokat. Könyvének harmadik részét 
a fent említett táblák és gyakorlatok töltik 
be és részletes tárgymutató zárja be. Leone 
könyvét szemináriumoknak, ifjúsági egyesü-
leteknek és plébániai énekkaroknak szánta. 
Nekünk is égető szükségünk volna egy 
ilyen rövid, világos és praktikus kézi-
könyvre, akkor talán a gregorián ének ter-
jedése nálunk nem késne örökre az éji 
homályban. 

2. A solesmesi bencések a gyakorlat szá-
mára megint pompás könyvet teremtettek. 
A gradualek, alleluiak és tractusok részére 
régi zsoltármelodiák alapján rövidebb ének-
formákat állítottak össze a római misekönyv 
szerint az egész év tartamára. Mindenki 
tudja, hogy a graduale, alleluia és tractus 
a gregorián ének solodarabjai közé tartoz-
nak, tehát jó hangú és gyakorlott énekese-
ket kivánnak stílszerű előadásukhoz. Már 
most sok helyen vagy nincsenek ilyen éne-
kesek, vagy nincsenek kellő számban vagy 
ha vannak is, akárhányszor megesik, hogy 
a solisták váratlanul berekednek vagy in-
disponáltak és akkor a nagy fáradsággal 
begyakorolt solodarab helyett be kell érni 
száraz recitálással. Ezen a bajon segítettek 
a jó solesmesiek. Kifejezetten mondják, 
hogy könyvük csak ott használható, ahol 
nincsenek énekesek a Graduale Romanum 
változatlan előadására, amikor is az Egyház 
megtűri (S. R. C. n° 3697) a szövegeknek 
zsoltártónusban való éneklését, különben 
a Graduale Romanum kötelező. Minthogy 
a tractusok vagy a 2. vagy a 8. tónusban 
vannak irva, ezek a megfelelő zsoltártonus 

szerint vannak zenésítve a solesmesiek új 
könyvében, de a graduale és versus, vala-
mint az alleluia számára régi melódiákat 
használtak, ami csak az ő nagy palaeo-
gráfiai és történeti tudásuk mellett volt 
lehetséges. Alapjában véve csak 8—8 meló-
diáról van szó a 8 tónusnak megfelelően, 
mert az azonos tónusú melódiák azonosak, 
csak a szöveget kellett hozzájuk alkalmazni. 
De éppen ez kiván nagy hozzáértést. A ver-
sus alleluiaticus melódiája azután megint 
ugyanolyan, mint a megfelelő zsoltártonus 
graduale-beli solemnis formája. 

Egészen járatlan olvasók számára sietek 
hozzátenni, hogy az összes melódiák ter-
mészetesen kiséret nélkül vannak gregorián 
kottaírásban közölve a solesmesiek új 
könyvében, de a kíséretet nagyon könnyen 
elláthatja akármelyik gyakorlottabb orgo-
nista. Dr. Janota Cirill. 

Magyar történelem. 
Horváth Jenő: A magyar koimány 

adriai politikája 1848—1849. Budapest. 
A Magyar Adria-Egyesület kiadása. 1927. 
163 1. 

Horváth Jenő, külpolitikai érintkezéseink 
neves kutatója, okmánytárában s a hozzá 
írt bevezetésben megrajzolja azokat a kere-
teket, amelyekben a szabadságharc adriai 
politikája mozgott s így Fiume, Dalmácia 
és a magyar tengerészet történetéhez na-
gyon becses adatokat szolgáltat. 

„Árva hon az, melynek partjait tenger 
nem mossa, mely által egyenes érintkezésbe 
jönnek a népek az egész világgal", írta 
Szemere Bertalan belügyminiszter 1848. 
június 1-én a dalmátoknak. Ebben jelölte 
meg a magyar kormány tengeri politikáját, 
de ezt az osztrák-illír szövetség minden-
áron elgáncsolni törekedett. Hiába kérte a 
magyar kormány, hogy a fiumei horvát 
helyőrséget magyarral cseréljék ki, az 
osztrák császári kormány vonakodása miatt 
a horvátok 1848. aug. 31-én ellenállás nél-
kül megszállották. A magyar kormány Dal-
máciára vonatkozó terveit ekkor sem adta 
fel'. Hivatkozott az 1802. okt. 17-diki királyi 



leiratra, mely a magyar korona jogát Dal-
máciára kifejezetten elismerte s az 1830. 
szept. 25-diki királyi levélre, amely a vissza-
szerzett részek visszacsatolását igérte meg. 
Azonban Jellasichnak, az osztrák császári 
katonatisztből lett horvát bánnak az osztrák 
kormánytól támogatott délszláv mozgalma 
s Montenegrónak Jellasichhoz való csat-
lakozása a horvátokat is, meg a szerbeket 
is Magyarország ellen állította csatasorba. 
Ezzel eldőlt Dalmácia sorsa is. Most Kossuth 
a tengerre helyezte át a magyar kormány-
politika súlypontját. A magyar tengeri had-
erő három egységből állott („Irinyi", „Kos-
suth" és „Bem"). Kossuth hatalmának 
összeomlása után ezekről is az osztrák 
kormány rendelkezett. 

A magyar tengerészeinek minden magyar 
ember lelkét lebilincselő küzdelmét kapjuk 
Horváth könyvében, amely ma az adriai 
magyar hagyományok felújításának terve-
zése közepette szinte az időszerűség ere-
jével hat. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Dornyay Béla : Bakony. Dr. Thir-
ring-Dr.Vigyázó: Részletes magyar kalauzok. 
II. Dunántúl. 5. 424 1. Budapest. 1927. 

Ez a munka a legszerencsésebb eszköz 
szerencsétlenül megcsonkított hazánk meg-
maradt szépségeinek és értékeinek meg-
ismeréséhez. Felöleli nemcsak a Bakonyt, 

hanem a Dunántúl jó részét is. Az ügyes 
és szellemes szerző a magyar Bakonyban 
eddig szinte teljesen feltáratlan vidékre 
kalauzolja a kirándulót. Müvén meglátszik 
a személyes tapasztalat élénk szine, a vidék 
szeretete és sok tanulmány, melynek for-
rása a vidékekre vonatkozó tudományos 
irodalom volt. Megismerjük belőle a Ba-
kony történelmét, táplálja a hagyomány-
érzéket, felkelti a vidék szeretetét, és így 
együtt kifejlik a Bakony értéke, szépsége. 
Magában foglalja a Bakony hegy- és víz-
rajzát, földtani, éghajlati viszonyait, állat-
és növényvilágának, néprajzának ismeretét 
és amiben e mű legerősebb, történelmét. 
Maga a tárgyalt vidék lakossága is sokat 
tanulhat belőle. Elvonulnak előttünk a vá-
rak, romok, patakok, mindez színes, élénk 
leírásban, úgy, hogy a külföldi kalauz-
irodalmat ebben határozottan eléri. A szer-
zőnek saját rajzai élénkítik a művet, mely 
a jövőben csak néhány selejtes adat el-
hagyásával és ugyancsak néhány értékesebb 
adat felvételével tökéletesedhetik. 

Talán szerencsésebb lett volna több és 
nagyobb területet tárgyaló térképet mellé-
kelni, ez még hiányzik a teljességből. Ez 
a kalauz nemcsak a kirándulóknak nélkü-
lözhetetlen eszköz, hanem a vidék lakói-
nak is gyönyörködtető olvasmány. 

Zalán Menyhért. 

* * 



Benedíciina. 
Bencés» cserkészek győzelme a nemzet-
közi tengeri versenyen Dániában.1 

Helsingör, 1927. jul. 30—aug. 7. 
Aug. 27-én este Budapest keleti pályaudvarán egy kis cserkész-

csapatot búcsúztatott a magyar cserkészközpont képviselője : Papp Antal 
dr. államtitkár. Bizakodó reménységgel, de mégis szorongva szálltak a 
fiúk az idegen vasúti kocsi egyik részébe — magyar direkt és külön 
kocsit a MÁV-tól nem kaptak — hogy 34 órai, gyorsvonaton való foly-
tonos utazás után, megérkezzenek a dán fővárosba s onnan még két órai 
vasutazás után Helsingörbe, ahol a cserkész nemzetközi tengeri verse-
nyeken nekik is ki kell mutatniok: tudnak-e valamit a tengernélküli 
magyarok?! Ehhez a kis csapathoz, — melynek nagyobb részét a buda-
pesti piaristák cserkész csapata alkotta — tartozott az esztergomi bencés 
főgimnázium 14. sz. Holló-cserkészcsapatának egyik őrse is. 

Az esztergomi bencés főgimnázium cserkészcsapatát még a kezdet-
kezdetén 1912-ben Parcsami Henrik bencés tanár Werner Gyula test-
nevelési tanárral együtt alapította és alkotta, úgyhogy a magyar cserkész-
csapatok közül alig egy-kettő tekinthet vissza ily hosszú múltra. Parcsami 
Henrik már nincs az élők között, 1926 karácsony estéjén szólította 
magához az Úr, a parancsnokok parancsnoka. Alkotása azonban él, az 
öregcserkészek közt ott vannak az ő cserkészei s most is ezek a leg-
derekabb tagjai a csapatnak. Az egykori Werner Gyula még most is 
vezetője a csapatnak, ő vezeti most is az esztergomi bencés gimnázium 
versenycsapatát a nemzetközi vízi versenyre, de velük van az esztergomi 
bencés gimnázium igazgatója is, aki egyúttal az egész magyar verseny-
és kisérő cserkészcsapatnak is főparancsnoka. 

Gyönyörű helyen áll itt Helsingörben a cserkésztábor! A verseny-
őrsök a helsingöri kikötőben horgonyzó háromárbocos vitorláson, a grön-
landi vizeket járó „Nordlyset"-en („Északi fény"-en) vannak elszállásolva 
függőágyakban, — a kisérő csapatok a történelmi nevezetességű Korn-
borg várkastély sáncain vertek sátrakat. Ezek a sáncok nagyon emlé-
keztetnek a mi komáromi várunk sáncaira, természetesen azzal a külömb-
séggel, hogy a Duna helyett itt a tenger folyton hullámzó habjai nyal-
dossák a föld- és sziklasáncokat és, hogy Kornborg sokkal nagyobb-
méretű erődítés, mint Komárom. A magyar zászlót a legszélső sáncfokon 
lengeti a szellő. Csak a magyar sátrak vannak a tengerfelöli sáncok 
tetején, a többiek a sáncárokba vonultak védettebb helyre. De a magyarok 
itt is küzdeni, dacolni akarnak a viharral, az esővel, a széllel! Meg-
építik sátraikat úgy hogy azok ellenállának minden természeti erőnek. 
Pedig úgy éjjelenkint bizony meg-megrázza őket a tengeri szél. 

Az első napok gyakorlatozással, tréninggel telnek el. Harmadnap 
1 E cikk csak a bencés cserkészekről szól és egyáltalán nem akar levonni 

semmit a piarista cserkészek dicsőségéből, akik nélkül a bencés cserkészek sem 
érhették volna el a szép eredményt. 



történik a sorshúzás az egyéni versenyekre, melyeket azonnal meg is 
kezdenek a kézügyességi gyakorlatokkal. Vannak ugyanis csapatversenyek 
és egyéni versenyek. A csapatversenyekben az egész versenyőrs, az 
egyéni versenyekben csak a sorshúzás útján kisorsolt egyes cserkészek 
vesznek részt. Azért húznak sorsot, hogy az összes versenyekre az ösz-
szes cserkészek készüljenek és csak a verseny előtt tudják meg : ki, 
melyikben vesz részt. Nem lehet tehát a legjobb cserkészeket az egyes 
versenyekre kiválogatni. 

Az első egyéni verseny : a kézügyesség. Ez abban áll, hogy puszta 
kézzel és csupán cserkészkéssel a cserkésznek kezébe adott anyagokból 
(üres konzervdoboz, vagyis pléhdarab, fa, üveg, drót stb.) valami gya-
korlatilag használható tárgyat kell készíteni. E versenyt az angolok 
nyerték meg. A magyarok a harmadik helyre kerültek (második volt egy 
dán őrs, tehát rendező őrs, — más országban a rendezők versenyen 
kivül szerepelnének). De jellemző a dán döntőbírókra, hogy egy bencés 
cserkész készítette szép keresztre fintorgatták az orrukat: ez nem gya-
korlati tárgy! 

A második egyéni verseny volt az első segélynyújtás. A fiuknak 
különféle balesetek, szerencsétlenségek,, betegségek alkalmával azonnal 
fel kell találniok magukat és a legmegfelelőbb segélyben részesíteni az 
illető szerencsétleneket. A legtöbb pontszámot a magyar bencés cserké-
szek nyerték. 

Közben most egy nap vitorlás kirándulással telik el Tycho de 
Brahe szigetére (Hven sziget), ahol a tudós csillagász az eget vizsgálta. 
Nevezetes, hogy csillagvizsgálójának csupán puszta helyét látni, de ezt 
is nagy tiszteletben tartják. Nevezetes továbbá, hogy ez a protestáns 
csillagász még Galilei után is azt állította, hogy a Föld áll a világ-
mindenség középpontjában. Kár tehát a római kúriára az elfogultságnak 
rágalmát szórni, íme Tycho de Brahe példájából világos, hogy még a 
tudósok sem voltak meggyőződve teljesen Kopenikus és Galilei igazáról. 
Amint hát a heliocentrikus világrendszer igazi tudományos bizonyítása 
még amúgy is alig százéves múltra tekinthet vissza. — Hven szigetéről 
Svédországba vitorláztunk, ahol a svéd trónörökös fogadta a verseny-
csapatokat. 

A kirándulás után ismét elkezdődtek a csapat- és egyéni verse-
nyek. Csak egy tünt fel, az : hogy mig a fentebb említett két verseny 
eredményét azonnal hivatalosan tudatták és az összes versenyőrsök 
helyét elnyert pontszámaikkal együtt kihirdették, addig az ezekutániakat 
elhallgatták. Nem tudtunk semmit, nem tudtuk miért? — Most már 
gondoljuk: Miér t?! Nem akarták elvenni az egyes versenyőrsök kedvét, 
mivel folyton és folyton — alig egy-két kivétellel — mindig a magyarok 
győztek ! ! 

A 800 méteres evezési verseny első futamában pl. a bencés cserkészek 
összekerültek egy dán és két angol őrssel: elsőnek a bencés cserkészek érkez-
tek be. Kénytelen-kelletlen üdvözölték az angolok a győztes magyar zászlót. 
A csónakkötélhuzásban a bencés cserkészeket csak a német őrs tudta 
legyőzni. Nemes ellenfél volt, szeretettel és örömmel üdvözöltük őket. 

Jöttek aztán sorban az egyéni versenyek : megfigyelés (elsők lettek 



az esztergomi Hollók), a távolság- és magasságbecslés a tengeren (máso-
dikak lettek az esztergomi Hollók), a 100 méteres gyorsúszás (több 
cserkészhosszúsággal győzött a bencés cserkész), a vízből mentés (a har-
madik helyet kiküzdötte a legkisebb bencés cserkész) és csak egy nem 
sikerült nekik, a búvárkodás : a sorshúzás szerencsétlene nem találta meg 
a tenger mélyére süllyesztett 50 kilogrammos bábut. 

Legizgalmasabb volt azonban a jelző verseny. Az őrs négy cso-
portot alkotott: az első a „Nordlyset"-en állomásozott, innen adta jeleit 
a nemzetközi jelzőzászlókkal, melyeknek mindegyike egy-egy betűnek 
felelt meg. A második állomás Kornborg várkastély sáncainak egyik 
legkiemelkedőbb erődítési pontja volt, innen Morse-zászlókkal továbbították 
a táviratot, amely értelmetlen szavakból állott, hogy az egyik nemzet 
fiainak se legyen előnye egy másik nemzet fiai felett, akik talán értik 
a távirat nyelvét, mig a másikak nem. A harmadik állomáson szemafor-
jelzéssel (mint a vasúti vonalakon) kellett továbbadni a szöveget, mig 
a negyedik állomás rendes távírógéppel adta le a táviratot a döntő-« 
bírákhoz. — Most a versenyzők sorrendjét is sorshúzás dönti el. A ben-
cés versenyőrs huzza a legutolsó számot! Nem jó előjel! — De a fiúk 
állhatatosak s az eredmény csodálatos: még játszik a szél a Nordlyset 
jelzőzászlaival s ime a döntőbirák már olvassák a hibátlanul s hihetetlen 
gyorsasággal továbbított távirati szöveget ! A bencés cserkészek egyes 
állomásai nem várják meg az egész táviratot, hanem egyes szavak után 
azonnal továbbítják a másik állomásnak, úgy hogy ime most egyszerre 
dolgozik mind a négy állomás és a döntőbirák távirógépje szinte abban 
a pillanatban kopogja a táviratot, amelyikben a Nordlyset állomása jelzi 
az ő különféle szinü és beosztású zászlaival. — Az eredményt nem hir-
detik ki — de másfél hét múlva a bencésversenyőrs kapja e kiváló 
teljesítményeért a legszebb emlékjutalmat : egy ezüst serleget, rajta 
művészileg kivésve Kornborg vára azokkal a sáncokkal, amelyeken a 
magyar cserkészek legyőzték az összes többi nemzeteket. 

Köbenhavn, 1927 aug. 7 . — a u g . 15. 
Vége a szép helsingöri napoknak : megyünk Koppenhágába (dánul 

Köbenhavn), ahol dán mamák és apák várják az összes cserkészeket 
s közöttük a magyar fiukat. Ha lehet helyettesíteni az otthont, hát a 
dán családok tudják helyettesíteni. Úgy fogadta minden család a maga 
cserkészét, mint a saját gyermekét, ellátta minden jóval, elvitte minden 
helyre, ahol jót, szépet láthatott és szórakozhatott. 

Közben folytak a nem kötelező csapatversenyek : a két vitorlázás 
és a kanoe-verseny. Sajnos ezekben a bencés versenyőrs nem vett részt, 
nem is kellett neki részt vennie, de nem is vehetett részt, mert szegé-
nyebb volt, mint a budapesti piarista csapat, melynek rendelkezésére 
állott vitorlás hajó a Balatonon és kanoe a Dunán. Fájó szívvel voltunk 
távol e versenyekről, pedig a fiúk az eddigi eredményeken fellelkesülve 
még ezekben is részt akartak venni. De nem lehetett: ezekre nem voltunk 
bejelentve ! 

A kissé rossz idő ellenére is jól telnek a koppenhágai napok: 
kirándulásokkal, gyárak megszemlélésével, a kikötőben való hajókázással 



stb. A vezetők pedig ott ülnek a Dán Királyi Yacht-Club fényes termei-
ben : a nemzetközi vizi konferencián. 

Végre elérkezik az utolsó nap este 7 órája. Az összes csapatok 
zászlaikkal ott vannak Koppenhága gyönyörű Qlyptotékájának díszes 
szobrokkal ékes termeiben. Szól a dán cserkészek fúvós zenekara, az emel-
vényen a vezetőség: Knut királyi herceg, Carstensen admirális, a király 
képviselője, Commodore de la Cour fődöntőbiró stb. stb., mind, mind a 
vezetők. A háziúr (mert itt ennek a gyönyörű muzeumnak egy ember 
a tulajdonosa) öccse üdvözli a megjelent cserkészeket: angolul, dánul 
— és magyarul. Nagy meglepetés ! Látni, hogy nem tud magyarul, de 
tanul és olvassa a magyar szöveget. Csodálkozunk: itt a messze külföl-
dön ez még nem történt meg. Mi lehet ennek az oka? ! 

Majd kezdik kihirdetni az eredményt : a legtöbb jutalmat magyarok 
viszik el. Három csapatversenyről csak most hallunk valamit : a tábor-
tűzi szórakoztatás első díját az angoloknak Ítélték oda, a második helyen 
csak egy pontszámmal kevesebbet a magyarok őrsei kapnak s így a 
bencés versenyőrs is ! A bemutatások első diját : egy szép kristályserle-
get a magyar őrsök kapják, nem tud a versenybíróság közöttük külömb-
séget tenni, mindegyik : így a bencésversenyőrs is az első. Igen sokat 
számítottak e helyezésnél az egyik bencés cserkész bravúros krinolin- és 
lassó-mutatványai, melyeket mindenegyes alkalommal óriási tapsvihar 
kisért. — S most következett a legszebb jelenet! A legelső díjat, amely 
után vágyódott leginkább minden nemzet cserkésze : a cserkésszerü visel-
kedésnek, a fegyelmezettségnek, a szép és jó megjelenésnek s a legkivá-
lóbb önuralomnak a díját: a remekül faragott Wiking-hajómodellt kellett 
odaítélni valamelyik őrsnek. A versenybírák egyhangú határozattal mind 
a három magyar őrsnek összesen és egyenkint. így tehát a bencés Örs-
nek is ítélték oda. Nem tudtak köztük különbséget megállapítani, mind-
egyiket eléje helyezték az összes többi őrsöknek! S e szavakkal nyúj-
tották á t : Ti többi cserkészek, ti dánok és más nemzetek fiai! Tanul-
jatok a magyaroktól! — Óriási taps, 'viharos cserkészkiáltás és a zene-
kar már is rázendít a magyar szózatra! 

így tehát az esztergomi bencés gimnázium 14. sz. Holló cserkész-
csapata a 6 kötelező csapatversenyből a versenyző 11 őrs között 3 első, 
2 második és 1 harmadik helyet, az egyéni 9 versenyből 3 első, 2 má-
sodik és 2 harmadik helyet szerzett nem annyira magának, mint inkább 
a magyar hazának és bencés diákságnak. 

Oka pedig ennek az, hogy komoly munkának mindig megvan a 
szép, megérdemelt eredménye. Mig az esztergomi cserkészek egy része 
a Balkánt járta, másrésze állótáborban volt Miklós-berekben, addig a 
Dániába készülők egész julius hó folyamán reggeltől estig gyakorlatoztak 
Werner parancsnok vezetése mellett az esztergomi szigeteken. S mikor 
a csapat főparancsnoka megérkezett a balkáni mzgótáborról, a gyakor-
latozók közöl kiválasztották a legjobbakat és csak őket vitték a nem-
zetközi versenyre ! — De oka ennek még az is : hogy a fiúk tudtak 
uralkodni önmagukon ! Látszott ez rajtuk különösen a külföldön. Hány-
szor érezték magukban a rossz természet kisértő szavát s mindannyiszor 
mondották: külföldön vagyunk, most nem egyének vagyunk, most 



magyarok, most bencés növendékek vagyunk, most nem engedünk, most 
uralkodunk magunkon ! S ez volt a legnagyobb győzelem, amit nyerte-
tek és hoztatok nekünk, Fiúk! Ezt többrebecsülöm minden más fényes 
győzelemnél! — Hála érte a Mindenhatónak! Dr. M. K. 

Dr. Mázy Engelbert, 
tihanyi apái. 

Okt. 13-án régi jog szerint a főapát úr őméltósága tihanyi apáttá 
kinevezte a rendtagoktól első helyen ajánlott Dr. Mázy Engelbertet. 

Az új apát 1865-ben született Bakonypéterden (Veszprém m.), 
17 éves korában lépett a Rendbe, ünnepies fogadalmat 1888-ban tett; 
áldozópappá 1889-ben szentelték; ezután a tisztán egyetemi tanulmányok-
kal töltött egy év kivételével 1899-ig a pannonhalmi főiskolán műkö-
dött; majd a kőszegi székház és gimnázium vezetését bizta rá főapátja, 
1907-ben királyi kinevezéssel a kassai tankerület kir. főigazgatójává lett; 
az összeomlás után Miskolcról igazgatta csonka kerületét, majd az állami 
szolgálattól megválván, mint a rendi középiskolák főigazgatója és a 
rendi gyakorlati tanárképzés vezetője, Pannonhalmán dolgozott. 

E keretek gazdag életet ölelnek át, és ennek az életnek minden 
elágazásában megjelenik az igazi bencés lelkület. Mázy izig-vérig szer-
zetes, még pedig benediktinus. A Regula mindennapi kenyere, és hogy 
mennyire belehatolt szellemébe, mutatják idevágó írásai, főkép pedig a 
Szerzetes szellem (1894) és Szent Benedek tanítása az alázatosságról 
(1922) c. könyvei. De a szerzetes szellemet nemcsak hirdette, hanem 
életében is megvalósította. Az imádság és munka embere volt pályájá-
nak egész folyamán. Dolgozott a maga megszentelésén, de dolgozott, 
sokat fáradott mások tökéletessé tételén is. Amikor csak alkalma nyilt, 
hirdette az igét és sok időt töltött a gyóntatószékben. Minden állomás-
helyén nagy számban voltak állandó lelkigyermekei. Azt is kevesen 
tudják, mily fontos szerepe volt a Szoc. Missió-Társulat megalakulásánál 
és h jgy ő most is a lelkivezetőjük a Szociális Testvéreknek. Működé-
sének legfőbb teréül azoiban természetesen az iskola szolgált. Rend-
kívül komolyan fogta fel a tanári hivatást; szerette és művelte a tudo-
mányt, de legszentebbnek tartotta a halhatatlan lélekkel megáldott, az 
örök életre rendelt ifjúságnak nevelését, tanítását. Már főiskolai tanár 
korában is érdekli a deákpasztoráció és éppen ennek elmélyítésére in-
dította meg. 1898-ban Szinek Izidorral együtt a Szent Gellért ifj. hit-
szónoklati folyóiratot. Sohasem tévesztette el szem elől a végső célt, de 
nem lett egyoldalú. A földi feladatok megoldására is rátermett, minden 
vonatkozásban talpraesett férfiakká akarta alakítani a rábízott fiatalokat. 
Mindig tudta, mit csinál ; igazgatói munkája minden izében tudatos 
volt. Nem csoda, hisz egyike legképzettebb pedagógusainknak,^ akinek 
önállóan megjelent müvein: A paedagogiai alapfogalmak (1893), Általános 
Paedagogia (1898), Erkölcsi nevelés (1922) kívül nagyszámú értekezése, 
tanulmánya látott a különböző folyóiratok hasábjain napvilágot. Kőszeg 
gimnáziumának egészséges szelleme azon időkben is gyökerezik, melyek-
ben Mázy Engelbert volt az intézet lelke. Állami hivatalában sem kép-



viselt más szellemet; a főigazgatóság csak működése terének kitágulá-
sát jelentette. A keresztény világfelfogás tűzhelyeivé igyekezett tenni az 
állami iskolákat is. Jól tudta, hogy ezzel szolgálja legjobban a hazát is, 
melyet kevés ember szeret nála tisztultabb és mélyebb szeretettel. Nagy 
segítségére volt törhetetlen akaratereje és szervezőképessége. A kőszegi 
gimnáziumnak főgimnáziummá való fejlesztésének ügyét már teljesen 
előkészítve hagyta utódjára s a Kath. Középiskolai Tanáregyesület meg-
alapítása elsősorban szintén az ő érdeme. A liberális korszakban sok 
támadás érte ez utóbbi szervezéséért, de Mázy rendületlenül állta a 
harcot. Küzdelmében az igazságért nem félt senkitől, jutalmát is csak 
lelkiismeretétől és istentől várja. Puritánságára jellemzőek nyugalomba-
vonulásának körülményei. Ily leszegényedett országban fényűzésnek tar-
totta csonka kerületének további fönntartását s épen ezért önmaga tett 
fölterjesztést kerületének megszüntetése ügyében, ami szükségképen ma-
gával hozta az ő nyugdíjaztatását is. Ekkor szívesen jött újra Pannon-
halmára, hogy annyi idő után ismét szerzetesi közösségben élhessen, 
hogy irodalmilag feldolgozhassa hosszú pedagógiai működésének tapasz-
talatait s egyúttal a rendi iskolázás terén szerzete számára is értékesít-
hesse őket. Meg is szervezte tanárjelöltjeink gyakorlati kiképzését, elő-
készítette a bencés nevelés és tanítás sajátos metodikáját, a középiskolai 
bencés rendtartást, de művét már nem tudta befejezni. Rendje más 
állásra helyezte. Az apáti méltóság Mázy Engelbert számára nem a 
nyugalomra jelent jogcímet, hanem még szorosabb kötelezettséget a 
munkára. Isten kegyelme tegye gyümölcsözővé fáradozását. 

Rendi hirek. 
A salzburgi Sz. Péter-apátság egyike a Sz. Benedek-rend leg-

régibb apátságainak. 700 előtt alapította Sz. Rupert, azóta 1200 évig 
szakadatlanúl megmaradt benne a szerzetesélet. Az apátság kulturális 
és művészeti kincsei, kódexei a legkiválóbb állami gyűjteményekkel 
vetekszenek. Ezt a nagymultú apátságot, melynek apátja 987-ig egyúttal 
Salzburg püspöke volt, most a szentatya főapátság rangjára emelte és 
a salzburgi bencés egyetem felújítása körül sokat buzgólkodó apátja, 
dr. Klotz Péter, a kiváló utirajz-író ezentúl a főapát cimet viseli. 

A neresheimi bencés apátság 1100 körül keletkezett. Hétszáz 
éves múlttal lett a német szekularizáció áldozata 1802-ben és a Thurn-
Taxis hercegi család birtokába került. 1920-ban a prágai Emaus-apátság-
nak a beuroni kongregációhoz tartozó német bencései települtek meg 
benne a tulajdonos engedélyével. Ez év szept. 18-án tette le az apát-
ságban ünnepélyes fogadalmát Thurn-Taxis Albert herceg fia Miksa 
Emmanuel. Ezen alkalommal a tulajdonos a régi apátság épületeit és 
birtokát átadta tulajdonúi a neresheimi bencéseknek. 

Szent Romuald a kamalduli remeték alapítója, 1027-ben halt 
meg. Halálának kilencszázéves jubileumát a szentnek családja, mely a 
nagy benediktinus-család egyik ága, nagy kegyelettel ünnepelte meg. 

A mount-angel- i Sz. Benedek apátság tavaly porráégett. Az új 
épület alapkövét nagy ünnepség keretében áldotta meg a leégés évfordu-
lóján a monostor apátja. 



A kölni f ő e g y h á z m e g y e liturgikus kurzusokat tartott az egyház-
megye nagyobb városaiban, okt. 10., 11-én Kölnben, aztán Aachenben 
és Essenben. A kurzusokon az egyházmegye kiváló papjai és a maria-
laachi bencések voltak az előadók. 

A louvain-i Mont César bencésapátságban aug. 1—4. közt 
nagyszámú világi és szerzetespap és hivő vett részt a 10. belga litur-
gikus kurzuson. A kurzus célkitűzése az volt, hogy a szentmisét annyira 
megismertesse a hivőkkel, hogy ez legyen számukra a nap legelső 
munkája és imádsága, ez legyen a legszebb órája a napnak, amelyből 
az Isten dicsősége, a társadalom java, az egyház terjedése és egysége 
sarjad. 25 előadó ismertette a felmerült kérdéseket. 

Ursmer Berlière, maredsousi bencést a belga kormány a római 
belga tudományos intézet igazgatójává nevezte ki. Berlière patrisztikus 
és egyháztörténeti munkáival szerzett becsülést monostora tudományos 
hírnevének. 

Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság néven Eszter-
gomban Dr. Lepold Antal prelátuskanonok elnökletével egyesület alakult, 
amely rendünkkel is közeli viszonyban áll. Tudományos szakosztályának 
elnöke Dr. Mattyasovszky Kasszián gimn. igazgató, tagjai közt pedig a 
szépirodalmi szakosztályban Blaskovics Piacid és a Sopronba áthelye-
zett Németh Romuald, a tudományos szakosztályban az elnökön kivül 
Tihanyi Miklós, Dr. Balogh Albin (aki az egyesület megalakulása körül 
fejtett ki értékes munkásságot) és Molnár Ervin foglalnak helyet. A művé-
szeti szakosztály elnökévé az alakuló közgyűlés Hellebrand Béla gimn. 
rajztanárt választotta. Az egykori bencés diákok közül az egyesület 
vezetői sorában találjuk : Dr. Gróh József ügyvédet mint ügyészt, Homor 
Imre tanítóképző int. tanárt, aki főtitkára, Dr. Sántha József városi 
tanácsost, aki ellenőre, Veszely Géza belv. káplánt, aki vál. tagja az 
egyesületnek. A tagok közül Gábriel István tanító, az „Esztergom" felelős 
szerkesztője, Számord Ignác tb. kanonok, Nádler István pápai kamarás, 
tanítónőképző int. igazgató, Milakovszky László tanítóképző intézeti 
tanár, Dr. Török Mihály, Dr. Felber Gyula, Dr. Tóth Kálmán szeminá-
riumi tanárok, Hajnali Kálmán gimn. énektanár, Pirchala Imre, ifj. Vitái 
István, Magyarász Imre, Pázmándy István művészek, egykor mind ben-
cés diákok voltak. A tb. tagok között Dr. Walter Gyula, Br. Forster 
Gyula, Dr. Machovich Gyula, Dedek-Crescens Lajos, ifj. Zsolt Nándor, 
Gróh István, Túri Béla nevét találjuk bencés diákjaink sorából. 

Fontos új f e l f edezés a magyar liturgiatörténet terén. .Ger-
main Morin, a milanói Ambrosiana könyvtárigazgatója, maredsousi bencés, 
Zágrábban három eddig ismeretlen, árpádkori magyarországi liturgikus 
müvet, köztük egy sacramentariumot (a misekönyv ősi formája) fedezett 
fel. Eddig két ilyen sacramentarium volt ismeretes; a Pray- és a német-
ujvári kódex. A legrégibb magyar sacramentarium, mely most ismeretessé 
vált, a bélai bencés apátságé volt. — E tudományos fölfedezésről hazai 
irodalmunk még nem vett tudomást. 

A seckaui apátság (Steyermark) tartalmas, szépkiállítású St. Bene-
dikt-Kalender-i adott ki 1928-ra ; a salzburgiak pedig egyetemi naptárt 
szerkesztettek. 



Oblátusok. 
Nagy SzeníVazul aszketikus beszédeiből. 
(Migne: P. G. í. XXXI. col. <870-888.) 

1. Az aszketikus élet kizárólagos célja a lélek üdvössége. Mindent, 
ami ezen szándékunkban kezünkre járhat, mint isteni parancsot, féle-
lemmel kell szemügyre vennünk. Hiszen az Isten parancsainak sincs 
semmi más céljuk, mint az, hogy aki hallgat rájuk, elérje üdvösségét. 
Miként akik fürdőbe mennek, minden ruhájukat levetkőzik, épúgy azok-
nak is, akik aszketikus életre adják magukat, a világi élet minden salak-
ját lehányva kell menniök a szemlélődő életre. A legelső követelmény 
tehát — s ezt a keresztény embernek különösképen illik szívén viselnie 
— hogy pőrére vetkőzzék az annyira különböző alakban és cifra kön-
tösben jelentkező bűnös vágyaktól, melyek a lelket beszennyezik. Másod-
sorban azután szükséges, hogy minden vagyonának búcsút mondjon, 
aki magasabb rangú életre irányozza tekintetét, mivel a földi dolgokkal 
való törődés, bíbelődés sok esetben a lélek kificamodását idézi elő. 
Valahányszor tehát többen ugyanazon célt, t. i. a lélek üdvösségét tartva 
szem előtt, egymással közös életre adják fejüket, mindenekelőtt kell, 
hogy úrrá legyen közöttük az a gondolat, hogy egy szív, egy akarat, 
egy vágy legyen valamennyiükben, és — miként az apostol is figyel-
meztet1) — a társaság egész csapata különböző tagokból összeillesztett 
egy test legyen. 

* 

2. Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De a 
bün vétkes szenvedélyekbe csalogatta a lelket és megrontotta e kép 
szépségét. Ám az ember alkotója Isten — igaz élet. Aki tehát elvesz-
tette hasonlatosságát Istenhez, elvesztette az igaz élettel való szoros 
kapcsolatát. Aki pedig Istenen kívül van, annak lehetetlen boldogságban 
élnie. Térjünk tehát vissza a hajdan nekünk ajándékozott kegyelmi élet-
hez, melytől a bűn megfosztott bennünket. Ismét Isten képe szerint 
ékesítsük fel magunkat és szenvedélyek nélkül nyugalmas lelki állapottal 
legyünk hasonlókká Teremtőnkhöz. Mert ha valaki tőle telhetőleg kiala-
kítja önmagában a szenvedélyektől kongó ürességü isteni természetet, 
az visszavarázsolja lelkébe az Isten képemását. Aki pedig az említettük 
módon hasonlóvá lett Istenhez, az minden bizonnyal élvezi a hasonla-
tosságot is Isten életével : mindörökre mennyei boldogságban marad. 
Ha tehát kigyomlálva lelkünkből a szenvedélyeket, ismét visszaszerezzük 
Isten képmását, az Istenhez való hasonlóságunk pedig örök élettel ked-
veskedik nekünk, akkor minden mást mellőzve arra összpontosítsuk 
törekvésünket, hogy soha semmi szenvedély ne zsarnokoskodjék lelkűn-
kön, hanem hajlíthatatlan hűséggel és verhetetlen erővel nézzünk szembe 
a szenvedélyek viharaival, hogy Isten boldogságának istenigazában 
részesei lehessünk. 

i Korinth. I. 12, 12. 



Ezen fáradozásukban segítő munkatársa a szüzesség mindazoknak, 
akik eszükre hallgatva élnek ezen kegyelem-ajándékkal. A szüzesség 
ugyanis nem egyenlő a gyermeknemzéstől való tartózkodással. Az egész 
életnek, az élet mikéntjének, az erkölcsöknek is szüzeknek kell lenniök. 
A házasságtól tartózkodóknak az egész vonalon ki kell mutatniok szeplő-
telenségüket. Mert lehet ám szóval is paráználkodni, tekintettel is fajta-
lankodni, hallás által is beszennyeződni és a szennyes árt a szívbe 
szivárogtatni, az ételben-italban tanúsított mértékletlenséggel is át lehet 
lépni a szüzesség szabályát. Ám ha valaki mindezekben a szüzesség 
zsinórmértéke szerint rövidre fogott gyeplővel vigyáz önmagára, a szü-
zességnek minden tekintetben tökéletes báját a szó szoros értelmében 
kialakítja külsején. 

Ép ezért, ha tisztába téve lelkünket a bűnös szenvedélyektől rá 
akarjuk nyomni az Isten hasonlatosságának képmását és azzal díszruhába 
akarjuk öltöztetni, hogy örök üdvösségünket is biztosítsuk: vigyázzunk 
magunkra, nehogy bármikor, bármi igéretünkhöz méltatlan cselekedettel 
az Ananias ellen hozott ítélet alá essünk. Mert Ananiasnak eleinte sza-
badságában volt vagyonát nem ígérni Istennek. De ő . birtokát emberi 
tekintetből ígéretével lekötötte Istennek csak azért, hogy bőkezűsége 
miatt a világ megcsodálja. Mivel azonban értékeit részben visszatartotta 
magának, az Úr oly fokú neheztelését vonta magára — Péter volt ennek 
végrehajtója —, hogy még bűnbánatra sem maradt ideje. Más szóval 
a szent élet fogadása előtt bárkinek szabadságában van — a jog és 
törvény határain belül — az élet javai után járni és magát a házasság 
igájába fogni. Ha azonban önkéntes fogadással lekötötte magát, akkor 
— törik vagy szakad — testét-lelkét mint valami szent ajándékot Isten 
számára meg kell őriznie. Különben szentségtörés bűnébe bonyolódik 
azzal, hogy fogadásával Istennek szentelt testét a közös élet szolgálatá-
val ismét beszennyezi. Ezt pedig a szenvedélyeknek nemcsak egy bizo-
nyos fajára célozva mondom — mint némelyek gondolják, akik a szü-
zesség erényét csak a test sértetlen megőrzésében látják. — hanem 
tekintettel vagyok a bűnös szenvedélyek minden nemére. Ugy, hogy aki 
Istennek akarja magát megőrizni, semmiféle földi szenvedéllyel magát 
be ne szennyezze. Harag és irigység, az elszenvedett bántalmak el nem 
feledése, hazugság és gőg, könnyelműség és idétlen fecsegés, lustaság 
az imában, nem lévő dolgok megkívánása, hanyagság a parancs telje-
sítésében, piperkőcködés a ruházatban, az arc kendőzése, összejövetelek 
és tereferék — az illendőség határain túl és szükség nélkül: mind-
ezekre a legnagyobb körültekintéssel kell vigyáznia annak, aki magát 
szüzességi fogadása által Istennek szentelte. Hiszen majdnem ugyanazon 
veszélyt jelenti ezek egyikébe beleesni, mint tiltott és bűnös dologba 
keveredni. Mert a lélek romlott szenvedélyének minden megnyilvánulása 
valamiképen foltot hagy lelkünk tisztaságán és akadálya az isteni élet-
nek. Kell, hogy ezekre tekintettel legyen, aki búcsút mondott a világnak, 
hogy az Isten szent edényét, már mint Önmagát, semmi szín alatt bűnös 
élettel be ne szennyezze. De leginkább azt kell megfontolni, hogy aki az 
angyalok életét választotta, valósággal testnélküli életmódra adta magát, 
mivel az emberi természet határait átlépte. Az angyali életnek ugyanis 



ez a s a j á t s á g a : s zabad a házas ság igájá tól és semmi m á s szépség s z e m -
lélésére nem emelkedik fel, hanem ki tar tó merevséggel az Isten arcát 
nézi. Ezért, aki az angyal i mél tóság r end jébe felvétetett , ha ember i 
szenvedélyekkel beszennyeződik , ha son ló lesz a pá rduc bőréhez, melynek 
szőre sem nem teljesen fehér , sem nem egészen fekete, hanem kü lön-
böző színvegyülékkel van tarkázva ; így azután sem a fekete, sem a 
fehér színek közé nem lehet besorozni . 

Ez legyen tehát némi közös t an í t á s azok számára , akik az ö n -
megtar tóz ta tó és szent életet választot ták. 

Görögből fordította: Dr. Kálovics Adorján. 

Szent Benedek rendjének új hajtásai . (Folytatás) 

Az angersi püspök alapítólevele kimondja, hogy Szent Benedek regulája szerint 
éljenek, mert „Szent Benedek regulája tökéletes és alkalmas nemcsak a szemlélődő élet-
módra, hanem a tevékeny életre is, amint ezt a bencés regulát követő betegápoló rendek, 
továbbá Olaszországban Római Szent Franciska alapítása és Franciaországban az 
„Institut des Soeurs de la Doctrine chrétienne et de la Charité de Nevers" mutatja.* 

Rómából az első elismerést 1887-ben kapták, amelyben ki van mondva, hogy 
a nővérek egyszerű fogadalmat tesznek, először ideiglenes, azután pedig örök foga-
dalmat. Az egyes házak életmódja megegyezik a bencés szokásokkal és helyi előljáró 
vezetése alatt áll, akinek perjelnő a neve. 

Azóta megkapták már a végső jóváhagyást is 1912 március 19-én és így az 
Egyháztól is elismert szerzetes kongregáció lett. Amit tehát nálunk a Szociális Missió-
társulat, majd később a Szociális Testvérek Társasága programmjába vett, azt 
ők megvalósították. Ha tehát ilyen szervezetre volna szükség Magyarországon, akkor 
nem kell kísérletezni, mert van kipróbált és a szentszéktől jóváhagyott szociális tevé-
kenységet folytató bencés oblata kongregáció. 

Természetesen ennek a szervezetnek is a legelső célja tagjainak megszentelése. 
Ebben nagy szerepe van a liturgiának náluk. A breviáriumot nem mondják ugyan, 
sőt maga Guéranger még a Szűz Mária kis officiumát is felcserélte náluk a rózsa-
füzérrel, de alapítójuk a szent misébe már teljesen be akarta vezetni őket, azért írt 
számukra egy nagyon praktikus liturgikus katekizmust.2 Egyébként ismételten hang-
súlyozta, hogy az obláta-nővéreknek Szent Benedek szellemében arra kell törekedniök, 
hogy az Egyház leányai legyenek és azért az Egyházzal kell együtt élniök. És ha 
ezenkívül ragaszkodnak Szent Benedekhez, követik tanításait, akkor igazán bencés 
apácák. 

Dom Leduc sem gondolt arra, hogy intézménye halála után 25 évre már új 
ágat is fog hajtani. De az isteni Gondviselés azt akarta, hogy ez az obláta-kongre-
gáció lett a kiinduló pontja a „Missiós obláta-nővéreknek", akik a belga Kongóba 
mentek el Krisztus világosságát terjeszteni.3 Ehhez hasonló szervezet alakult azután 
a Sankt Ottilieni missiós bencés kongregációban is.4 De ezek kívül esnek a magyar 

1 Id. mű : 515. lap. 
2 Catechisme liturgique. Par Dom. B. Leduc. Tours, 1921. Marne et fils. 
3 La vie benedictine. Nr. 5. 
4 V. ö. a Missionsverlag St. Ottilien kiadványait. 



viszonyokon, azért nem foglalkozunk velük. Bár a gondolat nálunk sem idegen, mert 
igaz, hogy nem nők számára, hanem orvostanhallgatók számára, de van alakulóban 
szervezet, melynek tagjai, mint bencés oblátusok elmennek majd idegen missiókba 
orvosoknak és így vesznek részt a hithirdetés nagy munkájában. 

* * * 

A liturgikus apostolság gondolata is hozott létre új szervezetet, melynek ala-
pítója a hires missale-fordító : Dom Lefebvre Gáspár, ezek „Les Filles de Saint 
Benoît", „Szent Benedek leányai".1 Mivel ez a szervezet még csak 1925-ben kezdődött, 
azért a fejlődés legelső stádiumában van, de épen azért kétszeresen érdekes és tanul-
ságos számunkra figyelemmel kisérni őket. 

„Szent Benedek leányai" azok az obláták, akik egy-egy plébános vezetése mel-
lett közösen együtt élnek, hogy segítségére legyenek első sorban a liturgia megfelelő 
végzésében. Ezért a Mária-lányokból énekkart szerveztek, azokat megtanítják a gre-
gorián-énekre ; tanítanak hittant, egyházi éneket ; dolgoznak a templomi ruhák készí-
tésén, de más egyházi munkán is. Nem hordanak rendi ruhát, mert csak közösen 
együtt élő világi obláták. De a helyi püspök azért megengedte nekik például, hogy 
otthon, kis házi kápolnájukban az Oltáriszentséget állandóan őrizhessék. Nimesben 
két plébánián alakultak meg eddig és elérték, hogy ezekben a templomokban az 
egyházi ének már olyan szépen megy, mint egy kolostori templomban. Nimes püspöke 
támogatja őket és ő alkalmazta rájuk azokat a szavakat, amiket a Szentírás Keresz-
telő Szent Jánosról mond : „Quis putas puer iste erit ?" 

Úgy látom, hogy az eljövendő magyar obláta-kongregáció sokat tanulhat majd 
tőlük. 

* * * 

Ilyen szabadabb szervezet Ausztriában is alakulóban van: ezek a „Karitas-
oblaten vom hlg. Benedikt".2 Kiinduló pontul szolgált a most uralkodó pápa terve, 
aki a laikus-apostolság gondolatát nagyon felkarolta és azt az óhaját fejezte ki, hogy 
a szerzetesrendek a maguk harmadrendi tagjait képezzék ki laikus-apostoloknak. 
Ezért alkalmazta Schachinger Norbert kremsmünsteri bencés a regulát a laikus 
apostolság szolgálatában álló oblátusok számára.3 De az irodalmi munkánál tovább is 
mentek. Az illetékes püspökök beleegyezésével több egyházmegyében, így 1926 feb-
ruárjában a bécsi egyházmegyében is megalkották a karitás-oblátusok egyesülését. 
Központjuk Kremsmünsterben a bencés apátság és ehhez csatlakoznak az egyes 
szervezetek, de lehetően a plébánia keretében. Az egésznek a célja az apostoli gon-
dolkodás és az apostoli hivatás felébresztése és így megfelelő munkaerőknek az 
egyházi karitász-szervezetek szolgálatába való állítása. Vagyis nagyon is időszerű 
szervezet lesz az egész. 

Az apostolság gondolata nem idegen nálunk sem. Az első magyar oblátus-
szervezet Kőszegen ugyanezzel a programmal alakult. Nagyon megszívlelendő itt is 
a plébániához való szoros csatlakozás. A bencés oblátusoknak nem lehet a céljuk, 
hogy a meglevő száz vallásos társaság mellett százegyedik társaság legyenek, hanem 

1 Une oeuvre liturgique et paroissiale. Les Filles de Saint Benoît. Bulletin 
liturgique paroissial. 1926, 81—83, 178—179. 1. 

2 Die Vereinigung der Karitasoblaten vom hlg. Benedikt. Benediktus-Bote 
1927, 30—32 I. 

3 Der Laienapostolat in der Schule des hl. Benedikt. Kremsmünster, 1926. 



hogy dolgozzanak a legelső vallásos egyesület : az egyházközség, a plébániai közösség 
fellendítésén. 

Itt említjük meg különben, hogy Szent Benedek regulája a magyar oblátusok 
számára feldolgozva sajtó alatt van és még ebben az évben megjelenik, hogy segítsen 
a „Katholikus Apostolság" munkájában. 

* * * 

Utóisónak említjük meg az amillisi bencés apácakolostor szervezetét.1 Ez ér-
dekes keveréke a szemlélődő és a tevékeny életnek. Ez a francia benediktina-priorátus 
több csoportból áll. 

Az első csoportot a szoros értelemben vett benediktinák alkotják. Ezek végzik 
teljesen szabályosan az „officium divinum "-ot, szigorú klauzurában élnek és az officium 
után maradt szabad idejükben szellemi és kézi munkával foglalkoznak a regula szel-
lemében. 

Ezek mellett vannak szigorú klauzurában élő laikus nővérek, akiknek életmódja 
szintén megegyezik a szoros értelemben vett bencés apácák életmódjával. Mivel azon-
ban ez a két csoport állandóan bent él a kolostorban, azért a külső apostoli munkát 
az obláta-nővérek végzik. 

Az obláta-nővérek az összekötő kapocs a kolostor és a világ között. Igazi 
szerzetes nővérek ezek is, de a klauzura nem köti őket és nincsenek a teljes offi-
cium végzésére kötelezve. így tehát több idejük marad a külső szociális munkára, 
amelyre a perjelnő kijelöli őket. Lelki erejük forrása azonban ezeknek is a kolostor ; 
munkájuk végeztével ide térnek vissza új lelki erőt szerezni. 

Van még egy negyedik csoport (hogy teljes legyen a felsorolásunk) ezek a 
világban élő obláták, akik készségesen segítenek a nővéreknek erejüknek megfelelően. 

Végül foglaljuk össze az elmondottakat és vonjuk le belőlük a tanulságot. 
Nálunk is hogy legyen életképes és virágzó obláta-kongregáció, ahhoz — sze-

rintem — legelőször is az kellene, hogy lenne anyaház, ahonnan a lelket meríthetnék. 
Ehhez csatlakozhatnék az obláta-nővérek kongregációja, mely a szociális mun-

kát végezné. Ennek a kongregációnak is meg vannak már a Rómától jóváhagyott 
szabályai, azért a jövőben új és ferdén sikerülhető egyéni kísérletezés helyett ezt 
kellene átvenni, de természetesen úgy, hogy azért a magyar obláta-kongregáció nem 
lenne semmiféle függő viszonyban a külföldi kongregációkkal. 

Ezeknek az obláta-nővéreknek a főhivatásúk lenne, hogy a plébánosok mellett 
működjenek a falu pásztorációjában, mint hitoktatónők, az egyházi ének vezetői, a 
leányegyesületek és általában a nőegyesületek megszervezői, a falu betegápolói (mily 
szükség lenne ilyenre!), általában mint az egyháziasabb katholikus élet fellendítői. 

A közösségben nem élő oblátusok és obláták pedig támogatóik lennének, mint 
a „Katholikus Apostolság" munkásai. 

Dr. Sz. X. F. 

* La Vie bénédictine. Nr. 22. 



Legmegbízhatóbb magvak 

PAMMER FERENC 
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Győr, Deák Ferenc ucca 16. szám 
kaphatók. 

Angster József és Fia 
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5 mil l iótól feljebb, részletf izetésre is, 
I 000 új orgona. — Hatvanéves mult. 

= Csak e l s ő d i j a k k a l kitüntetve. = 

Bieger Ottó 
o r g o n a g y á r 

Budapest, 
X, Szigligeti u. 29. 
T e l e f o n : J. «3—45. 

UJ ORGONÁKAT, 
v a l a m i n t h o m l o k -
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t á s o k a t m é r s é k e l t 
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b e n e l v á l l a l u n k . 

női és férfi kalapos Győr. 
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és Deák Ferenc-utca 6. 
Műhely: Jókai-utca 10. 
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szőrkalapokat. 
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átalakítását Tisztítás, festés és vasaiás 

előnyös árakon, szolid kivitelben. 
Raktáron t a r t női és férfi kalapokat 
minden minőségben. — Nagy választék 
női kalapdíszekben: szalag-, virág- és 
dísztoilakban. Diszítőműhely. 

Ecciesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R.1 
1926 . Budapest, VI., Csángó-ucca 22. 1926 . 
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HARIS, ZEILLIN6ER ÉS TÁRSA 
„A KÉK CSILLAGHOZ" 

N a g y r a k t á r i t a r t u n k 
vászon, slfon, ágynemű, asztalnemű, tö ülköző, takarók, paplan, 
harisnyák, zjebkendők, revenrenda szövetek, férfi, női és 
gyermek fehérnemUek és menyasszonyi k e l e n g y é k . 

Alapitt. 1826. B u d a p e s t , flyE, Váci-Utca 16» Alapitt. 1826. 

Csak az igaz i J6 hangszer a legolcsóbb ! 

H ő r l N á n d o r 
Budapest , IL , Török-utca 8 . 

Országhirü 

Harmonium és Pianino 
_|| speciális cég. 

^ Szolid árak! Fizetéskedvezmény! Javaslat ingyen! 

Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett 
ócskákat nem tartok. 

A SZENT ISTVÁN 
CSOKOLÁDÉ 

minősége vetekszik 

a legjobb svájci 

csokoládé minőségével. 
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a Pannonhalmi Szemle 
befejezte második évfolyamát. Két év alatt Szemlénk előkelő helyet vívott 
ki magának a magyar folyóiratok közt; tudományos cikkei a hazai és 
külföldi szakirodalom elismerését váltották ki. Kitartó, hűséges előfizetői 
és a különböző lapok kritikái megérezték, hogy a P a n n o n h a l m i S z e m l e 
minden sora tudományos nívón, bencés lélekkel szolgálta kitűzött cél ját : 
a magyar katholikus kulturát. A napi harcok fölé emelkedve, elvi magas-
laton maradt és az elvek megvilágításában mutatta az élet izgató problémáit. 

a Pannonhalmi Szemle 
harmadik évfolyamának programmját főbb vonásaiban előre jelezhetjük: 
Strommer Viktorin az állambölcselet, Mázy Engelbert a mai kath. paeda-
gogia, Kühár Flóris a modern vallásbölcselet, Mihályi Ernő a magyar 
területi integritás, Zalán Menyhért a magyar liturgia-történet, Szunyogh 
Ferenc a liturgikus megújhodás, Klemm Antal a nyelvbölcselet, Bánhegyi 
Jób a modern német, Szalay Jeromos a francia kath. szépirodalom, Kocsis 
Lénárd a magyar szépirodalom egyes kérdéseit tárgyalják a következő 
számokban. Régi és új munkatársaink gondoskodnak tovább a tartalom 
érdekességéről, változatosságáról, gazdagságáról. 

A Pannonhalmi Szemle 
barátaitól várja egyedül a támogatást. Ha minden előfizetőnk buzgól-
kodnék abban, hogy legalább egy új előfizetőt szerezzen, folyóiratunkat 
bővebb terjedelemben, művészi képekkel, kéthavonkint, összesen 6 szám-
mal tudnók már az új évfolyammal megjelentetni az eddigi 6 P előfizetési 
díj mellett. Ez a szerkesztőség vágya; ezt kéri a Szemle híveitől. 

A kiadóhivatal kéri a hátralékos előfizetések sürgős megküldését 
és az új évfolyamra való előfizetést. Cheque-t minden példányhoz mellé-
keltünk. 

A II. évfolyam számára a kiadóhivatal 1 P 8 f + 24 fillér portó, 
összesen 1 P 32 fillérért egész vászon, aranynyomású bekötési táblát 
küld előfizetőinknek. 

A Pannonhalmi Szemle ajánlását, terjesztését, előfizetéssel való 
támogatását kéri 

A PANNONHALMI SZEMLE 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala, 

Pannonhalma (Győrm.). 
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